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Statornicie
A n satul meu din 

Transilvania, un ță
ran a vrut Si taie • 
salcie bit rina. A che
mat un vecin de-al

lui să dea și el cu securea. Dar 
acesta in loc să vină a alerțal 
pe la alții, cum că Lazăr vrea 
să taie salcia. Au ajuns să se 
plingă și primarului. La ■!>- 
loc era cuibul unei berze. Ți
neau oamenii la ea pentru ră 
era singura barză din sat ți 
pentru că le spunea cind vise 
toamna, dar mai ales pentru că 
venea in fiecare an in satul Iar. 
Intrase in inventarul oamenilor 
ca și aerul. O așteptau la fie
care semănat de griu. bine c-a 
venit și anul acesta, ziceau ei 
bucuroși c-au mai prins o pri
măvară. Vine și azi. Salcia, pu
tredă și bătrină, ii ține cuibul, 
sprijinită de un par gros.

Copil le auzeam cum lunecă, 
alături de altele de prin nord, 
cu țipete scurte peste vii. le 
bănuiam cercurile largi in sin
gurătatea inălțimilor. O aripă 
moale și rece ducea chemările 
de-a lungul dealurilor roșcate.

Pleacă și se intoarce eu exacti
tatea unui ceasornic. Măsoară 
timpul și spațiul. Poate că ți 
iubirea pentru un anume loc. 
Atit de statornică incit par a 
fi de aici șt du de părăsesc de- 
cit pentru a se convinge de 
tristețea unui anotimp trăit de
parte. Dacă n-ar pleca ar trebui 
să avem prea multe și-am fi 
lipsiți de această plecare ca un 
cintee in monotona invirtire a 
zbircitelor planete.

Zborul lor il auzim in suflet 
ca Pe o pală de vinL Le urmă
rim cu ochii pină ni se tapes* 
privirile. După ele rămine nu gol 
de o clipă. Pe urmă se pierd 
in banalitatea sau importanța 
vieții de toate zilele. Cine Știe 
vedea, in ziua aceea se poate 
uita pină dincolo de marginea 
la care ajunge de obicei ochiul 
omenesc, de unde se mai drese 
puține lucruri, l'neori numai 
viața și moartea.

MIHAI VITEAZUL — tapiserie 
E*â Bîrsan. adApostită de Muzeul de artă din Oradea

F i u I
Fiu oi uda *. man, 

O maică oocni<o m aluyu. 
Du o mie de ori răstoarnă ea

Fina prrnx^ JUWt
Ca oricare aRul,
Nu moi nea să codă,
Si nici să plingă. 
Ci se răstește la ea I

Fiu al istoriei mari, nu te mira 
Că numai foarte tirziu
Te stringe la piept și te sărută

_____________________

> peaSe m te and.

S-a chinuit și se chmuie
Să-ți dea întrupare
Din pămint, din cuvint 
Corintul ți-l secătuiește curind, 
Și-ți lasă pămintul I

Fiu al istoriei mari, 
Flâminxind și nedormind de râul 
Maicei tale amarnice,

X
Fără casă,
In nodul tuturor vinturilor, 
Cu apa viitoare pină la umeri, 
Plinea de la gura ta, 
Gălăgioasă și caldă,
O gonește, o-ntreabă fără cruțare 
Cit și-a tocit călciiele pină
Să ajungă la tine,
Tu, care, ca fiu al istoriei mari, 
Omenește, cuviincios și cinstit 
încerci s-o măninci.

Constanța Buzea______________
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Sensul tradiției:

Călinescu, Iorga, 
Lovinescu m

„Pămîntul 
visurilor noastre11

Opoziția între G. 
Călinescu și E. Lo
vinescu pare fron
tală in chestiunea 
tradiției și e un a- 
devăr de necontes
tat faptul că in 
momentele în care 
se referă ca publi
cist sau ca istoric 
total al literaturii 
române la tradi
ția națională — in- 
cercind s-o reabili
teze din punct de 
vedere estetic — 
G. Călinescu va 
simți nevoia să im
prime demonstra
ției sale accente 
vădit anti-lovines-

Din înălțimile lor pămmiel 
trebuie că se vede rotund, fru
mos și stăpinit de pace, ia cu
lori albăstrii ori verzui, eu 
toate acestea diferit, de vreme 
ce preferă in fiecare an aceiași 
loc. De undeva, de jos, le ur
mărim arcul tăiat pe boltă, 
curcubeu tirziu eu capul in alte 
emisfere. Ne învață eu sirs 
cite ceva. L'nii dintre noi im- 
bătrinesc sau mor de-a binelea 
pină ce știu ea lumea aceste lu
cruri. Căci de la păsări am pn- 
tea înțelege multe despre sta
tornicie, iubire, drumuri și iu
bire de țară.

Fiecare patrie iși are păsările 
ei. Statornice și călătoare. Poale 
că la fel de frumoase și cu ace
leași glasuri. Ale noastre, unele, 
s-au ridicat iar și s-au înstrăi
nat pentru o călătorie de o 
iarnă. Vor reveni in primăvară 
curate, obosite și gălăgioase, in 
locul de care nu se pot des
părți.

Cornel Nistorescu

A fi scriitor
PLANETE

CRONICA EDIȚIILOR

0 ediție 
monumentală

n genere se admite i- 
mediat că nimeni nu 1 poate fi bun mecanic,
farmacist, planificator, 
mamoș, topițer, ma

gistrat, plăpumar, pavagiu, ar
heolog, profesor, pilot, fizician, 
contabil, comerciant ți nici ba
rem cofetar, coafor sau fotba
list, fără o prealabilă pregătire 
specială. Dar, in schimb, oricine 
crede că poate fi scriitor, dacă 
a ocupat cu litere o cantitate de 
pagini albe. Probabil ți fiindcă 
oamenii citesc de multă vreme 
pagini, sute ți mii de pagini 
oeste care n-a trecut niciodată 
aripa vocației sau măcar zefirul 
unui talent Dacă numai cu am
biție sau bunăvoință, fără stu 
dii ți practică (deși la capitolul 
numit literatură, pe lingă muncă

ți avut cultural, se cere cu prio
ritate chemare, multă chemare} 
s-ar vrea cineva atestat econo
mist, geometru, stomatolog, in
giner sau avocat ți ar pretinde 
să fie titularizat ca atare, apoi 
acel cineva ori că ar fi luat in 
deridere ori s-ar crede că e vor
ba de un ins neintreg la minte. 
De ce insă credința, totuși, că 
oricine poate fi scriitor, dintr-o- 
datâ, mai lesne decit ai sui in 
tramvai sau decit ai scutura de 
scrum o țigară ?

Să istorisim niște mai vechi 
scene, earficotoare. — Lucrind 
ci nd va io o revistă ca re-ți insta
lase redacția la al do leo etaj

Ion Caraion

1. Este fapt recunoscut 
că nu avem incă nici 
un mare autor român 
clasic cuprins intr-o 
ediție integrală și re
alizată după cele mai 
modeme cuceriri in 
domeniu. Au fost și 
sint întreprinderi în 
acest sens, cele vechi 
s-au oprit insă la ju
mătate. cele mai noi, 
o parte dintre ele. 
sint in curs de finali
zare. dar nu poate fi 
mulțumitor ritmul lent 
in care se realizează.

A nsemnările de călătorie și documen
tare ale lui Iorga. reunite sub titlul 
Neamul ramănese m Ardeal și Țara un
gurească la 1986 rămin. in ciuda celor 
foarte mulți ani ce s-au scurs de la

prima lor tipărire, o carte impresionantă, cu vi
brante și confirmate accente profetice. Este greu 
de spus care din fațetele timpului trăiește mai 
viu. mai plin in paginile reportajului, răci de
opotrivă de patetic, de inspirat și de tumultuos 
se redeșteaptă aici trecutul, se cercetează pre
zentul și se luminează viitorul acestui, cum 11 
numește marele istoric, „pămint ardelean al vi
surilor noastre*, și departe de a fi numgi un 
jurnal de călătorie, cu virtuți informative, cartea 
lui Iorga se constituie intr-o densă meditație 
asupra conștiinței, asupra sufletului și puteri
lor etern generatoare ale unui popor.

„Un popor — scrie Nicolae Iorga — trăiește 
și se deîvoltă înainte de toate prin sufletul 
său. pe care nimic in lume, intre cele mai 
mari și mai mindre. nu-1 poate înlocui" și, in
tr-adevăr. ceea ce se pune în valoare mai întîi 
si mai intii de toate in aceste note de călătorie 
este sufletul românesc, pe care nici un fals și 
trecător hotar pămîntesc nu l-a putut împărți, 
perverti sau anula în substanța lui inalterabilă. 
Unitatea națională nu este, în aceste texte ale 
ltii Iorga, atit o problemă de pledoarie, cit o 
realitate imediat palpabilă, concretă, discernă- 
bilă la oricare dintre âmănunte și de mtîlnit 
la fiece pas, un lucru cit se poate de firesc, 
în înțelesul propriu al cuvîntului, căci ține de 
„voința marilor puteri ale firii", așa cum sînt 
apele, munții sau pădurile.

Transilvania descrisă de Iorga este adăpostul 
„locurilor de evlavie ale neamului" și al „locu
rilor noastre de mucenicie glorioasă". Fiecare 
popas al călătorului reprezintă o emoționantă rer 
întoarcere în trecut, în trecutul negurilor da
cice sau în acela de date mai recente, dar nu mai 
puțin acoperit de însemnele jertfei și ale mă
reției. în Munții Hațegului, descendența noastră 
cea mai adîncă e de la sine grăitoare prin chi
purile și prin portul aproape neschimbat din 
vechime al oamenilor : „La capăt curge Streiul, 
o apă ușoară, cu unde verziu, revărsată larg în
tre cele mai frumoase zăvoaie de sălcii înfoiate, 
cu trunchiul modiclos, de pădurici tinere și de 
bogate pășuni. Pare un riuleț de podoabă care 
străbate parcul unui magnat. Dar pe undele pu
ține și limpezi călătorește o veche poveste mă
reață care atinge pină astăzi inimile noastre : ea 
spune despre neamul neînfrint al dacilor, cei 
mai depărtați dintre înaintașii noștri, despre 
războaiele eroice cu cei dinții ostași ai lumii, cu 
împăratul cuminte și stăruitor venit de peste 
Dunăre, de peste mare, din cetatea stăpînitoare 
a lumii ; ea cîntă despre visurile lui Decebal 
strămoșul, care și-a cufundat comorile în această 
albie de prunduri și a mers să se îngroape supt 
ruinele regatului său sfărimat de un dușman ce 
nu se putea invinge. Au trecut o mie opt sute 
de ani încheiați de la jertfa de sine a barbaru
lui acestuia de la care ni vine o parte a nea
mului, precum de la romanii biruitori pornește 
și limba noastră. Cine se mai poate mindri pe 
acest pămint cu un asemenea trecut, care se 
apropie de a doua mie !“.

în Alba Iulia amintirea voievodului Mihai e 
nepieritoare : „De aici drumul de țară te duce 
curind la acea cetate a visurilor noastre, pe 
care ni-o închipuim cu ziduri înalte, cu vechi 
palate, cu biserici mărețe, prin care toate a tre
cut cindva, într-un mare avînt de vitejie, acela

Dan Cristea
Continuare în pag. a 6-a

ciene. Nu se poate spune insă că această opo
ziție este și una totală, căci însuși terenul dis
cuției reprezintă un factor de apropiere funda
mental în ciuda soluțiilor radical diferite, cri
teriile cu care operează cei doi critici sînt esen- 
țialmente aceleași, Călinescu disociază esteticul 
de cultural ca și Lovinescu, tradiția la care se 
referă cei doi e una de natură estetică : numai 
că unul se îndoiește de existența ei iar celălalt 
o susține cu fervoare polemică. în acest efort 
de susținere, Călinescu se așează alături de Ior
ga, nu însă fără a corecta perspectiva acestuia 
in mod mai mult sau mai puțin tacit

Deși principial disocia și el intre cultural și 
estetic, Iorga adoptă deseori în studiul litera-

Mircea Martin
(Continuare în pag. a 2-a

Ionel Teodoreanu:
pagini semnificative

d
upă monografia publicată în 1970 și 
după o serie de ediții din opera lui 
Ionel Teodoreanu, criticul Nicolae Cio- 
banu a întocmit o nouă culegere la 
editura ieșeană „Junimea", sub titlul 

sugestiv Cum am scris Medelenii. O asemenea 
carte (mai mult o cărticică) mi se pare bineve
nită, pe de o parte, pentru că înmănunchează 
texte pină acum rămase prin reviste sau repro
duse fragmentat, în care descoperim importante 
confesiuni și evocări literare, pe de alta, pentru 
că scoate dintre paginile îngălbenite ale unui 
volumaș din vechea „Bibliotecă pentru toți" 
(Iarbă), cele citeva cronici sportive, mici biju
terii metaforice, de o strălucire ce nu apucase a 
fi umbrită de inflația verbală, atit de abundentă, 
cum se știe, în cele mai multe din romanele lui 
Ionel Teodoreanu. Autorul recentei culegeri și 
al studiului introductiv ne propune un portret 
moral și intelectual prea puțin cunoscut, accen- 
tuînd virtuțile unui eseist liric, de fapt ale unui 
poet în proză, de o substanță asemănătoare cu 
a memorialistului de mai tirziu.

Pentru Ionel Teodoreanu. sportul reprezintă 
un spectacol, de unde și entuziasmul pe care 
i-1 stîrnește boxerul Moți Spakov, dansul pe 
gheață al Soniei Henje sau calul maiorului

AI. Săndulescu
Continuare în pag. a 7-a

CARTEA CU PRIETENI

PROTOCRONIST Șl SINCRONISM

Conuaaare ia pag. a 6-a

Un deschizător de drumuri:

Constantin Brăiloiu <»
e vor împlini, la 20 decembrie. 20 de ani 
de la moartea muzicianului-savant Con
stantin Brăiloiu (n. 13. 
împlinit in luna august 
a pus bazele Arhivei

lingă Societatea Compozitorilor 
centru tehnic bine înzestrat, de 
folclorice" în care sînt 
comorile artistice ale poporului nostru.

VIII. 1893). S-au 
50 de ani de cind 
de Folclor de pe 
Români. ..puternic 
culegeri și stu iii 

depozitate o parte din

Descendent al unei familii ol'enești. critic muzi
cal respectat (și chiar temut în Elveția încă din 
anul 1911. cind nu împlinise 18 ani); compozit >r 
..cu suflet de folclorist" — cum îl considerau cri
ticii francezi, după debutul său. la Paris, in 1912. 
cu lucrarea Trois poeme*- arabes ; critic muzical, 
incepind din anul 1914. la București, „unul din 
primii critici muzicali cu pregătire de speciali
tate": fondator, alături de cunoscutul șef de or; 
chestră elvețian Ernest Ansermet. al Societății 
compozitorilor contemporani elvețieni, la Geneva

in 1918 : ir/»ator ti fondator. împreună cu un mic 
gruD de compozrvm. al Societății Compozitorilor 
Romăai. ir. IU0 : fondatorul m conducătorul Ar
hivei de foMor. pe lâ-aga Socvtatea Compozitori
lor (fără n-.c-, un sprijin die partea autorităților) ; 
din 1921 profesor de Istoria muzicii la Conserva
torul din Bucures:;. unde ud|iazâ din 1933 pre
darea folclorului muzical foiosipd o metodă ine
dită in acel nsomer’. care îmbină teoria cu prac
tica : creator, in 19H. împreună cu profesorul- 
etnoloe Eugene Pt’tardL la Geneva, pe lineă Muzeul 
de Etnografie, al Arhivei laieraatieoale de Mozio 
Populară (pe care o conduce pi.-â :n uitimele zii? 
din viață) : inițiator și fondator, in 19M. împreună 
cu renumitul muzicolog s; es*et:c-.an Paul Collaer 
(și alți etnomuzicoloe: beizieni si francezi), ai

Emilia Comișel

Dintr-o serie planifi
cată de marele editor care a fost Perpessicius în 
20 de volume a operei lui Eminescu au apărut, 
intr-un răstimp de aproape patruzeci de ani, 7 
volume. Din Odobescu s-au tipărit pină in pre
zent 4 volume, din Ibrăileanu 6, din Gherea 5, 
din Șincai 4. din Cantemir iarăși citeva, aseme
nea din Lovinescu. Densusianu etc. Ne referim 
la edițiile științifice, căci seriile de opere din 
Sadoveanu. Arghezi. Blaga. Călinescu ș.a. cu 
toate că unele au ajuns la un număr impresio
nant de volume (30 din Arghezi), nu întrunesc 
si trăsăturile a ceea ce înseamnă o ediție de re
ferință. Ele. acestea din urmă, sint simple cule
geri. grandioase uneori, ca întindere, dar nein- 
soțite de aparatul critic necesar pe care-1 presu
pune o ediție completă.

Cauzele acestei stări de fapt sint multiple, nu 
o dată mai complexe decit ar părea la prima 
vedere și nu ne propunem să le analizăm acum. 
In orice caz. invocarea lipsei de specialiști pri- 
ceputi in domeniu e cea mai șubredă dintre ele. 
Am mai spus-o si altădată ; munca editorului 
nu-i răsplătită și prețuită cum se cuvine. (în 
paranteză fie spus, atunci cind am propus in 
Consiliul Uniunii Scriitorilor instituirea unui 
premiu pentru cele mai bune ediții din clasici, 
propunerea abia dacă a întrunit citeva voturi, 
Intre cei care s-au opus fiind și critici și istorici 
literari...). Cu toate acestea, prezentul nostru dis
pune de o sumă de editori de o înaltă calificare 
cum nu am avut niciodată in trecut.

Academia. Institutul „G. Călinescu". Uniunea 
Scriitorilor. Editurile trebuie să-și concentreze 
forțele si să ne ofere, intr-un timp rezonabil 
scurt, măcar autorii fundamentali ai culturii 
noastre in ediții complete. Probabil că e vorba și 
de schimbarea unei optici : monografiile, stu
diile despre un autor, oricit de bune ar fi, nu

Gheorghe Suciu
Continuare in pag. ■ 8-a (Continuare in pag. a 2-a

INSTANTANEE

Saadi: 
Bustan (Livada)

. n colecția „Cele mai frumoase poezii", 
O a Editurii Albatros, a apărut recent, in
■ ilăcu-ta tălmăcire din limba persană
■ și cu un cuvint înainte de Otto Starck, 

o selecție din celebrul poem al lui
Saadi, Bustan. Nu e de prisos să menționez că 
limba persană a evoluat foarte puțin în decurs 
de un mileniu ,că marii scriitori ai ei. de la 
Ferdousi și pină la Djami, timp de peste patru 
secole, au dat literaturii mondiale o filieră de 
foarte mari poeți epici și lirici, dintre care Mos- 
lehoddin Abdallah (Saadi) este și astăzi cel mai 
iubit liric al poporului prieten.

Datele nașterii și morții lui sînt incerte : 1 se 
atribuie o existență de peste o sută de ani (1184— 
1291), pe care o acceptă și traducătorul nostru, 
care ne-a mai dat tălmăciri din Hafez. în Șiraz, 
locuitorii și vizitatorii străini fac obinuite pe
lerinaje la mormîntul lui, de la porțile orașului, 
lingă un bazin cu apă limpede și pești socotiți 
sacri, într-o grădină de chiparoși, aproape de 
mausoleul lui Hafez, cealaltă ilustrațiș a orașului 
rozelor.

Trandafirilor din Șiraz, pomeniți și de Emines
cu într-una din Scrisorile lui, le-a închinat Saadi

Șerban Cioculescu
Continuare în pag. a 7-a

George 
Macovescu
i-a fost profesor de teoria literaturii, 

______ la Universitate, si eu i-am rămas, 
pină astăzi, elev de lună gata să sa 

, A * Mprăvale-n uliță, de stele trăgind cu 
ochiul la ce se-ntîmplă-n curtea din 

dos a hanurilor și de cîntec spus cu buzele 
crăpate de sete. Destinul meu îl descoperă și 
cuprinde, la distanțe egale de timp. în anii cei 
mai buni, tot așa cum sufletul meu, înecat în 
cețurile Flandrei, descoperea, tocmai cind da 
să se despice de tristețe, blîndele, fantasticele 
mori de vînt care sînt și fantastice cărți ale 
melancoliei intr-o Europă a viitorilor.

Sîntem născuți pe valea aceleiași gîrle, Geor
ge Macovescu mai aproape de izvoare, acolo 
unde cireșii și nucii imploră munții si ninsorile 
să-i împrumute cu vulturi, eu, acolo unde apele 
nu mai au loc între maluri și oamenii se-ndoa- 
ie sub poveri de griu si poveri de pește. Pă
mintul fermecat al Buzăului și Brăilei. Acolo, 
toamna miroase a dovleac copt în pietre arse și 
fiecare om varsă in pragul vecinului o căldare 
cu lună plină fără să ceară nimic în schimb. 
Cind George Macovescu evocă tainele. zilele 
limpezi ale verii si mai ales nontUe acelui pă- 
mînt, suferința-și scoate stafiile pe marile 
lui întind.ri de dor. Intrăm în timpul dus. ca 
regii Orientului de odinioară în pustiu, spre a 
ne întări în credința că lumea nu trebuia ju
decată pe la colturi, că merită mai multă iubire 
și mai puține trădări. George Macovescu e un 
moralist, adică un măr uitrt pe creangă, ca să 
ne amintească pierd-rea lui iulie si aurust, 
cind, dac-am fi vrut, un fi putut musca din 
miresme ca din faeuri. E un clasicist. Ceea ce 
înseamnă un spirit pătrunzător și calm. în el 
('i-mi pare rău că n-am putut să mă învețe 
asta), tăcerea sună zurgălăii trăsurilor rdormite 
la începutul timpului șl cînd ii ' -°ste în
fășură limbile de argint cu fire de iarbă. „Mi-e 
dor de marea de altădată. Vi-e dor de călă
toriile sin uratice de pe malurile ei. Mire dor

Fănuș Neagu
Continuare în pag. a 6-a



f
aptul că provin, după 
toate aparentele, din 
niște articole scut te 
de gazetă (note oe 
marginea unor lecturi 

recente cu datările diferite co
respunzătoare). face aceste ..per
spective critice" să se resimtă. 
Inteligența.-pregătirea și talen
tul autorului, care a scris o car
te absolut remarcabilă despre 
Anton Holban. sint in afara dis
cuției. Vreau să spun insă "ă. 
aici, condiția foiletonului, chiar 
atunci cind gravitează invariabil 
in jurul acelorași preocupări 
(poetica narațiunii), marchează 
cartea. Grupajul ulterior al ar
ticolelor pe teme (temooralita- 
tea narativă, perspectiva nara
tivă. cîteva cuvinte despre ve
rosimil etc.) nu poate schimba 
prea mult lucrurile. Pină la pag. 
14 aflăm ce spune despre timp 
..Rhetorique genârale" (La
rousse. 1970. trad. rom.. Univers. 
1974). După aceea, oe alte cîteva 
file, sîntem informați asupra 
opiniilor lui Harold Weinrich 
ITemuus. Stuttgart. 1964) in ma
terie. Ajunși la pag. 20 cunoaș
tem și ce crede privitor la a- 
ceeași problemă Jean Ricardou 
în ..Problemes du nouveau ro
man" (1967) și ..Pour une 
Th^orie du nouveau roman” 
(1971). Se adaugă ..Exemplul* 
lui Genette (Figures UI S"uil. 
1971), Jean Pouillon (Temps et 
roman. 1946). Michel Butor (Re
pertoire /I. 1964). Percy Lublack. 
Francois von Rossum. Roland 
Barthes. Todorov. formaliștii 
ruși Sklovski. Boris Tamașevski. 
Propp. Eihenbaun. Bahtin. B A. 
Usparski. Kayser, Wayne C. 
Booth ș.a.m.d.

Am păcătui insă grav lăsînd 
să se creadă că Al. Călinescu 
rămîne doar la atît. El sistema
tizează opiniile menționate in
tr-o expunere coherentă. foarte 
exactă și clară. Stabilește direc
ții convergente și divergente, 
face distincții fine și aduce nu
meroase exemple grăitoare din 
literatura română. în fine, sem
nalează probleme rămase nere
zolvate. schitînd eventuala cale 
a soluționării lor.

Neîndoios. însăși familiariza
rea cititorului român cu o serie 
de cunoștințe noi cîștigate in 
domeniul poeticii narațiunii, 
printr-o informație ireproșabil 
pusă la punct (nu scapă nici 
măcar un articol important din 
..Communications" sau ..Tel 
Quel“) constituie o operă salu
tară si merită stimă. Dar in
tervenția personală, punerea sub 
semnul întrebării a valabilității 
sau utilității anumitor conside
rente rămîne minimă, așa că imi 
vine greu să împărtășesc entu
ziasmul cu care colegul meu N 
Manolescu a întîmplnat cartea. 
Contribuția originală. autorul 
era in măsură să o furnizeze, 
am convingerea aceasta din tot 
ce spune. Prizonier însă artico
lului scurt acceptat de gazete

d
upă un scurt popas In 
proză cu Copilăria 
unui Icar. iată-1 pe 
Ion Dodu Bălan autor 
al unui volum de ver

suri Neliniștea fintinii (Emines- 
cu. 1978). sub un motto din Lu
cian Blaga : ..Zodii sint și jos 
sub tară. / fă-le numai să ră
sară / Sapă numai sapă. sapă, 
pînă dai de stele-n aoă“. Se mai 
poate serie, desigur, o poezie a 
adincurilor. a cerului interior, 
„chiar dacă s-a spus totul, si 
încă ceva pe deasupra*, fiindcă, 
zice Ion Dodu Bălan, „nici un 
poet n-a spus totul desore toti*. 
fiecare fiind pentru sine ..Alfa 
și Omega Neștiutului". Există 
un mister al fiecărui eu. o enig
mă a fiecărui destin care se cere 
revelat.

Tot săpînd fîntîna cu stelele-n 
apă. inima. Ion Dodu Bălan des
coperă caracterul nostru specific 
in omenie. în dragostea pentru 
strămoși. în dorul de^acasă. cap
tat în doine. Asemenea poeților 
ardeleni si îndeosebi asemenea 
lui Iosif, el are nostalgia satului 
părăsit : „A nins peste poteci 
uitarea. / ne casă. / năruilă-i 
zarea : / cei dragi se odihnesc 
sub ierburi. I eu stau pe-aicea. 
prins de treburi. / si tot zic mii- 
ne. I mîine plec. I și-n alte tre
buri / iar mă-nec I si știu că va 
fi prea tîrziu / cind voi DÎeca 
chemat de-o veste ! că nimeni, 
nimeni nu mai este I si totul s-a 
făcut poveste."

Jalea înstrăinării, a desrădăci- 
nării. este sentimentul care, ne
contrafăcut. dă poeziei tonul 
elegiac cel mai nimerit. într-o 
compunere muzicală cu rime in
terioare. prin nimic învechită, 
deși nare un ecou din Cosbuc 
(Așteptare): „Prin vremea gîrbo- 
vă. bătrînă. nu-i nimeni să mă 
ia de mină. I tn fata casei cu 
fîntînă. împrejmuită cu sulfină. * 1 * * * * * * 8 
A fost cindva o mamă bună 
care-asteaotă. arzînd de dor. să-i 
vie. de prin lumea mare. înstrăi
natul ei fecior. I Dar s-a topit 
in așteptare, cu ochii sprijiniți 
în zare I Si-n locul ei îmi iese-n 
cale, ca o himeră, o mustrare...". 
Contemplînd un vas de pâmint. 
simbol al meselor modeste, dar 
curate de la tară, poetul se sim
te De veci leeat de valorile mo
rale ale unei lumi dispărute din

: „Eminesru. Modele cosmologice

I . , A -r ' , illicit,, ulu
autorilor romani fundamentali. E bine că i-am 
editat pe Shakespeare în 11 volume și pe Gorki 
in 30 de volume — ca să nu dau decit două 
exemple •— dar e imperios necesar ca să-l avem 
și pe cel mai mare scriitor al românilor. Emi- 
nescu. in toată măreția lui, adică tipărit în 20 
de volume. Si pe toți cei mari, care stau în 
preajma lui, cu serii complete.

2. In zece ani. începînd din 1968, Niculae Ghe- 
ran (la primele 3 volume în colaborare cu Ni- 
colae Liu, la celelalte avîndu-i colaboratori pe 
Valeria Dumitrescu. (IV. V, VI, VII VIII) Cezar 
Apreotesei (V) și Nicolac Coban (IX) a editat 9 
volume din opera lui Liviu Rebreanu. Al zece
lea se află sub tipar. Un ritm intr-adevăr acce
lerat. pentru că a face o asemenea ediție com
pletă este o Întreprindere dintre cele mai difi- 

. cLe. Seria este planificată in 20 de volume. A- 
v -7 , pmă acum jumătate din ea și. cu ex-

(obiectul -oL X). cvasitatalitatea 
• t>- —- ■ Bebreanu. -

. «tal V. CTwnprehen*iy. 
■ta -«-'■> SS--M. :-.;-n b».-^

__ __ —a șrsve. dar eu o fixare cla-
perttaer.tă a omului și operei in context na

tional și universal semnează, la primul volum 
profesorul AL Piru.

Citeva date, oarecum tehnice, credem că sînt 
în măsură să dea o imagine despre monumenta
litatea acestei ediții. Cele 9 ^volume de pînă 
acum însumează aproape 5 500 de pagini, dintre 
care aproape 2 000, dar acestea în majoritatea 
lor cu literă mică, sînt Addende. Note. Comen
tarii, Variante. Ediția fiind „cea mai cuprinză
toare din cițe au apărui pină acum, iși propune 
să ofere o imagine cit mai fidelă și completă" 
asupra lui Liviu Rebreanu După îndelungi și 
obositoare cercetări se identificaseră pînă in anul 
1968. „cea. 3 500 de referințe bibliografice". In
tre timp, cum a dovedit ctitorul principal al 
ediției. Niculae Gheran, in Caietele Rebreanu 
numărul acestora a sporit. Scriitorul era dintre 
aceia conștienți că o operă într-adevăr mare pre
supune pe lingă adîncime și extensie : „Nu 
există — scria el — scriitor mare numai cu un 
volum sau două la spate. (...) Chiar și poeții 
rare însemnează culmi adevărate au fost mari și 
in cantitate ; să pomenesc numai pe Goethe și 
Victor Hugo...", Putea pomeni și pe Eminescu, 
dacă la ceasul acestei afirmații el ar fi avut 
ediția integrală !.„

Liviu Rebreanu a colaborat la peste 70 de pu
blicații, unele dintre ele efemeride, greu de 
abordat astăzi. Orice republicare și-o revedea. 
„Existența unui mare număr de variante ma
nuscrise la fiecare lucrare în parte conturează, 
pentru cercetătorul literar, imaginea unui creator 
meticulos ca Zola și exigent ca Flaubert sau Lev 
Tolstoi". A pune la contribuție această multi
tudine de variante nu este un lucru dintre cele 
mai ușoare, fie și numai pentru că ele se află 
dispersate, pe lîngă 
din 1947. de la 
tiile Bibliotecii 
raturii române, 
in alte colecții 
sau din țară."

Stabilirea criteriilor de transcriere a textelor 
— fixate cu prilejul pregătirii primelor trei vo
lume — a necesitat un mare volum de muncă și 
de atenție dispersată : „au fost parcurse, inte
gral. 10 de ediții (17 volume de nuvele — marea 
majoritate reeditări ; 12 ediții din romanul Ion 
și alte 11 din Pădurea spinzuratilor). 71 varian
te din periodice și 86 manuscrise".

De un deosebit interes este aparatul critic al 
ediției care oferă cercetătorului o variată și 
cuorihzătoare gamă de informații. El este „ast
fel conceput incit să informeze cititorul, în cazul 
fiecărei lucrări publicate, cu privire la : locul și 
drta primei anariții ; circulația respectivului 
titlu in periodice și volume . geneza creației ; 
ecoul in critica vremii ; observații lexicale și 
editoriale : variantele." E de notat aici că edito
rul aduce informația bibliografică pînă la zi, 
ediția constituindu-se. paralel, si în cea mai cu
prinzătoare Biobibliografie Liviu Rebreanu.

Spațiul nu ne îngăduie să pomenim aici toate 
virtuțile acestei excepționale ediții. Ne îngăduim, 
in încheiere, două sugestii, una pentru editor, 
cealaltă pentru Editura Minerva. care tipărește 
ediția Am sugera, deci editorului, ca ultimul vo
lum din serie (sau penultimul) să fie închinat 
iconografiei Liviu Rebreanu (fotografii de epocă, 
de familie, facsimile dună manuscrise, scriitorul 
în dialog cu artele plastice etc.) însoțit de ace
iași competent si bogat comentariu cu care ne-a 
obișnuit după primele 9 volume si de 
ne îndoim 
lalte.

Supunem 
de tiraj pe 
mentală. Dacă primele 3 volume, conținînd nu
velistica scriitorului, au fiecare un tiraj de 
9 180 de exemplare, acesta scade de la volum la 
volum, aiungînd de 4 260 la voi. VIII ("are con
ține Răscoala, si care deri s-a cumpărat și pen
tru necesități didactice 1). ca apoi să crească 
iarăși brusc, cu vol. IX (Amindoi : Jar), la
8 430 de exemplare. Un tiraj de bază al ediției 
se impune deci, altfel vom avea (sperăm în 
citiva ani) o ediție completă dintr-unul din cei 
mai mari scriitori ai româniloi dar... descom
pletată 1

Cu pasiune, competentă și indîrjfre. Niculae 
Gheran ridică sub ochii noștri cel mai măreț 
monument închinat autorului Pădurii spinzura
tilor.

precum și ultimei cârti citite, no 
a ajuns să topească reflecțiile 
intr-o construcție sintetică si 
să-și ia riscul a tace speculații 
intelectuale mai îndrăznețe pe 
marginea observațiilor comuni
cate. Aplauzele însuflețite u 
convin, poate doar, virtual.

Oricum insă, cartea e incit an
tă fie și numai pnn noutatea 
problemelor tratate M-as opri 
la cîteva : ii felicit astfel pe 
autor pentru fermitatea și tot
odată prudenta cu care stabilește 
raporturile intre o nouă retorică 
sau poetică și critica literară. 
De cite ori prima e tratată cu 
ironie, chiar aluziv, sare să o 
apere, academic, politicos, dar 
decis argumentat și consecvent. 
In egală măsură, are grijă me
reu să precizeze că cele două 
activități iși păstrează domeniul 
lor propriu, prin urmare să 
combată orice tentativă anexio
nistă. indiferent de unde ar veni 
ea. Al. Călinescu arată, nelâsind 
loc nici unui echivoc : Obiectul 
noii retorici sau poetici e o teo
rie generală a formelor literare, 
pe cind criticii ii revine studiul 
operelor in individualitatea ioc 
ireductibilă. Nimic nu impiedi- 
că. ba ar fi chiar de dorit ca in
terpretarea și aprecierea scrieri
lor literare să se sprijine pe o 
poetică modernă, dedusă dintr-o 
știintă mai eenerală a semioti
cii. De asemenea, e imposibilă 
formularea unei teorii generale 
fără analiza particulară de ca
zuri caracteristice. Altfel os. 
disciplinele, fără să-si încalce 
domeniile, s-ar completa, tră- 
gind foloase reciproce din exer
cițiul fiecăreia. Afirmația, subli
niată răspicat de citeva ori. e 
judicioasă și integral acceptabi

Ion Dodn Bilm. 
poet

punct de vedere matenaL dar 
care a lăsat vestigii adinei ta 
spirit. Următoarele versuri ar fi 
putut fi semnate si de Octav-an 
Goga : „Blid de pâmint tocit t 
Dai. îmi văd eooilăria-n une 
Ca-ntr-o oglindă de cristal / Cu 
ape-a 'ba ^’re. ape line. Cit 
m-am sfiit, cind m-a durut' cine 
te-am văzut expus, aseară. In
tr-un muzeu cu căni de lut $< 
artă veche de Ia tară— Te-a 
dus destinul in palate tn oreai- 
ma unor căni de aur. ' Tu ciob 
din alte vremuri soarie. Râmai 
acolo ca un plaur.*

Orice copilărie este frumoasă 
in perspectiva trecutului, des 
sint putini acei care ar vrea să 
st-o retrăiască altfel decit ca pe 
o imagine a unei virste ireversi
bile. De altfel mai mult dec-t 
copilăria insăsi. un ontai de k-

Urmare din pag. I

turti române optica nediterențiată culturală, 
binecunoscută. Pentru perioada veche, in spa
țiul căreia esteticul nu e desprins din amalga
mul cultural, o asemenea procedare era însă le
gitimă. Chiar Lovinescu o îndreDtățea plecînd 
dintr-un punct de vedere opus. El nu se refe
rea. de fapt, la un fenomen cultural de început, 
ci la un fenomen estetic propriu-zis pe care tre
cerea timpului îl modifică. readucindu-I in sta
rea inițială. dezestetizindu-I : ..fenomenul pur 
estetic tinde să devină un fenomen cultural, 
care nu poate fi Înțeles și no-și capătă chiar 
semnificația decit ca semn estetic al unei civili
zații. ca manifestare a unei sensibilități de mult 
dispărute". Interpretarea unui asemenea feno
men trebuie să tină seama de considerații mai 
largi, istorice, psihologice, morale, intr-un cu- 
vînt. culturale. Critica trecutului literar nu poa
te fi, după Lovinescu. decit o critică culturală. 
Din această cauză se și dezice pînă la urmă 
de ea.

Lovinescu admite simbioza Intre estetic si 
cultural numai pentru o literatură ajunsă deja 
în faza estetică și care. îndepărtindu-se in timp, 
căzind in trecut, recade în starea inițială, cultu
rală. Perioada veche a literaturii române n-a 
produs un „fenomen estetic pur", ea răminînd 
o perioadă culturală, incalificabilă altfel decit 
neeativ din unchi estetic. Neavind ce alege din 
cuprinsul ei. Lovinescu o respinge in bîoc. Pen
tru ei nu există trecere firească, organică, de 'a 
cultural la estetic. Saltul de la o stare la aha 
e oosibil numai prlntr-o revoluție pe care Lo
vinescu o asimilează, cum știm, cu „importul 
intearal". Poziția lovinesciană este. încă o dată, 
anti-traditionali'tă și anti-oraanicistă.

Tn opoziție. Iorga e un traditionalist organi- 
cist. Frecetea de la perioada veche la cea mo
dernă. de la faza culturală la cea estetică este 
evolutivă, organică pentru că. in interpretarea 
sa. esteticul în=ușl tinde să fie adus (sau re
dus) la un fel de sincretism cultural. Iorga, in

cronica literară
Al. 

Călinescu:

PERSPECTIVE 
CRITICE

lă. Rămîne aă vedere Inaâ. prac
tic. cum are loc racordul pre
supus. Al Călinescu mâms.m- 
ou-se aim să repete reb z formă 
foarte abstractă că presupune 
pur și umplu mișcarea dialecti
că de la particular la aeaera. si 
rtiverv Am găsit un singur 
exemplu coav_ngătnr in toată 
cartea, fetal cum alternarea 
„vocilor" susține mesajul roma
nului „Cei da <fc dreptul Te- 
bei*. Alteori, constatăm că in
consecvențele. oerespectarea <S- 
verselar .modele* pe care le 
identifică retorica, no afectează 
cu rumic valoarea cârtii Cum 
oare ș> de ce 7 E greu să aflăm. 
La pag 28 aflâm io ce constă 
diferența dintre povestirea s:n- 
gulativă și cea iterativă, după 
Genette Diferentele nu «fnt in 
istoria litera tuni absolut tran
șante. dar _un anumit dozaj — 
ni ie spune — poate defini un 
tip de discurs sau caracteriza 
opera unui scriitor (a povesti 
de a ori ceea ce s-a petrecut 
ocată — iată un tip ce exista 
deja in romanul epistolar al se
colului al XVII-Iea. pe care 0 
intilnim. apoi, in diferite va
riante și cu diferite funcții, la 
Faulkner. Gide. Robbe Grillet si 
la noi la un D R. Pooescul* Dar 
există ceva comun, intr-adevăr, 
caracteristic pentru individuah- 
latea lor literară intre Gide P 
Faulkner de pildă 7 Mă îndo
iesc serios. Nu e cumva vorba 
aici de o căciulă teoretică crea 
mare pentru capul fiecărui scrii
tor anume, ca să mă exprim In 
stilul lui V. Sanielevid 7

Al. Călinescu recunoaște eă 
terminologia poeticii moderne 
rebarbativă (continuăm să cre
dem noi) și->r găsi anevoie loc 
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Drumuri noi 
in exegeza 

eminesciană

Concursul de debut pentru poezie 
ol Editurii „Cartea Românească*

Ferigi, de Gbeorgbe Bills
Flaut de răni, de Fierea Burtea
Scribii cu gitul de lebădă, de Silvia Ctal IU 
Ninsoarea electrică, de Traiae Tr. Cedatei 
Decorul și prezența, de Gabriel Negreaaa 
Lucrările urmează să apară ia earsnl aaalai 

1979 Ia Editura „Cartea Romăaeaseă*.

La conenrsal de tahat-vaeMe. arcatarat wa- 
tru anul 1978, au lua* prrwiaae artaâMarrte 
manuscrise ;

• * ee» enre traseele 1- ='? ale exege-
ts-ta-.șre, Sestai. z? c-j. -e >! «Lrace rn Interpretări 

-- i cartea loar—- Em. Petrescu *) con-
•' *- * >a o TntJ pemru curajul cu care

»: îjh jn 5-p^T*. -ie s* operei emines-
eene 4 rroegar.’-za w ■ rein:rrone-a mriunea cosmologici 

fir» a rsJu3 Întreaga ut era tură critică a pro- 
- numai și prccedind La restructurarea
:e —-'j â analize tis tematice asupra părților esen-

r dovada und depline siguranțe spirituale,
âe care exegetul eminescian de astăzi este sortit fie 

gratuite, fie “neom, a st! cil sterile. In al doilea 
rtsrl. 3 tr.cAți rvsoirația cărții, de temeinicie
asMirncâ. îferS stufoaltAți prețioase. ~u observații de mare 
r»." ** -ea-, asuora v«or rareori comentate, cu o
raa - >* 3 rigoare care nu veștejesc frăgezimile și scli-

z. - - ta-rvSigur, cartea nu este lipsită de cusururi, 
car — • - poate v m vreodată o hermeneutică perfectă asu- 
pn -nuc ? Faotul că mai există încă

cri eăwe l-.ima operei eminesciene este — para- 
Stvz- — -icre **e a constitui o invitație pentru cerce-

•ă--'-.' eare »r-s*a preferă să contemole din diferite un- 
pert=rc-.,va rial principale, nu și să încerqe pe cont 

mk irjm nou Ioana Em Petrescu încearcă tocmai 
xs amâ procedeu, imohctnd, cum spuneam, viziu- 

e « amermare »aupca „mod ele. or cosmologice- e mines - 
«Mu sa- eiDti i aproape nici o cîioă aces-
• T*-* * al cărții de .a defini opera Iul Mihai Eml-
r—w. - '..jU a intertoari. ca o succesiune de soluții 
rr'•aeraaâa — t pnn aceasta poetice — ale raportului 

ewta-v-niversoîsbaj)*. definirea drcumscnindj-se 
te raa: ._<*marrxrt ontologice*. Enunțind 3 eta-»e

n rosmologla europeană, modelul sferic (pla- 
a--u -* d* mecan sra fitannan) $j etane einsteiniană. 

a^saarra -i compar* tneata gândirea eminesciană tot In 
I arap* ' cosmologie sftBiee-ician- (ani: Ondinei),

*-<e □oe'^ce sint z ndirea divină, eintecul si lu- 
' spot -tana *e=tu!!rerr-lxj de Lnssriinare (an.: Melan- 
raAn s a Dtecaa»*s). ezrxi „deenorsu: em.resctan suferă de 
poC’^Serea ropșeiirte: atemporași u’-t:ma etanâ. a mo- 

taxsnan (atei de .cc-xepere a universului ca o 
pS^ra-reate itsatt ce teverâsc sj mor oer'*etuu ca in ima- 
r’xxi'î rocrcgonjc* Laceafăral. in care lumile și-au 

pctaeo*~csara muncă 3 sferelor p s-au cufundat 
*rstr-o tăcere mgr—Trecfnd peste schematizarea — 
oo^gatoe-e perr -u rațiunile analitice — ce poate fi orielnd 
-o-rrararată ar k-tnunea latrgraM, a continuității g'nd’rii 
smirx-scsene. fn etuda saltur vt sale, viziune Integratoare 
pe dresa rărim - ârutâ de C. Notra sa G. Munteanu pa fiind 
lidtspeasanuâ ® tieemd peste tocul tfdactic al primului 
caortcK. ie utț:**re tn sri de dic*„onar sau seminar univer
sitar. trertnd p peste alăturând, uneon forțate, de nume

Sensul tradiției:

Călinescu, Iorga, Lovinescu m
ultimă instanță, „culturalizează* o întreagă li
teratură. Organicismul său este unul de natură 
culturală.

Spre deosebire de Lovinescu cit și de Iorga. 
G. Călinescu persistă să creadă intr-o tradiție 
estetică a literaturii române. El crede in exis
tența unui filon estetic chiar In spațiul perioa
dei vechi, culturale, filon pe care il tratează ■* 
atare, adică il abordează cu mijloacele criticii 
estetice. Așa cum Iorga practica o critică cul
turală și in perioada modernă. Călinescu prac
tică o critică estetică și pentru perioada de in- 
ceput. tn „Istoria* lui. el „estetizează*. de fapt, 
literatura română in întregime, inclusiv perioa
da inițială, culturală. Organicismul său vrea să 
fie unul estetic.

El nu izolează Insă „culturalul de estetic* — 
cum declară — ci esteticul de cultural, mai bine- 
zis. esteticul din cultural. Desigur că ceea ce 
poate alege nu reprezintă decit fragmente din- 
tr-un întreg : devreme ce aceste fragmente sîpt 
considerate in sine și aproape ta exclusivitate, 
înseamnă că ele iau locul întregului și că apre
cierile asupra lor rămin să se răsfringă asupra 
întregului ca atare. Elementelor considerate a fi 
estetice li se ignoră, in genere, aderențele or
ganice la un context mai amplu de altă natură 
Asta înseamnă esletizarea culturalului.

Dar reprezintă ea. oare, o soluție organică 7 
Călinescu asimilează de fapt culturalul cu este
ticul, el tratează fenomenul cultural ca pe un 
fenomen estetic, in timp ce Iorga trata fenome
nul estetic ca pe unul cultural. Aprecierea a- 
ceasta se bazează pe faptul că atitudinile res
pective se exercită in cazuri-limită : Călinescu

In cronica literară curentă. Cum 
ar interveni atunci racordul vi
sat. fără nici măcar asemenea 
pivote elementare de susținere

■ O chestiune mai serioasă pri
vește ambiția retoricienilor de 
a rămîne strict in interiorul tex
tului. Personajul de roman 
există numai pe hîrtie și prin 
cuvinte, iar viabilitatea lui tre
buie căutată exclusiv intr-o con
secventă cu sine însuși, numai 
sub raportul logicii literare. 
Foarte frumoasă aspirație dar. 
vai. mă tem. himerică. Fiindcă 
mă întreb : poate oare fi elimi
nat vreodată complet caracte
rul referential pe care îl păs
trează. vrind nevrind. limbajul ? 
Visul acesta a fost si a! poe
ziei pure*. De ce nu a repurtat 
atunci ea complet la cir. in»< 
mulțumi ndu-se să lucreze doar 
cu silabe 7 Putem invoca ir. or
dine sensibilă o logică străină 
exnerientei noastre trăite 7

AL Călinescu -iteazâ. duoă 
Genette, corvarea celebrei bu
tade a hn Valery : -Marchiza 
mtu ia ora car/... arâtind că 
fraza nu poate cwrinua absolut 
arbitrar, impliciad anumite re- 

rtii impuM de numărul li- 
— -at al comtanata'.or accepta
ble Dar cele excluse pentru 
absurditatea tar devin astfel nu
mai datorită caracteru’ui refe
rential păstrat de limbaj, adi'-ă 
tnmitind la c realitate empirică 
verificabilă Altfel putem admi
te foarte tzșor ca perfect posibil 
s erruntul ’ Marchiza porunci 
să rină trăsura fi se lăsă in 
pat*.

Mal personală ml s-a părul 
ultima parte a cărui intitulată 
_Dei mutări*. Autorul râmi ne si 
axd In cadrai faleionului oca- 
zsonal dar co o libertate de 
mișcare suntitor «pontă Spiri
tul disociativ si rikiar stringenta 
polemicii de idei aoar In comen
tariul cârtii tai Girard „Min- 
etanâ romantică f- adevăr ro
manesc*. Reținem «t o simpatică 
neintimidare ta fata numelor 
străine, răsunătoare O adevă
rată -execuție' pvșaică. dar ra
dicală ni se oferă mb titlul : 
„Cui prodest ** si are ca obiect 
„Istoria literaturi. franceze de 
la începuturi «s pini ta zilele 
noastre* de Soc--ia Bercescu 
Ascuțime șf umo au remarcile 
pe margine» ctrti tai Gri cord 
Smeu. „P-evizs'-it c imprevizi
bil ta eotcă* Es- raită e -de
monstrația mod*tatai* neestiv 
d* tartori Am~r--.,ă ba ch'ar 
fiitaurătnare. s» Jbne«ta«»* an'i- 
catia anaera'nek» tai S”j»«ure 
la -Scrisoarea a V-a* 3» Emi- 
pesire. Vs m—eh -rt «-1-S ou- 
ntnd ta loc d» Da’i’a a” n-ime 
format din rora’-e «i tmșm»"’» 
utilizate frecvent c* ncem Ma
ria «au Lin*, *rt>'a<i
rezultat. <t»-ă f- •■•'•rrrt" ra
te a criteriuhz: aâeâtttirii combi
națiilor

Ov. S. Crohnihiieeana

„estetizează* perioada veche. Iorga „cultura
lizează" perioada contemporană.

Criteriile iui Iorga erau — ne amintim — sin
ceritatea și claritatea, „bunul simț" și au fost a- 
plicate de autor nu numai trecutului, ci si pre
zentului literar. Criterii traditionale, in fond, la 
care literatura română recentă era supusă spre 
a fi in bună parte respinsă. La celălalt pot Lo
vinescu supunea tradiția la criterii modeme 
spre a-i vădi iremediabila perimare și a o res
pinge. la rindui lui. Călinescu. in ce-l privește, 
aplică tradiției aceleași criterii modeme ea și 
Lovinescu. dar nu pentru a-i nega viabilitatea, 
ci, dimpotrivă, pentru a o verifica și a o pre
lungi in acest fel.

încercarea lui e una de actualizare a tradiției, 
de raportare a ei la exigențele prezentului. „Din 
prezent înspre origini" — iși va defini ei mal 
tirziu demersul. Cum am incercat să demon
străm. „Introducerea sintetică" a lui Iorga era. 
la rindui ei, concepută din prezent înspre ori
gini. Exigența majoră a prezentului, in inter
pretarea lui Iorga. o constituia insă tocmai re
surecția tradiției și impunerea ei ca model. Ac
tualizarea poate fi înțeleasă diferit in funcție 
de criteriile care o prezidează. Iorga raporta 
modernitatea Ia criteriile tradiției. Călinescu ra
portează tradiția la criteriile modernității. Unul 
privea actualitatea literară cu ochii tradiției, ce
lălalt vede tradiția cu ochii actualității.

De la (orga am văzut că autorul nostru pre 
lua și ideea ax a tradiției ca „înaintare organică", 
după cum de ia Lovinescu adopta preeminența 
criteriului estetic Desigur, cei doi nu erau sin
gurii deținători ai acestor perspective, ei erau 
însă predecesorii, cei mai apropiați și mai auto

viata cărților

Portrete 
istorice

ȘERBAN
CASTACLZISO

• Remarca .2 nițiatlvâ a editurii Miiitare de a publica 
w es:ecve ce Domnitori d voievtrai ^i-a dovedit oportuni- 

pnn sa de portrete ale ;’or personalități is-
*once românești aduse In contemporaneitate. Dincolo de 
rclutl de mfCT-nare tn spirit științific $1 critic pe care șl 
l-a asumat aceastâ sert-. se impunea o lârgire a liniei de 
t-iizor.r a -.nte-e- Ixi. pentru trecutul patriei, o reconstituire 
conținuâ șj c*rr.?’etfi a acestuia. Treduia depășită etapa de 

$2 considerate fragmentară a trecutului, des- 
Cxzxs^ ie istoriografia rro:c*. atrasă pnontar de nume sau 
per-caâe exenip’are pr.ntr-o asumare integrală, complexă 
Si aiverstficatâ a istoriei- Monografia închinată de cer
cetătorul Alexandru Popescu personalității și epocii lui 
Șerhan Cantacuzino •) trebuie privită ș dintr-o asemenea 
perspectivă. Ea răspunde ne\< de a avea un tablou com
plex f res.p’et al istorie* noastre o hartă cuprinzind 
toate formele de relief ale trecutului. Cu atit mai mult cu 
ctt numeie ui Șertaan Cantacuzino era ișezat de Nlcolae 
Bălce-sc*; «lături de Mircea cel feâtrin. ștefan cel Mare și 
M:ha: rel Viteaz, in riadul ..voievozilor noștri cei mari, cari 
întrupară in individualitatea >1 cugetarea poporului
spre a o manifesta lumii* Nu intimplâtor studiul pune un 
■event deosebit pe definirea economică, socială, culturală 
și politică a perioadei in care a trăit Șerban Cantacuzino. 
traslnd profilul acestui domnitor, aflat „tn rindui celor mai 
de seamă ctitori ai emancipării istorice românești** pe ca
navaua epocii sale, la confluența problemelor interne și ex
terne ce-au marcat programul politic, administrativ, mi
litar șl cultural al domniei. Personalitatea lui Șerban Can
tacuzino e privită multilateral, evidențiindu-se toate com
ponentele sale nu numai in oglinda trecutului ci și din 
perspectiva prezentului ce luminează valențele și semni
ficațiile contemporane ale unei activități și gindiri politice. 
Voievodul și gospcdarul ctitorul și cărturarul, continuato
rul și premergătorul, oșteanul și diplomatul, domnitorul și 
omul sint prezentați, de-a lungul acestor axe polare, din 
perspectiva documentelor fără tendințe de literaturizare, 
in culori sobre ce-și refuză spectacolul cromatic șl ipote
zele fără acoperire. Se evită deopotrivă cele două excese, 
cel literar și cel filosofic, pe care le sancționa Iorga în 
scrierile istorice Există o gradare a datelor și informației 
In carte, o construire clasică a portretului. Autorul stăpî- 
neste acumularea informă a datelor, oricît de sumare sau 
partizane, prin voința de sinteză și de dialog, prin refuzul 
tonului encomiastic, ’n prezentarea fantelor și abstragerea 
programului ce se află la baza lor. Soiritul de echilibru e 
tutelar. Voința de obiectivare ascunde pasiunea cercetă
torului. care se vrea in primul rînd exact și corect în cer
nerea datelor, dar in spatele frazei precise și-al tușelor 
ouse cu un aer aoroape impersonal, bănuiești ooțiuni afec
tive. un atașament lăuntric reținut, un mod de reconsti- 
’uire a trecutului ce are. incontestabil, și resorturi subiec
tive. Apelînd la Izvoare, scrise și orale, lansînd și argu- 
mentîndu-și Ipoteza istorică In legătură cu Cîntecul Tui 
Prisroveanu, folosind interpretările clasice și recente ale 
problematicii, monografia Șerban Cantacuzino lasă docu
mentele să vorbească Alexandru Pooescu știe să pledeze 
cu ajutorul lor. nl le face. în repetate rînduri, contem
porane. Paginile Închinate ctitorului și cărturarului, oștea
nului si diniomshilui sfnt. dincolo de cronica unei enoci 
redactată științific, crlmpeie dintr-un posibil Bildungsro
man, avfnd in centrul său figura lui Șerban Cantacuzino, 
sub domnia căruia ^para Românească a fost „un stat res
pectat In Europa-*.

Doina Uricariu
fi Alexandra Popescu : „Șerban Cantacuzino**, Editura 

Ifi'aarâ, I91B.

EM1NESCU
«uotxf 'tsarwjrai

rizați Nu tacape nici o IndoiaU că din motive 
s: ta planuri diferite Iorga și Lovinescu au re
prezentat pentru Călinescu veritabile modele, 
chsar dacă el nu o recunoaște cel mai adesea 
deot in mod involuntar.

Obiectivul nostru nu e acum urmărirea influ
entelor Mrghute ort lortnesrtene suportate de 
Călinescu. Dar chiar și numai din considerarea 
atitudinii fiecăruia din acești trei autori față de 
tradiție si sensurile ei in contemporaneitate re
zultă vot-ița sintetică a celui care, venind mai 
tirziu. ințeieee să profite de experiența prede
cesorilor săi. Adevărul este că. indiferent de 
ceea ce crede sau declara G. Călinescu. opera 
lui e zreu de conceput fără anterioritatea lui 
Iorga și a lui Lovinescu.

Mai aproape in destule privințe decit de Ior
ga sau Lovinescu este G. Căline-cu de Ibrătlea- 
nu. Raporturile cu mentorul „Vieții românești" 
le vom aborda insă in alt cadru, cel pe care nl-I 
va oferi problema specificului national. (Tntr-un 
articol publicat in nunrlărul trecut din „Lucea
fărul". toi sub efigia lui Călinescu. M. Unghea- 
nu se grăbește să-mi reproșeze absența din dis
cuția pe care am angajat-o — în jurul concep
tului de tradiție — a lui Ibrăileanu. In cartea 
mea — din care am publicat pină acum frag
mente — mă ocup de Ibrăileanu in alt context 
după cum ideea centrului de greutate ales ie 
Călinescu — spre deosebire de Iorga și Lovines
cu — în perioada „clasică" a literaturii române 
urma să fie dezvoltată in continuarea „serialu
lui" meu. ceea ce M. Ungheanu ar fi putut ușor 
constata dacă nu se grăbea să conchidă. C't 
despre aprecierea de -simplism» și -meca
nicism». in locui său aș fi mai rezervat în a o 
aplica articolelor altora). Insistăm acum asupra 
rolului decisiv jucat în constituirea personali
tății critice călinesciene de targa si Lovinescu 
și. mai ales, de opoziția diametrală dintre ei. 
Este evidentă la G. Călinescu ambiția de a în
depărta excesele de sens contrar ale celor doi 
și de a acoperi lacunele lăsate cu voie sau 
fără voie de către aceștia.

(Kant, Pope, Nichlta Stănescu, Kepler, Blaga șl Radu Io- 
nescu puși laolaltă într-un soatiu de numai 3 pagini) 
— trebuie să spunem, că. dacă nu atît enunțarea, in orice 
caz demonstrarea viziunii propuse este foarte bine arti
culată. Succesiunea rapidă de planuri nu trebuie să ne 
deruteze, dorința autoarei de a acoperi cit mat multe ele
mente fiind mai puternică decit căutarea efectelor de pro
funzime analitică Astfel, se înștrule rind pe rind „uni
versul paradisiac- eminescian problematica înstrăinării a 
daimoniei interioare eminesciene, poezia ca vis apolinic, 
problema, centrală, a visului compensator, problematica' 
iubirii (înțeleasă în toate variantele sale, neoplatonician, 
ca întrupare mitică, uitare sau aducere aminte, ca negare 
de sine .etc.) mag a, ș.a.m d.

De-a lungul acestui vast periplu (in care spiritul Rosei 
del Conte strălucește nu o dată) vom afla o serie întreagă 
de aplicați1 dn mare finețe, care vădesc la Ioana Em. Pe
trescu o înclinate mult mai rodnică sore coordonatele ver
ticale ale hermeneuticii, decit capacitatea de stăpînire a 
spațiilor vaste Astfel sînt observațiile asupra ironiei emi
nesciene, văzută mai puțin ca witz pur romantic și mai 
mult ca „nesubstanțialitate** în sens hegelian sau înțele
gerea înserării în opera eminesciană ca un „timp al izvo- 
nrii** și nu al închiderii (noaptea eminesciană fiind o 
hyper-zi, un ,,imperiu de iuniine") ; apoi, o asociație ce 
outea fi dezvoltată pe linia raporturilor vizual(onoric)- 
auditiv (sunetul de corn cu virtuți „similare cornului de 
argint al lunii**) sau conversațiile asuora „cromatismului 
ntualizat“, continuînd sugestiile Rosei del Conte și lărgind 
ana subtilelor ecuații ale roșului în Sărmanul Dionis, re
luarea raporturilor neființă-ființă eternă din perspectiva 
stâni de totală nedeterminare1* pe care poemele sale tîrzii 
o substituie divinității**, alături de unele asociații pertinente 
intre oglinda ca spațiu magic invocator și oglinda lacului. 
Tot aici se pune în discuție, pe bună dreptate, unul dintre 
cele mai interesante postume eminesciene, într-o lume de 
neguri ; din păcate necorelat cu pasajul cosmogonic din 
Scrisoarea I.
e 1 nJf analizei de text. Ioana Em. Petrescu posedă o 
siguranță și o putere de pătrundere întrutotul fertile. 
Ne-am bucura să știm că, înlăuntrul amolel persoective 
deschise de cartea de față, autoarea plănuiește în con
tinuare o rețea de analize, reiuîndu-și în mod organizat 
sistemul și ducind interpretările pînă la limite. Drumul 
cuvine narcurs acum din 
acest drum este cel pe

autoarea plănuiește în con- 
i în mod organizat 

interior către margini și nu o dată 
care relațiile apar la fiecare pas.

Dan C. Mihăilescu
•) Ioana t'm. Petrescu : „Er..!.

și viziune poetică". Editura „Minerva", 1978.

monumentală
Urmare din pag. I

pot suplini opera scriitorului respectiv. Generații 
întregi de intelectuali români și tocmai cele 
formate in anii socialismului sînt private de ac- 
cesuî la unele din operele fundamentale ale spi
ritualității noastre, fie că acestea se află în edi
ții vechi, de mult epuizate (cazul Istoriei litera
turii de G. Călinescu), fie, altele, se găsesc 
raspindite prin periodice sau în arhive și biblio
teci. Simțul de discernămînt al intelectualului 
ț7Pu. călăuzit de concepția materialismului dia
lectic și istoric, poate. întimpina orice operă 
oricît de dificilă ar fi ea. Valorificarea moș
tenim culturale nu presupune eludarea unor 
opere, ci cunoașterea și interpretarea lor într-un 
spirit nou. nu presupune serii de opere alese, 
ci serii de opere complete, comentate și amen
date atunci cind e cazul. în spiritul filozofiei 
noastre. E de datoria timpului nostru, e pentru 
întna oară posibil așa ceva, ca să ne oferim nouă 
înșine precum și generațiilor viitoare, integrala pilrrxri in.»* ___ —. . . n* nV \—•‘““•«v.*1 vcm. îl, urne ca i-arn 
editat pe Shakespeare in 11 volume și pe Gorki in .411 rin tT/-sl„~-.„ __ v . \ ~ „

doua
sț-iuior ai romanilor. Emi-

i. in toată măreția lui. adică tipărit in 20

*

donatia soției scriitorului, 
Biblioteca Academiei, „ta colec- 
Centrale de Stai. Muzeului lite- 
Muzeului Teatrului Național și 
publice și private din Capitală

care nu 
în cele-că va fi la același nivel și

atenției Editurii Minerva
care o face cu această ediție monu-

politica



critica de azi si rigoarea metodei
VALENTIN F. MIHAESCU: Ne propunem să 

discutăm, aici, despre modul in care sint recep
tate și asimilate Ia noi metodele noi ale criticii, 
despre contribuțiile criticii românești in acest 
domeniu, despre eventualele note originale pe 
care le aduce in contextul european. înainte de 
a trece la discutarea cărților prin care acest 
proces de asimilare se atestă, o situare teoretică 
a fenomenului mi se pare necesară. Fie că se 
numește nouvelle critique, new criticism sau 
neue kritik, după spațiu] geografic in care a 
apărut, curentul de înnoire a metodelor critice, 
dincolo de multitudinea de aspecte diferenția- 
toare de la o școală la alta și in cadrul ace
leiași școli, permite, totuși, izolarea coordonate
lor unei atitudinii comune fată de critica veche, 
numită, global, tradițională și, desigur, fată de 
textul literar.

Mai intii renunțarea la factologic, la deter
minismul rigid al criticii scientiste, pozitiviste 
(care ajungea contrar premiselor ei istorice, la o 
viziune statică a valorilor) in favoarea afirmării 
și demonstrării caracterului deschis al operei li
terare, văzută ca sistem de rețele semnifîcante, 
generatoare inepuizabile de sensuri.

Apoi, înlocuirea principiului analogiei eu cel 
al omologiei. Critica tradițională (in Franța ter
menul este sinonim cu cel de critică universita
ră) încearcă să explice opera prin raportare la o 
circumstanță exterioară, la un model referen
țial, cu care se stabilesc analogii. Cind opera re
fuză acest tip de considerare critica analogică se 
află in impas și recurge la formulări impresio
niste: inefabil, transfigurare genială, misterul 
creației, etc. Noua critică, ontologică, ae apleacă 
asupra textului, considerat ca realitate multidi
mensională care-și are motivațiile (dacă le are) 
în sine. De aici, atenția sporită pe care critica 
nouă o acordă aspectului vizibil al operei lite
rare, limbajului, fapt ce explică legăturile cu 
structuralismul lingvistic și cu școala formalistă 
rusă. O altă caracteristică, prin care critica nouă 
se delimitează de cea — s-o numim așa — veche, 
ar constitui-o definirea criticii ca nsetalimbaj- 
în această calitate, rolul ei nu este să stabilească 
„adevărul" operei ci „validitatea" ei, coerența 
sistemului de semne.

PAUL DUGNEANU: Care adevăr, față de 
realitatea referențială sau față de propriile pre
mise?

VALENTIN F. MIHAESCU: De bună seamă 
că este vorba de respectarea propriilor premise, 
de — așa cum spuneai — adevărul acestora. Tn 
fine, șl cu asta voi încheia, acest scurt excurs 
teoretic — noua critică produce un alt punct de 
vedere în înțelegerea raportului dintre creator 
și operă, înțelegere bazată pe postulatul ambi
guității limbajului literaturii. Așadar ceea ce ..a 
vrut să spună autorul” este lipsit de importantă 
sau, oricum mult mai puțin decit spune opera. 
Se ajunge astfel, din nou. la afirmarea necesi
tății unei critici imanente, așa cum se vrea și 
cum este noua critică.

ARTUR SILVESTRI: Să observăm, pentru mo
ment, in ce fel pătrunde critica modernă în con
știința noastră literară și ar fi, se înțelege, gre
șit a privi acest fenomen ca o imitație artifi
cioasă, ca un produs pur de import. Critica 
românească, cu o tradiție de cel mult un secol, 
este, așadar, o magistratură biograficește tinără 
și se poate deduce că sensibilitatea la noile me
tode de analiză e mare. în fapt, acest fenomen 
este de dată mai recentă și ca efect al unor miș
cări relativ complexe și contradictorii.

Doi sint factorii activi care au generat o re
pede observabilă îndreptare a criticii noastre 
către un orizont, sub toate înfățișările, actual. 
Întîiul are o sursă istorică și, sub un aspect, 
sociologică căci provine din reacția unei însem
nate părți a criticii -din anii '60 la erorile de va
lorizare ale deceniului anterior. Noile căi ale 
momentului erau detectate de tineri, atunci de- 
butanți sau afirmați cu numai cîțiva ani mai 
înainte. Totuși, e cu neputință să găsim, in ju
rul anului 1965, o adevărată critică românească 
„modernă", adică racordată la înnoirile de pe 
glob. „Critici" moderni da, căci elementul per
sonal e nu o dată fundamentul, insă o mișcare 
activă e mai greu de izolat din mulțimea pro- 
ducțiunilor momentului. Dacă pe de o parte, 
criticii moderni repun valorile pe postament și 
resping îngusta analiză conținutistică și exclu
sivă, pe de alta ei recuperează tradiția valabilă 
a disciplinei la noi. Al doilea factor e. prin ur
mare, restițutiv și constă intr-o revizuire a ideii 
de tradiție critică, in scopul de a da fenomenului 
o înfățișare organică. Dintr-o reacție principială 
la eroare șl la „sociologismul vulgar", combinară 
cu înțelegerea „ideologiei" critice mai vechi sub 
regimul actualității, se ivește încă latent încli
nația către accesul modern la operă, privită sub 
raport majoritar estetic. O critică ..nouă" se 
formează ușor dacă e un fenomen superficial și 
— treptat, atunci cind tinde către organic". In 
etape, s-a întocmit și critica noastră „modernă", 
mai intii pe baza unor mișcări informative: pro
pagatorul semnalează anumite contribuții cu 
aspect bizar sau. in tot cazul, insolite pentru ci
titorul comun, in fine descrie metode noi utili
zate aiurea. Faza experimentală este următoarea 
și, ca propagare, cea mai contradictorie. Criticul 
nu e stăpin pe metodă și palpează un teritoriu 
practic nou iar cititorul se izolează de limbajul 
păsăresc pe care nu-I poate pricepe. Este intiia 
impresie, izbitor deformabilă, pe care o dă cri
tica modernă în etapa inovatoare a experimen
tului. Însă, aplicată cu justețe in opera profun
dă, și înțeleasă lent de lectorul educat, metoda 
modernă își ciștigă iute publicul său. (Astfel de 
producții experimentale sint detectabile și la noi. 
după 1965, insă faza este neîndoios revolută.) 
„Informat" și „experimentator" criticul „modem" 
se inalță pe treapta organică unde metoda ino
vatoare este aplicată adecvat la operă și corespun
zător cu factorul de coerență. Elementul absor
bant este, în fine, ultimul căci încheie inițierea 
publică și deschide un limpede orizont sintetic, 
în critica românească sîntem, este sigur, la în
ceputul fazei noi de sinteză metodologică.

VALENTIN F. MIHAESCU: Există, fără în
doială, o rezistență vădită in acceptarea limba
jului noii critici, care, prin comparație cu cel 
tradițional, apare ca tehnicist și prețios. Ceea ce 
ar trebui să se înțeleagă este faptul că atunci 
cind nu se supralicitează, termenii cu care ope
rează în critica modernă, departe de a fi simple 
„mofturi" sau echivalente perfecte și, deci, inu
tile, denotează in fond, coordonatele unei atitu
dini față de literatură, reprezintă elementele 
consubstanțiale ale metodei, sint, forțind puțin 
lucrurile, însăși metoda.

DOINA URICARIU: Așa cum arată mulți este
ticieni, ochiul criticului se poate scleroza, lec
turile lui, apelind la același pattern, se stereo- 
tipizează, astfel că epoci noi au nevoie și de un 
ochi nou al criticului care a învățat din nouă să 
vadă și altceva. Criticul are nevoie în egală 
măsură de ochiul novice, cerut de Ruskin și de 
cel spiritual, definit de Friedlander. Dacă noile 
metodologii critice au fost îmbrățișate la noi de 
reprezentanți din toate generațiile, a existat în 
egală măsură o rezistență in fața lor, nu mai 
puțin semnificativă. Motivele ei? Rezistența în 
fața „exoticului", a împrumuturilor străine era 
falsă căci uita structuralismul operei lui D. Ca- 
racostea și Mihail Dragomirescu, cel al lui Tudor 
Vianu, apetența pentru metodologie a unei părți 
a criticii românești. Rezistenta in fața operei 
lui Caracostea ori Dragomirescu era nemotivată, 
fiind o rezistență neverificată prin cunoașterea 
directă a textului critic, ci preluată de la Lovi- 
nescu. Modelele Călinescu și Vianu, ori Lovi- 
nescu au fost adoptate adesea unidimensional. 
Polemicile criticii românești ori dialogurile ma
rilor critici români au fost cunoscute tot unidi
mensional, prin publicarea unei singure voci. 
Caracostea a fost publicat parțial, Dragomirescu 
la fel. de puțin timp. Adesea rezistența țață de 
noua critică a fost ecoul prelungit al rezistenței 
în fața acestor nume. Trebuie spus că rezistența 
a fost și una născută din lipsa de credibilitate 
ori autoritate a unor nume ce-au trecut prea 
brusc de la proletcultism, (sociologism și conți- 
nutism extrem) la fenomenologie, psihanaliză și 
formalism. De aceea a fost întîmpinată cu ră
ceală de cei ce considerau că era mai oportun 
să valorificăm moștenirea critică românească 
pusă în eclipsă două decenii. Noua critică a

DAN ALEXANDRU 
CONDEESCU

« LUCEAFĂRULUI »

DOTS APAUL
DUGNEANV

VALENTIN F. 
MIHAESCU

fost considerată un moft tau o modă de gxn:/'' 
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DAN ALEXANDRU COXDOMT: Cred că 
am putea trece peste aspecte^ teoretice. prin
cipiile și direcțiile fund resauv minerute. >a ta 
ne întoarcem Ia criticii noștri. Orar dacă un 
critic nu trebuie să fie. entn susține Romul Mun
teanul „nici tinăr. rua bătrin*. ivind această 
virstă. aș vrea să setutez ud portret al criticului 
la tinerețe. Formarea sa începe sau se contu
rează in facultate, unde informarea in probleme 
de specialitate este satisfăcătoare. Dar eausaa- 
lerea sa e Iragmeatală :n două sectoare: unu] 
abstract, al teoriei, in care poate cmoacte 
inventar de metode și instnanecte antice in 
stare „pură* sau cu aplicațiile de aiurea ale 
autorilor; și unul in care i se prezintă o istorie 
literară fadă, ferită de orice contradicție dia
lectică a judecăților critice, o isterie in care li
teratura este etichetată și clasată definitiv, nu
mind viața ca intr-un muzeu al figurilor de 
ceară- Oricum, literatura contemporană este pri
vită in ambele cazuri, de foarte departe, mini
malizată sau „purificată" de vitalitatea ei auten
tică. deconcertantă si polemică. Se obține astfel, 
la terminarea facultății, un critic de eprubetă 
foarte departe de problematica fenomenului li
terar. Tinărului nu-i rămine decit să încerce să 
aplice aparatul său abstract pe un fenomen pen
tru el rvasinecunoscut. sau. mai rău. să nime
rească nepregătit intr-o viitoare contemporană 
din care, confundind critica cu pamfletul și pam
fletul cu înjurătura, să iasă total compromis. 
Care este însă peisajul critic căruia trebuie să 
i se integreze la Începutul cariejei sale? i^aFje-, , ( 
tatea sa e aparentă: majoritatea criticii trăiește 
un epigonism călinescian minor în care sint mi
mate fie dezinvoltura limbajului căruia i se sa
crifică adevărurile, sonoritatea abătind atenția 
de la idee, fie o superioritate nejustificată, cu 
care criticul se ridică pe un soclu de unde dă 
sfaturi și judecăți-sentință infailibile și inefabile. 
Există, din fericire, și o continuare in profun
zime a spiritului critic călinescian. manifestată 
prin asimilarea și stăpinirea unei imense infor
mații. critica devenind un amestec de erudiție și 
analiză penetrantă. Este, in general. situația 
exemplară a „vechii gărzi": Edgar Papa. AL Pi
ru. A. Marino, Zoe Dumitrescu-Bușulen- 
ga. N. Balotă, șjl Preocupările acesteia sint. 
paradoxal foarte apropiate de căutările tinerei 
critici. Dar de ce o nouă critică ? Cred că 
explicațiile trebuie căutate in atitudinea 
acestor metode față de apert. O atitudi
ne nu servilă, ci de respect față de text și 
de obiectivare ■ cercetării care nu exclude pa
siunea. subiectivitatea interpretării și. de ce nu?, 
eroarea necesară existenței operei. Iată de ce 
cred că atitudinea, mai puțin decit metodologia 
strictă, inderptățeqte opțiunea pentru o critică 
nouă, pentru pedagogia actului ei critic.

VALENTIN F. MIHAESCU: Intervin pentru a 
Înlătura o posibilă confuzie. S-ai înțelege din 
ceea ce saune Dan Condeescu că un critic tinăr 
este, implicit un critic nou.

PAUL DUGNEANU: Da. in mod normal, dacă 
nu vrea să se autoexdudă. un critic tinăr tre
buie să fie și un critic modern.

DAN ALEXANDRU CONDEESCU: Să fie un 
critic care și-a însușit această atitudine, virsta 
biologică fiind mai puțin importantă. De altfel 
e preferabilă formularea de critică nouă, prin 
„noua critică" ințelegîndu-se mai mult mișcarea 
structuralistă franceză. Atitudinea despre care 
vorbeam e insă mult mai largă, devenind un fe
nomen general. Filiera franceză nu este cea mai 
accesibilă, dar aceleași preocupări de centrare 
asupra operei le are și critica anglosaxooă și cea 
spaniolă, stilistica germană și formalismul rus. 
critica italiană și. tot acum, putem vorbi de un 
prim val ai criticii noi românești concretizat 
nu numai prin opere de informare dar fi prin 
realizări concrete. Tradiția nu ne-a lipsit, de 
altfel. Raiea. T. Vianu. M. Dragomirescu, unele 
analize călinesciene. justifică așezarea criticii 
românești printre deschizătorii de drumuri. Mai 
nou. Sorin Alexandrescu (analize stilistice, stu
dii despre roman, prolegomene — in colaborare 
—. „Faulkner"), Adrian Marino (Introducere in 
critica literari Dicționar de idei literare. 
Critica ideilor literare), au reactualizat, din 
perspectivă contemporană. vechile preo
cupări. Adevărate școli ale criticii noi. in 
care structuralismul este interpretat critic. în 
spirit marxist, au luat ființă in toate centrele 
universitare: Ia Timișoara prin E. Todoran.
Gh. Tohăneanu, Livius Ciocirhe; la Cluj — Ion 
Vlad; Iași — Al. Călinescu: București: Silvian 
Iosifescu, Marian Popa, Mircea Martin. Mihai 
Zamfir, cercul de semiotică condus de acad. Ion 
Coteanu. enumerarea fiind de altfel incompletă 
și perfectibilă. Activitatea prelungită a acestora 
a început să dea rezultate și. in ultima vreme, 
cîteva cărți s-au impus spectaculos prin valoarea 
și noutatea actului critic Ion Caraion („Bacwia. 
sfirșitul continuu") și Magdalena Popescu („Sla
vici") sint cercetările la care mă refer, insâ lista 
este drachita . -

DOINA URICARIU: Nu trebuie să uităm — 
cercetările românești de etnografie și folclor din 
această perioadă, curentele de cercetare la care 
am participat ca studenți, conduse de MoisiL So
lomon Marcus, Paul Miclău, Mihai Pop. Savin 
Bratu, George Munteanu, Ion Coteanu ș.a. Trebuie 
amintit rolul editurii Univers in tipărirea unor lu
crări fundamentale de teorie, critică, istorie lite
rară, retorică, poetică, antropologie și semiotică — 
traduceri ori contribuții originale. E semnifira- 
tiv.ă în acest sens și revista Cahiers roumains 
d’etudes liUeraires. Se cuvine amintit și rolul 
revistei Secolul XX in resurecția eseului critic 
structuralist, antropologic, semiotic, sociologic... 
Revista Echinox a format și formează o parte din 
criticii tineri. Am citit și cronici literare ce-și 
asumă elementele criticii moderne in Tribuna, 
Familia, Orizont, Cronica (acum cițiva ani) in 
România literară, Luceafărul, deci procesul a 
atins și critica situată in avalul operelor, la văr
sarea lor, și nu doar critica de amonte.

PAUL DUGNEANU: Să ne oprim asupra unor 
puncte considerate nevralgice in critica moderna 
și, in special, asupra raportului dintre analiză și 
judecata de valoare. Desigur, o apreciere directă 
estetică lipsește, și, aș spune, programatic, dar
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toertro ai c-oroașter-â. critica e modelată ta fie
care epocă de grile, pattern-uri. ori științe pi
vot. Valentin Mibăescti a numit dteva dintre 
partern-unle lectori, contemporane. Cntteul ro
mân nu poate exclude din procesul 
sale ceea ce modelează fundamental gnoseoto- 
gia actuală. E no poate ancora doar ta portul 
vocației. Bacbelard observa ca „imediatul ce
dează in fața construitului". Monografia Mag
dalenei Popeșcu Înlocuiește lecturile imediate 
(stereoupizate) ca o lectură construită, cu o ci
tire de tip reconstrucție a lui Slavici. In același 
timp, dacă extrapolăm din planul semanticii in 
cel al cnticii. dihotomia chomsky-ană. compe
tență ori pertorni«nță. e limpede că Magdalena 
Popescu obține, apelind la noile metodologii 
critice, o lectorii performantă, pe Slavici. Ea 
descoperă o nouă constelație de semnificații in 
operă. Metodele noi (declarate, adoptate in mod 
deschis și nu disimulate) sint folosite ca o len
tilă cu o capacitate de mărire a obiectului (o- 
pera) sensibil crescută față de cele curente. Cu 
ajutorul lor, Magdalena Popescu descoperă 
„stele noi" in textul lui Slavici, luminează zone 
rămase in întuneric. Autoarea face in același 
timp tin act remarcabil de pedagogie și morală 
a lecttirii, operind in fata noastră cu'instrumen
tele criticii moderne, cu limbajul ei auster, de- 
finindu-și termenii și conceptele, supuse atitor 
anamorfoze de-a-lungul folosirii lor de numeroa
sele școli și personalități.

VALENTIN F. MIHAESCU : Cartea Magda- 
lenei Popescu despre Slavici are meritul de a 
fi demonstrat convingător modernitatea proce
deelor narative ale scriitorului precum și mu
tația produsă de proza sa in „orizontul de aștep
tare" al epoci,. Căă ce mai rămine după studiul 
Magdalenei Popescu din prejudecata încă per
sistentă. a unui Slavici greoi, rudimentar, mo
ralizator pină la exasperare ? Alături de capito
lul dedicat de Călinescu lui Slavici in „Istoria 
literaturii române—* cartea Magdalenei Popescu 
este lucrul cel mai profund care s-a scris Ia noi 
despre autorul „Marei".

DAN ALEXANDRU CONDEESCU: Critica 
modernă este de fapt o critică însetată de va
loare șt certitudine. Demersul ei este unul pro
fund constructiv, valariiieiad opera prin de
monstrarea complexității semantice, a semnifi- 
cațiilor interioare ale straturilor analizate. In 
realitate, orice act de cunoaștere literară im
plică intuiția. Dar, in timp ce critica tradițio
nală și-o justifică prin parafrazare, cea nouă o 
sprijină prin desfacerea mecanismelor textului. 
Analiza mărește obiectul si totodată motivația 
logică a intuiției. Reacție la verbalismul impre
sionist facil, noile metode aspiră la criterii o- 
biective. capabile să dea judecății analitice ri
goare ți consistență. Interpretarea semnificați
ilor depinde insă de individiualîtatea criticului — 
iată un paradox necesar operei, ambiguitatea 
fiindu-i mediul prielnic existenței. Din această 
perspectivă, cele două cărți citate de mine sint 
exemplare pentru performantele atitudinii des
pre care vorbeam. Abordi.id „genuri" diferite, 
liric și epic, studiile lui Caraion și Magdalenei 
Popescu au multe trăsături comune : ambele în
cearcă și reușesc să impună o nouă imagine a 
autorilor analizați Infruntind numeroase preju
decăți ale istoriei literare : ambele folosesc mai 
multe metode de „investigație* adaptindu-le la 
specificul operei, fără a forța textul de dragul 
vreuneia. Pentru analiza poeziei. Caraion face 
apel la stilistică și statistică pe de-o parte, și 
tematism bachelardian. cu influențe J. P. Ri
chard. pe de alta. M. Popescu aplică prozei lui 
Slavici o interpretare naratologică, în consens 
cu ultimele cercetări de poetică a textului na
rativ, urmărind . strategia personajelor și sen
surile conflictuale ale obiectelor in lumea ope
rat Ambele cercetări aplică o semiotică a teme
lor literare, a „topo6"-urilor comune — Slavici 
in contextul structurilor literaturii epocii, Ba- 
cosria intr-o perspectivă comparatistă. Demersul 
critic este și el asemănător printr-o trecere de 
la text la „psihodrama* autorilor intr-o mișcare 
circulară", un „to and fro movement" amintind 
de procedeul tui Leo Spitzer. Fără a-și propune, 
analiza surprinde paralelisme stranii : ambii 
autori, urmăriți de o autentică obsesie a morții, 
au aproximativ aceleași complexe și manifes
tări ; o copilărie bolnăvicioasă și izolaționistă ; 
învățătura greoaie și obositoare : un cult al uni
formei ; un spirit justițiar susținut de o struc
tură pură și naivă ; existența a două faze de 
creație separate printr-o ruptură de o a treia, 
etc.

Iată citeva constante care produc Ia Slavici 
„eterna schimbare* (Magdalena Popescu) iar la 
Bacovia „sfirșitul continuu" (Iar Caraion) Bine
înțeles că mai importante decit asemănările sint 
individualitățile distincte ale creatorilor și ale 
operelor. Nu-mi propun de altfel o analiză, ci 
o invitație la lectură, ce poate fi o veritabilă 
surpriză pentru cititorul cu prejudecate inflației 
terminologice a criticii moderne. La cei doi, 
termenii „tehniciști" se îmbină firesc cu- limba
jul „artist" intr-un aliaj al bunului gust cu spe
cificul operei comentate. Dacă la Caraion eseul 
trădează uneori criticul-poet, cu un stil profund 
individual, la Magdalena Popescu acuitatea in
terpretărilor denotă un dezvoltat simț al para
doxului. creator de profunzime semantică. Une
ori insă, o tendință de abstractizare conduce dis
cursul critic nu de la simplu la complex, ci spre 
complicat. De asemeni, o analiză de text ar fi 
putut da seamă și de unele scăderi ale operei 
lui Slavici. M. Popescu consideră că literatura 
nu mai e circumscrisă ia Cuvint, subtextul și 
supratextțil fiind mult mai ample ca volum. Cu- 
vintul. totuși, traduce arta scriitorului...

VALENTIN F. MIHAESCU : Chiar folosirea 
acestei sintagme : „literatura, artă a cuvintului" 
tine de perioada impresionismului critic. Nu-i 
contest adevărul, ii constat doar desuetudinea. 
De altfel critica nouă acordă un interes deosebit 
marilor structuri verbale, textului (context, su-
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ARTII SILVESTRI : Critica modernă rornâ- 
nească. deosebita de talele, are tarta din acest 
moment o vfațâ prjțxre. Ea se Na rears pe va
lorile dasce șî le iei._ n<-=e mfăușsrea pro-
fi—..-dă ; insa, nuu mult, mrearcă sa recupereze 
epoa. curente ș; rh:.ir «ns-on. care interpretau 
dicT-un unghi oou. capătă o taveszmntare con- 
umporaaa. Nota resfiimisă este aia fundamen
tul Cnucul român a părăsit tagustul raport cu 
biografia s a descoperit crsucerent: 6 analogiilor 
largi, bură și apera tatr-un raport su-uctural

Actul cnuc nu provine aze dintr-o unică apli
cație d din meladalagia eaujacată : nu o metodă 
d mai multe, pe care mucul le stăpinește uni
tar, ca un evantai tachis de unde simțul clasi
ficator alege instrumentul adecvat. La noi, cri
ticul a înțeles că o metodă nouă, apucată sin
gură. nu dă sinteza unitară. Și mai este ceva : 
..noua critică" nu însemnează mouvelle cnuque" 
pentru că filozofia operei nu are nimic haotic d, 
cu un singe unic, izvorăște din dialectică. Nu o 
reacție polemică de moment d un efect istoric 
intrinsec este „critica românească*. N-ar fi un 
paradox ci un fapt, căci fenomenul nu este' o 
emanație inddentală, un factor regional sau un 
import teoretic ci insâși descoperirea de sine.

VALENTIN F. MIH.AESCU : Critica româ
nească modernă a reușit să invingă (fapt, no
tabil) două prejudecăți. Cea dinții ține de așa 
numita ei timiditate, care ar împiedica-o să 
abordeze mari opere ale literaturii universale. 
In replică, Sorin Alexandrescu publica în 1969 
studiul William Faulkner, în care intuițiile din 
prima parte a lucrării, construită după tipare 
tradiționale, sint apoi verificate, adincite, dez
voltate și demonstrate cu argumentele oferite de 
cercetarea semiotică. Rezultatul, cum se știe, a 
fost cu totul remarcabil.

Aș aminti aid și cartea lui Mihai Zamfir, Ima
ginea ascunsă, analiză pe ansamblu a operei lui 
Proust, făcută cu mijloacele stilisticii (metodă 
fertilă, neglijată inexplicabil la noi după moartea 
lui Tudor Vianu) care-1 conduce pe autor 1a 
concluzii dintre cele mai interesante privind 
structura metaforei proustiene.

A doua prejudecată învinsă este cea potrivit 
căreia metodele noi dau rezultate doar atunci 
cind sint aplicate pe texte deja situate estetic 
ți axiologic. Studiile recente privind opera cro
nicarilor dovedesc cu excelentă efiaența meto
delor moderne, chiar și atund cind abordează 
texte impure din punct de vedere literar, cum 
sint letopisețele. Mâ gindesc desigur la Dan 
Horia Mazilu iară nu la Mircea ScarlaL

PAUL DUGNEANU : Validitatea acestui tip 
de cercetare este probată mai ales de investiga
rea literaturii vechi unde lucrurile păreau de 
mult spuse. Dan Horia Mazilu evidențiază mai 
pregnant trama literară și nu numai istorică a 
cronicilor muntene, aplicind metodele .grama- 
tirii" textului in maniera Todorov. Există, de
sigur. structuri tipice literare, si D.H. Mazilu le 
identifică pentru prima dată la cronicarii mun
teni ; un argument in plus pentru a le introduce 
mai ferm in cadrul iteraturii. Și, aș spune, de
monstrația este mult mai convingătoare decit 
afirmațiile șablon referitoare la limbajul colorat, 
pestriț etc. Literaturitatea cronidlor este mai 
profundă și este reliefată tocmai prin decelarea 
structurilor narative de adincime. O exegeză ase
mănătoare întreprinde Eugen Negriei in ceea ce 
privește cronicarii moldoveni in „Narațiunea in 
cronicile lui Gr. Ureche și Miron Costin", dar mai 
puțin sistematic, uneori „impresionist".

DAN ALEXANDRU CONDEESCU : Un teore
tician ca Gerard Genette prezicea o fructuoasă 
aplicație a metodelor structuraliste la literatura 
veche. Dar folosirea unei metode modeme nu 
duce automat și la reușita cercetării. Este cazul 
cărții lui Eugen Negriei despre Ureche și Costin, 
carte primită in general favorabil de critică fie 
datorită noutății metodologice care a entuzias
mat pe unii și a inhibat pe alții, fie din insufi
cienta cunoaștere a literaturii vechi de către cro
nicarii literari. Dacă al doilea aspect ne inte
resează mai puțin, asupra hibridității limbajului 
voi insista ca o posibilă primejdie: amestecul ne
plăcut și bizar al cuvintelor .colorate", de o ma
ximă inconsistență, cu termenii preciși ai cer
cetărilor structurale intr-o încercare de „infru- 
musețare și împodobire" a demersului critic.

PAUL DUGNEANU : Intr-adevăr, una din 
cuceririle teoretice ale criticii modeme este 
perceperea operei ca o structură dinamică. 
Pentru critica modernă, opera reprezintă o 
aventură a lecturii, ce reabilitează toate planu
rile literarului. Acest concept dă dreptul la ce
tate tuturor elementelor operei, incepind cu 
materia sonoră, organizarea sintactico-morfolo- 
gică (termenii ii folosesc in accepția gramaticii 
generative, cu implicații în teoria textului, altfel 
spus naratologie) pînă la cea mai abstractă idee. 
Literatura apare astfdl ca o construcție com
plexă de sens unde fiecare componentă își are 
locul și motivația sa.

Dacă dintr-un anumit punct de vedere opera 
este un univers autonom, suficient sieși, din alt 
unghi se află într-o mișcare și relație dialec
tică cu extraliterarul. Ea însăși structură dina
mică, producătoare de sensuri, nu devine sem
nificativă decit în funcție de codul cultural și 
socio-estetic al unei anumite epoci. Vreau să 
subliniez astfel că noua critică (cel puțin o 
parte a ei) nu rupe opera de contextul istoric. 
Dacă într-o primă fază, „îngheață" structurile 
pentru a le studia obiectiv, in cea de a doua le 
interpretează și le integrează fluxului diacronic. 
Dar fiecare sistem teoretic se verifică prin 
practică, iar tocmai în această etapă s-a vădit 
unul din impasurile noii critici : prea ampla și 
sterila dezbatere teoretică. Critica română a 
lăsat pe seama surorii franceze, inevitabila 
„ceartă" intre vechi și moderni, și a debutat 
direct prin cîteva studii și aplicații solide. Mă 
refer și eu in primul rind la acel „Faulkner" 
propus de Sorin Alexandrescu și la cartea lui 
Mihai Zamfir, „Proza poetică românească". Sint 
desigur și încercări mai puțin reușite, dar după 
o perioadă aș spune de „clasicizare" a noilor 
metodologii, a apărut actualul val de interpre
tări critice, cu rezultate semnificative. Este
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dan ALEXANDRU CONDEESCU : Nu alia
jul iurta iunbaj lebmc cu unul literar este supă
ra tor — am văzut că la Caraion acest hâtru 
«poresțse farmecul cercetări: — d proporțiile 
greșite. In cazul iu! Negria se produce de fapt 
un efect kitsch prin astaiilare inadecvati a pro- 
cedeahn. Totuși prefer un astfel de fenomen 
generat de metodoâoduie moderne. lăudabil pnn 
tacerrarea dc a privi irieraturitaiea textelor 
CToeiranlor. unor „metode- criboe care permit 
unui alt cnuc să afirme despre două cuvinte, 
■nexistente intr-un volum de versuri recenzat că 
sint cele mai frecvent din lexicul „analizat".

DOINA URICARIU : Critica nu poate trăi in 
ideea ie:bninană că trim ea ei este cea mai bună 
din himile posibile. <ta ea ar fi condusă de o 
armonie prestabilită (vocația talentul) cind în
suți promotorul acestor idei era un pluralist. 
Orice vocație are nevoie de construcție. Critica 
nu poate cantona intr-un spațiu al inocenței și 
random, nu poate avea nostalgia picturii naive 
(autentice ori contrafăcute). Fetișizind inefabi
lul operei, uităm că Einstein spunea că „eternul 
mister al lamii este camprebensibiliiatea (s.n.)i 
Ia fond, pnn Sfirțiral roatinou. Ion Caraion 
face comprehensibil eternul mister al lumii lui 
Bacovia. Dintr-o spectaculoasă structură de su
prafață, lectura a devenit o structură de pro
funzime. Istona. critica și teoria literară au in
trat in relații complementare astfel că punerea 
unei ramuri sau a alteia in raporturi autarhice, 
de hegemonie «au inferioritate, e un gest ris
cant, anacronic. Monografia lui Sorin Alexan
drescu e o lecție a criticii de profunzime. Arhi
tectura lecturii închină un adevărat templu unui 
scriitor, dar este in același timp de o precizie 
a detaliului, edificat cu ajutorul antropologiei 
structurale, a statisticii etc. exemplară, ingine
rească. Lectura a devenit in acești ani construc
ție și reconstrucție părăsind calea înfundată a 
improvizațiilor după ureche, a impresiilor ime
diate.

PAUL DUGNEANU : Cronica literară nu ex
clude „lecția" pe care este necesar să o pri
mească de la critica modernă și anume: adecva
rea și specializarea limbajului la specificul lite
rar și dezideratul, argumentării in funcție de 
text și nu de impresiile sale in legătură cu tex
tul. Fac o paranteză pentru a sublinia că exclud 
de la început din categoria criticilor pe „comen
tatorii" de literatură, ale căror impresii se exer
cită direct asupra autorilor, uitind cu desăvir- 
șire de text. Apologetică sau nu, acest tip de cro
nică, refuzată sistematic de idee, își maschează 
vacuitatea intr-un limbaj călinescian de con
trabandă. In cronica literară cred că este mai in- t 
dicat a se prelua spiritul criticii modeme și mai 
puțin litera ei. Tot din acest putict de vedere Ș 
nu trebuie să ne împiedicăm de mult vehiculatul 
clișeu al inaccesibilitătii limbajului specializat 
pentru cititorul obișnuit. Folosirea constantă a 
unor termeni, eventual „traducerea" lor. pentiu 
început, într-o formă mai accesibilă, vor fami
liariza pe lector cu acest cod. Aș spune chiar că 
publicul cititor trebuie educat în acest sens, incă 
din școală, unde și receptivitatea este mult mai 
mare. Am făcut o astfel de experiență cu ele
vii mei, la citeva analize din Eminescu și Ca- 
ragiale și limbajul modern a fost, poate și prin 
apropierea mai mare de logica matematică, re
ceptat și înțeles mai ușor decit cel traditional. 
Acțiunea ar fi bine să înceapă în primul rind 
cu manualele și profesorii. Un alt punct fierbinte 
este raportul spirit critic — metodă, mai exact 
necesitatea de a domina și controla metodolo
gia nouă. Aș aminti volumul lui Nicolae Balotă 
„De la Ion la Bietul Ioanide" in care instru
mentele criticii arhetipale sau psihanalitice sint 
racordate la judecata de valoare, sau „Scriitori 
români de azi" (II) unde Eugen Simion. apli- 
cind tematismul, ii dă o notă proprie prin con
jugarea cu conceptele criticii estetice. Traiectul 
ideal ar fi următorul : detectarea structurilor 
literare (proces obiectiv) — interpretarea lor, 
pornind de La o intuiție critică valorizantă (pro
ces inițial subiectiv) — sinteza într-o judecată 
axiologică.

DOINA URICARIU : Se cuvine adăugată seria 
unor monografii ivite sub zodia criticii moderne, 
ce-au precedat monografia Magdalenei Popescu. 
Mă gindesc la cartea lui Edgar Papu Poezia lui 
Eminescu, care pune accent pe elementele struc
turale, la monografiile Eminescu și Titu Maio- 
rescu ale lui Eugen Todoran, de tip genetic, stă- 
pinind largi perspective aie comparatismului, la 
studiul paradigmatic al lui M. Ungheanu în
chinat operei lui Marin Preda, Ia cel închinat 
de Lucian Raicu lui Gogol ori la volumul de 
psihocritică al aceluiași. Structuri literare. în 
fine la monografia lui Ovidiu Cotruș închinată 
lui Mateiu Caragiale, la cea a lui Petru Poantă 
ce-a scos din inerție studiile coșbuciene, la Hol- 
ban și apoi la Caragiale văzuti de Al. Călinescu, 
ultimul prin grila formalismului rus și a grama
ticilor prozei, la studiul Ioanei Em. Petrescu ce-a 
reformulat dimensiunile țiganiadei. Ar trebui 
să amintim și Metafora poetică a lui Eugen Dor- 
cescu, ce analizează poezia română apelind La 
stilistica spitzeriană, la statistică și psihocritică. 
Sau cartea lui Livius Cocîrlie Realism și deve
nire poetică. Cercetările asupra retoricii și poe
ticii românești începute de Aurel Sasu și O. 
Berea. Studiile de tipologie aplicate la spațiul 
românesc au dat opere critice și estetice repre
zentative. Amintesc Barocul în Literatura ro
mână din secolul al XVII-Iea a lui Dan Horia 
Mazilu. Cartea Magdalenei Popescu se înscrie, 
deci, într-o serie semnificativă.

VALENTIN F. MIHAESCU : Metodele criticii 
noi își dovedesc utilitatea, paradoxal, chiar și 
in cazul autorilor care-și declară deschis ina
derența la ele. Acesta este cazul lui Nicolae 
Manolescu, a cărui demonstrație critică din „In
troducere in opera lui Alexandru Odobescu" 
chiar dacă nu depășește prin nimic „spusele" lui 
Călinescu, împrumută totuși rigoarea structura
lismului fie el și numai „ingenuu". In cronicile 
literare Nicolae Manolescu renunță, din păcate, 
la argumentația riguroasă, pentru a profesa un 
impresionism, pe cit de bine lustruit stilistic, pe 
atit de superficial în analiză. Exemplul trebuie 
înțeles ca element al pledoariei pentru pătrun
derea metodelor criticii moderne și in spațiul 
cronicii literare iar nu ca o contestație „de pla
no" a activității criticului.

PAUL DUGNEANU : Cred că în discuția 
noastră s-a dovedit faptul că în spațiul româ
nesc critica modernă este un fenomen de durată, 
cu ramificații in toate perioadele literare și in 
toate generațiile de critici. Dacă numele citate 
au aparținut in general vîrstei de mijloc sau 
chiar tirzii, aș vrea să închei acest arc al gene
rațiilor amintind cițiva reprezentanți tineri : Ma
rian Papahagi. Livius Ciocirlie. Petru Poantă. 
O critică valoroasă, modernă, cred că ar facilita 
în același timp pătrunderea literaturii române în 
circuitul universal. Studii ca cele semnate de 
Al. Călinescu („Caragiale și virsta modernă a 
literaturii") și I. Constantinescu („Caragiale și 
începuturile teatrului european modern") pot 
constitui un excelent ghid pentru opera marelui 
autor român. Astfel de studii vor pregăti fondul 
receptiv : în străinătate, atit de necesar tradu
cerilor din literatura română, și îi vor argu
menta totodată conștiința universalității ei.
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Păpădia
Bețivii din fostul palat au dispărut 
odată cu arderea bărbii bătrinului pictor. 
(Respirația lor te-mbată fără strop de alcool) 
Fata asta, iubita ta din liceu, degeaba 
iți blestemă pintecul neroditor ca o păpădie, 
un copil, cu plăpindele-i forțe, n-ar asfixia 

nicieind 
ura ce dormitează in voi.
Ci uită-te-n jur ; fiecare iți plămădește 

cite o cărămidă 
ți ți-o plantează undeva Intre stomac ți creier: 
unul anunță că se va sinucide 

la intîi noiembrie 
altul se unge zilnic cu nămol 
al treilea are gută 
tata nu mai este, mama nu mai este 
tu vei fi, tu vei fi.
Treci intr-un automobil la 5 metri 

de casa prietenilor 
ți nici țipătul, nici singele tău

nu le tulbură somnul 
In ultimul timp o voce suavă tot mai des ți se 

plimbă pe timplâ : 
lntoarce-te la soldați! de plumb 
ți la găletuța râsturnată-n nisip 
lntoarce-te la soldați! de plumb.

Tablou de familie
Tata iar a uitat rufele de la spălătorie 
pe o tarabă din piață, 
sora mea iți trimite singură scrisori 

de dragoste 
să mi le-arate triumfătoare, 
mama iți plătețte pe furiț acatistele 
(Dă-le Doamne, fetelor mele fericirea pe care 

n-am avut-o eu) 
Ața cum stau pe balcon, 
scriind pe genunchi, 
o broscuță a pătruns cu dezinvoltură in casă 
ți nu am cu cine să mă bucur 
de privelițtea ei, 
căci tu 
te-ai dedicat morții.

Izgonirea din paradis 
M-am săturat de tine pină-n git, îmi striga 
ți vroia să mă măture-n grabă 

din apartamentul 
pe care nu i-l plătisem niciodată, in timp ce 
in fiecare dimineață bâteau 

la uță trei fete : 
una eu nume exotic, alta cu preocupări oculte, 
ultima țtiind să trăiască pur ți frumos.
Dar unde să plec : tinerețea mea e aidoma 
lăzilor de gunoi in care nici 

țigăncile nu mai cotrobăit, 
iar poezia s-a declarat ținut închis 
ți aplică strict legea lui Malthus. 
Du-te-n parc, mi-a zis, întocmai 

cum bolborosea 
bătrinul paznic de cimitir pe cind mă plimbam 

de mină cu primul băiat: 
„Dragostea se face prin parcuri !**
oo • ••••••»♦••
a noapte ți plouă, prin aerul decolorat 

călătoresc 
pe o lebădă uriață de-a lungul autostrăzilor 

pustii, 
nici o lanternă nu licăre,

de zece ori impung nervii 
fiecare particulă de aer, gata să prindă 
orice undă venită dintr-un nou paradis : 
creierul meu excitat e o cursă de țoareci.

O cascadă 
de copii adormiți 
Din pletele fetei firave pornește 

pe apele aurii 
O cascadă de copii adormiți ; un mic tril 
li se prelinge

pe la colțurile gurii-ntredeschise 
ți plutesc chirciți, tinjind parcă după 
pintecul mamei prea de timpuriu părăsit 
Eu ii ațtept pe mal să-i car 
pe rind in camera plină de țuruburi, 
piulițe, lămpi de tranzistori ți cuie. 
Oare el, cind se va trezi, 
nu va confunda muzica somnului lor 
cu zumzetul foițelor de staniol 
din condensatorul răsturnat la capătul patului î

-------------- \ 
artur 

bădița

Poem
E undeva 
trezindu-se pa marea cimpie de singe 
insmuind legea
unicul său adevăr ultimul sunet 
ce o clipă înainte nu însemnase nimic 
asa că sună oh 
sorbită in vocale 
ca moartea prin tufe 
cu ghimpi in săruturi 
asa că poți reveni 
in locul ocela 
multiplu

ai cintecului ce încă
sa presupune.

a
Mai duke deed toamna, iarăși 
vad patria.
Departs de a fi boare, respiră
Să mă topesc ți să devin in limpezimea ei 

ra
Libertatea se dăruiește a pal or ninse. 
Răbdător la frig ți căldură, 
patria e singurul oracol pe care-l consult 
Aici lumea se poate infâptui.
Este înfăptuire,
« $e
Scrii
ți litera se foce fruct in iarnă, 
oricit de aproape ar fi contopirea. 
Frunziț de cuvinte inlâuntru.
Ascultă cum răsare 
lin lumina din miracol t

Pleacă din tine m fiece seară 
riuri de păsări străvechi ;
să poți sorbi m gind, să visezi 
lumile la plural, toate 
in cite sclipește un înțeles, tu 
născut pentru o singură zi 
la fel de audibil 
ți la fel de muzical 
să exiști cit se poate da liber.

Alt cîntec
AVEM de vorbit despre Fapte.
Lumile intre ele se ating
ori se sparg.
Iarna durează șiruri de ani
Lunile trec peste cer ca amintiri. 
Plinea se rupe frățește. 
O gustă fiecare străm. 
la ceas de repaus, ovno.

Și picătura dm noi raapte o move.

Don Băncilă : Geneză* 
Expoziția „Stida co-temporană* — 
Coming Museum, New York, 1978

marin 
lupșanu

Munte învins
Tot moi rar usucă mawa noastră țăranca 
aibe cămăși de m pe ele-o rază de soare, 
au plecat fîâ cimpiii spre munte 
să-i măsoare puterii», să-l doboare.
Neam cia^wnesc căra n-a văzut

niciodată munții, 
țărani izbind cu privi»oo pieptul stincii 
in care stau ndhn înșurubați adine 
de parcă-a zbor m smidge munții din păminL 
Ca o gheară bsnesee privirea din teacă

Dan Băncilă : „Vase albastre* 
Expoziția „Sticla contemporană* — 
Corning Museum, New York, 1978

insingeratâ revenind m matcă.
Pornesc țăranii motoarele brațelor vinjoaso 
ocolind muntele de im împrejur,
ii smulg carnea izbindu I peste oase 
de se retrag izvoarele n păduri.
Ca Decebal este mima muntelui

de care vă vorbesc 
se-njunghie singură cu propriul izvor, 
ouă de vultur ranmd rostogol 
opresc din and in and dte-un motor, 
învins, din toate izvoarele horcăie muntele 
poduri încordate rar înflori

din măruntaiele sale 
piatră Bngă piață ca o cămașă de tale.

Dezbracă țărani raloaete albastre la riu 
fierbe apa doge- i pe piepturile lor masive 
in care zvicnesc neon uatorte in boabe de griu.

Caii-putere
După ce prinde rădbom in bazaltul orașului 
țăranul enăr a» adwă pânnțn-n uzină

întoarcerea
rîului către izvor

chiar docă nul se -toarce la arar.

Motto :

Auzi, corbul trăiește patru sute de 
ani

o 
E 

și florii, răsucite pe vremuri

mai rămas din șoprurile Maialului 
masă de drot intepenită în ciment, 
ruginită 
in jurul picioarelor in simetrie diago
nală — cite mai sint — și ele rugini

te, abia se zăresc pe sub burta mesei Ia care- 
ncăpeau de zilele Maialului patruzeci de me
seni. Lemnăria șoprurilor stă putredă pe sub 
pămînt, ce-or fi dus jos. in cetate, o fi scăpat, 
ce n-au dus stă între rădăcinile ierbii laolaltă 
cu scheletul turnului pompierilor, ce umplea pe 
atunci pilnia pe unde poiana intra în Pădurea 
Spinzuratilor.

Masa, aplecată, cu coltul dinspre Întinderea 
Maialului ridicat ca o streașină întoarsă de vint. 
singura existentă amintind de zilele Maialului. 
sună înfundat ca și cind tabla ar fi dublă, la
bele dinelui doamnei Lola Lenz bat pe fata În
clinată. apoi animalul tigrat zboară pe deasupra 
unor tufe speriind un cird de fincini. crenguțele 
unor tufr de iasomie se desfac sub pieptul adine 
și dinele trecind se duce-n josul șanțului, strîns 
cu picioarele din fată Intre cele din spate, intin- 
zindu-și apoi, neașteptat de repede, arcul sirii. 
Mirosul doamnei se răspindește in direcția vîn- 
tutuL către Pădurea Spinzuratilor. amestecin- 
du-se Încet cu frunzele stejarilor și acele pri
milor pini. Este mirooul creioanelor Faber și a 
cutiei in care au stat ele pină au ajuns mucuri 
nefolositoare, acel miros cu încă ceva, ceva al
ei. poate emanat direct din porii doamnei Lola 
Lenz, ceva cu care se născuse și de care ea 
nici nu era conștientă.

Clinele apare din dunga șanțului ce desparte 
acum poiana Înghițind in adlncul său o conductă 
argintie, bate In locul in care doamna-și în
tinde degetul lnmănușat. apoi arcul trece pe 
deasupra indoind nulelele lăstărișului cum un 
vint adunat intr-o scorbură și răbufnit deodată 
ar apleca o singură tufă.

In capătul dintre Fintina Hoților, doamna 
Lola Lenz nu se vede mai mare decît clinele, 
cum se zărește cu mina întinsă ; 11 oferă poate 
mincare dintr-un pachet desfăcut, hîrtia aces
tuia. luată de vint intorcindu-se intr-un zig
zag spre masa de drot

Toamna, pe vreme rece, masa se acoperă de 
brumă, iarba la fel. păsările stau tepene-n 
crengi, mișcarea doamnei și a ciinelui pare ne
firească, cind se opresc, tăcerea înaintează din 
toate părțile, totul ațintește răgazul acela și-l 
crede intrat definitiv în veșnicie. Dar, deodată, 
clinele țintește în prelungirea degetului din 
mănușa surie, vîntul aduce parfumul pe lîngă 
șanțul conductei și masa brumată oprește pe 
colțul răsucit o bucată de hîrtie roz. mirosind a 
ceva amestecat parfumul acela, mîncarea și 
clinele. \

De mai bine de douăzeci de ani. poiana Ma
ialului. pe soare, pe chiciură, pe ploaie, tace 
paralizată cind pașii doamnei foșnesc, ameste
cați cu salturile cîinelui, bubuitul tablei, vibra
ția lăstărișului, tot seara intre orele șase și 
șapte, iama poate, înainte de amurg, poate după 
ceasurile patru.

Clinele acesta-i altul, nu-i dogul negru, de 
acum aproape douăzeci de ani. nici lupul cana
dian. Este altul, un animal de oțel, tigrat, res-

Don Băncilă, Al. Racoviceanu ; 
„Vitraliu* 

(Hotelul tineretului din Costinești)

pirînd duritate și atașament fanatic. Mai în ur
mă, cam cu două decenii se terminase carna
valul burdioazelor din ploat si lumea se pregă
tea de prima dimineață a Maialului. punînd în 
căroaie și căruțe oale, miei și băutură. Era 
noapte și luna se lovea năucă de coperișuri. de 
coșuri, de turnul cetății, le ocolea pină la urmă 
și trecea mai încolo, numărind măselele puilor 
de lupi.

Lingă zidul înalt al porții doamnei Lola Lenz, 
de unde se îngurubau scările ce urcau pe rind 
la două caturi și apoi în pod. într-o nișă din 
zidul gros, cu picior de contrafort, seara, după 
ce burdioazele ostenite se desprinseră din cerc, 
către case, acolo-n nișa aceea lămpasele jucă
toarelor ardeau din cioatele luminărilor, lipăind 
lumina peste bolovanii ploațului în dungi și 
plezne. Burdioazele puseseră lubenitele tăiate cu 
găuri de măști, unele peste altele astfel că în
treaga nișă lumina ploațul și-nceputul gropane- 
lor dintr-un loc de unde niciodată nu pleca lu
mina spre întunericul nopții. Broboadele si Iile 
spînzurau pe marginea zidului pridvorului și 
Leonora cu Șapte puteri le aduna în tăcerea 
nopții, suindu-le pe pridvorul cel mai înalt de 
pe gropane, pridvorul casei doamnei Lola Lenz.

Vioara lui Neculai Mutu căzuse deodată, ros
togolită pe scările întoarse pe după zid, clinele 
ce-1 știusem primul în casa aceea sări zidul si 
mirosi vioara dîndu-i ocol, cu grijă, chiar cu 
precauție, apoi deodată se apropie șl ridieîn- 
du-șl piciorul umplu cutia cu o urină din care 
lumina lămpașelor deslușea aburi răspîndin- 
du-se în răcoarea nopții.

Adunaseră atunci toată încărcătura de bro
boade șl de ii de pe zid ; Leonora, cu sorț în 
față, băgă clinele în pridvor. Șapte puteri se 
aplecă peste zidul gros și o privi ca si cum ar 
fi intrebat-o ceva, sau ca și cînd ar fi lăsat un 
gînd numai în el. fără să-l mai zică. închiseră 
poarta și începură să încarce căroaia cu mărun
țișuri, cu tacîmuri și căni și farfurii și apoi, mai 
într-o parte cu oale și sticle.

Dincolo, la Frobel, Coțăfișen batea picioroan- 
gele de lemn, înalte, vechi de la taică-său. înalte 
cit stobosul lui Brudăr. Le bătea scuturîndu-le 
noroiul ce se adunase cit umblase toată seara 
De gropane. anunțind din com. peste ziduri de 
porți. Începutul zilelor Maialului. Frobel scotea 
cite ceva și punea în căroaie, iar intra și iar pu
nea ceva șl tot așeza ce aducea, parcă ăsta-i 
era scopul, ca cele ce le duceau la Maial să 
stea înțepenite și să nu poată aluneca nici dacă 
ar fi scăpat căroaia-n jos. pe drumul Cioera- 
cului.

Cărăbușii zumzăiau în jurul nișei unde mai 
ardeau cîteva lămpașe. Peste casa lui Boghea 
trecu un cîrd de rațe sălbatice întorcîndu-1 pe 
Mihai pe partea cealaltă, cu fata către Vlache.

Mirosea a pămînt, a răcoare de lut, intrat în 
moartea nopții și lumina lămpașelor tremura 
peste ploat plnă-n fîntîna lui Si.

A lui Susarenco, întoarsă din ploat. după ce 
jucase ca turbată-n jocul burdioazelor. acum 
stătea în fața unei oglinzi; era goală și-n casă 
nu ardea lampa, lumina nopții lntra-n odaia ei 
pe geamul ușii. Inima-i zvîcnea în piept, pe șira 
spinării îl șiroia sudoarea, prellngîndu-i-se pe 
pulpe, pină sub călcîie. Gîndurile i se adunau 
ca un rol în jurul stupului, le alunga, dar ele 
stăruiau către mijlocul căpătînii, o vedea mereu 
pe Lola Lenz, o alunga, dar ea venea în felul 
acela cum se visa și ea de-o vreme, ace ascu
țite năvălindu-i pe magnetul creionului.

Ion al lui Susai, finu-său, trezit de furnică
tura puricilor, trezit nu pe de-antregul — copil 
cum era — căzuse și el răpus de oboseala din
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Creator al dramaturgiei moderne ro
mânești, Caragiale reprezintă, fără în
doială, proba de foc în cariera unui re
gizor. „Lumea" sa este inconfundabilă 
și totuși ea continuă să fie la fel de vie 
peste timp. O mișcare irezolută pare 
s-o așeze intr-un echilibru precar, dar 
în spatele ei se ascunde golul, opac 
prin definiție oricăror discriminări. 
Aglomerîndu-se la suprafață, determi
nările „realiste" cresc într-un ritm 
vertiginos, lipsite de acel suport real 
care le-ar putea limita sau ordona 
proliferarea. Poate de aceea persona
jele care o compun decad și se redre
sează cu o aceeași, mecanică, ușurință. 
Ele nu se confesează, cel mult vorbesc 
„aparte". Sînt cu desăvîrșire străine 
de propria înstrăinare. Mimează ges
turile vitale cu o jovială dezinvoltură, 
mergînd pină la iluzionism, dar pun în 
joc întregul arsenal de „argumente" 
atunci cînd simt că situația le este pe
riclitată. Ne aflăm în prezența unui 
univers fantastic, în care totul este po
sibil, fîndcă nimic nu este cu putință. 
La care însă, fap esențial, se ride. Se 
rîde întrucît totul este ca-n viață este, 
însăși partea moartă a vieții care se 
strecoară plesnind de sănătate prin 
viață, luînd cele mai neașteptate înfă
țișări.

Cu „O scrisoare pierdută", regizorul 
Nicolae Scarlat a adus, cu siguranță, 
un spectacol de referință în cadrul 
spectacologiei caraglaliene. Interesant 
îndeosebi, fiindcă păstrînd în reprezen
tare aparența de (fals) clasicism, regi
zorul nu a sacrificat nimic din hazul 
și substanța acestei lumi în favoarea 
„ideii", ci, la adăpostul ei, a știut să-și

0 scrisoare, 

pierdută
impună propriile libertăți de concep
ție și interpretare. Există astfel un 
„firesc* al fizionomiei eroilor și al 
comportamentului lor (pină la apariția 
lui Dandanache) care nu dă de bănuit. 
Nimic forțat aici, nimic rebarbativ, 
venit dinafară. Pe fundalul plat, vopsit 
kitsch, al panourilor care compun de
corul, ei capătă și un anume relief. 
Dar punindu-se în mișcare, încep să 
scrișnească ca niște roți mincate de 
rugină, adesea exercltlndu-se in gd, 
iar sosirea lui Dandanache. un mane
chin demonic, dezaxat Încă de funcia
re ambiguități, introduce suprema de-: 
rută, mergînd pină la pierderea memo
riei și a împietritei, prin rutină, con
științe de. sine.

Strălucitor prin invenție și savanta 
organizare a detaliilor, spectacolul este 
aici doar prefațat, in limitele Înguste 
ale rubricii. Toate compartimentele 
sale fiind migălos puse la punct : cos
tumele și ilustrația programului (Da
niela Codarcea), decorul (Dan Jltianu). 
Trupa de actori a Teatrului Dramatic 
Galați s-a întrecut pe sine, funcționlnd 
ca trupă. De aceea o vom cita în Între
gime, subliniind numele celor care, de 
data aceasta, au marcat un eveniment 
în propria carieră, dar, mai ales. In 
conștiința publicului : Mihai Mihail 
(un Cațavencu de zile mari). Septimiu 
Pop și Mitică Iancu (cuplul Farfuridl- 
Brinzovenescu, original și perfect sin
cronizat). Gheorghe V. Gheorghe (cu 
al său teribil Dandanache), Eugen Po
pescu Cosmin, Carmen Maria Strujac, 
Grig Dristaru, Marcel Hirșoghe, Flo
rin Dumbravă și Vlad Vasiliu.

Valentin Dumitrescu

Eroina 
de pe Jii

televiziune^
* l ;

Drumuri românești 

și europene
Ud film consacrat unei eroine de ex

cepție cum este Ecaterma Teodoroiu 
presupune de la bun început o mare 
îndrăzneală din care na este exclus 
riscul pentru absolut toți cei care par
ticipă intr-un fel sau altul la realiza
rea lui. Mărturisim că reamintindu-ne 
eșecul atlt de dureros al filmului „Au
rel Vlaicu* nu credeam prea mult nici 
in reușita „Ecaterinei Teodoroiu", mai 
ales că regizorul Dinu Cocea părea prin 
filrnografia sa destul de departe de un 
asemenea tip de film. Adevărurile știute 
de atiția dintre noi despre această 
fată care s-a jertfit luptind cu arma în 
mină pentru ființa națională a Româ
niei in primul război mondial trebuiau 
filtrate cu competență șl siguranță. în 
afara unor amănunte biografice, cit și 
a unor invenții post-mortem, pentru a 
contura atit personalitatea reală a Că
tălinei, cit și. intr-un context mai larg, 
cadrul istoric ..fondul" tabloului din 
care se desprinde aceasta. Scenariștii 
(Mihai Opriș și Vasile Chiriță) au reu

șit în mare măsură să păstreze un 
echilibru sensibil intre ceea ce este U 
ceea ce poate fi adevărat, evitind mo
mentele naturaliste sau insolite legate 
de prezența unică, fără precedent a 
unei fete Intre combatanți. RegiaoruL 
Dinu Cocea, a dovedit de data aceasta 
nu numai profesional dar și intui
ție. alegindu-și bine coi iboratoriL Ope
ratorului său. Marian Stanau, nu i se 
poate reproșa dedt că uneori filmează 
prea frumos, că urmărește prea mult 
cadrul in sine; talentul său este insă 
incomes tabiL

Din distribuție se Impune o debutan
tă, Stela Furcoviei. interpretă inteli
gentă a eroinei principele, cu mari ca
lități actoricești și cu o disponibilitate 
surprinzătoare pentru filme. Jocul său 
interiorizat (exceptind dteva „dialo
guri" false), expresivitatea și o anume 
candoare fac din Stela FurcoMci o certă 
promisiune pentru filmul românesc. Si 
ceilalți actori, între care Ion Caramitru. 
(care ar merita să joece el singur, fără 
nimeni altcineva, un film), Mihai Me- 
reuță, Ion Lupu și... șoferul echipei 
Niță Anastase-Fifi s-au incadrat des
tul de bine în concepția regizorală 
a unul film amenirțat inițial de melo
dramatic și exces de culoare. Muzica 
excelentă a lui Ștefan Zorzor și sune
tul inginerului Dan Ionescu (am înțe
les tot ce s-a vorbit în film, lucru atit 
de rar în filmele noastre) au concurat 
la realizarea acestui film-epopee, o 
incontestabilă reușită în cadrul epopeii 
cinematografice naționale. Țelul acestui 
film ni se pare a fi fost astfel atins 
și datorită acestui lucru unele neîmpli- 
niri nu estompează mesajul generos al 
filmului.

Iulian Neacșu

Se manifestă o tendință notabilă în 
programele televiziunii de a înviora 
emisiunile care ne sint recomandate 
documeolare sau filme documentare. 
Această formulă generică are avanta
jul că poate acoperi o mare zonă te
matică : un moment de evocare a unor 
fapte și personalități istorice, o micro
monografie a unui oraș, o excursie cul
turală sau o explorare sistematică a 
unei geografii spirituale, iar uneori, 
exemplele nu lipsesc, se intimplă să 
fie pusă drept paravan pentru un co
mentariu reportericesc atașat unei 
imagini care ne arată altceva, astfel 
mcit textul și imaginea nu se intilnesc 
dedt arareori. Dar, în cele mai multe 
cazuri, aceste emisiuni sint bune și sint 
nutrite de aspirația de a asimila reali
tatea cotidiană, latura umană a fapte
lor. în această tentativă se înscriu re
portajele de scriitor (in ultimul timp 
cele semnate de Anghel Dumbrăvea- 
nu. Comeliu Leu etc.). In care există 
o strategie a apropierii de cotidian, de 
pulsația vie a faptelor, de stratul in
tim al vieții, acolo unde ideile și pro
iectele notabile sint investite cu auten
ticitate prin eforturi și muncă tenace.

Tot un film documentar a fost și 
emisiunea Vălenii de Munte — un 
vechi centru de cultură românească. 
Această localitate a ajuns să repre
zinte simbolul unei pedagogii culturale 
sui-generis și nu poate fi evocată fără 
a aduce în prim plan figura celui care 
i-a dat strălucire și i-a fixat locul în 
conștiința noastră. Urmărind firul a- 
cestor inițiative culturale pe care le-a 
găzduit localitatea în trecut și în pre
zent, realizatoarea documentarului,

Maria Preduț, a înfățișat biografia 
mărețului proiect al lui Nicolae Iorga. 
Ne-au fost reamintite multe observații 
pătrunzătoare și cuvinte profetice ale 
istoricului și cărturarului, unele resti
tuite chiar prin vocea și imaginea a- 
cestuia, scoase din înregistrările pe 
care le deține arhiva Un comentariu 
excelent, comprehensibil și sobru, dar 
însuflețit, bine alcătuit și concordant 
cu imaginea, a contribuit? la reușita 
emisiunii.

O inițiativă bine venită se dovedește 
a fi reluarea ciclului de emisiuni Dru
muri europene; Așteptăm cu interes 
episoadele următoare, cele transmise 
pină acum sînt foarte promițătoare și 
stimulative, căci, a urmări contactele 
noastre spirituale cu universul cultu
ral european este un program ambițios 
și demn de a fi remarcat. Refăcînd 
traseul umanistului Nicolaus Olahus 
ori însoțind colectivul teatrului ..Țăn
dărică" în turneul pe care l-a fă
cut in țara lui Erasmus, Aristide Bu- 
hoiu se dovedește un reporter perspica
ce. iscusit, moderat și stăruitor, avid 
de informație și noutăți, delectabil și 
aplecat spre arhive și locuri în care 
spiritul românesc s-a afirmat prin 
faptă culturală. Fără a refuza delici
ile turismului modern, autorul reușește 
să înalțe ștacheta emisiunii printr-o 
formulă publicistică in care îmbină ri
goarea informației și suflul patriotic 
al comentariului, prin stăruința de a 
pune în evidență aspirația constantă a 
culturii noastre spre dialog, comunica
re și Integrare în spațiu universal.

Grigore Georgiu
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capătul serii ; o văzuse doar cu-un ochi : era 
rămas in visul ce-l ducea-n Kerci ; legat de sa
nie. Burcul. ciinele lor îl trăgea și-1 aștepta 
acolo taică-săxi care murise-n ultima zi de răz
boi și prima zi de pace, in miilocul Berlinului : 
il aștepta să moară si pentiu el. ca să «tie și 
el de ce nu vine taică-său. de ce nu-1 văzuse 
vreodată. Taică-său era lingă o fintină. pe lingă 
el erau caii Împușcat! și morti. scotea apă cu 
o găleată, o găleată de pinză și caii, zeci se a- 
dunau și-i cereau apă ; îl priveau și dădeau a sa 
din cap. cum dau caii și ziceau dind așa. dă-mi 
și mie o gură ; altul venea cu botul si altul ii 
lăsa loc Ia vadră, iși da botul mai tn margine 
După ce băură, cei nemorti de tot. dădu ii 
celor morti. ducindu-le vadra sub capi. Mdu 
ocol cîmpului si ajunse lingă sania tai Susai 
și-i zise să deshame ciinele. că i-o fi si hn seu 
și Ion îl desfăcu. Ciinele se uită Înspre cimotii 
plin de cai, dar cînd se întoarse sări in citul lui 
taică-său și-1 trlnti. apoi îi mușcă, pe rind. de
getele. înainte de a muri. Susai se uită la dine 
și-1 scuipă cu greu. Se scuipă mai mult pe eL 
prelingîndu-i-se o spumă lingerie pe rubasca 
asudată.

Al lui Susai o văzuse pe mai că-sa : o visa si 
pe ea, așa cum o văzuse cu-n ochi, sau visind 
o mai vedea cu-o jumătate de văz. O văzuse si 
nu ințelesese de ce poate vedea tocmai așa ceva 
și se-ntoarse-n vis. poate altul. cu toți ochii, 
aruncindu-i pe citiva și mai in fată, mai Înainte 
de unde ajunsese oină afund.

în Maial lumea mincată si băută se trase sub 
șopru. la umbră, moțăind si vorbind prin somn, 
chemînd in vise, de undeva pe dte cineva dar 
și mai rău ca-n viată negăsindu-1 nicăieri. Unii

Aurel M. Buricea: „Septembrie'’
Scâldotâ-n sărbătoare 
oglindă verde prin care treci 
vioară solitară respirația ta 
in miez de noapte

din acest arbore confluent 
de la marginea somnului 
rupe fără milă rupe 
o creangă de singurătate 
și-n crucea vintului sâdește-o 

vorbeau cîte ceva ascuns în ei pentru Întreaga 
lume și-ntreaga viată, lucruri grele lovind în nu 
se știe cine, poate-n cel ce visa alături.

Berile stăteau sub crengi de brad, in răstoa
ca piriului din spatele tufelor de iasomie. Do
gul negru mirosea talpa cuiva, un picior alb. 
descălțat, de dincolo de un trup care se incăr- 
case de coșuri și de panașe. o grămadă de 
fructe.

Burdioazele dormeau laolaltă, lingă ele bro
boadele șl iile așezate In dreptul fiecăreia mi
roseau a seu de luminare, a catapeteasmă sau 
a candelă veche. Tăbăroi iși ascuțea brișcă cu 
prăsele de os verzui. îmbrăcat cu haina și pur- 
tind pe cap șapca sa cafenie, pe-o parte, de te 
mirai cum de nu-i cade la cea mai mică miș
care.

Apăruse ceva, odată. Intii se zicea că apăruse 
in curte la Si. apoi au căutat la ai lui Irimie. 
apoi au luat-o de-a lungul malului gropanelor 
și s-au oprit la Stefănel al Iui Brudăr și Tăbă
roi a intrat atunci in pod oină la mijloc intr-un 
cotlon, intr-o strimtătură unde crezuseră că s-a 
ascuns, că Irimie mai ii și strigase că-1 vede- A 
intrat pină la mijloc și au tras să-l scoată si 
n-a ieșit decit dimineața, din puterea lui doar, 
incepind să poarte haina și vara si după o vre
me nedespărtindu-se nici de șapcă. în ziua ace
lui Maial. pe la cinci duoă-amiaza. Leonora o 
căuta pe Doamna Lola Lenz si Șapte puteri în
cepuse să le zorească pe burdioeze la îmbrăcat

Ceasurile trecură iute, tin mtnte că lumea «-a 
întors mai înainte decit se Știa — că niciodată 
nu se pleca înaintea serii, ae sta trată noaptea 
si se făceau si colibe din crengi de brad. O 
căutaseră toti. scotocind tufișuri si văioacc. 
inaintfnd adine In Pădurea Soinzuratilor. ceasu
rile fugeau si nu dădeau de nimeni. BrtSoazele 
arieotau năuce tn mijlocul posenii. prinse de 
mfini. gaia să inceaoă.

Dimineața, la cinci, unita pe mahu (Toca
nei. Venea soarele si dtn vamtte au se mai ve
dea focul, doar tremura cerul ife aaim» tor tn- 
doind marginea măgurii. Soarele venea de-a 
dreptul pe apa rotmottă de coăocaEtti fabricii 
lui Zermăs. ana aducea si soarele sore grooane 
și grămezile nesfimte de spume U-iachu. rră- 
mezi înalte, ca mste aisbemari pe care soaiele 
orbea.

Doamna Lola Lenz, desculță. aoroodndu-se 
ca-ntr-o funsare. de primele curți fusese tn 
depărtare mai mult o ambră, un lăstar de urna 
anleot de viat, oărtod uanbktu! txso om. O 
văzusem printre cocenii uscati. deshr * ada-i pi
cioarele insinrerate. rochia ruocă aetoandu-î fes 
turnă Gvn. mi mile si ele zrtruse ■ testaueraăr. 
fata răvășită si cocul desfăatf. tătar, 
oa-te.

Vintul aduse se-n w uitimea cri Mta * "
ea mtroml acela de paifiim ee aa-t avea nrri 
o temele de pe-acolo. m o sk! vămi *ae- 
petrerind stobarcl înalt, cu nctoaceje suăL a- 
mueate-a aer. dez'otie ca sd poată sări, caai 
friwenesă ea oricfesdL

Trăsesem cocenii tosr-o nor*» si zîtaam d’ 
ce—» acolo « dună ce se perdu prritre cacmu- 
zul tal Șapte puteri. amorD- de în*. mă aoro- 
piasem de malul rrooanet s>-n tocul înde tre
cuse gardul am mai văzut o fide tkn roctua al
bastră. o fisie atiraată de card si irhnsă-n lun
gul gropanelor de vin tul interi’- Mirosul ape* 
sourcate de colorantii fabricii bătea cocirseu de 
cosciug peste năluca eu picioare atarii. tand s 
nebune, năluca instngerată. umblată Prin cine 
știe ce margini, poate ca și cel ce alergase a 
Prestură după un tren, in noapte, in ci mp. cre- 
zind că trenul 11 vede si stă și-1 ia și-1 duce, 
măcar atit. să-l ia și să-l ducă.

stoluri de grauri vor so-b< 
boabe de lumină amară 
o, plinsul tău intunecă lumea 
și peste frunte toamna danseaiă 
cu pași de foc

iată timpul scriind poema tristetii 
cu singele meu melancolic 
pe aripi de fluturi călind—

/■

mircea 
brăilița

Construind
Știu : zidurile lot mai cresc

cetotea-i fără poartă incă 
intiă și ies infrigurate viețuitoare ale minții 
de le-ai grăbi încremenirea

ca un anahoret al ginții 
s-or auzi din munți lichenii

cum năpădesc floarea de stincă 

și pivnițele realității cu var nestins iar sini 
umplute 

prin încă tinere ferestre stelele
lorilor pot itringe 

ca e pretimpurie milă ideile scăldate-n unge 
șa-amested iar ca ziditorii

mortarele necunoscute.

Și se va ști
Lucrare sub aripa sortii plăpând e orațta 
pe cor*-a nrftet l-am zidit (oh I m*ordta 
de case de palate si serele de voci 
pe raraa ie urăște ambro întrebărilor) 

și M va ști 
cam am topit rata tata și-am sport 

paratele artircwtare 
(ca să abateci vesel pe străzi

cu mane diate 
amobde pope» Q se ra ști cuai am sands 

tersarea 
ca hot dm i»odo nrierită fa itira mraee

* te ra ști 
cwu Pe pe caasraAe vS de to-ncapuhi lama 
taura unge tagbatat a odcita rebins 
am prin hMtști satetitii

pe sado cubcarpaume 
ta prefăceam ta fante (era o cfcpe a cura 
zideam ta brap mai uarit decit eJB 
Pe a grauri neaoșcoti ta urbea zbseătoa't)

Remember
lată si
borta pierdut : lumi «a fa voi in^opalâ 
picură greu, intimplănta zilei (subțiri) 
nu pot arai I metadata stinse fa singe 
prin munțn de negre-omintiri 
heco.un cint sibilin pentru ultima oară 
și vă arăl cam pe creste ta seri 
străluminind vor reni să iși afle odihna 
aștrii durerii proscriși și nespus de ușori

ar trebui in albă mătase acum să r-ascundă 
normate pocii cu fir stiătocind peste vreme 
ra trebui să se spele m stae mradă 
lumea de pndrai și vei presorind

Psalmodie
înalță
paborita vieții tale rai ■ descepei 4 
ca oaspete al luării pe drumvi ricinele 
enorme inimi fixe oi locuit doi prară 
sub lujerele nopții Uecutof arab iubit

nu peste mult 
corăbiile acestei lumi cu marea velă moale 
încet și pururi (oh I stagnantă fericire) 
vor duce inapoi satanicele zale 
ale slăbitoi ființe, hibrizii inAoriți 
pulberii tale atunci B vor cerși iubire 
din cer o ploaie nouă cu dulci aeroliți 
va umple iar prezentul eu o desăvirsire.

mira 
lupeanu

Izbînzi
Rănit, insingurat cocor k> sol. 
Dorința sa de zbor u secondează 
Pe cei care rotesc vâzduhu-n stol 
Șt freamătul furtunilor brăzdează.

Puterea ne-nteleasă-și rupe corn, 
Din inima voinței de-a invmge — 
Tăiată mina vremii de irozi, 
A invâtat in felul ei a pfinga.

In faptă tot se va-nalța, deși
Ceva sa pierde aminind chemarea ; 
Un lanț de clipe-t țin a spăși
Cind mult prea depărtată este zarea.

Ora rar va fi m frunte cei arai bun 
Și ochui-nungerat și-l ra ascunde. 
Cu zestrea bărbătească de imun 
Va da pe nată faptele fecunde.

Mitul Ofeliei
Nu ttw, dar parcă plutesc 
ndtait despletita, 
ca rar foșnet de Uesta prevjng, 
prea rmc să se-nece odtac.

tau mwvgrve ptata abasbeta rnorț», 
ta care rtsrac mea aba de nor 
păăraide ca rtaira 
s alunec, ahraoc—

Fina mtm-nti-a stea intr-o noacle 
p mvot să clraesc mti-un oau_ 
Și apoi, cod rarăs. ta ape, 
risipă de nor călător.

Poveste
Abia mă născusem fecioară— 
Și-am pornit după vint, 
de alintul pletelor mele 
mirate serpetle in trup, 
intioralâ ca o ninsoare 
pe tasuri de raze.
Ș-am tot meri - na știa dt, 
Mtărte raarai ha ascutand 
ca im tfira 
rugocranea glasului sau neștiut, 
șoptit de arg-ntul coanei— 
Și azi om ajuns
Bngâ bunch rai uscat de copoe 
pe care ipinzuro gara să cadă 
o bucată de tablă.

Inefabil
De ce-as vorbi flon *
Petalele se usucă pe buzele-neinie ;
Iii stat să respiri, periumu-n locori, 
Atit de pierdut din cuvmte.

De ce-aș rosti nopți f I
Femeile sfiru la Vama Enigmei tint oarbe ; 
Vin in calea Gintăra puțin, 
Să m-atingi cu rouă de zare.

De ce s-ascult munți î I
Bărbații sint peșteri adinei din epoci de 

pfatră ;
Lasă-mi pe umeri, pe pleoape ușor, 
Ne-nțelesul albastru de dor.

adrian 
frățilă

Vînător înzăpezit
Plecasem de acasă la vinat 
Ce călăreț eram, ce cal de singe 
Dar am ajuns pe-un mal nepămintesc 
Și amîndoi am început a plinge.

Cădea o stea in fiece cuvint 
Pe gura înflorită de-ntiebare 
Erau acolo niște pomi frumoși 
Insă creștea in ei numai răcoare.

Și două veacuri am rămas copil 
Părinții două veacuri m-ațteptară 
Fină imbâtrinirâ-n porți de tot 
Așa incit nu mai puteau să moarâ.

Ce vinător mai sint, înzăpezit 
In largul cornului de vinătoare 
De unde bat in cer c-un fel de ram 
Și cade pe pămint numai ninsoare.

Geneză
Ce dimineață doamne se făcea 
Peste răcoarea asta tutelară 
Din zimții căreia se înălța 
Cuvintu-nsămințat a doua oară.

Codeau incet cortegii de lumină 
De parcă cerul renunța la nimb 
Zrirlindu-I ''menește ca pe-o vină 
Și mulți din noi atunci făcură schimb.

O, se vedea dincolo de privire 
Se auzea ce nu era rostit 
Primise piatra darul să respire 
Și aripi lingă umeri s-au ivit

Și presăra deșertul munții roși 
De mare și vinzâri fără de număr 
Pe umerii aceia lunecoși
Și-n dreptul frunții mai creștea un umăr.

Cum suie frunza
Arzind memoria cenușei 
Furnici devoră trandafiri 
Voi inâlța iar turle albe 
la baza umbrelor subțiri.

Oricit de orb aș fi neantul 
înșiră numerele roase 
Pe fruntea mea, pe ochi, pe trupul 
Cu forme vii ți cuviincioase.

De-ar fi să pling aș plinge numai 
Că n-am avut măcar răbdare 
Să urmăresc din rădăcină 
Cum suie frunza lingă soare.

Cea căzătoare, căzătoare...

Cîntec
Cintecul are conturul singelui meu 
Dacă-I simțiți arzind in depărtare 
Nu vă loviți de marginile lui — 
De multe ori împrăștie răcoare,

Rupeți pe buze fragede zâvoare 
Și veți iubi sub clopotul marin 
In loc de păsări forma lor de aer 
Pe care însumi am suflat puțin.

radio

Peste cîtva timp (o zi după apariția 
acestei cronici) turul campionatului se 
va încheia. Deci, nimfe nou nu se mai 
poate dovedi in materie de transmisii 
(rezultatele necontînd pentru noi in 
cadrul rubricii de față, neinteresin- 
du-ne, așadar, cine pe cine a bătut, 
cine pe cine a favorizat, astea-s lucruri 
știute I Ascultați lunea dimineața „chi- 
biții“ din Cișmigfu și veți observa că 
nimic nu-i de ascuns în această com
petiție). Cum emisiunile sportive au 
un loc bine definit, cum ele reprezintă 
reportaje pe viu, ne vom ocupa de 
ele... strict profesional.

Să spun de la început că. fără a o 
face din rea credință, am ascultat de
seori comentariile urmărind și imagi
nile pe micul ecran. Concluzia : un 
meci ascultat este mult mai palpitant 
decit unul văzut. Spiritul de anticipa
ție este mult mal mic decit speranțele 
crainicilor astfel că într-o pasă lungă, 
ce sigur va ajunge în brațele porta
rului. reporterul vede „un contraatac 
periculos", intr-un șut ce va trece 
mult pe lingă poartă alt reporter vede 
„o încercare de la distanță a porții", 
mingile aruncate sus In careul advers 
se transformă în „dominare copioa
să" ș a m d. Aș putea spune că repor
terii noștri și-au însușit ticurile ling
vistice specifice unui 1oc modern, 
spectaculos (.cu angajament total", „cu 
deplasări înșelătoare pe tot terenul1), 
limbaj pe care-1 practică In toate ca
zurile. Rapiditatea transmisiei are 
nevoie de locuri comune (pentru că 
altfel se alunge la enervarea microbiș
tilor obligați să asculte o întreagă 
poezie a unui penalty ratai în loc de 
a li se spune scurt și la obiect „în 
minutul cutare, cutare a ratat o lovi
tură de la 11 m“) dar, în acest fel, cu-

Imagine

și cuDint
vintele creează o falsă imagine despre 
realitate.

Constat doar că reportajele de pe 
stadioanele noastre suferă de înfrumu
sețare. Vreau doar să spun că, uneori, 
crainicii se jenează a-i spune faultului 
— fault, jocului slab — joc slab, arbi
trajului părtinitor — arbitraj părtini
tor. în limitele fair-playului se cuvjne 
a spune adevărul despre cele vă2Ute, 
fără a ne ascunde in sjjatele unor șa
bloane lingvistice. In fond, acești mi
nunați oameni care sini crainicii spor
tivi, pentru care avem tot respectul, 
muncesc, stau uneori in ploaie și vînt 
pentru a prinde și a spune radioascul- 
tătorilor faze frumoase. El sint niște 
entuziaști (incorigibili, aș spune), dar 
de unde această jenă de a nu supăra 
cumva dacă-și exprimă și un punct 
de vedere personal asupra unui ofsaid, 
a unui goi. a unui fault ? Cuvintele lor 
ar trebui să fie o imagine' a celor pe
trecute pe stadion. Și uneori chiar sint. 
Se cuvine a face mențiuni speciale 
pentru Gheorghe Minoiu. Ion Mureșa- 
nu și Ion Ghițulescu (îndeosebi pentru 
ultimul care, prin doza lui de umor, 
știe să facă dintr-un meri exact ceea 
ce este, sau ar trebui să fie: un mo
ment de relaxare, de destindere șl nu 
de pasiuni Incrincenate). Se profilează 
oare la orizont un nou crainic sportiv ? 
Ion Ghițulescu l-a citat duminică de 
două ori pe Cornel Dinu șl mi-am adus 
aminte de frumosul comentariu al Iul 
Dinu la un meci cu Olanda (Ia televi
zor). N-ar fi rău ca peste ani să as
cultăm un meci transmis de Cornel 
Dinu. x

Constantin Stan

((plastica^

L p
Evoluția lui Mircea Ciobanu (Pictu

ră. Galeriile Căminul artei, nov.-dec., 
a.c.) pare să fi fost condiționată de « 
afinitate cu o anume linie a tradiției 
picturii noastre de șevalet. Nu te poți 
opri in fața pinzelor sale fără ca, 
măcar involuntar, să nu te întorci cu 
gindul la carnalitatea, la densitatea 
coloristică a lucrărilor unui Petrașcu. 
Greutatea volumelor. înscrierea lor 
densă intr-un spațiu in care conturile 
par a se desprinde cu greutate unele 
de altele recheamă, pe de altă parte 
in memorie, numele lui Corneliu Baba. 
Aerul general al picturilor ti 8e pare 
cunoscut și. totuși, ceea ce frapează, 
estș o puternică notă de individuali
tate. în fata șevaletului, artistul pare 
decis și personal, hotărit să se con
frunte cu sine insuși. fără prea multe 
menajamente. Interesat mai ales de 
a face, adică de acțiunea creatoare 
energică și voluntară, fapt subliniat 
de încărcătura de emoție transmisă 
direct, fără filtrări excesive, pinzet. 
pictorul este, se pare, ceva mai puțin 
atent față de modul cum face. Sper 
să se înțeleagă că această din urmă 
afirmație nu are drept scop minimali
zarea capacității de reflecție a artis
tului și nici sublinierea ideii că. in 
fond, el ar fi un teluric ale cărui 
izbucniri ar fi temperate de asimilarea 
unor anume experiențe figurative in 
cadrul cărora tensiunile, exploziile a- 
fective sint stăpinite și menținute la 
gradul unor momiri, puternice, este 
drept. Tipul de experiență figurativă, 
coloristică mai exact, despre care

Mircea
Ciobanu

vorbim, i-a devenit structurală prin 
identificare, cu ea. lui Mircea Ciobanu, 
sau a fost consubstanțială naturii 
sale artistice. Ca atare, pictorul tre
buie judecat mai puțin din punct de 
vedere a) problemelor de tehnică pr 
care le rezolvă — căci ele sint in 
multe privințe comune, eflm am su
gerat, cu cele ale unor iluștri prede
cesori — și mai mult din perspectiva 
capacității afective și de expresie 
insuflată materiei. Sub acest asjject 
el este una dintre personalitățile inte
resante In rîndurile pictorilor afir
mați in ultima jumătate de deceniu. 
Fac această precizare deoarece am im
presia că. in acest interval, după o 
perioadă nu prea scurtă de reorientare 
generală ce urmase unei perioade des
tul de lungi de orientare generală — 
eu excepțiile de rigoare — într-un 
sens prea bine cunoscut pentru a mai 
fi comentat, asistăm la tentative va
lide de revenire la izvoare, de verte- 
brare adica a propriei experiențe prin 
consolidarea punților de contact cu 
experiențe figurative anterioare și. 
chiar, de găsire a electivelor afinității 
necesare. Mircea Ciobanu face pane 
din categoria acelor artiști care, mer
gi nd pe i anume cale, preferă, ase
meni unor anumit! constructori conso
lidările in locul defrișărilor. Momen
tul ales de el pentru a proceda astfel 
coincide, de altfel cu creșterea numă
rului pădurilor, in ciuda înmulțirii 
mijloacelor mecanizate de tăiere.

Grigore Arbore

muzică

Urmărind evoluția unor tineri soliști 
despre care am mai avut prilejul să 
scriem, asistind uneori chiar la debutul 
lor intr-un concert cu orchestra sau in 
recital, consemnăm prezența la Ateneu 
simbătă 2 decembrie a pianistului Vi- 
niciu Moroianu și a violoncelistului 
Eugen Mantu. Dacă Viniciu Moroianu 
a ciștigat îndeosebi lirism, reușind teme 
transparente, de un romantism „celest", 
spațios, in Sonata in La Major de 
Schubert ; o atmosferă stranie, medi
tativă. în cele „Trei Preludii" op. 17 de 
Skriabin ; mai puțin desăvirșită mi s-a 
părut rezolvarea tehnică a Toccatei de 
Enescu, unde pianul părea să nu ex
prime suficient amploarea sonoră pe 
care o dorea, o imagina interpretul. 
Este insă evident că talentul și cultura

Ritmicitățile
timpului

muzicală a lui Viniciu Moroianu depă
șesc media, și cei care au ascultat stră
daniile sale de a da complexitate or
chestrală pieselor cintate, îndeosebi 
Toccatei, iși pot închipui o devenire 
dirijorală a sa.

Eugen Mantu a alcătuit un intere
sant recital de muzică românească — 
de la mult cîntata „Siciliana" de 
Nottara sau „Dans țărănesc" de Con
stantin Dimitrescu, la lucrările unor 
autori contemporani, „Scherzo" de Du
mitru Bughici, „Sonata" de Wilhelm 
Berger, „Colind" de Doru Popovici. un 
optimist „Dans valah" (solo) semnat 
de Maya Badian — demonstrînd un 
plus de concentrare, lăsînd insă nere
zolvate destule asprimi ale sunetului.
• Concertele Filarmonicii de vineri 

1 și simbătă 2 decembrie ne-au prezen
tat un „cvartet ideal" de soliști : Mă- 
dălln Voicu. „inteligența schematică" 
a Aerului, Virgil Simonis. „fluiditatea 
romantiră" a Apei. Ion Voicu. „gene
rozitatea rodnxă" a Pămîntului, Varu
jan Cozighian, ..radiația fierbinte" a 
Focului. Rareori concertul în mi minor 
pentru patru viori și orchestră de Vi
valdi a fost interpretat într-o formulă 
atit de riguroasă și în același timp cal
dă. strălucitoare : o lume a echilibrului 
perfect din rare să nu lipsească nici 
un element. '•

Această rigoare in formă a fost pre- 
fațBtă de rigoarea in fond a lucrării in 
primă audiție pe care Nlcnlae Deloiu 
a numit-n „Clrionlele Alba-luliei". Rit
micități ale timpului, pulsația corzilor 
pe o arhitectură de alămuri și percuție: 
sărbătoarea Unirii șl-a găsit, în acest 
început de decembrie, o nouă și mo
dernă expresie muzicală.

Grefe Tartler
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PLANETE

A fi scriitor
FRAGMENTE CRITICE

Mihai Beniuc «>
„Pămîntul 

visurilor noastre”
Urmare din pag. I

al unei clădiri cu nivele inalte. primesc vizita unei 
doamne foarte in virstă, cărei' nu-i fusese deloc 
ușor să urce trei-patru duzine de trepte. Insă... le 
urcase. Gifiind. Așa in virstă, cum era. Căci sin
gură ne-a spus, iar pe deasupra ii și arăta, că 
numără (să fi mințit ?) 75 de ani și că de două 
zile și două nopți scrie versuri pe care musai 
vrea să le publice „săptămina viitoare". Probabil 
că ne observase nedumerirea, căci imediat a 
adăugat : „Nu numai că le-am scris, dar - dacă 
vreți - le pot interpreta coregrafic și vocal, cod 
am exersat acasă, eu am fost și actriță". Și pină 
să apuc eu a-i răspunde ceva, eroina fabulei 
acesteia adevărate se și invirtea printre scaune 
și mese, țopăind, jucind, cintindu-și plăsmuirea 
celor două zile și două nopți de... creație, in
tr-o postură hilară. Cind n-a moi putut, epuizată, 
prâbușindu-se peste un cuier, ni s-o adresat 
scurt : Ei, acuma le-ațr și auzit, le-ați și vă
zut Spuneți-mi, cind mi le pubiicați ? - Nici
odată, i-am răspuns. — De ce ? — Doar pentru
că nu-s poez'i. - Aaoao I i-am auzit intermi
nabilul țipăt ca din genune. Ahaaoa... s-a lan
sat ea, — și dumneata, și dumneavoastră vasăzică, 
și voi credeți că ălora ale lui... (omitem nu
mele penitentului)... apărute in pagina a tre-a 
din număru' vostru de ieri, ălora nu le lipsește 
vocația, ha ? Că clea-s mai poezii dedt ale 
mele, ha ?*

Adevărul adevărat este că nu prea erau. Dar.- 
Dar iată-mă la un moment dat cu altă ocazie, 

in față cu persoana in came și oase chiar a 
unui... autor, succedind manuscrisului său expe
diat prin poștă, in toată avalanșa lui de pagini: 
o salată lirică de ciupeli din cine vrei și nu 
vrei, nimic mai mult „— Dv., deschid cuvintul. 
ați mai incercat și altădată ca să... ? — Să scriu ? 
Eu ?! Daaa. Sint recidivist (și-mi face cu ochiul, 
adică : noi între noi I) — Și ați și trimis pe la 
niscai reviste ? (Se uită el de sus Ic mine, inqâ- 
duitor, cit se uită, apoi :) - Bineînțeles. Dar 
parco numai la reviste... Acum doi ani am scos 
un volum, domnule coleg, iar anul acesta pe-al 
doilea, lată-le I Primiți-le cu autograf".

Acel domnule coleg eram... eu ! Mi-a azvirtrt 
,,opera" lui pe masă. Opera lui cu autograf. 
Dar de care nu mi-am apropiat curiozitatea. 
Intr-un fel de suprem efort insă om căutat să 
stabilesc totuși proporțiile de rigoare : „- Ve
deți, i-am spus, textele acestea ale dv. prea 
seamănă cu ale multor poeți de circulație azi. 
— Șbaonng... a răsunat glasul său chiar în 
aceeași clipă. Și imediat : — Bravo, m-a felicitat 
el incintat. Ei bravo, domnule I Păi asta și urmă
risem, asta am și vrut eu. Știi... nu, nu știi. Ne- 
vastă-mea a fost prima cu ideea. Pe urmă... 
dar prima, știi, da, nevastă-mea a fost, că multă 
vreme nu mă publica nimeni nicăieri. Zice : 
Fă și tu de-alea ca ei. Fă ca Nichita, ca Adrian, 
ca Fănuș, fă ca Sorescu și ca Ion Caraion, fă ca 
toți, dragă I Șbaaang... Și-am făcut. Și uite că 
am două volume, domnule. Dacă nu mă publicați 
dv., că văd eu că n-am șanse, ce I vă închipuiți 
că nu mă publică altul ? Mâ publică. Nu se 
există altfel".

Și a fost profet în țara lui... L-au publicat 
Altul, alții... Figurează și intr-o istorie a litera
turii. Critici ca el scriu șl au scris despre poeți 
ca el. Iar după cite se cam vîntură, domnul 
coleg este chiar la al vreo soseleo sau al șapte
lea volum acum. Mai mult : i s-au dat și două 
premii. Deocamdată.

Aș zăbovi cu povestirea doar asupra încă < 
unui caz, despre un și mai incredibil personoj. 
Intr-o x>. îmi deschide ina la redacție o speță 
de halat cenușiu aninînd pe-un fel de jumă
tate de om deșirat subțire ca sfoara, oi fi ris 
că tăiat in doua. Se apleca la dreapta. se 
apleca la stingă, flota, pilpiîa. se apleca înainte, 
și >ar la dreapta, și iar ia stingă si iar înainte. 
Din clipa intrări pină-n momentul în care o ple
cat luîndu-si cu el atrt realitatea cit și fan
toma, n-a vorbit altcineva decit el, fără întreru
pere, rostind aproape întocmai următoarele cu
vinte, insă repetindu-le de cite trei ori, ceea ce 
înseamnă că unele lucruri le-a pronunțat de 
nouă ori, foarte rapid, foarte asemănător, ca in
tr-un exorcism, iar apoi trirrtind usc in urmă — 
demn, subțire, holucinont : „Mă prezint mi s-a 
adresat, moqistrat pensionar X. cm 93 de ani, 
poet permanent offer în rezervă, contriboent pe 
cimn literar, nu public nimic, nu, îmi retroq sim
bolic toate manuscrisele din presă, dm pricina 
voastră, a beției raostre de cuvinte, vă resping 
și mă duc la domnul Titu Maiorescu. mă duc la 
domnul Titu Maiorescu. mă duc la domnul Titu 
Maiorescu să vă spun, să-i spun ce ați făcut voi 
din limba română*. Pe urmă — poc I a trintit 
ușa, dispărînd.

E ceva timp de atunci. Nu știu, pină azi. dacă 
s-a dus ori nu la personajul promisiunii sale, dar 
socotind în ani, presupunerile-s Io îndemîna ori
cui...

Ce se întîmplă, totuși, lăsind anecdota î 
Dincolo de incidental sou de inocente scân

teii, dincolo de doza lor de pitoresc involuntar 
și de particularitatea limitat semnificativă, dar 
totuși semnificativă, oore ce se petrece in fond 
cu literaturo noastră, cu cititorii și cu minuitorii 

penei ? Păi ce să se întîmple cu minuitorii pe
nei altceva decit că unii izbutesc din ce in ce 
la mai mari intervale să încredințeze tiparului 
și altfel de pagini decit de un foarte scăzut 
interes, așa cum ar confecționa oricine. Simple 
improvizații, nu rele, nu bune, cu totul din afara 
insă a vreunei înzestrări notabile.

Luată și numai ca profesie (deși îndeletnicirea 
scrisului n-a fost, nu va fi și nu este numai atit), 
„profes'o" aceasta nu se alege ca altele, nu, ci 
ea alege. Asemeni oricărei spețe de artist, scrii
torul se naște. Mai cu exactitate : el se naște 
rar. Totuși ia noi (de vo.e. de nevoie), convie
țuiesc două t puri de - iată - componenți ai 
noțiunii : ser .torn cu talent si ce' fără talent Ca
tegoria a doua este, se știe, mai numeroasă. 
Tocmai din pricina aceasta și o unei activități fără 
semnificație, pe care alcătuitorii cele, de a doua 
categorii o desfășoară obositor, tipărind literă 
fără identitate, fodo. stereotipă, hirte umplută 
cu zgomot, o I tocmo de aceea moi oricine a 
ajuns a pretmde că aso poate sene și el In 
definitiv, crezindu-si vorbele, nimeni nu exage
rează la proba prin comporatie. Coci intr-adera', 
așa de fără sare poate corco' toată iu-nea N-ar 
fi insă posibil să auzi pe nimeni din pietonii 
străzii pret nzind (imediat distantele devin dis
tante) că ar putea scrie la fel de bine ca Emi
ne seu. Ion Barou. Caragiale, Arqbezi, Creangă, 
Blaga ș.a.m.d. Adică la fel de personal. Pen
tru că in cazurile înșirate atit cel mai mărunt cit 
și cel moi exigent om de rind simte fiorul artei, 
autenticitatea si nervii ocesteia. el fiind cate
goric resp ns de salinitătile actului de creație. 
Anonimul vieții intuiește resemnat că n-are ce 
căuta acolo, înăuntru, unde este și unde stă 
cine trebuie, unde e har și este enigmă. Dar 
cum o să încerce o aceeași senzație Io lectura 
multora dintre firavii noștri contemporani ?

A fi cult nu înseamnă numai sau neapărat 
o fi citit enorm sau de toate sau în cit mai multe 
limbi, ori a ști să vehiculezi volumul de cunoș
tințe acumulate, redindu-le cit moi clar, mai fi
del, mai relevant. A fi cult înseamnă a imprima 
cantității de cunoștințe ce le are o personalitate : 
pe aceea a to - și de a ști să dovedești că o ai 
și că este inconfundabilă. Că ea contează valoric. 
Si că opinia ta e capabilă să așeze densitate, 
sens, direcții lucrurilor pe care intelectul tău 
le-a înmagazinat.

Un scriitor fără cultură (măcar literară) e un 
scriitor minor și. limitat. Insă un jm de oricită 
cultură, fără talent, nu este scriitor.

Pot exista oameni care au, cind se și întîmplă 
să aibă, multă carte sau care au citit, deși nu-i 
totuna, cărți numeroase și au și scris destule, 
insă cărora le e lipsă talentul. Deși ei pot 
produce opere de real interes, dacă și cind o pot, 
acele opere sînt produse, nu create, fiindcă 
outorii lor* numai de cultură dispun, iar nu și 
de talent. Pe acești autori, nouă, oricît i-am res
pecta pentru bagajele lor de competență inte
lectuală sau arhivistică — și niciodată n-am oste
nit in continua străduință de a-i respecta - ne 
este nu greu, dar ne-ar fi cu neputință să-i con
siderăm scriitori, chiar dacă sociol și intimplător 
mulți au ajuns ca să facă parte din aceeași 
breaslă căreia și noi aparținem. De fapt, nu 
și noi, ci... și ei I La capitolul zis al artei lite
rare, ai de preferat pe scriitorul cult, se înțe
lege, nu pe instruitul n^miruit, foarte respectabil 
poate in domeniul sau in domeniile sale, dacă 
are vreunul, insă doar atit Numai atit Litera
turo cere talent Cultura, nu. Dar literatura cere 
și cultură. Si cite altele încă...

De aceea, sau si de aceea, a tipări cârti nu 
înseamnă tatrieo-nc o fi seri.tor Chiar cărți va
loroase.

Daco nu se vo oeeta curfnd < «vdieM. sfl se
lecteze si să judece, ta cr-Lcri și scriitorii cei 
mai ex. genți, emane ocți șî onești. Io cowpe- 
tențele cele mai puțin îndoielnice, ned spuse că
tre concesii si nea mesteci nd răspunderile este
tice cu relațiile particulare, apoi literatura noas
tră se vo transforma progresiv intr-o îndeletnicire 
a mediocrilor și lenei de gindire, într-o agora 
de iluștri anonimi emițind care mai de care 
vorbe fără conținut Ai să poți inîocui pe fiecare 
cu fiecare, descurajant, fără pierdere și fără 
cîștig, iar indistincțio va fi ca pustiul. Poate fi 
amenințată astfel personalitatea literaturii ro
mâne. Este inodmisibil să se ajungă a se scrie 
la un atit de uniform nivel, să se tot pastișeze 
pastișele pastișelor, să se prelungească și azi, 
ba citeodatâ copios, moladiii - ca beția de 
cuvinte și forma fără fond — ale copilăriei lite
raturilor, pină acolo incit fiecare trecător să con
sidere că intre el și scriitor e de tras in liniște, 
la oricare din orele zilei sau ale nopții, semnul 
egalității.

De aceea, din nou, e trebuitor să nu se uite 
că a tipări cărți nu înseamnă obligatoriu sau 
totdeauna a fi scriitor. Mai bine o sută de ta
lente reale și neobstaculate prin mărunte și di
verse și continue siciieii, decit o mie de medio
crități încurajate vinovat, propulsate orbește.

Altminteri, vom fi spuși la domnul Titu Ma
iorescu..

d
upă ce în Scrieri, IV (1973), Mihai Be- 
niuc a încheiat antologia versurilor 
sale, el publică în același an volumul 
Pimint, pămint și în continuare : 
Focuri de toamnă (1974), Rămine pu

ruri vatra (1974), Patrula de noapte (1975), Țara 
amintirilor (1976). Dialog (1977), dovedind că de
bitul izvorului său liric nu a scăzut. Contestat, 
ignorat, bătut de furtuni, anțenințat de moarte, 
bătrinul copac rezistă și. în trunchiul său, numă- 
rbl cercurilor crește. Dacă crestezi puțin coaja 
lui, poezia curge fără dificultate, ca o sevă na
turală. Sau cel puțin așa pare. M. Beniuc versi
fică ușor, introduce nume proprii și citate ilustre 
in poem, îndoaie ideea pină ce ideea apare, la 
urmă, cu călușul rimei în gură. Volumele se a- 
seamănă intre ele și pot fi citite din indiferent 
ce punct : aceeași elegie aspră, același fier roșu 
răsucit in rana suferințelor vechi, aceleași tre
ceri (de acum previzibile) de la melancolie la 
agresiune. Uneori in interiorul aceluiași poem.

Mihai Beniuc scrie, in fapt. In două registre 
lirice. UnuL foarte profund, este expresia unei 
stări (crize) existențiale. Poezia devine, in acest 
caz. o definiție perpetuă, o confesiune brutală, 
o jupuire la rece a pielii de pe celulele vieții 
morale. Se configurează, din asemenea reluări 
succesive, o brogrs:. lirică extraordinar de vie, 
îmbrăcată, in volumefc din urmă, „in strai cre- 
puscutr". O formă specială de angoasă in fața 
morui. o răzvrătire și o acceptare, in același 
timp, mwMuasă a destinului biologic, o impli
care. cum puțini poeți au făcut, a marelui uni
vers in viața micului univers individual — iată 
ce se observă la acest prim nivel al poeziei de 
senectute a lui Mihai Beniuc.

Al doilea registru este acela al evenimentului. 
Scriind, el redevine bardul încrezător, sfătos, cu 
ochii ațintiți spre orizonturile istoriei Acolo 
(intr-un poem) este terorizat de moarte, aici 
(intr-un poem vecin) este nepăsător față de 
neant, electrizat in fața mulțimilor in marș, tri
bun (sau tribun) al marilor cauze sociale. Multe 
din aceste versuri încearcă să dea substanță li
rică unor abstracțiuni și nu reușesc, ca scrierile 
mistice care vor să figureze corporal divinitatea 
și nu pot. Intre cele două registre nu există 
concordanță. Insă Beniuc este, prin excelență, un 
poet al disimetriei și al disonanței, a) plusului 
și al minusului.

Portretul său liric este suma unor atitudini 
care se contrazic. Identitatea iese din îmbrăți
șarea, cu egală fervoare, a mai multor identi
tăți. Autenticitatea tonului „sfințește totul“ (zice 
Lucian Raicu in Practica scrisului și experiența 
lecturii, după ce formulează cîteva rezerve), „pă
trunde cu mare suflu toate locurile poeziei lui 
Mihai Beniuc, neocolind, am putea zice, nici 
știutele locuri comune". Se poate. însă locurile 
comune, repetate, răsar brutal în ochi și, în a- 
ceastă situație, nu mai luăm seama la gesticu
lația (figurația) lirică din spatele lor. Misterul 
marii poezii este a spune același lucru (despre 
moarte, iubire) fără să avem, la lectură, senti
mentul repetiției.

Cită vreme Mihai Beniuc rămine într-o sferă 
de relații intime și „dă sama" despre stările sale 
de existență, poezia are o mare forță de sugestie. 
Volumul Pămint. Pămint începe cu această in
terogație : „Acesta-s eu ?“ și poeziile ulterioare 
nu fac decit să răspundă. într-o mie de nuanțe, 
configurînd la urmă o fabuloasă (incă) biografie 
morală. Este portretul poetului la bătrinețe. In 
limbaj biblic, am fi înclinați să zicem : el este 
tot și totul este eL Este Manole care zidește pe 
Ana pentru ca ziduriTe să dureze, este Dacul 
gata să proptească cerul cu sulițele sale, este 
pasărea cu o aripă zdrobită, lăsind dire de singe 
in praf, este un plop singuratic ce aruncă foi ca 
niște bani învechiți ce nu mai umblă — și noi 
înțelegem numaidecit că foile și banii fac aluzie 
la anii pierduți ai poetului etc.

..Acesta-s eu", zice M. Beniuc în alt poem 
(Metempsihoză), după care urmează alțe defi
niții, alte consultări ale naturii pentru a afla 
acolo un semn, o urmă, o linie a destinului in
dividual. Cine nu este tulburat cind citește in 
versuri despre ochii de linx ai morții care pin- 

'dese din tufărișuri, de corbul lui Edgar Poe .(a- 
Brintlți intr-un poem), de soarele care tamegă. 
de hipii care urlă, de mormanele de frunze 
moarte, semne ale unei treeeri im'nente ? Beruoc 
regăsește forța de a spune toate acestea in mo
dul cel mai simplu și mai jălalnic cu putință.

Iată, intr-un poem (Sint supărat), senti
mentul insuportabil ai părăsirii, al golului ce 
crește in jur. al dezrădăcinării totale : ..Sint su
părat și n-am cui să mă pling. / Că lacătul din

George Macovescu
Urmare din pag. I

de diminețile reci care mă găseau culcat pe ni
sipurile pustii de la capul Midia sau de la fa
rul Tuzla. Mi-e dor de irișii sălbatici in care 
mă tăvăleam și de stincile roșietice pe care mă 
ca tărâm".

Dacă nu m-a învățat tăcerea, m-a învățat că 
atunci cind nu mi-e bine cu oamenii să caut in 
mine un lac. să împing pe el o barcă, multă 
lună, să iau vislele și să cobor, după ce străbat 
pogoane de ?nă și de stufărișuri la casele unde 
cindva am incercat, intii dinsul. mai tirziu eu, 
să ne uităm in Brăila, in Rimnic și-n Buzău. 
Două case de lut. Vișini, cireși, sălcii roșii... Un 
coDil. care nu va liosi niciodată, pindeste să 
prindă grauri galbeni cu albia, un bătrin cir- 
neric niște hamuri. îneînind un cintec sau poate 
un bocet pentru calul cu care ruina distantele 
nopții. Cintec vechi, cimpia se golește de in- 
timplările bătrinești o dragoste așteptată la Bu
zău. alta la Brăila și miracolul suie în brazii 
tinereții : frumoasă buzoiancă. cu buzele fier

poartă e nătir.g. ! Așteaptă cheia, singur nu 
deschide, / $i eu de mult am buzunare vide. — / 
Nici chei nu țin. nu am nici bani decit / Să-mi 
cumpăr cite-o sticlă, de urit. // Prietenii m-au 
părăsit de mult / Pe cei din alți planeți dacă-i 
ascult Vorbesc in graiuri mie prea străine" etc. 
Voii il vorbesc de rău. planetele conspiră etc. 
Sub movilele de foi ale durerii spiritul stă încă 
treaz, gata să ceară tradiționalul dinte al răz
bunării. Unele imagini ale îmbătrinirii merg spre 
lirismul mitic al lui Blaga : ..Eu par că-s Pan 
ce pipăie natura / Cu brațele întinse și cu gura" 
insă imaginea grandioasă a morții nu ține 
mult poetul o readuce in planul mai sărac al 
vieții, sub înfățișări tragi-comice. Reapare tema 
taifasului cu cuscra moarte : „Iubita mă urăște 
că sint bătrin bețiv / Si-aștept cu cupa-n mină 
de vin să vie moartea / Și nu bocesc in sine-mi 
tăcut și costeliv, / Fricos că nu-mi apare la fixul 
termen cartea. // Hai, moartea mea, ciocni-vom 
pahar ca vechi prieteni. / Tu zăngănind din case 
ca un erou din zale. / Eu murmurind o doină de 
jale printre cetini / Pe undeva sub coasta Carpa- 
ților, la poale.// Cind vom ciocni paharul din 
urmă, las’ să sară / Pe tot întinsul nopții finale 
foc și pară !“ — cu un final apoteotic, intrat și 
el în repertoriul liric beniucian.

O imagine mai pură a sfirșitului mîndru aflăm 
în poemul Ursul (voi. Focuri de toamnă), va
riantă la o temă mai veche, cu simbolul întors 
acum spre fața întunecată, gravă a vieții. Ursul lui 
Beniuc este miticul Pan al lui Blaga care se re
trage din lume sub amenințarea noii religii. Re
ligia este aici bătrinețea iar semnele ei — pădu
rile ce se împuținează, rîurile ce seacă : „Sînt 
ursul poate ce-a scăpat de pușcă, / Prin smeuriș 
mă pierd și lăurușcă / Și văduv de ursoaica 
mea și trist — / Mă mir și eu de ce tot mai 
exist. // Pădurile-ar mai fi, atit cit sint, / Dar 
oamenii le culcă la pămint, / Iar văilor le seacă 
apa, cursul — / Ce-ar mai căta pe-aceste plaiuri 
ursul ? // Bîrlogu-i bun de-acum doar de mor- 
mint... / Să ies de-acolo suspinînd, gemind ? / 
M-am săturat de codru și de lupte — / Voi a- 
dormi-n bîrlog cu labe supte".

Tema este reluată în altă parte (Stau singur) 
în ton sfișietor de romanță și cu o figurație mi
tologică mai directă. Nu-i altă idee aici, însă, 
trecut pe o gamă minoră, motivul rătăcirii și al 
căutării unui sens liniștitor, lasă ecouri tulbură
toare. M. Beniuc știe să fie profund atingînd 
aceste coarde mici ale sufletului înspăimintat de 
apropiatul sfirșit : „Pe cine oare să-1 întreb, / 
De știe drumul spre Ereb ? / Căci orice fac și 
orice-aș zice / Aud plingind pe Euridice. // In 
mine plinge ori afară ? / Pe unde merg se lasă 
seară, / Pădurile abia respiră / Și moare cînte- 
cul pe liră. // Am răscolit cenușa-n vatră. / 
M-am cățărat pe nunți de piatră. / Piutit-am 
ae-nspumate unde / Și n-am aflat de ea nici
unde. Mi-em destrămat in fire visul / Si-»m 
cerceta: in mir.e-ibîTJL ' Dar unde-am fost 
năur.sm-afară, Zvier tfnar plmsu-i iar și 
uză. E oare ?: tm ah Er- b ? / Stau singur și 
mă-ntreb, mâ-ntreb_*.

Eugen Simion
(Fragment din volumul Scriitori români de 

azi, I, in curs de apariție).

binți, te-am sărutat o dată, te rog să nu mă 
uiți...

Acolo de unde venim noi — unghi al pămîntului 
încărcat de păsări și de ierburi migratoare, în 
care se întîlnesc patru țări românești, apuclad 
drumuri de rosto'"',i-e. fi acare în Isnl alteia — 
vintul închipuie legende și ia făptura femeilor 
noastre, danrind in amurguri, pe valea Pîclelor. 
a Buzăului, a Dunării.

„Ce straniu miroase văzduhul / Cind treceai 
prin livezile uscate 1 / Te legănai prin ierburi 
inalte / Si vir>*'il. surprins. își strunea suflarea / 
Oprind-o Ia mar''..ea plmî.itului / Pentru a te 
lăsa singură / Să dansezi cu ele..."

Venind de la margine de cuțit și de la mar
gine de fluturi, uns de oameni cu mirodeniile 
pămîntului, dar și cu zeama verde-a mătrăgu- 
nii, Cc.iree Macovescu nu cunoaște decit cîn- 
tecul iubirii.

.... Dintre templul urii și-al minciunii. / Lovit 
și scuipat de voi. / Eu vă iubesc mereu / Oa
meni. frați ai mei

Cine va tăia co—ul de pe creasta casei noas
tre îl va găsi plin de luceferi.
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care s-a putut înveșmînta ca într-o mantie de 
rege cu titlul de «domn al Ardealului, al Țării 
Românești și al Moldovei», Mihai Viteazul în
suși — cetatea Albei lulii".

Munții Apuseni sînt munții lui Horea și 
Avram Iancu, munții răscoalelor și ai avintu- 
lui spre libertate : „Și icoana sufletească a celui 
ce s-a sălășluit dintru început aice, mersul gin- 
durilor sale se deslușește pe încetul. în jos pină 
la Cărpenișul lui Cloșca și al lui Crișan, în sus 
pină la cuibul de munte in care a copilărit, a 
muncit și a suferit Nicolae Ursu, căruia i s-a 
zis Horea, tot căsuțe de sărăcie ale românului 
robit în țara munților de aur pentru străinii lu
mii întregi, căci moțul își ciștigă cu greu pînea 
din veșnica vinzare pribeagă a bietelor unelte 
de lemn ce se pricepe să cioplească. Pe mar- 
gene, șirul înaltelor vîrfuri pietroase : Virful 
Sloiului, Struțul, Mițul. Munducul, uriașă cata- 
piteasmă pentru biserica libertății, a căreia boltă 
e cerul însuși, cu mîinile și înseninările lui. Iar 
in vale spumegătoarea curgere a Arieșului, cu 
apa negrie, ca și cum fiecare picătură din el 
ar fi o lacrimă de durere, rîu trist și neodih
nit, vuind a răscoală și ă ruină. Astfel din co
pilărie se plămădi o fire de visător aspru, de 
credincios îndărătnic, de viteaz milos ; adunînd 
in el toată moștenirea de durere și de amintiri 
a trecutului, el și-a ascuțit sabia de cremenea 
tare a acestor munți".

Blajul e locul cărturarilor, al căror gînd înalt 
trebuie să lumineze întotdeauna conștiința unui 
popor : „Aici e pămîntul sfint al Blajului, în 
locul unde au scris cu singele inimii lor și au 
învățat pe alții cu toată căldura credinții ce stă
tea intrînșii acei inainte-mergători ai culturii na
ționale românești cari au fost blindul călugăr 
Samuil Clain, asprul muncitor fanatic Șincai și cu
mintele alcătuitor de teorii Petru Maior. Acești 
trei oameni mari ai unui popor <mic trăind in 
Împrejurimile cele mai grele au plecat pe rind 
din această reședință episcopală unde ei nu pu
teau fi înțeleși pe deplin, și nici măcar îngă
duiți, cu întregimea firii lor. dar asupra Blajului 
fără recunoștință din timpurile vlădicăi Bob se 
Întoarce totuși o rază din marea lumină ce se 
Înălța necontenit deasupra mormintului lor".

Dar alături de această Transilvanie a pietății 
și a evlaviei, a memoriei nobile și pilduitoare, 
există și o alta, o Transilvanie in parte obscură 
la acea dată, pe care istoricul o descoperă prin- 
tr-o asiduă cercetare de cărți și ruine, de bise
rici și ascunse însemnări. Este o Transilvanie a 
neîncetatelor legături și schimburi cu celelalte 
provincii românești, dovedind același suflet co
mun existent de o parte și de alta a munților 
într-o permanentă și fertilă conlucrare, pe dea
supra perindătoarelor stăpîniri. O Cazanie a lui 
Varlaam, găsită intr-un sat din împrejurimile 
Făgărașului, este unul din atit de numeroasele 
semne că in spirit toate țările române n-au fost 
niciodată despărțite : „Și e înduioșător gîndul că 
după aproape trei sute de ani scrisul unui mi
tropolit din depărtata mea Moldovă, scrisul unui 
fiu de țăran din părțile Putnei mai poate mișca 
așa de adînc țărănimea românească de pe acest 
picior de plai stăpînit de străini".

Nu este nici această imagine, restaurată din 
multiple încrengături urmărite pină Ia obîrșia lu
crurilor, ultima revelație pentru călătorul des
cins în „mijlocul trăiniciei noastre neclintite", 
pentru că, avînd o pregnanță cel puțin egală cu 
aceea a ansamblurilor anterioare, i se impune 
deopotrivă imaginea unei Transilvanii în care 
forțele neamului, multe din ele latente, nesoco
tite la prima vedere, izbucnesc pe zi ce trece cu 
un avînt comparabil doar cu acela al „marilor 
puteri ale firii". Ca un torent, „apele româ- 
nimii" nu mal pot fi zăgăzuite și înaintarea 
lor merge neînfrîntă spre viitorul unirii cu țara. 
Nu există imagine mai înalt recuperatoare pen
tru Iorga și, totuși, de un optimism grav, res
ponsabil, decit aceasta, a lucrului adesea ano
nim, al brațelor și a] minții, in care se făurește 
și se consolidează conștiința de sine a unui 
popor. O asemenea înaintare spre lumină, in 
care, ca intr-un harnic stup, trudește întregul 
neam de peste munți, nu-și poate avea conse
cința firească decit în actul unirii, chiar nenumit 
direct la acea dată, dar bine explicat în impli
cațiile și demersurile lui profunde. La 1906, pen
tru Iorga, unirea se pregătea nu în cancelarii 
sau în cabinete ministeriale, ci pe locurile simple 
ale trudei de zi cu zi. O morală a muncii răbdă
toare, asemeni unei jertfe, neînconjurată de 
vorbe mari, dar conducînd la marile fapte este 
morala cea mai de preț pe care i-o oferă lui 
Iorga Transilvania de dinaintea Unirii, și in 
1939, anticipind tragice evenimente, marele pa
triot făcea apel în a doua ediție a cărții toc
mai la un astfel de crez al responsabilității și 
al curajului civic : „Retipăresc astăzi, după ce 
s-a strecurat o viață întreagă, înfățișarea călăto
riilor mele în Ardeal, pe vremea cind doar 
în mintea cîtorva, nu aprinsă, ci luminată de. 
cunoștinți care lipseau celorlalți și mai ales de 
un înalt ideal, licărea credința că va înceta stă- 
pînirea străină. (...) M-am hotărît s-o dau pen
tru a se vedea ce era atunci și pentru a se 
trage de acolo învățăturile de nevoie de acei 
cari au uitat și de cele două generații care 
n-au trăit acea viață de cine. înțeleg această 
carte ca o întărire, necesară, a sufletelor intr-un 
ceas de mare primejdie, care nu se combate cu 
teama și descurajarea...".

Luceafărul vă prezintă:

întreprinderea de aparataj electric de instalații TilU '’no
■ CEEA CE SE CUVINE AMINTIT 

LA SFÎRSITUL UNEI SERII DE 
REPORTAJE

9 DE
CE

M
B

RI
E 19

78

l

Iată-ne, așadar, după un șir de șapte re
portaje pe care le-am scris despre întreprin
derea de aparataj electric de instalații din 
Titu, în fața celui de-al optulea și ultimul, 
reportaj în care vom anunța, așa cum am 
promis în cel anterior, noutățile anului 1979 
în materie de aparataj electric de instalații.

înainte de aceasta, se cuvine însă să dăm 
strai de literă tipografică vorbelor auzite de 
Ia contabilul-șef al unității, economistul Voi- 
cu Pîrvu. „Deși relativ nouă, I.A.E.I. Titu a 
reușit să se situeze atit din punctul de ve
dere al realizării sarcinilor de plan, cit mai 
ales din punct de vedere al calității produ
selor, printre cele mai prestigioase întreprin
deri din ramura respectivă. Prestigiul pe 
care-1 cunoaște la ora actuală întreprinderea 
în rîndul beneficiarilor ne face să ne mîn- 
drim, dar să ne și îndeplinim în așa fel sar
cinile de plan îneît acest prestigiu să fie 
apărat numai și numai cu succese și rezul
tate dintre cele mai frumoase. Știm că be
neficiarii au încredere în „firma" noastră, 
știm că nu trebuie să le înșelăm așteptările. 
I.A.E.I. este fie-acum o firmă respectată, cu 
un prestigiu cîștigat. întreg personalul mun
citor din întreprindere va face totul pentru 
ca produsele noastre să-și păstreze și mai de
parte calitățile, să fie competitive pe piața 
mondială. Am vrea ca beneficiarii noștri să 
știe asta".

Am reprodus mai ales pentru beneficiarii 
produselor I.A.E.I. Titu cuvintele contabilu- 
lui-șef, Voicu Pîrvu. Spre a-i asigura că și 
anul viitor calitățile produselor pe care le-am 
contractat cu I.A.E.I. Titu vor fi dintre cele 
mai alese. Fie că este vorba de produse deja 
cunoscute, fie că este vorba de unele com
plet noi.

■ NOUTĂȚILE ANULUI 1979, AȘA 
CUM NE-AU FOST PREZENTATE

Pe șeful serviciului Producție, inginerul Io
nel Lucian Patru, )-am găsit in fabrică, aco
lo unde trebuie rezolvate problemele pe care 
le ridică producția. L-am rugat să ne pre
zinte produsele noi care vor constitui pro
ducția anului 1979. Ne-a oferit numai cîteva. 
cele ce vor intra pe banda de fabricație în 
primele zilp ale anului 1979. Iată-le :

• Clema de 70,95 și 125 cm3.

E folosită ca element de legătură în ta
blourile de comandă și automatizări.

Corespunde normelor internaționale. Este 
omologată în reperul Normal, urmînd ca în 
fabricație să se introducă varianta tropicali- 
zatâ.

• Priza și fișa de 63 A cu comutator in 
carcasă de siluminiu.

• Ștecherul fără contact de protecție de 
.10 A.

• Lampa de semnalizare de 220 V, pentru 
tablourile de automatizare.

• Butonul cu lampă și transformator.
• Clema serie cu 12 poli.

CE ÎNSEAMNĂ introducerea 
IN FABRICAȚIE A ACESTOR 
NOUTĂȚI ?

• Asigură o valoare de 20% din valoarea 
planului pe luna ianuarie 1979.

• înseamnă livrarea unor produse noi, pro
iectate complet în cadrul întreprinderii, pro
duse ce corespund tuturor normelor interna
ționale de exploatare.

• înseamnă introducerea în fabricație a 
unor produse superioare celor similare care 
au fost în fabricație în alte întreprinderi din 
țară.

Acestea sînt numai cîteva din răspunsurile 
date la întrebarea pusă de noi, răspunsuri 
puse la dispoziția noastră tot de șeful servi
ciului Producție, inginerul Ionel Lucian Pa
tru.

Acestora le mai adăugăm, în final, cîteva 
recomandări pe care le facem beneficiarilor 
produselor I.A.E.I. Titu.

Contractați cu I.A.E.I. produsele sale !
Produsele I.A.E.I. Titu — produse ex

celente !
I.A.E.I. — furnizorul ideal pentru orice be

neficiar din țară și de peste hotare.
I.A.E.I. Titu — firma unor produse cu ca

lități excepționale !
Reporter
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său pentru
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n-a mai

care
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M. TÎRZIU : Pași pe loc. în
tr-o joacă de vorbe in doi peri 
(prelungită prea mult) în care 
drumul spre idee, cîntec. mesaj 
(cindva o speranță și o promi
siune) pare iremediabil înfundat.

IULIAN CITERA : Elemente 
epice promițătoare, mai ales in 
„Moartea prietenului" si „Calul 
printre masini“( subminate grav, 
însă, de efortul stăruitor de lite
raturizare (de altfel, „moda ca
lului". cu registrul ei metaforic 
inevitabil, bintuie in zilele noas
tre. alungind, la urma urmelor, 
un gales loc comun...). Tehnica 
dialogului (direct si indirect) e 
încă deficitară, nesigură. Uneie 
semne bune sînt si printre ver
suri. mai ales in „Acasă". „Sta
re". Să vedem ce mai urmează.

EM. GV. : Cîteva lucruri vala
bile („în august". „Momente". 
..Dolce farniente"). si citeva care 
ar mai trebui „ciocănite" nițel 
(„Fuga". „Motive de iarnă", 
„Cintec de dragoste").

I. POTOLEA : Confirmări și 
dezamăgiri. Latura de joacă in 
doi peri tinde să devină predo
minantă și să închidă adevăra
tele drumuri snre noezie. Semne 
bune sînt (incă) și acum, prin 
„Poem popular către poet". „Cap 
predestinat" (dar nu e deloc un 
titlu de onoare pentru un tinăr 
ucenic-literat să scrie „propie- 
tate" !.„).

TR. GRIGORE : Versurile, in
teresante. cu aceeași elegantă 
ușor glacială. Paeimle de critică 
si eseu sint de o certă vocație 
(„Voronca" — excelent, minus 
invocația rimbaldiană. care nu 
ne-a îmbiat). De altfel, criticul 
(cu un stil deja format, sigur, 
subtil, cult) îl concurează drastic 
pe poet — Dumnezeu știe ce mai 
poate ieși de-aici !.„ Vom încer
ca să prospectăm ...piața*, in 
speranța unul „debușeu*. Comu- 
nicați-ne adresa.

DOM PETRIC : Mult mal sla
bă. de data asta, inconsistentă, 
cu o poantă cam ieftină.

P. STATICESCU : Compoziții 
simple, de oarecare acuratetă. 
dar la un nivel modest conven
tional.

P. IV.AȘCU : E un bun portret 
„în stil clasic", care, insă, nu țe 
încheie „rotund", ci printr-o for
mulă expeditivă, de „time-out* 
(poate nici 
cind după 
partea 
text).

nu e terminat, iude- 
titlu. din care doar 
doua e prezentă in

P. CERN AT i Cite ceva -3=' 
nu cine știe ce. > br.b „Cartof: 
prăliti". „Pe cimp cu Ariana*. 
„Poezie neterminată*.

V. IONESCU i Tentative 
variație, cu rezultate vânatele 
(mai bune. în „Orga de apâ". 
„Timpul". „Marginea de sus". 
„Cărțile arse*)

Mocan a lan Daniei (cvva. in 
„Simplu*. „La tastetes M.as 
trei"). A. C. Diarîlcea. Fie-iaa 
Irimescu. Nina Snctn. leu Bru
mam. Geneze Carebea. Vaste 
Drăcos. .Aaa Cnndrea. lean 
Uescmira. Cristina Emaaoil 
(ceva, in „Ochii tâiri. Geoirc 
Nănăa. Zaliaa Lachner. Alic 
Vrancea. Gen Lan rea Un. Tic 
Roman. Livia Rusa. Ensetee 
Cunesca. Sabin Qaaa. Mihai 
Cotutin. Lavinia Crtstwcaaa. 
Cristea Petrieă. Vasile -A. Iaaws. 
Valeria Vrinceann. Ralaca Rn- 
pală Teodora Vnewteaaa. lolia- 
oa > . Const. VlădaL Alex. Nea

in cind in cind apare In sfera unor 
arii de cultură sau in nodurile anu
mitor generații cite un copil tenbil al 
literaturii. Așa a aflat lumea la Începu', 
de existența lui Byron. Lautreamonr

Baudelaire. Rimbaud. Jarry. Eugen Ionescu f-a. 
Asemănindu-se pe planul comportamentului cu 

atiția oameni excentrici, copilul teribil al lite
raturii se deosebește de aceștia pcintr-o trăsă
tură fundamentală : el este un creator de operă 
Dar atit viața, cit și creația unui asemenea scrii
tor sint programate pentru a-l scoate dt mai 
grabnic din matca comună. Din această cauză, 
copilul teribil al literaturii poate fi un tip inco
mod pentru alții, un ins zgomotos, un polemist 
înzestrat cu o remarcabilă vervă demolatoare.

Copilul teribil al literaturii face eforturi evi
dențe pentru a ieși dintr-o anumită serie, pentru 
a se situa pe un postament unic de pe care 
sâ poată magnetiza privirile și atenția tuturor. .

Byron își compusese acea faimoasă poza me
lancolică ce i-a sedus atîta vreme pe roman
ticii vremii, Lautreamont își vărsa veninul prin 
operă atit asupra unor mari scriitori, cit și asu
pra întregii omeniri. Baudelaire se îmbrăca 
extravagant. Rimbaud propunea dereglarea sim
țurilor poetului. Jarry trăgea cu pistolul in sa
loane și introdusese in limbajul literar cuvinte 
pe care nimeni nu îndrăznise să le folosească 
Eugen Ionescu rostise în anii de tinerețe un 
nu nimicitor, gata să-i descumpănească pe cei 
mai redutabili critici etc.

Nici cultura română n-a fost privată pe par
cursul existenței sale de copiii ei teribili. De la 
Gto Bogza, cel de altădată. Geo Dumitrescu Dină 
la Adrian Păunescu și Mircea Dinescu. diferite 
generații literare si-au avut exoonentii lor cm 
o Intrare mai mult sau mai puțin zgomotoasă 
în arena culturii.

Ultimul dintre aceștia și cel mai tinăr. pină 
acum, este Mircea Dinescu.

Nota caracteristică a copilului teribil rezultă 
din maniera de asumare publică a unei anumite 
poze, concepută fie ca un auxiliar al operei. Ti* 
ca o modalitate fundamentală de 
scriiturii sale literare.

Poza de copil teribil adoptată de 
nescu rezultă mai puțin din gustul 
o existență boemă juvenilă prelungită. Ea ca
pătă relief și se configurează în modul 
eiocvent prin poezia sa.

Invocație nimănui (1971) este un act 
lentare a limbajului poetic obișnuit, o 
de orgoliu nemărginit a unui tinăr atins ite 
starea bărbăției, o vinzoleală de stări afective 
amestecate, tulburate de o aparentă știință a 
tuturor lucrurilor.

Mircea Dinescu nu are sfieli de debutant In 
arena literară. El se comportă ca un voinic din 
basme care s-a născut cu cartea In mină, care 
crește într-o zi cît alt ins obișnuit intr-un an. 
care știe despre existentă totul de Ia început, 
enciclopedia științei vieții părind a-i fi infuzată 
de la naștere în singe.

Chirculescu. Performanțele de tndeminare. de 
gratie sau de forță fizică ale omului îi dau sa
tisfacții estetice.

De-a dreptul fascinant e pentru Ionel Teo
doreanu baletul pe gheață al tinerei norvegien- 
ce, care-i inspiră o scăpărătoare suită de me
tafore. ce nu plutesc o clipă in gol. Citim un mic 
poem ce ar putea fi intitulat Baletul sau Dansul 
pe gheață, in care elementul principal este miș
carea într-o ingenioasă șerpuire de linii, cînd 
vijelioase, amețitoare, cînd stăpînite și calme .

Prin perfecțiune și grație, dansul fetei pe 
gheață îi sugerează lui Ionel Teodoreanu „căl- 
cîiul de zbor al lui Nijinski, veacul marmorei 
eline și al renașterii italiene", așa după cum i 
se pare că „mina maiorului Chirculescu, pe dir- 
logii calului, este egală mîinii lui Enescu pe 
arcușul viorii". Situind mereu sportul in dome
niul artelor și privind cum evoluează superbul 
animal și el în dans (temă preferată !), croni
carul are impresia că „penelul lui Watteau și 
acordul lui Lully erau pe-aproape“. Sensibili
tatea. forța asociativă, ca și gustul clasic, re
nascentist. amintesc pe G. Căllnescu ; metafo
rismul încă nevlăguit îl prefigurează pe Fănus 
Neagu din micropoemele sportive : „Ușoară, de 
fulgi albi abia ninși, de cașmiruri abia toarse, 
coama se răsturna cînd pe-o parte, cînd pe 
alta, ca un braț de ghiocei înfloriți în văzduh".

în articolele, multe dintre ele omagiale, despre 
contemporani, impresionantă e arta portretului 
pe care o semnalează cu justețe și Nicolae Cio
banu. Cu mari diluări în romanele lui. autorul 
Medelenilor știe să serie si concentrat, carar- 
terizînd sugestiv artiști sau poeți. în cazul 
Puiu lancovescu. nelipsindu-i și o undă 
umor :

„lancovescu epatează, uluiește, captivează
desfată totodată prin acel debit verbal de șme
cher volubil de-o universală ignorantă și de-o 
eniclopedică siguranță ; prin mimica și gesturi-
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Argument
In favoarea concretului
Figurile de stil se depun pe 
trupul poemului 
ca o rugină 
salvați faptele brute 
scoateți la iveala realitatea 
ca ochii unui vițel pe o farfurie 
sâ redăm cit mai exact 
cutele unui veșmint 
pină cind vom atinge 

miezul problemei 
să acordăm încredere 
impresiei formate Io primo vedere 
c frunză ce cade 

e numai 
o frunză ce code 

celelalte Interpretări se demonstrează 
prin reducere la absurd 
dincolo de evidență • 
conul de umbră 
iri care bîibiim cu bastonul de orb 
o! ipotezelor 
co intr-un tunel fără sfirșit 
tes d* lumea cănilor
Ic oe' curat 
■Ou drept axiomă o picătură 

de rouă 
plec să caut ospecte noi de viață 
lumea 
se rotește in iurul meu 
co o jsto de țiganca 
m ritmul donsului.
Mc ir O r-sez pînă-n dinți 
cu ora-.”rate palpabile 
»'■ «-„tru in lumea ideilor 
cu bocrraci, plim de pulberea drumului 
c'-eg drept punct de referință

pină cind veți auzi țipătul fluturilor 
pină cind veți capta 
căderea de tensiune dintr-o frunză 
măriți imaginile de mii de ori 
pină cind veți zări 
ochii substanței 
si veți înțelege 
că târereo unui mâr e dureroasa 
ca o operație pe creier 
transplantoti-vă urechi de libelulă 
să ouziți cum sfiriie lumina 

pe lucruri 
explorați pină la capăt 

OBIECTIVITATEA 
si irfigeți stegulet ii roșu 
in inima concretului I

ALEXANDRU HORIA

Aripa unei iubiri
Cu nările citesc discursul 
flori rar 
ocniul morii e I mpede 
aripa iubirii se-ncfță. se risipește 
deasupra grodm-lor c ploaia 
sovo>e parco să co' de nisipul 
ErWștea va fi asemeni mugurilor 
pe-un ram 
pr « reo plutește peste-ntimplori, peste 
iscusința pc-anjenului. ca 
un nor olbcsmi 
mrâ transparente osez in colea 
razelor * zvîcnetu! resel 
ol sî*^efu e un fluture 
prins între petore de crin.
cuv -rere abra pot surprinde o 
frinturâ a bucurie* des*
* c im **lracoi decit pleoapa 
zre-imâsoare a stelelor.
deot jrbe culcată ce pașii iubitei 
(a mecorea e< prin nervii mei
trz. de iounL )

a poetu.ui tr.arte «ore starea 
re-.e^ară. vie eeesorr rar eaa erasvure
rx eerevra eare i. conceput franea poeae. pr-.n- 
tr-o c oerc de mJral In acva<că :pce*ază one-.. 
n*i riiiinanr mmtenta Mnstă pamharsâ. tătrrre 
D -set» m comportă ca ur. «pL- t voriatrlen de- 
mobtor. Inaeatza'. cu nunta despre aaraem t 
vremuritar de azi : jKa m ae-nzăduie să fim ■ 
c>-re ce moarte ou poete ' trâ-rel ra
ț>!ițn./ ne mină feririțj depana. 11 Ca arh ne-a 
deșesiaț pe toci ' lăr* sâ știe unde-: cei^I si 
răzem zeiță ti pe roti > și amna prhnară-i. 

trapul*. fAbrard niblia).
Scriitorul percepe cu o acuitate tragică starea 

de alienare a omului contemporan, evrirața «a 
ca mecanism acționat din afară. Dar Jf rcea Dl- 
r 'cu nu relationrazâ ■_*. rznd prorra-rxtsc de- 
tai-u! tragic ex ixx “taior ca un nea de event 
1 ■ ear asemănător Această d»mă~* ne tntaet*o-

ș-> ocnsă de leprraec tare coelert moca snecvAcă 
a ooezărt sate. Iteeeal hî uteme» ctaenm th- 
teocă. Mmnpnraa IhHbmotA. campaaamara «a 
c-jîrat: de nselmfcamâ : „Trecem pe Mzăz! ma 
t-r> "n eoană. ■ mm «c as ertselari de cai. * 
d tctexl e orecem o aoaraă ' tie»1 ut! feste* năer1»- 
Si rai '1 Eolorta ne măniacă ' mtaa capii sus va- 
r-Nrtzi n < ana «uRja>* ad—eă t naa na sznt 
tagem fiii I >:■ n* (Seat laxrar. ).

Conectat la canatete <te coez-jmcare ate lureii 
i-vxfeene. eapatel d partiape la cor.sri.i-ta pia- 
rrtart a modului de a fi al oenuhr de azi Wr- 
•ea Dinescu este un ins anasar in existentă na 

numai ca un cetățean al patriei sate, ci ca un 
autentic poet ai himri De aceea, r Jti'-ita sa 
nu este traumatizată doar 3° micul fapt pro
s’ nciaL ci mx ates de evet-jtia destinului în
trec: umanități ' ex-ita doar praf de
pușcă ’ parcă ~rem mul» stai cuminți / pu
ți—ea ne lătra din cuscâ n Hbraretea din nă- 
r.ap. l > hcmtt am inventat de toate și doar 
oe not ne-am cam uitat. ' tot ee se poate nu i 
pe route ■’ ce nu ee poate — ne e dat*. fMrta- 
risr'orâ XX).

Cu leuocsfie areiămri se anunța un scriitor 
rentabil. un spirit movaur. capabil să 
Khimbe nu numai limbajul poetic, ci însăși sub
stanța poeziei, modul ei de a fi. Dar oricît de 
promițătoare ar fi fost, cete citeva poezii cc 
luminau fata cooilnluî teribil abia teșit din zona 
iodecidabil* a adolescentei, ele nu puteau schim
ba fața unei literaturi ta care supraoroducția 
lincă „bine făcută*, creează o adevărată stare 
de saturație.

rz. zȘuz si amil ciad am reușit să mă 
-'te.iZ. fciS Lună cs alti prieteni. In 
»er?»r hore. rivn:t de tontă lumea, 
o mî te zoi amintesc, dar cu toate că 

rămmerea mea temporară in acel ora; 
tretxije priv i numa; ca o curiozitate invlnci- 

fată o» xodui de rîatf al locuitorilor și 
ates faU de setea tor de creape și de 

-ră. am e acum sen timer: tul că mă aflu 
acolo. Si -xn n-ar putea C altfeL de 

vreme ce duceam o viată cu totul inedită : 
rax.iatea coeria ia aceea că plata chiriei, 

lucruri ab olul 
E adevărat că. 
de către admi- 
alta. astfel că 

mai primeai și

Albale ape
Străpungea albă apa lunii prin mine 
în horn vechi prefăcindu-mă 
apa lunii pe mine 
ciuruit, aruncat, uitat 
noaptea pe cimp și nemaiducind nicăieri. 
Străpungea albă apa mării prin mine 
țipăt neputincios de scoică tirir.d 
apa mării din mine 
jefuită de perlă, morții sortită 
și în moarte încă neîncăpînd.
Și se ducea și se-ntorcea 
albă apa gindului prin mine 
chinuitor pășindu-mă 
apa gindului pe mine 
despletită, frumoasă, subțire 
plingind 
albele ape cutreierind...

ARMINA RALU

lubita mea a plecat 
rochia maturității abia se-mplinise 
pe umerii ei firavi 
că de-atunci in așteptârile mele 
mult prea lungi 
curg lacrimile unui nimănui 
cuțit de apă iăgetindu-mă 
orice izvor 
șoptindu-mi plopii in treacăt 
că s-ar fi aplecat să bea 
și că avea obrajii ninși 
c-ar fi. rămas așa mult timp 
deasupra pădurii o mireasmă 
de-ar fi umplut dimineața 
și că 
inserat murmură de-atunci 
in copaci 
un glas de fată...

Ridică fruntea 
ridic-o 
e cel mai frumos gest 
dacă taurul ar ști 
să se stăpinească 
ar fi aplaudat 
de cei care ii doresc moartea 
dar el e orb 
de orbirea lui se profită 
vă doți seama 
cită obidă e strinsă 
ridică fruntea 
ridic-o 
e cel mai frumos gest 
cu putință.

Mirarea cititorului începe din dina cind con
stată că poetul tenbil Steune total despre ers» 
și despre lume in i «ceat eîoilc De la în
ceput. arta de vmfîez-e a iui Mi.-rea Lzin**.na 
nu trădează nxa o ezitare I i-ran Blaca împăr
țise pe vremuri poeUi in două man eztez-j : ’ 
acei care-o secretează v acei ce o *ae In — 
lucid, ăuraovdln s> ■eșteșupem. părind a re
prezenta două modun diiente de a concepe 
poezia.

Mircea Dioescu nu ae integrează In mei o 
clasificare de acest gen. D este intr-adevăr n» 
spirit declanșat de dinamica hormonală, un ir-5 
capabil să secreteze poezia prir ace! cana! mis
terios. nedescoperit de nimeni pină =r. momentul 
de față. Dar autorul Ixrocalăeî uraoaa* știe sâ 
construiască poezia fără nici o stingăcie. el tund 
in același timp un artizan a! cuvintuhii iwst 
din comun. Dulcele tău stil clasic reorezintă o 
mască excelentă senini a exprima un compor
tament existential violent, zzrxnotoc. demolator. 
opiu muzicalității versului cu o cadrată mași
nală de metronom.

De aceea, o poezie ca Sr.it tinăr. dos—aă este 
un fel de romanță răsturnată Nn un oftat, r.n 
un suspin, nicf o duioșie. Copilul care aspiră 
la bărbăție este un spirit agresiv enunțul săi 
literar dinamitează efuziunea lirică prin insi
nuarea ironică latentă : „Sint tinăr. Doamnă, vi
nul mă știe pe de rost ' și ochiul sdav irrri cară 
fecioarele prin singe. ' cum as putea Intoarc* 
cop-ini care-am fori ' cind •r-nea-mi Inriorrai* 
și doar uitarea plinge. >> S nt tinăr. Doamnă, 
lucruri am așezat destul ca să pricep căderea 
din somn spre echilibru. / dar bulgări de lumină 
ăac-aș. mi nea. sătul / nu m-as Încape incă In 
pielea mea de tigru* (Sint tinăr. doamnă.-).

le Iui trepidante de automobil de curse mer- 
gind printre tramvaie si pietoni ; si in sfirvit 
prin aroganta anglo-parizo-dimbovițeană a făp
turii lui care se incrustează agresiv pe sce~ă. 
ca monoclul in orbita cinică a unui portret, sfi- 
dind vulgul ale cărui aplauze II fac ața cum 
este ; căci lancovescu nu s-a născut dintr-o 
mamă și un tată, ci din anlauze. și. cum e și 
firesc, iși iubește mult părinții*.

O secțiune separată a culegerii o constituie 
interviurile $1 textele in care confesiunea se 
întretaie cu evocarea literară. Multe dintre 
ele vor fi reluate in volumele de memorialis
tică Masa umbrelor și întoarcerea in iimp. Im
portante aici, ca și in bruionul conferinței Cum 
am scris Medelenii sint opiniile scriitorului 
despre roman și mai ales autodefinirile, cu in
tenția de a-i combate pe cei care II acuzau de 
metaforism și autobiografism. înverșunat, au
torul dorește să înlăture ideea că 
propriile amintiri si să marcheze 
care există intre el și eroii lui. 
perorație ne apare ușor exagerată, 
reanu fiind nevoit să coboare la 
cititori care mai credeau că scriitorul copiază 
aidoma personajele după modele vii. Pină la 
urmă, se spun lucruri de bun simț, privind 
inspirația din realitate și rolul imaginației care 
prelucrează și topește materia brută. Obiecti
vitatea s-ar numi proteism psihologic, ceea ce 
nu se poate spune că Ionel Teodoreanu a do
vedit întotdeauna. în prefața la Arc» lui Noe, 
el își caracteriza foarte exact structura duaîă. 
fără să evidențieze, firește, oreponderența li
rismului : „Scriu cu două virfuri : unul in real, 
celălalt în poem. Cînt cu două sunete ale ace
luiași arcuș : unul e geamătul vibții. celălalt 
melodia artei... Cuvîntul meu nu e nici în soare 
ca al romancierilor, nici în luna ca al poeților", 
în realitate, era mai mult în metaforă.

Despre roman, Ionel Teodoreanu încearcă să 
dezvolte o teorie proprie, considerind că acesta

_nu-i decit o vastă călătorie prin continentele 
sufletului* ți că romancierii se impari in două 
mari grupuri : „aventurieri* si „turiști*. „Aven
turierul* ar fi un vitalist, care, cind se așează 
la masa de scris, creează mai intii persona
jele. Așa procedează, după opinia conferenția
rului. Tolstoi, Dostoievski. Gorki. Thomas 
Mann, C. Stere. M. Sadoveanu. în schimb „tu
ristul* nu trăiește, ci studiază, vine cu idei pre
stabilite. concepind mai intii subiectul, pe care-1 
tratează abstract Acestei categorii i-ar apar
ține Paul Bourget Marcel Prăvost. EL Lovines- 
cu. S-ar părea că Ionel Teodoreanu optează 
pentru romanul de creație, ca să folosim ter
menul dat de Ibrăileanu. simțindu-se mai puțin 
apt pentru analiză, pe care o simplifică aici, 
dacă la ea se referă atunci cind ne vorbește 
despre tipul romancierului „turist*. Dar și altă
dată iși va manifesta dezacordul față de ex
plorările introspective. suspectate ca produse 
strict intelectuale, abstracte.

Teoria lui Ionel Teodoreanu se Întregește cu 
mărturisirile de atelier, care justifică intr-ade
văr ideea acelui proteism psihologic și conclu
zia că : „în Medeleni, Olguța. Monica. Dănuț. 
sint virtualități încarnate ale sufletului meu*. 
Firește, scriitorul nu copiază, ci iși asumă o 
realitate, creează un univers, in care, odată in
trat, se confundă cu eL De aceea, lucrind la 
roman, 1 se părea că e mereu insoțit de zum
zetul și zbenguiala copiilor. Pe de altă parte, 
raportul dintre autor și eroii săi exprimă ra
portul dramatic dintre subiectiv Si obiectiv. Ca 
om. declară Teodoreanu. ar fi vrut s-o salveze 
pe Olguța ; realitatea insă (1 obliga să meargă 
pînâ la capăt, pină la ultimele ei consecințe. 
Mărturisirea ne apare ca o emoționantă pagină 
de jurnal al romanului, amintindu-l pe Flau
bert. care simțise insuși gustul arsenicului, cind 
se otrăvise Ema Bovary.

O carte sugestivă în multe privințe aceasta 
culegere alcătuită de Nicolae Ciobanu. care Iu 
minează parcă mai bine portretul scriitorului 
Există în opera lui o gilgiitoare vină de lirism 
autentic, fie poematic, fie memorialistic, ce tre-, 
buie scoasă la iveală, dind la o parte arhiabun- 
dentul frunziș metaforic.

si a tuturor celorlalte 
necesare era floare la ureche, 
adaiâ aiuns acolo, erai obligat 
rriitrMk» •« lucrezi ba una. ba 
la idrșitul fiecărei sâptâmini ___ ,______  ..
bani. Supraveghetorii activităților noastre apă
reau. e drept, numai la apelurile de la debutul 
șt sfirșitul orelor de lucru, incit mentalitatea de 
tare ana animați era departe de orice responsa
bilitate.

Cind am apărut în acel oraș, întregul nostru 
avut se compunea din hainele cu care eram 
imbrăcati si din cite un cufăr grosolan de lemn 
proaspăt vopsit. La putină vreme după acees. 
zarderobele noartre s-au implinit. iar cei cărora 
nu te plăcea viata de petreceri au putut fi 
vizați dimineața pierind Ia muncă in mașini 
e'egante. de ulrmă oră. fapt
• r mir.dru si suficient.

Dar hrrol cel mai straniu.
moment dat
timoie. era că obiectele pe care le agonisisem 
tril destulă oboseală ziceam noi), au început -ă 
d xară. deși ne zăvoram ușile cu cea mai 
mare grijă. Unu mai grijulii și-au cumpărat 
ct’r.i și i-au postat in holurile de la intrarea

poemul său. In proci și versuri Golestan, tradus 
in limba noastră de regretatul George Dan.

Bostanul e. ca si Gelestanul. un poem-totodată 
liric, epic și didactic, cu deosebirea că e In în
tregime scris in distihuri, rimate intre ele. Cele 
crea 8 000 de versuri ale poemului se împart în 
următoarele cicluri :

L ‘ 
IL

IIL
rv.
V.

VI.
VII. 

VIII.
IX.
X.

La 
cu un adevărat tratat de morală, atîta doar că 
autorul i-a dat forma versificată. Micile apolo
guri. in genere dialogate, strălucesc insă prin fi
gurația poetică bogată. Data compunerii ar fi 
anul 1257 al erei raia re. cu doi ani înaintea 
Golestanului, dar tălmăcitorul observă cu juste
țe că intr-un interval atit de scurt nu au putut 
fi compuse două opere capitale, „atit de vaste si 
perfecte* și că gestația lor trebuie să fi fost de 
lungă durată.

Latura satirică nu i-a lipsit lui Saadi. Iată 
cum ia poetul în deridere pe cei ce iși impun o 
ținută de înțelepți săraci și taciturni, ca să facă 
impresie semenilor :

Despre dreptate, guvernare ți prevedere ; 
Despre binefacere ;
Despre
Despre
Despre
Despre
Despre
Recunoștință pentru bunăstare ;
Despre căința si calea faptelor drepte ; 
Rugăciuni sl Încheierea cărții.
prima vedere, s-ar părea că avem a face

• Deși a jucat mai 
meciului cu Franța, XV-le românesc 
reușit să-și depășească tradiționala adversară. 
Greșelile primei reprize, alcătuirea discutabilă a 
echipei, decalajul dintre compartimente și-au 
spus cuvintul. Efortul extraordinar al reprizei a 
doua, risipa de energie a românilor n-au mai dus 
la victorie in singurul meci in care presa france
ză. convinsă azi de valoarea rugbyștilor noștri, ii 
dădea favoriți. Față de acest extraordinar efort 
din repriza a doua, dominată integral, dar steril, 
de români regretul este justificat. Dar alte as
pecte ale jocului nu ne dau dreptul să pretin
dem victoria. Presa franceză a comentat pe larg 
acest meci pe care nu credea că echipa lor il 
poate ciștiga. Cea mai interesantă afirmație pen
tru noi este că francezii pretind că au ciștigat 
„românește*. Cu alte cuvinte francezii, pe Giu- 
lești. au ciștigat împotriva desfășurării jocului, 
păcălind o echipă mai bună. Lucrul este adevă
rat. XV-le francez a fost cel 
care ne-au vizitat vreodată, 
transformeur mai inspirat și 
picior meciul a fost ciștigat 
bine.

Prima cauză a infrlngerii credem că stă în de
calajul de valoaie dintre înaintarea românească 
șl propriile treisferturi. Baloanele ciștigate de 
înaintare au fost imediat irosite de troacari. locul 
se termina exact atunci cind el ar fi trebui să

mai slab dintre cele 
Dar ei au avut un 
redus la lovituri de 

de cine a șutat mai

In apartamente sau camere, dar în diminețile 
următoare dispăreau și cîinii fără să fi lătrat 
o singură dată. La fel și-au pierdut și automo- 
biliștii mașinile Astfel ne-am trezit parcă mai 
săraci derit la început. După ce fiecare a recla
mat pieiuerea avutului său. administrația hote
lurilor din oraș ne-a asigurat că tot ceea ce 
pierdusem ne va parveni în cel mai scurt timp 
și. intr-adevăr, după o lungă așteptare, într-o 
dimineață lucrurile noastre erau perfect rîn- 
duite la locurile lor.

A doua, a treia și a nu știu cîta oară Insă 
cind tilhăria s-a repetat, recuperîndu-ne totuși 
de fiecare dată ceea ce avusesem, procedura 
s-a complicat prin aceea că fiecare își găsea 
obiectele în locuințele celorlalți locatari, astfel 
că toți ii suspectau pe toți. Acest fapt m-a 
făcut sâ bănuiesc, fără ezitare, personalul de 
serviciu, care trebuia abuzat de tot ceea ce se 
intîmplase ori urma să se mai intîmpie.

Pină la urmă situația i devenit atit de plic
tisitoare incit m-am hotărît să pun etichete eu 
numele meu și al fiecărui obiect, atit pe ume
rașe, cît și pe cuiere, îneît la recuperarea lor 
să nu mai găsesc lucrurile altora în locul alor 
mele, cum începuse brusc să mi se Intîmpie, 
Recunosc, Insă, că In ziua în care am anunțat 
că voi părăsi hotelul, in camera mea a intrat 
chiar adjunctul de la administrație și mi-a 
arătat, deosebit de amabil, bunurile mele, ba, 
in plus, multe altele mai atrăgătoare. Cti toate 
că anr regăsit tot ce era al meu. nu mai pot 
rămine. i-am spus atunci, deoarece nu mă mai 
regăsesc pe mine. Și însoțit de protestele sale 
am ieșit, luînd numai cufărul meu de lemn pe 
care vopseaua îmbătrînise,

Gheorghe Pituț

„Un om c-o fire dreaptă și c-un sărac vest
mint. / trăia-n Eghipet fără a scoate un cuvînt. / 
/ La. el toți înțelepții veneau din orice loc. ! și 
se roteau în juru-i ca fluturii la toc. II Gtndi o 
noapte-ntreagă. stînd singur sub un pom : / „Tot 
ce ascunde limba de fapt se cheamă om. II în- 
seamnă-atunci că taina de-am s-o păstrez în 
piept. / nicicind nu va ști lumea cât sînt de înțe
lept. II Vorbi. Cel ce prieten ori un vrăjmaș i-a 
fost. ! află că în Eghipet nu e mai mare prost."

Distihurile confirmă dictonul de origine lati
nă : dacă tăceai, filosof, rămîneai.

Filosof al iubirii, Saadi a demascat capcanele 
pasiunii mistuitoare și adeseori prilej de deza
măgire. punînd mai presus de ea, căutarea Ade
vărului ■:

„Iubirea, ce pe vînt își are temelie, / și zămis
lește tulburări și silnicie. // cum poți s-o pui ală
turi de-aceea care / te poate confunda-n a Spi
ritului Mare, II Acești îndrăgostiți nepăsători 
se-arată I la tot ce-n lume azi pe lume o desfa
tă H Li-e mintea spre-Adevăr și nu spre Lume-n- 
toarsă, / la fel ca un paharnic beat ce vinu-1 
varsă. H Nu-i leac în stare să-și arate folosin
ța > căci nu vor nimeni sâ le știe suferința."

In fond. Bustanul nu e altceva decît o carte de 
înțelepciune, gîndită de un mare poet liric, epic 
și satiric, implicind cu prisosință îmbinarea fru
mosului cu utilul (după cum înțelegea și Hora- 
țiu rostul poeziei : utile dulci). Iranologul Italian 
Alessandro Bausani. ne spune tălmăcitorul nos
tru. vede în ea „chintesența spiritului persan și 
chiar mai mult, a întregii mentalități a Islamului 
nearabic".

Înceapă. Cunoștințele tehnice ale liniei de trei- 
sferturi sint sub cerințele internaționale ale unei 
echipe competitive la nivel continental. Antre
norul Irimescu. deși provenit din linia de trei- 
sferturi. n-a imprimat un spirit constructiv aces
tui compartiment Prezența la deschidere a lui 
Bucos a fost una din cauzele principale ale pier- 
deții baloanelor și implicit a pierderii jocului. 
Un jucător făcut pentru a fi fundaș a fost folo
sit pe un post impropriu calităților și automa- 
tismelor 'ui, in timp ce alți mijlo-ași au stat pe 
tușă. Inexplicabilă rămine prezența în echipă a 
lui Mica, depășit complet de exigențele unui joc 
de acest nivel. Dacă adăugăm că și lanusevici 
a fost sub orice critică numim punctele nevral
gice ale liniilor dinapoi. Puncte slabe au fost 
și in față in linia intiia, unde Ioniță. Munteanu, 
Dinu, in special Ioniță. n-au rezistat liniei a 
intiia franceză. Inloruirea lui Ortelecan cu Mun
teanu a fost încă una din erorile de alcătuire. 
Pe scurt. înfringerea nu e urmarea întîmplă- 
rii ci unei serii de erori de pregătire și de con
cepție a jocului. XV-le românesc n-a construit 
nimic și faptul că n-au construit nimic nici fran
cezii nu ne ține de cald. Vom reveni asupra aces
tui meci simptomatic cu o cronică dezvoltată, 
semnată de poetul Tudor George.
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i a m o ti d
Al. Macedonski

în spaniolă

REVISTA STRĂINĂ

Ronda de las cosas
j Oh I las cosas como hablan 
Y en paz no quieren dejarte: 
Madera, seda o metales 
Adquieren habla casi humana.

Las creas muertas pero laten 
En cada cosa dispersadas, 
i Oh! las cosas como hablan 
Y en paz no quieren dejarte.

Y tanto y tanto ellas te hablan 
En su soledad sumidas:
Que aun Io que tu alma olvida 
Te atormenta o te llama.
Oh I las cosas como hablan.

Ronda de la 
pequena ciudad

La ciudad te encanta, lenta 
Con sus silenciosas calles. 
Con gente simple pero amable, 
Que ni saben que soy poeta.

La piaza es intima y coqueta, 
Y son sus casas sin arcades; 
La ciudad te encanta, lenta 
Con sus silenciosas calles.

En el parque, a su sombra discreta, 
Da no se cuela la engaăoso, 
Do no se escuchan los pomposos 
Decires de politicos temas.
La ciudad te encanta, lenta.

Ronda del oro

• MAREA PREMIERA teatrală a Festivalului de 
la Salzburg 1A7S a fost fixată de pe acum. Ciclul 
iui Arthur Schnitzler începe cu piesa ..Tara în
tinsă", a cărei punere in scenă va fi girată de 
Maximilian Schell, care tn 1973 va Interpreta rolul 
principial din piesa „Jedermann- a lui Hugo von 
Hofmannsthal. Rolurile principale din piesa lui 
Schnjtzler vor avea ca protagoniști pe Enka Pluhai 
și pe Martin Benrath.
• COLECȚIA „LE CHEMIN- revine cu al treilea 

volum ..Papiers coiles” ale firi Georges Perros. 
prezentat de cronicarul edituri: Galii mard drept 
,.o carte de excepție, care nu treixuc să lipsească 
dintr-o bibliotecă-. După primele două volume. 
..Papiers colles ni-, postura, este alcătuit ca ae 
obicei de reflecții, fragmente, aforisme, schițe de 
jurnal, scrisori, unde vin să se intercaleze portrete 
(scriitori, oameni de teatru șf oameni de pe stradă) 
si poeme sau montări de poeme. Ferma vorbește, 
m maniera sa, despre tot. și nimic <hn ceea ce 
spune nu cade In gol. Dimpotr.vâ. ta aceste pa
gini există o exactitudine, un accent, un ton care 
poate fi aspru sau straniu, dar păstrind mereu o 
rară gravitate. Generozitatea, afecțiunea, echitatea 
lui nu sînt desmințite niciodată. Portretele sir.: 
incisive și subtile.
• SCRIITORULUI ITALIAN ALBERTO SAVIN1O 

i-a apărut în colecția „Du Monde Entier- a editura 
Gallimard interesanta carte .Hommes. ra contez - 
vous“ (Oameni, povestiți-vă) In traducerea Sandr® 
Ducrot Paisprezece vieți de personaje ilustre care 
nu au nimic comun Intre ele decit interesul com
plex și malițios pe care li-1 - poartă autoruL El 
explică : „Treisprezece bărbați și o femeie, mai 
mult sau mai puțin prinși in gelatina istoriei. Am 
tratat aceste personaje ca pe niște librete de operă 
și munca aceasta a constat mai ales în a le pune 
pe muzică. Astfel s-au născut, de la caz la caz. 
cînd opere, cind operete-4. Aceste vieți imaginar- 
reale, re-create de autor, sînt însoțite pină la actul 
final cu mai multă sau mai puțină grabă (Intre 
8 și 50 de pagini) cu un umor uneori susținut 
(Verdi, Isadora Duncan), temperat totuși de o 
bunătate tolerantă, uneori cu forța emoției adevă
rate, admirativ (Bocklin). alteori cu farmecul unei 
inteligențe și a unei sensibilități extreme. Stradi
varius și Paracelse, Jules Verne și Nostradamus. 
Gemito, „sculptorul nebun- al Neapolelui. și Bien- 
venida, toreadorul cu ochiul scos, care i-a inspirat 
lui Georges Bataille un episod din „Histoire de 
l’oeil“, Venizelos si Collodi. creatorul lui Pinochio 
— sînt cițiva dintre ceilalți .eroi- ai lui Savinio.

• LA STUDIOUL MOSFILM, regizorul Savra 
Kuliș turnează filmul ,.Avfnt“. consacrat vieții și 
activității savantului sovietic Konstantin Tiolkovski 
pionier al cosmonauticii, personalitate puternică, nu

lipsită de pasiuni pămînteșt!. un‘om care reușește 
să învingă multe greutăți. In numele țelului înalt 
propus. Pentru rolul ..marelui visă to r“ a fost dis
tribuit actorul Evgheni Evtușenko.

• EDITURA L.S.W. DIN VARȘOVIA a scos de 
curind de sub tipar lucrarea lui Krol Waclaw ..Am 
luptat sub cerul Franței". Autorul. pilot de vină- 
toare. care a luat parte la campania din Franța 
din 19«. descrie itineranui de iuptâ al escadrile] 
poloneze nr. 4. „Les Montpehzersins-. in cadrul 
căruia a luptat el însuși. Kro. Waeiaw evocă intr-s 
limbă și stil convingătoare activitatea țâloți-’or in 
timpul celui de-al doiiea rtztxr. rr.oxsdiai. așa cum 
a trăit-o și simțit-o tenșî autoral.

• O CULEGERE de ^Scrtsor:“ ale îui Kjro! L de •
a apărut In Institutul de Editură poicr*z PAX. 
Adunate și prezentate de Dr. Zdzislav Grct re e 
SM «erisori ale un una dintre eei ma; trr. ••
prezentanți ai gindirii CJo&jfice poiata± a
romantismului, re prezintă unalul exempîare:^ co
site pină acum. Karo! Libe.• (liC-r 
pentru independență «t.pwnfer aâ unei <x-

te. a trăi t In vrem ea ir. ani or
Insurerția din noiembne ISM. Primăvara Pvpoare- 
ior. Insurecția din ianuarie îMJ, ia a fr»«t
3? martor și pârtie:pani Savant și pubăictsti Kăr» 
Liberi zJLgrăvefie in arene &zr.son un fel de a^:-* 
portret cri șj o imagine a pe care s trâ-.t-a

• LA DORTMUND OLF.G.) a fost
ir. cadru; z.lelor c-i:rurale strrine. expoziția ..Ten
dințe In arta iugoslavă ast&ri-. preluata d»
Staatticbe M Preu±=±cher Kuîturt>??:țz c r
3erLnuI ocd^ntal 1® i decembrie, urririr t
& fi prezentată într-un mtor apropiat și Is Kuns’- 
hal le din Nurenberg. Orșattii^*.â și pregătită dr 
Muzeul de artă eonteaaperană din Belgrad, exoo- 
ziția cuprinde 125 de lucrări (pictură, sculorură. 
gravură, tapiserie, obiecte de artă) ale unui număr 
de 77 artiști, executate ta ultimii 15 ani. Majori
tatea lucrărilor — puse la dispoziție de Mu2eu! d r. 
Belgrad, plus cele oferite de artiștii înșiși. — in
dică ta totalitatea lor manie tendințe ce se con
turează ta diversele centre culturale din Iugoslavia

• CELE TREI CANALE DE RADIO SUDWEST- 
FUNK (S.W.F.) din Baden-Baden (R.F.G.) au ofertt 
ascultătorilor o ..SăDtămfnă chineză-. Pentru pre
gătirea acestui eveniment, șase redactori ai S.W.F. 
au străbătut Republica Populară Chineză în lunile 
mal-iunie și septembrie-octombrie. realizlnd repor
taje și interviuri, adunlnd documentări desnre po
litica. economia, cultura și viața de toate zilele din 
ReDubllca PoDulară Chineză. Radiodifuziunea chi
neză a contribuit, de asemenea, la această serie de 
emisiuni. în program au fost cuprinse jocuri radio
fonice. cit și emisiuni consacrate științelor umane, 
politicii, culturii și muzicii tradiționale și modeme.

Calor de oro derretido,
Y polvo de oro en el polvo, 
En rebanos pastores de oro,
Y en las flores oro prendido.

REPERE

luri Kojevnikov

Versuri despre Komania
La fflwrmînlul lui Lucian Blaga
Impcriila lini ruin». 
Războait-ou fost să ne dezbine. 
In Loncrăm door, printre morminte, 
izvorul curge ca-nainte.

Mereu, din nemuri demiurge, 
Tot curge apa, viața curge ; 
Pămintul curge, fără moarte, — 
Dar curgerile li-s aparte.

In țintirimul de la țară, 
Poetul mort nu-i chip să moară, 
Căci in pămint iubit el zace, 
Aflindu-și mari străbuni — ți pace.

l-oeopăr trondafirii groapa 
Si mierle cintă, curge apa ; 
Cenușa lui a început 
Și ea să se preschimbe-n lut.

Izvoru-ți mină vețnic vlaga, 
Purtind in murmur vers din Blaga ; 
Și Blaga vlagâ-n suflet cerne, 
In devenirile-i eterne.

Meșterul Manole

En todos, en todo fundido, 
El oro aletea pagano.
Calor de oro derretido 
y polvo de oro en los granos.

Por el sol caliente invadido, 
Bajo su encanto, el mundo yace, 
Y toda mujer hada se hace, 
Alma hechizada por un brillo, 
Calor de oro derretido.

Ronda de los gitanos
Caminan, caminan los gitanos, 
Cuândo partieron ni ellos saben, 
Pero una vez y otra vez parten 
Urgidos por secretos llamados.

Ojos perdidos hacia Io lejos,
Asi se vieron, asi se verân, 
Los gitanos caminan sin cesar: 
Ni ellos saben cuândo partieron.

Siempre en su ondar, grandes y chicos, 
Siguieron pariendo y muriendo, 
Siempre hacia el sueno no cumplido, 
la misma locura sufriendo, 
Caminan, caminan los gitanos.

Ronda de la ciudad 
de Indias

Destruida fue la gran ciudad 
Por el tiempo y su hostilidad: 
Y sobre su bullir ya muerto 
Crecen los ârboles al cielo.

Olvidă las calamidades, 
Crandeza y celebridades: 
Destruida fue la gran ciudad 
Por el tiempo y su hostilidad.

Al resplandor de un sol mâgico 
Brillan los porfidos raros, 
Huellas idas al arcano 
De una antigua vitalidad ... 
Destruida fue la gran ciudad.

Ronda del mollno
Murmullos y cantos encantados 
Bajo las maderas se reunen, 
Como flautas y como laudes 
En el molino abandonado.

Avatarurile criticii structuraliste
genette

figuri

După aproape 
cenii de agitată 
zgomotul și furia structu
ralismului par a lăsa locul 
unei stări de cumpănă și 
limpeziri in care protago
niștii își consolidează po
zițiile sau își aleg altele, 
contestatarii devin la rin- 
dul lor contestați, tinerii 
furioși, profesori respec
tabili. Momentul de acal
mie e favorabil unei pri
viri de ansamblu asupra 
metodei și a valorii ei 
practice, iar prezentările 
și aprecierile critice nu au 
lipsit nici la noi. Selecția 
volumele lui Gerard Ge- 

structuraliste

două de- 
existență.

Todas las pasadas amarguras 
En quietos caminos se extraviaron, 
Murmullos y cantos encantados 
Oue bajo las maderas se juntan,

Y toda la herrumbre verdecida 
Envuelve los acueductos callados, 
Can sus flores los cubren, invictas, 
Sobre las aguas adormecidas, 
Murmullos y cantos encantados.

Ronda de la princesita
En la laguna de Craiovița, 
Donde fue principe Craiovisin, 
Flota cual llama la princesita 
Mâs argentina que un jazmin.

Su trenza se estremece y brilla,
Y en su alma lleva pena gris.
En la laguna de Craiovița, 
Donde fue principe Craiovisin.

Como un suspiro fue su vida, 
Su boca a nadie le ofrecio, 
Con su inocencia ella quedo, 
En esos tan cristianos dias, 
En la laguna de Craiovița.

Ronda de la Ciudad
de aquel entonces
En la ciudad de aquel entonces 
Bajo alamos de sol plateados, 
Un verde oasis encantado
Y aguas que canton y corren.

En las calles las fuentes y sus voces,
Y el beso de flores que embriagaba, 
Vivia la ciudad de aquel entonces 
Bajo âlamos de plata, soleada.

Los simples incluso no eran pobres. 
En todos los patios habia hornos. 
Tejian alfombras en sus sotanos,
Y un vivîr eternamente prospero 
Vivia la ciudad de aquel entonces.

In snaniolă de 
Omar Lara

Editurii Univers din 
nette, acest Saint-Just al școlii 
franceze, este sinteza unei etape dintr-o activi
tate consecventă și încă deschisă. Discipol al lui 
Roland Barthes, purtător de drapel în 1966 la 
decada de la Cerisy-la-Salle, sub „Les Chemins 
actuels de la critique", G Genette este intr-un 
sens, prin rigoarea dusă nu rareori pină aproape 
de rigiditate, criticul structuralist exemplar, 
el însuși cel mai aproape de imaginea-emblemă 
prin care definește, parafrazindu-1 pe Levi- 
Strauss, statutul literar al criticului — hrico- 
leurul. Nu numai gestul înaintea textului dar 
însuși sistemul său este opera unui astfel de 
bricolaj intelectual. Genette fiind mai puțin in
teresat de originalitatea elementelor obținute din 
ansambluri di fetite (Barthes, Fontanier, Bache- 
lard. antologia formalismului rus. stilistica 
„romanică" germană. J. Cohen, lingvistica și an
tropologia structurală...), cit de coerența inte
rioară, de funcționalitatea lor in cadrul noii 
structuri. j

Temperînd excesul formalist, Genette consideră 
literatura nu un dialect al limbii, ci un limbaj 
specific („material identic, funcție decalată"). De 
aici începe și separarea de lingvistica propriu- 
zisă, prin ridicarea spre o semiotică a discursului 
literar propunindu-se o „translingvistică" pentru 
„marile unității" ale limbajului, cu alte cuvinte o 
retorică, o nouă retorică capabilă de studii sin
tagmatice și paradigmatice de morfologie litera
ră (poetică, stilistică, compoziție, etc.). Prin obiec
tivitatea spiritului său analitic, structuralismul 
ar surmonta dificultățile criticii tematice în dis
tingerea singularității ireductibile a autorului 
(„originală și profundă") de toposul comun al 
genului și epocii. Cercetările unui Curtius, 
Hocke sau excelenta carte a lui Bahtin despre 
Rabelais par însă necunoscute criticului francez.

In planul „conținutului", căutarea sensurilor 
intrinseci ale operei, fără recurgerea la determi
nări exterioare (psihologice, sociale, biografice), 
este considerată definitorie pentru demersul critic 
structuralist. Această închidere in operă (close

reading, studiu imanent) este însă o tendință 
generală a criticii modeme : tematică, stilistă^ 
new-criticism, etc. Ce diferențiază in acest con
text critica structuralistă ? Atitudinea — spune 
Genette : există două tipuri de atitudini 
fundamentale, după cum se consideră opera ca 
subiect sau ca obiect. Există deci o critică inter- 
subiectivă (sensul este retrăit) — hermeneutica
— și o critică obiectivă — structuralismul („ele
— structurile, n.n. — se află in miezul operei, 
dar ca o armătură latentă, ca un principiu de 
inteligibilitate obiectivă, accesibilă numai pe ca
lea analizei și a comutărilor, unui anume spirit 
geometric care nu este conștiința"). Introducerea 
unui criteriu psihologic este o contradiție in ter
menii structuraliști și totodată nonpertinentă în 
planul principal al demonstrației, valoarea obiec
tivă a rezultatelor unei cercetări fiind indiferentă 
la participarea subiectivă a cercetătorului. Indi
vidualitatea structuralismului este dată nu de 
atitudine ci de strînsa colaborare cu lingvistica 
ridicată la rang de știință-pilot Reacție la verba
lismul impresionist facil, dar și la fastuoasele a- 
nalize tematice, unice prin personalitatea criticu
lui „artist", structuralismul aspiră spre criterii 
obiective capabile să dea analizelor precizie și 
rigoare științifică. De aici atit inventarea unei 
terminologii noi. legată de lingvistică și semi
otică, cit și complicarea teoretică a demersului. 
Dotat cu un aparat critic încă greoi „spiritul 
geometric" m însingurează adesea intr-un labi
rint tehftfe a eăml descifrare nu răsplătește În
totdeauna eforturile. Iată paradoxul structura
list : obiectivitatea metodei care ar permite ori
cui cercetarea și unicitatea analizelor — demon
strație pentru fiecare operă și critic.

Selecția Angelei Ion și Irinei Mavrodin oferă 
o imagine fidelă a limbajului dens și a tematicii 
volumelor 
„criticului", 
poetică a 
„aplicațiile 
țională a stilisticii, nu din programul structura
list. Articolele sale metacritiee (despre psiho- 
critică, critică tematică) puteau lipsi cu folos 
in favoarea unui studiu despre Proust (Diseoars 
du recit), adevărata marotă a criticului. Spirit 
cartezian situat între geniul eclectic și contradic
toriu al lui R. Barthes și deschiderile spre alte 
orizonturi ale lui T. Todorov, francez prin subti
litatea gindirii și a gustului, logica și finețea 
demonstrației, ignorarea cercetărilor sinonime 
nefranceze, Gerard Genette suplinește în studiile 
sale un deficit al creației printr-o solidă tehno
logie a metodei.

Figures I, II, III, dar mai puțin a 
Dacă teoria literară ți studiile de 

discursului sint bine reprezentate, 
concrete" provin dintr-o zonă tradi-

Dan Alexandru Condeescu

•) Gerard Genette : „Figuri", Editura Univers, 
București, 1978.

Inalf o mănăstire... Cine oare 
Va fi să surpe, noaptea, zidul ei T 
Prea fără seamăn piatra le apare 
Neomeneștilor mei zei ?

Ori blestemat sint de-altă zeitate ? 
Ori relele de la Satan se trag î
Mă străduiesc zadarnic : nu se poate 
Să fac să treacă zidul de un prag.

O navă am visat, plutind pe glie ; 
Virtutea osindită m visat.
Fă-ți sufletul ți trupul jertfă vie 
Și zidul, noaptea, n-o mai fi surpat.

Și stă spre slavă fala să ți-o poarte 
Zidirea, ce se-arată mai presus 
De dragoste, de jertfă ți de moarte, 
Căci le-a-ntrupat soția-n ea, nespus.

O, Coloana Infinită 
mindră se inalțâ-n spațiu. 
O, Coloana Infinită 
Năzuie, din lut, spre ceruri. 
O, Coloana Infinită, 
din adinca-i rădăcină 
înspre soare tot răsare.
O, Coloana Infinită 
e al sufletului zbor.

Coloana infinită

Vitali Tulenev : 
Diminețile orațului meu

Eu viața-s gata jertfă să mi-o dărui, 
Dar cine va zidi ți va visa î
Te-ndură, Doamne ! Singur sint I Mă nărui 
Intr-al uitării hău, de-o fi ața.

Ci intre două lespezi, toată freamăt, 
Mi-a stat soția-n loc de sfint altar, 
Uitind de temeri, nescofind un geamăt, 
De parcă fericirea-i dam in dar.

(Poetul sovietic luri Kojevnikov este un 
mare ți vechi iubitor al literaturii române. 
Printre altele, de curind □ publicat o stră^ 
lucită traducere in limba rusă a lui Ba- 
covia).

Pasarea măiastră
Demiurgul a suflat 
și văzduhul a umplut spațiul ; 
Văzduhul a suflat 
și spațiul s-a umplut de vînt ; 
Văzduhul, în sine stringindu-se, 
in trup de pasare s-a schimbat. 
Sculptorul □ înțeles pasarea 
ca întrupare de vînt, 
de văzduh, 
de spațiu 
și întrupare 
a răsuflării liniștite a demiurgului.

In românește de 
Aurel Covaci

Omagiu lui L.N. Tolstoi
• La București a avut loc simpozionul I„N. Tolstoi, 

orgaiuzat sub egida Academiei de științe sociale și 
po.-uce, Uniunii scriitorilor. Societății de științe filo
logice si Asociației slavlștllor. Cuvintul de deschidere 
a fos? rostit de Boris Cazacu. membru corespondent 
al Academiei, președinte al Societății de științe nto- 
lc-g.ce. iar salutul Uniunii scriitorilor a fost 
transmis de Laurențlu Fulga. vicepreședinte al 
obște: scriitoricești La lucrările simpozionului au 
participat critici și teoreticieni literari. scriitori, 
cadre didactice din tnvățămlntul superior și me
diu, oameni de cultură din capitală, Cluj-Napoca, 
teși. Timișoara, precum șl invitați de peste hotare.

Seria celor «5 de comunicări a fost inaugurată 
de Zoe Dumitrescu-Bușulenga cu expunerea Per
manența lui Tolstoi In conștiința scriitorilor lumii. 
Tematica, extrem de bogată și variată, 
circumscrisă următoarelor trei direcții principale : 
Tolstoi și spiritualitatea românească, ~ ----- '
spațiul istoriei șl culturi) ruse șl 
Tolstoi — inegalabil maestru al artei literare (lu
crări vizstd diferite aspecte ale poeticii și stilis
tici: operei tolstoiene). Dintre numeroasele con
tribuții menționăm : Tolstoi — om, artist, ginditor 
(Ion lanoși). Destinul operei tolstoiene in România 
și unele probleme de literatură comparată (Tatiana 
Nicolescu), Comentarii pe marginea „Jurnalului" 
lui Tolstoi fNicolae Balotă), Conceptul de echili
bru in romanele lui L. N. Tolstoi (Leonida Teo-

ar putea fi

Tolstoi in 
universale,

dorescu), Creația tolstoianâ și unele aspecte ale 
compoziției romanului in critica romanească Inter
belică (Adrian Ghljlțchi), Tolstoi și „mutațiile 
literare" ale secolului al XX-lea (Mihai Novicov), 
Tolstoi și Jules Verne (Ion Hobana), Ideea de pace 
in opera lui Tolstoi (Vasile Harea).

Prestigioși oaspeți din țările socialiste ca Galina 
Belaia și Konstantin Lomunov (U.R.S.S.), Ștefana 
Tarinska (R.P.B.), E. Dieckman (RD.G.) I-au pre
zentat pe Tolstoi tn amplul context al literaturilor 
rusă, bulgară și, respectiv, germană, iar cerce
tătorul sovietic Nikolai Ghei s-a referit la unele 
aspecte ale receptării tradițiilor tolstolene de ro
manul realist al secolului al XX-lea.

Participanții au apreciat in unanimitate origi
nalitatea contribuțiilor românești la investigarea 
științifică a inepuizabilului tezaur al gtndlril șl 
creației artistice tolstoiene.

Luind cuvintul în cadrul discuțiilor finale, 
reputatul specialist în opera lui Tolstoi, K. Lo
munov, a subliniat, printre altele, că simpozionul 
de la București, deși este cea de a 7-a manifestare 
științifică de amploare, cu participare Internațio
nală, din acest an jubiliar, — a oferit puncte de 
vedere inedite, fiind organizat intr-un excelent 
spirit românesc".

D. Bălan

Urmare din pag. 1

unui Centru 
logie, la 
Colloques de 
torul Marii 
discuri (44 discuri de muzică folclorică a mul
tor popoare de pe glob). Iată citeva dintre în
făptuirile lui Constantin Brăiloiu, omul de ge
niu. deschizător de drumuri in multe domenii 
ale artei, al cărui unic scon a fost fundamenta
rea teoretică a școlii naționale de compoziție 
și dezvoltarea științei folclorice românești la ni
vel european

întors în tară în 1914, după o îndelungă 
pregătire în marile centre europene (Viena, Ge
neva. Lausanne, 
veni compozitor 
cultura muzicală 
tehnica), tinărul 
artă devine un 
rile sale.

Cu o intuiție admirabilă și un simt dezvoltat 
de răspundere, iși dă curind seama de situația 
reală a muzicii naționale înțelege că România 
făcuse și în muzică primul pas spre moderni
zarea școlii de compoziție, prin Enescu și al(i 
tineri care-și desăvirșiseră studiile in țările din 
apus, dar că pasul decisiv nu era încă bine 
chibzuit. Dacă asimilarea muzicii europene era 
condiție sine qua non pentru crearea unei școli 
naționale moderne, desăvârșirea și dezvoltarea 
ei nu puteau fi împlinite fără o legătură puter
nică cu arta tradițională autohtonă, cu valorile 
spirituale ale poporului.

Brăiloiu. care contribuise la fundamentarea 
teoretică a altei școli naționale — cea elve
țiană — iși formulează astfel teoria : „Nu există 
decit un singur mijloc pentru ca o școală tinărft 
să-și capete independența și măiestria, și anume 
să se folosească de izvoarele populare. . le style 
c’est l’homme. Nu se poate închipui o muzică 
internațională : iar omul nu este o abstracție, ci 
produsul unui sol și reflexul unui cer".

Pentru apropierea compozitorilor de „melodia 
patriei", de arta strămoșească, era indispensa
bilă cunoașterea ei, culegerea după o metodă

internațional de etno-muzlco- 
Wegimont (Belgia), numit Les 
Wegimont ; inițiatorul și realiza- 
colecții de muzică ponulară ne

Paris), unde plecase spre a de
și unde își insușise temeinic 
occidentală (genurile, formele, 

îndrăgostit pină la adorație de 
inovator în toate întreprinde-

Un deschizător de drumuri:

Constantin Brăiloiu
științifică și studierea trăsăturilor stilistice și 
compoziționale, ceea ce nu se putea intreprinde 
decit intr-un for specializat. Așa gindește el 
cind propune înființarea Arhivei de folclor. To
tul trebuia luat de la început și in primul rind 
trebuiau formați cercetătorii, deoarece culegerea 
muzicii populare din toate regiunile tării, in 
toată complexitatea sa de genuri și stiluri nu 
putea fi realizată de un singur om. Aceasta l-a 
determinat să caute, printre studenții și absol
venții Conservatorului, cițiva tineri entuziaști, 
admiratori ai artei celor mulți, apropiați de 
„creatorul multiplu", cu dragoste pentru muncă 
și cu sentimente patriotice (era vorba de o 
muncă grea, care cerea sacrificii, adesea și ma
teriale). Se punea apoi problema elaborării unei 
metode de culegere și interpretare a artei orale, 
de transcriere corectă pe note a documentelor 
sonore. Notările „după auz", după ureche, folo
site pină atunci, nu erau suficiente pentru a 
surprinde trăsăturile proprii muzicii populare.

Brăiloiu, extraordinar dotat cu o sensibilitate 
vie, unită cu clarviziunea și cu simțul istoric al 
omului de știință, abordează aceste probleme 
teoretice și metodologice intr-o manieră perso
nală. El formulează bazele unei metode moderne 
de cercetare, ale unei adevărate științe „auto
nome" cu principiile și tehnicile ei de cercetare. 
Muzica fiind pentru el o artă „prin excelență 
socială", cercetătorul nu se mai poate limita la 
fenomenul strict muzical — așa cum se proceda 
pe atunci, și nu numai la noi. Investigația tre
buia extinsă la studierea „condițiilor fenomene
lor și filiația lor“ ; nu este suficient studiul ge
nurilor și al trăsăturilor specifice, de conținut 
și formă, ci trebuie cunoscută viața acestora. 
Brăiloiu aduce aici un punct de vedere nou, so
ciologic.

Studiul folclorului devine o cerință stringentă 
din mai multe motive : informarea creatorilor, 
cărora trebuie să Ii se ofere documente muzicale 
corect transcrise, reprezentative pentru fiecare 
gen și regiune ; cunoașterea vieții poporului din 
diferite etape istorice, ceea ce implică o tehnică 
specială de cercetare, exhaustivă ; și, in ultimă 
instanță, cunoașterea elementelor originale pro
prii culturii etnice, „identificarea simbolurilor 
muzicale ale muzicalității noastre etnice". 
Acest scop nu putea fi atins decit după o cu
noaștere profundă a mai multor culturi folclo
rice. comparația fiind, in această etapă „lege 
supremă și rațiune de a fi a disciplinei nou- 
născute".

Deși era doar la Începutul activității de fol
clorist. Brăiloiu. „cel mai remarcabil cunoscător 
al foclorului românesc și unul din cei mai mari 
folcloriști ai Europei" (Bartok), formulează ci
teva ipoteze (care s-au dovedit juste abia mai 
tirziu, ceea ce afirmă extraordinara sa intuiție) 
cu privire la conceptul de originalitate și la exis
tența unor legi universale de creație. „In reali
tate — arată el prin 1928 — substanța muzicii 
populare nu constă, la origine, decit intr-un 
joc restrins de posibilități, mult prea puțin nu
meroase pentru ca îmbinările lor să se poată 
diferenția net sau pentru ca să se întrevadă un 
plan... Se prea poate ca această originalitate să 
nu fie neapărat exprimată prin elemente pro
prii, exclusiv ale noastre, ci numai printr-o 
anume îmbinare a unor elemente răspindite pe 
tot globul sau. cu alte cuvinte, ca stilul muzi
cal românesc să fie pur și simplu, in datele lui 
esențiale, o înfățișare a preferinței colective...".

După numai citiva ani de investigații pe te
ren, Brăiloiu elaborează o metodă de cercetare 
pe care o publică, in 1931, concomitent la Bucu

rești și Paris, sub modestul titlu : Schița unei 
metode de folclor muzical. Prima de acest fel 
la noi, este imediat adoptată și de specialiștii 
mai multor țări, iar cronicarii străini se gră
besc să o recomande cercetătorilor din țările 
lor. arătind valoarea și utilitatea ei : „Ar fi de 
dorit ca exemplul dat de România să fie urmat 
chiar de Franța", citim în „Journal des Debats ‘ 
(Paris. 26.3.1931), sau : „Metodă excelentă, me
todă riguros științifică, punind la adăpost pe 
istoric de deformările profesionale conștiente sau 
inconștiente. Dea Domnul ca această leală me
todă de înregistrare să se răspândească printre 
toți muzicologii universului, scutindu-ne de re
constituirile mai mult sau mai puțin înșelătoare 
ale unor specialiști mai puțin scrupuloși" 
(„Excelsior". 10.2.1930) ; sau : „Culegerea muzicii 
populare astfel cum se face in România poate 
fi luată drept pildă de seriozitate și metodă' 
(„Lidove Listy", Praga. 2.2.1930).

în posesia unui mare număr de documente 
de pe toate continentele, etnomuzicologul ro
mân, cu spiritul său critic dezvoltat, respinge 
ideile preconcepute pe care le observase la 
contemporanii săi cu privire la „superioritatea 
albilor" sau „lipsa de muzicalitate" a popoarelor 
extraeuropene. și nu acceptă teoria despre apa
riția muzicii intr-un singur centru, de unde s-ar 
fi răspîndit la celelalte popoare (teoria „Kul- 
turkreise"). Respinge teoria deosebirilor „esen
țiale" între folclorul european și al celorlalte con
tinente. Pe baza documentelor, el demonstrează, 
dimpotrivă, elementele similare creației orale 
de pe tot globul, existența unor legi și forme 
universale de creație, universalitatea unor mij
loace de expresie (sisteme ritmice, sonore), in
strumente, tehnici de execuție vocală și instru
mentală — confirmare a similitudinii legilor 
esențiale ale umanității — indiferent de „rase 
și de continente". Aceste idei relevă semnifica
ția larg umană a activității etnomuzicologilor — 
manifestare tipică a umanismului contemporan 
in lupta împotriva izolării naționale și a șovi
nismului.
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