
ANUL XXII

12
(882)

Simbătâ

24 martie

1979

8 pagini

1 leu

Dialoguri 
ale prețuirii 
reciproce

.A. ntimpinată călduros de 1 populația Capitalei și 
urmărită cu legitimă 
satisfacție de opinia 

publică din întreaga țară, vi
zita, la invitația președintelui 
României, Nicolae Ceaușescu, a 
președintelui Portugaliei, Anto
nio Ramalho Eanes în țara 
noastră, se conturează ca o nouă 
și importantă contribuție a po
liticii noastre externe la stabili
rea unui climat de destindere, 
colaborare și pace in Europa și 
in lume.

Statornicite după instaurarea 
regimului democratic din Portu
galia din aprilie 1974, bazate pe 
afinitate de origine comună și 
de cultură, precum și pe dorința 
de o viață mai bună, raporturile 
de colaborare romă no-portughe
ze au dobindit un puternic as
cendent prin vizita in Portugalia 
a tovarășului Nicolae Ceauș eseu, 
înțelegerile stabilite cu acei pri
lej au pus bazele unor relații 
noi, pe temeiul principiilor ega
lității, respectului independenței 
și suveranității, neamestecului 
in treburile interne și avanta
jului reciproc. Programul poli
ticii externe al României ți-a 
dovedit in că o dată valabilitatea 
iar contactele, colaborarea din
tre cele două popoare au cunos
cut o dezvoltare continuă.

Pilduitor pentru modul in 
care două țări, cu orinduiri so
ciale diferite, pot conlucra a- 
tuncl clnd Așează lă baza efor
tului lor principii pașnice și 
democratice, . dialogul romAno- 
portughez, desfășurat intr-un 
climat de înțelegere reciprocă 
și dorință legitimă de colabora
re, se înscrie ca o nouă dovadă 
despre justețea și consecventa 
politicii românești, despre aspi
rația statornică a poporului ro
mân către un viitor de pace, 
bunăstare și fericire in lume. 
Manifestările prilejuite de vi
zită. ideile cuprinse in cuvintă- 
riie rostite de cei doi președinți, 
măsurile preconizate pentru 
dezvoltarea in continuare a co
laborării bilaterale precum și 
amplul schimb de păreri cu pri
vire la probleme majore ale 
vieții internaționale fac ca a- 
ceastă vizită să se constituie In
tr-un nou și important moment 
in cronica relațiilor de colabo
rare dintre țările și popoarele 
noastre, și. totodată, intr-o con
tribuție concretă la realizarea in 
Europa și in lume a unui climat 
de înțelegere și conlucrare reci
proc-a van ta joasă, de respect și 
încredere.

Intr-un asemenea context, de 
intensă activitate internațională. 
Comunicatul privind Ședința Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. dă o înaltă apre
ciere rezultatelor obținute in dez
voltarea relațiilor româno-fran- 
ceze, convorbirilor rodnice dintre 
președinții Nicolae Cea u șes cu și 
Valery Giscard d’Estaing. pri
lejuite de vizita președintelui 
Republicii Franceze in țara 
noastră, subliniind ca ele repre
zintă o contribuție de cea mai 
mare însemnătate la dezvoltarea 
colaborării multilaterale, priete
nești, romă no-franceze, la cauza 
păcii, securității. înțelegerii și 
cooperării in Europa și in lume.

De asemenea, in Comunicatul 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. este manifestată 
totala aprobare față de rezulta
tele fructuoase ale vizitei pe 
care, la invitația președintelui 
României, a făcut-o in țara 
noastră primul ministru al Re
publicii Elene, Constantin Ca- 
ramanlfs. Vizita constituie un 
moment important in extinderea 
colaborării multilaterale dintre 
România și Grecia, o reconfir
mare a voinței de a se aprofun
da și amplifica relațiile tradi
ționale de bună vecinătate și 
cooperare, de a conlucra tot mai 
strins pe plan extern și a acțio
na pentru soluționarea justă a 
problemelor complexe care con
fruntă omenirea

Bogat in activități interne și 
internaționale, calendarul aces
tei noi primăveri atestă caracte
rul dinamic al politicii partidu
lui și statului nostru, preocupa
rea statornică a poporului ro
mân. a președintelui României, 
căruia ii revine rolul esențial in 
elaborarea și înfăptuirea aces
tei politici, pentru înfăptuirea 
obiectivelor stabilite de Con
gresul al XI-lea al partidului

Luceafărul

Proletari din toate țările, uniți-vâ I

Sâplâmînal editat de Uniunea Scriitorilor 
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criticii foiletoniștii

JURNAL DE POET

Un țăran 

sculptor

U
n tlraa din 
silal Ghim- 
tonț. cumpă
na Mareșa

lul, pe name Sarin 
Sever, devenit muici
lor in fabrica de chi
micale din Tirnâveni. 
intr-o seelie toxicâ, 
intr-o muncă foarte 
grea, așa cum an in
trat țăranii țării ares- 
ieia ia rele mai grele 
munci. cățărați pe 
blocări ca fierari be- 
toniști ia miez de iar
nă. cufundați kilome
tri in «dineul pămm- 
talui ea mineri. Im
bricat! in cauciuc oină 
peste cap in bazine 
de moral si jupuit pie
lea moartrior vietăți, 
in eteUrii storși de 
sudoarea căldurilor 
creu de partal, ia »- 
ceste combinate chimi
ce care nu mer< an
nul cu petrei ei și cu 
sudoarea privegherii 
omenești, dintre acești 
țărani muncitori, in
tr-o asemenea muncă 
aspră, eu ochii în
roșiți de osteneala 
treziri, clipă de clipă 
si pielea obrazului 
brăzdată ca ogorul 
de-un surei Încetinit 
a lacrimă am văzut ia 
acest decembrie cățărat 
pe trunchiul nani nuc 
adus in șopron eu dal
ta in mină sub oche
lari, ca • carte des- Ioan Alexandru
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ziune • Radio • Plastică • Muzică semnate de • Marius Robescu • Corina Cristea

• Iulian Neacșu • Ioana leronim • Grigore Arbore • Dumitru Avakian

IV
a. n timpi a lor sau nu. critica foile ton îs tică

1 practicată de Lucian Rateu. G. Dimî- 
<ianu și M. Ungheanu relevă tot atiha 
trpoiogn ^emnilicative circumscrise in 
aria de manifestare a cronicarului literar con

temporan Criteriul ce derivă din modul in
care este rezolvată practic dicholonia dintre 
cele două moduri de înțelegere a actului
lecturii (pe scurt, lectura ..hedonistă" și față in 
față cu cea „profesională") definește in bună 
măsură tipologiile critice in cauză. Așa 
cum s-a văzut, aici identificăm locul geome
tric in car? iși dau mUlnîre. confrunți ndu-se 
■■Uritaica -ji. sâ-i spunem astfel, subiectivita
tea judecății cntice. Am încercat, astfel, să su
gerăm că. in cazul lui Lucian Rai cu, depășirea 
impasului, in esența, ține de procesul aproape 
mmpic tei dizolvări a celui de al doilea gen de 
lecturâ in primul; ceea ce conferă textului o 
Înfățișare apăsat soblocvială. Dimpotrivă. G. 
DufiMianu este AumA de dorința „obiectivării" 
Itrtaru. recurgind constant la potențarea „im
presiei" prin apel la criteriile judecății critice 
ne situare. Perspectiva din al cărei unghi este 
redacta: faiietonul critic, la autorul volumului 
Opimi literare, este, așadar, una discret «ploe- I 
via)a. cotdertstia prin sobrietatea și echili
brul ei. in comparație cu aceste două formple 
foi le’oni știre. aceea acreditată de Mihai Un- 
âneaau se bizuie pe serviciile unui tip de lec
tură ai cărui cuvint de ordine ii constituie spi
ritul oe radi calitate. Din această pricină, cel 
nu: adesea, textul critic «uprinde prin
•osahtarea lui tensionam imperativă: frazele 
intrigă. uneori chiar neliniștesc prin sentențiozi- 
tzt«a lor „totalitară" și oarecum oraculară. Ne 
dăm seama numaidedt, „impersonalitatea" celui 
care !e formulează rezidă in faptul că el nu 
„discută" ri. pur și simplu, „oficiază": „Un ro
man substanțial și profund conține latențe as
cunse. Citindu-1 dincolo de intențiile autorului, 
desprindem concluzii interesante pentru viața 
operei, fără a reuși prin asta să schimbăm, in 
fond, perspectiva autorului. Opera rămine întot
deauna ceea ce a voit să facă din ea creatorul ei. 
Ctitorul urmeză liniile Intenționalității scriito
rului și pășește alături de el in ceea ce privește 
mnpariile și antipatiile lui, in fine, ideile către 
care tinde, in cele din urmă, in chip mai mult 
sau mai puțin ascuns, autorul. Dar nu întotdea
una creatorul se menține în limitele intențiilor 
sale, nu întotdeauna proiectul unui roman poate 
fi realizat întocmai. Pe această cale, a dozelor 
exacte, nu s-ar naște decit opere insipide și te
ziste".

Emanație puternică a unui temperament pa
sionat in tot ee face de „ordine*, de „sistem",-e 
de la sine înțeles că lectura ca atare iși este 
«ieși suficientă. în măsura in care răspunde ju
decății critice guvernate de criterii ireductibil 
categoriali. Loc pentru îndoieli, pentru aproxi
mări. pentru autorevizuiri etc. nu prea există, 
deoarece judecata de gust este chemată să ac
cepte fâră ezitări povara învestiturii cu atribu
tul maximei valabilități în ordinea conținutului 
ei teoretic, in genere, conceptual. Vorbind tot 
in termeni aristotelici, am spune că, adesea, ju
decata critică, la Mihai Ungheanu, structura ei 
inflexibil „categorială", se sprijină pe derutanta 
situare in prim plan a cauzei eficiente („io ki- 
noun"), aceasta lulnd-o nu numai înaintea ca
uzei formale ci și a celei materiale (in fond, cea, 
subordonatoare). Lecturile criticului se desfășo
ară sub regimul unei atît de severe discipline in
cit acestora nu li se poate refuza (pe cit posi
bil, niciodată!) „dreptul" de a închide in același 
cerc, contopindu-le, atit adevărul estetic intrin
sec al scrierii analizale cit și pe acele vizind 
condiția generală, teoretică și istoric-literară, a 
contextului celui mai larg posibil căruia ea ii 
aparține. La puțini critici de azi apare atit de 
izbitoare, precum la M. Ungheanu, dorința expresă 
de a racorda „disputa de idei" la demersul analitic 
exercitat pe materia literară vie, ivită ad-hoc,

Nicolae Ciobanu
Continuare in pag. a 7-a
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ampla manii nare col- 
. oral - șt i in ți fl câ.

Cornelia Leveipi (pr®fe««r și 
dirijor) : „Cu orchestra de ria»ri 
Collegium Museum, in prima edi
ție a festival ului, am ajuns pinâ 
in finali. Ne-am clasat pe locul 
al treilea pe ț>rt- ln n«
privește, cinți bine mu prost, me
diocru nu ae poate. Pirerea mo 
e câ am cintat bine și la A then eu, 
șl dinaintea Juriilor, mă rog. In 
mal toate ocaziile. Cum am 
reușit ? Fiecare dintre membrii 
formației s-a pregătit minuțios, 
detaliat. Nimeni nu-și permite sâ 
neglijeze detaliile precum și parti
ciparea sa intr-un ansamblu. Tre
buie si precizez, pe de-o parte, 
că festivalul a fost ocazia, nu 
cauza performanțelor noastre si 
că, pe de altă parte, o aceeași 
abnegație ne caracterizează șl azi. 
Azi — find dorim ferm să ne 
situăm pe locuj intU. Nn am avut 
de înfruntat greutăți majore. To
tuși, unele n-au lipsit. De pildă, 
indisponibilitățile Intr-o formație 
mică Împiedică bunul mers «1 
repetițiilor. Intr-un mare cor, 
poți Înlocui soliștii, tn cazul nos
tru e mult mai greu, uneori im
posibil datorită rafinamentului 
specializării. Dar indisponibilită
țile slnt pasagere, nu la fel șl 
unele paragrafe ale regulamentu
lui. Aci, trebuie să vă spun des
chis că am unele nedumeriri : de 
ce sint jurizate (și, in ultimă 
instanță, premiate) împreună toate 
formațiile instrumentale ? pentru 
câ o orchestră de cameră în
seamnă ceva, una de coarde — 
altceva. Există diferențe serioase 
de repertoriu, de tehnica Interpre
tării, de amploarea vonorâ ș-a.m.d. 
Ce să mai zic clnd tot Irt catego
ria a«tă slnt cuprinde șt orches
trele simfonice ? Fiecare dintre 
acest tip de formații lasă Impre
sii diferite, categoric diferite pu
blicului și Juriului. Apoi, aș dori 
ca unii dintre concurențli noștri 
să nu mal prezinte in concurs — 
cum s-a Intim plai In prima ediție 
— piese in primă audiție. De
oarece e foarte greu de decis 
unde se greșește, neavind termeni 
de comparație, neexistlnd o -isto
rie- a interpretării respectivei 
piese. Situația creează de la-n- 
ceput un atu (nelolal) pentru for
mația care-o propune. In privința 
repertoriului, mă grăbesc sâ afirm 
că mulți compozitori nu sint pre
ocupați să compună piese pentru 
orchestrele camerale șl de coarde. 
Șl anul acesta intrăm in concurs 
cu Codex Caioni de Dom Popovicl 
și, foarte probabil, un concerto 
grosso ales din Vivaldi. Și In pre
cedenta ediție ne-am folosit de 
muzica lui Doru Popovici".

Florin Vedeanu (cenaclul literar 
„D. Bolimineanu") : „Am parti
cipat la prima ediție ca orice 
„alergător de cursă lunga" care 
știe cu siguranță, că există real 
și cu brațele deschise, punctul de 
sosire. Și apoi, o condiție a ori
cărui succes este, in primul rlnd, 
participarea. La această In ti ie ac
țiune de marc amploare am luat 
parte fără să cunosc in amănunt 
regulamentul. Știam numai că se 
poate afirma orice talent și cum 
in poezie nu ducem lipsă — așa 
cred — de talente, am concurat 
pentru un loc onorabil, fie chiar 
ș! pe plan local. In schimb, a 
doua ediție am abordat-o mult 
mai conștient. Am obținut locul 2 
in faza de sector și riu este mult, 
dar nici puțin, dacă e să pun In 
balanță fie și numai talentul unor 
colegi de cenaclu pe care i-am 
aplaudat In diverse ocazii. încă 
mai trebuie transpirate și lăcri
mate hirtiile albe ce ni se dau. 
Mai trebuie. I4t prezenta ediție 
am vrut să-mi demonstrez că 
pot. Am vrut să văd, să mă con
ving de mine. Un om trebuie să 
capete Încredere in el Însuși. In
cit, intrarea in concurs a fost 
pentru mine ca o piatră de Încer
care. Da. Este bine să cunoști pă
rerea celor din jur. Mă refer la

Mircea Constantinescu
Continuare în pag. a 5-a

Hodler
gravuri —

Nu pot să-ți uit tabloul mic pătrat 
De la Muzeul Both.
Cit a trecut de-atunci ? O viață 
Veneam din Alpi. unde fusese ceață 
Negură oarbă-n ceas de dimineață.
O beznâ-ntirziată pe piscul de ghețari, 
L'rcat pe dibuite peste prăpăstii mari.
Din fundul lor se auzea troznind din maxilare. 
Cadavrul cit unui căzut mincat de fiare. 
Alunecat in vasta de piatră-nghițitoare.
Jur împrejurul ripei ajuns un cimitir 
Puteam citi-n pereții rotunzi vopsiți cu roșu 
Ciți urcători, pe nume, ii înghițise hornul 
Precipitați de colți cu brinciul și cu cornul. 
Voind să biruiască din munți pe mai inalții, 
Wolfgang, Franțois, Edmond, Jean-Jacques și 

alții.
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In pag. a 6-a : «L-am cunoscut pe Tudor Arghezi» 
„CERTITUDINEA CONTINUITĂȚII” 

Evocare de Vasile Nicolescu

Hermeneutică și semnificație 
la Mircea Eliade

Condiția și obiectul hermeneuti
cii lui Mircea Eliade. ca si a 
oricărei hermeneutici de altfel, 
este existenta si clarificarea 

semnificației, noțiune-cheie care cere 
citeva Drecizâri si un scurt comentariu. 
Observăm si cu acest prilej o oarecare 
oscilație terminologică — dealtfel gene
ralizată — existentă de aceasta dată în
tre noțiunile de „sens" si ..semnificație11. 
Sensul, dună cum rezultă dintr-o serie 
de texte și contexte, este de cele mai 
multe ori definit ca orientare generală. 
Înțeles fundamental. esențial, global, al 
unui „text“. Semnificația exorimă la rin- 
dul său. una cTintre conotatiile atestate 
sau posibile ale sensului esențial, echi
valentă cu una dintre interpretările „se
mantice" ale „textului" (mit, simbol, etc). 
La Paul Ricoeur întâlnim o distincție a- 
naloa«ă : sensul este relația interioară a 
unei structuri, care spune ceva la nivelul 
textului ; semnificația este reluarea si 
asimilarea acestui sens în conștiința unui 
cititor, subiect etc. In multe alte împre
jurări cele două noțiuni devin implicit 
sinonima, situație care precizează si mai 
mult definiția hermeneuticii ca metodă 
de descifrare a sensurilor sau semnifica
țiilor. Nu. o dată Mircea Eliade îsi pune 
întrebarea : „Care ar putea să fie sen
sul... unor date ?“ Alteori, urmărind exact 
același obiectiv si program, el constată

CREION

Ierbarul de nervi

t
ot mai puțini par să fie poeții care scriu poezii de dra
goste, in timp ce tot mai mulți sacrifică la altarul unor 
abstracțiuni. S-ar părea că interesele, erorile și provocă
rile lumii exterioare asediază fără încetare meterezele 
atit de fragile ale insului și că, îndeobște nimeni nu mai iubește pe 

nimeni. Multiplele unghiuri ale alterității, îndreptate vertiginos 
uneori spre neant, devorează imaginații care făcuseră inițial dovada 
unei inepuizabile prospețiuni. Fenomenul poate că ține de îmbătri- 
nirea talentului sau de o vinovată persuasiune, caz in care numai 
spaima de neimplinire a ființei mai poate constitui o justificare. 

Departe de atari considerații este Ierbarul de nervi al lui Gheor- 
ghe Tomozei, carte in care sentimentul iubirii luminează dintr-un 
punct-limită, de pe promontoriul de unde privirea peste umăr, în 
timpul trecut constituia țin momentul scrierii) suma acestui sen
timent. De acolo unda de regret, învins numai prin putința expri
mării lui. In fața sentimentului implacabilului, care pare cu atit 
mai atroce cu cit se exprimă mai delicat, dragostea însăși devine o 
floare afazică (cartea întreagă pare scrisa sub impresia stării care 
l-a făcut pe poet să-și subintituleze ciclul de mijloc Un carnet de 
spital). De aceea meșteșugul pe care poetul l-a ciștigat de-a lungul 
unei prolifice activități nu poate constitui punctul forte al aceștei 
cărți, dimpotrivă, stilizarea și delicatețea expresiei, nefiind ultima 
rațiune a acestei poezii nu face decit să pună surdină unor senti
mente puternice, acestea fiind esențiale. Știința de a scrie sau refu
zul impudorii senzațiilor pure slnt elemente asupra cărora poeții

Gheorghe Pituț
Continuare în pag. a 6-a

că „specialiștii au neeliiafc uneori să stu
dieze semnificația acestor date“. Solida
ritatea. ca să nu spunem identitatea din
tre cele două obiective, este evidentă.

Ce înseamnă a avea „semnificație", a 
fi purtător de ..semnificații" etc ? După 
Mircea Eliade domeniu! semnificației este 
instituit de „sensul sDirituaT al unui 
document, de „mitologia implicită11, la
tentă. de „sensul tradițional al unei ști
ințe". Sens „spiritual". „latent". ..tradi
tional". vrea să spună în mod esențial, 
sens magic, metafizic, profetic, tot ceea 
ce exprimă o semnificație ocultă, sacră, 
trancendentâ. Amintim in mod intențio
nat aceste definiții, unele mai vechi, pen
tru a demonstra continuitatea si coerenta 
unui sistem de «indice. Sacral'itatea mis- 
tic-magică este prin definiție „adincă". 
..profundă". De unde. în formulările mai 
recente, o preocupare constantă de a des
cifra „semnificațiile profunde", „in repe
tate rinduri camuflate, degradate sau ui
tate". i.e. esențiale. absolute, ultime. A 
pune in lumină semnificații înseamnă a 
face referințe la o „realitate absolută1', 
în ultimă analiză, semnificația relevă 
realitatea ultimă. Pentru mentalitatea mi- 
tic-mistic-maeică (obiectul hermeneuticii 
lui Mircea Eliade) aceasta nu poate fi 
decit transcendentală si „sacră".

Dacă hermeneutica a devenit si conti
nuă să fie o necesitate esențială, faptul 
decurge din împrejurarea — surprinsă sl 
definită încă din antichitate — că mituri
le si în genere orice fenomen religios nu 
pot fi pe deplin intelese țn sensul lor li
teral. că ele au în mod inevitabil „sem
nificații ascunse".- .,sub-intelese“ (hypo- 
nosai). Orice fenomen religios constituia 
prin el însusi un „cifru", purtător al unui 
„mesaj" care se cere descifrat. Mai mult: 
întreg universul, toate planurile si ritmu
rile cosmice — privite din această pers
pectivă semnificantă — se dovedesc a fi 
„cifrate": „Nu urmează decit să desci
frăm ceea ce cosmosul „spune" prin mul
tiplele sale modalități, pentru a inteleae 
misterul vieții". Cultura si civilizația au 
deasemenea „secrete", a căror valoare 
culturală — tot dună Mircea Eliade — 
este insă insuficient studiată : „Toate ma
rile descoperiri și invenții — agricul
tură. metalurgie, tehnici diferite, arte etc. 
— implicau, la început, secretul: numai 
„fnitiatii" secretelor puteau garanta suc
cesul operației". De unde rezultă că 
aceste „secrete" presupun o descifrare, 
deci o hermeneutică. Dacă „secretul", 
dună Plutarc — intr-un flux amintit tot 
de Mircea Eliade. ..Sporește valoarea" re
velațiilor, descifrările si interpretările De 
care Ie determină vor fi cu atit mai bo
gate. hermeneutica va fi cu atit mal ac
tivă si mai necesară, cu cit aceste ..secre
te" vor fi mai numeroase, mai adinei, 
mai enigmatice. De altfel totul începe — 
la nivelul mentalității primordiale — prin 
a fi secret, misterios, enigmatic, initiatic. 
Hermeneutica nu este decit prelungirea si 
consecința unei astfel de situații, care. în 
epoca modernă, ne pune permanent în 
fata unor semnificații „uitate, denaturate.

Adrian Marino
Continuare în pag. a 7-a



trecut neobservată, e- 
clipsată fiind de false 
evenimente literare, 
prima monografie de

dicată scriitorului C. Stere. Cu
noscut pină spre sfîrșitul vieții 
mai ales ca om politic de mare 
autoritate, C. Stere a surprins 
lumea . literară prin publicarea 
în avalanșă a unui roman ciclic, 
In preajma revoluției, din care 
a reușit să termine doar opt vo
lume. Romanul, după informa
țiile existente, nu trebuia să «e 
oprească la volumul opt, Uraga
nul, care narează împrejurările 
revoluției ruse de la 1905 și ale 
răscoalei românești de La 1907, 
ci să continue relatarea eveni
mentelor vieții social-poli ti ce 
românești pină după primul 
război mondial. Deși critica li
terară a reacționat prompt la 
apariția celor opt volume ale 
romanului In preajma revoluției, 
rămase toate pină âzi la prima 
lor ediție, apreciind în general 
favorabil ciclul romanesc al lui 
C. Stere, personalitatea omului 
politic a umbrit acțiunea litera
tului. Judecat din imediată apro
piere, romanul a fost clasat ca o 
biografie romanțată, ca un gest 
memorialistic deghizat, marcat 
profund de o tendință de justi
ficare tipică oricărui memoriu, 
cu atit mai mult cu cit perso
nalitatea politică a lui C. Stere 
a fost supusă oprobriului public. 
Afirmațiile cu caracter defini
tiv asupra romanului semnate 
de E. Lovinescu și C. Câlinescu 
consideră In preajma revoluției 
fie o mostră memorialistică de 
excepție, fie o eroare romanes- 
că prelungită din care se pot 
reține abia două volume. O re
considerare a problemei era ne
cesară și ea este întreprinsă la 
primul nivel de informație și 
judecată valorică de Virginia 
Mușat într-o carte al cărei prim 
merit e acela de a realiza o în
fățișare coerentă, corectă, a ca
zului C. Stere, atit politic cit și 
literar.

Monografia C. Stere scriitorul 
începe cu un capitol de Re
pere biografice cu atît mai 
necesar cu cît nici G. Câlinescu, 
ispitit la toate personalitățile de 
excepție să configureze un por
tret întemeiat pe o serioasă do
cumentație istorică, nu face a- 
cest lucru. Inițiativa e cu atît 
mai bine venită cu cît experien
ța de viață și formația intelec
tuală a lui C. Stere nu sînt iden
tice cu ațe majorității intelectua
lilor și scriitorilor români de ră
sunet. El este unul din cei trei 
„europeni“ ai literaturii româ
ne veniți prin filieră răsăritea
nă (primul fiind Hașdeu, al doi
lea Gherea) și are ca și aceștia 
O altă măsură și perspectivă a- 
supra lucrurilor și evenimente
lor românești. Personalitate ex
trem de puternică el influențea
ză decisiv mișcarea socialistă 
din România căreia-i schimbă 
orientarea cu intenția de a o 
scoate din faza teoriilor genera
le și de a o implanta în con
cret „Nu înțeleg pe un socia
list, scria Stere în „Adevărul", 
dacă el nu simte un respect e- 
Iementar pentru demnitatea o- 
menească, dacă el nu are o um
bră de iubire pentru oamenii 
concreți ce-1 Înconjoară... dacă 
el nu pricepe adevărul, dar ea 
lumina soarelui că nu oamenii 
sint pentru socialism, ei socia
lismul pentru oameni... Nu ad
mit confundarea internaționalis
mului eu an tina ți ouai ubiL eind 
se scapă din vedere laaie late-

cronica literară

Virginia
Mușat:

C. STERE 
SCRIITORUL

reaele vitale ale unui popor, cele 
politice, cele economice și cul
turale : disprețuiesc pe acel 
care oftează că na i-au nâsent 
în altă țară maj civilizată : 
urăsc pe acel care ia programe
le lor arunci petic bord majo
ritatea covli^itcare a muncito
rimii române, țÂrânlmca, fub 
cuvînt că avi nd • șuviță da pi- 
mint sint mici burgh eji". Cita
tul desprins din cartea Virginie! 
Mușat datează din 1893 și este 
o profesiune de credință căreia 
C. Stere i-a fost fidel pină la 
moare. Omul venit de peste 
Prut va juca acurtâ vreme de la 
poposirea lui in țară un rol de 
prim plan atit în viața univer
sitară, cit și in cea politică ți 
literară. De numele său sint le
gate apariția și orientarea de
mocratică a Vieții românești, ca 
și numeroase idei de un radica
lism democratic indiscutabil pri
vitoare la țărănimea română. 
Autoarea procură toate acele 
informații din care se degajă 
portretul unui intelectual de 
mare angajament politic, și de 
o înălțime morală care l-au În
vecinat în ochii contemporani
lor cu măreția. Putem astfel 
să-l așezăm In galeria marilor 
oameni politici români caracte
rizați de mari aspirații, dar și 
de inflexibilitatea principiilor.

Virginia Mu$at acordă o spe
cială atenție și ideologului C. 
Stere, lucru extrem de impor
tant, dacă precizăm că asupra 
directivei lui ideologice de o 
decisivă importanță pentru miș
carea de idei din România In 
jurul Iul 1900 si mai tlrziu nu e- 
xistă un studiu complet, o edi
ție care să înfățișeze suita lui 
istorică de contribuții- înțelege
rea evoluției literaturii române 
de la sfirsitul secolului trecut 
și pină astăzi este sărăcită prin 
absența din circuitul curent al 
«crierilor ideologice ale lui C. 
Stere si insistenta pe care o 
pune autoarea i- capi toiul eae- 
sacrat romanoerrir ea MbbAbc

npe o* r

este încercarea autoarei de 
a te mixa ta coincidența din
tre citeva concluiii ale Ideo
logului C. Stere și viitoarea 
ideologie a P.C.R. Desigur 
chestiunea In ansamblul ei 
se cere aprofundată, dată fiind 
marea importanță pe care arti
colele și studiile social-politice 
ale romancierului le au pentru 
istoria politică și istoria litera
ră românească.

C. Stere a acria puțină critică 
și optica lui «te cu precădere 
sociologică și politică. Cele cite- 
va articole și studii pe teme li
terare publicate iși au insă in
teresul lor nedezmințit și astă2i, 
dat fiind că unele au formulat 
tezele poporanismului literar 
(Omul perfect și datarea păti
mirii noastre), iar altele, cum 
■int padinile despre Tolstoi, ne 
vorbesc despre predilecțiile și 
afinitățile literare ale celui ce a 
scris In preajma revoluției.

Epuizind aceste capitole In
formative, de inieres indiscuta
bil pentru o stabilire a con
textului romanelor lui C. Stere, 
Virginia Mușat trece la aborda
rea temei declarate a cărții, o- 
pera propriu-zis scrii tori cea vel 
a acestuia. Cea mai mare parte 
a monografiei este închinată 
descrierii și analizării celor opt 
volume ale ciclului la preajma 
revoluției nu fără a ciuta ante
cedentele scriitoricești ale lui 
C. Stere. Sta tem Întorși înapoi 
către primii ani de la începutul 
secolului XX ctad C. Stere, lu
cru uitat pe care autoarea ține 
să ni-1 reamintească, a făcut do
vada Înzestrării hii literare. ba 
mai mult decît atit a ftanstxt 
chiar tema șl subsxaota viitoru
lui driu. In 19M—1W7 C. Ster- 
publiră In Viata ram-kavawa 
jurnalul de călătorie Ptora Hăt 
la ArdeaL ca* StczM BEto-
ruru! seriilor evAdeara. Săra 
am mai ținu; *± Vmb raraa-

REVISTA CARTEA DE DEBUT

REVISTELOR
• Prin articolul „Patriotismul 

și creația artistică-, Ion Dodii 
Bălan exprimă in Scinteta optail 
a căror actualitate mentă Întrea
ga atenție : „Societatea noaxtr* 
socialistă nu are nevoie de ari 
pentru artă d de o artă funcțio
nală, de tendință m arL*“. sene 
criticul. Demonstrația sa numește 
o seamă de aspecte reale ale mo
mentului cultural actual. De mare 
interes ar fi ca articolele viitoare 
pe această temă majori — purtlnd 
semnătura cit mai multor perso
nalități ale vieții noastre literare — 
să propună dt mai multe și con
vingătoare exemplificări d_n lite
ratura românească de azt
• ÎN „CONTEMPORANUL" din 

16 martie poetul loan Alexandru 
elogiază, cu convingător patetism, 
întruchiparea In bronz a lui Emi
nescu de către marele sculptor 
Gheorghe Anghel. Dinu Săraru. 
după al cărui roman clipa s-a 
realizat filmul cu aceia?* titlu, 
plodind pentru un climat propice 
filmelor adevărate, aduce convin
gătoare argumente în sprijinul li
teraturii angajate, militante : „Ci
titorul de azi, din România, a fost 
învățat să facă politică, i s-a ce
rut să-și apună părerea, nu-1 mai 
putem oferi surogate” ; „am scris 
un roman cu comuniști, despre co
muniști șl am avut satisfacția să 
văd că a fost îmbrățișat ca un 
roman de dragoste”.
• REVISTA „ASTRA" se înfăți

șează cu numărul său pe martie nu 
numai într-o excelentă condiție 
grafică dar și cu un sumar cu
prinzător din care menționăm „In
vitație la reflexie" de Petre Pta- 
zaru, paginile dedicate unor pro
bleme de Istorie, prezentarea unor 
tineri poeți (ce muncesc și tră
iesc în zona Brașovului) de către 
scriitorii Geo Dumitrescu, Ștefan 
Augustin Doinaș, loan Alexan
dru, ion Topolog, Ana Blandiana, 
Dan Culcer, A. I. Brumaru, arti
colul „Ana Roșculeț și epoca sa" 
de Volcu Bugaiiu și ancheta „Trei 
mii de cititori brașoveni desem
nează primele trei cărți ale anu
lui 1978 șl propun subiecte pentru 
romanul anului 1980", o anchetă 
de sociologie a literaturii ce me
rită să fie continuată.

pa rație te pot recunoaște 
episoade din romanul Ho
tarul considerat ulterior de
critică unul din cele mai bune 
ale seriei. Poveiireo n-a atras 
atenția nimănui și cariera de 
scriitor a lui C. S-ere a început 
pentru critică odaia cu apariția 
în 1931 a primJa volum din In 
preajma revoluției. Precizările 
de istorie literari intreprinse de 
autoare ne sernr-’ ...■ insă lun
ga perioadă de ș»?*ație a temei, 
enunțul el prerii m.-* din faza 
embrionară a ciclului. Prezenta
rea celor opt merge pe
urmele ooncluzi lor Jormulate de 
critică la apariția kr dar cu mai 
multă atenție paztrs aria refe
re nțială. Balzac. TeiiX-.. Romain 
Roland, Dostoiersk: sint nu
miți ca puncte de plecare sau 
ca puncte de cnsperatism lite
rar necesar In (E^vtarea roma
nului lui C. Stere. Influența lui 
Tola toi asupra *cî-'wwu1uj este 
bine surprinsă de zvu wuîte ori 
ca șl apropierea <v DoswievEki 
cu a cărui carte Araîrairi dia 
casa marților, roman
cierului român «wmini datori
tă materiei comic* ta observației 
vieții, minus prjfitmire*. Ca
litățile de partreux. de acriilor 
descriptiv sint prin
citate bine tăiate. acordă o 
Importanță tteeramV lucru rare 
nu s-a făcut 1* ptuporpa de aid 
în exegeza romanelor ’ic C. Ste
re, numărului aaar* de pocnete 
feminine și tatirDet suftetuiui 
femeiesc care iwvB autorului

Alte voci feminine

ta dorința d- a xdzjr* jt.
c±re“. Caaeeafl tisuma »r4» - 
listă a ma B*

tiwn de amm « am :
Înfioreze bl nune / P-aatpr ta 
cuțit . Cînd cm ’nc.t.
rredere*. ' Cuvmiele -_i .
Eu nu-mi petrec nața te exp-raJ- X j >-
rvle blinde stan cu poeți în fn : - Fir.»-1 L*->r 
înfiptă ln inima realităm Cant o fareil -
chllor întrebări ; iar '.or m- - - c «—-1
pe mâ5iir*.„ // Clnd -M ta fim: ar ~2
Spargeți cu fruntea zicmri a. pahar* i eu
dinții din țărtna crudă, ' Scoatrțj poțjs. do
rnul mar?... / ’ Stetero n geserape aoaA Ct 
desagele pline lzvortm de prin sa’c ?■*--*
la capăt de un entunasm fâr* - -
de suflet curat aentlmentelor poluate”. Verr^-—- 
«Lnt ironic sfidătoare exjxrrve . . rkf x.i bttt 
îngeri cu tălpile goale . limpezind 
lumilor / printre autea celebrau 2oca. - . 
fftrâ muzee... mă deschid ea un xfieo-Car unui 
In care erup în explozii fantastice / voea.- 
ileana Zubașcu e c poetă fără compLe3.« ba»«aat 
(„sînt femeie deplină / și verxurJe ms- sa 
născut prin cezariană"). va fi. t-im de-.La.-l_ ~ăa- 
cătoare de genii" și pregătește in*-erec
ție în lume ) a cuvîntulul românevr*. D-witi :e 
a crea ln ordinea naturii șl a arte treouae. asa 
auațlne poeta, accelerată la un cr xrnn ipeca. ■ 
„Accelerează, mult mai departe accelerează pî±â 
cuvîntul Ișl zvlrle materialitatea șt râm Ine doar 
un simbol energetic / un diar îbvuoît_ > .
ca privirea unui ochi de gheață ' ea ptnra a^ta 
respirată a unul ventilator cosmic fmornat ta pe
retele dintre galaxii. / / Accelerează cuvin tul- mami 
ln mine / plnâ eu însumi sint grai-dă $; nat:
o droaie de copii cărunți..." Ur numlr d.* a.-? 
dorințl, semne ale aceleiași vitalități rob-urte. apar 
în ultima (a douăsprezecea) și --a 
zie a volumului 
vrea să doarmă 
într-o claie de
pe plajele picturilor din muzeele marilor me
tropole, să lase cite un copil pe creștere: sta
tuilor iubite o clipă, să alerge peste dealuri mir- 
cînd zăpadă zgrunțuroasă, să danseze ea ■ -- e

compendiu
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Dumitru Bălăeț : „Glasuri"
‘ Editura Eminescu, 1978

• Un teritoriu poetic în descendența „Daciei" emines
ciene se configurează in volumul lui Dumitru Bălăeț. 
Proiectată într-o antichitate clasică șl llvrescă, lumea fa
buloasă a Daciei Felix amintește totuși de o inocentă și 
solară „vîrstă de aur". Somptuozitatea Imaginilor și pa
tina arhaizată — cuvinte rare, nume proprii, elemente 
mitologice, inversiuni sintactice — sînt compensate de o

"B SBnapaaa pe M tăBcr*. f * rvemă a» /
T»« eaersa rw a«tf • «aM / TtoMW rv sVii-

■e M^-b v«caia— va prto •* luacatA, vb
f*»e— / Qi »saăe'» ș«to~â âr 

fiwv . tfrcaea Cs a*is iajm» «evuri— / gvto»
RM t BăQM rș m 9*9 >•»**•
«■BnafL—* «Caz bm< «L jvatrtaa» ia «bbqi
«Ub aa aavaa a părutmi rwrir»<_ v ao Șueacea 
pratr ^etorna, cdnarva vtoabtt națra <•
AJMBBaa.

Al. Pirn

• La apariția primului 
volum al Iul Crișu Dascălu 
Mînie și marmură, critica 
a remarcat spiritul său 
imaginativ, predilecția pen
tru asociațiile lingvistice 
deconcertante. Insolite, me
taforizarea barocă. ..marea 
capacitate de visare" etc. 
In linii mari aceste coor
donate se întîlnesc și In re
centa sa carte, încercare 
asupra bucuriei •), dar mai 
puțin -ostentative, mai 
puțin independente ca pro
cedee în suie și deci mai 
articulate, mal funcționale 
Intr-un discurs Urle uniLar. 
Ceea ce surprinde la lec
tura aceator versuri nu we 
numai senzația de nrtMi 
șl Cuentâ contopire a de
mentelor. dar și o anumită 
impenetrabilitate a aeri- 
rllor, o rostire «nlcvaatir- 
oraculară : ..Esta un Mr. 
care ae-aprliide-odată f La 
un mileniu, poate, •cbist- 
Lnd Spre o corabie ne
încheiată ! De rtrtr.i gtoa- 
del spre pâmmi Este un 
far care ve szringe—ixia-A 
La ani o mie. poate aeă- 
rmd Spre o cneatze.
■w*—i q~z marea 
dimpreună ta șacâaL Ne
cunoscut. <Se tace, de vae- 
besie. - IB Big» -I perv- 
țu-n Pg** : Ua pesta tP-

Mr El r-» Pr—fcjcy. av

âe ers£-s farartiasiAreee. 
tod nat te to
ci E iac o v^ațâ
-aera-irJi B ta rpemaJ ron- 
îvrmissă. ®e rtr-vii/rcr un 
raorae"*. ri.id a^ imaginea 

jec sur.— ști

• r» bmb mat b

«BBBB at XYS-Wa B M

viata cărților
poezia

Poezia 
dificilă

Kroc CtovtaeM 
|A«*. «■«• a ’xjrtt de 
wa BIB» Bi BfBâWBBBMi, Bl 

afl luncrărtx. al
raiâi'art mmmbb*. aur-nn 
aurteu b» aMaran b «<*-

*BB SB>^B ««BBS de ptt-

bră" etc. sînt mărcile le
xicale ale semantismului 
indetermlnării : „Eu sint
un chip aruncat pe-o oglin
dă, / Rătăcitor către mar
ginea ei I Plase cerești în 
nămol se scufundă, i Lu
necă -n orele ochilor chei. Il 
Tu ești un chip pe-o oglin
dă lăsat, i Albă per eg fi
nind spre prăpăstii. I Va- 
lea-șl aruncă nâvodu-n 
înalt, I Din piei de amurg, 
șerpiș, ies aștri. // Călăto
rind pe siameze oglinzi, i 
Ne bănuim altul pe unul, I 
Spintecați se preling spre 
Ude pești blinzl, / Tomnatic 
iși năruie ceața păunul." In 
acriaB timp, nu putem să 
nu abaervăm vectorul con
trar. preaența la nivel ima
gistic a unor eanitanfe șl 
reiiararaa unor motive ca : 
Mlteda. oireMl, corăbiile, 
■ităa. faral, argiatnl. alaa- 
■a ■■teeaaâ etc. Explora
rea lor msMinattoâ in para- 
tfrigma dUvrit* ne Îndreaptă 
către o _an carabina tarii", 
iar efaetul ri nu e«e i»r 
formal Aranjarea acelorași 
Cgjrt ta cale ma: variate 
earamnatii derrâhne altă *1 
a^M ințșirarirt ale codului 
exfrat rare est* îmuss tuu- 
twvqL Concepție ce 0 
apropra pc Crișa Daacăiu

nu numai verbal, cum s-a 
și observat, cl șl substan
țial de suprarealism. O- 
biectele și cuvintele stat 
puse ta noi raporturi șl 
lanțuri cauzale, ta noi ana
logii, avlnd drept conse
cință relevarea unei sim
bolici universale : „L'âso- 
terisme (...) offre au motas 
rtmmense lntâreț de mata- 
tenlr â l'itat dynemlque le 
systime de rom pa rai son, 
de champ Ulimitâ, dont 
dispose i’homme, qul Iui 
livre lea rapporti suscep- 
tibles de reller lea objets 
en apparence les plus 
elolgn^s et Iul dteouvre 
partielement la măcanique 
du symbollame unlversel" 
(A Breton, le Surr6allsme 
et la tradition). într-ade- 
v&r și la Crișu Dascălu ae 
observi această manieră a 
dezvoltării comparațiilor, a 
asocierii imprevizibile, a 
schimbării proprietății o- 
blecteLor (oglinzile sînt 
„mol", ghețarii „respiră", 
lacrima este de „fler"), dar 
îl desparte de «uprarealiști 
care înglobați totul ta 
tranșe de limbaj (dicteul 
automat) tocmai limitarea 
elementelor combina lorii. 
Mai mult de atit, anumite 
cuvinte au o nuanță de ve
tust, roză, argintat, lin, 
blind dar sfnt programatic 
alese șl aranjate ta rapor
turi insolite care le trans
formă tn necunoscute. 
Deci, Iarăși o ocultare a 
sensurilor, avtnd însă drept 
consecință revitalizarea cu- 
vîntului. Ce-1 drept, există 
pericolul unei noi maniere 
șl convenții de care poetul 
nu scapă totdeauna, ca și 
senzația de gongorism ce 
amenință axpresiă, aseme
nea unei tulpini fragile 
gata «ă ae frtngă sub greu
tatea coroanei ornamentale. 
Dar. ta orice caz, herme- 
tismvl Iul Crișu Dascălu 
este autentic Și nu trucat, 
rclevînd un Interesant pro
iect liric aflat între dezvă
luire și taină, ca perla as
cunsă Intre valvele scoicii.

Paul Dugneanu

•) Crișu DaacăJu s „în
cercare asupra bucuriei", 
Bdltara „Facla", 1978.

proza

Proza 
psihologilor 

mediocre
apoi revin La „normal- ori 
se despart Mica violență 
temporară, te totdeauna din 
rauie nefirești, și-a găsit 
te al E-pih-’n wa bun eo- 
■eaaeator p in acest docne- 
mn prozatorul are a se 
exersa cai și nu fi
re rsrvTa. „ omul fără
tosKSzx-.-. nt aareea-
re. irr.srâttat ie !a magazin, 
rar oe -a ..sau 
fer p*rfi*r*. r-i
B-4 fâor aa perverti vtu.

tectează eu ochi expert ți 
o dezvoltă la rece, fără 
comentariu direct- S-ar 
putea cita aproape din fle
care schiță (căci „Făpturi 
neînsemnate" conține pes
te M de „ahort-storles*), 
rite un paragraf izbutit, 
dte o expresie ironică fl- 
nâ. dte o seriozitate reto
rică prin care prozatorul 
promovează, cu rictus im
perceptibil. enormi ta tea.

Două povestiri sint chiar 
ta afara com un ulm.

d- Cr-hat rxtoinolc ian 
direct sie- 

reoapâ. un dezacord gra
matical — acestea stat un 
eoednet caracterologic va- 
labăl și cu efect subtil. Pro
zatorul are profondltate în 
amănunt și e sensibil la 
(fizarmonie, pe care o de

lumii. Efectul burlesc este 
enorm, se înțelege.

A doua. Suflet uscat, cu
prinde un soi de introspec
ție La nivel mediocru. Un 
bărbat „serios" schițează 
istoria a două luni de con-

eseu

Informație 
și rigoare

adevărată bucurie a rtmrtriar revărsate ta largi desfășu
rări de culoare șl hininâ. Sostuntâ de an rrmimbfl 
simț al eu vini ul ui. poezia Iul Dumitru Bătaeț clntă lin 
vechiul sens al termenulmj .stona o pămtatul tn eadmt-’ 
de verset : „Și iarăși după ch.pul pădurii3r ee «e rtdifă 
mereu / să Ln ti mp: ne Soarele, acolo în ploaia de aur / 
a razelor lui se tntimplă natauaSe. elte unt / cite veni-vor 
prin șoaptele frunzelor, prin ccrâbtile ; bete ale norilor, 
prin corole de flori și efntee de păsări. I In toate o bucu
rie-a părinților fără margini. / părinți, tn părinți rididnd 
pe umerii lor / tainele de-neepm. acolo unde vibrează se
mințele / ce vor fi ta aromele fructului copt de razele } 
Soarelui. Sâ-i mînjjUem pe strămoși după chipul / bătrâ
nilor care știu că totul se-n-oarce eu fața spre cer / să 
primească lumina..." Plasticitatea șl fervoarea caracteri
zează acest adevărat tablou .Jranctacan" al Daciei : 
„Amiezile și taina care-n văzduh râmi ne fără nume. Da
cia Felix, / pâdurile-nvinse de luminile tale tălăzuind pină 
spre cumpăna I de munți depărtați, potirele flerbînd de 
miresmele verii, / prin retezul de raze polenuri ce ning 
după vînt, / cum simlnocul ‘ șl cimbrul în pajiști nuntesc 
devenirea, acolo unde-s albine 1 In roluri și frunzele plan
telor foșnesc obosit de poverile / sevelor, unde harfe 
eoliene din cînd în clnd sufletul meu / II dezvăluie In 
pragul făpturii, șl apele celor ce-au fost / se văd plutind 
peste întinderile pierdute-n azur..." O lume mitică domi
nată de cultul solar asigură nota de profunzime a tablou
rilor amenințate însă uneori de monotonia unei anume 
virtuozități stilistice. Celelalte poeme ale cărții relevă ca
pacitatea de a materializa In imagini de o tonalitate ele
giacă meditații lirice în marginea unor teme esențiale ale 
poeziei : „Și în mijlocul acelor puteri șl lumini, șl întin
deri, / lunecos Ln adine și ocolit de lebede, pe ape 
amare, cuvîntul".

Vasile Andronache : „Poeme"
Editura

• O atmosferă lirică rarefta^â ae • «> I <Zta poemeie hr 
Vas lie Andronache, ta ?on jurate de -njrl mar-pn- șlae 
tăcere. încercarea de a surprinde starea poetică er. ma: 
direct duce tn carte mei degrabă ta aata^ pomre deci", 
ta construcții închegate. Cu toate acestea, trarea poetică 
se consumă adeaea înainte de euvtat Curtatele ~ ttâ- 
dează atunci pe autor de viind u-1 wasurUe gestur’d or B 
prolectindu-le umbre nedorite ta spațiul leclmlx Cel tec 
afectat este „scenariul" Uric al eârm persons] principal 
este poetul: „Pe drumul lumii / Poetul vine f Ca un pro
iect de astru" (p. if) : ,.Norul răcoritor f MtngDe plopul ibn 
Fruntea lui" (p. 44) : „In ochiul lumu Poetul e un boa de 
mercur" (p. M) ; „Stat o ureche ■ universului" (p. ■] : ..Ctar 
o fintlnă/în spinare Fără să o vadă anwa* (p lli. 
De fapt, Vasile Andronache are o struct ură rrrr.2r. L1cA, 
aptă de aspirație dureroasă spre poezie B noctaZg-.a pu
rității, copilăriei, naturii pierdute din marile orașe, dra
gostei șl florilor. Versurile sale oscilează între n simpli
tate aproape prozaică (Rouă inimii, Vatra, Pastel, Semeni 
c-o amforă) și o îndfrare căutată (Poem vn, voci ee-an 
fost și stat sub soare, Iți rostesc numele).

Dumitru Pricop : „Patima muntelui"
Editura Eminescu, 1978

• „Patima" acestui tlnăr poet este gtadirea în poezie 
și circumscrierea cerebrală a misterului poetic, trăite cu 
o mare intensitate dar fără corporalitatea imaginilor. 
Rezultatul este un desen nimic abstract ta care semnifi-

fn care funcția excedâ re
gula, aservirea schemei ur
banistice la o anume idea 
de justiție socială ln uto
piile Iul Campanella și 
Dooi. morfologia țesutu
lui arban ln qanattro- 
eento B contribuția Iui 
Leon Battista Alberti, Fi- 
larete ort Francesco di 
Glcrglo Martini. impactul 
perspectivei asupra proce
sului de ordonare a struc
turilor și intere»ul
purtai Almencinnij umane, 
ta fine, germenii separării 
fttsc’ii’or militare de eea 
efvCA. noul pragmatism șl 
vc-nUarea temei orașului 
LdeaL ta «cară europeană. 
Cercetind schițele și tex
tele tnaoptoare, ochiul cri
ticului e mereu atent și 
sigur ta descifrarea impLi- 
caraber umane, morale, so- 
r_ile șl pontice. Fundalul 
fi.o*Gfic, amintit, nu e te
te tdea una aprofundat. Per
spectiva filosofică putea 
arunca o lumină cri puțin

interesantă, noi credem că 
și obligatorie, asupra tu
turor acestor ipostaze ale 
cetății ideale. Trimiterile 
la știință, gin di rea epocii 
sau literatură servesc e- 
norm eseul, nu ln sensul 
pigmentării lui ri ca o ne
cesară linie de orizont, vă
dind unitatea unei proble
matici spirituale.

Paradigma cetății Ideale 
e multă vreme un model 
viu, care nu mortifică ini
țiativa. tentația prospecti
vă, așa cum ne conving 
schițele atît de actuaje, în
chipuite de Leonardo pen
tru o eventuală restructu
rare a Mllanulul prin des
centralizarea aglomerării 
urbane și crearea de orașe 
satelite. Există însă un mo
ment, lti care paradigma 
moare, devenind dogmă 
ori schemă șl reconstruirea 
mecanică a orașului Grim- 
michele e o lecție despre 
ce Înseamnă impasul unei

eaxa’.e «e împrăștie totr-o prea mare zonă de ambiguitate, 
'.ectura ta un dificil efort de concentrare și des

cifrare a sensurilor : „numai ta toamnă rugul căderii te 
xd^e ! cinri flacâra-i ca p'oata nădejdii peste veac / 
r-_-i Bai mai Inceart s — . no itr:-. t dr rrj-.t — tecioa- 
r»— r« «B» • jrtr» «Xrigărv pnneag-. Fluiditatea desfâșu- 
răru i.axuim verbal in -an cuvintele a'unecâ fără relie- 
• • • pnn - • versurilor contribuie și ea la
r - • - ■ »*•-»_-. unecn de nostalgia me-
'. : * Tensiunea autentică b că ui area ardentă a sensuri
lor pe culmile , .aride" ale gin d ui ui *e materializează prin- 
tr-tm efort de todfrare a expresiei : „Șl dacă-n munte 
u ie-at±mplă / întoarcerea ta cel ee trece / rSmîne gindul 
ros de dmplâ / izvor adlac cu apă rece". Versul urmează 
meandrele gtadirii, rimele prelungesc prl'.irea fără a rea
liza «cea trimitere Înapoi a sensului prin ecoul sunetului 

— uneoo. eliptică — este și ea ramificată în 
multe propoziții secundare, introduse prin tehnica simbo
listă a legării (ce, care: d. tar, dar; clnd, unde), lexicul 
este dominat de țerunzH. substantive și determinări ab
stracte: „Tristețea clipei trecătoare / gtadul în nimeni stind 
s-spună / mortzla vinului ce moare / ctad treci cu trupul 
greu de lună". Sînt poate amănunte tehnice și criticul 
poate părea cîrcotaș, dar nu e vorba decît de semnalarea 
primejdiei. Renunțarea la complicarea criptică, la determi
nările generale, ta prea multă fluiditate și simbolizare dă 
versurilor plasticitate șl o claritate poetică care nu înlă
tură ambiguitatea necesară și tonalitatea muzicală : „voi 
mal veni ctad pltasul va fi ajuns din urmă ) sărutul dat 
tăcerii Intr-un amurg de eeaa / cînd obosit de zodii am 
spart cu pumnii geamul / atit de clar spre oameni și le
bede rămas".

Dan Alexandru Condeescu

viețuire cu o femele 
curt ou A. Ileana Cojocaru. 
opacitatea virilă este, ca 
să zic așa, enervantă și 
prin această conștiință abu
rită de mediocritate vedem 
un chip feminin rar, o 
Doamna T. „ln nuce", o 
Ileana din Noaptea de Sln- 
ziene de Mircea Eliade. 
Acești oameni vorbăreți și 
superficiali ori muți, cu 
explozii trecătoare de vio
lență, sînt din proza lui 
Teodor Mazilu, cu deose
birea câ aci vocea autoru
lui ae aude mai rar și nu 
este turburată de propozi- 
țlund moralizatoare. Tn rea
lismul de clișeu pe care și 
l-a Însușit, Al. Papllian nu 
este așadar singur.

Prozatorul a renunțat la 
„moderna* lubricitate de 
Dină acum, la acea gra
matică inadmisibilă șl la 
fraze bombastice, asta da I 
Insă, fără motivație șl fără 
o perspectivă, schițeiP sint 
pure exemple de paiholo- 
gie_. misterioasă. Schița, 
ln gustul autorului e mai 
degrabă un clișeu, o eboșă 
de ordin literar șl, ta pla
nul Ideii, o interogație. 
ProxatoruJ nu explică ni
mic ti nu rezolvă nimic, el 
taregLttrează „ birocratic - 
9rauar*-. vorbe,' -rTprttei. a- 
teănwira BSterarar*. ca un

Ai. ftepfian •• lniâțișea- 
zâ «cura ea un prozator 
abC, tagenioa, cu rt±l de
zinvolt. ea un ironist al 
psihologiilcr mediocre.

Artur Silvestri

•) Al. PapUlan î „Făpturi 
neînsemnate", Editura „Car
tea Românească", 1979.

tipologii urbane, cu moti
vații prezente în propriul 
ei proces de emancipare. 
Grigore Arbore scrie aceas
tă lecție a înfloririi și de
căderii, fără ostentație, dar 
simțim că-1 preocupă ase
menea unui leitmotiv al 
meditației critice. Sobră, 
exegeza lui iși propune să 
convingă prin amploarea 
Informației. Avanstnd sin
teza unui curent, cu mode
rație speculativă, cu un fi
resc al erudiției și o eco
nomie a accentelor proprii 
eseului de artă la vlrsta 
maturității șl clasicității 
sale, Grigore Arbore își 
refuză partizanatul opiniei, 
stilul saturat de analogii, 
sofisticat și meandric. El 
ocolește și poezia eseului 
preferind condiția de cer
cetător avizat. Studiul 
avansează sub semnul unui 
spirit ordonator șl tenace. 
El impune prin imparțiali
tate și preferă eleganța 
conținută a expresiei. Nc- 
lubitor de sofisticii ta cri
tică șl-al cromaticii cu 
orice preț, Grigore Arbore 
nu Înțelege eseul ca pe o 
supapă de siguranță a unei 
gîndiri critice neorganizate. 
Totuși, Cetatea ideală e 
mai mult decît Istoria și 
destinul unei paradigme 
edilitare. Cetatea Ideală își 
asumă și condiția de eseu 
pe lingă aceea de sinteză a 
unul curent și-a unei to
pologii urbane prin perma
nenta meditație asupra în
țepenirii principiilor" asu
pra acelei rigor dogmatum, 
sancționate de Francis Ba
con, ta permanentul său 
război purtat cu idolii, ce 
țin ta loc mintea omeneas
că. Firește există un model 
edilitar în spatele oricărui 
plan critic șl e ^esențial să 
realizăm momentul clnd cl 
devine falimentar. Cartea 
de artă rămîne orlcînd o 
obligatorie lectură de că- 
pătîi a criticului literar, o 
incitantă și adesea revolu
ționară cutie de rezonanță 
a perspectivei interpreta
tive Să ne amintim că din 
întllnlrea lui Petru Poantă 
cu Estetica rococoului a lui 
J. Phiiippe Minguet s-a 
născut un alt Coșbuc. Ce
tatea ideală vizează șl uni
versaliile criticii, nu numai 
pe cele ale arhitecturii. 
Fără premeditare, Grigore 
Arbore ne reamintește le
gătura indisolubilă dintre 
spiritul critic și creație. 
Căci împietrirea soluțiilor 
creatoare privind Cetatea 
Ideală se sprijină tex:mal 
pe dogma unei scheme șl 
absenteismul spiritului cri
tic.

Doina Uricariu

•) Grigore Arbore i „Ce
tatea Ideală", Editura Me
ridiane 1971.
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Un precursor 
a 1 

structuralismului ?

dumitru Caracostea. autor, la noi, al 
metodei cu cea mai ridicată valoare 
înnoitoare in critica literară interbe
lică, a fost in permanență preocupat de 

metodologia cercetării literare, de com pa rarea 
modeleJor existente puse in relație cu ideea de 
devenire, sub care trebuie așezate atit formele 
artistice cit și cele ale interpretării : „Multă 
vreme m-a urmărit gindul să dau o metodolo
gie a criticii și istoriei literare românești. Ca
pitolele elementare : manuscrise, ediții, biblio
grafie, biografie etc., apăreau ca tot atîtea spa
țioase chilii de sirguință așezate în juruJ bise
ricii pe care sînt menite s-o slujească : poezia 
neamului “ (Creativitatea lui Em in eseu). Cum 
ar fi arătat această „metodologie" ? Desigur, 
în conformitate cu relevanța actului critic, care 
constă, pentru D. Caracostea, în eliberarea struc
turilor expresiei, a configurației ca act de „to
talitate estetică". Dar, pentru o mai justă inter
pretare a spiritului acestui critic (a cărui recep
tare oscilează între poziții extreme : pozitivism 
universitar, cu nuanțele dogmatice proprii ter
menului, sau structuralism elastic, cu viziuni 
de promotor), trebuie să ne amintim că metoda 
critică a lui Caracostea, cunoscută și susținută 
mai ales prin studiile eminesciene, nu are o va
loare generală și un termen universal (citește 
dogmatic) de aplicabilitate nici măcar in ochii 
autorului ei- Studiile eminesciene sînt numai o 
posibilitate de a o aplica și nu metoda însăși. 
Ea trebuie, din păcate, desprinsă mai mult vir
tual, pentru că autorul nu a probat-o în chip 
manifest pe opere cu spirit diferit Intuițiile sale 
din tinerețe, după care „Metoda rămînind ace
eași pentru toți scriitorii, în felul de a o aplica 
se cuvine sa ținem seama de spiritul fiecăruia" 
(articolul Evolutionism critic, în „Vieața nouă", 
1909), sînt convingătoare mai ales pentru tex
tele de maturitate.

tncepindu-și activitatea ca critic literar de 
orientare simbolista, dar de un eclectism „dile
tant" în interpretarea operei, D. Caracostea și-a 
construit metoda prin acumulări calitative. 
Grosso modo, ea este o combinatorie de vitalism 
și oonfiguraționism de esență walzeliană. Struc
turalismul lui Caraoostea, rezultat din felul de 
a-și aplica metoda la analiza formei emines
ciene (Arta cuvintului La Eminescu), nu este 
insă vecin decit în datele cu totul generale cu 
structuralismul contemporan. D. Caracostea 
aplică metodei sale o corecție structurală care 
pleacă de la o fundamentare estetică și nu ling
vistică. Pentru el convertirea simbolică a textu
lui, din prima fază (care făcea obiectul apre
cierii in Galaction poetul, „Viața românească", 
1914), devenită printr-un proces de acumulări 
științifice expresie (formă străbătută de spiri
tualitate), e singura care oferă autonomie este
tică, deci existență, operei. Datele de la care 
pornește afișează numai domeniul esteticului 
(viața ca personalitate cuprinsă de elanul crea
tivității sau limba a cărei structură e „privită 
ca operă de artă"). Dimpotrivă, structuralismul 
literar are baze lingvistice de cercetare, consi
derate intrinseci operei, scopul fiind configu
rația ei estetică finală. De aici elasticitatea vir
tuală a metodei Iul D. Caracostea, care, cel puțin 
teoretic, este nedogmatică. Ea trebuie să Îm
brace cu predilecție haina convenabilă obiectu
lui particular asupra căruia se aplică. Criticul 
caută in formă („singura' realitate < obiectivă*) 
structura conținutului, expresia particulară a 
motivului sesizat pe cale intuitivă. „în litera
tură, serie el; ira originea motivului interesează, 
ci forma, deci creațfunea ta proprie". Această 
metodă nu presupune supralicitarea laturii 
formale a creației, ci un echilibru între Gestalt 
și Gehalt, un echilibru care adaptează spiritu
lui propriu imperativul teoriei Iui Oskar Wal- 
zel : „Scopul meu ultim este de a descoperi In 
configurație (Gestalt) expresia conținutului. In 
conținut (Gehalt) premisa configurației". Ana
liza structuralistă pleacă de la un inventar ling
vistic, ce fărimițează programatic textul și dog
matismul ei rezultă din faptul că poate stabili 
formei unice a operei relații limitate și general 
valabile, e adevărat uneori cu rezultate excep
ționale ; metoda .^structurală" a Iui Caracostea 
este în strinsă legătură cu viziunea „totalității" 
cu sentiment de unicat Forma poate fi des
crisă pe „fragmente", dar este o dovadă de 
primitivism estetic dacă acestea nu dau fiecare 
în parte sentimentul „totalității". Criticul, ana- 
lizind cu mijloace lingvistic-estetice Expresivi
tatea limbii române, va scrie despre ..necesita
tea de a privi cuvîntul la fel cum privești poe
zia", propunind și o formulă estetică (probabil, 
chiar cu valoare axiologică) : ut poesis verbam. 
Un structuralist contemporan, chiar dacă ar re
cunoaște viziunea, nu ar putea accepta me
toda, pentru că interesul criticului român nu 
are în vedere în primul rind relațiile dintre 
părțile componente ale întregului ci configurația 
ansamblului reflectată în componentele safe.

Prin studiile aplicate operei eminesciene. D. 
Caracostea nu justifică de fapt metoda ci nmnai

una dintre posibilele ei aspecte, la fel cum un im
presionism oarecare, teribilist și aproape com
plet lipsit de stil critic și intuiție a valorii, e 
exemplificat in tinerețe de conferința Poezia 
română de azi (v. Conferențele „Vlețel nouă". 
1910). Reiese limpede din textele criticului că 
metoda sa se cere adaptată, revizuită, In func
ție de parametrii specifici ai operei. Prolego
mena argheziană (1937) trebuia să fie, printre 
altele, tocmai o asemenea verificare, cu atit mai 
mult cu cit elaborarea acestui studiu de numai 
36 pagini aparține perioadei studiilor emines
ciene. Se afirmă aici că „Teoretic, orice poet 
reprezintă o specializare a sensibilității", lucru 
demonstrat la toate nivelurile stilistice in Arta 
cuvtntuhii... Premisa textului acceptă să pri
vească poezia argheziană ' în lumina ei cea mâl 
favorabilă, care.este, ca și în cazul lui Emi
nescu, dorința de a vedea „structural piuă la 
ultimele fibre ale expresiei, avind totdeauna 
înainte Icoana totală** (sa.). Dar, exact cind 
trebuia să ajungă la depășirea fericită a unui 
obstacol, criticul ratează. Cauza nu e insufi
ciența metodei, aplicată exemplar, ci o neînțe
legere de tip ideologic ; „1—1 sînt unele speciali
zări afe sensibilității care duc la o poezie înaltă 
$i durabilă, pe cind altele duc la o îngustare 
deformantă și trecătoare a imaginii omenești. 
Este cazul tipului de poezie a destrămării [...]" 
Adică acesta ar fi rarul lui Arghezi. Opacita
tea criticului in a înțelege poetica argheziană 
este maximă și provine din inacceptarea este
ticii uri tu lui, din care poetul român face lim
baj, expresie a conținutului, plasticiza™ a sen
timentului. Toate acestea insă nu sînt acceptate 
de Caracostea pentru că nu conduc la imaginea 
totalizantă, nu creează .jimboiuri in care să 
dezvăluie totalitar esența vieții-. Criticul anali
zează -forma internă a spațiului și timpului es
tetic*, topită sintetic in -forma internă a fante
ziei- care nu trăfeMe. la Arghezi. spre deosebire 
de Emneacu. ,d:.-ainn marifer conflicte-. 
Eroarea provine din faptul că D. Caracosiea nu 
poate ren moaște intuitiv o iIiImi in poezia ar
gheziană. dec o valoare a -Inah-aneneacu^ui" 
organic rmpttsă pe care apoi să o consoLdeze 
prin anaîuă : Dacă rmag-nea oq are an ca
racter finteOr a =n face ana cu un aspect 
esențial din dear.nnl hmn. ea trece repede m 
categoria oraaaofcifa periferie. gnnod de 
aruncat fe perilsria frseraîartrt, conchide mu

cul după analiza „diagonalei imaginilor" (de 
fapt „axa imaginilor" raportată La necesitățile 
operei) din Psalmul de taină.

Neverificindu-șl puterea de pătrundere în 
universuri poetice diferite, metoda critică a lui 
D. Caracostea, care constă in accepția structu
rală a formei, deopotrivă expresie și conținut, 
imagine sintetică a „esenței vieții" pusă între 
parametrii creativității autorului respectiv (ana
liza e la nivelul lui ut poesis verbum și apoi 
la acela aJ raporturilor de orice natură create 
astfel între nucleele expresive — cuvintele- 
imagini), nu putea avea audiență în epocă. Ea a 
trecut doar ca o posibilitate de analiză științi
fică, pozitivistă a operei lui Eminescu și nu ca 
d metodă critică în adevăratul sena al cuvîntu- 
lul; o stilistică structurală a formelor, profundă 
și teoretic (virtual) aplicabilă oricărui gen de 
creație poetică. .

Costin Tu chilă

Consecventa 
unui program 

critic

f
irește, personalitatea lui Dimitrie Ca- 
~acostea nu se epuizează in glosele pe 
marginea creației lai Gala Galaction 
ti mei aa se limitează la considerațiile 

asupra prozei lui AL Britescn-Voinești (1921). 
Dimane Caracostea s-fl îndreptat de la bun 
începui spre problematica creației literare așe- 
sind ta termen ecuațiile scrisului și. mai cu 
seemd. promorrad cu consecvență o metodologie. 
El rrprnali, paradoxal, întruchiparea unui spi
ni profund problematic, aspiriud către elucidări 
deewve. plasat. iud. pe o natură psihică 
ahaotntsstd p peremptorie. întrebindu-se, D

Caracostea nu e clătinat de incertitudini. afir
marea chestiunii ii este suficientă.

Cum înțelegea D. Caracostea să întemeieze in 
chip pozitiv investigația plăsmuirii literare ? In 
primul rind, prin recursul la „substratul social 
al faptelor care privesc dinamica experienței 
individuale", deci, firește, și practica invenției 
artistice. Și aceasta, deoarece întotdeauna „rit
mul statornic de sentiment al personalității e 
in concordanță cu un aspect caracteristic al 
structurii sociale". Semnificativ e faptul că, aici, 
ideea se conjugă cu relevarea autonomiei rela
tive a domeniului artistic : „Un fapt estetic nu 
pierde cind il integrezi in condițiile lui de viață, 
pierde numai atunci cind prin această integrare 
iți scapă esența lui". Cel puțin in planul teoriei, 
criticul nu susține primatul biografiei căci 
aceasta, neîndoios, luată izolat, nu poale explica 
opera, după cum nici opera nu-și dezvăluie 
esența intr-Q abordare nemijlocită, impresionis
tă. Tudor Vianu, care consacră in 1926 oÂ cronică 
la Personalitatea lui Eminescu, se înșela crezind 
că a evidențiat un cerc vicios in sistemul specu
lativ preconizat de D. Caracostea. Acesta din 
urmă nu-și propune să examineze geneza operei 
prin biografie și biografia prin operă, cum i se 
pare lui Tudor Vianu. Dimitrie Caracostea are 
in vedere structura realizată din intersecția celor 
două categorii căci „intre biografie și operă stă 
personalitatea, care nu poate fi lămurită deplin 
decit prin controlul reciproc al amindurora". 
Personalitatea apare drept corolar șl cifru in 
proiectul metodologic avansat de Caracostea. 
Aici sint topite intr-o unitate investită energe
tic concepțiile artistului, ideologia sa. motivele 
sale obsesive, limba și stilul, intr-un cuvint, 
personalitatea este aceea care modelează expe
riența particulară de viață, decantată in con
textul mai larg al istoriei, reprezentând totodată 
structura de adincime a creației. Dinamismul 
personalității, capacitatea ei de a preface faptul 
brut in valoare estetică, de a inculca o formă 
și un sens informatului, se va numi creativitate. 
Așadar, personalitatea in acțiune devine creati
vitate. Tot ceea ce este latent in sfera persona
lității, în speță temele structurante, va fi actua
lizat și exprimat artisticește prin creativitate. 
Surprinzător lucru, acuzat de factologism și 
election livresc, D. Caracostea năzuiește tot 
spre surprinderea configurației singulare, neasă- 
mănătoare, la fel precum oricare din criticii 
însemnați ai epocii. Mai mult încă, purtătorul 
stindardului pozitivismului radical in critica li
terară se arată a fi sensibil la inefabilul operei, 
conștient de imposibilitatea captării cu instru
mentele rațiunii a sunetului genuin, irepetabil, 
disimulat in creație. Dincolo de investigațiile 
complexe „rămine un aspect insondabil"... „Ver
surile par o destăinuire, o întrezărire a unul 
adine tainic, pe care-l descoperi identic in tine, 
in vers și in lume. Este aici o experiență pe 
care zadarnic ai căuta s-o exemplifici, fie și prin 
aproximații, nereceptivului care nu se învredni
cește de grația ei". Sînt cuvinte care, de n-ar 
fi extrase din Creativitatea eminesciană (1943), 
le-am putea atribui lui E. Lovinescu sau G. 
Călinescu.

S-a remarcai in unanimitate (Ov. S. Crohmăl- 
niceanu, AL Piru, George Munteanu, Doina 
Uricariu) că meritul principal al programului 
metodologiei critice înfățișat de D. Caracostea 
este de a fi preluat, asimilat și pus in circula
ție teze ale teoriei literare și stilisticii de extrac
ție gestaltistă și structuralistă. Nici discuție, in 
acest sens, D. Caracostea, care-l cita pe Oskar 
Walzel, Vossler Mukarovski, e un avangardist 
al informației științifice, George Munteanu 
(1975), nu ezită chiar să consemneze că „metodo
logic vorbind, nu este o exagerare a spune că 
el (Dimitrie Caracostea), anticipează de departe 
ceea ce in ultima vreme se înțelege prin „struc
turalism genetic", al lui Lucien Goldmann și al 
altora". In adevăr, la prima vedere, Caracostea 
pare a se apropia de L. Goldmann prin frecven
tarea acelorași noțiuni : genetic, per tonalitate, 
structură, autonomia relativă a esteticului, pro
movarea faptului social, unitatea in diversitate 
a fenomenului artistic. In fapt, și aici se produce 
ruptura hotăritoare intre intenție și împlinire, 
la Caracostea, deosebirea e enormă, calitativă. 
Cind află un domeniu prielnic aplicării metode
lor sale, in opera lui Eminescu, pentru care 
gustul șovăielnic nu trebuie să mai caute un loe 
In ierarhia literaturii, valoarea fiind certă, chiar 
și aici D. Caracostea nu-și împlinește dezide
ratele. Punerea in concordanță a personali
tății cu aspecte ale structurii sociale se re
duce la ciocnirea dintre unele mărturii des
pre Eminescu și analizarea lor logică ți in
tuitivă. La fel, procesul plăsmuirii, deși e în
temeiat pe scrutarea laboratorului emines
cian, a postumelor, e lămurit doar prin efor
tul principial „de rotunjire" artistică, in loc 
să însemne cu adevărat un semn definitoriu al 
personalității creatoare în raport cu lumea. D. 
Caracostea admite la modul principial legitimi
tatea investigațiilor psihanalitice „intrucit ele 
sint făcute cu tact și nu introduc procedeele 
spiritului geometric acolo unde se cere spiritul 
de fineță", dar nu face, în acest sens, decit sd 
comenteze succint lucrarea dr. Constantin Vlad 
dedicată operei eminesciene. în tentativa sa 
„heliadescă" spre autocuprindere. Dimitrie Ca
racostea se împiedică de litera tipărită de alții 
șî nu observă dincolo de ea plenitudinea vie a 
realității.

De aceea, poale, problemele eu adevărat im
portante enunțate de D. Caracostea nu au ră
sunat în contemporaneitate, iar ipotezele sale 
n-au stârnit dezbaterile pasionate care, nu mă 
îndoiesc, le meritau. Solemn in izolarea sa, ei 
s-a simțit unicul îndreptățit să le împlinească, 
dar aspirația s-d oprit la începutul drumului ce 
poartă spiritul de la operă către viață.

Vladimir Simon

„Viața deschisă 
a unei lecturi"

debutând cu un volum de cronici la vo
lume de poezie contemporană (Un an 
de poezie — febr. 1971 — febr. 1972), 
decî aolicindu-se la un fenomen în 

necontenită devenire si continuind cu un altul 
(Arcadia imaginară), a cărui substanță o for
mează. in general, articole despre autori deia 
bine stabilit, in ierarhiile istoriei literare. Dan 
Cri st ea inversează termenii unui raport intr-un 
fel devenit traditional. Că acest lucru a fost 
deliberat de autor sau este numai consecința 
unor circumstanțe de strict ordin nublicistic. nu 
contează. Cert este faptul că o personalitate cri
tică in devenire se impune printr-o carte asupra 
unui fenomen în devenire, metoda sa critică în
cepi nd să se cristalizeze abia prin raportarea la 
mari si sigure valori literare, astfel incit Un an 
de poezie îsi capătă adevărata rezonantă valo
rică fiind citită după Arcadia Imaginară.

Forțînd puțin lucrurile, se poate spune că. asa 
cum imaginea „operei deschise" rămine un ideal 
al creației artistice, idealul exegezei literare ră
pune imaginea „lecturii deschise", a vitalității 
simbolurilor care fecundează viata spiritului 
critic. In această perspectivă, lecția fundamen
tală pentru Dan Cri st ea a fost lecția călines- 
ciană. Contactul intim cu opera, (dorul si) darul 
formulei radiare. mobilitatea asociațiilor, rostul 
analitic al ambiguității aparente si al Intuiției 
obiectivate, frazele lirice și pasajele „artiste", 
dar mai presus de orice fascinația contemplării 
devenirii interioare a fenomenului comentat, 
sint cîteva din notele călinesciene esențiale aici. 
..O lectură fidelă a operei e cea care punind 
degetul De nucleele de valoare. De frecventele 
ei semnificative, o descrie ca ne o unitate ire- 
petabilă si deschide în același timp o fereastră 
spre astrele fixe ale literaturii". Este ceea ce 
se vrea a fi Un an de poezie. Interesat nu atit 
de ..psihologii de creatori", de dezbaterea poe
tică a unor teme spirituale, cit de valorizarea 
lor DOetică procriu-zisă (in acest sens poziția 
lui Dan Cri stea fată de modalitatea critică a Iul 
C. Stănescu este elocventă), autorul va pune 
accentul ce dimensiunile estetice, urmărind mai 
Dutin evoluțiile autorilor si in principal opera 
ca realizare dată. Dacă actul lecturii este astfel 
palpitant, concluziile vor fi oarecum schematice, 
formula decupării unei cărți din ansamblul unei 
creații prezentând riscurile cronicii de teatru 
care pune accentul dc spectacol si nu pe textul 
dramatic. Cu unele excepții (D. Botez. Z. Stancu, 
M. Banuș, C. Buzea. M. Gavril. M. Ciobanu, 
I. Caraion saJ. comentariul vizează înainte de 
orice cărți si nu autori, iar criticul recunoaște 
deschis acest lucru : .Referința la un singur 
volum se intejege că șterge cu buretele. peste 
posibila metamorfoză... Înlătură (...) adevărata 
circumscriere a poetului". Astfel incit, dincolo 
de utilitatea de necontestat de moment șl viitor, 
a cărții, care sînt însemnele acestui debut? Întîi, 
multe portrete, schițate doar. însă cu perceperea 
trăsăturilor definitorii : V. Nicolescu. P. Stoica, 
M. Dinescu. A. Dumbrăveanu, M. Ivănescu, 
A. Păunescu. T. George. Altele, uni lateral izan te 
si onace fată de ritmurile vaste ale unor creații 
(C. Buzea. I. Mălăncioiu). superficiale (St Aug. 
Doinaș. Nichita Stănescu. C. Baltag) sau necon
vingătoare (E. Botta, A. Rău. C. Abăluță). Ex
presiile sintetice, atunci cind vin de la fiine. de
vin niște portrete miniaturale în totul semnifi
cative ; dnd sint căutate, devin prețiozități gra
tuite. In ciuda iluziei unei superiorități, a stă- 
Dinirii obiectului comentat Drin capacitatea de 
a-1 comprima la o formulă, stilul critic Dlastl- 
cizant. In tentă călinesciană. ooate fi uneori 
marca unui impresionism desuet. Iată : „Versu
rile isi cască porii" : ..Dar e de aiuns ca prin 
apele verzui ale versurilor să străbată un fasci
col de lumină, pentru a întrezări calitatea re
marcabilă a poeziei" ; „Poezia Iul Dinu Flămând 
este una de forme incerte subtile, parcă strivite 
Intre pleoape, făcind parte dintr-o lume blîndă. 
străvezie, nostalgică, mătăsoasă, cu lujeri albi", 
etc.

Id și colo spiritul asociativ al criticului 
face legături sugestive : unele ..strofe haluci
nante" îi evocă scene din Bosch sau Dali. Alteori

Dan. C. Mihăilescu
Continuare in pag. a l-a

— Nu știm exact cit se citește, neebișnalfe 
fiind la noi testele și sondajele reale de «ninie 
în rîndul cititorilor, dar un fapt este cert : ce
rerea de carte continuă să fie mare, astfel iaeit 
afirmația că la noi se scrie — și se publică mult 
— îgi găsește justificarea și in această cerere. 
Care să fie sensul ei ?

— Marele public emană finalmente speranța 
unor realizări pe cit de originale, pe ati* de ca
pabile să releve si să rezolve problemele origi
nare ale făpturii hominide. probleme ce n-au 
cunoscut Dină azi formularea definitivă șL bine
înțeles. n-au primit Dină acum un răspuna saUi- 
făcător. complet.

— Ncprîmind încă un răspuns eausuleL flecare 
autor ambiționează, probabil, găsirea luL

— Mă interesează, conform unei formule im
proprii. dar intrate în uz, actualitatea imediată- 
E mai puțin vorba, desigur, de o oglindire ■ rea
lității. cit de o transfigurare a ei. Trăim în mie
zul unei revoluții care chiar dacă e neoonvuls vâ. 
este, ca orice revoluție, implacabilă- indiferentă 
și neiertătoare. Multe dintre datele sufletești pe
rene trebuie să năpîrlească si să-si irăirqiri « 
altă împielițare. Cred că literatura arc d nr- 
cina de a oferi contemporanilor solutii de exis
tentă.

— Mobilizator program I Com W anale chal 
el împlinirea ?

— Să nu ne speriem de cuvintele mari atxmn 
cînd ele sînt înțelese astfel incit no cievra mc: 
formule de sacralizare, nici locuri ww—ne la 
literatură, o măiestrie reală, eficientă practic, 
deschizătoare, metafizic si dialectic, de crraon» 
turi nu se poate atinge decit In omenia dorin
ței imperioase, naivă poate, dar indorămare. a 
dorinței contradictorii si crude ce-« fix ?art an 
tel precis : săvîrșirea si desăvârșirea ameATecunzi 
dintre stiinta si arta cercetării a cunoașterii cu 
S ti in ta si arta de a iubi Dincolo de acestea te 
întinde nemărginirea umană care se cere înțe
leasă. asimilată, șî. deși nemărginire, deoăsitâ- 
Este destinul nostru comun din care du putem 
ieși decit dacă ootăm pentru neam

— Cum poate fi interpretat — ehiar da eăâra 
autor — traiectul roman-schită. darlLale-mrMiir. 
convențional-concret, adică drumul de la _DAa- 
rul“ la „Făpturi neînsemnate" ?

— In fel și chip. Oricum faptul s-a proom. 
între ..duritate si sugestie" literară este mai 
mult o diferență de impresie. Violentarea pro
dusă asupra faptului concret Drin descrierea sa 
este aceeași, indiferent de simțămintul pe care 
autorul dorește și poate să-l transmită. Atunci 
cînd o operă de proză este ireproșabilă, 
înseamnă că duritatea cercetării este delicat 
dar ferm articulată Drin elementele ..mute" afe 
sugestiei sau invers. Proporțiile diferă de la au
tor la autor. Nu există o matrită definită In

ce gândește,ce ser 
tânărul scriitor

ALEXANDRU PAPILIAN:
câ literatura are și sarcina

de a oferi contemporanilor soluții de existență”

— CXmilâ k pe la noi o lecenaă ta care *e 
ioane că DaM ar fi afirmat dndva- odată : ^ira 
metor de azL dacă nu e milionar, nu are geniu”. 
Desigur, e și arta o formă de a exprima, hiper
trofia L un adevăr contemporan. Si anume că un 
artist fără publicitate ci glorie, este, cum să 
spun, mei ne-artist Altfel zis. valoarea latentă 
a ooerei nu pare a mai fi azi suficientă și satis
făcătoare. în privința asta, noi mai avem multe 
de făcut Politica editorială. In genere discrimi- 

ritorțe dună criterii extraestetice. este dună 
Dârerea mea prin opalul resort asupra cărui t 
trebuia să ne Indreotăm atenua. Publicul oe 
care □ avem este canabJ tă absoarbă mult mai 
amil dertt 1 se oferă. foamea de lit era tură, 
f*——■ care ar putea fi uuhzată In sensul unei 
culturalizări de foarte bună calitate, de civili
zare. devine după părerea mea cronică. Citito
rului h sint oferite alie cărți decit cele oe care 
fe-ar dori. Iar dnd vreuna dintre acestea isi 
face apariția, ea beneficiază de un tiraj lnadmi- 
stbd de mic.

— ProHeau tirajelor este șl ea legală de 
«arieiecia sarcesalui peaira eă nu-l indiferent 
dacă o carte ajunge in osinile a 7M de cititori 
aaa a IM Mt.

— Nu voi face decit să amintesc că !n alte 
cdrti. cărțile de răsunet se bucură de ti râie care 
atmg si deoăaesc un milion de exemplare, fiind 
ta situația de a face carieră, internațională. 
Vreau să spun prin asta că e cu totul de prisos 
aă toc vorbim de caracterul universal. ..sincro
nic* si -prococronic*. al culturii națiunii noastre, 
dacă ne limităm totodată Ia ti râie de alcov. 
Nu-mi iese din minte cazul doctorului Paul eseu, 
descoperi torul msulineL ale cărui lucrări, ne fi ind 
tractase ia timp, au fost lipsite nici mai mult nici 
mai puțin decit de premiul Nobel.

— C« oferă literal un română din acești ani 
istoriei literare ? Ce impresii va putea produce 
pesie • sută de ani ?

— Unui istoric din anul 2079, situația literatu

rii române de azi ti va fi crea de lataăaa ei ■ 
va pare ohnâ de buarern. Sau c- ? E va vedea 
că. de Dddă. -Cartea coietxn’u* sau a?a ca ea 
s-a trac in ani ta e±Ln «cre<:~e alun
gind la sute de mii de exempts re oe dnd o 
carte de poerie. dacă aiunoe la 25 ®M — de obi
cei un asemenea oo ae tipărește ta 3M—2 MO de 
exemplare — nare că autorul se bucură de — nu 
vă fie cu supărare că folosesc asemenea exnre- 
sii ! — relații malefice cu divinitatea. Lucrul
este valabil, in alte orooorlii. Unind seama de 
cererea pieței și pentru cartea de proză (eu umil 
sint nemulțumit de tirajele Ln care au fost tipă
rite cărțile mele : am convingerea că ele mentă 
mai mult), pentru cartea de critică, pentru 
eseuri și spețele mai noi ale travaliului cultural 
Este desigur un lucru îmbucurător că există se
rioase preocupări pentru calificarei cofetarului 
— autorul cărții cu pricina puțind fi. nu-i așa ? 
suspectat de geniu. Dar ce facem, stimat! tova
răși. cu cultivarea superioară a spiritului ?

— Din mărturiile Ini Marin Preda $tim ră 
..Bihorul" era gata să nu apară. Cum au fost 
primite celelalte cărți ? In ce măsură un autor 
luptă pentru cărțile sale ?

— Nu-mi displace lupta pe care o am de dus 
pentru a-mi afirma muli-putinul talent si cre
dința. Nu-mi displace repet. Sînt însă uimit cînd 
mă izbesc de altceva decit de neînțelegere. Să 
luăm de pildă ultima mea carte Făpturi neîn
semnate. Ea a fost citită de același redactor care 
a susținut cu multă dăruire. Împotriva altul re

dactor. apariția primului meu volum. Ei bine, de 
data aceasta, același om s-a opus cu vehementă 
apariției Făpturilor.

— Sint convins că nu din neînțelegere, adică 
nu din incompetentă.

— $î apoi î
— Si iată că din nou mă văd nevoit să-i mul

țumesc Iui Marin Preda care, ca si la debut, mi-a 
iotins o mină, mina unui scriitor conștient Ori
care ar fi fost cauza pentru care redactorul s-a 
oous apariției „Făpturilor*, cartea era in pericol 
să nu anară. ceea ce. avînd în vedere nu cuvin- 
tul meu. ci ecourile din presă si public de oină 
acum, ar fi fost cu totul injust. Si mă întreb 
dacă nu și alte volume ale confraților mei sînt 
i.DSile de șansa unui Marin Preda.

— Să revenim asupra unei afirmații ante
rioare -trăiai în mirau) unei revoluții-.". în ce 
■aăsară se pol împăca prefacerile revoluționare 
ea o proză n «revoluționară, a pe li nd adică la mij
loacele ei tradiționale. Ritmul transformărilor 
sociale ■■ Impune o nouă organizare a dis- 
ramlni literar ?

— La această intre hare s-ar cuveni să răspun
dă un teoretician al literaturii. în ceea ce mă 
privește, «ub rezerva unei insuficiente capacități 
teoretice, doc spune in alte cuvinte ceea ce am 
mai soufi. Edte de neacceptat ideea după care 
fântura umană rămine de-a lungul timpului ne
schimbată ta înfățișarea datelor sale fundamen-

Fâstări aeinsemnaie încearcă să răspundă 
acestei neacceotări. Un spirit malițios ar putea 
exagera, cu succes, ideea de mai sus. într-ade- 
vâr. ar fi nostim ca din frondă sau din cine știe 
ce alte motiv cineva să afirme că iubirea dintre 
Nuli si Gică este superioară iubirii dintre Tristan 
si Isold a sau a aceleia dintre Othelo si Desde
mona. Ar fi aproape un fapt literar, nu-i așa ? 
Să ne rîndim puțin. Tristan si Isolda. Othelo si 
Desdemona — și Nuți și Gică. Teribil, domnule. 
Da. dar din pricina lui Tristan 61 Isolda. nu 11 
se poate interzice lui Gică si Nuti să se iu
bească.

— Deci, care ar fi alternativa prozei contem
porane T

— Alternativa prozei realiste contemporane 
este. deci, intre a crea tipuri sau a crea cazuri 
veridice, așadar atipice. în viata de toate zilele 
există neîndoielnic si făpturi tipice pentru ori
care dintre categoriile posibile, precum si figuri 
atipice. Bogăția universului uman comportă ne
cesar si această confruntare. Libertatea spiri
tuală impune respectarea tuturor opiniilor. Fe
rească sfintul de o ordonanță prin care trebuie 
create numai cazuri tipice sau atipice. Pro
blema este, așadar, de fond si nicidecum for
mală

Constantin Stan
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Vila Rosenkranz
Spiritele se deșteaptă, e-o bucurie să trăiești

— corul monodie psalmodiază in noapte, 
implorind invierea Rosalbei... In cețuri 
funebrele ginduri iau forma de turnuri, 

inaccesibile scări fără sprijin, 
astrele nopții, avare. In cețuri, în cețuri, 
rătăcitoarele clipe, răzlețele, nu se-ntilnesc 

sâ se țeasâ-n 
a timpului stative fârâ urzeală...

Din adine monodia copiilor-îngeri : 
Spiritele se deșteaptă, e-o bucurie să trăiești 

O, ce iei de pinzâ 
e-aceea pe care o teși, domnișoară Rosalba ? 
latâ in zori lâptâreasa la clopotul porții, 
nu avem servitori, nu avem

Evul de mijloc s-ascunde in

paji, nu suntem 
cerșetori, 

cărți, bătrine.ea 
și moartea 

anatomiede-asemeni. Cărțile mari de 
cuprind impecabile planșe, florile merg ca pe 

roate 
(ciclul nicthemeral, ciclul anual, pini argintii 
înflorind mai tirziu) trebuie sâ cumpărăm 
ceai și fursecuri, autobuzele au doar 
mici deviații de la orar, in America 
a fost inventat aparatul de bărbierit crocodili. 
(Noi știm că acesta-i un bluf, crocodilii 
nu poartă barbă, in fine.)

Hei 1 striga pentru a treia oară 
străinul, nu e nimeni aici î 
Clopotul porții sună din nou, tot mai stins, 
ca la o mănăstire in depărtare...
I se păru că aude, de foarte departe, 
pe un ton cunoscut: Spiritele se deșteaptă, 

e-o fericire sâ trăiești, 
cuvinte pe care le-a scris chiar el însuși, pe 

la Rusalii, 
pentru banchetul din Casa cu Trandafiri.
„...Leprozeria e mare și nimeni nu te obligă 
să ai și tu lepră dacă vrei sâ trăiești printre 

noi, Cavalere, 
dar odată intrat, vei muri printre noi." 
O, iată grădina de roze, acesta-i tărimul . 
făgăduit Din cer cintă ingerii, gloria zorilor, 
...e-o fericire să trăiești— 
încununată de roze 
ea țese o pinzâ 
cu toate însemnele.
O va îmbrăca de Rusalii.

„Acele bestii tedesce, nâvâlind în

zorilor,

cetatea 
senina

la piciorul podului
Ia douăsprezece și douăzeci, nici mai 

mult nici mai puțin, întindea piciorul 
drept și făcea primul pas pe pod. La 
douăsprezece și zece. Filip apărea de 

cotul vilcelei. in urma turmei de oi. Avea 
ridica mina. îl potrivea în soare, se uita și 
cum arăta limba mare, mînâ animalele,

ucideau, jefuiau șl ardeau. Ei lâtrau 
intrebînd : Rosenkranzhaus, Rosenkran: 
Ajungind la Palazzo delle Rose, pe la veghea 

a patra, 
pajii 
ce-a izbucnit 

dintr-o dată 
odihneascâ-se-n 

pace."

au trecut servitorii prin fier, 
i-au tăcut robi iar în focul

au pierit bunii noștri stâpini.

izhaus ?

O tu, trandafir al Orientului I
Știm tot despre tot I Știm tot
Știm totul despre nimic. Știm nimic despre 

totul.

despre tot I

Nimic despre nimic.
Despre marea poveste. De trei ori hermetica 

veste. 
Dar ce fel de pinzâ e-aceea pe care o țeși, 
domnișoară Rosalba ?
Răzlețele ițe n-au sâ se-adune-n 
a timpului stative fără urzeala.
Din ceață, din ceață, din ceață :
Spiritele se deșteaptă, e-o bucurie sâ trăiești...

nicolae stoek____________ >

după 
ceas, 
după 
care neștiind despre ce este vorba, călcau nepă- 
sătoare. ciupeau iarba grasă din mărăcini sau 
beau apă din rin

Cind soarele bătea pe limba subțire care alu
neca de la patru spre cinci. Filip se uita spre 
pod și lovea mai fără milă. Așa că niciodată nu 
întîrzia. Urca malul. se rezema de piciorul po
dului și aștepta. Ea călca ușor, puțin legănat, 
cocul i se mișca mingiiat și suflat de vînt. cu 
geanta de umăr. Filip, ciupit de vărsat pe obra
zul sting. înalt, cu o pălărie de paie maramu
reșeană. găsită cine știe pe unde, o aștepta la 
ni clorul podului, cu o carte în mină. Cartea o 
citise de citeva ori, Începuse să se toace și să-i 
curgă foile, dar n-o schimba. Se temea : ar în- 
tirzia. n-ar mai apărea. ar trece supărată pe 
lingă el. s-ar rupe podul... învățătoarea e întot
deauna veselă, ae uită In ochii lui. el își aco
peră obrazul sting cu mina, face ochii mari, știe 
că are ochi negri, mari și buni, cum îi spun toți.

Cînd se apropia de el nul sclipea, roata de la 
moara părăsită Începea să spargă valuri, iar lui 
ii venea să zboare. Totul începuse cu binețe, 
apoi vorbele se lezau și se țineau ca ața dln- 
tr-un ghem ce ae deșiră. In fiecare zi altele și 
altele. El le știa pe toate de la începutul începu
tului. în prima zi :

— Bună ziua.
— Bună ziua. In a doua zi la fel. în plus •
— Vezi că i-au dm in varză. Și el fugea. în 

ziua a treia :
— Cite ai ?
— Nouăzeci și patru.
— Ale C-A-P.-uhri ’
— Ale C.A.P.-uhii.
— Dar cum ie cheamă *
— Filip Dragon-iir. Și am șaisprezece anî. Și 

văd de ele de un an d ceva, cam de 
terminat daca a aa'u_ Că mie îmi 
matele.

— Foarte bine.
Apoi cind a anărrr ca cartea, ea 

i-a idtoolM da el tfcn aârul ei i-a 
m ros d s«rf-=-
trebe :

— pe tene* — © carte frumoasă.
— Bine, a ribszmas ea. Și tot așa. pină cînd 

cineva i-a tarat-o. A ww ■* ia alta, dar i-a fost
A venit la uâc ierul podului, a urcat, în- 

vă ătnarea ae rare eL Si eînd au stat
fată—n fată. a-aa dauura: iarăși niște vorbe, dar 
mai anarte :

— Ce framm »< aci Aamaea voastră cu cercel, 
a b*eezw Fire* rara a-o mtnla. deși nu era 
prea =jc âaeă ă? eo

— Cerni ? Care mu. ? »-■ mirat ea. căutin-

du-și urechile. Eu n-am cercei, n-am purtat 
niciodată.

— Ba aveți cercei albi de ghiocel și cîteodată 
roșii ca flacăra.

— Nu. Filip, n-am.
— Ba da. eu vi l-am pus astă-primăvară cind 

au răsărit ghioceii și cind s-au copt primele 
cireșe.

— A. asta-J altceva, sigur...
— Si tot atunci v-am făcut o rochie de flori 

albe de cireș.
— Cum ?. a încercat ea să se mire serios.
— Cind stăteați sub cireș și l-am scuturat și a 

plouat cu flori peste dumneavoastră și... Ea s-a 
bucurat, a ris. i-au plăcut vorbele Iui Filip, dar 
apoi rîsul s-a stins și a zis moale, dintr-o dată.

— Plec, Filipe.
— Plecați, nu-i așa. a întrebat el tot așa moale.
— Plec într-un oraș mare.
— Plecați și n-o să mai căleați pe un pod și

cînd am 
plac ani-

s-a oprit 
venit un 

*- a zis lâ.-â «ă-1 In

nici o vîlcea n-o să mai vedeți și nici cercei n-o 
să mai purtati.

— Nici, Filipe.
— Si poate vă măritați pe-acolo.
— Păi tocmai, că asta e. Și aici Filip a simțit 

o durere în sale, s-a frlnt puțin în fată și a 
strigat :

— Vă măritați ? Iar ea. speriată, a zis că nu, 
dar va trebui să plece, nu se știe unde Ia o altă 
scoală poate intr-un oraș. Și cind a înțeles. Filip 
a tăcut, s-a uitat In altă parte, liniștit. Ea a fă
cut cîtiva pași apoi s-a întors, l-a întins mina :

— La revedere. Filip.
— La revedere, a răspuns. Apoi :
— Plec și eu. să știți. Mă duc Ia o școală să 

învăț zidăria. Mă duc la oraș. Vreți să ne in- 
tilnim ?

Au vrut amîndoi. dar au uitat să hotărască în 
care oraș.

Locurile copilăriei
Cuiburile speianței sînf tot albastre și-acuM 
pe sub aripile de frunze ale copacilor 
ce zboară ca vulturii prin Ttansiteania 
eu dealurile mărunte și cenușii 
— asemenea unoi căpițe de fia — 
prinse în gh»orele râdoeMot bbAbbm 
și infipke adiac arfe Bo 
prinfre șflhai p psem. 
Aier misctarea oaa.—-r-u

ia (lorica mitroi

Scrisoare
La capătul privirii co-o 
Răsare stea ori bEod i 
Viermi vve
Și frunza li

riitei

Descrierea
unei dimineți de vară
O pasăre albastră 0 m așează pe 
Are ctocW de w.

ț teatru

- A« • • pM C« Vino, taure.
minotaure

Psalm
Iul TEODOR PACĂ 

O, Doamne mori sau mutâ-ți neglijent 
privirea și auzul dinspre rugă 
să nu-mi mai simt pe drum adiacent 
dulceața-ncheieturilor din fuga 

Prezent cum ești de cite ori mă știu, 
zvicnind în umbra lucrurilor moarte, 
răstoarnă sensul curgerii-n sicriu 
și-am sâ pricep ce nu ne mai desparte.
Voi aduna nespusul in mănunchi 
ca seu intr-un opaiț fumegind 
și renăscind din virstă și genunchi 
ne vom cinsti și bate-n primul rind.

Dialog cu Bruno 
Pui ochii pe idei cu spor de teamâ 
Ca scorpionul cind iși linge coada, 
Cum, ca sâ-ncerci înveninată spada, 
Petreci buricul deștiului pe lamă.
E un deochi mai pustiind ca focul, 
Căruia alții i-au plătit tribut, 
Pe care tu i-ai plins și cunoscut, 
Dece te-ncumeți iar ?
- Prea sfint e jocul I
— Dece legat la

Visezi, din cocă, 
Dece te biciui tu.

.4

ochi)

lacrimi
cu mlini legate, 

de bazalt,

să plingă-un alt ?
sintem îDece nu uiți că

— Nu sa poate I

Cui, cărui?
Sufletul meu s-a-mbogățit cu o cheie 
Cu care sper Sesamuri să deschid 
De mari comori, cum »oi mă știți, avid 
Și să răpesc tezauri de moschee.
Mă tupilez deliberat, lucid 
Insinuant, un țarpe spre femeie; 
Ademenind intenții ți idee 
Bărbații toți să piară, să-i ucid I 
O insulă să fie tot pâmintul. 
Bărbații ,i-au găsit in ea mormintul
Singur bărbat ce-am mai rămas in lume 
Voi famelor mâ așteptați, anume I

Vreau sâ vi vid incăierindu-mi gindul r 
.Cui, cărui dintre voi, ii vine rindul ?•

Sonet

Vine, taure. minotaure 
desfă-mi inima 
ca pe an sicriu 
eu argintul viu 
desfi-mi cingătoare* 
cu sarea
*1 floarea 
sparte-mi ochii verzi 
ca să te striveai

Cit de ciudat p nisipos se cerne 
Averea mec pe care vreau s-a string 
Ca intr-o sita vin Iul dînlr-un crîng, 
Cum fulgi de vis în zăpezile perne.

Zimbind frumos, nu vreau sâ-nving, să*nfring; 
Prea multâ-n cale-mi liniște se-așterne, 
Pe dibuite palma mea discerne 
Delicatețea suplâ, sâ n-o fring.
Nu mâ grăbesc sâ birui mai departe 
Cu nici o clipă dincolo de moarte,
Ori să-mi mulez de pe acum statuia 
Spre fala mea și cinstea nimânuia.
Egal cu Mine, împăcat cu tine, 
Spre-aceeași noapte luminâm.

E bine I

Vine, taure. minotaure 
și diHmă-mi mie
casa
și fereastra 
sarea și minearea 
ua mă lăsa morții 
ei lasă-mă jos 
mărind bucuros.

Qui pro(d)est
Cui ar putea să-i vinâ-n gind vreodată 
Că Păcă și-a zdrobit, câzînd, genunchii, 
Ori că, tot Pâcâ, suge de sub ungh:i 
Economii spre-o viață mai bogată 1 

Nu-i cercetați mătușile fi unchii, 
El n-are cum s-aștepte, nici nu cată 
La licitații pinditor să scoată 
Ficatul, burta, inima, rărunchii.

El stă regal pe-un piedestal suprem, 
Mult înălțat de el, cum nu-l avem, 
El stă royal, cum fiecare om, 
Stâpîn pe el, pe fiece atom,

Al trupului său șubred, muritor, 
Stridind adine : nu mâ-nvâtati sa mor I

Cine se teme 
de crocodil’)

televiziune^

Patetismul 
clipelor

Cui îi mai place 
Shakespeare)
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Pe o idee suficient de simplă, dra
ma t ursul Al ecu Pooovid construiește 
o atractivă niesă pentru couii (si 
adulti) ori. mai bine zis. un ac e nari a. 
O fetită (bună, de vreme ce se nu
mește Daa) pleacă, in via. pe urmele 
tatălui ei care forează sonde in Africa. 
Fetita are despre misteriosul continent 
cunoștințe potrivite virstei. culese din 
cărți si de Ia televizor. Ea itie că 
acolo trăiesc crocodilL maimuțe, că 
tot acolo (unde oare în altă parte ?) 
îi poate In ti ini. bizuindu-se pe ajutorul 
lor. ne eroii povestirilor preferate. 
Abilul autor are eriiă ca aventura. în 
numeroase momente hazlie, să se des
fășoare oarecum în conformitate cu 
logica visului. Unele personaie din 
viata reală seamănă surprinzător cu 
himerele (simpatice) din somnul ino
cent al fetitei. Un unchi Indeaiuna de 
sîciitor devine astfel, identificabil sub 
trăsături abia modificate, doctorul Au- 
mădoare. etc. 1 se Intlmplă fetitei să 
fie amenințată (friclle ușor de alungat 
ale copilăriei !) dar acarii mereu cu 
bine si. Dină Ia urmă. îsi atinse scocul 
propus, datorită sincerității, bunătății 
Si — nu în ultimul rind — datorită 
sori linului oferit de figuri consacrate, 
precum Tarzan, Robinson Crusoe s.a. 
Regizoarea Olimpia Arghir. creatoarea 
spectacolului, dovedește cu acest orilei 
o fantezie de bun-gust. cu unele mo
mente sclipitoare. Un simt temperat al 
parodiei o conduce spre reușită mai 
ales in dificila misiune de individuali
zare a personalelor (în fond simple 
pretexte). Un Tarzan costumat ca 
atletii de circ de la începutul secolului.

cu mustață în furculiță (altminteri des
tul de sfrijit) este, orice s-ar spune, 
o apariție înveselitoare. Tot asa Croco
dilul. perfidul răufăcător cu gesturi 
lunecoase, persuasiv în fracul lui 
(verde) de iluzionist, sau maimutica 
Mai. amestec de nevinovăție si per
versitate în concepția Jeaninei Stava- 
rache. excelenta el interpretă. De alt
fel. venind vorba, trebuie spus că 
auroape toți actorii ioacă bîne. amu- 
zindu-se ei înșiși (bineînțeles în secret) 
de peripețiile imaginate. Se cuvine să-i 
mai remarcăm ne Lucian Muscurel 
(Crocodilul). Gabriel Iencec (Tarzan), 
Boris Petroff (un Leu arogant și stu
pid). Vasile Menzel (Robinson în ipos
tază de bătrîn șiret, aranilndu-si chiar 
ne Insulă o viată secretă), de ase
menea De Genoveva Preda. Paula 
Franzetti și. cu toată admirația, ne 
Alexandrina Halic. care-si conservă 
(scenic) toate atributele copilăriei. 
Fără a fi din cale afară de originală, 
ilustrația muzicală a lui Ovidiu Dumi
tru are meritul de a potenta umoristic 
episoadele cheie. Armonioasă si su
gestivă mișcarea compusă de Victor 
Vlase. Abundent si pastelat, decorai 
Elenei Simirad-Munteanu închipuie 
jungla pe scenă. în totul și în mare, noul 
spectacol onorează profilul Teatrului 
..Ion Creangă" — preocupat ca multe 
alte instituții cu specific asemănător 
de sărbătorirea Anului internațional 
al copilului.

Marius Robescu

Nu putem spune că filmul lui Vita- 
nidii, ecranizare după romanul Clipa 
de Dinu Săraru. este un film cu ță
rani. cu ingineri. muncitori sau cu 
activiști de partid, deși filmul are din 
toți- E un foarte 6erios și foarte con
vingător film politic. E un film politic 
grav, despre probleme grave, pe care, 
parcă, un țăran 1 l-a povestit unui re
gizor si acesta a mai intervenit pe ici, 
pe colo, cu alte viziuni, cu alte inter
pretări. cu mici imagini din alte lumi. 
Tot ceea ee nu trece prin ochiul ță
ranului. ceea ce nu e surprins de ochiul 
țăranului, e parcă neconvingător. Dar 
materia e puternică, de aceea filmul e 
„ca In viață", rezistă ceea ce este să
nătos. pnn ceea ce este sănătos. Clipa 
— clipa hotărîtoare, clipa esențială — 
este pentru fiecare om alta. Pentru fie
care. clipa e precedată și urmată de 
numărate, deși aparent nenumărate 
clipe. Filmul este un fel de poem al 
devenirii clipei In timp. Un timp al 
cărui patetism se leagă din patetismul 
multelor clipe ciștigate sau ratate de 
oameni, de fiecare om In parte și de 
toti. împreună, mișcați de lupta de 
clasă de lupta pentru libertate, de lup
ta pentru frumos, de lupta pentru iu
bire, de lupta pentru adevăr. Un film 
curajos nu numai pentru că aduce în 
dezbatere aspecte politice acute, ci 
pentru că aduce în dezbatere problema 
apartenenței cinstite dar și meditative, 
a individului la o idee, la o acțiune de 
viață, pentru sine și pentru grup. Ma
joritatea dintre noi am trăit clipele 
filmului, clipele de viață pe care fil
mul ni le reamintește. Acum, simplu, 
dar cu oarecare uimire, dar cu oare
care satisfacție, avem revelația pate
tismului lor. Cam didactică (prea re
petată) sublinierea „clipelor cam 

simbolică aceartl subliniere, in con tex
tul viu. bine trăit, ai filmului. Partea 
literară rfiminâ tocă prea puternici ta 
comunicare, monolocun si max_me 
(ca să nu le zic locincs. căci filmul acu
ză tocmai locneile si demagoc^. pină 
la cancarej vm sd lac v.a. ia eza mo
ment dat m agloanerează. ta deaOsu- 
rarea filmului. De aici p aspectele 
„teatrale**, rolanla de eresiM. care eer 
aplauze, deschid si închid episoade 
„scenice". Evidențiază, inc* o dată ex
traordinara capacitate interpretat, ri a 
actorilor nostn. L’n Gb-oreBe Oaaaria 
născut pentru raL un lor. Dietaseem 
surprinzător ta vero^mihti aecat^u. 
fără nici un fel de alsnecare ia sche
matic. deși rotai era cit se poa^* de 
„periculos-, din arest punct de 
o Leopoldina Bălămnă. rare, ea decbfr- 
cei. n-a realizit un personaj d v .-ca
racter" puternic, de-o delicatețe si u- 
m ani ta te copleșitoare, obsesivi ta da
tele lui ideatice, on Sebastian Papain: 
suplu și profund, o Violeta Andrei 
sensibilă ta rolul unei arhitecte inte
rogate grav de un trecut dramatic. v>- 
zînd simbolice construcții noi in pei
sajul urban, a Margareta Pogonat fru
moasă, atit de frumoasă in naturale
țea rolului episodic, un Lanculescu tipie 
pină la memorarea portretistică, 
ș.a.m.d. am putea afla ..caracterizări**, 
sau poate numai aprecieri, despre fie
care actor dar spațiul nu ne permite 
și poate nici nu este important în dis
cutarea filmului ca tot. ca unitate și 
Operă a unui cineast. Destinul unei 
societăți, al unui popor, e determinat 
și de mărunta măreție a clipelor apa
rent neobservate, din viața fiecărui om 
în parte.

Corina Cristea

• Este posibil ca programarea la 
„teatrul TV- a unei Înregistrări B.B.C. 
— ..Rotneo si Julie ta" — să-i fi contra
riat pe cei care, zic ei. s-au săturat de 
Shakespeare. Este posibil dat fiind că 
■ urmat unui serial „Shakespeare** 
care, la rindul său. i-a contrariat oe 
aceiași, amatori de seriale netede, bine 
asfaltate, romanțioase, naive, simplute- 
uscr de Dovesut ia umoul muncii. Cum 
a foat (dacă a fost) ..Paganini", ridi
colă maimuțăreală a ilustrului diavol" 
al muzicii, gălăooasă închipuire a caea 
ce ar fi trebuit sâ fie straniul personaj. 
Eteri, este poribtl să se fi nbetisit tmii 
con^nooraxu ds ai noștri de -atiia* 
Snakemeare. de atisea d atitea mon
tări. de atitea k antes fit»»- intre 
care, no * al -Boom d Jobeta" de 
marti. M maroe. St Mtn» uri le 
eta2r.srnB celor da la tetevxziuae pen
tru Shakespeare, ded eL ea a not.

noi Montări- tfancaâa de alegerea inier- 
Dredlor fde data asta Rcroeo a semă
nat cu an Cu pa don de gtaps). strălucesc 
etern vermiile marelui Wil] în care de 
fiecare dată. eitindu-Ie sau auzindu-le. 
descooerim noi -actiunr ale geniului 
său. De aceea Shakespeare nu poate să 
nu ne (mai) placă, el fiind pentru noi, 
ademenea aerului pe care îl respirăm.
• Un film „Margareta Sterian". 

dedicat, cum reiese și din titlul său, 
pictoriței, ooetei. o rozătoarei si tradu
cătoarei de excepție care este, a fost 
In emisie pe programul II. program 
care Dare, prin emisiunile de cultură si 
literatură conținute, consacrat celor 
care sint preocupați în primul rind de 
ele. bucureștenii. Audienta restrînsă 
(tehnic) a acestui program (comparată 
cu cea de pe programul I. bineînțeles)

creează o impresie de falsă discriminare 
nu numai a emisiunilor ce apar aici, 
dar și a celor care ar dori să le urmă
rească si nu pot. Desigur, aceasta nu 
este valabil pentru absolut toate emi
siunile programate pe 2. Dar. in cazul 
unor realizări deosebite, credem, s-ar 
□utea reproerama si invers, adică de 
pe 2 pe 1. Este exact situația acestui 
film al lui Boris Ciobanu în redacția 
Marilenei Rotaru, care a impresionat 
Drin elasticitatea imaginii si urin acu- 
raiețea comentariului, beneficiind și de 
interpretările actoricești ale Gildei 
Marinescu. Valeria Seciu si Stefan Ior- 
dache. în acest context, mărturia unei 
mari artiste, care s-a ilustrat a ti ta 
timp si in atitea domenii ale artei, a 
fost convingătoare «i. credem, i-ar fi 
interesat De mult mai multi telesoec- 
tatori derit aceia care au avut posibi- 
litatea s-o vadă ci s-o asculte.

• Dm ce in ne mai puțini sînt cei 
care trăiesc toată săptămina cu gindul 
la „Intilnirea de sîmbătă seara cu sati
ra și umorul**, intilnire de Ia care absen
tează mai ales umorul. Această emi
siune care nu dorește decît să ne 
adoarmă rîzind are traiectorii bizare 
intre telerecl talurile unor cunoscuti 
comediant! si imoro viza title searbăde 
în care Arslnel pronunță, să zicem, 
„cafe frapant" avînd impresia că toți 
vînzătorii care vor să-1 corecteze (cum 
e și firesc, de vreme ce franceza se 
predă astăzi la grădiniță si nu la 
„pension") sînt profesori, arhitecti. sto
matologi sau avocat! care nu a-au 
prezentat la posturi. ..Numerele" aces
tea. pe Ungă subțirimea „umoralul", 
arată șl înstrăinarea „autorilor" (alt
fel. numeroși pe generice) de realitate.

Iulian Neacșn 
_______________________________>
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u ești bun de nimic. Pe tot ce pui 
mina iese pe dos. Și semeni cu tai- 
că-tău câ parcă uiți de tine și rind 
mănînci. Numai el pînâ să-și lege 
nojițele se ridica soarele-n crucea

amiezii. De-aia l-am lăsat. Era cam lăliu și nu 
știa să spună ce vrea sau ce nu vrea, li plăcea 
să și mintă, să se laude. Că mor nu alta cind 
văd cum ii calci in urme. Dar scot eu om din 
tine. Zi, mă, ceva nu mai tăcea ca mutul zi. 
mă, că te sfarm cu bătaia. Nu mai ține mlinile 
alea cruciș pe piept, apără-te și tu dnd dau in 
tine, sau fugi, mă, și tu ca ceilalți copii, că mă 
bagi în pămînt, măgarule".

Așa se intimpla in fiecare zi de dteva ort Si 
toate se sfîrșeau cu lacrimile maică-și Plnă-n- 
tr-o sîmbătă cind pe ușă intră Nelu. -Ce fad. 
Mărie, nu vezi că l-ai Învinețit tot ? Ce ai cu 
el ?“w ..N-are nimic cu mine, dar trebuie să-ei 
facă gustul" răspunse el mucalit „Vezi. «trai
nicul, nu scoate o vorbă toată vremea ti acorn 
se găsi să ridice capuL Dar lasă că te aranjez 
eu“. Și vru să dea iar. Nelu sări «-o țin* ti na 
lipsi mult să se ia la bătaie. ..Da, toți țineți eu 
el și el îmi mân încă zilele. Că numai tăticul e 
vinovat că-1 am. M-a măritat cu sila cu neispră
vitul acela, că era incă un copil. Ce-i trebuia 
nevastă ? Să aibă scorpia de mamă-sa slugă-n 
casă. De-aia sint ei cum sint Că o să vă bles
tem pe toți de-o să se-aleagă praful de voi' 
„Taci Marie nu vorbi cu păcat. Nu te-a măritat 
nimeni cu forța. Te-am întrebat și ai vrut. Și 
apoi ai fugit de la el. Cu ce te-ai ales ? Că mai 
bine tot nu-ți este. Dar uite ce : făt bagajele 
că-I iau cu mine și-1 țin pînă Începe școala 
Poate așa de la distanță v-o veni dor unul de 
altul".

voștri sînt pe acasă sau prin tabere. Iar amfe4- 
tul acesta stă aid să se rir^lnșr iri la mfiei-. 
Copilului li venea să plingă. Oamenn tăcură, 
li arătară ce are de făcuL Era war p tmpia 
Sprinten cum era Ui făcea treaba repede n tă
cerea să fie cit mai util Pînă la wă ar to- 
vățară cu eL Pe la armară ae nanaraeră la ca
bană. Era o zi frumoasă șa oamemi -rară aă 
mănince afară. Mincau in rom im Cabae toa n- 
șeză mișcarea joa pe an praaap s 
gară pe maistru. Acesta ie» in fehu 
și veni cu păți mari _El raa a 
cu limbricul nostru * T ■“
lingura in aer „Oare i 
„Hal bă. nu răspunzi 1 
„Ce. bă. maică-ta dd ți 
murind, copilul se «câ.
pin. ti sub ochii netha 
pe maistru In paepc re 
Aresta «ret •» a 
ă» SrxA. Ctowa

II
Nelu este maistru de parchet la Puru șl a 

tirit copilul după el citeva zile peste tot. Apoi 
i-a venit un gînd „Uite ce, am un prieten toi 
maistru, unul Lăzăroiu, și are nevoie de un 
expediator. Ce-ar fi să lucrezi tu pe poatul a- 
cesta ? Nu-1 mare lucru de făcut Cîștigi un ban. 
Și-i spun eu să aibă grijă de tine. E un om 
bun. Muncitorii lui sint cel mai bine plătiți pe 
valea asta“. Copilul a fost de acord. De fapt el 
credea că nu mai este un copil trebuia ti Îm
plinească paisprezece ani în vara aceaata. In 
ziua cealaltă, înainte de șase, imbricat cu niște 
haine mai vechi, încălțat cu o pereche de cume 
cam lungi, aștepta in fața cabanei să vadă ee-or 
hotărî cei doi. Deodată se deschise ușa iar co
pilul se inspăimîntă : în ușă stătea un om de 
aproape doi metri, așa de voinic Incit ca să 
poată ieși se aplecă mult in tați și puțin intr-o 
dungă. ..Asta este ?•. „Asta". „Ciți ani ai mă *“ 
„Șaisprezece", minți el. ..Ești mărunt și pentru 
treisprezece, vrei să faci treabă ?“ „Vreau". ..Bă. 
Vasile, ia, bă, gingania asta cu tine și fă-o expe
diator. Vezi să nu pățească ceva". „Dar...". „Lasă 
bă, darurile, că nu-1 plătesc din banii voștri Și 
ce paștele mamil voastre nu mai plecați odată, 
că vin acum să vă dau afară cu ciumagul sau 
dărim cabana pe voi". „Bre, nene Lăzăroiule, nu 
ne mai înjura bre, că ne-om supăra odată". „Și 
ce dacă vă supărați, bă. Nu v-ați mai supărat și 
atunci cind v-am scos afară In izmene ? Hal, 
mai bine plecați la treabă." Copilul înțelese mult 
mai tîrziu sensul vorbelor. El nu auzise decît 
un vuiet mare care-1 speriase așa de rău că era 
să leșine. „Cum poate să fie un om așa de 
voinic ? Lui dacă-i dai cu toporul In cap abia 
dacă-1 zgîrîi", gîndi.

„Hai băiete, ce căști gura, n-auziși ce zise 
maistrul ? Hai, că dacă se apucă de lnjufat, ne 
spurcă pe toți. Asta este meteahna lui. Ori are 
neca2 pe tine, ori te prețuiește, el te înjură. Da-i 
om bun. Are grijă de muncitori ca de copiii lui. 
E cam iute la fire. La șaptesprezece ani i-a spus 
lui talcă-său să nu mai ridice mina la el că-i 
înfige un deget In inimă și-t suge singele". Ur
cară intr-o mașină șl ajunseră In dnd minute 
la rampă. Ceilalți îl luară în rii pe Vaxile : „Ai 
început să-ți aduci și păduchii la muncă ?• „Ho 
bă, nu fiți răi că n-o fi de fericit aici. Copiii

ta burtă. eopthri căza. „Oprfa-vă. esbonflor. Ce 
aveți ?• sări VaaOe ea toporul in mină. -Ați tur
bat ’ Gindiți-vă er-o aă ae tafespîs cind s-o 
scula maistrul'*. 3n (xm. bb ne hăgâ*^*. .Tă
ceți nenaroriților. 0 omoară. Să-I ascundea*. 
Fără alte vorbe ti rugtnda-ae să na-<i reraă 
maistrul Q băgări pe copci tntr-o stivă de temre. 
La puțină vreme <np* ce termmarl (-Bă. dară 
scoți o vorbă, te găw|t> ti te face xoM. xm- 
trul se ridică dinir-o dală te pL^toere. _Unde 
e mă să-i rod capul ?* ti se LaAegel ^jre oa
meni. Aceștia știau că an mai e vorba de ac 
o glumă ti puse ii mina pe ce apuca/â te
apropia nene IAzăroiule ci iese ernni* „Ce 
mă, țineți cu ăla ?“ «Nu ținem oi el dar că =u 
te apropii-. Dupi citeva ore. maistj ae aun 
domoli si oamenii pe awtmi suiri copilul tatr-o 
mașină. „Să nu mai dai ochi eu maistrul neutra 
niciodată. La urma urmei este un om bun. Si 
«pune-i și tul nenea Nelu să se ferească de Lă
zăroiu citeva luni-. Șoferul tremura ca varga. 
„Hai, nene, mai repede cA d a că-și dă seama re 
facem aid, ne prinde cu fuga". După o oră de 
mers cu mașina copilul începu să plîngă domoL 
Șoferul îl privi surprins. „Bă copile, tu stai sau 
te dud, nu e nimic. Dar vai de bietul uchiu- 
tău". Lui Lăzăroiu nu i-a trecut «nipărarea, dar 
din ziua aceea n-a mai înjurat pe nimeni. $£ 
nu că i-ar fi fost frică. Nu. ..Asa ceva nu se 
întimplă de două ori in viață*. în omul aceia 
mare tresărite ceva. .Cum U cheamă, bă. Ne tale 
pe nenorocitul acela de nepot al tău ? De fapt 
cred că n-are nici o importanță, dar sxxu e-o 
să-1 frăminte viața ea pe un aluat Cu ut su
flet ca al lui nu ajungi nicăieri*.

Prefață la bilanțuri qd

Urmare din pag. 1 
cel mai avizați. Intre prieteni mal 
pot interveni unele menajamente 
care, de cele mal multe ori, strică. 
A nu se crede cA ideea de cenaclu 
nu îmi inspiră Încredere, insă Ln 
artâ se vorbește mai mult de in* 
divldualitâțl — prozâ, poezie, tea
tru, — cenaclul e ca un pluton 
compact dispus sA ajute pe -cel 
mai In formă» să iasâ efștigător 
fn competiția cu alte plutoane, 
de aci și dorința de a participi 
fiecare ln speranța de a fl desem
nat ca ales."

Nelu Ștefan (conducătorul for
mației de muzicuțe „Ritmic") : In 
cadru] ediției tntll a festivalului 
am obținut locul IV. Rezultatul

ne obligă la mai mult Secii a-ar 
crede la prima vedere. PlnA arma, 
unii dintre nai i-l« Baliptat St 
la ace plicii inn! [enmJ ta tare 
■-a inilmplnat apariția pc «ceai 
festivalului a uer tarmațH Se 
mariențe, ajd paiea aftrma ti 
dovedi câ reprezintă «a taan- 
ment foarte grea Se ■berSat, ■*- 
cesltlnd rulinrA >1 pregltin 
zicala foarte bună Datai* — 
mare parte dintre realixArfle noas
tre, b axa te pe nunenaae ore Se 
studia individual ti csiecUT. Im
portanta e seriozitatea ta care st 
ataci absolut toate problemele pe 
care dorești d ți le reielvf. De ta 
a doua ediție a femivalulni aștept 
o mai mare participare din partea 
interpreților bucnreștenl și din

tară Doresc ■■ loc rmui pentru 
RITMIC. O principali grrotaae 
neătruitâ tară a dâ tapeto că nu

Ba aMe maernMeaie. Prapan ea 
sosi Cncavn de rtopnaănv «A 
Marea, proasto, an «orbea.

Trilurile 
hronicului

Scrisoarea scriitorului 
Către redactorul

de carte —
în pragul viitorului 
De dincolo de moarte
Dtobia^a, re omom domnesc din ieri istorici, 
bMkita pirea Ciobanii Mircea Vodâ — 
Ca 1ted bogata celor luciii și euforici, 
Dm noastrâ “ adicâ, Io dedica-ți-oi

odă I 
( netrebnici ca Pică ți ca Pucâ 
storosfa la chel cu vrednicie, 
htotii ta minte crt o nuca, 
■e fire-aț, de no-ți cirrt odă Kiel

s »> 
s «•

G-^ aawjui Uiți de liftă bavardistâ 
Do-a ucbni tends si imnuri nu cui care, 
C ad ■ a nteare din ați demenți există.
Si cm. la ra «nan, mi-i tace nid plăcere I

Ineăputați in dogma de fier ce ne devoră, 
Sub crusta de rugină ți jeg, visind la cer I 
Deosebirea dintre destinurile noastre 
Stă numai intr-aceea, ca buni meșteșugari, 
Că-n timp ce eu răscumpâr fantasmele-mi 

sihastre, 
Tu sbâdui pentru alții ți-a lot păcate can I 
Pe dnd - măcar otitaI - coroana mea de fala. 
Ca un forjor mi-o-nchipui și-o capăt din pirjol. 
Tu iei ci ta-o potcoavă ți-o bați pe nicovală, 
Și-o idrumici cu barosul, sâ mai cîștigi un poli 

Și-n timp ce eu mâ-ncumet cu propria-mi 
sudoare, 

Cu propria-mi simțire ți lingele din trup 
Sa meșteresc orievruri cu străluciri solare, 
Tu ți jertfești simțirea Stilcind cite-un șurup I

E treaba fiecărui, cum vrea, sâ-ți toace 
timpul, 

la propria-i sclavie, or altora fiind sclav - 
Din astro de sudoare incununind Olimpul, 
Or, ca Vulcan, Infernul lmpodobindu-1, brav I

La unu-l joacă renghiul, la allu-i joacă festa, 
Ca ortopedul mașter dă cirji, baston — oricui I 
Dar, cum i-ar sta, vezi bine, câtârâmat in 

bilgheri 
Unui suav ca planta nelnțârcat poet. 
Or vr-unui elefante câlciiele sâ-i jmilgheri 
Ca-ntr-un condur să-i intre piciorul său 

proclet I
Pe țanțoșul ce calcă — jap I — laba lui de 

giscâ, 
In mocasini de focă l-ai incălța, lejer, 
Or sprintena lampalâ, cu săritura bruscă, 
Ai țintui-o-n bonturi ți-n box de rinocer ?
Desigur, multe-s încă de spus pe-aceastâ 

temă, 
De gustibus, ața e, non disputandum - totuși: 
Mi-i dragă-n pragul iernii o tandră crizantemă, 
Iar vara, drag mi-i lacul vast constelat cu 

lotuși I 
Sint mode și-anatimpuri 1 Sint gusturi și ciubote 
De fel de fel de soiuri, de linii, âe profiluri, 
Din tot ce-apare-n față sâ-ți placâ ceva tot e, 
Cu scirțuri, cu fasoane, cu găuri, cu bibiluri I... 

Acea diversitate de stiluri și de forme ~ 
Sandale gulivere, or cizme-liliput — 
Ce vin să-mi populeze pupilele enorme, 
Sint fala unei calfe, or meșter priceput I

Așa, incit, conteazâ acest unicul factor 
Câ-și are fieșcare placheul lui șl talpa 
Pe care i-a sortit-o Procust - Șeful Redactor, 
Zgârdindu-I, ca Pizarro, în lanț, pe Atahualpal 

La rindu-i, fiecare, robit cumva se lasă — 
Ca însuți conținutul in sfera lui înscris,

Am eA-a mmm-ecetia epistolar se code 
Să mm «texc taremil măcar acum la invă,
Gfe xmA M Aboa cei pus pe gasconade 
$ cA MpoăeKMM cerneală rm m curmă I
E-etia«teM. le pitateni am scris bilete-adese 
Ged mta-atimptam ie pană de bani, setos pe 

moarte. 
Dor mm aflu ie dotei sd-i cint după decese 
Vfeved. ca Seee Palanca, un păhăruț, de-o 

parte I

Itoat ia ep'hrfm 4 au-am împroșcat sămintn
ta cete putea vmton, te-am copiat Erasme, 
Votes ce-a oMteral sarcastic din Săpinta, 
VfcMm netaa merMnta o ploaie de ta rea seat!

Benita Mcb^mz e-ocea procesiune
Dm Dtaweai. de Goya, mi-au fost ținut isamd 
$i touneto tar1 de seamăn pria git avui a 

spune, 
tdetii (MiMta ca Bobabi Ii conul I
Am tatii

Dwă «P-t «fcita, să 
Câ med ata ta «tetă 
Ca p«o*na-a veche.

ce-ar mai conta-ntr- 
adaos, 

te birfesc cu coral 
ți n-ai trecut in haos, 
tu, să-ți auzi ferparul I

SA neom c4l deedata, din te miri ce, Frumoaso, 
DmAom Cvtaaenn, ca-mpinsâ de-un resort 
S-a-eteeyetit de tine, plivindu-te cu coasa. 
Die cere-ereor loci bubă la suflet ți cazi morii 
Ce-ar zice despre tine acei ce pin-acuma 
Te gufiiau pne fată ți tifle-ti dau prin dos, 
Care-i tinoai m Iriie ca „referatul" numa, 
Și ee-ncadrarea filei la un plafon mai jos ? I 

Tu, care toată viata oi fost deprins să jmirguli 
Nefasonate fraze și stilul lor ocult
Să controlezi prostia ta puncte și la virguli, 
Adâogind ta fipsuri, tăind unde i mai mult I 
Precum tilharul Precast cu patul lui celebru, 
Să pai acela open, cu ambul, pe butuc, 
Cu HiăsUău-n mină, intr-un elan funebru, 
Focfedu-le mai scwte d-un cap, or d-un 

papuc I
Iar cete mai bendooce. mai scurte dec it patul 
Și ca să na te-ncurce ta socoteli vî-un pic, 
Setos după proporții, le retezai d-a latul, 
Or, pusa pe d-a lungul, le mai lungeai din 

cric I
Le modelai pantoful or bontul ortopedic 
Scornind din rrtm ți rimă un sumbru meșteșug, 
Privind cum albatroșii ta bordul tău se-mpiedic 
Sub aripile targa, scâEmbe, puți la jug 1 

Incit reevocindu-l p-acel Baudelaire, pesemne, 
Imi aminteam de-o toamnă sinistră, cind 

ți-aduci 
Cadavrele pădurii ți-un ta etor de lemne 
Despică, sparge trunchiuri de arbori pe butucii 
Imi dau eu dosul palmei, șvast una peste gură, 
Stimabile Redactor, cind te birfesc așa, 
Cind mi-amintesc eu insumi d-asemenea figură 
Câ-ncâputam sonete p-un singur șan I Păi, dai 
Avid de forme fixe, stimat-am calapodul 
Corintul, ca pe piele, l-am Vas peste bombeu, 
Ca să sa minuneze boarul sau nerodul, 
Vâzind ce mare meșter de ciubotar sint Eu I 
Pre cita vezi, Rigoarea ne-a fost distinsa sora, 
Iar noi fum cavalerii cu măștile de fier

Sugestiile 
peisajului

Dar am văzut redactori sălășluind prin peșteri 
Și uneltind să dreagă căputele la toți. 
Care erau mai meșteri decît slâviții meșteri 
Ș< decit hoțul Procust erau cu mult mai hoți I

N-am ințeles, desigur, de ce țineau tarabă 
Cu dauă-bei ba roase, cu un buștean ți-un 

foi - 
Gnd meștera lor mină și priceputa treabă 
Le-ar fi-nlesrit capriciul unui palat de soi.

Sâ-ți facă o uzină pe contul lor, adicâ, 
Tocmind ei înșiși calfe la un product cu spor, 
In loc sâ se ciujdeascâ-ntr-un grajd la vr-un 

vlădică, 
Or, genunchind, sâ bată copitele-n obor I

Știu eu ? Așa li-i soarta ? Or slabi sint de 
virtute î 

Or truda grea și slava sint in raport invers ; 
Fierarul instrumentul ostașului l-ascute, 
Pentru poet, gram atu 1 mai toarnă cite-un vers!

Nu merită, desigur, compătimi re-a cela 
Ce insuși iți convine-n modestu-i meșteșug, 
Cui ii ajunge-o țuică, iubind-o pe Adela, 
Cu care el prăsi-va plozi tandri, din belșug I

E dreptul fiecărui nivelul a-și alege. 
Ba chiar, cu cit mai meșter, de-a sta cit mai 

comod I 
Ca potcovar la vite trăind precum un rege 
Sub daurite balegi ce-n cinstea lui slobod I

Dar mâ gindesc adesea ți dinspre partea- 
oilaltâ, 

Adicâ dinspre partea acelor scriitori 
Pe care acest meșter ii surpă sau ii soită, 
Velindu-i in opincă, galenți sau in botfori I

Căci, dacă la Vlădica ii tragi, dupâ comandă, 
Carîmbul care-i trebui, sâ-i facă pasul svelt. 
La ăl glotaț, căpute ți croiu-l tragi p« bandă, 
De-I faci sâ cake-n străchini, ritmind un trop 

incert I

Grandori ți decadențe ! Redactorul acesta 
Iți are el chichița ți chichirezul lui :

Ca lumile atome, dansind într-o carcasă. 
Ca re-și rotește-n sine Infern și Paradis I

A fi, sau nu, redactor? — aceasta-i întrebareaT 
A fi, sau nu, poetul plimbat prin edituri ? 
Și-ncearcâ fieșcare. pre placu-i, bunăstarea — 
Or jugănind pre alții, or p-alții tu-i-nduri I

Și-am scris aceasta carte poștală mult prea 
lungă,

Iubite, pentru tine, cel povârat de munci, 
Dar care ai, desigur, puterea nibelungâ, 
Celebra tarnenkappen pe chip sâ ți-o arunci I

Anonimatul I Asta-î I Nenimeni ești, figura 
Ce nu-ți arată mutra la văz, zimbind chipos, 
Și-n timp ce altu-și pune-n antet iscălitura, 
Tiranul se-nsereazâ pe coala de din dos 1

E ca > cum pui coadă, tu, speciei umane 
Și-o râbojești pe coccis, vorbind de ipohimeni 
Din care noi ne-am trage, din lumile nirvane, 
Pe cind scriam cu coada, ce, azi, n-o mai 

vrea nimeni I

Să fie fericită nefericita breaslă I -
Din partea mea, or este, or nu-i, e tot un drac. 
Deoarece eu însumi Scriptura-mi dau pe 

teazlâ, 
Și-o uneltesc ți-o sudui ți singur șmotru-ifacl

De una, doar, mi-i teamă, câ, negâsind nimica 
Inârăvit la rele, redactorul hapsin 
Sâ-ncerce, p-ici, pe colo, măcar doar p-atîtica, 
A-și mai bâga codița, nestînd cu dinsa-n sin I 

încolo, las’ pe mine, câ vorbelor neghioabe 
Destul avea-voi grija sâ stee-n banca lor, 
Nemaiavînd nevoie de canturi, nici de scoabe, 
Și nici ca să-mi mai deie alt meșter ajutor I

Astfel incit, Bătrine, mâcar pentru o datâ, 
Vei sta cu-nmârmurire și ochii-n slavă duși. 
Privind convoiu-acelor cocori ce-n slăvi 

înoată —
Mimind geametre forme ți-un zbor făr1 de 

retuș I... 
Eforie-Nord 
16 Vl|l.1977

muzică

Tineri 
dirijori

In seria de jurnale si memorii dra
matizate am ascultat acum citeva zile 
Hronicul Si cîntecul viratelor de Lu
cian Blaga. Sigur că ideea dramatizării 
unor jurnale sau memorii (precum 
dramatizarea oricărei scrieri necon- 
cepute pentru scenă) ar putea să fie 
Dusă la îndoială dintr-un punct de ve
dere purist — ceea ce nu stă deloc în 
intențiile noastre. Instrumentele mass 
media au în vedere o mare misiune 
educativă, formativă, informativă, iar 
dramatizarea oferă un ambalai mal 
atrăgător pentru categoriile larffl ale 
auditoriului. constituie probabil un 
mii loc eficace în deșteptarea interesu
lui cultural. Un scop atît de nobil 
scuză. în fond, niște mllloace oricum 
onorabile în sine. Vocea apropie, per
sonificarea într-un clas ce rostește 
nuanțat, expresiv, stlrnește lesne ima
ginația. Probabil că asemenea argu
mente au șl dus la folosirea extensivă 
a dramatizărilor radiofonice.

A face o dramatizare după Hronicul 
si cîntecul viratelor ni s-a părut un 
risc mai mare decît altele pe care si 
le-a asumat această emisiune. Degl as
cultasem. tot zilele acestea, la Fono
teca de aur. citeva poezii ale Iul Blaga 
ai niște traduoeri ale sale din lirica 
universală în lectură proprie (tulbură
toare audiție), rămînea în mintea noas
tră un semn de întrebare. Cum să mate
rializezi. prin dramatizarea Hronicului, 
portretul poetului ..mut ca o lebădă" ? 
Cum să definești experiențele sale, 
chiar si timpurii, care ascund infinit 
mai multe nuanțe de tainică, neexpri
mată revelație, decît fețe tangibile ?

V _______

Nu este prea mare riscul irelevanței ? 
Este, am constatat-o ascultind alerta 
dramatizare : un montai de scene ti. 
fraze din Hronic, cu mici adaosur. ne
cesare — si prelucrarea radiofonici de 
rigoare, totul realizat la modul • i- 
pert" si puțin sensibil fată de matena 
specifică ce se trata. Montajul a oco
lit cu grilă orice referire ce ar fi putut 
umbri imaginile — totul trebuia sâ râ- 
mînă (de ce ?) sărbătoresc si categor c. 
Întîmplările de copilărie au fost ex
puse radiofonic cu ..duioșie", dovire
țele părinților au păstrat numai si nu
mai trăsăturile pozitive. Oarecari f®D‘e 
au fost ilustrate prin lectura unor 
poezii. De o rară savoare a fost co
mentariul sonor. Pe fondul in general 
tăcut, alb. realizatorii au încercat su
gestia adinclril spațiului — tehnici 
obișnuită în asemenea emisiuni. Pen
tru că de obicei ambianta aceasta se 
realizează foarte bine, am fost mirați 
de „tușele" rudimentare folosite in 
evocarea lui Blaga. Un trăsnet nevero
simil însoțea referirile la munte, ob
sesie profundă a poetului. Explozia 
unui obuz reprezenta războiul de la 
’916. călătoriile «e desemnau prin gla
sul roților de tren si al locomotivei cu 
abur etCj Secvențele marii sale iubiri 
erau însoțite de ciripitul unor păsărele 
(vorba ceea. ..Intr-un cuib de rămu- 
rele..."). Tirzia vorbire a lui Blaga. una 
din cele mai tulburătoare întâmplări 
din viețile poeților noștri, a făcut 
obiectul unei scene melo zgomotoase. 
Sperăm ca emisiunea aceasta să nu fi 
fost decit o candidă excepție.

Ioana Ieronim

Firi îndoială că reprezentarea na
turii constituie o piatră de încercare 
pentru arta fiecărui pictor. în ultimul 
secol si jumătate. In special. în pic
tură a ti tea experiențe noi. validate 
istoricește, au marcat Drofund modali
tatea de a concepe si transpune in 
piază ceea ce intr-un termen generic 
se intelete prin peisaj. Multe căutări 
i-au situat insă la limita intre exhi- 
bide si dorință de reînnoire si cred că 
nid nu mai este cazul să precizez des
pre ce anume gen de lucrări este 
vorba. Si totuși posibilități de a expri
ma ceva deosebit există chiar atunci 
cind produsul creației poate fi definit 
prin raportarea la realizări anterioare 
ale genului, posibile a fi integrate în
tr-o linie de evoluție pe care ne-am 
obișnuit să o numim tradițională, ter
men care. fără alte specificări, nu 
«pune mare lucru. Posibilitățile aces
tea sint condiționate, in cadrele stilis
tice la care ne refeream mai sus. cu 
deosebire de cultura autorului si de 
sensibilitatea proprie. Pictura lui

Petru Popovid (Galeriile Municipiu
lui) ilustrează, credem, elocvent modul 
cum. odată asimilate, date esențiale 
ale culturii figurative, decantate de un 
spirit ce știe să îsi tempereze combus
tiile. se organizează in formulări plas
tice sugestive. Nota caracteristică a 
acestora este sobrietatea. Reacția spon
tană a artistului în fata naturii este 
permanent autocenzurată. Dorința de 
a imprima Imaginii o unitate de senti
ment se traduce ne planul expresiei 
prin tentativa de a da coerență gamei, 
de a armoniza suprafețele prin gradă
rile suple ale sonurilor. Trecerea de la 
alb la gri intr-un peisaj de iarnă al 
lui Petru Popovici este aDroape im
perceptibilă. Finețea execuției lucrări
lor. înscrise pe linia celei mai fertile 
tradiții coloristice românești. îsi are 
rădăcinile directe în arta lui Grigo- 
rescu si Andreescu. Meritul incontes
tabil al pictorului stă în faptul de a 
fi găsit resursele necesare pentru a 
Dune ln rezonantă propria natură in
terioară cu aspecte stilistico-form a le 
ale unor experiențe artistice valide ce 
suportau o îmbogățire prin aprofun
darea conținutului însusi al trăirii. 
Lipsa de stinghereală, firescul imagi
nilor transpuse De pînză de Petru Po- 
Dovict vorbesc despre o sensibilitate 
poetică stimulată de contactul direct 
cu realitalea. Peisajele elegante aJe 
acestui talentat pictor pot fi comparate 
cu o carte fără greșeli de construcție, 
elaborate de un scriitor care, pe lingă 
alte pasiuni, o are și pe aceea dc a citi 
literatura, si de a o înțelege.

Grigore Arbore

In mod firesc, aparițiile inedite sau 
foarte rare pe afișele scenelor noas
tre de concert suscită un plus de in
teres și aceasta mai ales cind este 
vorba de prezențe notorii, apreciate in 
cercul restrâns al profesioniștilor, pre
zențe care din motive de conjuctură 
extra-artistică, adiministrativă. rămin 
pe perioade prea îndelungate, intangi
bile publicului larg, primelor noaslre 
podiumuri de concert.

O asemenea personalitate componis
tică este Octav Nemescu al cărui nume, 
abia în ultima stagiune, apare cu o 
frecvență normală in obișnuitele pro
grame ale stagiunii. Ajuns la vîrsta 
maturității creatoare, talentul său nu 
se distinge prin forța ci prin consis
tența fiorului poetic, prin implicațiile 
și determinările metamuzicale. poetic 
filosofice aJe actului componistic. 
„Cumpăna porții", muzică de tip evo
lutiv, transformationist, pentru violă 
și bandă magnetică, recent audiată în 
Studioul T 8 al Radioteleviziunii. pre
cum și ..Patru dimensiuni în timp", 
prezentată cu citeva zile în urmă în 
Studioul de pe strada Nuferilor, sint 
creații ce demonstrează că autorul lor 
gândește mult mai mult decît împli
nește In fapt sonor. Uimitoare opere 
în această ultimă lucrare sfera eman
cipării semantice pe care o capacitea- 
ză în economia ansamblului cele două 
așa numite „cărămizi" de construcție 
ale edificiului sonor : sunetele inițiale 
ale cunoscutului eîntec „Hora unirii" 
și melodia de bocet, menținute In echi
libru între utilizarea lor drept obiecte 
sonore în construcția lucrării și capa
citatea acestora de a dobindi virtuțile 
tematice.

Este indiscutabil meritul tînărului 
dirijor Cristian Brîncuși de a lumina 

sensurile acestei partituri; mă refer în 
special La capacitățile sale de a orga
niza pLanurile discursului muzical, de 
a asocia in sens logic momentele de
venirii acestuia. Cristian Brîncuși dis
pune de o capacitate pronunțat rațio
nală de abordare a partiturii, reține
rea in fața acesteia este aceea a res
pectului pe care i-o inspiră fiecare 
nouă pagină, fiecare nou moment al 
evoluției muzicale.

• La pupitrul dirijoral al filarmoni
cii bucureștene. tinărul muzician Ho
rta Andreescu a demonstrat, cu te
meinice argumentări de ordin artistic, 
că evenimentul muzical nu este apa
najul exclusiv al viratei senectuții iar 
faptul râmi ne cu at it mat impresio
nant cu cit este vorba de un debut du
blu. de mare responsabilitate; acela in 
fata ansamblului de instrumentiști ai 
primei orchestre simfonice dar și a- 
cela în fața pretențiosului public al a- 
bonațtior Filarmonicii bucureștene.

Realizarea Simfoniei a IX-a. in Do 
major, de Schubert, a dememstrat pre
țioase capacități de întreținere șl ori
entare a fluxului interpretativ, de la 
dirijor la orchestră și, de aici, la pu
blic; întreținerea constantă a acestui 
interes artistic reprezintă principalul 
dat al actului interpretativ pe care îl 
exercită Horia Andreescu. La aceasta 
se adaugă intensitatea angajată a flu
xului emotional pe care se grevează 
cizelarea eficientă a amănuntului sem-* 
nlficativ în deplină conștiință a date
lor stilistice ale partiturii. Iată, deci, 
importante motive pentru ca prezen
țele artistice anterior menționate să 
devină constante de interes ale vieții 
bucureștene de concert.

Dumitru Avakian
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L-am cunoscut pe Tudor Arghe^i

Certitudinea continuității
EVOCARE DE VASILE NICOLESCU

ra In anul morții lui Stalin. Intr-un 
îfirșit de octombrie. Terminasem ar
mata si oroaspăt licențiat in filozofie, 
uceniceam intr-o îndeletnicire asoră« __________  ___ _

care mă nunea brusc din nunct de vedere inte
lectual si uman intr-un acut dialog cu mine în
sumi. Idolii lui Francis Bacon — acele obstacole 
de neînvins care in viziunea ginditorului englez 
împiedicau rațiunea să alungă la adevăr — erau 
glume suave în raport cu sumedenia de idoli în- 
zăuati ai superstițiilor tenace de ultimă oră. Ui- 
tind o vreme de poezie scriam pe apucate la un 
volum de eseuri. ..Turnul îndoielilor1*, un ..frag- 
mentarium“ de impresii de lectură si meditație 
pe marginea unor opere care obsedaseră gene
rațiile anterioare. Dar mai presus de toate mă 
urmărea zi si noapte umbra lui Arghezi. Pe la 
14—15 ani citisem dintr-o răsuflare volumul de 
poezii apărut la Fundații. Rezultatul : amețeli ?i 
spaimă. Noua estetică a untului, eufemistic 
spus, pe care o introduceau violentele lexicale 
din „Flori de mucigai* mă descumpănea pro
fund. în conștiința mea nu se aliau sub nici o 
formă ..Tu nu ești frumusețea" sau ..între două 
nop ti " cu piese gen „Sici-bei“ : ..Duhovni
cească" sau ..Oseminte pierdute" cu pitorestile 
protuberante cromatice din ..Rada" etc. Trecu
seră ani. Primele mele experiențe suprarealiste. 
Debutul la „Națiunea" lui Călinescu. Cu timpul 
insă poetul crescuse hyperionic in imaginația 
mea. Nu mai aveam Impresii disparate, contra
dictorii. Forța viziunilor lui. îndrăzneala poetu
lui de a se mistui pe un rug mai înalt chiar de- 
cît visul, gestul lui de a cuprinde cu o singură 
mină în plămada aceluiași vers azurul și infer
nul. îl situau in punctul cel mai înalt al spiri
tualității românești de ”
Toate aceste convingeri.
mele, se sublimaseră în 
biri care purta numele 
era si mai ales neauzit, sau abia auzit, el era 
de o mie de ori mai prezent șt auzit. Invizibilul 
în care trăia îl făcea să fie mat mult ca ori- 
cind ..al tuturor". Nu mi-a plăcut niciodată să

la Eminescu încoace, 
care nu erau numai ale 
conștiința unei mari iu- 
Arghezi. Nevăzut cum

INSTANTANEE

Un succes

din toate genurile, sau mai exact, spe
ciile literare, epigrama poate fi incă 
socotită Cenușăreasa, adică cea mai 
vitregită : editorii se feresc de ea ca de 

foc șl o trimit să fie publicată „in regie proprie" 
la Editura Litera. Se pare însă că in ultimul 
timp gheața a fost spartă și că neîncrederea în 
„vandabilitatea" (frumos barbarism, nu-i așa ?) 
culegerilor de epigrame a mat scăzut. Iată, un 
succes fără precedent a repurtat la sfirșitul anu
lui trecut epigramistul D. C. Mazilu, de la Clu
bul Cincinat Pavelescu din București, al cărui 
volum. Zig-zag umoristic (Editura Ceres, Bucu
rești. 1978). conținind epigrame, fabule, alte ver
suri satirice, aforisme („afurisisme1* și „mini- 
maximeri. și spiritual ilustrat de cunoscutul epi
gramist și caricaturist, AL Clenciu, a fost tras 
intr-un tiraj de 257 000 (a se citi două sute cinci
zeci și șapte mii) de exemplare. Poetul Ion Bă- 
nută. cu al său cuvint înainte. în care bisează 
calitatea epigramistului („Un umorist umorist**), 
nu greșește cind afirmă despre autor „acest om 
de certă vocație".

Iată, de pildă, cum con>?~t'2_. accrta 
său prenume : De ce ,.D. C. Mazilu* - Iwtecri-

: „Sini Mazili dasTm — n-i -’:a D&’
cu-aceșîia nu-ara treabă !• * ai rni-nrrete P. l." 
cl nd scriu— Oare, ce-j^iți— et-î-trMbi T* A*: 
•substituit, desigur, la lectură, cele două mc 
cule din corpul epigramei, cu cuvintele de ce - 
Este o Întrebare pe care trebuie să și-o pună 
orice scriitor : de ce scrie ? Desigur, nu ca să se 
afle în treabă !

Spuneam cîndva, gloeînd in marginea poeziei 
moderne, că datorită așa-zisei analogii univer
sale. poeții de azi se Iau la intrecere cu cele mai 
disparate raporturi dintre obiecte, care fac im
posibilă „reprezentarea" lor. audio-vizuală. Mult 
mai apropiate sînt analogiile găsite de epigra- 
mîști. De pildă : în operația mincării, intră și 
aceea a înghițirii. D. C. Mazilu scrie cu o foarte 
justă apropiere a celor doi termeni — Unor con
frați : „Amicii mei sint chit pe chit : / Deși in- 
tr-una se mănîncă. / N-a dispărut nici unul incă ' 
Deoarece nu se... înghit !“.

A nu se înghiți înseamnă a nu se putea suferi 
(între ei), iar a se mînca, la figurat, a se duș
măni. Firește, antipatiile reciproce dintre con
frați. — fenomen frecvent, dar nu și general, — 
nu au urmări fatale. „Morții pe care-i ucidcți 
sfnt foarte sănătoși", spune versul unui clasic 
francez. Așa este, marile execuții literare nu 
ucid, dar uneori „convalescența" durează. O epi
gramă foarte tăioasă nu se uită ușor, nici de pu
blic și mai ales nici de victimă. Din nenorocire, 
cum spuneau bătrinii noștri, epigramiștii i<i 
schimbă uneori floreta cu buchetul de flori al 
madrigalului. Acesta este cazul epigramei adre
sate de D. C. Mazilu Unul bas : „Cîntăreti sînt 
o mulțime I Care au un timbru gros... I Tu. cu 
cit cobori mai jos. / Vocea ți-e mai... la-nălțime“.

Așa este. Cu cit ia notele mai de Jos. cu aHt 
este basul mai bun. Aci se adeverește zicalz. 
cum că extremele se ating. Nu tot atit de omagial 
este Epitaf unui umorist : „Murind continuă să 
se spună / De-un umorist ce-n groapă zace. / 
Că asta-i... gluma cea mai bună / Pe care a pu
tut-o face !".

Din moment ce insa autorul nu-si nominal1- 
zează victima, fiecare umorist poate crede că e 
vorba de altul.

Șerban Cioculescn

Baiorelief de Paul Mareea

apăs clanța unei ușf dincolo de care mă aștepta 
șansa, privilegiul sau chiar salvarea. Mai mult 
împins de un prieten care exacerba virtuțile 
unor timide încercări lirice m-am trezit într-c 
după-amiază. singur, bătînd în clopotul de la 
poarta Mărțișorului. Mi-a ieșit în întimpinare 
năluca unui țăran bătrin, stîngaci și enigmatic, 
încurcătura a fost mare fiindcă începusem subit 
să mă decomprim verbal, neștiind că interlocu
torul meu era un lucrător din via maestrului. 
Am fost condus si înfățișat poetului care venea 
cu pași mărunți pe potecă înaintea mea. Ne-am 
așezat pe niște scăunele între corzi de vită și 
buruieni palide. O cină de taină a visului si cu
vintelor nerostite. în fond nu venisem decit să-J 
văd. Mă interesa să știu ca am fost și eu la

Setea de simplu
„Dar. in primă 

instanță, nimic nu 
e simplu. Drumul 
cunoașterii e de la 
complicat la sim
plu, adică de la 
impur către pur... 
Simplul e ceea ce 
te obține la urmă, 
e rezultatul expe
rienței și meditației 
Urzii*, sene Ale
xandru Paleoloffu 
in Bunul simț ca 
paradox (p. 40). fri 
această instanță se
cundă a simplității 
se situează toate 
cărțile sale. N’i^ai 
“d aici riaphef ia-

• dr a tur

jeeeîez. ra 
mod necesar către a
marilor adevăruri". Altfel spus. s- răfre
acel de neatins ideal al curtatului 
care ar cuprinde intensiv obiectai real -
Cunoașterea ar deveni sinonimă realului. spejm* 
dintre obiect și subiect ar fi abolii. Dar utons 
gindirii omenești ne-a arătat cit d? • •>**.
mecanismele resursele 
pu.se in mișcare (pjentid in
deschidea către 
matemalice. Spațiul dtnțre ți j-rti.-.-r
dispare ; tnsă ef, ca spațvc de»
Distanta pe care o inst--<-e -_u n
locul prin care putem stabili 
tem interpretativ.

In acest tens scrierile bti Almndhm Peler*- 
logu au dimeiutunea asati act de rertxJsis.’T. 
versul literar este redat Iu: in»»;*. 
sale primordiale. Aceasta ne =
nea la citat, ei. din contra, calez carrc
cea mai potrivită judecată- O aser
țiune nu este cea mai apropiat* o^sbc?. rea 
mai îndepărtată: ea nu *ite desewea. 
marea ori sugestia ci
ță dintre particularul sfidător frn reOwa rt-
n oaș te ni) ți conceptul « cea mai 
disponibilitate integratoare. Cntien ,L?rr»-
dnt Palroloau este — fapt — o ~ -trrrâ
a prethcațiilor. Iar predicate -
catd logică, adică idealitatea dsasre nb-^vt
(fenomenal literar concret', St kS 2* fcoa-
cept generalizator) : ..Cornîcdt- e o co*-

AIREL M. JUNTA
□lina niapit 

om inghițH munți $i cimpîi 
pnntra degate-mi alunecă 
mân ți canari adiacente 
•gimri cu ochâ sprt nimeni 
arsewM cum totul »e pierde 
s«h nasfirsîta gurc-»erde 
«pase noaptea cea din urma

oracol, că am pipăit cu privirea aerul si contu
rul cireșilor între care se mișca ; trăiam cu o 
tensiune obscură starea acelui vers poruncitor și 
dur. tăios de alb al poetului : ..Vreau să te pi
păi șl să urlu : este '■ Nu știu dacă am retinut 
vreo expresie a chipului, vreo Inflexiune mai 
proprie a vocii, vreun accent special. Discuția, 
bruiată de cintezoi, a curs blind si liniștitor. în
cepută de la lucruri care n-aveau nici o legă
tură cu poezia, a virat spre geniul ciclopic al 
Iul CălinescuL Urieșenia acestuia pe care o sim
țea mai viu decit toti contemporanii la un loc 
îl preocupa surd. înregistram crîmpeie de glo
duri. tăceri, apoi blitz-ul cite unei metafore care 
scotea la iveală năluca unei idei, a unui fapt, a 
unei fizionomii. Discuția a durat mult și nu în
drăznesc nici azi să deslușesc aici secretul ne
voii de apropiere a celor două mari spirite in 
acel timp. într-un tirziu mi-am amintit că lua
sem cu mine un eseu intitulat „Un portativ și 
un infinit" replică tardivă a mea Ia „atacul" din 
revista „Ideea europeană" săvirșit de Ion Barbu 
la adresa poetului. Era un eseu de buzunar care 
in esență ii preamărea pe cei doi mari poeți- I 
l-am oferit stîngaci ca pe o floare și m-am re
tras. Miracolul se împlinise : îl cunoșteam pe 
poet. Mai exact : îi întinsesem mina, gindul si 
Inima (Nu bănuiam atunci că am să-1 revăd, 
după aproape zece ani. de nenumărate ori. sin
gur sau alături de colegi al mei. pasionați si 
fericiți editori ai maestrului).

Am plecat plutind. Acasă, în căminul, azi dis- , 
părut, din vechea stradă Luterană eram așteptat 
de o droaie de prieteni. Am fost descusut cu ne
răbdare și curiozitate ore în sir. Vizita, in ima
ginația lor — ca si în a mea. dealtfel — ținea 
de imposibiL Mitul personalității argheziene era 
in plină expansiune. Prezenta lui era o certitu
dine a continuității si măreției duhului nostru. 
Atîtea întrebări mi s-au pus. atîtea îndoieli 
m-au forfecat incit, a doua zi. după o noapte 
de discuții, de revelații si extaze m-am întrebat 
aidoma poetului : ..A fost ? n-a fo<st ?“, l-am
cunoscut pe Arghezi ?

mofonie, in cere natura, omul, societatea, sint 
concretiUMîle multiple ale unui Logos genera
tor- (Bunul simț ca paradox, p. 142) „Creanga 
de aur**, romanul lui Sadoveanu, este un des
census ad inferos- (Treptele lumii sau calea 
către sine a Mihail Sadoveanu, p. 52) etc. 
Predicate, sinteză a unei ample demonstrații, 
redă dimemis^de originare ale operei, surprin
de matca primordială in care ea se desfășoară. 
Ea dertne co*-tpondentul analitic al intuiției 
obscure iaceȚcstc de orice cititor, explicitarea 
conceptuala s viziunii bănuite, dar incă inacce
sibile.

Sfrăbsz, de-a lungul cărților lui Alexandru 
PaleoLoș* caeva teme fundamentale (să amin
tim «iei rd ■ carte se sprijină pe intuițiile
ți «răitate deja din Spiritul și litera
(p. IMi ți dreui șanț că paradox — cap. Filo- 
zn?->- ixi Sad83.*a*=51. Medifiad asupra operei de 

«axors! — e^-zază ți asupra propriei expe
riența. n onprn sinehti el medilrezi
ți .V: se rel^i dstfel
t=~-ea ■ *c7î>2»i mtic
sAfOrvn t0*a*K3di 4» t-r-.iaca

si se aceea a
ex2r’gs“ii r- drefr*' ț:

«wom AaBRr înmBi r - -ț-ș
• a. tacttap*a« Caaari «icn»

<'‘or-— «a «k # «*a fcssaasss-a ț=vti

r «■ r wsi _r-

-

□runcind voalul de neant 
peste inima mea
atunci cind visam zorii 
unui veac nou 
ridîcîndu-sa in singete meu 
aia cum aburii depărtării 

t sub nari da cai sălbatici
timpul încremenind

In căutarea
Poetul transcrie legendele lirice în tona

litatea corosivă a celui care nu mai 
crede în minuni, coboară basmul în 
anecdotă și biblia ne pămîntul pietros 

al Buzăului natal.. Abolirea sfințeniei într-un 
demers atit de radical — etapă intermediară 
inegală în rezultate, dar extrem de semnificativa 
pentru natura vizionar-constructivă a acestui 
important poet contemporan — îl apropie de 
dramatismul implicat în creația argheziană si. 
dintre cei de azi. de Marin Sorescu. autorul poe
melor din „La lilieci". Dar in Mai mult ca 
pilosul, se atenuează în bună măsură această 
tendință, f&cind loc si uneori amesteeîndu-se cu 
impulsul refacerii lumii. în orice caz. este încă 
sesizabilă atitudinea iconoclastă. Cu o pensulă 
groasă, poetul scorojește si aici serafismul icoa
nei plasind legenda (Fecioara cu pruncul) intr-o 
casă dărăpănată cu interiorul degradat si albul 
jegos al demultei spoieli" pe pereții căruia ..se 
văd vinătăi. găuri de cuie, scoabe pentru inele". 
Fecioara are capul „cit o vadră" si fata. albă, 
„cit roata de cașcaval". Legenda scoasă din rama 
sacră, din mentalitatea canonică. începe să călă
torească. duDă cum vedem. într-un spațiu asa- 
zicind profan. Pentru a fi cunoscută si admisă, 
ea trebuie mai întîi să fie ..recunoscută", 
coborîtă într-un univers familiar, ros pe la col
turi. Fecioara Maria, argheziană, ne aduce 
aceeași impletire de vulgar si suav, de stei si 
smirc, numai că artizanul lucrează aici cu mai 
mult rafinament, mai degajat, semn că spiritul 
începe să se liniștească. In general insă, toti 
sfinții poeziei lui Ion Gheorghe se bucură de un 
regim, cel puțin aparent, derizoriu, alungind de 
multe ori simple pretexte pentru povesti cu 
fecioare furate sau cu haiduci care si-au uitat 
de mult crucea. O „fugă în Egipt" este adusă 
„pe drumurile tot o glodină". însă maniera de
vine aici obositoare, iar sintaxa imposibilă. 
Herodiada. din aceeași serie, trădează chiar un 
gust îndoielnic : defectul multor bucăți din Zo- 
osophia. îndeosebi, provine din facilitatea Droce- 
deului. din coborîrea a ceea ce era demers 
radical in manieră. „Demachierea" sfinților intră 
într-un automatism rudimentar, iar abuzul de 
manechine, peruci și bărbi false plictisește. Pe 
de altă parte, demersul artistului popular — din 
materialul căruia împrumută poetul — nu este 
univoc : el nu numai năzuiește să aducă sacrul 
mal aproape, dar si invers, prin acea naivitate 
funciară ca formă a idealității lui : să înalte 
lucrurile umile la o condiție superioară. Se pare 
că autorul Zoosophiei n-a avut în vedere această 
naivitate primară de la temelia unei lumi 
pănuserestl. plăcerea pură si gravă, fără nimic 
vulear. de a travesti lumea profană într-una 
sacră. Efectul artistic cel mai înalt era obținut 
aici din „defectul" involuntar, din stingăcla ..na
turală". dlntr-o foarte emoționantă diferență 
între inerție si realizare : se simte în materia 
primă în care lucrează artistul anonim o supra
firească sirguintă de a atinse idealul, de a 
transpune familiarul, „realisticul". ..banalul", 
prozaicul într-un imperfect registru sacral. Li
rismul provine de multe ori din ardoarea cu 
care el visează și își „amintește", o perfecțiune 
De care n-o atinge. Sensul demersului său naiv 
este deci ascendent și nu descendent, potrivit 
credinței sau bănuielii pe care o are despre 
idealitatea unei lumi unde a trăit cindva. Pre- 
luîndu-i procedeele, dar în scopuri opuse, Ion 
Gheorghe prelucrează aceeași materie și, inevi
tabil, o deformează, 11 strică proporțiile „denun- 
țînd" chiar ceea ce ii conferă valoare : „stîngă- 
ciile" despre care am vorbit, acele defecte invo
luntare, ce traduc acolo naivitatea ca formă a 
idealității spirituale. Oricum, trecînd de atari ine
vitabile deformări, efectele „desacralizării" sint 
puternice, căci dincolo de amuzamentul jocului 
se află un ochi rău. se scormonește lumea legen
delor biblice, o imită spre a o degrada : o formă 
de refuz al „religiei" consacrate și eroilor ei. Din 
aceste cărți ale lui Ion Gheorghe lipsesc cu 
desăvirsire personalele si valorile oficiale, le
gendele cunoscute si admise de toti. El se com
portă ca un Dftgin in patria lui veche, refuzi-.d

Ierbarnl
dm W.

tt/Wcîc Dacă poezia ■»
?î settzatut — spunea Btepa — atL«ri

or-^Jar IO*»M ar face tt-uH decit 
‘.aaze *v4<MOgrUr7. Poezia cere împrumută ți 
:u.ri.7 -îai Ierbar de nervi debutează
p-ontr-o s^agtne apropiată de aceea a petini- 
ior ți-»* tinerea inaltă prin iatero-

: ^Bea^ apă / din palmele sparte 
piroane. .' Beau din aer ca dintr-un riu din 

tn.’t ww «-“■* peștii- / Tinerețea mea ?
Lart«ț / ia // Muzica ? Ceea
crsrxira svrțu. ' Pictură ? Muzică-n asceză. / 

? Floare afazici, finalul poemului, 
bibiic de a lovi ia semenii tăi 

cv amur st^ictță la modul svav-impera- 
l r acelui cunoscut hypocrite lecteur :
L/rrji M vedeți noaptea ! cu ochii mei de un 

«arc, / i^credintați-rd acestor două 
— uz:’. cu cure conviețuiesc, ! lăsațt-vă striviți 

/ care e an ierbar / de nervi
unei tulburări neobișnuite 

Tuinra pare îndepărtată și de neatins ca intr-o 
oaisudă. ta* rmafftmle ei nu mai au decit culo-

. ..Parfum friabil, } miere incine- 
-c:u — cz p"vț mai ai, frumoaso, / la bursa mi~ 
rodxncJor ? ' yfai dulce / ca pulpa ninsorii, / 
f.ndă rw melancolii destupate / ți-am scris / 
mi Aaz*.bar de scrisori. / Sub chipul tău / am 
merș de am stat, / ruină a parfumelor*...

Fr^^iiițatea acelei trestii ginditoare care este 
fu*î& umană se exprimă printr-o metaforă de o 
concretețe revelatoare : „Fiți atenți la cai, atențl 
a hamuri, t viața mea-rj transport de lăzi cu 

geamuri, legendă ori sare } in curs de coagu
lare 1 (Cu privire la viața mea). Ceea ce res
pinge categorisirea și pune poeziei lui Tomozei 
sub zodia impresionismului apare clar intr-un 
poem cu accente de artă poetică : „Acrobatului 
dezechilibrat / ii trebuie o secundă să cadă~r 
arenă, f Ca să ajungă / pe fundul ochiului meu! 
Î! trebuie ani ți ani... H Această lentoare a 
mea / fine-n viață făpturi ! pierite demult i 
pentru alții" (Acrobat). Semnele rele, răul pro- 
priu-zis vin totdeauna inexplicabil din trecut, 
parcă din sediul destinului, pecetluit sub noianul 
timpului mort : „Ieri primăvara fumega, lilial, i 
ieri incă, paharul era pocal, / ieri călărețul se 
zidea pe call! cind peste noapte, brutal, / mi-a

Dadei mitice
să adopte religia nouă, oficială. Ca un băștinaș 
care opune cuceritorilor propriile sale mituri. Iar 
atunci cind și dacă îșt însușește noua religie, 
simbolurile ei, o face pentru a strecura în che
narul lor, subversiv, materialul propriu, autoh
ton. Coborînd astfel „cartea sfintă" pe pămîntul 
său. Mizgălind icoanele. Răzuind cu o străveche 
custură țărănească aureola serafică. Anticanonic, 
poetul este in abest fel un spirit negator. Ca 
într-un palimpsest el vrea să scoată la iveală 
o „scriere veche". Pe icoane, culorile dulci de
vin pămintii și „urîte" ; ochiul se întunecă sau, 
uneori, sceptic, se amuză.

Un drum paralel cu acela al divulgării unei 
lumi de fantoșe, artificială se desfășoară, cum 
spuneam, încă din Mal mult ca plinsul : o cale 
de întemeiere, de refacere gravă și solemnă 
ne poartă către o umanitate străveche, mitică, 
construită deductiv. Din perspectiva acesteia 
ne dăm seama mai bine că radicalismul descris 
mai înainte. întregul proces de degradare prin 
care poetul forțează lumea să treacă nu este 
decit o „tehnologie" a purificării. De altfel, 
chiar titlul. Mai mult ca plînsul, indică nu atît 
un spațiu moral cit o probă, o inițiere in pro
cedeele de recucerire și reîntemeiere a lumii 
cosmotice din care fac parte țăranii, „pietre de 
catedrală" ce urmează a intra în alcătuirea 
altor zidiri. In prelungirea „demistificării". dar 
depășind-o, există în „Mai mult ca plînsul** 
anumite poeme ce promit ceva nou. anuntind 
un scenariu unde lumea nu mai este degradată 
prin ridiool si deriziune ci supusă, mai întîi. 
unei amenințări prin apariția catastrofelor 
apocaliptice. Poemele sint aici niște „predici" 
— avînd funcția de profilaxie morală — care 
reiterează istorii mitice și exemplare. învă
luite. într-o atmosferă de mare poezie care le 
șl salvează de monotonie și uscăciune doctri
nară : ..Era lunea, / cînd multă cenușă acoperi 
lumea : / perirea suflării văzum i prin tala- 
zele de fum ; / soarele, cit ochiul de mierlă / 
privea lumea ca voinicul la gherlă. / arborii 
iarbă prăfoasă, / miroseau a pucioasă..." Lu
mea încenușată de amnezie, cu sensurile fări- 
mitate, trebuie reînviată, „trezită", printr-o 
împrejurare năprasnică : „Ce la puntea de 
peste girlă / se izvodi Marea șopirlă ; / de trei 
ori avea coada înnodată / sfirșită-n săgeată — ' 
dealul solzosului trup / se sprijinea-n patru 
labe de lut ; / la umerii de dinainte / avea 
aripi suflătoare de aer fierbinte ; / ce pe mul
tele nări / arunca de-a dreptul vălgâri ; / avind 
limbă subțire și terminată / tot cu virf de să
geată". Un suflu „mecanic", de epocă indus
trială. decupează acest „monstru mitic" din^ 
apele lui primordiale și-l trage cu un pas m»t 
spre noi. Oricum. de aici încolo scenariul este 
previzibil. In acest ciclu, ..Sfintul Gheorghe", 
apare. în locul sfintului creștin, eroul civiliza
tor. Manimazos. „cavalerul trac" prin interme
diul căruia începe evocarea unei religii stră
vechi. păgine. anterioară lumii greco-romane. o 
protoistorie ce-și conține propria mitologie. 
Poet eretic, iconoclast. Ion Gheorghe, paralel cu 
demoliția satirică, inventează liric și simbolu
rile unei străvechi civilizații țărănești, conju- 
rind betoanele megalitice ori pietrele riului să-i 
slujească drept documente, atestate, ceea ce 
poetioeste este pe deplin posibil. Țăranii, ei în
șiși. sînt asemenea pietre uriașe în pielea dură 
a cărora o istorie secretă a lor și-a scrijelat 
urmele. Ținta supremă a acestui demers, divul
gat programatic in „Cavalerul trac" o constituie, 
desigur, căutarea și aflarea Daciei mitice, mo
tiv poetic ce a chinuit imaginația marilor ro
mantici. Mit deosebit de fertil, temă tulbură
toare centru poezie, căci felul cum poeții iși 
imaginează îndepărtata origine geto-dacică a 
românilor presupune o confruntare cu aburosul 
spațiu poetic aflat la granița legendei cu reali
tatea. a mitului cu is tori a. un tărîm intramun- 
dam. de unde sonda poetică oricind poate veni 
încărcată...

C. Stănescu

de nervi
rrx’-s pa jxxtoi x <m .¥eojidcrtA.=’—"
fl*n. incă—). Oncită femeuate am atribui sufe- 
nxiti. și bolii mu morțu inseși, fenomene de 
neocolit — asediul aceilora (asupra unor părți ale 
ființei sau asupra omului integral) nu va reuși 
să suprime esența umană, care conține in sine 
dimensiunile oricărei aparențe : „Dar e ceva 
mai intreg decit marea / care se sparge l me
reu 1* (Consolare). Modalitatea de a pune surdină 
mai ales stărilor depresive este abandonată din 
cind in cind ți rezultatul se observă în extra
polarea stării pină la dimensiuni metareale : 
..Aș plinge o lacrimă uriașă. / plină de sare. / 
in care o turmă ocnașă / să sape un secol, fără 
s-o doboare* (Salina). Demnitatea umană este 
simbolizată prin elemente fără de care viața ar 
fi de neconceput: „Șira de spinare poate să 
cadă oricum / dar nu in genunchi, singele nu 
se-ncovoaie* (Vertical). Nu vrem să facem in
ventarul de frumuseți al cărții luț Gheorghe 
Tomozei, dar peste expresia modernă cuceri
toare a unor sentimente permanente ca arhe
tipurile și (totuși) la fel de noi ca orice prunc 
abia născut, nu se poate trece: pe linpă cele din 
care am citat, relevante mai sint poeziile : 
Frumoasa, Neînduplecat. Poesis. Amintiri din 
copilărie, Definiții, Magnificat, Uneia. Sig’ă, 
Nopțile picturilor, Desen attic, Felurite petre . 
ceri. în orașul necunoscut, Sonetele. Dintr-o le- X 
gendă. Miel, Culorile vidului. Uriașa vertebră. 
Un rost. Ieri. Un suris, Nașterea fiului. Intr-O 
casă pustie, Fără copii. Resemnare. Către poet. 
Cintec de dragoste, întoarcerea fiului. Arhiva 
de fluturi, Un dor, Recompensa, Narcis altfcL 
Evoluția lentă dar sigură a lui Tomozei im
pune cu Ierbarul de nervi, odată cu cea mai bună 
culegere a sa. și o admirabilă carte de poezie 
in lirica noastră contemporană. Deși așezată 
printre poemele de la începutul volumului, nr-ar 
fi plăcut ca poezia O bucurie să constituie fina
lul acestei cărți : „O bucurie a intrat in odaia 
mea ! Să fi greșit ea ușa ?! Se destind articu
lațiile singurătății ! și lumină tigrescă, / sub 
fermenții melancoliei, / Trece prin ziduri / ia 
riul în brațe ca pe un ied ! și-l trece dincolo 
de pădure, / apoi trece pădurea dincolo de 
iarnă / și iarna o ocrotește i cu patul ierbii 
comun*. Spre bucuria prietenilor ți cititorilor 
lui Gheorghe Tomozei reamintim adevărul unui 
vers celebru : „O boală învinsă e orice carte“.

• Pornind de la o promisiune
Promiteam in reportajul publicitar din numă

rul 10 al acestei reviste ci voi acrie despre 
grija ce se manifestă, in întreprinderea mi
nieră Cimpulung Muscel, fală de «n. față de 
condițiile sale de muncă, față de sănătatea sa. 
toate concretizate in îmbunătățirea condițiilor 
de transport de Ia și la locul de muncă, in 
asigurarea unei asistente dintre <xL-
mai competente, in alocare? unor fonduri im
portante cu care s-au arhjză'vnnat vertil»w»^r- 
de mare rapacitate,
aer cit mai curat in aba Laie in țr-jeurarea snor 
materiale igWuco-saniUîe ri a wnx* echipa
mente de lucru ți de proteme.

Despre această grijă maniîesîâ^ rață de mi
neri. am avut o discuție cu președintele Con
siliului oamenilor munci. Im Gfcâ-
davi|, și cu contabilul șef al unității, eea— 
mistui Stanca Dniomiresca.

• „Forța de muncă pe care o avem 
trebuie păstrată in depline condi
ții de securitate a muncii"

Această frază, transcrisă ca titlu al interviu
lui acordat de cei doi interlocutori ai mei. este 
un fel de concluzie tras? mai spre finalul con
vorbirii avute cu am îndoi. La întrebările puse 
de mire la începutul convorbirii, am primit un 
răspuns detaliat, a cărui redare integrală ar 
necesita un spațiu mult mai mare. Redau, ața 
cum mi-au fost oferite, rele mai importante 
idei pe rare mi le-au oferit cei doi interlo
cutori.

„Dat fiind faptul ră meseria de miner pre
supune o sănătate de fier, cum se spune, ne 
preocupăm in permanență ca oamenii care

Luceafărul vă prezintă:

întreprinderea minierd Cîmpulung liusccl o»
Ia W'. î=a «ă aiSi es=*..dri:: de

igi«nă =s de dintre rel* mai
T-. ide* a o at-

-f~'k o!î sm îr- ’"t_i m sistai?, un
cgtc-cL” dt aaraMî «rf d-ș ir.fi-

ș*f lor R—a fir_* 7 ■ cărei
apucare in 7-7- -■ a - La dxspantia pra-
f ' Țaut—: rsnă '.s XI Îs sută.
ArMSUi ir---—-, că iu -nai inhalează
peaisâL yr. uraerteazi aceasta presu-

a. îs r77^ coedăfiî ~ai buae de
r- —.52 fernă de îmbolnăviri.

Tea pț «r* a unor rondsții de muncă
rr besse se «1 iîîî—a’.ra ce a condus la
re»1iz*i*» îMpinfitazrEior de vagoneți. Pinâ 
acum, vagonețu hnpinți mangal, acum,
ace«r proces <-e reaînwază de acest mecanism 
hidraulic numit h^pingătorul de vagoneți. Fo
losirea lui ebmină. in primul rind. pericolul 
accidentării si Îmbolnăvirii, apoi, in al doilea 
rind. folosirea aresturi mecanism hidraulic con
duce la o mare crețtere a productivității muncii.

înainte de a intra in mină, la suprafață deci, 
minerii se adună in săli de apei bine Încăl
zite. Iți schimbă echipamentul in vestiare do
tate cu ceea ce asigură o igienă perfectă. S-a 
urmărit să se elimine în totalitate factorii sau 
condițiile care ar putea duce la incapacitatea 
temporară de muncă a vreunui miner. Astfel, 
a fost asigurată asistența medicală la toate sec
toarele, in subteran și la suprafață, s-au or
ganizat cu o mare atenție punctele sanitare 
existente la fiecare loc de muncă, in așa fel 
ca ele să dispună de medicamentele necesare 
oricărei intervenții sau situații critice.

• In aceeași idee
Tot în Ideea asigurării unor condiții bune de 

muncă, s-au introdus complexe mecanizate de 
exploatare la Cotești. Anul acesta, această ac
țiune va continua prin dotarea altor mine cu 
asemenea utilaje de mare randament care asi
gură. totodată, o siguranță in exploatarea căr
bunelui în abataje. Astfel, vor beneficia de 
asemenea dotări minele : Poenari, Pescăreasa, 
Jugur. unde, la ora actuală, se folosește nu
mai forță de muncă înalt calificată.

Răminînd în sfera aceleiași idei a grijii față 
de om, mai putem evidenția alte aspecte ale 
ei. așa cum se pot înregistra azi în întreprin
derea minieră Cimpulung Muscel. Așadar :

• Asistența medicală de înaltă specialitate 
este asigurată de cadrele medicale ce activează 
in Spitalul minier Schitu Golești sau in dis
pensarele și staționarele existente in fiecare 
sector.

• Ca o expresie a preocupării față de sănă
tatea oamenilor, poate fi socotită și verificarea 
sănătății fiecărui miner inițiată de curind la 
nivelul tuturor sectoarelor.
• Pentru recuperarea capacității de muncă, 

minerii musceleni dispun de bilete de trata
ment și de odihnă in cele mai importante sta
țiuni balneo-climatice.

Sigur, mai putem evidenția șl alte aspecte, 
multe altele, toate conducind la aceeași idee : 
păstrarea forței de muncă în deplină sănătate" 
mi-au spus în final cei doi interlocutori.

Tehnica - în slujba grijii față 
de om

După cum am putut observa din cele rela
tate de interlocutorii mei din timpul documen
tării pentru scrierea acestui reportaj, introdu
cerea tehnicii noi capătă aici, în întreprinde
rea minieră Cimpulung Muscel, două valențe : 
una ce satisface nevoia de cît mai mult căr
bune ce se simte în aceste zile, fapt tradus in 
creșterea productivității muncii, cealaltă ce vi
zează asigurarea unor condiții de înaltă secu
ritate a muncii. Pentru a conduce aceste com
plexe mașini cu care au fost dotate minele din 
acest bazin carbonifer, s-au inițiat cursuri de 
calificare și de ridicare continuă a calificării, 
pe fiecare sector. Am reținut o inițiativă demnă 
de evidențiat, inițiativă care a dat roade neaș
teptat de frumoase. Spuneam că minele au fost 
dotate cu complexe moderne de exploatare. în 
legătură cu această dotare tehnică, s-a luat 
hotărî rea ca acea echipă care va înregistra o zi 
lipsă pe lună va pierde complexul. Această 
măsură a condus la o adevărată întrecere între 
echipe, fiecare dintre ele urmărind realizarea 
unei prezente la lucru de 100 la sută și, în 
plus, o cantitate mai mare de cărbune peste 
plan. O inițiativă frumoasă, demnă de genera
lizat șl în alte întreprinderi de profil 1

U Măsurile de respectare a secu
rității muncii in sprijinul produc
ției

Ceea ce am scris mai sus in chip de titlu al 
unui capitol, este o realitate, o realitate în
registrată ca atare in această întreprindere.

Care sînt aceste măsuri ? — aceasta a fost 
întrebarea. Răspunsurile venite din partea in
terlocutorilor s-au strecurat sub forma celor 
ci te va Informații transcrise mai jos :

• A fost generalizată săparea mecanizata a 
lucrărilor cu combine de înaintare de mare 
productivitate PK 9 și 4 PU.
• Au fost organizate concursurile pe teme 

de protecția muncii : Cine știe NTS riști fă ! 
șl Sectorul model pe întreprindere.
• S-a diversificat propaganda vizuală la ni

velul tuturor sectoarelor.
• Trimestrial, se analizează problemele ce 

țin de respectarea NTS sau de protecția muncii, 
in cadrul ședințelor COM.
• S-au organizat întreceri între sectoare pe 

aceeași idee a respectării NTS.
Sînt numai cîteva măsuri a căror aplicare se 

repercutează și se răsfringe asupra producției 
de cărbune dată peste plan. Pentru că trebuie 
adăugat acum, in finalul acestei serii de re
portaje publicitare ce vizează activitatea între
prinderii miniere Cimpulung Muscel, că aceasta 
unitate argeșană figurează mereu in rlndul în
treprinderilor fruntașe din județ. Sint si aceste 
rezultate, la rindu-le. o expresie a grijii ce we 
manifestă față de om, în această prestigioasă 
unitate economică argeșană.

Reporter



atelier literar
[ posta redacției j

ALICE CAUC : Versurile nu 
sînt încă la nivelul publicării 
(n-ați depășit, adică, definitiv 
faza de început, în care îți mal 
fac loc uneori destule șovăieli 
și stingăcii). Ceva mai bine, în 
,.Primăvară", „Privighetoarea", 
„Singur".

R. BAZ : Sînt și aici ecouri și 
influente (poate și din Ionescu, 
ori alții), iar schița e mai puțin 
reușită decît precedentele (fina
lul e pedestru și precar și iese 
din „cheia" fantastică-absurdft 
în care e scrisă — destul de 
bine, altminteri — întreaga 
piesă). Problema publicării nu 
se pune încă — nici n-ar trebui 
să doriți asta, înainte de a vă 
putea ști exprimat în exclusivi
tate (și nu „în grup") în ceea 
ce scrieți. (Chiar „orgoliul nos
tru", de care vorbiți, ar putea 
suferi răni grele dacă l-am lăsa 
să ne împingă la gtesturi grăbite, 
insuficient fundamentate...).

ANCA B. : Foarte Inegale. 
Citeva lucruri destul de bune 
(„Noi n-am umblat", „Astăzi"), 
dar mai multe pagini dezlînate, 
fade, fără culoare și „nerv" 
(„Copilărie II“, „Copilăria, anii 
73...“, „O să Vă povestesc" și, 
mai ales, chestia oribilă cu 
„bunica-tîrfă" î I — nu cumva 
vă scapă înțelesul cuvintului ?). 
Reveniți (și cu o semnătură 
întreagă).

ASMODEU: în general, lu- 
cruri greoaie, „făcute-, cam 
sărace în lirism. Ceva mai în
suflețite. ..Mers", „Creion". 
Dintre celelalte, cîteva cu o 
„tușă" satirică par să făgădu- 
iască mai mult : „Timbru",
„Spleen", „Mirare".

VALENTIN POPESCU J în 
continuare, regres spre medio
critate și agramatism. Dacă nu 
slnteți în stare de efortul 

V ^elementar de a învăța să scrieți 
corect (fără chear, garderop*. 
reia ce, lovind.,, cu șutul, Toni- 
zza, etc.), dacă nu vă veți pu
tea însuși prin scoală și studiu, 
prin lectură asiduă, o zestre de 
cultură, un orlîont intelectual, 
un gust artistic, etc., atunci ta
lentul dv. (care făgăduia atltea

lucruri frumoase) va «căpăta ine
vitabil și va pieri, lipsit de hrană 
(șl âr fi păcat!) Acest trist pro
ces de involuție a șl Început, se 
pare : din ultimul plic, doar
două pagini („Pomii toamna" și 
„Un copil") mai amintesc de 
reușitele de altădată.

MAURA : Cîștigă teren, din 
ce în ce mai mult, hermetismuL 
Incoerența, un aer rebarbativ, 
greoi, dificil. S-a pierdut mult 
din fluență, din „clntec". din 
comunicativitate, din facultățile 
tranzitive ale poeziei. Surplus 
de vorbe și „răsuciri" și ..no
duri", care fac lectura un fel de 
investigație, căznită și neplăcută 
(de p. : „Cind podelele rid ta 
răsfrîntă lumina / Fructului san
ctificat și mușcat de-un să
rut** ( ? T).«. etc.). Un pic mai 
„dezlegate", „Aer", „Trup-, 
.Gest".

G. M. BUCOV1CIOR : Scrieți, 
totuși, prea mult (cind mai 
aveți timp pentru citit ?_) a 
unghiul din care priviți lumea e 
încă îngust și sărac (și pini 
acum n-a dat semne să se îm
bogățească I) și măcinau de 
multă vreme aceleași vortx 
motive fi metafore, etc. Din 
ultimele două plicuri, n-am 
putut reține decit : inn»u<
„Reflux". „Fluiere" cL pc^-ze. 
„Zadarnic", „La marginea orașu
lui" (mai mult pentru mtazva 
de diversificare tematici).

V. IONESCU J O bmeveritl 
Înviorare. ta mod"-* temaur. 
tensiune, inspirație (ctitor dacă 
aduce ri un phn de 
în ..relațiile cu lumea*). Cnev® 
pagini bune. dense. rrave : 
„Scara virtuți tor-. __AtLo ir. 
foaptl", _ Anlul vrteranitor".
„Lecție de tatwnsacfcBeye".

GABKIKL BUNCEANU : Nu 
e locsnai rău. deși hpaa de expe
riență se simie w analiza cazu
lui nu e ferit! de aotarța si 
formule șablon, aehemabee. sim
pliste. In piua, lucrurile phr.e-c 
lntr-o anrone nectariia'-e. impre
cizie. pe fardul cărora zbuciu
mul persona Julni si acțiunile hr. 
nu pot obține. In ochii ritâtoru- 
iuL tnțeleaul tor profund, j osi

ficam. prețuL etc. în final, se 
spune : .-Știa. Aflase", dar 
această revelație rlmine necu
noscută ci n torului Merită să 
mai Încercați.

ILIE F. î „Zidul" e o poves
tire memorialistici ta stil clasic, 
bine făcută (mai alea in acena 
jafului colectiv) deși cu un final 
nu prea ^rotund-, cam ...lipit". 
„Mama". nițel reportaj pa 
alocuri Gr locuind acțiunea și
analiza eatmâ. a dinei ti. prin re
latări sumare, grăbite — ceea ce 
poate fi (?) și un avantaj pen
tru menținerea nunului alert 
frenetic al ever :m*-nte lor) rămi- 
ne <j pagtr-â rvușita ta ansamblu 
(care ar mai putea fi. totuși. 
_nodmtă~ pe îs-pe colo. pa 
unde ^Aalxurilt** ilnt praa como
de sau fari'-e. pe unde șarja e 
E’.tel forutâ. pe unde r.e^k’?r.- 
țeie — dp Siehră-Siăr.irâ t-:r. 
— n an fast inlămraM cu totul-. 
La •msor'j #n-r«a
pășur.iștl. et-J. r.u ma’ a«t<p:ăm 
dr rrniîtă vrrtre răspuns. Cu 
editura at. proceda: bene (.5? 
a-cîel altă na există ’
□uz&c* că. vorba unu; am::, trv- 
îxr.* «1 yjcrurrX*.- S’-
ir. fir*?. dozai rm bine «■*'.- 

*d Am*
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Rada T. V Hu» L «ud kgrtk. 
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Geo Dumitrescu
N-B. Xaaoatrtsele ■■ ae 

înapoi aii.

Sate pustii
Satele pustii 
se-nșirâ pe sfoara ca mărgelele 
și se spulberă 
la bătaia soarelui de amiaza 
Ușile scîrțîie trîntite de vînt 
invitîndu-ne misterioase.
Pozele gălbui, prăfuite 
sub sticla plesnind 
pleacă la oraș 
in colivii.
Florile cad de pe pereți 
necosite
Vrăbiile clocesc fără griji .
sub streașină caselor 
în cuiburile rindunicllor.

MARCEL SAMlNjA

Rețetă
Doamne, sint atitea 

de spălat de șters 
de măturat de călcat 

printre taine
Și noi stăm încă de vineri 

pironite cu mîinile 
pinâ la coate-n clăbucii 

vechilor spaime
Pentru duminicile-n care 

iubiții noștri 
tot nu vin

Se code să nu facem de mîncare 
să nu ne aruncăm de la etaj 

Să fim frumoase și 
...să ne pictăm de simbăta 

un cer senin ?
UCA IOV

Oriole
Voiam să ajung in țara de quartz 
dor corabia și-a ascuns in nisip prora 
si inima mea a devenit azil 
pentru sînistrații din Gomora 

fumau cu toții sub un bec bilbiit 
si degetele lor deveneau opaline 
$i poate tot ei au închis 
in bucăți de cristal păsările din mine 

ginduj meu s-a rezumat la un nume 
oriole 
un nume din țara de quartz 
și nu știu de ce dor pentru calendarul meu de 

marmoră 
fiecare zi era marți

DAN EMIUAN ROSCA

Morții noștri
Cind i-au dus, se mirau ce-au făcut 
Ce caută noaptea acolo, sub scut 
Unii au aflat mai tirziu, peste timp, 
Alții ne-așteaptâ mirați in Olimp.

Vor să afle și el ce-a mal fost,
Dacă jocul acela avea vreun rost,
Dacă sintem cu toți sănătoși și voinici, 
Dacă știm cum arată un țfichiu de bici.

Dawn da Dan Emîlian Roșea

...Unit sint humus, alții os încă sint. 
Cu toții acolo, la trei puști sub pâmint 
Și noi facem ce ?
Călcăm și uităm
De scut șl de timp,
De bici, de Olimp.

Iar morții noștri, sub miros de iască.
Dorm intr-o atmosferă caldă, prietenească.

GEORGE STANCA

„Viața deschisă a unei lecturi" Profesorul Al.

Lăsați-mă pe mine
Despre poezie sâ-ml spuneți aproape totul 
Intr-un euvlnt I
Despre cuvinte — sâ nu lungim vorba 1 
Singurătatea descrieți-mi-o
Ca pe un tablou abandonat de personaje.
Fiți convingători in legătură cu -fericirea,
Fiți aspri cind va veni vorba
Despre mine I
Despre ploaie să-mi vorbiți curgător 1
Despre iarba spuneți-mi totul verde-n față 1

Cit despre iarnă j lăsați-mă pe mine sâ tac...

ANDREI DORIN

Marină
Mă simt stingher pe aceasta corabie 
unde A este un mare nu, 
avind închisă răspîntia speranțelor.
Pe malul sterp, 
bariera-i lăsatâ-n 
ceață șl noapte, 
nimic nu șuieră In preajmă 
doar clipocitul apei 
lovită de rame.
Șerpii în cuiburi fac dragoste 
la căldură 
șl femeia desculță 
dispare-ntr-un țipăt prelung 
pe prundișul umed. 
Hei ! Cine-i acolo ?
Urmele s-au șters 
șl apa fierbe pe plită, 
vom bea din nou un ceai cald 
in seara aceasta.

B. HORASANGIAN

Iarba
Iarba ca o singurătate naivă 
duce poveri nevăzute de tălpi 
eram copil și iarba mă iubea 
aripă mă învăluia in recile-i catifele 
miinile îmi atirnau ca două lacrimi 
sub cămașa albă de mesteacăn 
țipa ca de cuțit carnea mințită 
îngenunchez în iarbă șl numele ml-l strig 
răspunde ecoul firidelor de frig.

VASILE LOGHIN

Dima
Urmare din pag. a J-a

asociațiile sugestive lipsesc și lucrul șochează, 
așa se face că, vorbind, în cazul iui Doinaș, de 
..poezia Poeziei" (formulă dezvoltată de Hei
degger) nu este amintit tocmai Holderlin ; sau, 
văzînd la A. Rău o „peniță formată pentru cali
grafii desfășurate din două, trei linii" nu amin
tește tehnica haiku-ului. s.a.m.d. Ceea ce sur
prinde plăcut in Un an de poezie este spiritul 
echilibrat, nu în sensul răcelii metodologice, ci 
al seriozității cu care este Privit fenomenul 
literar. Această seriozitate este nota caracteris
tică a Arcadiel imaginare.

Dacă volumul de debut se Înscrie în seria unor 
cărți foarte utile, impunind. dacă nu o manieră 
absolut originală. în orice caz un nume de în
credere, Arcadia Imaginară este suportul mal 
larg si mult mai închegat al unei Ideologii cri
tice în devenire. Sigur. WiftStia 'formulei
îsi are riscurile el (gen „Odobescu. acest Jules 
Verne aT erudRieH’j iar plasticixareă cu orice 
preț a limbajului critic dăunează nu o dată 
(..opera lui Duiliu Zamfirescu poate fi foarte 
bine asemănată cu corecția pe care o produce 
vederii o lentilă de Dresbit" etc.) dar respirația 
cărții este mult mai largă si mai sigură. In afară 
de Călinescu. citat mai la tot pasul, de Vianu, 
Pompiliu Constan tin eseu. Ralea sau Zarifopol, 
apar aici Taine. Thibaudet. Faguet. Gasset, 
J. P. Richard. Rene Girard. Accentele lirice ale 
glasului critic se subțiază mult, lăsind locul ex
presiilor imperative, ale unui ton „pedagogic", 
de inițiere („Să-1 ascultăm pe Ghica cum poves
tește". ..să ne oprim puțin asupra subiectelor", 
.să ne reamintim mai departe". ..să zăbovim 
acum DUtin asupra funcțiilor privirii la Cara- 
giale". etc.). Intilnim aici o excelentă abordare 
a ființei caragialiene din perspectiva laturii 
diavolești a unor eroi si situații (Domlnus di«- 
bolicus), abordare ce poate fi extrem de fecundă 
în continuare ; apoi un foarte compact și con
vingător studiu despre H. P. Bengescu (în cău
tarea emoțiilor), care îl recomandă pe Dan Cris- 
tea drept un fin analist al prozei psihologice : 
o posibilă ..poetică a marginii" (între margine 
si nemărginire) este detectată in ooera arghe
ziană si o reluare a ideii poeziei ca ..margine de 

. a fi“. alături de aducerea în discuție a sensurilor 
limitei la Eminescu si Blaga. ar fi o foarte utilă 
introducere în poezia profund spirituală româ-

neaacl. Un aît studiu CSeantia ta Cvxgiale), 
cu observarea freeven’.ei «Arilor de „crtză febri
citară-. care devin al
reacțiilor re vor crea richroiui ca o aa-UzarEa 
rolului esențial Jucat de dLaîectica a
IntimplAru (care esic _>ocmai absenta extraordi
narului-) sau a „accesoriilor visului" sa care 
construiesc scatiul memorialiaticii ltd I- Ghica 
(Ion Ghica sau d lire rea amintirii) il recomandă 
De Dan Crist ea ca De un smnt intuitiv, extrem 
de abil In deacooerirca nucleelor aacunce care 
generează o ooeră literară.

Dar ceea ce constituie coloana vertebrală In 
Arcadia imaginară este preocuparea fată de as
pectele sentimentului călătoriei la autori români, 
corelat cu latura oonfesivă, memorialistica. Ast
fel sînt abordate : călătoria erudită odobesciană 
(O meditație asupra artei), drumurile lui Bolin- 
Hneanu (Fructele exilului), schematismul si ră- 

-tfeaîh * contemplat vă a amintirilor lui Slavici 
(Slavici memorialistul), drumurile diplomatice 
ale lui Duiliu Zamfire-scu (Pretext pentru un 
portret), galeria de portrete din O viață de «m 
(Un creator de viață — Nieolae Iorga), călăto
riile rafinate, de degustări estetice ale lui Ralea 
(Mihal Ralea) sau „felul de a vedea" al lui 
Camil Petrescu (Peisaj interior). O serie de 
studii desore personalitlti unite sub semnul 
aceluiași „temperament supraveeheat. cu mani
festări exterioare cenzurate si de o rece apa
rentă". cu aceeași „voință de exemplaritate". 
Continuarea studiilor asupra unei „Arcadii 
ideale care traversează literatura noastră" ar 
putea constitui o carte de primă importanță 
pentru Dan Cri st ea.

Dacă Un an de poezie Impunea un ton critic, 
bogat în inflexiuni atent la nuanțe fii colorat in 
expresii. Arcadia imaginară impune o conștiință 
critică deloc indiferentă la unele aspecte De 
nedreot ..clasate" ale literaturii, avind capaci
tatea asociativă necesară pentru a repune in 
discuție unele modalități creatoare complexe, 
sub imxhiuri noi si cu puteri germ mat o are evi
dente. Nu tine decit de voința criticului pentru 
ca fragmentele să devină părți leeate osmotic 
în ansambluri omocene. ca „impresiile de lec
tură" să devină sistem critic unitar ; altfel spus, 
ca „viata deschisă a unei lecturi", cum spune 
Dan Cristea. să devină imaginea cristalizată a 
unei puternice cana cită ti de sinteză.

Profesorul AL Dima nu mai este printre noi... 
C*j ~te-. a r„e ta urmă, con fe ren ți ase la Craiova, 
bi cadru*, fesuvltățil de omagiere ■ 125 de ani de 
’i -j«ere* AL Macedonakl. Acordăm faptului 
c *rîr_~/firațje *,mboliră, pînă în ultima sa clipă 
de viațA. a! DUnz ostenind, la modul său earac- 
tenaue. profesoral, fflrt gesturi epatante dar
cc o devoțiune șl Ln cele mai diferite
forme, um-a slujirea culturii românești. Căci deți 
iHmn — purcede de prin Iodurile Drobetei-Tumu 
Severin — mi-i plăcea sâ exteriorizeze valențe ale 
«ou! temperament meridional, cultivi nd sobrietatea, 
tonul măsurat, am apune morga profesorală — ca
lități împrumutate parcă de la mediile germane 
unde-ș: făcuse, ln tinerețe, studiile de specializare. 
Trebuia să-1 cunoști mai Îndeaproape pentru h În
țelege că sub platoșa-i didactică bătea o inimă 
caldă. (Ceea ce ne amintește că profesorul debu
tase ou versuri, semnate cu pseudonimul străve
ziu : Dimitrle Sandu).

a Răsfoiesc diferite fișe cu trimiteri la - lucrările 
șl rămîn impresionat observi nd rfț de diversă 

11 este opera ?i. totodată, • •* Încheagă armo
nios datorită apetenței spre tratarea si stăm atică 
a unor aspecte esențiale ale culturii noastre, lată 
una dintre primele sale cărți . Aspecte și atitudini 
Ideologice (publicată ln 1931, la editura revistei 
Datina din Tu mu-Seve rin). Principalul capitol for
mulează o opoziție netă la adresa mișcării ortodo
xul te. Pompiliu Constan tin eseu a subliniat, la apa
riție. cit de prețioase erau, ln atmosfera ideologică 
a acelor aru, concluziile studiului care ae alăturau 
propriilor pozlțu exprimate, bunăoară, in paginile 
revistei Kalende.

Este vădit că, încă de la Începuturi. Al. Dima 
căuta aâ-$i constituie o concepție clară, raționa- 
listâ a/niora fenomenelor culturii, apropllndu-șl și 
o metodă de lucru adecvată. Ln același volum îl 
vom găsi meditind asupra unor probleme estetice 
capitale, cum ar fl raportul dintre artă și reali
tate, după cum urmărește fixarea unor „valori 
directoare", analizind rolul tradițiilor ln cosmogo
nia Ideatică a > lui Eminescu. Nu ne vom mira câ 
Interesul său științific va fl acaparat pe durata a 
numeroși ani de «ircumscrierea specificității feno
menului românesc. (Fenomenul românesc sub noi 
priviri critice se intitulează o carte de a sa apărută 
la Craiova, în 1938).

Dacă primele sale considerații au un caracter su
mar — unii au semnalat vagi influențe sămănă
toriste — tr-?ptat concepția iși lărgește bolta șl-și 
adincește semnificațiile, un rol esențial căpătîndu-1, 
desigur, cercetările substanțiale asupra folclorului. 
In 1036, tipărește Zăcăminte folclorice tn poezia 
noastră contemporană (carte premiată de Funda
ția pentru literatură șl artă). Faptul că n-avem de 
a face cu o Lspitâ tematică trecătoare ne-o dove

desc lucrările ulterioare. Studiul Conceptul de artă 
populară va fi susținut ca teză de doctorat ln 
1938. Mai tirziu ae alătură monografia unui sat din 
Tara Oltului — Drăguț. Concluziile unor aseme
nea „anchete" vor fi sintetizate, în anii noștri, ta 
ampla lucrare apărută la Editura Minerva, în 1971 : 
Arta populară ți relațiile ei. (Revenirile iși au tîlcul 
lor, ilustrînd spiritul metodic ce caracteriza tra
valiul lui Al. Dima).

Mă grăbesc să precizez că investigațiile pomenite 
nu se desfășurau sub unghiul simplu al folcloris
ticii, ci sub unul mai vast, al esteticii. Cu aceasta 
am ajuns la un alt domeniu care l-a pasionat, în 
calitatea sa de fost student șl discipol devotai al 
lui Tudor Vianu. (Profesorul i-a prefațat, în 1931, 
eseul apărut la Tu mu-Severin : Criza culturii ro
mânești). sint numeroase titlurile sale cu acest 
cuprins. începînd cu Glndirea românească în este
tică (1943) sau Domeniul esteticii (1947). Spre deose
bire de alții, Al. Dima a fost preocupat să arunce 
punți nu între principiile estetice șl exercițiul cu
rent al criticii, ci între estetică și istoria literară. 
Acestui fapt se datorează studiile asupra viziunii 
estetice a diverșilor scriitori de la Eminescu la 
I.L. Caragiale, Duiliu Zamfirescu sau Al ecu Russo. 
Ultimul a beneficiat și de o amplă monografie. Dacâ 
vom lua in considerație șl atîtea dintre prefețele și 
articolele sale dedicate unor autori ca Dimitrle Can- 
temlr, N. Bâlcescu, Al. Odobescu, B.P. Hasdeu 
ș.a.m.d. vom înțelege cA era îndreptățit să purceadă 
la confruntarea originalității literaturii noastre cu 
experiența altor literaturi, adueîndu-și contribuția — 

pe urmele maestrului sâu, Tudor Vianu — în do
meniul at ft de important al științei comparatiste. 
Nu este o intlmplare că exegezele sale în Jurul con
ceptului de literatură universală șl comparată se 
bucur*. în prezent, de o bună apreciere peste hotare.

în fața mea stau îngrămădite și alte iișe refe
ritoare la numeroase alte cărți, ca și la volume 
colective întocmite sub patronajul său. Renunț Insă 
la aervlcdul Jor documentarlstic — deși această 
manieră expozitivă, accentuat didactică coresp-jnde 
cel mai bine metodei agreate de profesor — lntru- 
cit îmi dau seama că nu reușesc sâ cuprind toate 
laturile personalității sale. Căci să nu uităm de 
prezența publicistică in revistele timpului. — a 
lucrat șd în redacția Transilvaniei —, sau mal 
ales, activitatea didactică, expertmentînd toate gra
dele • de la cel de profesor de liceu (la Rlm- 
nlcu-Vîicee și Sibiu) la cel de profesor universi
tar, ia iași și București. Dar manifestările cultu
rale în întreaga țară î (Muzeul literaturii are a-și 
aduce’ reproșul ca â abuzat uneori de dispoaiibi- 
UțățiM generoase ale domniei sale). Nu pot uita 
o astfel de expediție culturală la Sibiu, cind con
fruntarea cu anii tinereții mi-a revelat un alt om, 
dominat de efluviile unor reverii sentimentale. (De- 
altminteri, monografia Închinată acestui oraș In
cintă și azi prin valoarea pur poetică a evocări
lor). Este poate de regretat că, în oroarea sa f^»ță 
de exhibiționismul personalist, a exclus, cu atita 
«tră^iide, intruziunile subiectivității, ori faptul câ 
n-a revenit niciodată la tentativele literare, trectn- 
du-ie pe seama păcatelor adolescenței.

Această voită și severă estompare a rolului pro
priei persoane a fost, ln schimb, răscumpărata prin 
ceea ce constituie lecția esențială oferită de 
ai. Dima : seriozitatea cercetării, supunerea la 
obiect — această expresie a Iul Ibrăileanu il ob
seda —, într-un cuvîni, cultul obiectivitătii, căuta
rea. cu o modestie și stăruință benedictinâ, a ade
vărului științific.

Câd dacă omul a dispărut dintre noi, rămîn căr
țile sale, ca un prieten perpetuu, cu calități ce nu 
se cere să le mai elogiem, fiind apreciate la timpul 
lor de comentatori dintre cel mal avizați. Deoarece 
am amintit mal sus de Pompiliu ConstantLnescu, nu 
găsesc final mai „obiectiv" decît reproducerea cu
vintelor sale, dintr-o recenzie la GlndLrea româ
nească ln estetică : „Ponderat, supus la obiect cu 
o strictețe exemplară, în monografiile sale vădește 
mai ales un simț expozitiv de o desăvîrșitâ clari
tate, o certă stringență de a sistematiza șl o re
marcabilă pătrundere analitică ; cu aceste însușiri, 
la care trebuie să adăugăm totdeauna seriozitatea 
informației, Al. Dima nu-șl rătăcește niciodată ci
titorii. șl orice carte a sa este un prețios instru
ment de lucru".

Al. Oprea

„Ispita" criticii foiletonistice
Urmare din pag. 1

adică înscrisă chiar în dinamica procesului edi
torial curent.

Un anume instinct se pare că îl „spune" auto
rului să-și îndrepte atenția mai ales asupra cărții 
de critică. Comentariul dedicat acesteia se do
vedește într-adevăr mult mai apt aplicațiilor 
circumscrise „criticii de direcție" al cărei adept 
declarat, și oarecum singular, este Mihai Un- 
gheanu. Remarcabil, în acest punct este, neîn
doielnic, faptul că abordarea scrierilor apar- 
ținînd domeniului criticii, în majoritatea cazuri
lor, se soldează cu revelatoare „plonjoane" în 

I miezul unor confruntări de larg și acut interes 
nu numai sub aspect principial ci și sub aspect 
practic. Sigur, nu e obligatoriu sâ subscriem la 
toate opiniile, fie ele șl de principiu, avansate 
de critici Și, ca să dăm doar cîteva exemple, ne 
este greu, dacă nu imposibil, să subscriem la 
ideea că Istoria civilizației românești a lui E. 
Lovinescu preia chiar atît de nonșalant Spiritul 
critic în cultura românească a lui G. Ibrăileanu: 
că marea Islorie ... a Iui G. Călinescu, „profită" 
chiar atit de direct de tentativele similare ale 
lui N. Iorga, altminteri deosebit de importante 
și acestea; că, chiar și în ordinea „valorilor a- 
fective", domnul Renal ar putea lua locul lui 
Julien Sorel, bătrînul Karenin pe al lui Vronski, 
Javert pe al lui Jean Valjean, tatăl Anei pe al 
lui Ion Glanetașul; că din unghi sociologic și 
politic judecata critică aplicată personalității Iui 
Petre Pandrea ar trebui să fie similară cu ace
lea privitoare la personalitatea lui Mircea Eli- 
ade sau a lui Constantin Noica etc. Luind seama 
la natura exemplelor de mai înainte, nu e greu 
de observat că originea înțelegerii amendabile 
a faptelor stă în „plăcerea" criticului de a im
pune cu tot dinadinsul puncte de vedere aflate in 
raporturi diametral opuse cu acelea de mult sta
tornicite și aproape unanim acceptate. Se întîm- 
plă însă, datorită imanenței lor inalienabile „fi- 
inției“ lor constituite, originar, așa Și nu altfel, 
ca atare exemple să nu răspundă la apelul „im
perativelor categorice" în virtutea cărora acțio
nează autorul. Oricum am privi lucrurile, este, 
credem, limpede că nu „coaliția sentimentală a 
cititorilor" este aceea care tranșează odată pen- 

| tru totdeauna în favoarea lui Julien Sorel, Vron
ski, Jean Valjean și Ion. Este vorba de cu totul 
altceva; dacă vrem să le spunem astfel, de „te
za", de mesajul etern-uman al capodoperelor în 
discuție. A ne întreba, de pildă, ce traiect ar fi 
luat lectura cititorului in cazul că romanul lui
Rebreanu s-ar fi numit nu Ion ci Ana sau Fa
milia Herdelea, însemnează, de fapt, a formula 
întrebări evident extrinseci structurii acestei 
scrieri, pentru că ea trebuie să fie judecată prin 

<_______________________________ __ ____________________  

prisma a ceea ce este și nicidecum prin prisma 
a ceea ce s-ar fi putut să fie.

Practica lecturilor „rebele" (termenul aparține 
criticului), evident, se soldează cu foarte bune 
rezultate in foiletoanele in care menținerea in 
litera și spiritul textului, prin incursiuni analitice 
atente, nuanțate, corutitue preocuparea de căpe
tenie. „Revizuirile" $i „rocadele" propuse, de da
ta aceasta, se eliberează de orice tentă asertori- 
câ, intrucit argumentele invocate impun prin 
multitudinea și elocvența lor. Sigur, piesa de 
rezistență a cărții este mai amplul ?i densul 
studiu. N. Iorga-Istorie literar, exemplar prin 
strinsa dialectică a demonstrației menite a spul
bera cvasigeneral înrădăcinata prejudecată vi- 
zînd presupusul statul iremediabil revolut al 
criticii, inclusiv cea de sinteză, cultivate de ma
rele savant. Am vrea să subliniem insă că, in 
numeroase împrejurări, foiletonul critic de re
dusă întindere vădește aceeași capacitate anali
tică, în măsură să așeze ooofruntarea de idei in 
contextul ei firesc și să-i confere, astfel, puncte 
de sprijin dintre cele mai solide. E, intre altele, 
cazul excelentei „lecturi" consacrate unor nume
roase părți din Istoria., călinesciană (Cititorul 
de romane), „lectură- al cărei cel mai impor
tant cîștig rezidă in definitiva infirmare a acu
zei de largă circulație potrivit căreia autorul 
monumentalei opere, dată fiind și calitatea sa 
de romancier „balzacian", ar fi citit și evaluat 
aproape tot ce aparține genului „proteic" sub 
semnul pledoariei „pro domo-. Modul ingenios 
în care este condusă Întreaga dispută, insă, ne 
convinge pe deplin că realitatea este alta. Așa 
se face că, fără a mai simți că ni se „forțează" 
cumva mina, subscriem cu totul la concluzia cri
ticului : „Că G. Călinescu rămine, datorită bal- 
zacianismului, un îngust lector de romane este, 
credem, inexact. Lecturile din Camil Petrescu, 
Hortensia Papadat-Bengescu și Gib Mihăescu, 
dintre care doi prizați destul de inexact în 
epocă, ne arata lărgimea de spirit și o intuiție 
estetică remarcabilă. Caracteristica criticului 
este, credem, tocmai neexclusivismuL, în ciuda 
aparențelor și a unor recente teorii care fac din 
G. Călinescu un retrograd al recepției estetice 
moderne : i se reproșează în fond, după cum 
vedem, tocmai apetența deschisă și refuzul dog
matismului în critică".

Demonstrația, observăm în treacăt, ar fi putut 
ajunge la ultima limită, întrebîndu-ne, în final, 
cit adevăr conține însăși „legenda" halzacianis- 
mului călinesțian, de vreme ce, în afară de 
Enigma Otlliei, celelalte romane ale scriitorului 
vădesc, în structurile lor de bază, tendințe „ane
xioniste" de cu totul altă factură. Important este 
însă că, precum în alte numeroase împrejurări, 
foiletonul lui Mihai Ungheanu constitue o pu
nere la punct la ale cărei servicii sîntem efectiv 
constrînși să apelăm de aici Încolo.

Hermeneutică
Urmare din pag. 1

neglijate", „camuflate, degratate" ce urmează a 
fi descoperite și interpretate.

Sens ascuns, uitat, secret, ocult (acest Joc de 
cvasi-inome este inevitabil) înseamnă în același 
timp sens „primordial" sau „original" (=origi- 
nar). Semnificația primară, primordială este in 
mod necesar obscură, ascunsă, deoarece condiția 
sa originară nu poate fi decît latentă, caracteri
zată printr-o indeterminare potențială dinamică. 
Ceea ce nu exclude, ba chiar implică esențiali- 
tatea, caracterul său de „adevăr" fundamental, 
autentic. Domeniul semnificațiilor profunde este 
sfera adevărurilor „ascunse", „ermetice". între
barea hermeneutică esențială va fi deci — și 
pentru Mircea Eliade — aceasta : care este 
„adevărata semnificație", ce înseamnă „adevă
rata semnificație" a unui fenomen sau compor
tament religios ? Și prin extensiune, al oricărui 
fenomen, eveniment sau text. Problemă cu atît 
mai dificilă cu cît preocuparea hermeneutică 
majoră privește deopotrivă sensurile imediate, 
literale, limpezi și cele obscure, opace, oscilante. 
Mircea Eliade pare să nu-și dea seama — in 
orice caz el nu-și pune această problemă — că 
interpretarea corectă a textelor clare este la fel 
de dificilă, uneori poate chiar mai dificilă, decît 
a celor confuze, ambigui sau „secrete". Dar 
orientarea spiritului său este predominant „eso- 
terlcă" nu „exoterică".

Tn orice caz postulatul implicat de esența 
oricărei hermeneutici, este existența sensului 
„adevărat", absolut, „veritabil", clar sau opac, 
care nu poate fi accesibil, descifrat, deci definit 
și descris, decît printr-o expertiză hermeneutică 
adecvată. „Adevărat", „primordial" și ..originar" 
devin în consecință noțiuni sinonime și herme
neutic solidare încă de la Schleiermacher, pentru 
care sensul ..profund" și „intern" al textelor și 
acțiunilor formează obiectul însuși al disciplinei. 
Aceeași concepție, în diferite variante verbale 
(„sens fundamental", „best meaning"), este 
reafirmată și în lucrări de apariție recentă.

Sîntem acum și mai bine pregătiți să înțelegem 
orientarea hermeneuticii lui Mircea Eliade — 
foarte tradițională de altfel — solid articulată 
pe realitatea fundamentală a semnificației consi
derată drept ansamblul reprezentărilor sugerate 
și asociate unui document, enunț, text, simbol. 
In cazul lui Mircea Eliade — al hermeneuticii 
culturale, etnografice, religioase în genere — 
aceste reprezentări configurează cu precădere un 
înțeles sau conținut spiritual. De unde preocu
parea esențială și constantă de ,.a degaja aspec
tul spiritual" al operelor alchimiștilor, de pildă. 
Aspect ferin definiție latent și „obscur", care 
precizează — încă o dată — obiectivul de bază :

și semnificație
„Hermeneutica este studiul sensului, al semnifi
cației sau. semnificațiilor, pe care o idee sau un 
fenomen religios l-au avut dealungul timpului". 
§i cum aceste fenomene sînt în mod inevitabil, 
putem spune chiar necesar, ambigui, „confuze" 
(deci interpretabile), hermeneutica își propune 
să „lămurească" in toate împrejurările, „semni
ficațiile puțin aparente", să „descifreze semnifi
cațiile ascunse" ale oricăror reprezentări sau 
texte. A defini sensul „mistic" al apei, morții, 
lumei, soarelui, al tuturor hierofaniilor și prin 
extensiune al tuturor ideilor și concepțiilor spi
rituale, înseamnă, pe scurt, a practica o herme
neutică. Bineînțeles, convergența cu definițiile 
actuale reprezentative ale disciplinei este, 
încă o dată, desăvîrșită. Pentru H. G. Oadamer 
„reușita hermeneutică stă ln claritatea fără 
echivoc a sensului vizat", în „clarificarea semni
ficațiilor" conservate și perpetuate de tradiție, 
in timp ce pentru Paul Ricoeur interpretarea 
urmărește „descifrarea sensului ascuns în sensul 
aparent", a „sensului manifest in cel latent". 
Inutil a da alte referințe comparative.

Privită din această perspectivă, Întreaga viață 
spirituală a umanității se transformă într-un 
vast depozit de semnificații, sau — poate mai 
bine spus — Intr-un considerabil „depozit herme
neutic". Mircea Eliade are o mare vocație a 
pătrunderii dincolo de aparențe, a analogiilor și 
simbolizării și spiritul său este stăpinit pînă la 
saturație de un adevărat pansemnatism : „Creerul 
meu însetat de mister, de corespondențe oculte, 
de sensuri cosmice". Tntîlnirea sa cu mentalita
tea culturilor tradiționale, unde toate gesturile 
umane dezvăluie alături de eficiența lor in
trinsecă, un sens „simbolic" care le transfigurea
ză. are deci caracterul unei anamnesis. Mircea 
Eliade se reîntoarce și redescoperă ln felul 
acesta însăși condiția spirituală primordială : 
revelația unui nesfîrșit și profund „sistem" de 
sensuri obscure, al unui univers de analogii și 
corespondențe, exprimate printr-un „limbaj pre- 
reflexlv" specific, care nu poate fi descifrat 
decit printr-o „metodă hermeneutică specifică". 
Acest limbaj este constituit din mituri, rituri, 
hierofanii, teofanii, alegorii și simboluri etc., 
care se „manifestă", „vorbesc", „transmit mesaje", 
relevă „sensuri ascunse". El ține de esența și 
structura „limbajului secret". Ceea ce face ca 
hermeneutica să devină implicit o teorie și o 
practică particulară a limbajului.

Cu desăvirșlre străin de voga panlingvistică 
actuală, de tendința reducțlonistă a științelor 
spiritului Ia un simplu „limbaj" sau sistem uni
versal și uniform de relații somiotico-semantice, 
Mircea Eliade trebuia să-și pună totuși problema 

lemnului In măsura în care mitologia devine 
echivalentul unei adevărate semiologii religioa
se. Principiu] de bază precizează : „Un semn 
oarecare este deajuns să indice sacralitatea 
locului". Dar această definiție eate încă prea 
generală. Există un Înțeles magic al semnelor : 
„energie condensată pe care comanda ritului 
perfect sau a verbului precis o pune La îndemina 
oficiantului" și unul profetic-creștin : „manifes
tare secretă a ritmului istoriei universale" După 
cum există în același timp și o antropologie cul
turală a semnelor : „Astfel arată o cultură care 
interpretează șl trăiește sensul magic al cuvintu
lui semn și altfel culturile care și-au asimilat 
sensul metafizic sau profetic al semnelor". Pentru 
Mircea Eliade limbajul simbolic, mitologic, trece 
înaintea limbajului mijloc de expresie, de comu
nicare, căci — în viziunea sș. hermeneutică : 
Lumea ■« revelă ca limbaj. El este expresia 
unui cosmoe viu. articulat, profund semnificativ.

Problemă esențială la H.G. Gadamer, la Emilio 
Betti, pentru care limbajul este Însuși orizontul 
ontologiei hermeneutice. limbajul constituie 
pentru Mircea Eliade doar forma „textuală" a 
limbajului cosmic universal și secret (alegoric, 
simbolic, legendar, emblematic), a modului cum 
acesta se exprimă, spune ceva profund semnifi
cativ existenței și conștiinței umane. Hermeneu
tica este chemată să descifreze tocmai acest 
univers de semne șl semnificații tradus printr-o 
serie infinită de „mesaje", care așteaptă să fie 
decodate și interpretate. De unde profundele 
analogii de substanță dintre exegetal antici, 
care interpretau oracolele de la Delfi, dintre 
„profesioniștii" interpret! al cultelor romane, de 
pildă, șl hermeneuții moderni ca Mircea Eliade, 
care regăsesc, descoperă, descifrează și inter
pretează semnificațiile religioase obscure ale 
limbajului mitic arhaic. Pentru a nu mai aminti 
de poeți, care — fn concepția antică — păstrează 
printr-un fenomen de anamneză memoria pri
mordială a sensurilor pierdute.

Acest pansimbolism constituie o nouă justifi
care a hermeneuticii totale, globale, „universale", 
spre care tinde Mircea Eliade : aplicabilă
Întregii sfere istorice, culturale, utilitare. In 
cadrul său, evenimentele istorice, curentele cul
turale, atitudinile practice își au deopotrivă 
locul alături de totalitatea comportamentelor 
religioase. Disciplină apărută și situată, ea însăși 
sub semnul totalității, hermeneutica integrează 
niveluri tot mai cuprinzătoare și totale de sem
nificații. Finalitatea sa ultimă este descifrarea 
întregului cosmos de semnificații, obiectiv tra
dițional pe care Mircea Eliade îl redescoperă 
prin întreaga sa experiență științifică șl filosofică.
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Contribuții trace la civilizația spirituală elenă: Anul

HOMER
internațional al copilului

CARL SANDBURG lirică portugheză
A ncepind ca Hcsner. en Besîod. ca 
IFArhil. Herodot. TucLitde. Plăvan, Enn- 

pide. Srrabon jj afin. aur tracii ax si 
geio-rtnni (radele Im apropiate I tint 
adeseori aznmîiu. ® ch^p adrntracr. 

Se poate vorbi chiar de m fel de 
și chiar de o ode* Azaxâ _tr*ca 
seamă, dt privește Atena

Această mare tam.ie. fr.ea» 
ce a-a eruuntint in • pmadene 
pe rea Europa de răsări: * se premc*na 
parte, dinaaio de Asa MzcAl Ea fm-ueiazâ re
gate, destul de inornate v chur ra a-vete su
perioare de civilizare. Va popor îoone aaffueroa. 
cum ne «pane hr «nu Hemdac : .Trac- as: eri 
mai numeros gi mal rirww popar tm^gfcămoo 
ethnos), după indiem*. Șc. dacă rracn »-«3 răo- 
pindit in atitea țiuuunL szrțrrjmaren na se da
torează — cmn v-or pai 
nomad ; ei au mvedeni 
de cite ori au gâst o 
ik «robă, or ămorom 
in expansitmen im_

Primele znărtuni despre trac-, ac rhAtor 
cu cea dinții cwle a eâe^am^x. axnâm 
Homer, eu Dîada Traci shst aenu» uA» w 
Citeodată in raport cu fapae i ~wHur^_ < hnb 
in povestiri de vreifc kfeade, 
moniul cultum eăeme.

Zeu] rizizoiuluL Arcs cei nrsări-ti'-^spoi. e 
socotit — dop* mu Ii1 
Traca. Fiica lui. amaaaou Pe=thekSoția, 
cuia la stingă Dtmăra ? Sâ. e^d Ae»-» mto*4 
cu Afrodita si e «rpnm de 
nu fuge rușinat in t»ra trarLiae • Vrwu r*—: 
povestește Odhre*. kr ■ Arcs mea
sâ-l Înfrunte u «i-I oc=M pe Dtce 
chipul muzntaruhxi ve»~ » z
oștilor trace.

Însuși „doamul astxm*. Apara-xr. 
trace. Frigianul EMops esae ac*. 
prin urmare — buzurui Ag®
(Tradiția elenă o conarm"teaxă iărro-
dot, Tucîdide. Strabtm u 
osmoză, care va .-event wtxi ă

Pelops este deopocma. ateu «
frigian. E3 revendică doua «tsf _ «
exiști la elini un prae-t^a- t»
nealoglj enmpHcaze » Krăruc-.*. ă *L 
de fapt, valoarea un«O k—bo. «cm 
mentuluî impetcos «î râr£»LZ_i. ai 
si-a păstra: pmritasen tMpmri «ar o 
de ee Pelops. Uare en deparw dr a fi 
izolat), asosazâ vjrutzioc s pe

Secolul al XJV-iea ;.ea a Jor. _z 
un secol de lumină p de porc* O *deiăra-^ 
Renaștere inteleemală. fe’arată 
și presimii nodoc idei ara: 
gur prin aonml- me^^ra 
atunci un chmat 
ținuturi, prob^du-se astfel ax dt 
in lumile vechi. Bafxjoe_ts_i at «o 
cu precădere de gramann u Dac «e
vor găsi (intr^o htbbocecă agnariâ) Șjuâ great ev 
tablete euprinzind tnfcară^Drrrf r——? beeCrr aci 
— epico-dramauc — al hn

Egiptenii O»Q maz ar^F=- Carua Mae-siae > 
fost scrisă in renan. Căruie de rascal wj Oe 
magie sint uneori poeme. Iar poeca hrirâ — 
închinată dragostei — seamănă. Rjrpc .trtcar dt 
mult cu poezia romantxDor v*mri

Aheii n-au lăsat insă rue. un fd d* it 
cu toate că s-au putui gfea nensmâ-a^r 
mieeniene ; dar toate mregistraa daar 
de ordin adminî Cr-Bt- v TotJ*Si_ răm 
azi. acel al Iun Ortn. print war n păr^ 
ziei și al mwzsem elene. aatMresL _’ 
căsniciei perfecte.

lfi Hilda, Orfeu nu este consemnai. De atea 
in poemul imn Ir Pindar are să amețească < hs 
începutul secolului al cincilea i_e.n_) exîstenxa și 
sensurile mesajului lui Orfeu, care întruchipa, 
pentru elenism, poezia însăși.

Dar Homer pomenește de aedul Thamyris, a«l 
care a îndrăznit să înfrunte muzele, pretinzind 
că le-ar întrece în meșteșugul poetic. înfuriate, 
muzele îl pedepsesc $i-i iau vederea și Thamyrii 
rămine un biet cerșetor infirm, care cîntă rătă
cind pe drumurile trace. Va trebui să amintim 
că $i Homer este orb. conform unei vechi tra
diții. Oare orbirea este simbolul artistului crea
tor, suferința fiind prețul puterii de creați® 1 
Sau, potrivit unei alte concepții antice, artistul 
este investit cu vederea interioara si ort) fată de 
lumea cotidiană din jurul lui ? Iată pnmul atd 
trac, consemnat in literatura elenă, in dmu] al 
II-lea din lliada.

Este indiscutabil faptul că traai aveau o lungă 
tradiție a poeziei și a muzicii, in acel mosnent 
cînd se presupune că a fost redactată lliada. 
adică în jurul celui de al optulea veac lr-
vățatul francez Jean Naudou — Hisieir* 
Uni verse] le. 1. pag. 91 (Paris, Pleiade. lSdai — 
pretinde, și pe drept cuvint, că eliaii atribaîaa 
tracilor invenția muzicii și a F^czieL Orf«u -i 
Musai os, după Jean Naudou : ..erau și unui si 
celălalt originari din Tracia si. potrivit cronici
lor elene, au trăit in veacul al XIV-iea LejCL, in 
plină perioadă lusacianâ".

lliada ne mai prezintă încă o legendă tracă. 
Li curg, rege trac (numele jnseamzxa JImqm p 
cutezător ca un lup-, lupa] fiind s:mbahal iMBa- 
murilor traco-dace !) indrâzr.esi-" sâ-l înfrunte 
in luptă pe zeul Dionysos, care voia să-?i Înte
meieze. in Tracia. cultul religios. Lirurz izbu
tește să-1 alunge. Dar semeția de a f: sfruntat 
pe un Nemuritor este pedepsită. Puțin timp după 
aceea, regele orbește șî moare.

Legenda regelui trac Lâcurg a mai fost tratată 
și de către EschiL intr-o vestită trilogie, ffcn 
care, din păcate, n-au putut ajunge pcoă la 
decit unele versuri răzlețe. Adevărul este că 
Li curg — tracul — pare să C fost an sar:: con
servator. El va O opus hn Oanysos culrul -sce- 
morlal al lui Zamolxis. pe care traitxa rreaea 
printre alții, conaemnata de I>oge— •-> t-*. nu«a 
— 11 asimila zeului Cruet.

Luna unei copile
Uimirea copilei
Cind vede bătrina lună 
Crește, noapte de noapte. 
Ea arată cu degetul
Spre lucrul acela tăcut galben îndepărtat 
Care strâluce printre crengi
Filtrind un nisip de aur prin frunze
Și strigă «Uite luna I" cu limba cit stropul 
Și-n pat, copleșind-o somnul,
Gungurâ de lună — cu gura cit stropul.

și mai mult decit nume : singe. 
Amor și moarte. Navă.
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Vint
Vint 
vint

pentru care 
acest nume 
pentru care

Te câutam pe podurile tristeții 
cintat ghicindu-te cintam

palul 
fulgerul clipei

lată toamna : plumbul apelor crește 
in febră, in furie, in flăcări 
trăgîndu-mă pentru totdeauna in adincuri

inalt al verii 
neobosit printre oglinzi 
pot să mâ întorc

uscindu-ne lacrimile 

ietezindu-ne vocea de la râdâcină.

Pe această 
al tău nume : libertate.

Nici la
Unde-n 
una după alta 
am rupt nuielușele fragede ale iubirii

Această flacără aprinsă în pieptul meu 
mor pentru care trăiesc 
trandafir și spin 
liber sint închis.

EUGENIO DE ANDRADE

MB

MAMEI ALEGRE

JOSE CARLOS DE VASCONCEEOS

*

Luceafărul

In românește de 
Ana Vădeanu

cind o săgeată albastră străbătu 
de-a lungul nopții 

iar eu uimrt cine erai mâ întrebam.

Feeaeie pentru tine am cintat Iar tu mi-ai dat
■h întreg continent algarve de duicșire 
Fenhm tine am cintat intre poporul și 

poemul meu 
și am oftat af fi nd u-te Țara lui Aprilie.

Cînd ai apărut totul se limpezi.
Cimpiile cuvintelor se inundară de trifoi 
Iar mii ni te din fiecare vers

cu oameni furâ umplute 
Și noi cintam cu șapte stele și cu șapte sori.

Iar tu mi-ai spus : ridicâ-te și pleacă.
N-auzi acest geamăt acest vint ? 
Ridicâ-te și cintâ un cîntec pentru al lâu 

pâminl 
Si am plecat cu șapte corăbii și cu șapte spade.

Fetele s-ou așezat in jurul poeziei. 
Și atunci ara cintat iubirea. Pentru tine

am cintat 
ia limba care uneori e atit de tristă 
M limba noastră uneori atit de curată.

Mâ toezesc și am un obraz 
aia cum se cuvine firii noastre 
pa ui n< ului și poporului treaz 
— e mai mult decit o nouă viața 
• o viață parcă sub noi astre.

Pata din Țara lui Aprilie
Vâd lăcașul soarelui în trupul tău 
descopăr pâmîntul cunosc marea 
mă duc vîslind în susul și in josul apei 
pe acest Tejo deschis in trupul tău.

In românește de 
Ion Caraion

Arta de a naviga
Uite cum vara 
dintr-odatâ 
se schimbă in apâ pe sinii tăi 
și noaptea devine barcă 
șî mina mea marinar

Nuielușele fragede
Nu mai pot sâ mâ întorc 
la fintina coapselor tale 
la focul 
curgînd 
nu mai

Din dragoste
Din dragoste rămine întotdeauna un cîntec. 
Rămine un semn în noi. Rămine un semn. 
Din dragoste rămine un da rămine un nu. 
Rămine soarele și umbra, Rămine sarea.

Din dragoste rămine întotdeauna o inimă 
sâ pulseze in memoria timpului scurt 
al flăcării ce arde doar o vară.
Din dragoste rămine dragostea ce n-ai avut. 

Rămine o dirâ de lumină și o urmă pe valuri.

• MTJ FGTDA ri pakmeze „Ossalineum" a
apărat de >■.->« vosumul „Studii asupra teoriei 

■ ..• * i ■jorj’.or-, lucrare colec-
uvă dedkcutâ nara savante poloneze Kazimierz 
TWarttowTUcL azitoare a numeroase lucrări In do- 

■-•ni «eonea ewaoa^em științifice, a metodolo- 
?ie» FrinșeScr, a ueanoucri și a filosofici valori- 

ă _ Internațional de Istorie 
»e 23t de lucrări științifice 
. ■vpnnde șl dlzertațli ale lui 
V_advslaw Tatarklewicz, Ște- 

r^asjaw Strozewski, care s-a 
pubOcayeL

Din dragoste ceea ce rămine e o trecere 
care din dragoste cu timpul e-un riu 
ca un riu curge și tot așa rămine.

Și de aceea din dragoste se naște acest fior 
de a muri (de a trăi) din iubire.

w •Uda *

însemnări despre cultura greaca și raporturile ei cu literatura roaână

Tr>-
ar de Aimbu Goes ar*. ea m intarrra 
sea a ruaaaaalai Pe rateu tn

cerilor ac piiraat ta spatial riKiirw dm 
vearwl al XVUI-lea Liocia verbe a hai Roăbr_ 
ra si FîzxmJu i.nd.ană a lai Chesterfield ■■ tra

ca lai Veatatis. Să ■■ uităm apoi eă Afâ- 
le greces:: de la București si Iași au jacal 
are ral m difuzarea unor idei dr circulație 

oeanâ. De fapt. Logica pralesarwlai ieaeaa 
turca Vulgaris avea la bară pe aceea a tai 
Walff. iar Logica lui Baumeister ■ fast tradusă 
de Varrpssi. Știm, de asemenea, că la Academia 
creară din București, unde se învăța si lati*a si 
franceza. au fost aduși profesori de mare rena
me ca Lambros Photiades, Neopfyf Doras sau 
Constantin Vardallahcs, în vreme ee Ia Iași 
preda filozofia Dimitrie Govdelas.

Eliade Răduleseu consemna ea plăcere frater
nizarea dintre intelectualii rreei si români ia 
aceste Academii, iar, după cum se știe, unii din-

tre aeetn Văcărești scriau vi 
rwmaaă ta m in era greacă.

A rvwit apai epoca marii rrrrptări a veterane 
auubr» grecești în limba ramîoă. Trihnnh lai 
MhT&u dm Hamer au □ xărvirată
«fațpă m evoluția limbii rumân? tMerure. ira- 
gteiî greri siut de multă vreme caomwi prăa 
stisdnte ubisnuite din scoală. Fîlaeafia M Pta:aa 

Socraie. ca si Poetica lei Artaoiel au 
ham multor studii românești.

la ol ti oa ii ani au apărut iiaervau b 
dfc Kazanlzalis. Miri vil îs. Sefervs si-aiităa alu 
poeți șî prozatori. Unii scriitori greci ea M rac
isms Ia demis sau Di ni os Rendiț au ucth atit m 
limba greacă, cit si în românește. Multi puri- 
români au apărut în antologii tipărite la Atenua 
ea -î unele opere dc Marin Preda si Eugen 
Barbu.

Ia spațiul balcanic cultura română 
greacă se intilnesc mereu. Trăim într-u 
geografică a păcii unde valorile culturale contri
buie si ele la prietenia dintre poporul român și 
poporul grec.

Romul Munteanu

a ti ta vint
există numai vint in țara mea 
vint alb
și verde vint negru
arzător

Casa in ploaie
Ploaia deasupra măslinilor 
din nou ploaia 
nu știu de ce s-a intors în această dupâ-amiazâ, 
mama-i plecată deja
deja nu mai poate ieși pe terasă S-O vadă câzind 
deja nu-și mai inalțâ ochii de pe lucru 
pentru a întreba '• o auzi f

Aud mamă din nou cade ploaia 
ploaia deasupra obrazului tău

ln românește de 
Mircea Dinescu și Diana Radu
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Eu sînt țăran și marinar deopotrivă 
îmi împlinesc visele înalț velele 
pe trupul tău care-ntr-un fel 
este o țară maritimă cu arbori în mijloc.

Tu ești vinul meu. Ești piinea mea. 
Ghitară și fruct. Melodie.
Aceeași melodie din aceste nopți 
amețite de briza din Țara lui Aprilie.

Patria incepe unde tu începi. Verde cîmp. 
Verde mare. Lăcaș de duioșie.
Tu ești candelă in mijlocul acestei sărbători 
cu jocuri de artificii și popor cintat în poezie.

Eră cu straniul peisaj al sărăciei 
mirosul secular a tot ce putrezește 
eră cu cîntec cintat de bețivii 
ce-și vomitau povara vieții.

Lisabona : nota Don redra

Ca-ioes CSo^e*.os“l

Mă (rrzcsc in dimineața de-Aprilie
Mâ trezesc in dimineața de-Aprilie 

trezesc in dimineața trandafirilor 
frezesc, am un chip viu 
■ai aMiIt decit fiu 

e patria mea ce învie.

Mâ trezesc in dimineața de-Aprilie 
mâ trezesc in dimineața trandafirilor 
cu glasul liber al patriei 
- strig sufăr mușc și cint 
și pling de fericit ce sint.

In românește de 
Geo Vasile
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