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Locuri 
care au devenit 

istoric
Seismografele n-au ajutai niciedotâ is

toria noastră să înregistreze iguduirea 
pâmintului atunci cind piciorul dușma
nului l-a atins. Dar cel mai mare poet 

al patriei noastre, Mihai Eminescu, a măsurat 
această dureroasă intimplare inti-0 sublimă me
taforă : „Tot ce mișcâ-n tara asta, riul, ramul". 
Magnifica victorie a „moșneagului" Mircea n-a 
lost armă ci cauza dreaptă, „iubirea de moșie" 
transformată in „zid".

Istoria se cercetează științific, nu liric, dar 
constatarea că, de-a lungul trecutului loi, româ
nii și-au ciștigat bătăliile de neatirnare printr-c 
anume stare de spirit, o abnegație eiem 
piară, este un adevăr. Victoriile lui Ștefan, Je- 
peț, Mihai Viteazul, marele război de indepen
dență din 1877, nu se pot înțelege altfel. Ele 
au o unică și luminoasă explicație : forța pa
triotismului! priceperea de a preschimba sen
timentele in voință și in victorie.

Marile evenimente ale istoriei acoperă urmele 
care au dus către ele. Imaginea lor seamănă cu 
scurgerea unui fluviu căruia i se vede oglinda 
și i se bănuiesc, doar, adincurile. înțelesurile 
mărunte se pierd in cele mari, și din calenda
rul pe zile al unei bătălii aspre și indelungate, 
ținem minte numai ultima filă, pe care e scri
să cu litere mari si iradiante — Victoria.

4rcurind, o asemenea victorie, 
a schimbat destinele țârii și

Vom aniversa, in 
Un eveniment care 
destinele noastre, împlicindu-ne atît de total in 
urmările sale incit îl numim, pur și simplu, „via
ța noastră de astăzi", dăruindu-i, prin cele mai 
mari și drepte din faptele noastre, numele și 
prenumele. Vom aniversa, in curind, 36 de ani de 
la Insurecția națională antifascistă armată de la 
23 August 1944. Dubla victorie repurtată atunci 
- schimbarea vechii orinduiri sociale și întoar
cerea armelor impotriva Germaniei hitleriste 
este incă vie, prea vie poate, pentru ca dincoio 
de solara-i înfățișare 
urmele • drumul, 
și ramul", „tot 
tresărit și atunci] 
nădăjduit. Ceea ce 
viața soldaților și 
cind șenila 
Carpați.

Rădăcina rezistenței antifasciste coboară in 
Istoria noastră chiar pînâ la data nefastă a i- 
virii fascismului. Am spus NU hitlerismului incă 
de atunci. Am spus DA luptei cu arma în mină 
impotriva fascismului incă de-atunci. Dar acela 
a fost începutul, nu și sfirșitul, pentru câ „Cetă
țeni patrioți ! Din clipa aceasta fiecare român 
este un soldat'’ s-a auzit nu numai lingă podul 
Băneasa din București, pe Valea Prahovei și in 
Tiansilvania dar și in operația Debrețin, la Ja- 
vorina, in Slovacia, in Tatra Mică și in Carpa- 
ții Albi.

In cartierul Vatra Luminoasă din București 
există și azi casa in care a fost sechestrat după 
arestare, încă din primele ore ale insurecției, au- 
vernul fascist; în Muzeul de Istorie al P.C.R. 
există harta (seamănă cu o imagine meteorolo
gică care surprinde o uriașă tornadă îndrepta
tă spre vest) eliberării Capitalei române și a 
întreg teritoriului românesc; oameni uciși la 
Sărmaș; copiii care plîng la Moisei; port-har- 
turi, carnete, stilouri și scrisori personale ale 
marilor generali de armată scurtați de viață cu 
mult înainte de a ajunge la pensie; portretele 
așezate în ramă, zimbitoare și optimiste, ale e- 
roilor armatei române în vîrstâ de 20 de ani 
(soldat Eftimie Croitoru, sergentul Elena Chiriță, 
locotenent Gh. Mociornița, 
Drăgescu) ; sint de 
așezate sub sticla; 
grafiile din tranșee; 
rile pe ordinele de 
armatelor aliate, in 
Cehoslovacia.

Riul și ramul sint 
torie. Intoaicerea in 
dus la victoria impotriva fascismului prin ace
eași forță de coeziune morală a poporului ro
mân.

Riul și ramul sint locurile in care se scrie si 
istoria noastră de astăzi, prin aceeași forță de 
coeziune morală a poporului nostru, inscris pe 
orbita solară a devenirii sale contemporane, sub 
conducerea comuniștilor și a secretarului gene
ral al Partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

să-i deslușim toate 
lupta, felul in care „riul 
ce mișcă-n țara asta" au 
au rezistat, au luptat și au 
s-a jertfit, mai ales: chiar 
patrioților noștri, din clipa 

fascistă a zguduit trecătorile din

aviatoarea Mariana 
ordinul zecilor in panourile 
de ordinul sutelor in foto- 
de ordinul miilor in strigă
ri ale armatei române, ale 
mormintele din Ungaria și

locurile care au devenit ts- 
trecut pe urmele care au

Sânziana Pop
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Imperiul 
libertății 
tocmai in acest an cind 

UNESCO a lansat for
mula ANUL INTER
NAȚIONAL al Co

pilului, bugetele pentru înar
mare au crescut intr-un ritm a- 
mefitor, semn că ființelor celor 
mai curate și candide nu li se 
pregătește o viată sărbătorească 
și pe măsura neprihănirii lor. 
Și totuși, profeții au spus că 
un copil va salva lumea, copiii 
fiind cea mai neprețuită comoa
ră a tuturor națiunilor, copiii 
fiind ingeriî popoarelor.

Se vorbește insistent in ultima 
vreme despre măsuri privind 
interzicerea armelor-jucării, ca 
și cum acest lucru ar putea să 
înlăture coșmarul umbrelor 
lungi ale rachetelor intercon
tinentale care așteaptă numai 
un semn pentru a face planeta 
fărime. In opozițiile, chiar cele 
mai insignifiante, ce se nasc în
tre oamenii maturi n-am obser
vat decit foarte rar respectul ce 
se cuvine adversarului, pc cind. 
in relațiile cele mai ostile din
tre copii, predominantă este ati
tudinea cea măi plină de grijă 
față de celălalt, animată de un 
Spirit de dreptate incoruptibil 
iar setea lor de viată ii deter
mină să presupună că piatra, 
bulgărele de pămint, scaunul, 
masa etc. adăpostesc In sinea

Gheorghe Pituț
Continuare in pag. a 7-a

A traduce
înseamnă (totuși) a CIRCULA

autorul acestor rinduri a debutat prin a scrie o carte despre soarta „Litera
turii române în lume“. Am enunțat insuficient atunci adevărul — care mi 
s-â confirmat și mai mult cu timpul — că nu puține au fost cazurile, 
îndeosebi în primele decenii de după Eliberare, cind, poeți sau prozatori 

români de va’oare, de ieri și de azi, au „încăput*  pe mina unor traducători (străinii 
improvizați. Sau — altă ironie — pe biroul unor scriitori de prestigiu în limba lor șl 
și chiar in lume, dar... desăvîrșiți necunoscuți ai limbii române. A devenit de mult

Constantin Crișan
Continuare in pag. a 7-a

Culoarea 
copilăriei
Casa Pionierilor este a- 

șezată lingă furnale. 
Urcă fumul spre cer, 
va fi o zi frumoasă. 

Se împrăștie fumul peste aco
perișuri. Va ploua. Aici plouă 
des. Or fi munții de vină ? Dar 
ei, uriașii, nu pot fi invinuiti 
niciodată. Acolo schiază copiii 
in cumpăna iernii Acolo se duc 
vara, cind soarele arde și um
bra pădurilor cheamă. A auzit 
cineva de cabana Ghica ? De
sigur. Au avut și musafiri. I-au 
servit cu două feluri de minca- 
re. Și clătite. Meniuri originale. 
Fetele, Sigrid. Ana, mai ales 
Ștrengărită, cum zice profesorul 
Iosif Watzurik, fac și ciocolată 
de casă. Și piine in țest. Și 
piine in cuptor. Vin părinții

Letiția Vladislav
Continuare în pag. a 7-a

Virsta Iui 
făt-Frumos
nucă fără coad^*  ii 

zice bunicul fetiței 
a care se dă pe lingă
el î« trece buni

cului de genunchi și lălăie-ntr- 
una. Unde pui ochii te bucuri, 
îngrijim parcuri și grădini pen
tru că le place copiilor ($i în- 
ifrăgostiților care n-au făcut 
ir-'X copii). O cumnată zicea zi
lele trecute adorindu-și geme- 

: ce mincăm noi astăzi ?
■ ••sori și obrăjori 1 O fetiță 

de dp\-a anișori are o păpușa 
?. o tine mereu în brațe. Păpu
șa este la fel de mare ca ea că 
-2 mai știu : fata ține în brațe 
pa^sa ori păpușa ține fata in 

? Părinți de vîrste și pro- 
fc-- -~i diferite intră in vorbă și 
ia zimbesc pentru că, spontan.

George Alboiu
Cowxtniuzre in pag. a 6-a

Jocul cu viața
i

Urc zilnic pe catedră-ntre copii 
Și ochii lor oferiți mo urmăresc, 
Sorbind cu ochii minții clipe vii. 
Doar intre ei, in taină, mai șoptesc.

Mă fac câ nu-i aud, privind afară 
Cum ninge liniștit și tacticos.
Pe stradâ-i iarnă,-n claw-i primăvară. 
Și-o fatâ-n gînd recit-un ven duios.

Deodată ii intreb : - Unde-am rămas ț 
Iar ei, cu ochii-n cartea de citire, 
Răspund toți, tare, intr-un singur glas... 
Dar clopoțelul sună vesel de ieșire.

După atita așteptare dimineața, 
Copiii fug și joacâ-ntr-un picior.
Iar eu privindu-î, in mijlocul lor, 
Imi pare că mă joc și eu cu viața.

Mihail Cruceanu

GENERAȚIA 
MILENIULUI'

Copiii născuți in acest an vor 
avea 21 de ani în pragul celui 
de-al treilea mileniu. Si s-a 
dorit — in spiritul unui real 

șî profund umanism — ca, așa cum 
au existat in acest secol generații ale 
primului și celui de-al doilea război 
mondial, cum au existat generații ale 
foametei și secetei din Sahel și din 
atitea alte locuri ale lumii, să fie, 
pentru memoria lumii de mai tîrziu, 
și o „generație a mileniului*  marcata 
cu semnul distinctiv al acestui An 
Internațional al Copilului, însemn al 
bucuriei, păcii șl bunei înțelegeri. 
Acestei generații. Paul R. Garrido, 
poet și ziarist francez, îi dedică poe
mul său : „1979 va fi un dar — pentru 
a remodela visurile copiilor / ajutafi-ne 
si facem ca acest an international al 
copilului să meargă înainte ' ascul
tați... /' visători, îndrăgostiți, privitori 
la stele.- / in anul copilului l facem 
apel la cei tineri in inimile lor, / indi
ferent de virală. / Lisați lumea 
meargă înainte i să ajungem la acra 
conștiința a omului / care nu mar este 
satisfăcut de amerț?*l>  din trecut.
Pentru că acesta este anul in care 
inimile noastre purificate de flacăra 
durerii / vor fi iluminate de flacăra 
dragostei pentru copiii noștri".

Generație a mileniului care, în 
acest moment, se vede confruntată cu 
grave și îngrijorătoare probleme. Căci 
nu peste tot. acum, in lume, copiii 
știu că există o zi, un an dedicate lor. 
Acum — doar in acest an aniversar 
(20 deani.de cind Adunarea Generală 
a Națiunilor Unite a adoptat, in una
nimitate, Declarația drepturilor copi
lului) — peste 15 milioane de copii 
sub vlrsta de cinci ani vor muri, in 
mare măsură datorită foametei și 
mizeriei. Și incă cel puțin 700 de mili
oane vor fi afectați — mulțl în mod 
ireversibil — de malnutriție sau hrană 
cu alimente infectate sau contaminate. 
Și să ne amintim, noi care avem pri
vilegiul de a cunoaște o tinără gene
rație căreia i se oferă tot ceea ce este 
posibil in domeniul educației și învă- 
țâmintului. că există, acum, milioane 
de copii care niciodată nu vor avea 
acces la nici o formă de educație, că 
alte zeci de milioane nu vor trece nici
odată de nivelul primelor patru clase.

O generație a mileniului care tre
buie să fie o generație a speranței. 
O generație a unei lumi eliberate de 
angoasele războiului (trei mii de mi
liarde de dolari in cincisprezece ani 
pentru înarmări !), de spectrul mize
riei și bolii (anual, în Bangladesh, 
25 000 de copii orbesc in lipsa unui 
tratament cu vitamina A, în imposi
bilitate de a plăti o operație de cata
ractă in valoare de 25 de franci), al 
foametei (aproximativ 220 de milioane 
de coDii la limita minimă a „zonei de 
supraviețuire*).

O generație a mileniului care tre
buie — pentru a imolini toate aceste 
idealuri •— să primească, încă de acum, 
premizele necesare ale edificării lumii 
de miine. Permize atît materiale cit 
si snirituale. Desigur, aici discuția po
sibilă se poate prelungi dar, in esență, 
soluțiile propuse se string într-nnș 
singură, profund și drent omenească, 
In concordanță cu marile idealuri 
promovate de umaniștii tuturor tim
purilor.

Este cea la elaborarea căreia . pre
ședintele României, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, și-a adus o strălucită și 
unanim apreciată contribuție, stabilind 
ideile majore ale promovării unei noi 
ordini economice și nolitice interna
ționale. Scopul ei fiind eradicarea, 
odată pentru totdeauna, a inegalități
lor flagrante care generează război, 
foamete, durere, lacrimi pe obrajii co
piilor. în sprijinul tocmai al acestei 
soluții — considerată, de către Națiu
nile Unite, drept un^ dintre , căile 
cele mai accesibile omenirii înspre 
edificarea unei noi lumi — s-a elabo
rat. de curind, și conceptul ..educa*iei  
pentru dezvoltare*.  O educație care 
să aibă în vede.re formarea cooiilor 
din toată lumea în acord cu timnul 
(si Droblemele și aspirațiile) în care 
ei trăiesc, „permHînd oamenilor de a 
participa la dezvoltarea comunității 
lor. a națiunii și a lumii în ansamblu*.

O educație — dată, implicit, si gene
rației mileniului — in spiritul ideii 
fundamentale a Declarației drepturi
lor conilului care postulează nu numai 
condițiile existentei fiziee a ..Dlăpin- 
dei flăcări de speranță a lumii*  (cum 
numea Kurt Waldheim tinăra genera
ție). dar și spiritul de înțelegere, de 
toleranță, de prietenie și de fraterni
tate intre popoare, de care trebuie să 
fie inspirat orice gînd, orice mesaj 
adresat copiilor.

în esență, menirea acestei largi 
acțiuni internaționale aceasta este : 
«ă atragă atenția asupra unor situații 
grave in domeniul educației si vieții 
copilului dar, în același timp, să 
pună oamenii în fața adevăratei și 
celei mai mari responsabilități ridi
cate de civilizația secolului XX. Noua 
ordine economidă și politică interna- 
fională înseamnă nu numai o re
structurare fără precedent a realităților 
statistice, dar și o răsturnare a unor 
false «cări de valori, o schimbare de 
conștiință

In această speranță, din nou, îm
preună cu poetul despre visurile a- 
cestei lumi pentru copiii săi : „1979 / 
este ■■ dar prin care / dăm o șansă 
rapilulai de ■ nula / de a-și întinde 
aripile cu ajutorul său / norii îl 
var aștepta / ca niște porți deschise / 
către cerul albastru / în zborul către 
dragostea noastră*.

Cristian Unteanu

Telegramă

Tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, Președintele 
Republicii Socialiste România

Mult stimate ți iubite tovarășe NICOLAE CEAUȘESCU,

La scurt timp după călătoria încununata de cel mai 
deplin succes pe continentul african, v-ați fâcut din 
nou mesagerul gindurilor de pace și prietenie ale po
porului nostru, răspunzind, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, invitației de o vizita Spania. Scrii
torii români, maghiari, germani, sirbi și de alte națio
nalități v-au însoțit și de astă dată cu dragostea și 
prețuirea lor de-a lungul itinerarului pe care l-ati 
străbătut, dind o înaltă apreciere modulul în care ați 
reafirmat principiile colaborării pe baza deplinei ega
lități in drepturi, respectului independenței șl suvera
nității naționale, neamestecului în afacerile interne și 
avantajului reciproc, principii care trebuie să caracte
rizeze relațiile dintre două stofe cu orinduiri sociale di
ferite. dintre toate statele lumii. In mod firesc, in centrul 
discuțiilor s-au aflat problemele dezarmării, ale secu
rității europene și mondiale, ale destinderii și dezanga
jării militare, ținind seama și de faptul că Madridul 
vo găzdui, in 1980, o nouă reuniune a țarilor partici
pante la Conferința de la Helsinki. Ne-a bucurat in 
mod deosebit faptul că, printre documentele semnate 
cu ccest prilej, se număra și un acord de cooperare 
culturală și științifică, menit să ducă la dezvoltarea 
schimbului de valori spirituale, Io aprofundarea cu
noașterii reciproce a marilor creații artistice Și științi
fice, pornind de la adevărul incontestabil că fleeare 
popor poate și trebuie să contribuie lâ făurirea teia,- 
urulul civilizației planetare.

Căldura cu care oți fost întîmptnaf pe pâmîntul Spa
niei, stima cu care ați fost înconjurat de gazdele dum
neavoastră constituie o recunoaștere a roiului hotărî- 
tor care vă revine în elaborarea și înfăptuirea politicii 
interne și externe a României Socialiste. în această lu
mină poate fi înțeles și moi bine puternicul ecou al • 
vizitei, oglindirea aspectelor ei semnificativ® de către 
mijloacele de informare spaniole, cit și de marile a- 
genții internaționale.

Convinși fiind că recenta vizită va contribui sub
stanțial nu numai la adincirea și dezvoltarea relațiilor 
româno-spaniole, ci și la sprijinirea procesului de 
instaurare a unui climat de înțelegere și colaborare în 
Europa și pe întregul glob, vă asigurăm, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom face 
totul pentru a ne îndeplini cu cinste datoria încredin
țată de partid, de dumnecvoastră personal, reflectind 
efortul constructiv al poporului nostru, focind cunos
cută pretutindeni hotărirea lui de a-și construi liber 
viitorul, de a trăi în pace și prietenie cu toate popoa
rele lumii.

UNIUNEA SCRIITORILOR DIN 
REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA

Istoria literaturii române 
de G. Călinescu 

în lumina corespondenței
Prima oară cind 

G. Călinescu vor
bește de proiectul 
unei Istorii a lite

raturii române este dăta de 
23 octombrie 1936. Era după 
o călătorie la Napoli în Ita
lia, cu o lună înainte de 
examenul de doctorat in li
tere la Iași unde peste un 
an va deveni conferențiar 
de estetică și critică literară. 
La această dată G. Călinescu 
scrie profesorului Al. Rosetti, 
director al Editurii Fundației 
Regale pentru literatură și 
artă : „Poți să treci in buget 
1st. lit. chiar 2 volume. 
Dacă voi începe cu vol. I. 
asta încă nu știu. Sondez 
materialul (cu frenezie !) din 
toate părțile, ca să am o pri
veliște de sus și să scot un 
principiu de diviziune mai 
rezonabil decit acela Iorga- 
Adamescu (doi bărbați de 
seamă). Apoi, cind se va a- 
propia termenul redactării, 
mă voi lăsa în zbor asupra 
unei epoci mai puțin studia
te,- mai în stare să satisfacă 
ta început curiozitatea citito
rului, de pildă epoca Mace- 
donski, a acelui Macedonski 
atît de disprețuit chiar și 
acum. Te previn că, fără să 
vreau să cad în exagerări, 
doresc să fac o Istorie critică 
a lilcraturii române, in care 
fiecare studiu să fie o mono
grafie esaurlente cu biogra
fie vie ca V (iața) 1 (ui) Em 
(inescu). cind e cazul, cu cri
tică estetică a operei și cri
tică istorică Vom vorbi des
pre asta personal*.  Așadar in 
octombrie 1936 G. Călinescu 
era în căutarea unui criteriu 
de expunere a istoriei lite
raturii române mai potrivit 
decit cel cultural folosit de 
Nicolae lor ga in sinteza sa

din 1901-1934 și Gh. AdN- 
mescu in compendiul ■vin 
din 1913 ajuns după * prim uf. 
război mondial la fcdițra . a 
III-a. De observat că in 1936 
nu apăruse încă Nicolae Car- 
tojan. Exista pentru literatu
ra modernă Ovid Densușla- 
nu, iar pentru cea contem
porană E. Lovinescu. Din 
toți, numai Lovinescu utili
zase criteriul estetic scriind 
o istorie critică a fenomenu
lui literar contemporan ro
mânesc de la 1900 pină în 
1928 de fapt doar un tablou. 
Macedonski la a cărui re
considerare medita Călines
cu, nu era incă reeditat (e- 
diția Vianu apare începînd 
din 1939 și se va încheia abia 
în 1946) Cit desore exau- 
rientele monografii, ele erau

Al. Piru
Continuare în pag. a 6-a
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gheorghe Grigurcu este 
un critic care aparent 
posedă știința analizei 
de poezie, prezumție 

cu atît mai ușor de acreditat 
cu cit interpretările vin. In ca
zul său, din partea unui deli
berat producător liric.

Autorul volumului Poeți ro
mâni de azi scrie bine, formal 
bine, mișcîndu-se cu alegrețe 
și dezinvoltură prin teritoriul 
poeziei naționale ți străine. Ni
meni de bună credință nu i-ar 
putea nega acestui critic prea 
plin de sine limbajul profesio
nal bogat și nuanțat, varietatea 
termenilor folosiți, cam afecta
tă intr-adevăr, sau informarea 
estetică. De aceea, departe de 
noi glndul de a-i reproșa Iui 
Gheorghe Grigurcu ceea ce unii 
numesc pejorativ „mimetism0, 
adică amestecul de cerneluri al 
stilului critic cu tușurile auto
rilor comentați. Dimpotrivă, 
socotim această așa-zisă „in
fracțiune" a penei critice drept 
un argument de dotare literară, 
țintuit lastilpul infamiei tocmai 
de „profesioniștii" fără talent, 
dar cu skepsis, ai breslei. Din 
acest punct de vedere, critica 
lui Gheorghe Grigurcu se plia
ză, de regulă. ca o dantelă 
spumoasă peste faldurile texte
lor analizate. Criticul face o 
descriere estetică a poeziei, 
ceea ce Înseamnă, potrivit opi
niei sale, ..o lectură care sa nu 
aibă ca obiect decît poezia în- 
săsi", indexînd, după cum e ca
zul, cu voluptate ori cu vivace 
mohoreală, pasajele de coinci
dență sau de abatere a liris
mului de la sine. „Supunerea 
textului la examenul de omo
genitate4* poate fi socotit cuvin- 
tul de ordine al criticii profe
sate de G. Grigurcu. Mai direct 
spus, prin această normă de 
salubritate estetică se înțelege 
la Grigurcu o scotocire detec- 
tivistlcă, slujită de ogarii im
presiei. a zonelor pur lirice, 
căutîndu-se cu precădere punc
tele de interferență sau de tan
gentă ale obiectului aflat în 
discuție cu „firul istorie al poe
ziei românești" (tradiția, cu 
alte cuvinte). Rezultă din acest 
sistem de lectură. Dlauzibil ca 
orice sistem, o critică atomis- 
tiefi. pulverizată In spațiul re
cunoașterilor si al numeroase
lor traduceri în limbai critica 
a materiei poetice. Autorul fla- 
nează prin texte pe un traseu 
tortuos, producînd evidente si 
formule-soc cu o frecventă de 
emisie aiuritoare. dovedind o 
inteligență neobosita si alar
mistă. în perpetuă ținută de 
camnanle. Inteligentă asem^nă- 
toa>-p Drlrt latura cazuistică si 
aerul neadormit cu aceea nusă 
în circulație de Laiirentiu TTIici. 
O inteligentă locvace în căuta
re de dovezi si răutînd a do
vedi mereu „adevărul". Ceea 
ce nresunune că o clină de 
rontemnlati vl+nte dubitativă nu 
dăunează criticului, tot astfel 
rum nu dăunează nici creato
rului. Tot acest zumzet inmn- 
flnont «i fin. rn al unor eljfre. 
poate lăsa rltocva imnresia de 
detnicifare adîn^ă a Dariei. In 
realitate, ne aflăm în fata unei 
mitici cam gălăgioase si procla
mative. cu aspect foarte tantos 
sî decis, ce ooate înșela ne cei 
mai slabi d*>  înger, pfislndu-’e 
In contradicție de fapt. nrin 
nar+izanatul afișat al punctelor 
de vedere, ni suprafața. în pc- 
ner«L. agreabilă, a emisii» ^]e.

rallcrn f«dicru*nb :’ n 
duce. însă, p* 3 Cheor«fiP Crt- 
purru la o . înviorată
rionr de verbul său fu«?oc si in
ventiv în enltete. descriere atît 
de înfeudată ritpfvhii renrcd,|< 
cu strnsnici larghețe fin felul 
Tul Fupen Barbu). înHf nu mri 
anarp nnroane nimic din ri’ta 
interioară a rywiTioî nimic d'p 
fizionomia cî lăuntrică ori din 
)țjnora1a“ tip care o nroniine.

Critica Ini C!ri«nir-
m lenorS astfel de ■
nîtstp. dp umanitate pctptir
relevabile alq nneziei. pi nu
ved° altceva din^nlq de l’t^rq 
pi. ^n finds anarenlaî IwMil 
bogăție terminologică judecind

eranica literară
Gheorghe 
Grigurcu: 
„Poeți 
români 
de azi“

Just lucrurile, este o critică 
săracă, dezinteresat*  de acțiu
nea vitală a poeziei. de ceea 
ce vrea să spună ac-srr> j: d*  
ceea ce spune. Ea nu are nici 
o atingere cu proiectul uman 
pe care 11 exprimă limbajul 
poetic, de unde răceala suspec
tă chiar și atunci cind 
Procedeul autorului in 
constă in gituirea

laudă. 
cauză 

_ din loc in
loc a fluxului liric, din exces 
de pal pare exactă, in etalarea 
mostrelor astfel sugrumate și 
în palparea singelui viu al unei 
creații intr-o formulă sintetică, 
mai mult sau mai puțjn nime
rită, cum este soarta oricărui 
surogat. După mai multe pa
gini citite, care pot fi amuzante 
luate strict in sine, critica lui 
Grigurcu devine fastidioasă, 
chiar dacă autorul dă in con
tinuare senzația că. vorba lui 
Caragiale. „combate bine“. Mi- 
litînd pentru deschidere esteti
că, fapt lăudabil, el practică 
procustianismul. Firește. Gri
gurcu e de preferat multor 
critici derutați de poezie și cu 
un limbaj inabil, rudimentar 
aplicat la analiza ei, dar pre
tențiosul său program de asa
nare artistică nu e suficient, în 
momentul în care alți interpreți 
de poezie contemporană nu nu
mai că susțin cu ertivitatea Inr 
acest program, dar aduc in 
exegezele semnate de el o 
trăire cu mult mai Intimă a 
ceea ce înseamnă cu adevărat 
o creație literară.

Cu aceste calități, similicali- 
tăți și defecte, Gheorghe Gri
gurcu acrie, după Teritoriu li
ric, a doua încercare de pano
ramă asupra poeziei noastre 
actuale : Poeți români de azi- 
Sînt cuprinși în această sinte
ză 82 de autori, clasificați în 14 
categorii, de la „Lirismul sin
teză" (Al. Philippide șl Ștefan 
Aug. Doinaș) la Încrengătura 
poeților tineri. Alți critici, au
tori de panorame, au propus 
mai multe sau mai puține sub- 
împărțiri, dar tabloul oferit de 
Grigurcu este la fel de contes
tabil pe cit este de 
Sîntem aici cu fotul 
cu autorul recentei 
lirice că ierarhia, ca

credibil 
de acord 
geografii 

____ ___ ________ și clari
ficarea' sint inexorabil
poetic în s£ne
mult-, lnsusi criticul are In ve
dere. Intr-un capitol de ^Cor.- 
siderații generale-, alte posi
bile așezări ale materialului. 
De asemenea. am fi ultimii 
care să contestăm vreo clipă 
dreptul de opțiune al criticu
lui. libertatea sa suverană de 
a-și rotfi adevărul în stricte
țea gindului și formulării sale 
proprii. chiar si atunci rfnd el 
contrazice opinia curentă ori 
cvasi acceptată. Credem, alături 
de autorul volumului de fată, 
că : „Critica nu poate fi altce
va decît expresia unor ouMurl 
oricit de larei ori 
le-ar fi circumferința-. Să

portăm așadar, opțiunii*  lui 
Grigurcu și să nu 

Ir.etjvAni zadarnic C*  ne împ'j- 
r-— ș chiar noua.

ne Greece
iu. Grigurcu nu.

ct^«r d--*  noi i-am fi tnrhts 
intr-o schiță de tr-arie poeucă 
actuală mult mai prompt decît 
pe alți autori ““ “
bescu sau pe 
necuprinși in 
cu toate că ei 
a „treia fază" 
temporari, fază spre care se în
dreaptă tot elogiul și Încrederea 
criticului panocamist Discuția 
pe un asemenea teren, al pre
ferințelor, ar fi falacioasă. deși 
nu știm în ce măsură mai e 
chestiune de gust individual, 
cu prerogativele sale. faptul 
de a-1 recepta cu nesfîrșită de
licatețe pe un Petre Got. auto
rul unor versuri de un haz ne
bun și a arunca anatema asu
pra Iui Nichita Stănescu. poet 
cu laturi criticabile, firește, ca 
orice scriitor veritabil, dar nici
decum, in opinia noastră, cam
pionul „relelor" ce se fac sim
țite in poezia românească de 
azi.

G. Grigurcu crede că ..seria- 
poetică formată din Nichita 
Stănescu. Cezar Baltag. Gri- 
gore Hagiu, Marin Soc eseu. A- 
drian Păunescu, Constanța Buzea, 
Ana Blandiana. alcătuind. în sis
temul său. „a do’n tentativă a 
înnoirii poeziei-, afirmată dup*  
1960, nu a reprezentat ..dedt 
un moment de tranziție de la 
versificația jurnalistică la ade
vărata albie lirică, sub semnul 
unei tulburi emisiuni, care nu 
a atins limita de rigoare a 
conștiințelor artistice ilustrată 
de marii poeți anteriori". Este, 
incontestabil, dreptul lui de a 
crede acest lucru și de a-și 
susține opinia, dar să vedem 
care sint argumentele adu^e in 
sprijin. in afara frazrxx- de 
voioasă maliție arunca Te d:r. 
vîrful peniței * La N. Stărescu. 
citatele incriminate, «pre a în
lătura. zice 
nuîală de 
sint rulete 
Nexatescu 
peeO an 
ir ia

pe Mariui Ro- 
Virgil jfctJMTK. 
sinteza ae iața. 

ar face parte din 
a lirismului con-

Cfc a

M fi
r«too*.  «a e «ft

u ta

Cine este familiarizat cu 
mișcarea prozei celei 
mai tinere poate lesne 
constata faptul că ex- 

ponentii ei tind, măi presus de 
orice, la instituirea unei alte vi
ziuni epico-morale, sensibil di
ferită de aceea a generațiilor 
anterioare, cu privii La pro
blematica omului epocii contem
porane. în esență, tentativa I31 
are originea intr-o anume «tare 
de spirit specifică, in măsură 
a-I încredința pe scriitorul tir.--- 
că mai ales el este investit cu 
dreptul, implicit, cu capacitate-- 
de a formula unghiuri de ve
dere mai exacte, mai conforme 
cu realul substrat uman subli
mat în multitudinea evenimen
telor ce traversează timpul isto
riei contemporane. De cele mai 
multe ori. afirmarea unei ase
menea poziții — adevărat. nu 
lipsită de un anume orgoliu su
perb tineresc — se sprijină pe 
aducerea în scenă a unor perso
naje a căror sinceritate, cu ele 
insele și cu cei din iur. pare a 
refuza la modul principial or.re 
formă de imixtiune a cnlt: fttar 
care tind. Intr-un fel mu a 
să atenueze gradul de responsa
bilitate morală a individului n 
să treacă, astfel, o bună parte « 
acestei responsabilități pe teama 
(așa-zicind) condițiilor general 
de loc și timp. Reacția, in pur..- 
tul ei de pornire, fără index. 
este întemeiată, cit timn 
tem ideea cu valoare de av*  
loc comun potrivit cărea 
la zi" este. literal metre. &
care, atent și lucid cosrvr*.  
îți dezvăluie prooritte-î irrt- 
ruri de anverrurâ existe- 
propria-1 mitologie, aemaifnme 
așadar, nevoie de cine «sie ce 
„privire- din afară, ctupuri e 
sintetizatoare, ob.ecuvâ. capa
bilă a face distincție intre acci
dental și tipic eta în acest caz. 
ca struclură in sine, demersul 
epic stă cri mai adesea sub sem
nul unei febrilități analitice și 
confesive de maximă concretețe 
In ordinea faptelor si a reflec
ției exolicitare. în totalitatea lui, 
textul trebuie să fie o conie fi
delă a realului, să aibă asoect'il 
unor sinteze «•vasireoortericești, 
la a căror alcătuire func'ia ima
ginarului Ișl vădește utilitatea 
numai dacă inventia eniefi este 
privită cu nevindecabilă susoi- 
ciune, adică nu ra un miilor de 
a'lteMifi'-are artistică infailibilă, 
ci. dimnntrivă. ca un element 
care relativizează sl ambig-uzea- 
t'X Re «airf. ar fi ur
mătoarea : fnartn Nne. fantele 
sint arcs4»-» Intr’Ht le-am vă- 
rvt cț m-ij țe-am
țr^îț nni îneîm î-i rnnserin’S.
•vi —vorhă. ele se cu
vine a fi f' ——1« înfnr- 

« |a trata ca nn 
un simnlu și generos pre-text.

CARTEA DE DEBUT

Proză „de 
generație"

Nicotae CiobuiH
t

ză rămine profund neserioasă, 
acuzind frivolitatea. O cronică 
la un volum, fie ea cît de exac
tă, nu e totuși un portret, chiar 
dacă sint cuprinse in ea notele 
esențiale ale unui autor. n 
ticul este in acest caz 
țios și infatuat, ca și 
cind iși arogă merite 
misibile, blazonarde 
„lansarea" vreunui poet, 
tim, de exemplu. în articolul 
dedicat lui L. Dimov această 
frază de ridicolă „superbie", ca 
și cind poeții n-ar aștepta de- 
cit ochiul mereu infatigabil al 
lui Grigurcu pentru a fi des- 
coperiți : „Cind publicam pri
ma, se pare, cronică din țară, 
la cel dinții volum. Versuri, al 
lui Leonid Dimov, salutind ivi
rea unul remarcabil talent..." 
ș a m.d.

Care sint, pe de altă parte, 
„prețuirile actuale- ale lui Gri
gurcu ? Ele se numesc M. Ivâ- 
nescu, Leonid Dimov, E. Bru
mam. Florin Mugur. Petre Stoi
ca. Mircea Ciobanu, Dan Lau- 
rențiu, j^ngela Marinescu, M. 
Ursachi, Sorin Mărculescu, Ce
zar Ivănescu. C. Abăluță. poeți 
ce formează, in clasificarea sa, 
a „treia fază- a lirismului nos
tru actual ai care in ochii cri
ticului „par a fi deschizători 
de perspective intr-o măsură 
mai decis*,  mai consonanți cu 
spiritui epnai prin densități 
indasificabJe-. Foarte bine pi
ni aici ți sperăm a nu fi bă
nui ți de rea-credință de nici 
unul dm auioni pomeniți mai 
sus despre care am scris cu 
. - - și nu o dată. Dar să 

ce «pane Grigurcu, de 
exemplu, despre Emil Bruma- 
ru ? Ei bine, la p. 4M citim 
consternați de cită prețuire îi 
acordă : „Cos va evolua a-
ceasLă Urle*  gead liliputană 
(s.n.), pentru ca două pagini 
mai Încolo _mm- Tul Grigurcu 
să fie astfel taxată : „E. B. se 
plasează la nivelai unui este
tism al aiiaarvlu^. Poete Di
mov să fie mai Încurajator tra
tat ? La p. 447 dtta insă : „H1- 
perproductiv. poetul se află In 
fața unui infirm pe care nu-1 
mai poate domina si care înce
pe să-1 exp toate»-. Vasăzică
nici cu Dimor hm vite nu stau 
prea bine ! Dexnre Dan Lau
ren țiu : _D L Practici o su
perioară coc traficare—- așa In
cit ne In mareea cu aceeași 
stupefacție la afc ■națiîte con- 
t razi că toana ate r—uruiui cu
prinse in Jhefata- vocumului : 
..Stranie d readereasă la rea
litatea literară — ae pare de 
aceea teza potr’Vâ căreia uHi
rn*  „serie*  de poetf ronaolidati 
(Mircea Ivă^esca. Lewnd Di- 
mo*°.  Emil Dl m nr. Petre 
Stoica. Ov- lidaMcv. Dan 
Lauren tiu etej *-ar  caracteriza 
prin ..deviiaSxare —an„e- nă-.
printr-sm .raVaeSft ~afir_i- 
ment-. DtsaoBerrnk axes «en- 
timestuT ci acess» «dar • den
sitate i i.i!■ iMftiil • pjer^tn- 
dne a regăos Ifcrtae care se 

daar. a aSs±«e for
me dJârafejîX Sa agsaea verbală 
a sene: ir*.  «ocnei**  a-I
avea ta M SRetara Sti-

Cri- 
prezum- 

atunci 
intrans- 

penlru 
Gi

• Din comoditate a 
gîndirii sau tendințe ti- 
pologizante critica încear
că de multe ori să intro
ducă scriitorul într-un fel 
de „pat" al lui Procust, 
prin formulări „sintetice", 
indiferent de nuanțe și 
evoluție ulterioară. Des
pre poezia Iui Cornelius 
Sturzu s-ă spus că este 
senină, calmă, „tandră" și 
o întreagă altă serie de 
adjective din aceeași ca
tegorie incit pare a fi 
definitiv fixată. Nu vom 
nega adevărul pînă la 
evidența al acestor afir
mații dar există și un cu
rent interior mai grav 
care încrețește suprafața 
limpede a poemelor, tul
bură claritatea apelor. De 
altfel, selecția operată de 
poet în acest volum an
tologic *)  este menită a 
sublinia discret și fața 
mai puțin luminoasă a li
ricii sale, ceea ce nu ex
clude, fără îndoială, pe 
cea cunoscută ; neglija
rea ei ar însemna o nouă 
absolutizare, un alt gen 
de închistare.

Este vorba, mai degra
bă (respectînd cei doi 
timpi ai discursului, e- 
nunțare-enunț) de o ros
tire poetică egală, necon
vulsivă, dind senzația de 
seninătate, de echilibru 
sub care se insinuează 
neliniștea interioară : 
„Dimineața cind mă tre
zesc, patul e de sidef / 
și e cald, dar bărbatul mă 
strigă, / De-abia arunc 
pumnul de apă-n obraz / 
apoi îmi iau sacul. Plaja 
e ca un ogor I / cu roa
dele date în pirg. Ca un 
ogor de cartofi / este ni
sipul crescut cu scoici. 
Iar eu mă grăbesc / îna
intea soarelui și-a vîntu-

ft Ultima carte*)  a lui 
Constantin Novac, sin
gulară intre scrierile au
torului, ridică probleme 
de definire, aflindu-se la 
confluența dintre repor
taj, eseu și jurnal de că
lătorie, avînd cite ceva 
din fiecare și neincadrîn- 
du-se totuși în nici unul 
dintre aceste genuri. Car
tea relatează, prin inter
ferența unor modalități 
diverse, o anume desco
perire a mării care re
structurează implicit vi
ziunea asupra țărmului, 
printr-o optică conjugată.

Un prim demers ce în
soțește experiența este 
confruntarea cu prejude
cățile asimi'ate prin lec
tură. constituite intr-o 
mitologie personală pe 
cit de desuetă pe atit de 
schematică Descoperirea 
„sentimentului autentic 
al mării- are drept con
secință eliberarea „căilor 
de acces «ufletești de 
zgura acestei mitologii 
neutre cu care ne-am in
festat inerentele noastre 
nost ligii infantile, mito
logi eu Ahab și cu be- 
lene albe răz bură t nare*.  
Se^Rxl »de%-ărat al marî-

“V>derrje aflat
irifcrea irertă

viata cărților
poezia

Sub semnul
lui Janus

Iui / să culeg fructele 
negre ale mării / / Un 
glas nevăzut îmi spune 
mereu că-i păcat / să tre
zesc zorii cu umbletul 
meu, valurile" etc.

Stările sale sufletești 
nu ard însă la tempera
tura cea mal înaltă, fră- 
mintările lăuntrice nu 
ating pragul rupturilor 
dramatice, spiritul evită 
marile întrebări sau con
tactul direct cu suprafa
ța dură a obiectelor pre
ferind formele mai vagi, 
mai fragile, concretizate 
(ne raliem aici părerilor 
anterioare) in cuvîntul 
„tandru", elegant și de
corativ. Din această cau
ză, neliniștile poetului 
îmbracă haina melanco
liei, a unei tristeți fără 
obiect, degustată cu plă
ceri .estetice. Imagini și 
metafore prețioase, de 
natură parnasiană, traduc

atitudinea sa : „Indepăr- 
tmd mari zvonuri din 
perdeaua umbrei ! puri
ficată lumea rămine ca in 
prima zi / O, vechile li
tanii, misterioase coruri 
de bărbați / ritmate in 
bătăile de tobe / I ale 
obscurei mări. Vezi, țăr
mul alb / întins ca o pie
le de centaur / ucis in 
luptele de-atunci, iubita 
mea / / E mult de cind 
turmele plecară. / Cenușa 
s-a răcit pe ruguri, rouă / 
a răcorit movilele de lut / 
pe care am urcat ca in
tr-o jertfă nouă / umbra 
înaltă a statuii tale" (In
tre ziduri). Dacă nostal
gia este sentimentul do
minant și abundența fi
gurilor legate de mare și 
călătorii o dovedesc la un 
prim nivel (corabia, tri
remă, țărmul alb. luntrea, 
obscura mare, carena etc) 
în schimb, sensul ei este 
de recuperare a unei

atmosfere de mit și le
gendă (Călătorie de sea
ră). Dar nu in semnifi
cația lor sacră sau eroi
că ci ca forme ale înce
putului, ale unei purități 
inițiale. Probabil nostal
gia purității și teama de 
maculare șl urîț au în
dreptat scrisul lui Corne- 
liu Sturzu spre expresia 
calofilă, spre cuvîntul 
epurat de pitoresc sau 
culori tari. Ceea ce nu 
înseamnă că nu vom în- 
tilni șl la el „bruscări" 
ale lexicului ca in aceste 
versuri : „Cu lauri, jegul 
frunții asudate, / solemn, 
arhonții vor acoperi / 
Redăruiți acelorași aoțil t 
și-nconjurați de rude- 
aproplate / senini și calmi, 
cetatea vom minți". Ast
fel efi declarația din 
„Glumă" trebuie luată în 
serios numai pe jumăta
te : „Voi scrie de-acum 
versuri clasice i Foarte 
sonore și caligrafice ! i 
Pentru ca, în sflrșit să se 
știe / ce-nseamnă acea 
ortografie / Voi rămine 
distins și cochet / în vir
gula unui sonet / / Și pen
tru ca nimeni să nu mă 
mai vadă I In punctul 
ultim dintr-o baladă / / 
Era și timpul de-acum să 
devin / Seducătorul meu 
cabotin".

Lirica sa stă sub sem
nul lui Janus. Forma cla
sică asigură o aparență 
senină, „discret-elegantă" 
trăirilor și stărilor sufle
tești mai grave.

Paul Dugneanu

•) Corneliu Sturzu : „Zi- 
gurat", Editura „Junimea". 
1979

vvoza

„Sentimentul 
autentic 
al mârii"

--X3 u X *e  » «nu» o»
Do- >•<—*->  orttaw • 

iatreo*  wax flft h te
pare tte-ljc .-rr-Tar *•  Băcr.zxU 
ride. C.;IU -aex tpm
gura Larg de«c9ua fi rrr-hrsl 
hoho’te printre cr-ac*  vai
„E44.1 nebun. ~ „Ca a»
mai mult, nc Lira e
bil ca pe lingă toate kw« «*  
mai fiu ți nebun *•  „N-am ii- i 
arăt niciodată am e ooaAt**  
Zice el. ca și cind ar «Zj cm 
desore toate as tea.-

Este de presupus e*  Craz-»»- 
tul de mai înainte (nuvela Ceea- 
șui de cărămidă) dezvăluie dte 
ceva din mentalitatea uromi lui 
Mircea Nedelciu. așa cum oreat- 
tă mentalitate se conturează rn 
remarcabilă pregnantă in denae 
bit de interesanta sa culegere de 
„nroză scurtă". N-am puten sau
ne cu exactitate In ce măsuri 
autorul urmărește, anume, a se 
delimita cît mai net de structu
rile unei alte „proze de genera
ție". cum este, să zicem, aceea 
a lui Nicolae Velea, D. R_ Po- 
neseu, Fănuș Neagu1 sau Ion 
Băieșu. Este evident însă că In
tenția sa este tocmai aceea de a

compendiu

Vasile Cărăbiș 
^Publicații periodice gorjene-

• Harnicul cărturar Vasile 
Cărăbiș pune la dispoziție 
cercetării literare o carte, 
deosebit de util*.  numită 
Publicații periodice din Gorj, 
In care aflăm o mulțime de 
țtlri. de articole și de bucăți 
literare despre unii mari 
scriitori români care au tri
mis colaborări la gazetele 
gorjenești înființate după 
1880 și al căror număr se 
ridică, pînă azi, după un 
secol de la cele dinții apari
ții, la cca. 150 de reviste sau 
ziare Datorită raporturilor 

Intense șl cordiale- âle intelectualilor gorjeni cu 
lumea literară din toată țara, nu vom fi sur
prinși să găsim, printre colaboratorii presei din 
Gorj (care nu apărea numai la Tg.-Jiu cl și

In unele «ate ale jtMtețutafi pe irrtre foi
mai mari scriitori A'trim— se IL Cx-
ragiale (la Ban ral. 13B9I. Txt’S Mi.-jrr«ra Ci 
Lupta Jiului, in IftK), A.D. XenopcC L Agirfat- 
ceanu. D. Anghel. AL VTxh-jtă. S&dove»
nu (la Șezătoarea «ăteaawla*.  V. V-kcule«ra. 
Octavian Goga (la Șezătoarea illtaatooâ. 
Nicolae Torga (numeroase cniaborâr-j. Eugen 
Lovinescu (la Curintul Gorjoloi), Lis-iu Rebrea 
nu (la Șezătoarea săieaualai). LA. BaasarabesaL 
Victor Eftlmiu, Horia Furtun*.  Cezar Petreacu- 
Al. Kirlțescu, AL Ca za ban. Mihail L Cruceau u, 
V.G. Paleolog ș.a. Și, bineînțeles. Tudor Arțhezi. 
care sub pseudonimul Alfa semnează în Gorja- 
nul din 19 dec. 1943 un articol despre spiritul 
gorjan, din care cităm :

„Gorjul e o regiune de surprize... întii. eăci 
se cuvine să fie pus întii, e gorjanul. E, el, 
român ; e, el, oltean ; dar e mai mult decît atît 
— cu toate că va fi prea deaiuns să rămile și 
fără alte originalități. E altfel de român și 
altfel de oltean. Gorjanul, comparat cu ceilalți 
români, considerați pe județe, are — nu știu ce

punderile unui comandant 
de vas și ale secundului 
său, Însoțite de consem
narea unor tipologii con
crete.

Un obiectiv permanent 
al experienței personale 
și literare este definirea 
mării ca spațiu al exis
tenței umane și in raport 
cu ea. Demersul compor
tă parțial o viziune lirică 
pentru că „Înainte de a fi 
un mijloc, corabia ca a- 
tare este un sentiment-.

Autorul Încearcă o de
finire a nevoii de călăto
rie. de schimbare a per
spectivelor pentru că .abia 
altfel am putut înțelege 
c*  m wiaj pe diie ade- 
R-a A-ar*  atice ale mării 
cooftxEAe Rra cea mai 
re*<iat oare a frumwetu 
■.ana» in crie mai varia
te ți plenare forme ale 
&ale~. Nara devine pentru 
ei fl lume redus*  la di- 
menslunj subiective, mo- 
deiind prin condițiile ei 
un mod particular al 
relațiilor d comportamen
telor umane, dar fi rele- 
vlndu-le caentele Imun- 
bdc. Autorul l«i Incufefte 
o nou*  perwpectivă, per
cepția fragmentar*  a ma- 
nnamliM. Aahiatl la el de 
tapam tea integratoare 
a ami torul uf C*I*toria

se desfășoară în contra
punct ; aglomerare de 
imagini agitate și plutire 
calmă, cu consecințe a- 
supra timpului subiectiv, 
comprimat și dilatat suc
cesiv. Sensul demitizator 
al cărții redefinește vo
iajul în termeni care re
duc Ia proporțiile reale 
exotismul și mirajele : 
„curiozitatea febrilă sco
tocește și simțurile laco
me inhață de-a valma 
ființe și lucruri ca din- 
tr-o clădire ce urmează a 
fi numaidecît abandonată. 
Pentru ca odată ajuns 
pe vapor, — reintrat în 
tempoul calm al plutirii, 
să constați ră din toată 
încireitura aparent glo
rioasă de senzații și re
prezentări ru care te-al 
căpătuit, abia de poți în
cropi imaginea stereotipă 
a unui decor animat, cu 
clădiri și vitrine".

Impresiile sint consem
nate cel mai adesea indi
rect. prin reacția ce le în
soțește, sau prin optica 
retrospectivă care reeva
luează înainte de a de
fini : „astăzi din tot ce 
mi-a oferit atunci subso
lul urbanizat al Japoniei, 
memoria mea nu reține 
deat propria-i neoutință 
și zvâcnetul animalic al

ființei în căutarea bunu
lui soare". Definirea este 
preponderent metafori- 
zantă — deformație a 
scriitorului obișnuit să 
caute imaginea — „Co
pleșitoarea grandoare a 
unui Tokio se aseamănă 
intrucîtva cu aceea a 
unui gigantic supersonic 
purtindu-și atît de aproa
pe de forta-i divină re
versul nimicniciei lui 
fragile".

Sensul experienței sin
gulare a * autorului este 
rezumat, în această carte 
care începe cu sfîrșitul 
călătoriei, pentru a se de
rula retrospectiv. prin 
descoperirea faptului că 
„marea In esența el este 
o chestiune de solidari
tate umană, care trebuie 
iubită cu patetică înțe
lepciune". Acesta este 
probabil „sentimentul 
autentic al mării" desco
perit într-o călătorie de 
180 de zile cu punctul 
terminus în arhipelagul 
nipon.

Scriere polimorfă, aso
ciind modalități diverse, 
cartea trenează uneori 
cu lungimi excesive si 
cu divagații subiective a- 
proape confuze prin ra- 
miflcăpj fioeenzurate. A- 
ceastă tentafie a Drollxi- 
tătii se manifestă însă 
sporadic. Impresia ge
nerală beneficiază de no
tația inspirată, de firescul 
dialogului șl de umorul 
care colorează agreabil 
comentariul, calități ce 
se asociază centrii a asi
gura o lectură atractivă.

Sultana Craia

• Constantin Novac : 
„Fericit cel care, ca Uli- 
se...“. Editura „Emines- 
cu“, 1979.

critica

Lectura
ca palimpsest

HMoa Clinii» A firm!

OradeecM ■ Onengul
m acea

ft ca

limpede, al textelor pen
tru a elibera sensul 
otxc-xr „cerința de taină 
fÂră ooctulată de
acri ftcHeaber matein. 
Herir.eneuuc2 devine her- 
ntarffoetici inchizind „sen- 

limpezi in noime 
(noerae). Lecturile lui 
Coreei Mihai I ones cu nu 
exphc*  textul ci-l impli
că t-xr-o drcularitate și 
retem*  reîntoarcere- a 
sem-ufjcatiilor, obținută 
DCir. «MeTaaie. ucranie și 
haterarraaie. E tndeoăr- 
tati coaja (tram*,  istorie. 
Lteralitate) rare disimu
lează miemL uni versa-
hue.

Exist* Ln PaJimpaCsic o 
erudiție, un ritual al 
fti’uluL ce-si refuză locul 
comun «i fraza conforta
bilă. Oriile <fin bibliote
că sint scoase din izola
rea vanitoasă a titlurilor 
per.tm a fi elite ca o

are. — ee«*"  ra as Epiri al Iul o noim*  de 
x wtorryi Hr-* » oft rizuț gorjencele acelea, 
caraaoeie ar&ea sa opcu-. jî-r cojoc, ru chipul 

A£r-a teorii boierească, n-ați
rărre oroje «t dureo-râ «â te vedeți. Pictorii,
rxre ?se-aa iiipmit copoi ev BajcicuL «*-ți  ia
«rvateîzri. paJMa d ■-« apuce pe Jiu tn sus. Ia 
(taeac^a «i La n s*  ne «puie in
evpozzpEe tfia Brarzresu c-jm Ii s-au agățat 
pea?u» de so-^reana Smarandei. de ițarii Iui
Mzm, de genele Pa ringului $1 de acea lumină 
de aur. mare, care fulgeră pâncintui celui mai 
sărac județ ea oamenii cei mai zdraveni, și mai 
teferi la minte. Gorjanul are stilul lui in vorbă,
in port. In inteligență. Aș pune rămășag, că nu-i 
In tot județul un singur prost In felul lui, fie
care gorjan e o individualitate-.

Cartea lui Vasile Cârăbiș va furniza destule 
surprize istoricilor. Istoricilor literari și tuturor 
celor interesați de cultura și literatura româ
nească. Ne facem o datorie semnalind-o.

Carte unică. Lecturile de
vin o lectură continuă și 
concomitentă, slujindu-se 
de o anamneză neîntre- 
runtă, de o rigoare infle
xibilă. Relația pluto- 
nic-neptunic Ia Emines- 
cu. Teiul sofianic, tribu
tară momentului I. Ne- 
goitescu, e minată de o 
desfășurare apodictică, 
fragmentară. Ample și 
exemplare sint lecturile 
in Dremieră ale lui Emil 
Botta prin Mallarme și-a 
l’ii Seferis prin Valery ca 
și reciproca lor, vădind o 
clară și tainică compre
hensiune a poeziei. Re
marcabile sint și anali
zele pe texte mai outin 
frecventate ale lui’ Cante- 
mir s> Mateiu Caragiale.

Stilul e pedant în sensul 
etimologic al cuvîntului 
(paldeuin, a învăța, a edu
ca). Extrem de concentra
te. comentariile sînt și 
somptuoase, avînd rigoa
rea. monotonia și poezia 
unor brocarturi. Ele cir
cumscriu un cosmos, în 
sensul organic-structural 
și ornamental.

E vizibil mirajul unui 
comparatism atemporal 
ce satisface toate valen
țele analogiei, descrise de 
M. Foucault în Les mots 
et Ies choses. Palimpses
tele ne propun și o lec
ție de iubire a marilor 
cărți. „Imensul și compli
catul palimpsest al memo
riei" de care vorbea Bau
delaire, transformă bi
blioteca esențială într-o 
carte de căpătîi, cu atît 
mai semnificativă și mai 
profundă cu cît cititorul 
ei știe să șteargă hotare
le orgolioase ale diferen
telor specifice, obsesia 
scriiturii „originale" pen
tru a le acoperi de un 
text fundamental, ano
nim, universal și „origi
nar".

Absolutizînd lectura- 
palimpsest putem să ui
tăm însă limpezimea cla
sică a Acropolei, lăsîn- 
du-ne atrași doar de te
meliile ei labirintice și 
nedreptățind, de dragul 
reversului, fața semnifi
cațiilor.

Doina Uricariu

Pompiliu Mareea
•) Cornel Mihai Iones- 

cu : „Palimpseste". Editu
ra „Cartea Românească", 
1979.
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Lanț
Mai sper să mă nai vindec tacă.

Imi umplu mintea cu oriwfcta 
în care e lumină multă 
și către vid nu sunt opralîsti.

înghit încet și cu mgalc 
ca sclavul aplecat pe blid 
resturi de ore, de cuvinte 
văzduh de zgură, ce» lichid.

Și încă nu mă pot dec de 
să wind această silă vie 
pe hainele de saltimbanc 
din ultima călătorie.

Un anotimp in rai
In ciuda faptului că era coutabd 
el era frumos și avea uu tap perfect de 

efeb.
In ciuda tuturor faptelor
l-am iubit disperată toată wa aceea. 
Adolescenta bătrină din mine săruta pe 

ascuns 
urmele tălpilor pe care 
învăța să le lase femeia.
Oho, era foarte frumos si puternic 
Fruntea lui părea dacică, 
și-ntregul profil perfect scitic.
Nici n-ai fi zis că străbunii lui 
culegeau praful Asiei din tulburele paleolitic.
El se uita la mine rar, foarte rar 
și ochii i se umpleau totdeauna de o 

uimire fără hotare 
Eram pentru el o ciudată vietate marina 
care încearcă să zboare.

l-re-vo-ca-bil
Cite trepte am cobsrit. Seranitsinra, 
pinâ la a dumneavoastră făptură, 
ce piruete, ce arabescuri 
ce umilințe cu asupra-măsură... 
Un zar strivitor, cu nici o față ciștigâtoare 
mi se tot clatină peste oscioare. 
Pentru al dumneavoastră tors de fildeș, 

imperial 
am căzut în vis de o mie de ori de pe cal. 
De șapte ori șapte cămile m-am tot lăsat

trasa 
ca sâ vă pot atinge, in somn, 
coapsa umbroasa.
Ca un perfect Cavaler, ca un brav

Șef-Contabil 
ca un aprig Sergent in solda Realității 
ați murmurat atunci i-re-vo-ca-bil : 
„In genunchi cu ea, uite-așa, in genunchi, 
sufletul cit mai departe de trunchi, 
nici o privire pentru picata din cer, 
nici un cuvint, nici atit 
pentru superbul ei nod de lacrimi din git". 
Și ah ce aplauze, ce urale nestăvilite 
rostogclindu-se peste timpanele încărunțite 
în timp ce eu iarăși și iarăși 
sărut cu uimire și-nfrigurare 
ale Dumneavoastră calde și sincere gheare

Telex
Grevă la fabrica de jobene. Incendiu. 
La Vatican sfinta scriptură se-nvațâ dintr-un 

compendiu.

Ore de moralitate prin corespondență. Succese. 
Statuia libertății a mai căpătat două trese.

O noua maladie descoperită. Căutăm 
voluntari. 

Cursuri de reciclare pentru paznici și pentru 
portari.

Hazardul încearcă să urmeze cuminte legea 
morală. 

Orfeu iși vinde ultima coardă vocală.

Dialog atemporal
Poezie, lux trist. Secol cinic cind mulțî 
pe planetă se miră 
că artiștii nu umblă desculți, 
ca sâ ia un contact mai concret cu pămîntul.

E cazul. 
Antreprenorii au grijă mereu 
să nu ruginească macazul. 
Dumicatul de piine in dreptul ochiului 
e cit o planetă.
Pentru acest zilnic văzduh gratuit 
o reverență mortală, o piruetă. 
Șe-ntreabâ naivul, se-ntreabă claunul 
se-ntreabă omul de geniu : 
secolul zis al luminilor nu putea ține 
măcar un mileniu ?
„Tu ce faci acolo sub piramida de gesturi 
și vorbe pustii ?"
„Uite câ încă respir." Aplauze vii.

Cuvintul a tulburat uleiul sfint 
flacăra, ceara
Corbul nu mai are răbdare 
și înghite cu gheara

Mina ta prin 
ferestruica cerului
Doar atit ochii mei mai pot desluși : 
mina ta prin ferestruica cerului 
numai ea, fără tine, 
enorm dilatată-n văzduh, venind tot mai 

aproape.
Oh, cum imi numără oscior cu oscior, 
cum imi resfiră vertebrele, 
cum plutește peste șuvițele ude ca duhul 

pe ape f
Degetele ei, vai, chiar acum 
la secerișul fără leac mă imping, la riul 

in spume.
Cu cită nestăvilită învolburare ele ii spun 
fiecărei fibre-a!e mele pe nume I 
Atit prin ferestruica cerului . 
prin portița de taină numai atit : 
cinci frenetice pliscuri spintecătoare.
Și trupul meu, definitiv pierdut pentru suflet 
și pregătit, pentru moartea prin exaltare.

_________________________

Intrare in muncile 
de primavara. Autolnterviu 
do I! Mowcaâedfoore eu > • o hă «OrOR

Poete

Tirzie

«ragetae tota drera tovrata d etapei

de zeii noștri morii ta datorie 
rom ine-o miere transparenta 
pe buze arse de isterie, eei pe lingă care trec 
sini aspre dojane ale unui timp fragil 
victime ale unor ani scurți scurți scurți 
și-apoi lungi d in tr-odată I...

Tu rugă din sufletul meu 
ești oare iubire î ești oare iubire 1 Mă apropii 

mai mult 
de ceea ce vei fi 
te simt mormintul meu
și vrind-nevrind in moartea mea 
mă simt la mine-acasâ

'ntunerlc dp toamna'
lui Eugen Jebeleanu

o ploaie singularizată 
nestatornică ploaie 
începe o lume fără de care umerii mei 
și șoldurile mele ar fi ciini care nu pot 
să-și înțeleagă sămința 
in locuri începute de alte ploi. Posedat 
de materialitatea ploii 
eu cel nedesenat de intemperii 
și lucrări divine 
las preocupările ei alăturate mie 
norii, bucle preistoric dumnezeiești 
in lătură rana văzduhului •
și-așa pot iubi așteptind. Pămintul va pleca 

mai departe

autorizat Delirul său va fi numit in continuare 
delir zeiesc. Urmează o bruscare a spațiului, 
efort general do înțelegere a evenimentului,

Robust timpul 
iși afișează ambiția becerii 
pe toate fețele robust prestigios 
robust și prestigios. Se apropie dezgolit 
de saltul ie copilărie, palida urnire 
a coa glăsuitor lor 
ii lasă penumbra drept loc de retragere 
după provocarea la moarte a materialității, 

nici 
un cimp ceresc nu va fi mai mare decit el 
o ploaie singularizată 
erupe 
o 
lume

Noapte inutila
cu ochii închiși nu pot s-adorm 
un glas de lume umblă prin ei, cu ochii

inchiși nu pot s-adorm 
durere de lume umblă prin ei 
fără scrupule orașul intra și iese din rănile lor 
intr-un du-te-vino familiar 
trotuare neglijate probleme de salubritate 
da, in odihnă sint de prisos 
pentru că sint magnet de-atras deșertăciuni 

cu ochii închiși nu pot s-adorm 
egoism fluid inecind rezonanțe se revarsă 

icetemonios 
peste forme cu înțeles nesigur — locul 
unde se termină poruncile 
locuri unde se termină poruncile

și-atingerea femeii râm ine groaznic chin 
și-a'.ing?rea femeii... 

sufletul meu iși retrage apele de dragoste 
din teritoriile nesubjugate cama!
rămin bărbat cu care-ar putea să-nceapâ 

plinsul comun 
rămin locul de pelerinaj al stafiilor fecioare 

cu ochii inchiși nu pot s-adorm 
da, in odihnă sint de prisos 
și iar mă scol a trudă și-a uitare 
a timp util 
doar trudelor externe

Nici foșnetul trestiei
tu despre care inaltele arome 
n-au aflai încă nimic 
tu despre care însuși ținutul 
■mc n-a aflat 
mo foșnetul trestiei 
ta adierea lunii 
tu despre care triajele 
au OM Știință 
M3 încăperile albe 
toc sâ ti-esama

arben
to fora ceata pe orariw

totata totto 
țpoto torarapâl

fl toamna...

cum te mai cheamă
sau cum nu te mai cheamă... 
seara 
obosit
soarele se ascunde tăcut 
sub pleoapele tale.

cineva gindește la fel... 

lingă umbra sa 
răsar 
nefirești 
nuferii rupți 
intr-o primăvară tirzie...

' fcirifțn

■“ pehej
chiar despre pietre 
trebuia să spun ? 
e numai piatră 
această așezare 
acest ținut 
(nedrept) 
ca o mișcare 
a miinilor pierdute 
arișicum ?

și despre apa 
și pămintul lui 1 
despre ființa 
soarelui ce-l doare î 
despre absurda lui 
ascunzătoare î

...acum e noaptea 
aștrilor dinții.

peisaj
o ceațâ-neant întreg 
e ținutul 
și murmurul pietrei 
e rugă nu vint 
un viscol cuprinde 
cu totu-așezarea 
ținutul nu este 
doar simplă dogoarea 
Cum cred că nu poate 
să fie cuvint

dar poate un aer 
lumină
e lumea... 
zvicnesc portocalii 
pur galbeni... 
grădini...

Opriți-vă 
pacea 
e poate ținutul 
plantat cu mirese 
in loc de măslini.

Desen de Raluca Grigorcea

aurelian 
chîvu

Corabia pe doua mari 
viața mea
Ca o corabie pe o mare 
ca o corabie pe două mari 
viața mea 
deodată in două lurai trărtă. 
Dar corab.a nu e deed 
o corabie 
ereziile mării s bobotind 
a axării ca două mâri 
tati-0 singura viață
a mea
Iu radu-mi mințile 
m cele două neți ole meta

mircea 
florin șandru

în curind
In curind vom intra în celălalt secol, vâ întreb 
Simțiți aceasta ?
In curind ceasul marelui turn va sari 
Pragul mileniului, vă intreb
Fi-va el copilul blind care poartă mielul pe 

brațe ? 
Marea se desparte de mare in asfințit.

Un secol 
Se desparte de altul printr-o linie nevăzută, 
Fi-va el cimpia în care ne vom odihni ? 
Pacea, cămașa albă pe care briza o flutură î

Lingă al lor 
asemeni lor
Catar ce-ți vor sparte 
că n-ou văzut
spraee-le că door tie uneori 
sâ arat iu erezii.
Catar ca-ți aor spune 
că m-au știut

Cel care nu doarme 
in cel ce doarme sint eu
Cal căra doorac
uu știe câ doorm 
cu carta pe fota.
lato msas> devenutau-i cer trădat 
Cal care nu doarme
ta cel care doarme
sunt eu,
a dama celui ce viu in stil pul porții îngropat 
ta-"tirap«e pe cel ce numai se vestește 
și niciodată nu vine
chiar dacă dovezile trecerii lui 
pindâ peste toate tata 
fețe și trupuri de trădători. 
Cel care este 
in cel care nu este
sunt eu,

Cel care mă primește in vis 
și-n cele două vieți 
pe față și pe ascuns 
mă trăiește.

Crezi ca e norul acela
Ce știi tu ? imi ziceam.
Nici o poartă nu se deschise 
și ieși el, cel care nu iese, 
cel care nu s-a mai întors, 
în cel de față rămas. 
Ce știi tu despre trupul său 
ca două trupuri ale Săgetătorului ? 
Crezi câ e norul acela 
o cină închipuind. 
Și nu e așa.
Crezi câ e copacul acela pentru corabie, 
din nimic luind foc, 
de care vrei să te apropii. 
Și nu e el.
El va avea ochii mei 
și trupul meu, 
fără de care mi-e mult mai bine.

Dintre viețile trăite 
n-o pot muri decit pe aceasta
Dintre morțile mele, 
n-o pot trăi decit pe aceasta 
care atit de mult seamănă 
vieții trăite.
Dintre viețile mele 
n-am s-o pot muri decit pe aceasta 
care atit de mult seamănă 
somnului treaz. 
Lumina mă va învăța aici 
toi cu răpirea de fiare și păsări 
in care himera dacă există 
cu chipul și făptura mea 
ta cina lumii se va arăta.

0 poarta cu lei 
moartea o totemica poarta
O poartă cu lei moartea.
Rag leii de aur ai ereziei mele 
sfișiind cerul 
el însuși o fiară 
in urletul mut ți agonic 
mutindu-se 
cu semne și bizare forme 
lipsei mele ajungind lumi. 
O poartă cu lei moartea 
eu, tribala piatră, 
purtind-o ca dintr-o altă viață 
semnul de gheare și lacome guri 
al Leilor de Aur, 
ai totemicei porți. 
O poartă cu lei moartea 
o trecere nevăzută in răpire 
a leilor de aur luind foc 
intr-o altă viață

Ce se vede dincolo î vâ intreb, chiar dacă 
unii din noi 

Vom fi morminte dulci, cenuși calatoare 
Maimuța apasă pe butonul menajeriei 
Să prindă în brațe sfera fierbinte, sandviciul 
Vine prin telefon, haldele de cărbuni scad 
St iu căminele noastre vom arde focuri de 

alge 
Cun vom arăta, tu, și tu, și tu ; imi apropii 
Fața de voi și ea fumegă, scoate aburi 
Barba mea e a unui bărbat ars de vint, 

priviți-mâ 
întinde-vom mi ini de sticlă f aștepta-vom 
Inima celuilalt ta iasă dintr-o colivie pitică ? 
Carnea noastră va fi tot trandafirul de singe 1 
Planta care se teme în fața mcrț'i t Vom intrp 
In eelâlah secol, simțiți aceasta ?

Anotimp
Anno domini, am văzut cimitirele de mașini 
înverzite. Răvășite de vintul de primăvară 
Am văzut omul in cimpie semânind, 
Sălbăticiunea tinetă, umflată 
Fugind in pădure sâ nascâ.
Anno domini, pun mina streașină la ochi 
Și pinâ departe in zare pămintul 
Se rotește ca o lacrimă limpede 
Cu cereale verzi, cu cimpuri petrolifere, eu 

orașe 
Anno domini, a trecut iarna cu păstrăvi morți, 

cu crengi putrezite 
Plămânii noștri, ca niște păsări, ciugulesc 

aerul, se umflă 
Aleargă și plutesc încet singerind 
Anno domini, am vâzirt bicicliștii coborând 
Colina vinătâ, cu cămașa deschisă, cu sacul 

de merinde 
Am văzut turmele și călăreții indemnindu-le 

către munte 
Am văzut egretele venind 
Anno domini, o lumină blinda se aprinde in 

cer și coboară 
Pămintul iși intaaree iarba deasupra 
Peste oasele cailor, peste șosele, peste 

mașinării, peste căi ferate, peste conducte 
Anno domini, anul acesta nu seamănă cu 

celălalt 
Singele ne coboară in tălpi și aruncă apă 

deasupra 
Umerii bărbatului se pirjolesc de vint, se 

colorează cafeniu 
Se subțiază, se întăresc 
Copiii cresc, aleargă prin iarbă, prind păsări 
Primesc primăvara in față și amețesc 
Femeia stă in fața oglinzii, ca șarpele care 

privește prada ucisă 
Anno domini, am văzut cimitirele de mașini 

înverzind.

Mingea
Trupurile balerinilor, ușoare ca aluminiul, 

se vind 
Tablourile se fură și se vind cu kilogramul 

pe piață 
Soldații se cumpără și se vind, mormintele 
Sint cimpuri petrolifere ; se cumpără și se 

vind. 
Luptătorul roșu, guerillos, nu se cumpără 
El primește cartușul in față, cu precizie. 
In savană, in munte 
Popoarele nu se cumpără, dar mina 

inmânușatâ 
Apleacă balanța și sudoarea lor urcă, prea 

ușoară, deasupra 
Zimbiți vă rog, ladies and gentlemen, 

zimbiți vâ rag 
Totul este frumos ca in manualul bunului 

cetățean 
Zimbiți vâ rog, faceți o reverență 
Aurul luminează magnetic terenul cu iarbă 
Mingea de tenis se rostogolește, încotro ? 
Secolul se rostogolește încet, încotro 
Ce prevestește iarba, ce spun enciclopediile 
Horoscoapele electronice, experții marilor 

universități 
Baloanele meteorologice, oracolele, hărțile 
In copacul de plastic cintâ o pasăre de plastic 
Zimbete curg din gura femeii automate, 

mingea 
Se rostogolește in iarbă, incotro î

Va propun
Vâ propun această cutie goală de conserve 
Loviți-o cu sete, o să cadă in mijlocul 

stadionului 
înăuntrul său va intra vuietul mării, mii de 

glasuri 
Oftează și urlă, in timp ce 
Meciul e dinainte jucat.
Vâ propun această cutie goală de conserve 
Loviți-o cu sete, o sa cadă in birourile 
Băncii Murbery Trust
In cutie va intra miros de funcționar parfumat, 
Zgomot de mașini electronice și o voce 
„Petrolul crește cițiva cenți-, veți simți 
Cum se scumpește carnea pe masă.
Vă propun această cutie de conserve 
Loviți-o cu virful pantofului, o să codă 
In cazarma Donally U.
Va intra miros de soldat, sudoare după 

antrenamentul de luptă
Veți simți cum se scumoește piinea pe masă.
Vă propun această cutie de conserve 
Loviți-o puternic o să cada
In mijlocul unor băieți inocenți, dansatori 

de rock 
Cititori de bestseller-uri.
Băieți în haine de piele,
Dar mai bine aruncați această cutie, 
In ea sună toata muzica veacului.

____________ ✓
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o lume în care 
m-am trezit abia acum

Poeziile din prezentul grupaj sini extrase din lucrarea noastră 
mai vastă, un fel de „antologie a poeților de... miine“, conținind 
aproape 150 de poezii realizate de tot atiția autori-copii din 60 de 
|dri ale globului. Versurile au fost „inginatea (nu tălmăcite în sen
sul strict al cufnntulul) de nai in românește. Glasul, așadar, ne 
aparține și oricit ne-am fi căznit nu am fi reușit șă-l aducem la 
unison cu puritatea de cristal a vocilor copilărești Sintem încredin
țați iitii cd fondul sentimentelor a rămas nealterat, fiecare poezie 
exprimind, ți in versiunea ei românească, prinosul gindurilor 
curate pe care copiii lumii le închină păcii ți viitorului. De fapt, 
fiecare gind e o emoționantă pledoarie in apărarea acestui viitor 
pe care copiii îl doresc luminos ți ferit de povara înarmărilor ți a 
conflictelor dintre state, un viitor liber al unei lumi bazată pe o 
nouă ordine economici ți socială, an viitor si «childpi, al bunei 

stări și al omeniei, principii sacre înscrise și în cartea de aur a po
liticii externe a statului nostru. Pe de altă parte, poeziile copiilor 
lumii reprezintă ți un viu act de acuzare adus celor ce încearcă să 
bareze drumul omenirii către acest viitor. Iată de ce lucrarea 
alcătuită de noi se intitulează „Tribunalul copiilor lumii".

Ar mai fi de adăugat că toate textele au fost realizate In aceeași 
perioadă de timp, (deceniul 1969—1979) și cd originalul lor a fost 
cules din paginile revistelor pentru copii din țările respective.

In unele cazuri, ele ne-au fost înmînate direct de autorii lor cu 
prilejul unor vizite efectuate în taberele internaționale ale copiilor, 
atît in țară cit ți in străinătate.

Tn sflrțit, menționăm că efortul de a întocmi o astfel de lucrare 
11 dedicăm „Anului internațional al copilului".

• Din Borșa Maramureșului am primit la redacție pe numele colegului Teodor Balș 
un plic conținind scurte proze ale unor copii din clasele primare. Scurtul text care le 
însoțește sună astfel : „Cu prilejul Anului Internațional al Copilului, vă transmitem mesa
jul nostru tinăr și curat intru amintirea copilăriei dvs.

Profesorul de literatură și 
copii săi“.

De multă vreme nu ne-a mai fost dat să întâlnim. în atât de puține rîndu-i attt de 
multă candoare. „Mugur alb și roz și pur“, cum zice poetul. Sau, cum zice una dintre 
autoare, „o lume in care m-am trezit abia acum“. Care din acești copii va ajunge, peste 
vreme, poetul sau prozatorul pe care-l dorim ? Greu de răspuns acum. Astăzi ei sint, fără 
umbră de tăgadă, cu toții poeți.

Avem credința că de la acești copii din Borșa Maramureșului vom mal avea viitoare 
frumoase surprize. !l rugăm deci pe profesorul de literatură să ne mai trimită scrierile co
piilor săi și totodată să-și treacă peste prea marea modestie și să ne desconspire numele. 
Ne gindim și la o eventuală intilnire cu acești minunați copii din nordul țării, fie acasă la 
dinșii, fie la redacția noastră.

Drum bun, copii, pe tărimul poeziei !

Gheorghe Suciu

mică antologie 
a poeților de...miine

IN ROMÂNEȘTE DE RALUCA TULBURE Șl VICTOR TULBURE

Floarea de colț
Am un munte înalt cu creste sălbatice pe 

vîrful cărora cresc florile de colț.
Zadarnic încearcă alpiniștii să se cațere cu 

sfori la înălțimile acelea, tot nu le pot culege.
Iar eu de jos le culeg numai cu zîmbetul.

Corina Danei 
clasa a IV-a

Gîndul
Stăteam șl mă gîndeam cînd, deodată, am 

simțit că gîndul se desprinde de mine ca un 
porumbel care-și ia zborul din cuib.

L-am urmărit zburind peste munți și cer 
ptnă cînd o rază l-a prins șl l-a dus soarelui. 
Acum soarele avea și el un gînd. Dar într-o zi 
cînd a băut prea multă rouă de pe genele no
rilor, s-a înecat și atunci gîndul meu a țîșnit 
alară din gura soarelui și s-a întors acasă.

De atunci gîndul nu mal zboară fără să mă 
întrebe pe mine pentru că se teme să nu fie 
înghițit de o lumină prea mare și neginditoare.

Povestea cerbului

am văzut copacii stînd cu rădăcinile în văzduh 
iar păsările se zăreau zburînd prin pămînt.

Abia atunci mi-am dat seama ce bucurie 
mare e să te trezești tot în aceeași lume în care 
te-ai culcat.

Angelica Buzură 
clasa a IV-a

Steaua Polară
— Deseară cînd apune soarele vom pleca să 

luăm Steaua Polară de pe cer.
Cînd a apus soarele, băiatul șl fata au plecat 

pe munte să ia Steaua Polară. Au întins mina 
s-o ia dar steaua a fugit mai sus.

Ei au urcat pe un munte mai înalt. Acolo 
băiatul s-a suit pe-o stîncă. Steaua se zbătea 
în cer ca o pasări» care a nimerit într-o cameră. 
Băiatul a întins mîna și a prins-o.

Cînd s-au întors acasă, toată lumea s-a mirat 
ce vietate luminoasă au prins el din cer.

Adriana Timiș 
clasa a IV-a

Oriiift
tc «cMii (iacii
Cînd stegra oi rouMB, ta cftpo-6 grea, 
nu te jefi co viata ți-e nedreapta.
Oriunde-* * luata asta, mdeaa, 
un neștiut prieten t*  astaepia

• Vom începe și noi cum a început 
și această lună a cireșelor, cu copiii. 
Mai exact cu emisiunile care le sînt de
dicate, de la cele „1001 de seri" pînă la 
concursurile interjudetene, de la „Șoi
mii patriei" la „Woody, ciocănitoarea 
buclucașă". în general, toate aceste 
emisiuni, între care și serialele 
(„Povestiri din pădurea verde", „Să
geata neagră", „Insula misterioasă" 
ș.a.), trezesc interesul celor mai mici 
telespectatori, mulți dintre aceștia fă- 
cîndu-și un obicei din a-și sincroniza 
jocurile cu eroii lor preferați, imitin- 
du-1. Țipetele ascuțite ale ciocănitoarei 
sau săgețile care zboară deasupra cape
telor înfierbintate de joacă reprezintă 
cele mai bune argumente pentru au
diența emisiunilor pentru copil Pentru 
aceasta și noi, în numele lor, mulțu
mim celor care Ie selectează și le pro
gramează, redactori al căror anonimat 
(fată de alți colegi ai lor) pe generice 
le subliniază modestia, competența și 
intuiția în descoperirea acestui conti
nent pe care nu-1 părăsim niciodată.

• Amintim două emisiuni. Prima,
ielereritalnl Iul Emanoil Petruf, a sub
liniat cu farmecul prezentatoarei (re
gizoarea Snrana Coroamă) și talentul 
înnăscut al actorului, prezența incontes
tabilă a unuia dintre primii artiști de 
scenă și film românesc. A doua emisiu
ne a fost un subtil și nostalgic eseu 
al poetului Radu Cârneci, care a de
senat cu grație și pricepere conturul de

Staywâtar pașii tăi sortiți 
sâ RB-i dorești. No-ți fie ea stapina 
Te-aytaoota-n lum-atiti nefericiți 
sâ te inttazi poate naște Sana.

Iraingarati, pierim. De neinfrita 
vom dâtaai oniți in aspirații.
Al nesam-al tuturor, «-acest pâmint 
De ce ■■ om trăi pe ta ea frații î
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tete VetetescB (ctava o VIU-o) 
MCtavțorr

cu coarnele prea mari
A fost odată, acum cîteva mii de ani, pe 

vîrful Pietrosului, un cerb fermecat și bătrin.
Cerbul avea coarnele lungi pînă la crengile 

pădurii. Nici n-a mai putut să meargă In pi
cioare că i se încîlbeau coarnele printre ramuri 
și de aceea s-a așezat în genunchi șl așa a 
Început să meargă.

Au trecut dțiva ani ți cerbului i-au crescut 
iar coarnele pini la coroanele arborilor.

într-o zi, cerbul &-• hotărit lă coboare din 
munți.

A men d cum i putut pini la marginea 
'pădurii, cu capul tirlndu-M prm ptenfnt ca sfc-i 
: încapi coaraefe pe aate gaata pâăcm

Acolo, t-a Irfmn ca ii v*a*-=c-_
Cind au vtan Tinâwm u—raeta orteX aa 

Iteat armele din Ufta certai-® «e.-»ze w 
s-au rugat să-i Lase te-J âsi la «rw

A ajuns In oraț. făcut • «igiari*  P *a
început să-l îngrijească. Arm cerbul era foarte 
bătrin și toți oamefi. șx^aa de d că trage să 
moară.

într-o zi i-au murit pecsoarete Oamenii
pus picioare de lemn A Joua » »-« nwrtt 
corpul. Oamenii l-au xrrpfcM ii era ea riu-

A treia zi i-au rănx: p >-*□  isjr:
ochii. Oamenii i-au pus ei“*_  de —■ 
de sticlă.

Tot ce-a mai rămas V - 4a cerb — 
erau coarnele.

Coarnele lui neasermo tettazd ta 
chipuirea noastră.

AnceSca Tite$ 
clasa a IV-a

Ideea
Ducîndu-mă către casă, mi-a venit o idee. 

De teamă să n-o pierd, am ascuns-o în mașina 
de spălat și i-am spus mamei să nu umble 
la ea. Dar mama a spălat haine și a uitat de 
ideea mea. Toată ideea mi s-a decolorat pe 
hainele părinților și n-a mai ieșit niciodată 
din ele.

De atunci nu mai bag ideile în mașina de 
spălat Le ascund numai eu știu unde.

Elena Iuga 
clasa a III-a

Stelele verzi
capta *4  ct *-*  gLb±t a Bobi
o gălextâ apă ji o pene b *-a  suit ta stefe.
A începu: să curețe i-.etate dar n-a putut S-a 
gindit ce *-a  mai giadit a venit jos. a luat o 
vopsea din podul strămoșilor ți a colorat stelele 
cu ea. Apoi a mers la soare și l-a rugat să-i 
den o rază să împodobească stelele

De atunci stelele sfnt albe ți strălucitoare și 
nirr-a. foarte rar unii eopti care se izbesc de 

zx-d ma; puternic ca e» văd stelele verzi de 
ta laec^acaS tetaL

Portretul meu

KAWERI G'JHA 
(14 ani) 

INDIA
Și-o Basina as fi «rut sâ am, 
pe colege atei oricind să-i plimb 
Dar cuta aici aiașinâ eu nu am 
bune-s ți picioarele, m schimb.

Muht lucruri om visat câ om 
Visele nu locrte se-mplinesc.
Dar și cu puținul cit H am 
fericitâ-s câ trăiesc ți că muncesc I

GLORIA ROSARIO 
(14 ani) 

S.U.A.

A dispărut drumul.
Nu se mai vede poteca 
Nu mai știi unde-au fost 
Școala și biblioteca.
Iar de Doamna Catedrala 
Se spune câ de dimineațâ 
a fugit în lume, 
răpită de Domnul Ceațâ. 
De fapt, lor le cam place 
„De-a v-ați ascuns" 
Sâ se joace.
latâ : din ascunzătoare
Catedrala apare I
Dar turlele iar se incline 
Si se pun in mișcare...
Și clopotnița iar o ia la picior... 
Vai I Și nu se mai termină 
Jocul ăsta al lor I

Creație colectivă a copiilor de la 
Școala elementară „Ănatole 
France" din Tours.

FRANJA

ninzul
De cu zori coasa nouâ 
eu in miini apucai 
și prin iarba în rouâ 
eu spre crîng mă-ndreptai.
Coasa mea scinteiază 
dar mi-e sufletul greu 
că aud cum nechează, 
priponit, mînzul meu.

S —ORO Pred eseu (clasa a Vil a) 
„Repeat"

MUra Ic Știre
Y-rad ta tata cbb peste kirae 
fetec —" -cepteta.

Râsp alita or-a fost straja I 
Am trăit sublima clipă 
cind pătrurui cu ochii vraja 
zorilor ce se-nfiripă.

Și-am văzut, de la fereastră, 
cum pe bolți al vieții faur 
inmuia-n vâpsea albastră 
bidineaua lui de aur !...

Pistruii
inbrâcdți m curcubeu
Și iată : iese soarele din nori 
și ploaia o alungă in pustie, 
și iar in șapte falnice culori 
se-nalță curcubeul in târie.

Eșarfa arcuitei sale punți 
el dintr-o zare-o zvirle-n altâ zare 
și-o lasă să plutească peste munți 
și peste fața nurilor clar*.

Dar din afund săgeți cu zboruri vii 
oglinzi de ape-n țăndări vin să facă, 
și-atunci eșarfa-i ruptă In fișii 
iar păstrăvii in curcubeu se-mbracâ.

MILAN RENDA 
(11 ani) 

CEHOSLOVACIA

..Dc-a î-a(l ascuisM
Azi, incâ din zori, 

arborii parcă in nori 
și-au virit trunchii și frunțile. 
Riul a intrat in pămint. 
Maluri s-au dus. 
Insule nu mai sint 
Au pierit punțile.

Cârme* More (clasa • VIII-o)

O lume în care
m-am trezit abia acum

Este ziuă.
M-am trezit deodată că dorm.
M-am uitat afară și am așteptat ea de obiee 

sâ vină o pasăre să clnte. D*r  In loc de pasăre 
a venit un păstrăv mare.

cînd am ieșit <fifl casă_

Xata-s ta e pBter* w-« îkvt portretul în 
efcpB ttorf W teeusî < a WJ să-î semne ac 
wb vtra pBă»ra« ăta taB£ * a tam eu ta ptnă

Și măcar nu mi-am dat seama 
cind in preajma-mi luminoasă, 
„Soare-al meu !“ spunindu-mi mama 
m-a cuprins la piept duioasă.

SARA WEBER 
(12 ani) 
CANADA

fericire
Aș fi vrut un te1escoa sâ am 
ca sâ pol vedea și-n stele ce-l î 
Do cum eu un telescop nu am, 
muițumftâ-s că am ochii mei.

As fi vrut si an robot sâ am, 
să-mi trudească zUnicele piini.
Dar im astfel de robot cum n-am 
fericita-s că a*  două miinL

Bogdan Osadeț (clasa a Vill a) 
„împotriva poluării*

Aj«-h iesle ovăzul. 
Are apă in jgheab 
Insă altul i-e păsul.., 
Și-nspre grajdu-i degrub*

merg sâ-l scot din slrlnsoare 
ca sâ plece în zbor 
ierbi sâ pasca sub soare 
și sâ bea din izvor.

VOLODIA IVANOV 
(12 ani) 

Leningrad - U.R.S.S.

Dupâ ploaie
Tot și toate-s ude — 
Trandafirii-s uzi.
Și-n livadă toarte 
dudele din duzi.

Firele de sirmâ, 
strada, caldarimul 
ude sint - și-n poartă 
șade ud salcimul.

Pe sub streașini ude. 
pe sub ude frunze, 
vrăbii zgribulite, 
ude, stau ascunse.

MILENA PI SOD ORO VA
(10 ani)

IUGOSLAVIA

Frumusețea 
iluziei (

film

3 Concurența 
marii literaturi
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N
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Ca orice seriilor aptecta afl^n*  
lului. pentru care frumnvetea rar» 
lui devine un stimul *dz  <te. 
Incit pare c*  opaci leazâ pțiiteea te» 
chfsi In afari pentru a eoBfgr.na.ta 
ornamentele unei BiteemTttăc Bir 
rane. Finns Neagu sene ™ tetru 
poetic statuindo-ți tanzru --
bertâtile ți rtawile wta — 
prlnderi. Asemeni pot tata ța ram»B- 
lul, dramaturgia nu este daar e artă 
ci și o meserie cu legi axrifirr 
se aici nu de vreo m r-aută eAlezai 
ci de necesiiătile eeMta. Pari mrrai 
poetic vine să ntaonctee accta raate- 
daj de legi a face sure a arfca că 
proiecțiile tmei te care
palpită pulsația vieții na stal ra a^Bic 
mai prejos decât pwaonajete pe sare 
spirite mai obiective te taneMzaatta ca 
„trup**  și -nervi perna i^. De reerv- 
zintă adică, altceva. MM • de adfcagta 
că in primul eaz uaiiataia aate ex
plicată iar autorul ta pante acaate 
fără teamă capul <ftn *outete  Baeărci 
măști privind spre p^_e cb tteagatae 
sau îngăduință. -Scoica de este
o astfel de probă remarcabili de 
teatru poetic unde bb qimuM 
dramatic dar și -subiectu]*  alee «e 
caracterizează nrintr-o anume eraaea- 
cență. Nu trebuie aă ne aaiepften deta 
la evoluția unor carartero in «ensul 
Încetățenit al termenului nici la enn- 
flictul ori contrapunerea dramatică a 
unor destine 
îmDlinindu-se ca atare. Peraonajete 
deși posedă atribute aie retautus — 
statut social. unele particularități 
distinctive, dorințe, vtari — fini mai 
degrabă proiecții ale unei atitudini 
poetice, reflexe mai mult ran mai 
puțin statornice acelei stări de spirit.

rf

aflate in

m

Valentin Dumitrescu

ta

■

J

verzi hzxuriante ra Oară w de
pitnreanij pe care Itatea fl aduce 
cu care aubjugă. de iaaatdeaBca. taai- 
versul suflrteac al raaatnrAor săi da 
artă. în Șatra ei tei aatM&cen aeetfe 
aspirații artistice brodtod in jmi 
unei povestiri de drag»*!*  o teme im- 
fiunătoare prin tocmai ateirafiile sale.

n Dramă ta viaătaare broderia ae 
complică prio plăcerea orgolioasă de 
a prinde acfincime. -incerrindu-l*  pe 
Cehov. Ciulind filmelor sale. fru
museții filmelor sale, un suport dra
matic. el i$i găsesze, de data aceasta 
drama, la a vânătoare, deși ea, așa 
cum era normal, pulsează încă de la 
primele imagini ale filmului. Ne 
aflăm intr-o lume de imagini arhi
cunoscute. din numeroase alte filme 
despre o societate rusească apusă, ex
cepțional surprinse și redate, cu ace
leași amănunte impresionante, co
pleșitoare prin frumusețea lor in sine. 
Personaje de rară frumusețe fizică, 
de o rară atracție corn porta ți onală, ori
ginală pină la misterios, țes intriga 
acestui film, care în cele din urmă, 
rămîne tot un film cu petreceri cu 
țigani și petreceri specifice. S-ar pă
rea că filmul a fost realizat tot pen
tru plăcerea de a înregistra pe peli
culă spectacolul „cu țigani" dar că 
autorul, din ambiție sau pudoare, și-a

spre 
care 
asu- 
fun- 

cu

iar prin cele originale nu 
Nici pe perso- 

care la 
poate

r^veat mteresuL Finalul — aproape 
l^KBMră — saltă concluzia într-o 
s*bb frawhijă creatorului, căci 
crom, de fapt, nu s-a lăsat ispitit să 
«e «pace cu cine, nici după ce a 
acr.i Mărtaristeea (nuvelă], pe care o 
dace ta e redacție, spre publicare. Un 
ratetav cu trteătiii i de Dostoievschi 
teta*  ae plimbă si pe portretul de
pc Pcfnc, care e cei al Iui Feodor 
Mteadoricu primește și tipărește 
p iiibO i j Dramă la vinii oare.

frev si*;  frumoși, emoționează 
in cteda ridicolului, 

adraen aste taclixiat. ca un focar, 
pra Iar. urători pe splendidele 
ctetari cu păduri de mesteceni, 
tufe de tiltac tn floare, cu pajiști pe 
care sforăie samovarul, cu galopuri de 
cta. ca tacwi in care dorm statui — 
copU eelefee —, cu entuziastele petre
ceri ale fostelor gubernii. Dramă la vî- 
■ălmre es«e un film care in scenele pe 
care le recunoataem din alte capodopere 
rusești ecranizate, nu le depășește cu 
nimic, 
atinge înălțimea lor. 
najttl — contele Karneev — 
un moment dat, s-ar părea că 
fi interesant și poate schimba regis
trul dramatie, nu supraviețuiește si
tuației de rari care, tocmai pe el dra
ma ocolindu-L E și el victima acelei 
„mari literaturi", creu de depășit 
Imaginea e splendidă (Anatoli Pe- 
trițki), muzica... ca .Ja țigani**  (Eugen 
Doga), scenariul și regia (Emil Lo- 
teanu) asigură un film pe care iubi
torii acestei arte, pentru că este vorba 
de un artist veritabil, sînt datori să-l 
vadă.

Corina Cristea

televiziune^ 

tv

Iunie
excepție al Măgurei, această „poiană 
cu statul", cum o numește el, In care 
talentul sculptorilor noștri din toate 
generațiile s-a intilnit cu bunacredlnța 
și interesul buzoienilor pentru artă.

• „Revista literar-artistică t.v." de 
vineri, 25 mai, a fost prezentată sub 
titlul „O literatură pe măsura timpului 
nostru". Remarcăm în ultima sa ediție 
prezența in fața camerelor a poetului 
Ion Gheorghe, a dramaturgului Horla 
Lovinescu și a criticului și istoricului 
literar Aurel Martin, trei personalități 
distincte în perimetrul culturii contem
porane care își ilustrează convingerile 
în primul rind prin ceea ce scriu și 
pe urmă prin ceea ce declară. Prezența 
acestora, dar și a altora, nu neapărat 
numai scriitori, intr-un cadru care să 
le permită afirmarea celor mai intime 
profesii de credință, este mai mult de- 
ctt binevenită. în acest sens, o anume 
rigiditate a întrebărilor și mai ales în
ghețarea „temei" („masa de lucru, ma
rile probleme ale lumii...") trebuiesc 
evitate cu abilitate și competență de 
redactori pentru a se obține firescul 
unei comunicări mai apropiate, dincolo 
de lumina rece a ecranului. Ceea ce 
se poate. Mai ales dacă această emi
siune, singura de acest fel deocamdată, 
își reia apariția săptăminală.

Iulian Neacșu
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„La Lilieci"
și perspectiva infantilă
Precum spune biografia-i — altminteri, atit de puțin 

cunoscută Marin Sorescu s-a născut la țară, in
tr-un sat dintre dealurile Olteniei — Bulzești, în- 
tr-o zonă, deci, destul de puțin generoasă (nici 

iarmaroace nu erau primprejur, ca la Creangă ; cel mai apro
piat oraș, Craiova, se afla la peste 30 de km distanță), într-o 
perioadă — cea interbelică — bîntuită de mari crize econo
mice și politice, într-o zodie — cea e peștelui, nu prea feri
cită și intr-o zi — 29 februarie — care, cum însuși poetul glu
mea într-un interviu, nu-i dă dreptul să-și serbeze anii decit 
din patru in patru ani. N-a avut parte de o copilărie prea 
fără de griji, ca, de pildă, genialul fiu al Humuleștilor. Mai 
degrabă, în cărțile sale despre copilăria la oraș (Marin a vă
zut Craiova „din car“) se întilnește acel ritm sprințar, poznaș, 
Jucăuș, specific virstei inocenței. Copilul din La Lilieci a cu
noscut pe viu, din fragedă pruncie, poverile vieții. Dacă, în 
ansamblul său, ciclul celor două cărți La Lilieci realizează — 
așa cum s-a spus — o originală monografie lirică a satului 
oltenesc interbelic, primul volum oferă, ex ahrupto, o mono
grafie a copilăriei rurale, cu cîteva date generale, specifice 
vieții satului, specifice deci tradiției și mythos-ului național, 
cu altele specifice numai satului Bulzești de acum 30—40 de 
ani. Ce se intimplă cu copiii din acest sat ?

Cind încă nu știu aă spună ce li doare, plîng ce plîng șl, 
foartea adesea, mor. Mor pe capete, cum ar spune poetul. 
Dacă, bineînțeles, nu li se descoperă boala. Dar cum se „des
coperă41 această boală, cum sunt ei tămăduiți ? Empiric, ne 
pipăite. După un obicei străvechi, mamele sau alte femei 
mai destoinice 11 trag pe copii cu gălbenuș de ou. Unde se 
sparge gălbenușul — acolo „e junghiul". Se întîmplă și mi
nuni : unul copil din Secuiești nu 1 s-a spart gălbenușul pe 
piele — deci nu i s-a aflat locul junghiului —. dar copilul 
s-a vindecat inexplicabil și a supraviețuit acelei încercări. 
Fatalitatea destinului și n ineflcienței doftorlcelei și-a spus 
însă, in cele din urmă, cuvlntul. Nu se putea — lasă de 
înțeles poetul, pătrunzlndu-se ironic de credința bigotă a ba- 
helor satului — ca acest copil, căruia nu 1 s-a găsit „Jun
ghiul* 1, să trăiască. Astfel că el a fost uitat de mama ss pe 
prispa casei, unde l-au găsit niște porci hămesiți de foame ai 
l-au mîncat — „ntiu ! flr-ați ai dracului / Să mal mâniad 
carne de porc". (In căutarea junghiului).

• Duminică seara emisiunea intitu
lată Figuri de seamă din istoria cul
turii universale, cu durata de o oră, 
i-a fost dedicată poetului american 
Walt Whitman. Inițiativa în sine, de 
a vorbi „pe larg“ despre o mare per
sonalitate a literaturii universale, ne-a 
bucurat foarte mult. Fiindcă, mai 
spuneam și altă dată, ni se pare re
gretabil de limitat timpul consacrat 
îndeobște literaturii universale la 
radio : 20 de minute, marțea la prinz 
iar Dicționarul de literatură univer
sală, la care ne referim, nu benefi
ciază de reluare, deși nivelul calita
tiv — și tematic, evident — ar în
dreptăți pe deplin avantajul reluării, 
de care se bucură alte emisiuni. Am 
așteptat, deci, cu multă plăcere emi
siunea despre Walt Whitman, însă, 
după ce am ascultat-o, am ezitat în 
intenția de a o comenta. Deoarece, ca 
gest cultural, intenția ni s-a părut 
lăudabilă și demnă de a fi urmată cit 
mai des ca exemplu. însă, altfel, am 
avut impresia că tema atit de gene
roasă a intimidat comentariul și mij
loacele de realizare a emisiunii. Nu 
este probahil niciodată foarte ușor să 
faci portretul radiofonic al unui poet, 
dar nici in istoria literară nu sînt 
mulți poeți mari ale căror versuri să 
aibă asemenea virtuți orale și care să 
reprezinte niște figuri prodigioase, 
intr-un sens supra-literare, cum se 
intimplă in cazul Iui Whitman. Co
mentariul și dramatizarea pe care 
le-am ascultat au stabilizat circum
stanțele de civilizație americană din 
secolul trecut și evoluția poetului, o 
stilizare mergînd pină la simplism ; 
rezultatul a fost o imagine mult di
minuată a „bunului poet cărunt". Pe 
urmă, deși timp era destul, in ches-

Una din marile bucurii ale copilăriei o constituia „lupta cu 
gărgăunii" care sunt „la fel de veninoși ca șerpii" : „Dacă 
te-nțeapă nouă dintr-o dată, mori umflat". Se cerea o probă 
de mare curaj din partea copiilor : „Toată vitejia e să-i În
tăriți și la urmă să știi / Cum sa te aperi, fugind in zig-zag 
și acoperindu-ți mai ales fața". Lupta, așadar, se dă. In 
joacă, pe viață și pe moarte și poezia (Lupta cu gărgăunii) 

a rămine una din cele mai frumoase fabule despre copilăria 
petrecută la țară, care deschide larg ochii tînărului protago
nist asupra viitoarei lupte cu viața și cu moartea. Poezia a- 
ceasta poate fi considerată o cheie pentru creația de mai 
tirziu a lui Marin Sorescu. Dar, revenind la poezie, ce *e  
intimplă cu „micul lord" ? Evident, mai stingaci și mai debil, 
va fi înțepat de gărgăuni. Dar numai de unul Insă, foarte 
grav : „tocmai de ochi". Și tocmai la ochiul „care abia-mi 
trecuse după albeață, / Cind mă zgiriase drept In pupilă o 
foaie de porumb la rărițat". „Lupta cu gărgăunii" este aban
donată aici de poet — se subînțelege că n-a fost ceva pr«a 
grav. Ea a servit numai de pretext pentru cealaltă experien
ță, mult mai periculoasă si mult mai grea, dar maj intere
sant vindecată. Leacul a fost găsit tot cu ajutorul femeilor. 
Desigur, și „sfaturile" lor „erau imoârtite". Unele ..au Încercat 
cu zahăr, punindu-mi sub pleoapă / Ca să roadă albeața șt 
să-ndulcească, J Durerea și lacrimile". Dar „era greu de 
găsit zahăr in tot satul, care nu se da in vint după dulduri" 
— notează poetul, informlnd despre o grea situație social- 
ecnnomica a satului interbelic printr-un joc ironic de cu
vinte.

De cum se tine singur pe picioare, copilul de la țară tre
buie să muncească, să-si ciștige piinea. La incenut. ținindu-se 
după boboci, pe baltă. Maj apoi după oi. apoi după vaci, aoni 
trecind la muncile ogorului și așa mai departe. între acești 
parametri se stabilesc și gradele de rudenie, de prietenie, de 
conviețuire socială. Cu Uie al Vetii, de pildă, eroul iși amin
tește că a fost „cole« de gîște și-asa mai departe, / Plnă la 
vaci" (Piscul cu Bojii). Ca și pe Nică al lui Stefan a Petrii, 
dis-de-dimineață îl scula mama pe Marin (si pe frații săi) să 
meargă ba să păzească de ciori ogorul proasnăt semănat de 
lingă cimitir (le zice și mama : „N-o să vă fie urit, ce vorbă 
e asta, sunteți copii mari, 1 Și, la urmă, uite, / cimitirul 
e-aci — in vtlcea, vin muierile I La tămiiat / Dacă vi se pare 
cumva, strigați — c-aveți o gură cît o șură" — (Momiiie). ba 
să ducă la păscut oile ori vacile (cind n-avea încotro decit 
să bea „apă din gildanul cu broaște11 — (Buduroî) ba să în
juge boii și să plece să are ogorul Țaței Manda, care le pro- 
misese o moștenire (Dezmoștenit). Se mai întîmplau și ne
cazuri, precum în acea noapte cînd le-au fost furate oile din 
ogradă și copilul, în timp ce mama, săraca, se dădea de ceasul 
marții, jubila ca un Nlculae Moromete scăpat de Bisisica, dar 
mai discret decît acesta : „Fără să fac tămbălău / Pentru că 
era jale mare-n casă / Și s-ar fi crezut că sunt Înțeles cu 
hoții". (Ciobanul care șl-a pierdut oile). Mai erau, desigur, si 
alte, numeroase lipsuri și greutăți. Nici lumea nu se arăta 
prea bună și atentă cu copiii. Ca, de pildă, însăși bunica pro
tagonistului, foarte supărată că, după ce in tinerețe fusese 
cam bolnavă de cap pină „cam surzise", „nora, in loc s-o În
țeleagă, i-a umplut casa cu copii". Antologică, poezia Baba 
este o comedie pură a spaimei de microbi care o marcase da- 
finitiv pe bătrina femeie : „Spăla clanța ușii după flecara 
musafir / La urmă dădea și peschirul printr-o apă, două / 
Și-1 zvlnta în mină, la soare, în fundul curții, / să nu-I spurce 
microbii de pe gard". Biata femeie muncea ca un Sisif : „Apa 
n-o aducea de la prima fîntînă, ci, ehe, / Se ducea peste 
șapte, opt fintîni încolo, care aveau cumpănă, / Pină ajungea 
la cișmele. / Nu suferea fîntlnile stătătoare, de teamă să nu fi 
luat / Apă înaintea ei de-acolo de-i necununați, niște plngănli, 
cum le zicea. / La cișmele apa se primenea încontinuu...".

Dacă, la oraș, copiii trebuie să iasă pe stradă și să im
plore soarele să-i însoțească („Dă-ne, soare, papucul tău 
cald să putem ieși pe asfalt" — Unde fugim de-aeasă), co
piii de la sat asistă, vrînd nevrînd, la toate evenimentele și 
din toate fac un spectacol fără sfîrșit. Nu-i rămine viitorului 
scriitor decit să pună anumite accente, să regizeze într-un fel 
sau altul intimplările deja depozitate în memorie,

Fănuș Băileșteanu

.W7S&4r?&g,4
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Intimplâri tu Iile
două povestiri însoțite de ilustrațiile, agreabile de 

cele mai multe ori, ale Klarei Tamas B la ier, oferă 
ealor mid poetul Florin Costineacu. Prima dintre 
ele. care dă «I titlul cărții („Călătoriile lui Bogdan 

Năzdrăvan". Ed. „Ion Creangă", 1971) rplstparj cu dezinvol
tură Intimplările lui Bogdan, băiețel isteț, plin de 
imaginația și, de aceea, socotit mincinos și ironizai de tova
rășii săi de joecă. De fapt „minciunile- eroului sint proiec
țiile benigne ale aspirațiilor virstei infantile : Bogdan be 
vrea constructorul și conducătorul temerar al unei bărci cu 
motor, alpinist, esealadind viteaz piscuri imaginare și scutu
rând norii din care curg (ghid ?) piersici, gutui, ciocolate, 
prăjituri, banane și smochine, astronaut, pornit de pe o ram
pă de lansare „naltă dt vreo zece blocuri" la cucerirea spa
tiilor selenara Pe parcursul nemaipomenitelor intimplâri, na
rate ca talent și spontaneitate de micul erou, autorul interca
lează noțiuni școlare și etice, desigur mai ușor de reținut in 
ritmul sprințar al versului decit in plicticoase prelegeri ex 
cathedra. Pe scurt, Florin Cost in eseu scrie o povestire atrac
tivă, lejeră dar fără lejerități supărătoare. Ceea ce se intim
plă și cu a doua povestire din carte, intitulată „Peripețiile 
unul cocoș precupeț, pintenog și năLăfleț". Titlul povestii 
spune aproape totul, iar morala ar fi aceea că hoția, chiar 
șl la animale, se pedepsește cînd te aștepți mal puțin. Șl, 
deiigur, greșeala recunoscută e pe jumătate iertată. De aceea, 
la sfîrșit, „Cocoșul Începu din nou dntatul / de bucurie câ-1 
primise satul". Accesibilă, instructivă, deloc dcălitoarr. 
„cârti dea" lui Florin Costines cu va oferi — bănuim — a 
lectură plăcută celor cărora la este adresată.

Valentin F. Mihăescu

Exerciții de sensibilitate
descoperirii necesităților artistice ale copilăriei și-a 

dedicat întreaga activitate literară Lucia Olteanu. 
Cele mai recente cărți semnate de scriitoare dau 
măsura exactă a experienței sale în crearea unor 

universuri, specifice virstei, in care puritatea iși alătură dez
văluirea secretelor lumii înconjurătoare și a celei intime. Do
rinței de spectaculos, amestecului de fabulos șî de elemente 
reale, concrete, Lucia Olteanu le răspunde prin schițele sale 
situate mereu In pragul poemului propriu-zis. Mimînd nai
vitatea, autoarea încearcă să adauge divertismentului morala 
prin care copilul să-și poată judeca pe măsura posibilităților 
atitudinile și primele gînduri. Ca finalitate Instructivă, Lucia 
Olteanu urmărește reacțiile și comportamentul eroilor, iar nu 
situația determinantă, care rămlne un pretext punind in Joc 
sentimentele copilăriei. Pe nesimțite, micul cititor iși va 
lămuri înțelesul lucrurilor din care își construiește jocurile 
șl, instinctiv, va deprinde construirea propriului univers de 
gînduri ; în consecință, desăvîrșindu-și intiile trăsături ale 
personalității. Eroii iși poartă întreaga gamă a calităților și 
metehnelor acestei vîrste prin confruntări,, surprinse cu acui
tate, în urma cărora iși vor îndrepta toate defectele in mijlo

cul grupului de prieteni deciși lă cucerească pină și lumea 
propriilor vise.

In volumul Ral in lună (Editura „Ion Creangă", 1978), o 
povestire ca Răniții din teză ni s-a părut exemplară pentru 
problematica școlarului încă neacomodat cu obiceiurile unul 
exercițiu ordonat al muncii și cu rosturile primelor responsa
bilități. Desigur, in „Țara aritmeticii", ca și in celelalte posi
bile țări ale copilăriei, toate lucrurile prind viață dind răs
punsurile potrivite curiozității eroilor și corectindu-le com
portamentul. Transcriind închipuirile unui copil. Lucia Oltea
nu reușește, in Bonă seara. Darii !, o suită de tablouri im
presioniste ale amalgamului de senzații pe care acesta le În
registrează urmărind transformările naturii și ale propriei 
ființe. Sint poeme unde exercițiul metaforic K concretizează 
intr-un registru specific virstei („Ai văzut bastonul agățat în 
cuier ? E un pomișor de care se sprijtnă bunicul cind merge. 
Are și flori, dar nu ie văd. De el m-am agățat șl eu. tind 
eram mic, ca să văd lumea. E un pom fermecat Umblă". 
Bastonul bunicului). Vintul, iarba, păsările, florile iau dimen
siuni umane, divulgindu-șl frumusețile și chiar trăirile („Tu 
ai aflat, Dorii, că fiecare avem dte o umbră ? Cind mama 
aprinde soarele, ne împarte cite o umbri la fiecare. Nu fii 
supărat. Te duc și pe tine Ia lumină, ca să fad cunoștință cu 
umbra ta. Și apoi, dacă ne împrietenim cu umbra, o putem 
invita seara să se joace cu noi pe pereți" — Umbra).

Andrei Roman

inefabilul copilăriei
O carte despre copil șl adresată copiilor de vlrstl 

școlară este Măr roșu ea focul (Ed. „Ion Creangă", 
1978), de Gica Iuteș. Experiența autoarei în dome

niul literaturii pentru copii este binecunoscută. Re
centa apariție este o povestire amplă. vizlnd roma
nescul. Textul povestirii la amploare nu atit prin
mulțimea faptelor, prin psihologia eroilor sau prin cumulul 
de detalii epice, dt prin atenția pe care prozatoarea o acorda 
fiecărei senzații, reacțiilor spontane In jurul evenimentului. 
Cartea, care nu este lipsită de tonul demonstrativ pedagogic, 
este vioaie, Încărcată de o puritate exemplară a confesiuni
lor, acestea inserate pe nesimțite in narațiune și cu atit mai 
mult in stare să producă un efect sigur asupra cititorului. 
Personajul central, un copil merituos, premiat de revista 
Cutezătorii pentru o povestire, este și naratorul In acest text. 
Punctul lui de vedere nu este insă întotdeauna tutelar, ceea 
ee ferește întrudtva structura narativă de schematism. Peri
colul cel mai mare care ii pindește pe autorii de literatură 
pentru copil, mal ales cind ea se adresează In mod explicit 
unei vlrste, este clișeul, povestirea mediocră cu intimplâri 
previzibile, arhicunoscute printr-o nefastă „tradiție", desuet 
demonstrativă, servind in final „morala", care poate avea in 
cel mai fericit caz un vag efect stimulativ, dar fără să con
vingă. Gica Iuteș nu a scăpat în totalitate, în această carte, de 
schemă : sîntem purtați, împreună cu Puricei, ln_tabără, unde 
conflictele sînt parcă dinainte cunoscute, Ia „veșnicii" bunici 
de la țară, dar aid talentul autoarei salvează intimplările de 
schematism, în sfîrșit, în clasă, unde asistăm la o adevărata 
dispută pentru supremație în materie de colegialitate. De
monstrația pedagogică se înfăptuiește : un copil-problemă al 
clasei, Bebe Panaitescu, este readus la linia de plutire, prin 
declanșarea unui resort intim și prin efortul conștient al co
legului său, Mache. Strategia acestuia, prezentată la începutul 
povestirii si voit naivă, este însă pe deplin matură și de aceea, 
neconvingătoare, oricîte merite ar avea in prezentarea ei vi
ziunea naratorului.

Puricei, naratorul, este o conștiință ludlcă marcată decisiv 
de evenimentul „total" al verii : premiul literar obținut. Co
pilul >re personalitate. în realizarea acestui personaj, inge
niozitatea scriitoarei este vizibilă. Plin de discreție, de unde 
și caracterul său „de excepție" în comparație cu ceilalți 
copii, Puricei (Paul Arghirescu) privește orice eveniment, fie 
că se află sau nu în centrul lui, cu o candoare cuceritoare. 
Comentariile sale sînt fermecătoare, ele interiorizează și dau 
un contur problematic celor mai simple întîmplări. Aici, psi
hologia infantilă este foarte bine surprinsă, făclnd verosimi’a 
literar chiar șl strategii binecunoscute, clișeizate, ale litera
turii pentru copil. La Adincata, la bunici, Puricei confruntă, 
cu o naivitate firească, ficțiunea din povestirea premiată cu 
realitatea. Apare nelipsitul prieten „fără vîrstă*  al copiilor, 
„moșul" bun care are un trecut legendar șl care pare el în
suși coborit din basm (moș Fabianu). Confruntarea este dis
cretă șl tradiționala euforie a copiilor care ii asaltează cu 
Întrebări, e Înlocuită cu o problemă pur literară : moș Fa
bianu este eroul povestirii lui Puricei și reîntîlnirga celor doi 
e o adevărată revelație „livrească". Verișoara năstrușnică a 
lui Puricei (a cărei poreclă e abilă „Vrejdefasoleuscată"), am
bițioasă și „urieioasă" dintr-o predispoziție jucăușă accentuată, 
este sensibilizată pină la urmă de personalitatea copilului.

Mizînd pe decupajul comportamental al personalității in
fantile, Gica Iuteș nu a pierdut din vedere ansamblul epic : 

conflictele „școlare" specifice virstei, șotiile sau șicanele can
dide completează structura narativă. Nu lipsesc nici adultii 
înțelegători, fie că e vorba de unchiul Zaia, uriașul cu inimă 
de copil, de „mamaiana" (bunica lui Puricei) sau de profeso
rul Arhimede Seneșan. Cînd nu sînt vădit exemplificative (în 
episodul cu stupii de miere cedați pionierilor din Adîncata 
se prezintă, de exemplu, o listă cu realizările pionierești în 
materie de ceapă, usturoi...), intimplările povestite de Gica 
Iuteș captivează. Stilul acestei proze liricizează spațiul epic 
printr-o ciudată limpezime ; transparența frazei, spontană 
de cele mai multe ori, se explică prin Inefabilul copilăriei care 
se lasă surprinsă o copilărie în care „claritatea" are de fapt 
conturul tulburător al candorii. Măr roșu ca focul este cartea 
unei veritabile profesioniste a genului.

Costin TuchilS

0 imaginație lirica
Caracterul specific al literaturii pentru copii implică 

in primul rind criterii educative, In forme adaptate 
nivelului de înțelegere infantilă, rezumlnd o pro
blematică morală generală în exemple simple și 

elocvente. Asemenea scrieri cuprinde cartea Franciscăi Stoe- 
nescu. Aleargă, minzule, reunind într-o suită „tablete" scrise 
cu umor, cu tandrețe și gingășie, care transportă imaginația 
în spațiul candorilor primelor virate. Personajele acestor m ci 
istorioare atractive sint copii și animale plasate în situații 
lipsite de dramatism dar nu și de semnificație. Aspectul edu
cativ, deși pregnant, evită modalitățile explicit didactice. 
Dozajul intenției moralizatoare și al feeriei necesare se reali
zează echilibrat și unitar, păstrind intactă atmosfera destinsă. 
Autoarea acordă micului cititor încrederea unei capacități de 
înțelegere căreia i se poate asocia sensibilitatea pentru ima
ginea poetică.

Literatura pentru copii este un spațiu al fabulosului feeric 
și Francisca Stoenescu introduce tn cartea sa poezia de ima
gine, vibrația lirică : „Din arcul lunii agățat de virful bradu
lui curgea beteală peste crengile albite... Stelele căzură în 
zăpadă, cioburi albastre, verzui.. Aerul părea că Începuse să 
cinte ciudat". Autoarea nu evită metafora, dimpotrivă, adoptă 
stilul poetizant pentru a conferi pregnanță emoției : „Vintul 
potrivnic pieptăna blana bietului pisoi cu dinți de gheață, iar 
labele I le incălța in botine de zăpadă". Istorioarele sale nu sa 
disting prin opulența fantazării, ci prin diversitatea lor • ln- 
timpiârile istorisite cu umor sau cu lirism se desfășoară deo
potrivă in apartamente de bloc și in vizuini de iepuri, *n  
păduri populate de animale vorbitoare, lingă televizor sau 
In vremea unui împărat stupid. Prin filele poveștii rătăcește 
„un pitic cit degetul de mic, eare zbura pe un bărzăune negru 
ea un tăciune" și care schimbă decorul istorioarelor. Este 
zborul fanteziei infantile miniaturizind lucrurile pentru a și 
le apropia. In acest univers ai ingenuității se pedepsesc CU 
bllndețe și cu zimbet miri viclenii, o mică lene, un mic egoism. 
Ca și In alte povești pentru copii se strecoară accentul fabu
liste de care nu se poate debarasa maliția adultului intrat 
temporar in regimul aparte al existenței copilărești. Istorioa
rele Franciscăi Stoenescu variate, alternînd veselia cu triste
țea micilor dezamăgiri, tandrețea cu ironia, jocul cu gravita
tea, pledează Intr-un limbaj al reprezentărilor simplificate 
pentru prietenie și generozitate, pentru seninătate și conci
liere. Jocul de-a naivitatea se desfășoară cu vioiciune și Duri
tate. restituind intr-un mod particular o lume a descoperirilor 
de tot felul, a mirărilor mcintate, a emoțiilor și bucuriilor 
unei vlrste privilegiate. în cerci nd șă-și atribuie optica infan
tilă autoarea se integrează Jocului cu disponibilitate, dăruind 
copiilor pagini înzestrate cu un farmec sporit de o discretă 
poezie.

Ada Herescu

„Loiciorur paralei
X n genul fabulos și simbolic se exercită șl Nina Stăn-

Iculescu, autoare de altfel cunoscută printr-un soi 
de proză experimentală inventivă, traducfitdare ex
pertă. Poveștile vintului (Ed. „Ion Creangă", 1979) 
nu sint de aceea Intimplătoare și completează opera ei cu o 

linie nouă, deși nu de tot inedită. Poveștile vintului sînt îm
părțite cronologic, după momentele zilei : „povești de dimi
neață" ; „povești de amiază" și „povești de noapte". Aceste 
despărțiri nu sint, totuși, convenționale, Intruclt Nina Stăn- 
culescu a creat nu o lume fabuloasă pură ci o mitologie a 
zilei și a universului diurn, întocmită cu scop Instructiv, Insă 
nu fără interes din unghi literar. Acest soi de „folclor" 
paralel, care explică mitologic fenomene ființe, stă la baza 
îfteraturil pentru eoplî, Insă e un Indiciu de fabulos și A? 
experiment din unghiul literaturii generale?

„Cum s-a dus Albinița la soare" exbiîcă In chip fabtilos 
diferența de strălucire solară între vară și lamă. Albinele 
n-ar fi avut timp destul spre a culege polenul din flori căci 
vara soarele apunea ca și iarna, prea iute. Atunci, Alblnuța 
pleacă în delegație la Soare și-1 convinge să întîrzie rouă mai 
mult pe cer, ca să le ajute. Soarele acceptă și dă un semn 
distinctiv albinelor, lncercuindu-le mijlocul cu o linie aurie. 
„Și înțelegerea aceasta, dintre soare și albine a rămas pină 
astăzi, cu toate că Alblnuța de mult nu mai este sft se ducă 
la soare să-i spună cînd florile-s prea multe și cind i-au îm
puținat. Dar el acum știe și fără de ea". O notă eroică, pre
zentă In folclor în astfel de episoade „fenomenale", nu lip
sește nici aici.

„Cuibul cîneparilor" studiază un caz de solidaritate tn lu
mea biologică. Doi cinepari rămîn fără cuib și, la îndemnul 
unui iepuraș, obțin ajutor de la o răchită, de la o viorea, de 
la iarbă, de la nor, de la soare și chiar de la Iepure cind le 
dăruiește, șpre refacere, un smoc din codiță.

In „Viersul Măiastrei" este pedepsit Statu-Palmă-Barbă- 
Cot, individ malefic, deposedat de barba fermecată In urma 
unei intervenții a „Măiestre!" la forțele celeste, pozitiv. Vin
tul Verilor Tlr2ii este șl el domesticit.

S-ar putea rezuma ușor toate „poveștile vîntului11 cuprinse 
în acest „florilegiu11 al Nine! Stănculescu. însă amănuntele în 
sine nu adaugă elemente însemnate, utile în expertiză. Tn 
lumea fabuloasă, pe care autoarea a inventat-a, ideea mo
rală este izhitoare. De altfel, în planul imaginar și moral stă 
însușirea acestei povestiri ingenioase, scrise de Nina Stăn
culescu atent, calofil și Învederat „folcloric", cu rare stîn- 
găcii de vocabular, căci autoarea este înclinată mal ales către 
fabulosul simbolic și rece, intelectual, și mai puțin spre ima
ginația naivă, primigenă, tipică virstei infantile.

Artur Silvestri

f radîo~^
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Armonia
devenită stil „Hyperion ‘

tiunile cele mai importante privind 
poezia whitmaniană și chiar în date 
importante de biografie, emisiunea 
s-a bazat prea mult pe cunoștințele 
de-ia-sine-ințelese ale ascultătorilor. 
Bănuim, totuși, că realizatorii nu i-au 
avut in vedere pe cunoscătorii lui 
Whitman — și atunci ar fi fost indi
cat să se pună altfel accentele. In 
fond, o asemenea evocare ar trebui să 
fie și un Îndemn la lectură pentru 
largul auditoriu. Șl dacă un poet de 
relieful monumental al lui Whitman 
este înscris fără nuanțare intr-un 
tabel al lui Mendeleev, sub inci
dența comodă a două-trei coordonate 
pozitive, dar nu și expresive, unde 
mai rămine îndemnul la lectură? Insă 
tema era. într-adevăr, bine aleasă. Cu 
mai multă îndrăzneală în sensul pro
funzimii, o emisiune radiofonică des
pre Whitman ar putea deveni o reu
șită de zile mari, o serioasă tenta
tivă de persuasiune culturală.

• Joi seara, sub titlul de Rotonda 
13 : o foarte interesantă . emisiune 
realizată de o serie de personalități 
ale culturii noastre despre incompa
rabilul eseist Paul Zarifopol.

• La ore tîrzii ale nopții, săp- 
tămlna aceasta s-au transmis, siste
matic, șansonuri, lieduri, madrigale 
din Renaștere.
• In rîndul gesturilor culturale, a 

fost retransmis Intr-o versiune radio 
„clasică" (in regia Iui Mihai Zirra, cu 
George Vraca) Don Carlos de Frie
drich Schiller ; și o frumoasă dra
matizare radiofonică după Oedip sal
vat de Radu Stanca. Tot la teatrul 
radiofonic. Ultima cursă de Horia 
Lovinescu, o premieră interesantă.

Ioana Ieronim

Vasile Grigore face parte din acea 
specie, destul de rară, de pictori care, 
departe de a se simți timorați in fața 
șevaletului, încearcă o plăcere In a 
elibera gesturi parcă de multă vreme 
reținute. Plctind cu voluptate și de
gajat, netiranizat de ideea că arta sa 
trebuie să intre In anumite tipare 
stabilite de o concepție stilistică anu
me, Vasile Grigore*)  Iasă să țîșnească 
de sub pensula sa o cascadă de ima
gini unite de o trăsătură definitorie 
unică : o sensibilitate cromatică ex
cepțională, materializată In acorduri 
de o deosebită finețe. Propensiunea 
interioară spre armonie, ilustrată de 
spiritul muzical al construcției tuturor 
pinzelor și desenelor pictorului al
toită pe o spontaneitate a execuției ce 
este în mare măsură rezultatul unui 
efort îndelungat spre perfectionism în 
concretizarea formei, fac ca, In duda 
necăutării stilului, toate lucrările 
pictorului să poarte o marcantă am
prentă personală. Senzația de univers 
genuin, nealterat, aflat în faza in 
care componentele conviețuiesc, fără a 
da minima senzație că ae pot exclude 
unele pe altele, te urmărește pretu
tindeni Formele sînt ca atare ele
gante și dinamice, au un potențial de 
mișcare, închid o jubilație. O natură 
moartă nu reprezintă pur și simplu un 
aspect anume al lumii organice sau 
anorganice ci un efort de depășire a 
regnului prin asimilarea lui In împă
răția luminii. In orice lucru tră

iește, pentru Vasile Grigore, un frag
ment al spectrului solar, se afirmă 
potențialitatea unei explozii a aces
tuia. De aid un aer de plenitudine, 
de vitalitate, derivat firesc al capaci
tății — despre care am mnl avut 
ocazia să vorbesc In aceste pagini — 
de a insufla o deosebită energie cu
lorii. Ea este pentru pictor esența 
materiei In funcție de ea se organi
zează ded spațiu] cu care ajunge a se 
confunda.

Spiritul ordonat și limpede al com
pozițiilor lui Vasile Grigore disi
mulează o frenezie ce transpare In fie
care pată de culoare, în fiecare reduc
ție a formei la propriul ei contur dia
fan, in fiecare volută a liniei. Această 
frenezie face să se transforme In pic
tură aspectele aparent cele mai obiș
nuite ale realității ; ele capătă o 
nouă dimensiune In lumea iluzorie a 
armoniilor pure, instaurind In jurul lor 
un suflu de seninătate, de optimism 
necontrafăcuL

Prin autenticitatea sa, pictura lui 
Vasile Grigore poate fi considerată, 
pe bună dreptate, credem, drept una 
din expresiile majore ale artei noas
tre contemporane.

Grigore Arbore
•) VASILE GRIGORE, Expoziție de 

pictură, desen *1  guașe. Muzeul de 
artâ al municipiului Cluj-Napoca.

Formație hotarltă sâ „capteze" raze
le stelelor apuse și energia celor vii
toare, „Hyperion" uimește prin Inteli
genta și inspirata alcătuire a programe
lor sale, adăugind Interpretării de ca
litate fantezia conținutului. Sub condu
cerea dirijorului și compozitorului lan- 
cu Dumitrescu, cîteva nume de presti
giu : Voicu Vasinca, A. C. Popa, Mfhai 
Tănăsilă, lancu Văduva, Alexandru 
Graur, George lonescu, Mihai Sofonea, 
Dimitrie Râpeanu, Costin Petrescu. Ște
fan Thomasz, oferindu-ne in concertul 
de duminică, 27 mai, o paralelă Intre 
„cintecele de lume" ale Iui Anton Pann 

* și muzica modernă. Interferențele 
orientale și bizantine pe fond autohton, 
libertățile ritmice apropiate clntărilor 
psaltice și populare, scările cromatice 
netemperate, aaimetrla frazei, au fost 
expresiv redate in transcripții pentru 
clarinet, flaut, trompetă, trombon, cla
vecin etc. Structura fluid orientala im
primată serii de cele șase cîntece an- 
tonpannești (dintre care subliniem în 
mod special interpretarea pentru „Șl 
cînd zic mă duc, mă duc", alături de 
„Alergați, ah. toți amorii !“), a confe
rit compozițiilor contemporane o aură 
de neliniștită expresivitate. Emblema 
acestei gindiri filosotic-muzicale, spe
cifice lucrărilor ascultate (multe In pri
mă audiție) ne-a părut a primi am
ploare mai ales in „Sugestii II pentru 
Hyperion" de Octav Nemescu. Prezen- 
tlnd melodia ca pe un „proces avansat" 
lucrarea ne-a părut a fi o metaforă 

sonoră pentru „Mașina Timpului" ; 
summum de „improvizații" coordonate 
într-o ireveislbilă trecere, dominate de 
acel solo vestitor de trompetă (lancu 
Văduva, maestru al dozajelor) pe o 
„mare" neliniștită de clopote. Mirosul 
de zgură al Începutului, transformat in
tr-o ardere pură.

în aceeași categorie filosofică am in
clude „Mobile la cvartetul de coarde" 
de Lucian Mețianu, pulsatorie plnză 
sonoră de octoeh, viziune modernă asu
pra glasului II bizantin. „Sonata pentru 
violoncel solo" de Wilhelm Berger (su
netul abstractizat cu finețe de Dimitrie 
Râpeanu), „Ofrande" de Cornel Țăranu 
(virtuozități armonice ale flautistului 
Voicu Vasinca) șl lucrarea lui Ștefan 
Ni cu Ies cu „Din Cartea cu Apolodor", 
prospectind relația improvizație — com
poziție. „Muzica pentru Hyperion" de 
lancu Dumitrescu exploatează mai de
grabă spațiul retoricii antice, de la de
clarația solemnă, buciumată, la lirismul 
tragic. De o factură mai senină, melan
colia „Madrigalului" de Doru Poprvici 
valorifică ethosul bizantin și procedee
le polifonice derivind din scările mo
dale. O sensibilitate surdinată (expusa 
colorat la clarinet — flaut, cu ecouri 
emfatice de trombon) irizează luciul de 
aur vechi al temelor, proiertînd coloa
ne renascentiste în cromaticul spațiu al 
structurilor orientale.

Grete Tartler
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Cercetare și eseu
Critica literară modernă dă anumite 

semne de pierdere a vocației pentru 
cercetare. Tot mai multi sint criticii pe 
care parcurgerea integrală a textelor și 

a referințelor nu ii mai interesează. Ei socotesc 
această indeletnicire o treabă bună, cel mult, 
pentru „arhivarii- literaturii. Cu vreo zece ani 
in urmă, un critic de la noi căuta să argumenteze 
că nu este misiunea criticii să parcurgă toate 
documentele privitoare la un scriitor sau la o 
epocă, această sarcină revenindu-le celor lipsiți 
de har interpretativ, celor reduși in mod ire
mediabil la soarta unor eforturi anonime. Cri
ticul „de marcă" ar urma să folosească mate
rialele strinse de „arhivar". in vederea ridicării 
construcțiilor sale. O astfel de opinie nu este 
rară, chiar dacă cei care o pun in practică nu 
riscă să o teoretizeze cu atita nonșalanța.

Preambulul nostru este potrivit Intr-un comen
tariu dedicat criticii lui Const- Ciopraga. al că
rei ansamblu este o convingătoare pledoarie toc
mai pentru cercetare, pentru o cunoaștere cit 
mai aprofundată a literaturii și a contextului ei, 
este o netă respingere a oricărei opinii care ar 
despărți critica și istoria literară de cu-3Ge>f-rc-3 
adincă a realităților de la care acestea pomes'*.

Conyt Ci o ora ga debutează editorial in IMt cu 
monografia Calistral Hogaș- A doua -r1- i. a- 
pare peste șase ani. Este monografia G. Tapar- 
ceana. lucrare Întemeiată pe o intend docu
mentare, exhaustivă pină aproape de £*.*p*ia  
ideală a termenuluL In același an apare mono
grafia Mihail Sadei ea du în 1967. vpJufr. ul Por
trete și reflecții literare reunește studii și eseuri 
in care interpretarea suptă «e sprijină pe o do
cumentare impecabilă. Un moment cnlminam 
este marcat de Literatura română intre I9M «i 
1918 (1970).

Exemple pentru argumentarea unei ceai? 
cații a cercetării sint lesne de in rr»i fie
care dintre capitolele ares-or cărți berate, in 
care o conștiinciozitate de benedictin «e îmbibă 
cu un acut simț al valorilor. Este sear-zfkativ 
un citat din monografia dedv^îă Tcpîreea- 
nu : „Limbajul poetului rizează eleganța liniei 
clasice, puritatea și Scrisul laborios
țintește simplitatea f^-l Ne.-ztisfâcut. G. Topir- 
ceanu reface, clarifică. = :mpn(icâ [._! Nostalgia 
perfecțiunii este purenură Intr-o considerabilă 
măsură, caracteriza ren pe care criticul o face 
poetului Migdalelor aasare. «e potrivește și mo
dalității ule literare. în adevăr, -•’.-■ui lui Con-*  
Cirptaga tinde spre o simplitate clasică, ce se 
întemeiază insă pe convingerea că obiectul cer
cetării trebuie parcurs In toate sensurile, străbă
tut pe potecile cele mai neumblate, pe drumu
rile cele mai diverse, trebuie cunoscut in toate 
amănuntele. Citatul este folosit cu virtuozitate : 
este un aspect ce exprimă, intr-un mod deviat, 
tentatia exhaustivității (vizibilă mai ales in mo
nografia G. Topireeauu și in Literatura română 
a secolului al X.X-lea).

Monografia Mihail Sadoveanu este un model 
de ponderație și de sobrietate. Alternantele 
dintre analize și judecăți generalizatoare sint 
inspirat regizate, întregul este echilibrat. Pro
cedeul reliefării periodice a unor idei consider 
rate importante (de exemplu, dialectica perma- 
nență-schimbare in opera lui Sadoveanu) spri
jină unitatea ansamblului. O judecată sintetică 
de început („Cine privește opera lui Sadoveanu 
este impresionat de construcția perfect sfe
rică...") prefigurează modalitatea lucrării. Cri
ticul pornește de Ia fdeea unei opere formate 
dintr-un nucleu cu o mare forță de Iradiere șl 
o serie de straturi succesive, ce îl exprimă în 
diverse moduri. Const. Ciopraga înaintează In 
interpretarea acestei structuri specifice cu pru
dență, ferindu-se de formulele tranșante.

Primul volum din Literatura română a seco
lului al XX-lea, lucrare care — nublicată in în
tregime — va constitui, fără îndoială, opera fun
damentală a criticului, oferă o însumare a ca
lităților pe care le-am analizat in mod sumar 
mai sus. Perioada literară de la Începutul seco
lului și pină la sfirșitul primului război mon
dial este investigată cu minuțiozitate și aplica
ție. Spații largi sint acordate clasicilor, dar nici 
scriitorii de plan secund nu sint neglijați. Un 
efort de a fl oMecttv ț-e întrezărește In fiecare 
eind. în acest sens se cuvine a fu internate si 
referințele foarte documentate la amhiaau epo
cii, la curentele și teoriile literare care s-au 
manifestat In ea. în toate cazurile, bibliografiile 
sint excepțional de bogate, probabil cele mai 
bogate care s-au tipărit vreodată în legătură 
cu această perioadă literară.

Spre deosebire de alți critici, care înțeleg să 
privească peisajul literaturii unei epoci ca pe o 
alternanță de afinități și de indiferențe, Const. 
Ciopraga Înțelege să cunoască realmente o epoca 
literară. Sintem foarte departe de țintirea unui 
succes efemer, efortul care trebuie consumat 
pentru scrierea unei astfel de cărți ține o viață, 
el nu poate fi suplinit prin floricele stilistice 
sau prin formule mai mult sau mai puțin pa
radoxale. O carte ca Literatura română intre 
1900 și 1918 nu este, din aceste motive, numai 
rezultatul impresionant al unor eforturi de cer
cetare care au durat decenii, ci și un simbol 
de probitate intelectuală.

Cultivarea minuțioasă a citatului ține de o 
orientare spre „analiza cugetată" preconizată de 
Lanson. într-un interviu din 1917 criticul a măr
turisit că unul dintre elementele metodei pe 
care o aplică în cercetările sale de istorie lite
rară sint „prescurtările lansoniene". Cum apare

arert îtpect in monografia Hortensii Papadtl- 
B«a<eani (1973) ? Citind-o, ne-am amintit de 
ijoicnura dintre Roland Barthes și Raymond Pi- 

purtată in urmă cu un deceniu și jumă
tate. pe tema avantajelor „vechil- și „noii" cri
tici In E&sais critiques (1964) Barthes arăta că 
i . Franța există două critici, una universitară, 
„care in esență folosește o metodă pozitivistă 
moștenită de la Lanson**  și una „de interpre
tare’, care poate fi pusă in legătură „cu una 
dintre marile ideologii ale momentului-. In 1965 
a apărut scrierea-pamflet a lui Raymond Pi
card. Nouvelle critique ou nouvelle imposture ?, 
la care Barthes a răspuns in 1966 prin Critique 
et verile. La reproșul lui Picard, care vedea in 
critica „de interpretare'*  o critică pur „ideolo
gică-, Barthes a argumentat cestul de convin
gător in favoarea „noii critici", susținind variabi
li ta tea sensului unei opere : „Sensul unei opere 
(sau al unui text) nu se face singur : autorul 
nu produce niciodată de^it prezumții de sen
suri, forme pe care publicul le umple de un con
ținut". Desigur, această dispută însoțește, in 
termeni diferiți. întreaga dezvoltare a criticii li
terare, argumentele ' pro și contra organizin- 
du-se, in ultimă instanță, in legătură cu con
ceptul de operă.

Scriind despre literatură. Const. Ciopraga pri
vește spre obiectul cercetării sale cu o constantă 
atenție sobră, cu un mare respect, am zice, fără 
să fie tentat de formulele frapante, dar trădă
toare. Procedarea sa este sistematică. El „se in
stalează" in operă și apoi iși consolidează cuce
rirea prin demersuri cumpănite, sobre. Este vă
dit că scrierile sale nu pot fi revendicate de 
„noua critică-.

Monografia Hortensia Fapadat-Bengescu nu 
diferă ca metodă de scrierile anterioare. In a- 
ceastă carte, insă. Const. Ciopraga este parcă 
mai convingător decit in cele precedente in 
practicarea criticii pe care Barthes o numea, cu 
un termen destul de impropriu, „universitară". 
Stăpinirea totală a infoimațiilor, cultul citatului 
semnificativ, alternanțele savante dintre momen
tele confundării cu opera și cele ale emancipării 
critice față de ea, descrierile prin parafraze de 
o acuratețe ireproșabilă, echivalările intre tex
tele programatice și literatura propriu-zisă a 
autoarei, apropierile față de opere aparținind 
unor scriitori romani și străini, introduse cu 
dezinvoltură și precizie — toate aceste calități 
ale criticii ini Const. Ciapracra w află Horten
sia Papadat-Beagescu La cel mad nîreL A-
eenaCfl carte cnwtitaăe. derl. na naanad nr ac*.

Vîrsta lui
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copiii lor se joacă împreună. Copilul : cel mai 
scund dar nu și cel mai mic politician. Noi În
țelegem istoria și o iubim, fiecare după puterile 
lui. Copiii iubesc istoria înainte de a o înțelege. 
Lucrurile adevărate pot deveni „basme- pentru 
noi cei care, cu timpul, ne precizăm vîrsta. 
Orice copil insă are virsta lui Făt-Frumoa. Pe o 
clmpie unde copiii se mai joacă printre fluturi 
griul crește mai repede. înfrățește mai bine «i 
se coace cu mai multă dragoste. Abia dnd pri
vește la copiii lui orice om învață să-și iubească 
definitiv părinții. Copilul vrea să fie lumea pli
nă de animale și de păsări, vrea să fie pomii 
plini de vrăbii, să privească atent in ochii 
pisicii, în ochii dinelui. Copilul știe instinctiv 
că atunci cind se împuținează viețuitoarele se 
împuținează și dragostea omului. Copilul este 

critic important, ci și o pledoarie pentru echili
brul clasic în critică. Cineva poate să fie adep
tul unora dintre ideile „noii critici" și să-i re
proșeze lui Const Ciopraga anumite aspecte ale 
scrierii saie (interesantă ar fi fost, de pildă, a- 
plicarea analizelor lui Rene Girard, din Men- 
songe romantique ei verile romanesque, cu pri
vire la snobism), dar nu poate, in același timp, 
să nu recunoască faptul că această monografie 
este o operă, o lucrare perfect articulată, magis
trală in felul et

Personalitatea literaturii române (1973) com
pletează in chip convingător o viziune obiectivă 
asupra literaturii. „Literatura unui popor — a- 
rată Const. Ciopraga în capitolul introductiv — 
este, in rezumat, un autoportret colectiv, am
plu tablou in mișcare". Acesta este nucleul teo
retic al sintezei pe care criticul o construiește, 
pășind pe calea descrierii unor concepte centrale. 
Privită din acest punct de vedere, Personalita
tea literaturii române apare ca o cercetare de 
tip sincronic. Vocația pentru echilibrul clasic, 
înclinarea moralistă, dimensiunea filozofică, e- 
chivalentă, in esența ei, cu viziunea populară 
despre lume șl viață, arată criticul, sint cîteva 
dintre notele fundamentale prin care literatura 
română și-a cucerit un loc distinct in contextul 
universal.

Cartea conține și cercetări de tip diacronic. în 
care sint luate in considerare eseistic citeva 
dintre momentele esențiale ale literaturii noas
tre (Eminescu. Ca răgi a le, Creangă, Sadoveanu, 
Rebreanu, Călinescu, Camil Petrescu, Arghezi, 
Bl aga. Ion Barbu, literatura perioadei contem
porane). Capitolul final, intitulat „Proiecții în 
universal" se oprește asupra unor momente de 
sinteză din literatura română.

Un aspect demn de a fi relevat al Personali
tății literaturii române este remarcabila ener
gie eseistic a scriiturii.

Intre LTysse și Don Quijotc (1978) este cu si
guranță cartea cea mai fermecătoare a lui 
Const Ciopraga. Dezinvoltura eseistică a apărut 
și in numeroase fragmente din precedentele vo
lume. Dar niciodată criticul nu și-a îngăduit să 
divagheze cu atita sclipitoare larghețe. Faptul 
acesta este explicabil. Cărțile precedente (in 
mai mică măsură Portrete și reflecții literare, și 
Personalitatea literaturii române) erau, după cum 
am arătat construcții riguroase, în care liber
tatea asociativă era întotdeauna strunită și pusă 
in raport cu necesitățile ansamblului Fragmen- 
tarismul delectabil, pe care Intre Ulysse și Don 
Quijoie il cultivă, vine să completeze marile 
construcții anterioare cu o serie de reflecții 
despre literatură, menite să arunce lumini re
trospective asupra unor cărți în care, din motive 
obiective, o serie lungă de considerații foarte 
interesante nu au putut fi integrate. Sint dis
cutate marile noțiuni ale criticii : valoare, gust, 
lectură, interpretare. Criticul face dovada unor 
foarte întinse informații în legătură cu ideile 
des ore critio» formulate in ultimele decenii. Dar, 
fapt semnificativ, după ce le trece in revistă pe 
multe dintre ele. nu se oprește in mod special 
la nici una. tcachizind că, în primul rînd, ra- 
tnine importantă conformitatea criticului cu o- 
pera și cu Însuși

însumarea de aforisme și reflecții intitulată 
„Viața ca par..--af-J:-. ce încheie volumul, ni-1 
înfățișează pe critic in postura moralistului pă
trunzător. La fr*  considerațiile succinte din 
„Viață htâkâUn* ” $i din „Orizonturi ale ar
tei", unde îiăugate idei inedite, legate
nu numai de literatură ci și de alte arte.

Nu amL. iooăiB afe formulăm concluzii asupra 
unei evolua care se arată a fi in plină des
fășurare. Vom incneia. așadar, însemnările ci
tind ultimele cuvinte ale volumului despre care 
tocmai am semnificative pentru seni
nătatea da tmun^t a profesorului Ciopraga : 
„Răș-Maț m întrebarea : Cum vedeți fe
ricirea ? — Sâ privesc orizontul, inainte de a 
începe lowc aaău*  a-mi împrospăta zilnic pro
porțiile flu sub orizont- — Pe masa
de *-  r- rază de soare. — Lipsit de
orice printre oameni intr-o
țncoojLrizic hsr-rxssa’.

Voicu Bacariu

Făt*Frumos
responsabil cu dragostea pe pămint. Vezi-1 pe 
om pe dmpie cum se duce spre orizont, se 
face mic parcă s-ar duce spre propria copilărie... 
Bunidi lucrează pentru nepoți, părinții pentru 
ctipii iar copiii se joacă pentru ei înșiși. Cind 
pîinge puiul omului tresar pe pămint, pline de 
grijă, toate mamiferele și încă e prea puțin. 
Zîmbește copilul ? înseamnă că totul merge bine 
și planeta se rotește pe cărările ei fericite.

Zidnd Tată și Mamă omul a făcut case, sate, 
ținuturi, patrii. Cel mai puternic lucru In uni
vers este faptul că el (universul) există. Al doi
lea ca putere pare să fie nevoia unui lucru de 
altul pe care grecii au numit-o Eros, pe care 
românii au numit-o dor, pe care modernii, in 
general, o Înțeleg ca pe o subtilă comprehensiu
ne Copilul, cu ginguritul lui, justifică toate 
aceste puteri. Sau, cel puțin, așa ne face să 
credem mindria noastră antropocentrică.

Istoria literaturii române 
de G. Călinescu
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in 1936 ca și inexistente. Scrisese Călinescu 
despre Eminescu, nu insă și despre Creangă 
unde ne aflam tot la etapa Jean Boutiere. Fă- 
cind cam cțin 1927 critică curentă, Călinescu era 
în 1936 pregătit să scrie mai repede o istoric 
a literaturii române de la Macedonski încoace, 
să înceapă cu al doilea volum, după cum se gin- 
dește un moment. Nu va proceda insă așa, pro
babil intre altele spre a nu repeta pe E. Lovi- 
nescu. Vedem acest lucru din următoarea scri
soare către Al. Rosetti din 1 decembrie 1936 
prin care ii cere cărți privitoare la perioada 
veche a literaturii române, Scrisorile de la Bis
trița, Revista istorică română, aceasta spre a se 
scuti de „fișologie" și de a cerceta „mai bine 
pentru 1st. lit. rom. pe istoriografii moderni".

Peste o lună și ceva, la 4 ianuarie 1937, G. Că
linescu anunță pe Rosetti nu numai că începuse 
lucrul, dar că avansase mult. „Volumul I, ves
tea el, il dau la 1 martie. Lucrez mereu și cu 
zel. EI cuprinde ceea ce greșit s-a numit litera
tura veche de la torna fratre pină la aproxima
tiv, Pitarul Hristache" (60 de pagini in ediția 
din 1941). Și scrisoarea continuă cu citeva în
trebări, motivind de ce a fost nevoie să por
nească de la origini : „E posibilă o literatură 
rumână fără Miron Costin etc ? Dar e cu pu
tință o literatură franceză și italiană fără Join- 
ville, fără Dino Campagni ? Totul e văzut din 
nou prin punctul de vedere actual estetic, cu 
studierea limbii ca instrument de expresie. 
Chestia neologismului, în treacăt, se poate lu
mina urmărind, la fiecare, vechi forme azi so
cotite franțuzisme de Pisani. Dar mai esențial 
este că se pot stabili tipurile de gîndire literară 
pe provincii, că se pot găsi bunăoară în Radu 
Popescu și in toți muntenii pamfletul arghezian, 
în Pitarul Hristache antonpannismul etc. că in 
sfîrșit, după o istorie, în care jumătate din țară 
taie pe cealaltă jumătate și-i vîră țepi în șezut, 
poți spune că drama era genul mai nimerit al 
literaturii române și că romanul e încă o abe
rație etc. etc. Bineînțeles evit eroarea lui Iorga 
de a trata despre scripturi și alte evanghelii, 
despre istoria tiparului. Mă ocup numai cu ceea 
ce dezvăluie procesul creator (ideație și limbă), 
iar restul îl dau, măsurat, cu petit, ca ligament". 
Ultima obligație, tipografică, n-a fost respecta
tă. cit despre chestiunea că romanul e o abe
rație trebuie înțeleasă ca o glumă, mai ales 
avind in vedere că in aceeași vreme Călinescu 
scria Enigma Otiliei, Romanul și monografia 
Creangă încetinesc ritmul de lucru la Istoria 
literaturii române asupra căreia G. Călinescu 
revine abia la 6 august 1938, după apariția am
belor cărți amintite. Promite acum lucrarea 
pentru 1939 altfel decit în 1936 : „Nu două vo
lume ți-aș da pe 39, scrie el aceluiași editor, ci 
mai mult, să mă explic. Vreau, la autorii în
semnați, să fac monografii complete (Bolinti- 
neanu, Alecsandri, Eliade Radulescu, Hașdeu 
etc). Alții mai mărunți îi vîr laolaltă într-un 
volum, dar tot după principiul monografic. Lu
crez repede, fiindcă lucrez în zone alăturate. Ai 
putea deci să-mi rezervi vreo 1000—1200 de pa
gini de volum obișnuit, de vreme ce e vorba de 
continuarea unei serii. Pot, nu e vorbă, să dau 
și altei edituri unele părți. Cum vei decide, pre- 
supunind că voi fi în stare să mă țin de cuvînt. 
Insă, fără vreo piedică externă, in condițiile 
de acum, pot face patru monografii intr-un 
an, mai ales că la ceilalți scriitori excesul de 
informație nu e recomandabil, trebuindu-ne 
repede o impresie justă estetică a întregii lite
raturi. Te rog a^oi ca 1st lit. rom. să rămînă 
rezervată exclusiv mie, fiindcă oricînd mă pot 
decide să dau volumul I. E o chestie numai de 
economie a inspirației pe care n-o pot explica 
aici. Ce-ți dau imediat ? Bolintineanu vine Ia 
rind, dar nu la 1 septembrie, fiindcă trebuie să 
fac vreo 2 săptămini cercetări la Academie, 
după care vreau să plec puțin la Paris (via 
Assisi). Deci Bolintineanu va fi redactat la 1 
decembrie. Acum am luat cu mine feluriți autori 
tipici, dar m-ani oprit la Ctragiale. la care 
• * nu viau, d apera. Fac un aspect estetic,
formind cum s-ar zice, un volum de Opera lui 
Caragiale, după care firește ar urma mai tirziu 
șx Viața. Dar acum nu vreau să concurez pe 
nimeni, n aduc la 1 septembrie-. Cu alte cu
vinte in august 1939 vedea posibilitatea publi
cării Istoriei literaturii române sub forma unei 
serii de volume conținînd unul sau mai multe 
studii monografice in raport cu imoortanța fie
cărui autor. Monografia ar fi cuprins biografia 
autorului și studiu! asupra operei, nu în alte 
dimensiuni decit cele din Istoria literaturii ro
mâne. De exemplu, Călinescu publicase un 
articol despre Poezia lui D. Bolintineanu în trei 
numere din Revista Fundațiilor Regale 1937— 
1938 (noiembrie — decembrie 1937 — ianuarie 
1938). La acesta adăuga în Jurnalul literar din 
26 februarie 1939 articolul D. Bolintineanu, autor 
de „vieți romanțate" din studiul completat pro
babil intre timp cu biografia așa cum a apărut 
în Istoria literaturii române. „Aspectul" (ter
menul era folosit în cronica literară a lui Șer- 
ban Cioculescu) estetic din opera lui Caragiale 
apărea între 11 septembrie și 9 octombrie 1938 
în cinci numere din revista Adevărul literar 
și artistic intr-o formă foarte apropiată de cea 

din Istoria literaturii române, unde Caragiale e 
prezentat monografic, bineînțeles și cu viața.

Alte date citim in scrisoarea către Al. Rosetti 
din octombrie 1938 : „In 15 zile iți dau amănun
te. ori... ori. Dar cred că-ți dau Istoria litera
turii române ca să intre in tipar la 1 iunie 
(1939). Un fel de De Sanctis, Thibaudet, Pa- 
pini. Renunț la erudiție, încep, propriu-zis, cu 
adevărata literatură, dau portrete și sinteze cri
tice, fac o carte vie. însă alături de ea, pro
babil (cred că-mi vei da concursul) am să fac 
pe urmă un adaos erudit. După lungi chibzuiri, 
am ajuns la încheierea că trebuie să-i dau for
ma comunicată de sugestiile dumitale. Nu mă 
îndoiesc că la predarea mss. ne vom învoi în 
așa fel ca să-mi pară mai puțin grea, material 
vorbind, austeritatea abstragerii de la „munca 
lucrativă". Dar să ajungem acolo. Lucrez febril 
și mi se pare că-i dau drumul".

în septembrie 1939 făgăduia, in eventualitatea 
intrării in tipografie, livrarea manuscrisului 
„cu repeziciune", în noiembrie asigura că în 
2—3 zile termină definitiv, în decembrie infor
ma că „tot ce era esențial s-a făcut" fiind ne
voie doar de „încheiat piesele" : „Lucrez con
tinuu. Se poate să întîrziez puțin peste data 
convenită, dar cartea va intra în campania de 
lucru a acestui an : (1940)“.

Rosetti îl previne că la epoca veche sint ches
tiuni spinoase, că nu avem ediții critice dar că 
nu e obligat să adîncească lucrurile, că poate 
trece peste detalii. G. Călinescu răspunde că nu > 
poate scrie decit spontan, nu după indicații. Nu 
va începe cu Văcăreștil, ci cu autorii cei mai 
vechi pe care insă nu-i va trata filologic, ci 
critic : „O indiscreție : voi vorbi despre Var
laam in stil Thibaudet" (ianuarie 1940). „Am 
terminat capitolul despre M. Sadoveanu", Infor
mează el pe editor la 21 februarie 1940. („70 de 
volume citite-). Prin el am încheiat seria anali
zelor substanțiale (măcar în intenție) asupra 
tuturor scriitorilor importanți. îmi rămine să 
închei grinzile...". Alte asigurări de promptitu
dine la 26 februarie 1940 : „La Istoria lit. întîrzli 
puțin pentru a face lucrurile bine, nu din ezi
tare. Nu voi intîrzia ca să nu răcească aluatul". 
Peste două luni și Jumătate : „La 1 iunie c. (de 
nu vor fi elemente tulburătoare) sint de pă 
rere să inceoem culegerea. Am gata ceea ce ar 
putea constitui un volum... E gata în fond, to
tul, și imediat după partea I-a a mss. va veni 
tot restul, pină la zi : 1940. Greutatea cea mare 
a fost de a pipăi materia din toate părțile și de 
sus ca să determin capitole, să fac diviziuni 
noi, să intuiesc mișcarea de tradiție : să fac o 
singură literatură de la Alpha la Omega, acolo 
unde de obicei se susține că e discontinuitate. 
Spinoasa parte a începutului s-a făcut și acum 
piesele se încheagă cu repeziciune. Evident, a 
trebuit să prefac multe. Bolintineanu, celelalte, 
informe în articol, au fost refăcute monografic, 
căci în istorie nu mai sint nevoit să dau 
vnare" de vreme ce cititorul urmărește 
întreg..." •

Continuare în numărul viitor

„iz- 
rîul

REVISTA REVISTELOR
• FORUM STUDENȚESC nr. 

1—2 a.c. Acest număr dublu al re
vistei studenților din Timișoara 
este consacrat aniversarii a două 
decenii de la înființarea cenaclu
lui literar „Pavel Dan" de sub 
egida Casei de cultură a studen
ților din importantul centru uni
versitar bănățean. Cele 34 de pa
gini ale revistei oferă o cuprin
zătoare și semnificativă sinteză a 
izblnzilor obținute de tinerii scrii
tori ce s-au afirmat tn cadrul ce
naclului de-a lungul a două de
cenii. iată de ce, de data această, 
Forum studențesc face Ioc fi unor 

colaborări aparținind to»tUor membri ai cenaclu!»! 
..Pavel Dan- azi tineri scriitori binecunoscuți (Șer- 
b«n Foarță. Marcel Turcu, Aurel Turcuș. Dușan Pe- 
trovici. Petru M. Haș, Ion Marin Almăjan. Ale
xandru Ruja, camei Ungureanu. Marline Hecck- 
mann. Ion Velican), cărora li se alătură foști în
drumători și prieteni statornici din rlndu! scriito
rilor șl cadrelor didactice (Ioan L Popa, Livius 
Ciocirlie, Vasile Crețu, Nicolae Ciobanu, Ion Arie- 
șeanu. Sorin Titel, Eugen Todoran). Evident, cel 
mal întins spațiu al publicației este pus la dis
poziția numeroșilor colaboratori studențl de azi ; 
ceea ce evidențiază puternica emulație creatoare 
a tineretului studios timișorean. Remarcabilă. In 
această privință, este diversitatea de genuri șl 
„forme" abordate cu deosebită seriozitate, cu vădit 
simț de răspundere. Masive cicluri de poezie 
semnează Adrian Derlea, Constantin Mflrăscu. 
Gheorghe Pruncuț, Marcel Sămînță, Alexandru 
Berceanu, Gabriela Oszterman, Gabriel Mehadla. 
Mircea Bărsilă, Ion Monoran, Petru Iliegu, Vtrgl] 
Negruț, Lucia Moraru. Valeriu Drumeș, Marcel 
Tolcea : proză și reportaj, Lucian Petrescu. Iosif 
Costinaș, Nina Ceranu, Mihnea-Răzvan Pătrașcu, 
Valentin-Laurențiu Vișan ; eseuri și analize cri
tice, Daniel Vlghi, Gheorghe Secheșan, Viorel 
I. Bolduneanu.

Cel mai recent număr al reviste! Forum studen
țesc atestă prezența, la Timișoara, a unei va
loroase „echipe" de condeieri foarte tineri.

Cronicar

2 IU
N

IE
 197

9

Este Baltagul o operă epopeică, așa cum 
a-a afirmat, sau o operă romanescă modernă ? 
Cum se pot concilia atunci astfel de interpretări 
extreme care optează separat pentru o soluție 
sau alta ? Iată întrebări teoretice iscate de con
strucția romanului.

1. 1. După analiza Baltagului ca ilustrare a 
motivului îndeobște cunoscut sub numele de 
quest (căutare) identificat și cu motivul labi
rintului la nivelul semnificatului (Repere, Car
tea Românească, 1977, pp. 165—183), mi se pare 
necesar in urma unei noi lecturi a romanului 
să revin asupra uneia din afirmațiile cuprinse 
în studiul Un aspect al poeticii sadoveniene 
(Labirinticul) care era formulată astfel : „Cău
tarea naște chiar romanescul" (Repere, p. 152) 
spre a dezvolta o ipoteză semiotică în legătură 
cu pattern-ul narativ al romanului. Așa cum s-a 
mai demonstrat de cercetători recenți, în evo
luția genurilor se poate urmări istoria formelor 
și semnelor literare pe care ni le pune la dis
poziție tradiția culturala universală. în acest 
sens, Sadoveanu n-a trebuit să investigheze 
prea mult : el a luat și a prelucrat ceea ce îi 
sta la indemînă ca materie epică in tradiția 
baladescă românească. Dar, în același timp, 
prozatorul s-a preocupat, după cum vom vedea, 
de incorporarea datelor locale într-un motiv de 
circulație universală nu numai la nivelul sem
nificatului. dar și la nivelul semnificantului. 
In Baltagul aflam toate datele, fie de conți
nut fie de formă, prin care ni se ilustrează tre
cerea de la baladesc la romanesc.

L 2. Structura Baltagului, numit de atîtea ori 
„roman baladlc" sau „epopeic" ne oferă posi
bilitatea să urmărim cum modelul narativ bala
desc a fost transformat intr-unui romanesc, prin 
estomparea secvențelor inițiale și finale și prin 
dilatarea extremă a secvenței mediane care 
este chiar quest-ul (căutarea). Am avut ocazia 
să arătăm (in lucrarea I cânii narrativi romeni. 
Analisi semiologica, ed. Giappichelli, Torino, 
19771 că modelul narativ al baladei românești 
prezintă o structură ternară configurată astfel :
1. Prejudiciere : 2. Probe : 3. Remediere. în sta
bilirea acestui pattern se pornea de la contri
buțiile unor cercetători avizați in materie, pre
cum Propp, Bremond. Pop. Greimas, Segre etc., 
folosindu-se terminologia specifică domeniului. 
In ceea ce privește Miorița, care constituie pen
tru multi cercetători și critici punctul de por
nire evident al romanului sadovenian. consta
tăm că tot ce se intimplă in baladă nu repre
zintă decit acțiuni reflexive de o vastă deschi
dere simbolică ce transformă probele intr-o 
gravă așteptare dllematică. rezolvată în sine ca 
o conversiune compensatorie a actului mortii, 
văzut ca reintegrare cosmică. Secvențele func
ționale la rare e reductibilă balada not fi f
1. — Preiu^irierea onfentială : 2. — Așteptarea 
dilemati^ă (PrnM interioarei : 3. — Conversiu
nea mmnensatnrie (Remedierea pnten'ială). 
Acestea noi fi reduse 1® dnu' (1. — Prejudicie
rea nntPH'ialft Ml- Medierea interioară) ceea 
ce ne f',rt> <ă mnchldem ri in Miorița aristftm 
la transformarea modelului epic in monolog 
liric. De aici trebuie «ă relinem un fapt foarte 
important : Sadoveanu n-a putut Împrumuta

\__________

..BtiliaQui - de ia baladesc la romanesc
modelul romanului său din Miorița, intrucit 
aici schema narativă lipsește, fiind substituită 
cu o alegorie cosmică. Deci, pentru a stabili mo
delul structural al romanului, punctul de por
nire in Miorița este cu totul înșelător. Dacă 
n-am fi cunoscut „subiectul- baladei, am fi obli
gați să pornim de la cu totul alte premise, adi
că de la secvențele și mierosecvențele identifi
cate în textul romanului.

1. 3. Vom face deci abstracție de elementele 
baladei, limitîndu-ne la materia epică și la or
dinea organizării acesteia în roman. Comparind 
secvențele rezultate in urma operației de seg
mentare funcțională, ni se relevă un fapt neaș
teptat : între pattern-ul baladei și cel al roma
nului nu există nici un fel de asemănare. Dar 
să trecem mai întîi la analiza acelor elemente 
funcționale pe baza cărora e alcătuit romanul. 
Iată-Ie, rezumate pe scurt : un oier pleacă și 
nu se mai întoarce acasă ; soția sa intră la bă
nuială că a fost ucis și se pregătește să plece 
în căutarea lui ; pleacă in căutare Împreună cu 
fiul Gheorghiță ; după cercetări minuțioase dă 
de urma bărbatului și cu ajutorul ciinelui des
coperă oasele lui : după o anchetă minuțioasă 
descoperă pe ucigași și-i silește să mărturiseas
că : ucigașul va fi pedepsit. Secvențele funcțio
nale vor fi acestea : 1. — Dispariția .eroului,
2. — Căutarea. 3. — Găsirea. Aici Sadoveanu 
altolește elementele baladei la un model narativ 
universal. Este vorba de modelul narativ al 
„eroului dispărut", caracteristic, așa cum arată 
D’Arco Silvio Avalle (Modeiy semiologiei nelli 
Com med ia di Dante, Milano, Bompiani. 1975 ; 
vezi cap. „L’Eroe scomnarso") eposului medie
val (ciclul arturian) și literaturii specifice apo
crife in jurul morții lui Ulise.

Observam mai înainte că modelul structurai 
al Mioriței conține germenii unui proces de 
transformare în interiorul genului baladesc !n- 
tr-o direcție absolut contrară decit aceea ur- 
mală in Baltagul. Dacă in baladă avea Ioc o 
convertire a funcțiilor spre genul liric. Sado
veanu va dezvolta elementele structurale speci
fice genului baladesc în direcția romanescă. 
Astfel, păstrînd în mod aparent atmosfera ba- 
ladică. va da o cu totul altă desfășurare sec
vențelor funcționale, transformând potențialita
tea enică a baladei în realitate. In felul acesta 
posibila prejudiciere din baladă, care declan
șează așteptarea dllematică a eroului liric va 
deveni aici act împlinit abia in final, cind ac
țiunea de căutare va confirma că eroul dispărut 
a fost ucis. Sadoveanu este însă un subtil con
structor epic, creind acel suspens. efect al cău
tării pe care este construit tot romanul, și va 
înlocui prejudicierea iniHală cu dispariția erou
lui. în arest fel. modelul narativ al romanului, 
diferit de cel al baladei, se Identifică cu cel in
vestigat de Avalle la Dante, polarizind materia 
epică medievală In jurul motivului „Eroului 

dispărut". Dispariția misterioasă a eroului con
stituie in eposul medieval imboldul spre cău
tare și aceasta va deveni secvența cardinală ce 
va da naștere romanescului. Dacă in balada 
Miorița căutarea este doar sugerată si învăluită 
in alegoria morții-nuntă, aici, in Baltagul, ea 
devine axul romanului, ocupind spațiul esențial 
in economia acestuia. Eroul (actantul) romanu
lui nu va mai fi ciobanul (Nechifor Lipan) care 
rămine pasiv ca și in baladă. El va fi înlocuit 
de un erou căutător (dublat in ipostaza novi
celui ce vrea să se inițieze) care transformă 
spațiul epopeic iniția] in spațiu romanesc In 
momentul in care la sfîrșit căutarea, romanul 
e terminat.

2. 8. — Acțiunea căutării (quest-ul) instituie 
deci romanescul in Baltagul, in dauna epopei-

Alexandru Ciucurencu : 
„Omagiu : 1 Iunie"

cu lui. Este exact ceea ce susține Georg Lu- 
kacs : „Epopeea plăsmuiește o totalitate de 
viață in sine închisă, romanul caută, plăsmuind. 
să se dezvăluie și să edifice totalitatea ascunsă 
a vieții. |...] In felul acesta, dispoziția funda
mentală, generatoare de formă a romanului, se 
obiectivează ca psihologie a eroilor : ei sint 
căutători" (s.n) Deci chiar dacă epopeicul 
există în romanul Baltagul, el este subminat 
de romanesc care se naște treptat preluînd for
mele epopeicului și modilicindu-le ireversibil. 
Forma romanului este generată de acțiunea 
„eroilor căutători". Schema labirintică, identifi
cată reprezintă chiar modalitatea de structurare 

a romanescului. Dar dacă structural aceasta 
există independent, din perspectiva eroului ea 
nu există decit in măsura in care acesta o des
coperă subiectiv în căutarea textuală ce i se 
relevă surprinzător ca și cititorului, participant 
activ la instituirea romanescului. Astfel eroul 
căutător se suprapune prin lectură cititorului 
căutător.

P. S. : Energii mari pentru fapte mici chel
tuiește colegul Paleologu in continuare, în ul
timul număr din revista Luceafărul. Am sa
vurat cu multa condescendență stilul ușor jig
nit al autorului de „paradoxuri". Produsul ofe
rit in proza intitulată „Citeva puneri la punct" 
ne-a întristat, dar a trebuit să-1 punem în le
gătură cu acel „fenomen tipic, cu evoluție pro
gresivă, corelat cu o excesivă conștiință de 
sine" prin care, de fapt, se autocaracterizează 
emitentul textului.

Cum consider această controversă deja clasa
tă după intervenția mea în „Luceafărul- din 
31 III crt., mă văd obligat de impunitatea aces
tor „puneri la punct" să intervin pentru ulti
ma oară pentru a încheia o discuție devenită 
comică. Constat că, deși „prins de ocupatiuni 
mai serioase decit disputa cu M. Mincu", re
centul campion al „lnițiatismului". cum se auto- 
proclamă cu vehemență la orice pas, nu pregetă 
totuși să consume spațiul revistei cu o „apă
rare" avocățească, spre a induce in eroare pe 
cititqrul neavizat, folosind de această dată tac
tica înreilării unor citate pompoase, pigulite din 
toată bibliografia operei orale și scrise a ma
relui maestru.

Trebuie să spun că Al. Paleologu nu răspun
de corect la nici una din cele cinci obiecții ce 
i-am adus, inventîndu-și singur obiecții secun
dare, pe care și le „interpretează- cu morgă 
de guru ofensat. Teza pe care iși bazează 
acțiunea desproprietăririi de idei este următoa
rea : indiferent ce a publicat $1 cind a publicat 
d-sa pină acum, „se înțelege" că a vrut să 
spună mereu exact ceea ce spusesem și eu 
despre Sadoveanu mai inaintea sa, ..chiar dacă 
termenii ii lipseau", lucru absolut normal la 
„cineva avind idee de inițiatism". Argumentele 
sint Imbatabile ca orice lucru care nu există. 
Astfel, cutare citat care nu are nici o legătură 
cu obiectul disputei, „pentru cine știe despre 
ce e vorba, aceasta înseamnă -vizionarism», 
chiar dacă termenul lipsește", căci „se înțe
lege" că „chiar dacă n-aș fi folosit termenul, 
cineva avind idee de initiatlsm. ar fi sesizat 
tema din sensul articolului". Deci, si tema, 
și termenii trebuie „sesizați" de cititori, căci 
AI. Paleologu, chiar dacă nu i-a folosit, s-a 
gindit totuși la aceleași lucruri pe care eu le 
afirmasem textual Înaintea sa. Curată logică de 
inițiat 1 Să producem citeva exemple.

1. N-are importanță faptul că „remarca" des
pre structura satului morometian : „Satul lui 
Preda e închis ca cetatea platonică" (Critice II. 
1971) va fi calchiată de Al. Paleologu exact cu 
un an mai tirziu : „Satul lui Marin Preda re
prezintă prototipul o structură de cetate (Lu
ceafărul. 5 aug. 1972) pentru că la preopinentul 
nostru (schimbînd termenii discuției) modelul 
cetății grecești n-ar fi cel din Republica, ci etc., 
etc. Chestia principală era însă cine a sugerat 
pentru prima dată în scris acest mode] și, duoa 
cum reiese din citate, acela am fost eu, căci 
„bibliografia orală" e specialitatea luf Al. Pa
leologu. Deci, cum se observă, la acest punct, 
preopinentul nu e in chestie.

2. Tn loc să citeze unde a afirmat caracterul 
inițiatic al operelor „Creanga de aur" și „Balta
gul", cum îl invitasem, Al. Paleologu iml ser
vește următorul text ; „Opera lui Sadoveanu 
în totalitatea el (și cu atît mai mult cea de 
maturitate, scrisă între cele două războaie) are 
un caracter esențialmente teoretic", autncomen- 
tindu-se astfel între paranteze : „(se înțelege că 
ceea ce spun despre opera de maturitate se 
aplică îndeosebi la Creanga de aur și Baltagul)-. 
Dar de unde „se înțelege" aceasta ? Poate nu
mai dacă e vorba de „cineva avind idee de...“

3. In lipsa unor citate prin care să demon
streze cum a ajuns în urma mea la asocierea 
viziunii initiatice sadoveniene cu acelea ale Iui 
Eminescu, Blaga și Pârvan, Al. Paleologu ne 
trimite la un text aDărut în „Studii și cerce
tări de istoria artei" — seria teatru, muzică, 
cinematografie, tom 13, nr. t, 1966. Acolo nu 
există nimic in acest sens, dar poate că Ia fel 
„se înțelege" etc., etc.

4. Din nou prea devreme. Al. Paleologu crede 
că m-a prins cu mina în textele sale : iată un 
citat al subsemnatului comentat de d-sa astfel : 
„-Scriitorul, așa cum s-a mai spus (s.m.) este 
un filosof adine, scrutînd imperturbabil durata 
umană pentru a-i fixa tiparele neschimbătoare 
in fluviul infinit al Eternei reîntoarceri- (Re
pere). Cine a mai spus-o ? (se întreabă retori? 
Al. Paleologu), Poate ca a mai spus-o cineva 
Înaintea mea, nu știu. Cert e însă că eu am 
spus-o înainte de M. Mincu". Al. Paleolotu 
„știe" bine cine „a mai spus-o" înaintea lui. căci 
iată textul prin care îl rezumă pe Călinescu : 
„Călinescu a fost pină acum singurul care a 
văzut In Sadoveanu altceva decit oe sfătosul si 
patriarhul peisagist, anume ne inițialul in cu
noașterea unei vaste cosmolosii polifonice...” 
(Spiritul și litera). Era vorba deci de G. C’li 
nescu si nu de Al. Paleologu si nu-mi nuteam 
permite să citez la mn^ul imoersonil decit pc 
Călinescu, și nicidecum pe Al. Palenln«u. a 
cărui „excesivă conștiință de sine" l-a indus in 
această eroare.

Dar să ne oprim aici. Despre metodele șl mij
loacele folosite de cel care se erijează In sin
gurul deținător al științei „inlțiatismului" sin
tem total edificați și nu vom mai reveni asupra 
problemei.

Marin Mincu

r
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atelier literar
C posta redacției J

F. KOCSIS : O sferie de lucruri 
mai cu „miez" (in care se văd 
și reale progrese în indemînarea 
expresiei, nuanță, sugestie, etc.) : 
„Copacul* 4, „Ceva de spus“, „Me
reu gustul amar“. „Parabola lu
pilor* 4, „Frig44, „Drumul44, „Plo- 
pii-‘.

B. MARIAN : Puține lucruri 
de menționat (și nu din toată 
inima) : „Ars poetica**,  „Tu, care 
mă citești44, „Să nu-ți fie tea
mă44.

I. CATRINA : Manuscris in
descifrabil

ALINA R. i Nu e rea deloc 
epigrama.

AMALV1ANA AMFUZ î Na 
„bombăniți44 degeaba in scrisoa- 
re( era destul loc, de altfel, și 
pentru presupunerea că plicul 
dv. n-a ajuns pină la noi — cum 
se intîmplă cîteodată...). Textele 
nu sînt lipsite de semne bune 
(..întoarcerea înapoi prin îna- 
inte“, „Zgirîie-nori", „Virtejul 
amorțit44) dar zelul originalității 
ostentative e, uneori, prea in
sistent, exbiționist, neinspirat, 
stingherind adesea firescul emi
siei lirice. Să vedem ce mal ur
mează.

MIRCEA — TG. JIU : Deza
măgitoare, incomparabil mai sla
be decît cele din plicul ante
rior.

R. V. ROȘIM : Prea abunden
tă ni se pare producția dv„ ceea 
ce ar explica inegalitatea texte
lor (multe, incomplet, neglijent 
finisate), precum și o anumită 
monotonie (în tematică, lexic, 
atmosferă, etc.). Ceva mai buni, 
„Oul de lumină44, „Primăvara-4, 
„Sămînța", „Fîntina44, „Noaptea44, 
„Amiaza44, „Aceste dealuri".

DAN PALEOLOGV î Frag
mentul (destul de confuz și for
țat, de altfel) nu ne oferă încă 
destule elemente pentru a tța- 
ge o concluzie.

B. N : Un lucru slab, împrăș
tiat, cîrpit, plin de locuri comu
ne șl clișee livrești, atins de un 
melodramatism îndoielnic, etc.

A. MOISIN : Compuneri rigi
de, înghețate, mate, fără rever

berație. Ceva, In „Cind vel fi 
gata44, „între noi44.

JEAN DUVY : Nu, nu sinteți 
un mare poet — ați rămas cu 
o impresie greșită, se vede trea
ba. Ci un versificator modest, 
fără perspective. Nu e râu, fi
rește, că ați absolvit — cum zi
ceți — facultatea de drept, dar 
ar fi bine să faceți și (măcar)_

citeva clase de liceu, ca i*  vi 
deprindeți mai bine cu gramati
ca și ortografia limbii ramane 
(cu care vă descurcați destul de 
stingaci și șovăitor).

Viviane, Mihai Rush, Aareliaa 
Dinculescu, Dnioi Mc Iezer. Rada 
Oicâ : Sint unele «mne, menta 
să insistați.

MANUSCRISE NEISC.ÂLITE : 
„Păsările se duc* 4. ..Departe de 
voi44, „Cîntecul florilor ce T.oe*.  
etc. ; „Moștenire". „De-aș n 
flaut44, „Semn de pace*.  „Man- 
hoidele de apă", et 
ție44 ; „Oriunde, oricind. intot- 
deauna44. „Tirziu". „Iubita". -Au
toportret* 4 ; „Ultimul iun*.  
„Sacrificiul-. ..Contact- : -De
dicație* 4, „Artist". -Joc de ee- 
vinte-, „Cer de amintiri*.  a*e_  : 
„Baladă pentru flori deasT

M. Ungureann C. I»r*i.  AF- 
hrrt Tioreann, Canitaatte Ște
fan. Adrian Cnrelam. Va**>  
Huța. Gk V. Pafalete. B_ Ma»-

te, Gavril Sabo, Emil Georgias, 
George Papp. Iulian Cruda, Ma
rian HoJboclanu (ceva, in „A- 
mintlri"), Viorel ArMresm. Dor 
de soare. F_ Coieanu. Mihai C«- 
tuțiu, M. CI «rana, I alia a Mora- 
nu. Mihai Ioana. M. Florian. 
Steluța Ispas, Eden A. Maxim. 
L. Potire*.  M. Borșao. Maria Mi- 
hăilă, Ion Nemeș. R V. Gior- 
gioni. Victoria Caodeeoeo. M N. 
MihaJl. M. Caia do. P. Desaboa- 
ded, Andrei Caaear, Aaea R, 
G. D«r*h*a  ța : Nimic nou ! Doi 
Soardelli, Mihai Dragamir G- 
Eforia*.  T. Barba. O. Abradsa. 
Cmiache Feirear*.  A. P. Marra- 
viei. Ion EaAehema. T. Valia. 
V. A. Hahana_ Dtaa. F. Nabrrt. 
Rada S*ef.  Mitic*  Stoaea (ceva, 
in „Act verbal-). Caamaaiin Ma
ria Boțea. Voie*  Dtriea- Valenti
na Pag*.  Mima Andraac. lnna- 
na Bred. A. L_ L hui Vama. 
Ca rari ia Vald*.  AL Rada Paa- 
dele, borta Bana. Nicater Cer
at*.  Hie Damian. Aatevi Petre. 
Mircea Aaaar. Dan CaAapbr. 
Virile R. Virile Dnm lan L 
Sara. V. P*dnr*nn.  Val SriaL 
LRG.-Iagi. N. Livindraia. Pn- 
pesea Severin. Selena. Dnmitre 
Măi ia (ceva, in .Vmzâtoruj de 
tablouri*].  Nimiae Săra. Gtera 
Pedaleaaa. A iexa adm Paapn. 
Sleliaa Mirean*.  Emil CMriia. 
Fierea Stei a a. Mibal Lareia. 
Manei Mafiei. Sidaa Neana. 
Dama L. Paalm Pap rara. Nae 
Crteite*.  Mirrea Haxai. Andin
Tea. Gb. Been. EL Prefir. G_R- 
Hapa. Via Pogteiaa. Vtartea 
Sălăjaa. Imd Sim. Seria Serb. 
Ni taine laaeara. Gewgt Vb*  
M. Carata an a-M*r**  Ura Pante
ra Călărasra lan Giga —

C. Petre. B»< Manra C_ Mrtra
Nete Blditel. R NX. : U;«ric-. 
de m ei —

Gm "-aiui na

A traduce 
înseamnă (totuși) a CIRCULA

Urmare din pag. 1

un clișeu să afirmi că. pentru a traduce litera
tură, îți trebuie, pe lingă un mare talent, să faci 
dovada unei ample și profunde cunoașteri a 
limbilor din caie și in care traduci.

O astfel de politică deficitară in materie de 
traduceri mai poate fi semnalată și astăzi — 
de ce să n-o spunem? Dar, dacă e vorba de 
scriitorii contemporani, de ce să dăm mereu vina 
pe instituțiile de cultură însărcinate cu acest 
domeniu și să nu recunoaștem că — dintr-un 
snobism greu de înțeles — unii din acești 
scriitori (îr viață, bineînțeles’) preferă in con
tinuare un 'traducător străin, numai pentru mo
tivul că este srtrftin? Mă întreb: cum poți să 
optezi, înaînt’d de a compara șansele? De ce 
această... comoditate de a reproba un traducă
tor autohton (cunoscător solid al limbii române, 
dar și al limbii străine), pentru simplul motiv 
că nu locuiește pe Sena sau pe Tamisa? Re
versul problemei sau al întrebării rezistă La fel 
de bine: ne-cunoașterea limbii să nu aibă nici 
o influență de fond asupra elaborării versiunii 
străine a unei opere literare?

Este deci cel puțin recomandabil, dar*  *■  
obligatoriu, să cunoaștem noi înșine, ea scriitori, 
o limbă sau citeva limbi de importanți vehicu
lară. Cred c*  numai astfel putem respinge sa*  
aproba calitatea unei traduceri.

Dar putem vorbi despre traduceri grosso 
modo fără să disociem etern intraductibila noe- 
zle de — oricum — mai traductibila proză? Să 
recunoaștem adevărul — cel puțin in termenii 
unei sociologii elementare a comunicării. Bine
înțeles, în mare, poezia a fost și rămine o re
dută greu de cucerit in plan artistic de către 
traducători. Dar, în ciuda acestui fatum uni
versal — și universal admis — Shakespeare. 
Hugo sau Baudelaire circulă șl in Spania și 
America de Sud și in Grecia sau Italia, tot așa 
cum Dante circulă de sute de ani în țara lui 
Shakespeare, ori In aceea a lui Cervantes și. 
desigur, și în patria lui Hugo. (Si. la rindul 
lor, atît Hugo, dar mal ales dificilii] Baude
laire, sînt parcurși de marea masă a cititorilor 
din țara noastră, nu in original, cl intr-o bun*  si 
artistică limbă românească).

Avem suficient de multe temeiuri — exemplele 
sînt prea cunoscute — să respingem In parte mi
tul intraducttbilitâții poeziei. Și chiar admițin- 
du-I, avem dreptul, la fel de legitim — dacă nu in 
ordine pur artistică, in orice caz, în ordinea statis
tică a lecturilor publicului larg — să punem între
barea : nu datorită versiunilor, mai mult sau mai 
puțin trădătoare, cunoaște cititorul npsprc;iliTii. 
obișnuit cum 1 se spune, opera unor mari poeți ai 
lumii ? Ciți englezi de rînd cunosc franceza atît 
de bine, încit să-1 aorofundeze în original De 
Mallarme și pe Baudelaire de vreme ce însuși._ 
Maiorul Thompson, cum știm din Pierre Dani- 
nos, mînuiește o franceză anroximativă ? Si citi 
francezi l-au citit sau îl citesc pe Shakespeare 
sau pe Byron in original ?

Dealtminteri, să se observe că mitul intraduc- 
tibilităUi poeziei — inspirat in multe privințe de 
poezia europeană post-hugoHană: Mallarme. Rim
baud, Apollinaire, Dylan Thomas... — este de data 
recentă. Și totuși, atiția alți mari noeti de azi 
(Pound, minunat tradus în română și de Ion Ca- 
raton și de Mircea Ivănescu. T. S. Hint. Rilke, 
tălmăcit excelent de Marla Banuș si, nu mai txr:n 
bine, de Dan Constantlnescu...) circulă in hmie. 
în afara frontierelor patriei lor si a frontierelor 
limbii lor, grație traducerilor. $1 totuși, numeroși 
traducători de valoare sînt ignorați de critică. 
Inclusiv de dicționarele de autori ! (vezi Dicțio
narul.» lui Marian Pooa, precum și ccL mai 
recent, coordonat de Mircea Zaciu)

Nu e locul să discutăm aici cite alte cărți 
mari se cer a fi traduse ori cite altele — mai 
vechi — ar necesita o nouă versiune, in sniriiul 
limbii noastre de azi și sub o pană tălmăci
toare mai talentată. Oricite reuroșuri s-ar 
putea face pe această temă, astăzi nici im citi
tor nu se mai poate plinge de protxiziții groso
lane ă la J. Giurgea: „Auzind acestea. Jacques 
se repezi și cîștigă bucătăria- (sic!).

Dacă un prozator mitic, vital — intr-un cu- 
vînt, uriaș — de talia lui Mârquez poate fi 
„însușit" într-o limbă românească atit de fru
moasă, de vie și deloc trădătoare față de ori
ginal (grație lui Mihnea Gheorghiu), de ce s-ar 
putea plînge un prozator (român) rantemooran 
că ar fi prost tradus în franceză sau engleză? 
Există, evident, acest risc, dar e bine e*  acest 
prozator să profite pur și simplu de faptul că. 
fiind in viață — contemDoran așadar cu vir
tualul traducător — să-1 suspecteze laborios pe 
acesta din urmă, să-i acorde asistență ..de fide
litate" în favoarea fidelității ooerei lui.

De peste trei decenii, Revista Români — care 
apare, nu de mult Intr-o formă nouă, lunară, 
odată cu nr. 8/1978 — Dublică, în patru versiuni 
(engleză, franceză, rusă, germană), noezie. proză, 
teatru, eseu, critică, nunînd la disDozitia citi
torului străin o imagine esențială a mișcării lite
relor românești contemporane. In noua struc
tură, Revista Română nublică în suită 4—5 ro
mane pe an, proze scurte, nuvele, piese de tea
tru și, bineînțeles, /foarte) m”ltă poezie tălmă
cită adesea cu trudă (si de multe ori cu har) de 
traducători români exersați, cunoscuți colabora
tori al revistei.

V ___________

ultimii ani.

derent din fc aneexâ. «țmiiolă. 
din germani, spaniol*
aoroaDS eauîu .combinațiilor*  
mcinL

Cred c*  fi la aeetf iamenia 
Becesitaie ■*  aa*  «pirit de ealabararr, o nou*  
ardiat. aaai democratic*,  de cooperare. Să fim 
deci mai drecti. mai aproaoe de adevăr $î de 
ade\-*ru]  unor soluții practice, cind judecăm 
problema, raportindu-ne la not pentru a servi 
mai drept și mai util a cauză generoasă.

Esie cunoacut*  literatura română atit cit me
rită? Ce trebuie făcut uentru universalitatea 
literelor noastre de azi? Să resoinaem definitiv 
traducerile dinlăuntru ca fiind inutile? Se poate 
face dovada inutilității lor, dacă aceste tra
duceri — cind sint bune, și sint tot mai bune 
— însoțite de succinte prezentări, se organizează 
o o primă treaptă pentru „amorsarea* 4 edita- 
torilor străini? Dacă fiece scriitor ar lua In 
valiza călătoriei lui o astfel de traducere —

ie impune cu

chiar cind nu e neapărat o traducere din opera 
lui — și ar „avansa-o" în ctmpul unei discuții 
in afară, nu ar contribui astfel, concret, la 
Înmulțirea circuitelor difuzării? In orice caz, 
prejudecata câ orice traducere elaborată în țară 
nu ne servește, constituie un deserviciu. Se în
țelege, nu neg — și nici un se poate nega — 
că traducerile valoroase din literatura română, 
elaborate de scriitori străini valoroși, cu o re
putație bine stabilită în țara lor, sînt menite 
ipso facto unei circulații deosebite în rindul ci
titorilor străini.

Să admitem deci că în condiții pe care le 
putem dirija mai bine, mai drept, mai talentat, 
noi înșine, a traduce înseamnă totuși a CIRCULA. 
Informația prin lectură este, orice s-ar spune, 
prima condiție a cunoașterii. A refuza această 
primă treaptă, înseamnă a ieși din competiția 
ierarhiei viitoare.

Culmi de țară
Lui Al. Philippide

Sînt culmi pe care ard in orice vreme 
înalte focuri cu sclipiri măiastre 
ce tulbură adîncul firii noastre, 
necontenind in taina să ne cheme.

Meandre, stînci și văi prăpăstioase 
l-intimplnă pe bravul ce cutează 
să-nfrunte noaptea, soarele de-amiază 
orbindu-l, vîntu-i fluieră prin oase.

Ce straniu dor II mistuie să spere 
și neînduplecat urcindu-și munții 
cu diamante vii din focul frunții 
să-nduplece sălbatica tăcere î

Cind știe ce perfide-l împresoară 
capcanele ascunse la tot pasul, 
cb blestem sau ce har i-nalță glasul 
ipre-ocete veșnic treze culmi de Iară t

PETRE VLAD

Poem
Trec anii ca un gest inutfl.
Un gest pentru mlinile lungi.

(Sint ani in pachete și pungi
Pentru uzul oricărui copil)

Trec trenuri cu roțile mari
$i multe vagoane in plus.

(A fost inventat un produs
Pentru uzul unor școlari)

Trec păsări prin maree lucomâ

Cu aripi legate la spate»

(Vor fi inventate palate
Pentru O mul-de-lame)

Tablouri dintr-o expoziție
Sntem oameni. Trăim. Fiecare după 
potente tei.
l>- =V3 *>  •*€,  c Iții mai râu.
ix*  te tel de bine 
sou te *«  de râu.
Uneo- suntem veseli, aheon
t~st
Citea sa. ru motive pentru fiecare stare.

Smeem m*m Visăm. Fiecare după 
pwterte «x_
t>v. "Ci corft oR»» mat puțin 
una a te^ «fco a tel de raot 
sou îc te' de puțin,
i- scea ene ~*  W de zbor, 
sate m rrvră. oft*  cod. pe otes*.

SiSte*  ■ Speram. Ftecoe Arpe
p^Wr.« V.

-*»  mxt ottS mei rxrt-
V *-  tete *4că  te tei de
mi te te de pubr.
rarac sh eaae m» fa*  <te a s*-  r aer

să se te cJon «a Io terme 
sote 1*  rară să scai:
icrâ sc *orâ  să a«n

R HORASAGUIN

ALEXANDRU
IVĂL.'ESCU

Rodie plină

JORMAL DE POET

Incidente

neo*e a aem Emineacu tepanrra rnțtn. ta veacul 
trecut, gete ee măsuri a Xjaa «act] nostru pen
tru dimmuare* abuzurOor. Dar aorotm e* ine* nu 
s-a făcut tat ee ne poște lac*.

Bunăoară, este eu totul *e*a*mrjf  ea c circiumă 
sa fle ayantă In imediata vwsadtaae a gărilor pe 
unde trec oamenii ritnar ** casă iau tocul dt 
muncă. In ziua ctod primesc mlarlul. te loc si 
meargă acasă, mal alea la sase, se opresc aid cu 
o parte din plinea eopiUor. Ape*  ln zilele de săr
bătoare este dureroa să vezi kmt urtasă de dimi
neață. dup*  o săptămlnă de terra, la dreiumă. In 
atltea țări am văzut rfi rliMito kidune dimineața, 
mai ales ln zile de odihnă M*  seta-i petrecerea 
adevărată a timpului liber ca a doua d să poți 
relua munca.

Un președinte de coopera ori aancoM Îmi spunea 
că lunea este ziua cea mai os lucru pentru
că băutura peste măsuri <ftn ajun n face pe o 
parte din oameni Incapabili de iorm.

Poporul nostru atit de ectahbrnt șl măsurat in 
toate de-a lungul istoriei, eărma i-a mers faima ca 
popor de omenie și aspitaher. sai poate fl atins in 
substanța lui de aceste ineidense. Avtnd această con
vingere In sănătatea morală t« spulmală a poporului 
nostru ml-am permis aă-mi expun tm punct de ve
dere critic, izvor it din huna oeskntă.

loan Alexandru

ANDRE DORIN

Auster
Sînt lăudat 
pentru refacerea egalității. 
Cu guma
nu se poate șterge 
patria
din conștiințe.
Inventariez resemnările, 
împovărat 
anotimpul hurducâie 
tras inspre coline.
Răbufnește înduplecarea ;
bitele 
nu ne pot alinia 
sub copitele pămîntului.

ION TEODORESCU

Pentru toate
Soarele împrăștie polen 
pentru toate clipele florilor dimineții, 
inserării.
Pentru zboruri de păsări devreme 
și tirzii.
Pentru ochi de pictor in extazul culorii. 
Și pentru celelalte ordini și dezordini 
ale firii
printre care mă număr si eu

NONA TROC 

iatimplări 
il^tr-o seară de toamnă
N se arată o inserare roșie 
cum n-am mai văzut
Pe masa din parc paharele-s pline de ploaie 
si ultimele frunze au încoronat capul nebunilor 
de pe tabla de șah.
Tu te întorci din oraș, mirosind a benzină 
și parul tău lasă prin cameră o aureolă 

albastră.
E ora obișnuitei reuniuni familiale 
dar bunica a murit deja 
cu ochii lipiți de ecranul televizorului. 
Mineăm iarăși singuri, ca in luna de miere, 
și pe fereastra bucătăriei 
se aod porumbeii căzind in oraș ca o ceață. 
Pe strada se retrage ultimul tramvai 
înghesuit cu pălării scrobite.
Nu mai e loc pe scară pentru talpa poetului, 
care alunecă insingerind asfaltul 
in timp ce antene'e suspendate deasupra 

acoperișurilor 
i prind din zbor țipătul 
pentru prima pagmă a ziarelor de a doua zl. 
E tirnu—
.Ai uitai lumina aprinsă în baie-, îmi spui 
și odormi surizind.

NELU STA NC IU

Ezpazitia cărții peatra eopii

Imperiul
Urmare din pag. 1

lor aceleași cunoscute sentimente ale bucuriei șf 
ctereru. N-ați observat câ de cite ori un copil 
iți mingiie pâpușa aceasta Începe sâ cînte ?

N-ați observat că de cite ori ln cearta colorată 
de candoare a copiilor intervine unul dintre pă
rinți. chipurile celor mici rămin cu un aer de 
insatisfacție, dacă nu de resentiment ? Pe cînd, 
dacă lucrurile se petrec numai între ei orice 
a-ar lntimpia pină miine toate trec. Agresivita
tea copiilor nu trece niciodată un anumit prag, 
cenzura inconștientă, deci cu atît mai inflexibi
lă. a conservării ființei veghează toate actele 
lor. Am văzut, nu demult, cum un băiețel, lo
vind mingea, doborise un fluture argintiu și de 
îndată ceilalți tovarăși de joacă s-au adunat în 
jurul lui ; mingea, ca o pedeapsă a fost presată

Culoarea
Urmare din pag. 1

la sflrțitul săptăminii, din Rețița, sâ vadă ce le 
mai fac copiii. Urcă dealul ți constată că „plă- 
pinzii*  se străduiesc din răsputeri, învață să 
devină oameni. Și nu orice fel de oameni. Ața, 
ca mama, ori ca tata, ori ca profesorul Watzurik. 
Cum altfel ar fl încărcat mașinile cu materiale 
de construcție ? Cum altfel ar fi zidit ei școlarii, 
o cabană a lor ?

— Aveți familie, Iosif Watzurik ?
— Desigur.
— Și copii ? i
— Și copii.
— Ce fel de om sinteți ?
— Ca toți oamenii.
— Lipsiți cam mult, vara, din oraș...
— Sint un tată, bun, pentru pionierii mei. Vor 

expediție ? Expediție facem. Vor să sape pe un 
șantier arheologic ? Săpăm. Și eu. Și ei. Sint 
niște copii mie.unați.

Aparatul de proiecție stă ln mijlocul mesei. 
Lingă ei, „furnalele de bord“. Zile, ani, activi
tate lingă activitate. Pe scaune, copiii. Și Ana, 
și Ștrengărița, și Sike.

— Aveți un cintec de vînzare ?
— Ți-l dăruim.
Și eintă. Casetofonul. Copiii Pădurile foșnesc. 
Apa Nerei se face de cristal șt susură. Cortu

rile au toate culorile posibile. Departe de tot,

SPORT Dați în Covaci •— dați în noi !
• Mult ne-a trebuit plnă «ă Înțelegem ce vrea 

antrenorul Ștefan Covaci, dar piuă la urmă tot 
am înțeles. Planul său era pe atit de complex, pe 
cit de subtil și urmărea Betcdoirinlc performanța. 
Descoperit de Ulise intr-unu] dtn numerele prece
dente ale revistei noastre aces plan a fost aplicat 
cu succes și la Miskolc. Toată lumea vrea să ciș- 
tige primul loc. Ideea anime rulai Covad, simplă 
și genială, e inversă • cel mm bine e să clștigfim 
ultimul loc. Această „superioară orientare*  e plină 
și ea de neprevăzut. Dar plnă acum antreno
rul nostru' nu s-a lăsat furat de surpriză. 
Subțirele său plan a foat urmat Întocmai. 
La Miskolc chestiunea a fast destul de com
plicată. Covaci a făcut din păcate eroarea să 
introducă în echipă șl un jucător Hp&It complet 
de gust și intuiție : Ștefănaacu. Aeeata a făcut 
grosolănia de a se opune mai multor atacuri 
la poarta echipei sale. Dacă Ștefânescu șl 
Speriatu s-au arătat atit de neinspirati ln nepoli
ticoasa lor acțiune, alți jucător: au Intuit mai bine 
Iscusitul plan. Ei au ajutat pe jucătorii echipei 
adverse să egaleze deși trebuie aă recunoaștem că 
chestiunea n-a fost chiar de colea. Și mal greu a 
fost cu golul victoriei pe care, deși invitați Insis
tent de fotbaliștii noștri, ed maghiari nu reușeau 
sâ-1 înscrie. Norocul a fost că pini la urmă prin- 
tr-o multiplă colaborare a mal multor comparti
mente ale echipei și chiar a arbitrilor golul s-a 
marcat șl scopul tactic al antrenorului s-a Împlinit: 
cu această intilnire echipa noastră a ieșit din con
curs. Ea se apropie vertiginos de unul din ultimele

locuri ale fotbalului european. Este șl aceasta o 
performanță. Pentru care a-a luptat din greu. 
Covaci are de ce să fie mulțumit de jucătorii 
săi. Jucâtoni au de ce să fie mulțumiți de 
rezultat, federația poate fl satisfăcută de reali
zarea intențiilor strategului fotbalului nostru. 
Se devii ultimul din coadă. Atunci, pe acest 
fond nou. echipa noastră va face contrariul 
șl ®e va clasa, cind nimeni nu va mai fl in
teresat de asta, pe locul 1. Aceasta e cea de a 
doua parte a planului lui Stefan Covaci șl e bine 
ca Întreaga presă romănă să intervină decis în 
sprijinirea minunatei inovații. Felicităm pe antre
norul Covaci, care începe să-șl vadă visul cu ochii, 
felicităm și pe jucătorii care au înțeles frumosul 
său plan șl regretăm că mal există jucători lipsiți 
de subțlrime, ca Ștefânescu, care îșl permit să 
joace împotriva propriei lor echipe. Propunem deci 
ca ștefănescu șl Speriatul să fie scoși din echipa 
națională pe o perioadă nelimitată și ln loc să fie 
promovați oameni siguri. Atit de siguri Incit sâ 
obținem un rezultat „ă la Covaci*  și in fața Lu
xemburgului. Intllnlrea de la Miskolc a fost un test 
convingător. Sintem pe drumul cel bun. Fotbalul 
nostru va ajunge la performanță. Totul este să-1 
păstrăm pe Covaci șl pe jucătorii inspirați de el 
ln loturile naționale. Schimbarea Iui ar O o mare 
greșalfl. 11 susținem, deci, cu toată tăria pe Covaci. 
Avertisment presei lipsită de suplețe. Cine dă In 
Covad dă ln... noi.

Discobol

Cintece pentru tineret
de poeții Mihal Beniuc, Ion 

P**n«cu,  George Lanta, Nicolae 
DryW. Mihai Negoleacu. Vlaicu BAma, Radu Car- 
B*e1' 3<<*Țceanu,  Eugen Frunză, George Târ-

*• T*Jb«re,  miau Ian cu șl «Iții, compo-
? ** precum Radu Paladi, Laurențiu

ar nu. Gheorghe Bazavan, Dumitra Bucfejei, Vaaile Timiș, Dorn Popovlcl, AJexan- 
■ra Paaraan, (anitancLn Arvinte, Mircea Neagu, 
J.Â’— ~ “ Adalbert Winkler, Liviuu n. Radu Șerbaa, Edmond Deda și alții au de
dicat UD enlor cm tec c care răsună azi in Bălile de 
*•* ”*”• *■  ■P^ctacolele formațiilor corale, In școli 
șl facuități, care ae aud in tabere șl pe șantierele 
de “re abU ‘“Wretate de brigadieri și

teiltethr*  e« I aduna și oferi tinerilor 
dnteceie lor aparține Comitetului Central al Uni- 
unu Tineretului Comunist, care a publicat Ln ca
drul Festivalului național „Cintarea României- cu
legerea MCintece pentru tineret- cuprinzind 43 de 

de o malt*  ținut*  artistic*  care madeleaz*  
exunui fierbpatrlotisn*.  Sint cmtece de ma$A, Imnuri de slav*  *1  de mă

rire Închinate patriei, partidului nostru, tinereții. 
Un cuvint de laudă șl pentru cel care a Îngrijit 
această culegere, compozitorul Nicolae Coetin, deo- 

pentru selecția riguroasă a lucrărilor cit 9i pentru profesionalismul cu care a făcut a*  fie re.
\ °P‘ u”‘*c  celor mal diferite 

categorii de iubitori ai muzicii.

libertății
de bordură de una din mașinile care a trecut 
pe lingă ei, iar copiii, observînd că fluturele nu 
mai dadea semne de viață, au trecut peste gar
dul viu, i-au făcut un mormînt in rondul de 
flon și, după ce au pus două bețișoare în formă 
de cruce la un capăt al minusculei movile 
s au îndepărtat fără să-și spună un cuvint. cu 
adevărat întristați.

Sediile reci ale generalilor însetați de fapte, 
cancelariile celor ce hotărăsc fabricarea altor și 
altor scule ale morții ar trebui inundate pur si 
simplu cu cei mai neastîmpărați copii, nu spre 
a le înmina flori, ci pentru a nu le permite să 
„lucreze*.  Numai in acest naiv mod de a-i pune 
morții bețe în roate s-ar putea inaugura în Anul 
internațional al copilului un nou stil pentru pro
tejarea' imperiului- libertății — ’ copilăria.

copilăriei
peste brazi, este cerul. „Dorul iarățl mă ehea- 

Jos, cițiva copii string finul. Printre ei 
zăresc un prichindel. Cind se va insera va primi 
o cană cu lapte. Copiii au ochii cerului. Iar 
Iosif Watzurilc nu mai are virslă.

Fericiri cotidiene
Zenobia Topali este foarte tinări. Muncește 

cu copiii de cifiva ani. Știe cum să fi-i apropie. 
Știe cum să se facă apropiată.

— Sinteți directoarea Casei Pionierilor. Vreau 
numele celui mai iubit pedagog.

Sint doi : Helmuth Scheibling ii Dumitru 
Clitnovlci.

— Alții nu mai sint ?
— Sint... De pildă, conducătorul cercului de 

electronică. Este tot pedagog. Dar nu știe să și-i 
apropie pe copii. Ori nu încearcă s-o facă.

~ Cei doi fac ceva in mod deosebit ?
— Nu iubesc copiii. Și ei simt. îi caută. îșl 

descarcă sufletele. Scheibling este tată. Clitno- 
vici va fi in curind.

— Și dumneavoastră ?
— Pentru mine, copilul aduce cu o floare. 

Mă uluiește atita gingășie intr-un boț de om. 
Fac totul, dar absolut totul pentru fericirea lui. 
Copiii cresc. în urmă, un tată, ori o mamă, 
mențin vie lumea copilăriei. Mama lui Nicolae 
Sălăjean visa pentru fiul ei o imensă fericire. 
Tata visa un copil înconjurat de tainele elec
tronicii. Mama a rămas. Tatăl a murit cind fiul 
avea nouă ani. Băiatul a terminat facultatea. 
Soția lui este cosmetictană. Fiul lor, Marius 
Paul, a*e  patru ani. Nicolae Sălăjean este pro
fesor. Electronica a rămas un miraj. Citește 
„Tehnium", face piața, merge cu soția la cine
matograf. Este un om mulțumit. Poate că Ma
rius Paul va intra cu dreptul in captivanta $i 
miraculoasa lume a circuitelor integrate. Ceea 
ce n-a reușit tatăl, este obligatoriu să reușească 
fiul. La citeva sute de kilometri, la Ocna Mureș, 
o mamă își mai vede fiul copil. Are o casă aco
perită cu viță de vie și o curte năpădită de flori. 
Un univers curat, în care a rămas numai ea, 
Mama. A rămas să vegheze viața florilor și fe
ricirea fiului. Îmi doresc din toată inima să pot 
trece pragul acelei case. Și s-o ascult pe această 
mamă vorbindu-mi despre cum anume se crește 
un copil fără tată.

Viața
Liviu Buda nu știe ce este o statistică. Corina 

Chirian nu știe ce este subdezvoltarea. Valentin 
Nicolae nu știe că unii copii mai dorm pe 
trotuare. Silvia Depner habar n-are că se mai 
fabrică arme de foc. Ea vrea păpuși. Șl cărți cu 
poze. Locuri de joacă pentru copiii lumii. 
Mincare pentru copiii lumii. Nu miine. Nici 
statisticile. Ele sînt făcute pentru oamenii mari. 
Copiii vor pace. Liniște. Cacao cu lapte. Sandale. 
Vn cer senin. Iarbă și flori. Vor părinți. Și toate 
într-un viitor apropiat. Acum. Copiii nu înțeleg 
astea le cer cu sufletele lor calde ! ACUM.
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EVOCARE DE IOAN GRIGORESCU

-a ruc. -r-zs*  $ bur.ă iepci't. .A 
.> -c-ua ?jj Aiînezi 3-: iccipt 
pGnrti. Ciujăi: dar ane.
iOuitf ;.rai.. t—Td poezii» «a l-. pt- «

senectute. nu >-a pâr-j; ci su ;
ni omul însămi- hartx.’. jl <•„'.< ipr<».>
total -ublini^: <-,■ j truir-Ea > p-..r.
sprijinit in baronul d .r:r-oe p&'
arhaL cu pa>ui nr-ixur. <xi îimpia j
mumie fragile- !.-T5iuLdUMit, zjj pum .. ,*J  ac 
aadu^e din el «;;ta aoa-.i Oc jwtw m«ls 
in a ro>tî adevtmi. m :. rrr-
dinoO' lui insult ji. pru: h=c;- '*
izvorul mea nu Dimpotrrv x. «v«£
(.pa vie (fin poeziile lui p-_~ea ca ;r.xrat^ x - 
din a dineuri fiiuindu-'-e prm rar ar»wă&i 
îndelungate experiențe de '.xxti. Er> Vr> nasrv.

Cind poetul împlinea W oe artx. Geo B»<x< « 
săvirșit un gest arumm wtoh»»-i owqU 
Am fort atunci ac-nUx Ln «ria ĂMMhL «MMB 
fi făcut-o toți cet de fa-^. oe-n fi ps». ‘Xn 
cutezanța, de-âir. n pe'. it ai» < r- _e c:«- 
Goare a lui G<-«» B*«2Xi  <t.wsSsw*s» «*•••  
turi pe «t de *ataB<rte_  de pe ■« A*
patetice «i ric ri-«4îtoarc- - r : ■ — 7—fraț» ‘
convenienței^ cv»^ăw moo? i <. ser<«r crr^x ■ 
..l-am saruu*:  mtrj iui T_or .V-soexi — 
Bogza. in -CKnmpocud ’ „ trrr na*  trz— 
.— cind a lo^t <*rtki:ucu  d xi ooC^t- >K>îM«i<kr sî 
pceriei romanești, sa a <mir*i  ft^r 1*
sărută in puu pofaoea s-^ca "
opt-preacce aru b» rare as presimți cvi 
treilea luceafăr ai ev Liti-atil întreaga 2>ra Lie- 
țâ erte pdiruExă de viioum țupmu a wrt>r'- 
ți de recMDoctMUă tind de csa ce «ar»t — sta--*  
t-o fiirnax-*  iadr-ader ir. and Arthen - : 
întindea aatea. ed rm» <1 t-« «te-nfi. ca exacte
lor. si acta ■■ dfca uaritetl. a 4n drferenta pr 
care ți-o ■npnm. Dtar □*  infrînam pcer^rvl*  n 
i-o stringem. aaxcplindkt-i potiva de net: beata 
condescend»: u <e ne-o ^ăîa. atunci ae
rabda pria prewjma-t.

Marturr*ea  că. in fata birtiei a'be. vrerea na- 
toedeauna emoția rruKepmuiui. ca $a cmd fie
care noua poezie ar fi tort perima poe: o re
naștere. Așa a»ea să ae dertamuie m uăaKl 
„Irixur*  dea Im iod ru o drzajmantă ustivjw 
..Clncteri de anL de cted trwTrrl mereu. Om- 
deiuL criaterde ei eerv^axa. J X-oc maa ajMM 
<ă-li etnnae. Cxsxd meu. rm de «e n-soatx-
Lfe p^ciBa ano >; de de amniai
de la mamua. / Te «pene si litera « g-ndo! 1_’ 
L.-» fiene ce. o 4.«v*lr»-  * Te tare «ă tre<ari 
ț-i-ai aMcpi- ’ Pir“5 rcwiegtx în somn $î-n amin
tire / S*  na «ia cti-a <r*. 3 eu mina ta—’

Dar. cmd făre& p^blin-ticâ. nnd i$i alcătuia 
t? bietele sau \lru:<r> :v i ji pamflete. Arghezî 
părea tir. al: ocn. .‘;unci. pnn venele lui sințele 
parcă. »e cau-t*ciza.  -n’.reega fire ii
căpăta o vebemetri cu țreu ținută fn frv.: și di
ficil controlabilă- Era filOM'f explr^r-. ’.--j’c#- 
nic. de un patos n de o !<>țjr< ce fie--. O ârtă. 
la Cormtetal National pentru Apărarea Păcii. U 
o dezhaiere de-pre eravul pe-n.ol care îl
prezenta pentru omenire de*ăr» ’atri rursă a înar
mărilor. ne-a spus : __Acea-tă -purcatj -t odîoo«ă 
calamitate in Joc să descreasc^. a -porii, igra- 
vată d*  cind eu nă-scoeîrttc e*.:r ’;fice -rise in 
slujba rizboiuluL Măsurile p»-*"' ”,- acre Ier ar ea 
curs® inarmănkr nu se exp’tra m nebun-a 
lor dec-î sub incidența pafcVocțjs. De ce -e tc-n 
Căpeteniile de oști <fin ultima ’ Că
și-au .jroăl- viata fâr« «ă fi avut p^rte de ui 
război ? Câ le ruținerte in raniță de
mareșali ? Cred câ. in rileie nev.-t'-''. cin^ orice 
conflict major poate ameninui «rerirea cu dis
trugerea totală, marea satisfacție a ork.mii ge
neral trebuie să conste tocmai in a C reușit să 
b ur.ga la pen-ie fără să fi avut îa activul lui 
..sloria” vreunei conflagrarii La care să fi parti
cipat !“

Discuția avea loc in fosta easl a lai Gheorghe 
Tătărâscu din «trada Poloni, și la ea partici
pau. printre alții. A thana-e Joja. Gec Boșza. 
Sanda Ran ah®, energica secretară permanenta 
a Comitetului. Eu abia fusesem ales co-seerei«r. 
Cum eram cel mai proaspăt in casa aceea, mă 
uitam curios in jur. râu tind să inroci-trez fie
care detaliu. Maertrul mi-a surprins curiozita
tea și. Ia un moment dat. mi-a șoptit : ..Să te 
uiți și prin pod. drăguță, poate dai de niscaiva 
incendiatori. Că arta, intr-un fel. a fost casa lui 
Bidermann. om nebelicos din fire, pașnic și in
teligent. dar chinuit de dificultatea opțiunii in 
fața momentului istoric... Voi. ăștia tinerii, că
rora vi se pare că Ie știți pe toate, ar trebui să 
cercetați mai îndeaproape viața româneasca 
dintre cele două războaie mondiale. E plină de 
invățămințe pentru, prezent".

Ti cunoșteam pe Arghe2i din pepioada colabo
rării lui la „Contemporanul" intre anii 1958 și 
1966. „La revista la care scriu, vreau să fiu o 
piatră de temelie, și nu un perete exterior !“ —- 
ne-a spus el o dată. Nu ..colabora", nu întreți
nea contacte intime cu redactorii ..Contempora- 
nului", ci oficia, exercitind asupra noastră o 
dulce tiranie neadmițind nici-o încălcare a con
tractului moral stabilit cu redactorul-șef. George 
fvașcu. Nu accepta să vorbească decit cu acesta, 
cu Ion Mihăileanu, cu C.N. Constantiniu — 
„Blindul Ceneceu“. cum îi spunea, și pentru care 
maestrul avea o adevărată slăbiciune — și. mai 
rar. cu mine, chiar și în perioada cind deveni
sem redactorul-șef al revistei.

Asta-mi dădea „complexe". De cînd îl întil- 
neam la Buftea unde, împreună cu Paul Cornea, 
încercasem o disperată tentativă să-l atragem 
în labirintul cinematografic arătindu-i tot ce 
avea mai acătării producția noastră de filme, 
iar el ne-a răspuns : „Văd. domnilor, tehnică, 
slavă domnului, aveți, numai „nemții" vă lip
sesc...". mă temeam să nu mi-o întoarcă, așa 
cum i-o făcuse altui confrate de breaslă, mare 
amator de țigări ..Kent" la vremea aceea : 
..Dumneata, dragul meu. una vorbești și alta 
fumezi !“

George Ivașcu. om de un irezistibil farmec «i 
de un feroce egoism atunci cind trebuia să-si 
cucerească semnăturile de prestigiu pentru re
vistă, și-a pus la bătaie întregul arsenal de se-

Dcsm de Constantin Piliutâ

x' -

“<rr:ru a-î ’.-or-vinge pe Arghezi sa sem- 
fee o r_rr pajur.a I-a a „ Con tem por a nu -

aLii.7—e Gi'-rg.t Caiine-cu. L-a tentat cu 
dar rare n-a putut fi ți- 

2-..: ' ■TodiL. ăe^i i se declarase solemn 
lui era -sacru-, teritoriu tabu.

- *.  pe care nimeni &i nimic nu-1
r.r i *e  puieâ >ubrtîtui. nici unui 

ret»- *-  . u-.ffăduît >ă x*  atingă de
(,u<Mr. i.'.: :.;w'i.r3ftci rezervări „numărului I-. 
v*̂  îvayCU *1  cj George Câlmescu. și

c»7L£ «-r u —.<L m Tudor Teod« e^u- Bra - 
-- >•> s -•- Sdujwu. și cu Zahana Stancu.
»« ru Mxm-a G.șt cu Tuooc Masatv*-  
-x. w cu Mir-< Ra.<x. P«»ra.-<Gi,.<--cu. $1 cu Eu-
; -»i Jeficăcac.*-  «; ♦.-« C«<. BcnUa Uinzi-rul owe.
- a±rie-L, după G^>e«e Chiirarx-x meniir.ui

rxpgx>rmae. sâr ’»—c'^ihearea -a .-C»o- 
—’ P---*  ia -..rams&rea formatului 
Dir eoiabor---^ .ut c*j rrrirta. Tu

dor Arisen rtOBuam*  perpecus Imprr-.-iubii. Ca- 
«nca*  aaMMOc. «'■•«©oe. taaaata k «. *«rpna«  
pe > ^<rrea- m mocnenL ur.e-

rrwtir mx. X fe oad pogiDile montate
■ rT»« la v-^ritmdu-Ee tableta in-

- stă de —‘ > t «vpimtnr cu creto-
pe cxe fua c« buxBOtftk cu un post- 

ca tkipă dactilogra- 
« murorva hn la zețar să mi 

>e a tr» ttujaoMXts.. < perzeota misivă, in- 
fc«r- >. ‘71X pna -cviaș curier*.  Consemnul 
*r se. .v! — : tanr-o ora de la primirea șpal-
m±— rara **«•  cer» de corectat, să telefoneze.

1 ei m esx r^-epa«md ora șase seara cind 
4emW țdrea-x roratririL De cele mai multe 

or- fejerwîM ‘cesfisurau normal, conform
• stabilrt cv redactorul-șef. Nici-o in-
v-vecTie. run-un telefon. A doua zi revista i se 
a«n' i i— 1 imm cu onorariul pe care ad-
•w .<Spiegel, avea grijă să nu 
»-l •-Lrbr>-râ sub nxi-un pretext.

D-.- joî »eara_ pe neașteptate, ne-am
rrer.: r_ «*1  !a .nedacUe. I >e tăiase in șpalt o 
propraxtiaae si venise să „divorțeze*.  O luase 
cu *1  pe nede^părțita-i Coana Paraschiva și iși 
ptEse«e fiaslonul de-a curmezișul mesei Iui 
h ijoL AmindD*  arau imfirăcati ca pentru tribu- 
fcaL aatn. de n «arteritate mucalită, ea cu 
*’—P*~ *e  pe n—m Mrmnd enigmatic ca dcținfi*  
trarea sauj terihal aerret : -Acum să vă văd !*.  
lAakafnl importbiL Cafelele, coniacurile, ser-
• 11® de Cîara in graba, neatinse. „Cine-a făcut 
•ăietiM*  r- Ea. stiiadu-mă copilul cel mai pu-
m iubit al ..familiei", am hotărit să iau riscul 

asupra mea. deși tăietura fusese „operată" in 
biroul lui Ro<enzweig. Ia „controlul presei". Re
cunosc cam spășit că aș fi fost comițătorul imix
tiunii incercind o justificare (consemnul era ca 
urice modificare operată in vreun text să fie 
m*ușitâ  de redacrie și. eventual, comunicată au
torilor ca apartinind inițiativei exclusive a a- 
itrteia). Arghezi pune mina pe baston. Aștept. 
El mă privește rece. ..Nu te cred !’ Te-am ur
mărit. te cunosc, știi regula, nu puteai să faci 
a-ia. Vn-.'iu -ă ma duceți acolo „Unde, maes- 
tre -Acolo, «liti vo*  Ceneceul. sosit in grabă 
La alerta lansată de «■ecretară. încearcă să tem- 
pereze spiritele. Fără rezultat. Acel „acolo" pe 
rare d înțelegeam toți, și in primul rind Ar- 
sheZL nu era un loc oenlru confruntări cu au
torii. Și asa. nenorocita aceea de proporițiune 
făcuse obiectul unor îndelungate parlamentari 
cu biroul de „acolo- pună cind. presați de timp, 
cedasem. Iv^n Hț>ea. n-avea cine să țină 
riept Mtuariei. >>r prooozițiunea aceea ni se pă
ruse benignă. M-a-r hocănt să dau curs cererii 
maestru Tui ..E-U nebun ? — m-a întrebat in 
soaDtă C.N.C — unde vrei să-1 duci T“ „Acolo*.*  
>i am pornit pe culoarele luminate cu neon as
cult indu-i bocăr.imrile bastonului in podeaua de 
beton acooerrtâ cu linoleum. Pe margini, in lun
gul pereților, ra ua cbeo»*  la presurile acelei 
de cauriDC puxzM de rularea mă-linei verzi, «e 
intrau d-ite de marmoră pe care o femeie de 
■Mt-rvicMi le :« -'.ergea cu un somoiog muiat 
irtr-o găteală «li.-yia-â. Coana Paraschiva pășea 
?‘iituri de .Arghezj tinindu-l de braț, triumfă- 
to?re. maîntmd ru ur. tner< sacerdotal, de re
gină «n nrtmgoriJkir. „Pe unde ?” „Pe-aici...*

Binrj! cu pricina era plasat undeva, pe la ju
mătatea drumului (hâtre reda^ie si tipografie, 
intr-o încăpere aidoCEa tuturor celor de sene 
din combinat- Am vrnî să-i deschid ușa. dar 
m-a dat la o parte ri a deschis-o eL cu ur. ge^t 
magistral râminmd un moment in pragul ei. 
Omul cu pricina ou era acolo, probabil fusele 
avertizat. In locul ku *e  afla una din subalter
nele sale, o femeie rmări. kmgă. slabă, cu nasul 
ascuțit pe șaua căruia trona o pereche de oche
lari masculini cu sticie groase. Pe ma>a ei de 
lucru, un maldăr de șpalturi, foi de bro
șuri ..in pagină- cu cerneala Iacă umedă. „Cine-i 
șeful ?“ — a întrebai Argbezi. _Tovarâșu-i puțin 
plecat*  — a răspuns funcționara cam fisticită. 
..Cit de puțin Jhnin mai aault- Vreți să-l 
așteptau ?- J3 m-a atît ?• _Nu_ încă n-a avut 
timp. Eu i-am dat drumul Criteriu] răspun
derii inverse, cei mai de jo« trebuind că-$i asu
me personal *1  nraMxfiuouat indicațiile celui 
mai de sus. hmcțrona si aict „Dumneata citești 
„Contemporanul- ia pagină ?- _O. maestre — a 
răspuns ea si mai flsticuâ — parcă numai „Con
temporanul-? titan die avem pe can > Și a 
răvășii cu un gest de exasperate șpalturile de 
pe masă. Arghezi se ofta fix la o broșură des
chisă. cu paginile p£me de corecturi făcute cu 
creion-al chimic, pe care femeia eu ochelari toc
mai lucrase. Arxhezi a întins Ha șt anul si a în
tors cu virful lui de canduc foile broșurii. Pe 
prima pagină era tuiul : „Metode avan-ale pen
tru creșterea «i îngrasarea poranelor*.  S-a apro
piat de pagină, ca să poală vedea mai bine, 
si-a Întors capul spre Coana Paraschiva care 
privea peste umărul lut $i a epus scurt : „E 
dar *•  S-« tritat la ftmcționxră. apoi la mine, 
și din nou La Coana Paraschri-a : Aliata de ea !— 
Bîeriî de vw X B&etuS de mme ! Hai Paraschivo. 
la <os?a_ c-a ruginit frunza arțarilor !“

Afară, mi-a intim o mină moale, ca de exarh. 
care parcă s-ar fi cerut sărutată.

CULTURA ROMÂNEASCĂ 
ÎN LUME

• La Damasc, a apărut dc curind antologia KPoeti 
români- in traducerea lui Soieiman Awad. Însoțită 
de o prefață in care se afirma intre altele, c*  „lite
ratura română prezintă a inimă sensibilă la aimfo-

I nia literaturii mondiale", antologia propune citito
rilor din Siria intflniri semnificative cu poezia Ini 
Mihai Eminescu, George Coșboc, Octavian Gaga, 
Alexandru Philippide, Mihai Beniuc, Horvath imre, 
Franz Liebhardt, Geo Dumitrescu, Xichita Stănescu, 
Petre Ghelmez, Constanța Buzea, Ana Biandiana $i 
Grigore Hagiu.

• Intr-un număr recent al revistei „Literatura și 
aria Beijing-ului" este publicat un grupaj de poezie

(românească. Sint traduse poexii de George Coșbuc, 
\icoiae Dragoș și George Ma coves cu.

• Cunoscutul comparatist și critic francez Eti- 
emblc, publică in „La Nouvelle Revue Franțaise" 
inr. 312, Ianuarie 197S, pp. 116—117) o amplă și elo
gioasă recenzie a recentei traduceri : La critique 
des idees Litteraires de Adrian Marino (Bruxelles, Complexe, 1978). Criticai face o incursiune în în
treaga activitate a autorului român („savant et 
subtil"), o situează in compartimentul actual, se 

1 declară integral de acord cu teoria invariantelor 
teoretizare in această lucrare.

g Premiul international „Saggittario d'oro- a 
fost conferit in acest an instrumentistului român 
Gheorghe Zamfir. La Fiuggi, unde a avut Ioc ce
remonia inminăril premiului, naistul român a sus
ținut apoi un recital, entuziast răsplătit de publi
cul italian. Premiul „Saggittarîo d’oro" esie de
cernat unor personalități care s-au distins în do
meniul artei, culturii și muzicii.

REVISTA STRĂINĂ
• VIAȚA CULTURALA DIN JAPONIA va cu

noaște. in această vară, un eveniment deosebit. 
Preferința publică pentru operă va îi răsplătită de | 
un turneu al Operat populare din Vlena. Celebrate ; 
in a vânt premieră dc Imreaga presă niponă, la Osaka
și Nagoia vor fi prezentate operetele Iul Johann 
Strauss și Frantz Lehar. la cererea muni ci pălită ți - 
1 r nipone. D-1 asemenea, televiziunea a solicitat 
spectacole pentru marele public. în genera). Extre
mul Orient a fost considerat mal puțin lavorabil 
acestui gen artistic despre care azi presa din Ja
ponia afirmă că 9*  găsește pe locul intii al prefe
rințelor publicului nipon.

• OPERA DIN PEKIN va Întreprinde. în toamna 
-.'•2'Jltoare, un turneu In Austria, anunțînd parti
ciparea sa la Festivalul Bregenz, de asemenea, 
■pectacole la Vlena, Gratz, Klagenfurt șl Villat. 
Spectacolele au o adlncă semnificație, reprezeti- i 
tind elemente de cultură tradițională chineză. Ca
petele de afiș sint celebrele Istoria șarpelui alb, 1 
precum și tripticul Neliniște Ia Palatul cerului, [ 
Fluviul de toamnă, și Bătălia Sn noapte.

• CUNOSCUTUL ARTIST FRANCEZ ROLLAND 
PETIT va monta In U.R.S.S., la Leningrad. Co- 
mentind acest eveniment, presa din U.R.S.S. subli
niază câ aceasta nu este prima întîlnire a Iul Petit 
cu publicul sovietic. Este cunoscută preferința 
artistului francez pentru teatrul lui Maiakovski, 
Iar cronicarii de specialitate își amintesc marele 
lui spectacol cu piesa Aprindeți stelele. Sînt evi
dențiate similitudinile dintre arta lui Rolland Petit 
și maeștrii de balet ai teatrului clasic rus. îm
preună cu Petit vor lucra în U.R.S.S., Gilbert 
Guisse și pictorii decoratori Ives Samson și Rene 
Ailiot. Spectacolul cu baletul Notre Dame de Paris 
este comentat în următorii termeni de către Ma
xim Crastin : „Este vorba de o montare strălu
citoare".

• SCRIITORUL ALEXANDER CIAKOVSKI, 
autorul" romanului Blocada, după care a fost rea
lizat serialul cu același nume, transmis șl de tele
viziunea română, declară agenției Novosti în le
gătură cu celebru] său roman : „Am început să 
scriu Blocada spre mijlocul anilor ’fio. (...) Cu ex
cepția personajelor Istorice, eroii nu înfățișează 
personaje reale, deși fiecare are trăsături obser
vate de mine la oamenii cu care am avut de-a 
face. Astfel, tipul lui Coroliov însumează trăsătu
rile unor muncitori pe care i-am cunoscut șl au 
care am lucrat cîndva la EÎektrozavod din iffbs- 
Cova-. Prozatorul subliniază faptul că adevărata 
«ursă de inspirație a scriitorului o constituie rea
litatea cotidiană, distilată și transfigurată prin re
tortele subtile ale talentului său.

• ACADEMIA DE ȘTIINȚE MAGHIARA con
sacră unul din sectoarele sale dicționarelor spe
cializate. Astfel, Dicționarul de fizică nucleară, 
Dicționarul fotografiei. Dicționarul etnografiei ma
ghiare, Dicționarul artelor, Dicționarul de peda
gogie și altele constituie apariții viu comentate. 
Dicționarul dc literatură universală a apărut deja 
pînă acum în șase volume, constituind doar o 
parte dintr-o vastă lucrare, apreciată drept unică 
in felul său. Dicționarele de limbi străine, publi
cate din 1930. cuprind peste 227 de apariții bilingve 
șl plurilingve. constituind un adevărat tezaur a 
peste 26 de limbi străine șl 482 de ediții, cu 8 ml- | 
lioane de exemplșre.

• ACUM 12 SECOLE ȘI JUMĂTATE. regele I 
hxtit Hattouslll al Il-lea șl faraonul Ramses al ll-iea
au Încheiat un,Tratat de pace, apreciat azi de spe
cialiști a fi primul tratat de pace din lume. Po
porul hltit, ascuns în negurile istoriei, și-a dez
văluit secretele lumii prin scrierea sa, păstrată 
în cîteva biblioteci străvechi. Un articol al Na- 
tașei Rimnakova. din R.S. Cehoslovacă, celebrează 
cea de a 100-a aniversare a savantului Henrich 
Hrozny, care a adus o contribuție hotărîtoare la 
descifrarea textelor hitite. Marele savant ceh a 
fost profesor de semltologie, participînd la săpă
turi arheologice îri întregul Orient Aprobat. Ce
lebrul său studiu Griul în vechiul Babilon, con
stituie pînă azi un model de cercetare științifică 
comparată, aplicată istoriei vechi, punînd în lu
mină corelațiile dintre cultura egipteană și cea 
«umero-babilonîană. Raportul său preliminar. 
Soluția problemei hitite și apoi lucrarea sa funda
mentală Limba hltlților sînt considerate azi lucrări 
clasice în materie. Cercetările arheologice pe teri
toriul de azi al Siriei au dus la publicarea lucrări! 
=ale clasice Istoria veche a Asiei mici, a Indiei și 
a Cretei. Natașa Rimnakova scrie : „Această carie 
a fost azi depășită în anumite puncte de către 
descoperirile mai noi. Dar, pe atunci, a repre
zentat o contribuție inestimabilă nu numai pen
tru cercetătorii din Cehoslovacia, ci din întreaga 
lume".

• O MARE PROBLEMA o constituie pentru presa 
actuală caracterul de mărturie al reportajelor 
scrise. în era televiziunii și a radioului atotputer
nic. reporterii marilor ziare se văd privați cLe mij
loacele principale de exercitare a profesiunii, nu
mărul lor scăzînd, de altfel, simțitor. Cu numai 
■"<—Ml de ani în urmă, toți cititorii cunoșteau nu
nele ziariștilor de la cele mal importante publi
cați! ale lumii. Era vorba de o acțiune profund 
angajată în slujba idealurilor lor progresiste, care 
a cedat, după impresia lui Robert Jungk, informa
țiilor prefabricate, conciziilor uniformizatoare și al
tor trăsături care banalizează știrea și reportajul 
de presă de azi. îndeosebi publicul din lumea a 
treia are nevoie de o presă mai vie, subordonată 
idealurilor de progres și ameliorare a condițiilor de viață și culturale. Autorul consideră că aceastâ 
presiune a publicului dintr-o zonă determinantă a 
planetei va contribui la îmbunătățirea calității pre
iei scrise și va duce la elaborarea unor noi soluții 
pentru ieșirea din această criză.

• MUZEUL MODERN din Stockholm a expus sub 
titlul : „Arta și societatea sub republica dfn Wei
mar" o colecție de mărturii, cuprinzînd elemente de 
arhitectură, artă plastică, ziaristică, film, fotogra
fie și teatru, cîteva dintre cele mai Interesante ele
mente documentare asupra acestei perioade de 
tranziție din istoria societății germane. Sînt în
deosebi remarcate operele Iul Grosz, RadziwilL 
Schlihter șl Seivert. De asemenea, ampla secțiune 
de fotografii documentare cu un parfum special de 
epocă.

• PREMIUL PĂCII al librarilor vest-germani 
pe anul curent a fost atribuit celebrului violonist 
american Yehudi Menuhin. In hotârirea adoptată 
in acest sens se arată că premiul, în valoare de 
25 @00 mărci, are menirea să „recompenseze meri-

1 iele unui eminent solist care concepe muzica drept 
tun factor al păcii". Premiul va fi remis la 14 oc
tombrie a.c.

Zilele culturii 
popoarelor și naționalităților 

din Iugoslavia
Dialog deschis și fertil

ntilnirea ce a avut loc in decursul zilei de 30 mai a.t. intre scriitori din Iugo- 
Islavia ți din Romania constituie un eveniment, avind o deosebită însemnătate 

nu nutr.ai datorită marelui număr de participanți. a căror prezență este, intr-ade
văr. de natură să atragă atenția dintru început. Elocvent este, fără îndoială, mo

dul in care a decurs dialogul dintre scriitorii celor două țări vecine și prietene; cu alte 
cuvinte, este imperios necesar sâ relevăm caracterul de indiscutabilă acuitate estetică 
ji filozofică al temelor abordate și. ni*  mai puțin, se cere sd evidențiem spiritul aplicat, 
deschis și dinamic, eliberat de orice urmă de poncif convenționalizant, sub semnul căruia 
«-au desfâțurat discuțiile. Decisivă in direcția imprimării unui asemenea „stil de muncă", 
nu încape îndoială, s-a dovedit a fi inițiativa delegației scriitorilor din țara prietenă de a 
propune ca premisă la dezbatere un număr de patru texte critice in care aspectele instruc- 
tiv-informative s-au îmbinat in chip arnionios cu cele de interes analitic și teoretic. 
Aspecte din literatura slovenă contemporană. Creația populară orală — constantă con
structivă a poeziei artistice macedontne. Despre trecut și viitor, despre proza de tip 
documentar și Unele tendințe importante in poezia albaneză din Iugoslavia și geneza ei. 
iată eseurile critice a căror variată, complexă |i actuală problematică a stat la baza 
at it de fertilului dialog

în ultimă analiză, aspectele tematice supuse analizei au avut drept punct central 
de convergență clasica șt in același timp stringent-moderna problemă estetico-filosofică 
a fundamentalului raport dintre național și universal in cultură și artă. Date fiind o 
seamă de elemente și trăsături comune ori, in multe privințe, apropiate prin structură, 
proprii literaturii române și literaturii popoarelor și naționalităților din Iugoslavia, e de 
la sine înțeles câ opiniile, disocierile și sugestiile formulate de interlocutori au beneficia! 
de cea mai bogată și aprofundată argumentație. Dar iată și numele celor care au parti
cipai la acest pasionant schimb de idei : Kasim Prohiă (Saraevo), Branko Bosnjak 
(Zagreb), Slavca Almâjan (Novi-Sad). Rojko Ceravic (Titograd). Katja Spur (Lubliana), 
Slobodan Mickovic (Scopje), Re.rep Ismaili (Priștina) Svetan Tontic (Sarajevo) și Florin 
L rsulescu (Pancevo) — din partea iugoslava —. Radu Cârneci. Radu Lupan, Cornel 
Regman. Galfalvi Szoit, Anghel Dumbrăveanu, Mircea Martin. Dumitru M. Ion. Nicolae 
Ciobanu și Ivo Muncean. din partea română.

Lucrările Colocviului au Jost deschise prin cuvintările rostite de George Mwo- 
vescu. președintele .Uniunii Scriitorilor din Republica Socialistă România, și Trifan 
Nicolici, ambasadorul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia la București.

Spre o nouă 
imaginație
VUK KRNJEVICI

x ntrebarea lui Krleza din anul 1916 1 „Poeți ai viitorului omenirii unde sun
teți ?“ se înțelege astăzi ca un răspuns 
hotărîtor la constatarea din același 

text, unde a apărut această chemare :
„A citi istorie înseamnă — scrie Krleza — a se 
uita indiscret de după culise in camerele copii
lor..." Și anume, acest arc fascinant pe care îl 
realizează o operă artistică, și numai ea. un arc 
intre trecut și viitor, este de neînchipuit fără 
conștiința critică a prezentului, fără o conștiință 
critică perseverentă a momentului în care se 
creează și se constituie opera artistică. Acest 
arc este imposibil de împlinit cu o operă near
tistică chiar din cauza faptului că numai artisti
cul cuprinde toate aceste trei elemente, strîns 
legate în limbajul operei artistice. Opera care 
vorbește despre trecut conține și trebuie sa 
conțină conștiința critică a prezentului, dar noi
le conștientizări ale conștiinței critice vor pune 
in discuție, la un moment dat al viitorului, chiar 
această conștiință critică a momentului cind a

Mauioleul P.P. Nierjoi — 
operâ o sculptorului Ivon Mestrovid

apărut acea operă. Limba și stilul operei artis
tice. temelia ei ontologică fac față tuturor 
atacurilor de acest fel.

De aceea, adevărata problemă a relației din
tre trecut, contemporaneitate și creația artistică 
constă in primul rind in descifrarea acelor ope
re care fac ca arcul dintre trecut și viitor să 
fie posibil. Puterea creatoare a conștiinței artis
tice actuale, ale cărei ramuri se răresc ca niște 
puncte terminale ale arcului care unește tre
cutul și prezentul, este și punctul de plecare și 
punctul de ieșire a soluționării operei artistice. 
Proverbul lui Andrici din anul 1914, că sint 
„treji doar poeții și atentatorii", vorbește prin
tre altele și de o autoconștiință artistică. Mulți 
ani mai tirziu, in 1961 Andrici va vedea această 
trezire in dilemele povestitorului : „oare po
vestitorul — scrie Andrici — iși spune lui însuși 
povestea sa, ca un copil care cîntă in întuneric 
ca să uite de frică ? ■ insă, necesitatea pentru 
viitor, respectiv necesitatea autoconștiinței poe
tice. va fi hotărîtoare pentru tălmăcirea creati
vității ca un act existențial din colțul prezen
tului. „Nu este deloc așa de important —- sub
liniază Andrici — dacă povestitorul descrie 
prezentul sau trecutul, sau se avîntă cutezător 
în viitor ; ceea ce este aici important e spiritul 
pe care il conține povestirea sa, acel mesaj prin
cipal adresat oamenilor din opera lui. Iar la 
aceasta, desigur, nu există și nu pot exista re
guli". considerind problema relației dintre tre
cut, prezent și viitor ca fiind secundară, căutind 
niște definiri interioare ale poziției poetului. 
Andrici a mers pe urmele unei povestiri care, 
indiferent de formă, să fie condusă de imensi
tatea și seninătatea liberă a spiritului omenesc. 
Această asociere de cintare și giridire. Andrici 
a văzut-o in mod egal in fiecare abordare a 
soartei omenești, și astăzi și „dincolo de linia 
care desparte trecutul de prezent".

Încă Aristotel încerca să definească deosebi
rile reale intre poezie și istorie, intre general și 
particular, intre ceea ce s-a intimplat și ceea ce 

trebuia să se intimple. Văzind in eveniment, in 
povestire, scopul tragediei, Aristotel spunea câ 
însuși scopul acesta este cel mai important lu
cru in toate. Presupunerea că scriitorul trebuie 
sâ creeze o astfel de acțiune incit spectatorul 
sa o asimileze fără a se gindi că ea s-ar putea 
desfășura altfel, aparține lui Aristotel. După cum 
ne atrage atenția Galvano de la Volpe, ei tinde 
sâ pună adevărul artistic sau, dacă vreți, ade
vărul poetic, chiar datorită plenitudinii sale, in 
opoziție cu adevărul științific, istoric. Chiar 
dacă nu iese din labirintul gnoseologic, pe care 
singur și l-a conceput, mergind pe urmele par
ticularităților vorbirii poetice, Aristotel a des
chis posibilități pentru fondarea rațională a ju
decății artisticului. Nu intîmplător, Brecht este 
trimis neîncetat la Aristotel, eontinuind și co- 
mentind ideea despre fabulă ca o măduvă a 
tragediei. Selectînd ideile reale din praful de 
interpretări a modului romantic de a gindi, 
Brecht le aduce pină la conceptele raționaliste 
ct.le mai moderne ale prâcticii (...)

Astăzi, numai în cele mai simple forme este 
posibilă preluarea formelor revolute. Formele 
mai complicate apar din destrămarea celor ve
chi sau, in căutarea unor cu totul noi, formele 
foarte vechi, vechi egiptene de exemplu, sint 
mai apropiate artiștilor moderni decit formele 
predecesorilor lor. Chiar dacă in salturi. deci 
nearmonic, continuitățile se continuă. Citeodată 
aceste fuziuni sint greu de recunoscut, iar de 
cele mai multe ori apar transformate și per
fecționate. Cercetînd bocetele populare ale par
tizanilor la Kordun, Maia Boșcovi-Stuli a găsit 
coincidențele melodice și textuale cu bocetele 
Evului Mediu. Cintecele populare cu tema 
„Plînsului" și a „Chinului" sint cu mult mai 
scurte decit versurile scrise din Evul Mediu, 
citeodată ele sint aranjate într-o formă îndesată, 
iar cel mai adesea conținutul textului oral se 
reduce la un anumit episod de sine stătător, 
«■intat intr-un mod original. (...) O astfel de 
reluare funcționalistă este justificată. Mult mai 
anacronic este fenomenul reluării formei lite
rare perfecționate a artiștilor ale căror opere 
reprezintă apogeu în ceea ce privește însem
nătatea genetică. Astăzi, a prelua ad-literam, 
de exemplu, conceptul tolstoian al romanului, 
după toată experiența artei moderne, nu numai 
că este anacronic, ci și estetic conservativ.

Astăzi, cînd ne aflăm din nou în situația ca 
ceea ce este istoric și creativ in forme variate 
ale așa numitei „proze documentare", să se 
unească, putem spune pe bună dreptate câ tre
zirea spirituală sau conștiința critică descoperă 
forme noi de apropiere, noi mărturii ale abor
dărilor artistice relevante (...) Se descoperă noi 
elemente, unități de asemănare, creind spații 
nebănuite a unei noi imaginații. „Forma mo
dernă a fantasticului este erudiția", scrie Danilo 
Kiș. Această constatare scurtă conține însă o 
întreagă poetică a literaturii moderne și aș zice 
că formularea sus amintită este temelia litera
turii moderne în totalitatea ei. Ce anume se în
țelege prin această formulă ? Că timpul inven
ției a trecut, că cititorul nu mai crede in inven
ții pentru că perioada modernă. în constelația 
„satului mondial", care înmulțește faptele rea
lității de o valoare inestimabilă, a arătat că 
acea faimoasă frază a lui Dostoievski, că „nimic 
nu e mai fantastic decit realitatea" nu este nu
mai o expresie reușită a unui literat, dar 
această ‘față a realității s-a prezentat omului 
modern ca o realitate fantastică.

Evident este vorba de o modalitate literară 
aleasă și interior insușită, in care, după cum 
susține Victor Șklovski, de exemplu, și fabula 
este numai scheletul formării subiectului. Docu
mentul devine atit de suveran incit este numit 
pe bună dreptate, „despotul jocului literar-. In 
„Foslanici o evropskoj trulezi", Mirko Kovaci, 
explică erudiția in literatură, in exclusivitate, 
ca o cunoaștere perfectă a obiectului ; ....este o
adevărată bogăție, numai un singur amănunt 
precis vei adăuga unuia inventat, astfel că și el 
va deveni precis, atunci se va realiza fenomenul 
unirii ; amindouă amănuntele vor fi in același 
ump și precise și inventate.

Necesitatea ca scriitorii contemporani să fie 
in același timp și comentatori ai propriilor mo
dalități creatoare nu este stimulată exclusiv de 
mecanisme de apărare, ci in realitate este o 
mărturie a unității poeticii și gindirii.

Iar cind astăzi, după astfel de încercări, se 
susține că proza noastră descooeră noi căi, 
atunci aceasta este o dovadă a vitalității, a pu
terii creatoare, a înnoirii conștiinței critice crea
toare (...)

Cerința Iui Faulkner de a se lua cel mai mult 
din imposibil explică tendința și dorința fiecă
rui creator modern, dar îndeamnă și la nece
sitatea, sau dacă vreți cerința ca astfel de ope
re să-și primească adevârați critici de artă. 
Astfel, in procesul reciproc al provocărilor spi
rituale, conștiința critică a creativității și 
conștiința gindirii critico-literare vor colabora.
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