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Sâplâmînal editat de Uniunea Scriitorilor 
dm Republica Socialista România

ce mișcă-n ț*r« asta, rial, rao«L-“

„Dacă o generație poate avea un merit, 
e acela de a fi un credincios agent 
al istoriei, de a purta sarcinile impuse 
cu necesitate de locul pe care-1 ocupă 
în înlănțuirea timpilor"

MIHAI EMINESCU

Testamentul 
patriotului

eminesciana

Doamne al nostru,
Celmaibun, Celmaifrumos, 
Celmaitînâr și Celmaiveșnic
Doamne al nostru,
sub tine rotim aura pămintului de taină, 
sub tine ochiul de lacrimă, sub tine
voci de singe, voci de piatră, 
voci de dincolo,
sub tine : durere din durere !

Tu, în fiecare stîncă, în fiecare arbore, 
în fiecare sămînță de la început ai fost 
și rămii suflet de cer, 
duh al bătrînilor tineri, 
al părinților nenăscuți
— lină cernere in lină cenușă, 
legănătoare tristețe —
Doamne al nostru : pîine și vin și stea, 
sub tine adună-ne veșnic I

Voievod cu imnuri pe degete, 
cu albastră cunună de sunete, 
Doamne-Frumosule, cu topuz de lumină 

peste 
armoniile de frunze, și ierburi, și ploi, 
și clopote,
tu, care porți marea pe tălpi, 
codrul pe umeri, 
lumină peste vîrstele noastre și 

binecuvîntare,
Doamne al cîntecului nostru I

Tu, pisc în soare, 
matrice a rîurilor, 
tu, vale de aer, 
tu, bărăgan de morminte, 
tu, botez de grai, 
tu, nuntă a sîngelui nostru neostoit, 
tu, mînie și sabie preste dușmani, 
învingătorule,
Doamne al pămintului nostru I

Primește acum închinare și smerenie foarte, 
îngenunchind, frunțile noastre spre tine, 
iată statui pe munți
și temple — în fiecare bărbat, 
în fiecare femeie —, 
și imnuri din pămîntul tău rotund 
pentru tine, 
Celmaiveșnic,
Luceafăr al sufletului nostru, 
Eminescule-Doamne I...

Radu Câmeci

Noțiunea 
de „Eminescu“, 

astăzi
ne aflăm la nouă decenii de la moartea lui 

Eminescu. în urcușul culturii noastre sintem

la un popas. care ne indeamnă să Drivim
înapoi in vale. SLăpiniii de gindul la Eminescu, 

rămînem uimiți. In atit de puțin timp cit de uriaș 
a crescut acest nume ! De la identificarea unei indivi
dualități de poet, contestată încă de unii, a ajuns
astăzi aproape o existentă stihială — ceea ce ne-a și di
rijat către închipuirea „noțiunii de Eminescu" — ca și 
aceea a tui Goethe, așa cum se află privit Olimpianul în 
cultura germană.

în această privință. George Munteanu a avut, intr-un 
rînd, o comparație sugestivă. De la moartea poetului și 
pină astăzi, cercetătorii și inchînătorii săi au depus neîn
cetat oiatră peste piatră întru cunoașterea și pătrunderea 
Iui Eminescu, ca si numeroasele generații de constructori 
ai catedralelor medievale. Noi am «pune că această cate
drală. care s-a zidit pină la nivelul ..noțiunii stihiale de 
Eminescu", se află încă in creștere, și poate se va tot 
înălța veacuri întregi.

La moartea sa se știa numai de Eminescu poetul.

Edgar Papu
Continuare în pag q 7-a

e împlinesc nouăzeci de ani de la

S pătrunderea lui Eminescu în conști
ința poporului român pentru tot
deauna odată cu moartea. Opera lui 

devenea testament, dobîndea puterea de legă- 
mînt și mărturisirea pecetluită cu jertfa unei 
vieți exemplare pînă la mistuirea de sine pen
tru propășirea celorlalți.

Căci Eminescu s-a mistuit în întregime, a 
ars fără să lase urmă de cenușă din iubire 
pentru acest neam românesc, iubire curată și 
totală care trage greu în balanța de aur a 
măreției poporului nostru între celelalte nea
muri.

Geniul său a fost destul de puternic ca să 
odihnească în adîncurile lui măreția istoriei 
poporului nostru din originile sale daco-roma- 
ne cu toată slava nemuritoare a evului mediu 
mușatin și basarab pînă la Tudor și Cuza, 
contemporanul său.

De la șaisprezece ani a început să bată pe 
jos pămîntul românesc ca într-o misiune sa
cră, va trece din Bucovina în Transilvania 
peste Blaj, Roma cea Mică, și va poposi în 
cetatea de scaun a ultimului basarab Constan
tin Brâncoveanu lîngă mormîntul căruia, în 
Biserica Sfîntul Gheorghe cel Nou va odihni 
el însuși pe catafalc cînd zilele sale se vor 
trage la eternitate în acel iunie fierbinte de 
acum nouăzeci de ani.

Apoi, în cei cîțiva ani petrecuți pe băncile 
unor mari universități europene mintea sa 
limpede și adîncă va dobindi cu bucurie 
familiaritate în cele mai luminate moșteniri 
spirituale ale umanității în filozofia eelor 
vechi, în simțirea istorică a delor mal noi, 
avind pururea la îndemînă cele mai nobile 
simțăminte și idei păstrate de omenire. Emi
nescu va înțelege, își va însuși ca un dat esen-

loan Alexandru
Continuare in pag. a 7-a

Posteritatea 
gazetăriei

are este influența exercitată de 
M. Eminescu asupra publicisticii roma
nești ’ Daci rolul său in domeniul 
poeziei nu se poate afirma că ar fi, 

nici in prezent, pe deplin clarificat cu atit mai
mult in problema de față lucrurile stau sub 
semnul vagului și al simplei ipoteze entire.

In legătură chiar cu impresia produsă in epocă 
de articolele eminesciene, ceea ce știm este ex
trem de pu(in, atunci rmd mărturiile nu se con
trazic intre ele Conform investigației documen
tare a lui D. Murărașu. unii dintre contemporani 
rețineau numai ipostaza poetică și aceasta țx- 
purgată de semnifteațiile ei adine patriotice. Iată 
care ar fi fost părerea celor din 1883. potrivit 
mărturiei unui Dr. E. Dăianu : ..Eminescu de la
1883. nu ni se înfățișa nici religios, cum eram 
obișnui(i să-i vederr. pe poeții noștri nari, nici 
profesind cultul national, căci afară de Dai*a ți 
Satira III abia avea vr-cm accent mai propriu 
românesc".

Aore^erea scuzi. na ne o viziune uni
laterală. chiar dară ar fi să luăm m comwte- 
ra ie numai faptul ci unele articole care tra
taseră. intr-o manieră patetică, exact proble
matica vieții na pom le fuseseră reluate in co
loanele diverselor pubix*«tii ale timoalnL O asta 
se intimplase cu intervenția chr. F■ăersțiaai ■ : 
Să facem an C**rre«. este ușor de lațele*, daiă 
fiind actualitatea idefsur în rontev’oJ frăml-.tări- 
lor al l'mteior ponuU-tei române din Transil
vania. Colegul D. Vatamaniuc a demonstrat insă 
în notele la vnluand IX din M. Eminescu. 
Opere ♦). că același lucra se petrece și cu anu
mite articole din. tntușL puțin canocrutnl Curier 
de l*4i. recmduse in nnmai puțin de nouă pe
riodice (Teiegrafal rmnâa — din Sibiu — Trte- 
rrafal — din București —. Ramâaal. Y^tapal. 
Ln-rca demaeraiieă. Familia. Le J«araai de 
Bo~nrest. Vestea. Prrol. Simnle — $i feririle —- 
accidente, proredeu] fiind uzitat in enocă ? Nu 
cr—*—* r4 * nînrw 4p». die Titu Maio- 
rescu in eseul său Neoiagisaieie (1881). vrind să

Al. Oprea
CoafiaMore ia pag. a 2-a

călinesciana
• Treptele libertății de Marian Vasile • 
Frobil*i«a critica lai de Stancu llin • 
Lecfia dLalogulai de Ioana Crețul eseu • Teo
retician *1 rama ■ al ai și romancier de Paul 
Dugneanu • Critică ți estetică de Valentin 
F. Mihâescu •Reabilitarea mieii proze rie Mi
hai Zamfir • O meditație programatică de 
Doina Uricariu • Organ ici Laie* viziunii de 
Ion Papuc.
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• «Inima lumilor» de 1. Constantinescu • Eu - 
pronume al conștiinței dramatice de Marin Bucur • 
«Raza ochiului senin» de Dan C. Mihăilescu • 
Matca prieteniei de Virgil iu Ene • Patru cintece de 
dor de Stelian Gruia • INEDIT : Fenomenele uni

versului — materie și mișcare (D. Votamaniuc)
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• Câlâtoria lui Eminescu în Transilvania de Sân
ziana Pop • Mitul lui Pygmalion la Eminescu și 
Ovidiu de Grigore Tânosescu • Planeta Eminescu 

— poem de Ion Cringuleanu

In paginile 6—7

90 de ani
um soarele nu uită niciodată să răsară, tot astfel

C poporul nostru *— din a cărui vigoare și sufe
rință de veacuri s-a născut — nu va putea nici- 
cind să-l uite pe Mihai Eminescu. a cărui operă 

integrală reprezintă guintesența sensibilității și cugetării 
geniului românesc.

Pasărea șt codrul, steaua și lacul visul și granitul, re
volta și blîndețea. sarcasmul și iubirea, dorul și cerul 
înstelat, ideea și mina bătătorită, singurătatea măreață a 
mării și resemnarea de a învăța să mori, formele și 
substanța vieții sociale, realul și transcendentul, puterea 
și supușii, îngerul și demonul, voința și renunțarea, ex* 
ploatarea și munca cinstită, pletora de avocați și masele 
ămăgite, suferința nesfirșită a țăranilor și frazele- dema
gogice, sfințenia și spolierea, geniul și durerea, patriotis
mul și cosmopolita, bunul simt și disprețul oricăror prin
cipii sînt numai citeva din ideile și obsesiile care au 
măcinat sufletul și inteligența Poetului, pină la moartea 
sa prematură in urmă cu 90 de ani

Cunoscător neasemuit al trecutului românesc, el a șters 
cu evlavie praful de pe cronicele bătrîne considerîndu-se 
moștenitorul tuturor experiențelor noastre istorice ; Poe
tul se credea, pe bună dreptate, chemat să emită judecăți 
cu rezonanță de îndreptar national afund cînd scria: 
„...Toate dispozițiile cite ating viața juridică și economică 
a nației, trebuie să rezulte înainte de toate din suprema 
lege a conservării naționalității și a țării'cu orice mijloc 
și pe orice\ cale... “sau .....păstrarea naționalității noastre
e lucrul de căpetenie pentru noi“. Peregrin însetat de cu
noașterea tezaurului culturii populare. Eminescu a cer
cetat viața de pretutindeni a țăranilor noștri, deoarece 
vedea in ei singura clasă productivă (industria fiind prea 
timidă pe atunci), deci clasa cea mai pozitivă din ale 
cărei manifestări practice $i psihologice deducea firea $i 
caracterul proprii majorității locuitorilor tării : „Rău sau 
bun, Românul e adevărat. Inteligent fără viclenie, rău — 
dacă e rău — fără fățărnicie : bun fără slăbiciune ; c-un 
cuvint ni se pare că atit calitățile cît și defectele româ
nului sînt întregi, neînchircite ; el se arată cum este“.

De la aceiași țărani a moștenit Poetul proverbiala tole
ranță românească, — și la fel ca părinții și străbunii săi, 
el n-a urit celelalte grupuri etnice (o astfel de ură i se 
părea la fel de absurdă ca și cum cineva ar fi urit 
ploaia sau zăpada bunăoară, pentru că sînt prea abun
dente).

Din radiografia vieții sociale de după 1848 de la noi 
ginditorul politic constată că „se-nmulțeau trebuințe fără 
a se-nmulți producția sau fără a se urca in mod const-

Gheorghe Pituț
Continuare in pag. a 7-a

In conștiința 
lumii

olecția „Eminesciana" a Editurii Junimea pu- 
Cblică in cd de-al XVI-lea număr. în traducerea 

lui Ariton Vraciu. lucrarea cunoscutului cerce
tător de la Institutul de literatură universală 

A. M. Gorki al Academiei de științe a U.R.S.S. Iuriî 
Kojevnikov. Mihai Eminescu și problema romantismului 
in literatura română Luo area a apărut in original la 
Moscova in 1968-și este, credem, cel mai serios stpdiu 
scris in U.R.S.S. despre cel mai mare poet români Auto
rul este un cunoscător al literaturii române și un iubitor 
al poeților români Eminescu, Blaga și Bacovia (pe care 
l-a tradus în rusește integral).

Pentru înțelegerea și explicarea lui Eminescu, Iuriî 
Kojevnikov a depus o muncă îndelungată și asiduă. A 
tradus el însuși poezii de Eminescu și a coordonat o edi
ție de poezii din Eminescu în limba rusă, apărută la 
Moscova in 1950 și reeditată cu multe adaosuri în 1958 
într-un tiraj de 20 000 de exemplare. Studiul introductiv 
la această culegere este nucleul eseului din 1968 care vede
acum lumina tiparului în românește. Intr-o prefață, au
torul mărturisește a fi consultat monografia în șase vo-r 
lume a lui G. Călinescu dintre 1932—1936, -căreia- îi păs
trează „o amintire vie și plină de gratitudine", precum i 
și contribuțiile documentare ale lui Augustin Z. N. Pop 
a cărui trudă o socotește, prea generos. ..asemănătoare 
cu cea a căutătorilor de pietre prețioase". N-a putut însă . 
beneficia de cercetările despre Eminescu apărute din 1967 
încoace, prin urmare nici de ediția a doua a monografiei 
lui G. Călinescu din 1969—1970.

Contribuția esențială a lui Turii Kojevnikov constă, > 
după opinia noastră, în analiza ideologică, social“poli-: 
tică și filozofică a operei lirice eminesciene și a tipului ■. 
de romantism practicat de poetul -român. Autorul este , 
conștient că gîndirea eminesciană e simbolică și metafo- ' 
rică și că. prin urmare, trebuie interpretată ca poezie și 
nu ca filozofie, ca atitudine lirică și nu ca reflexinne 
propriu-zisă. Astfel, Iuri Kojevnicov analizează cu pâ- 
trundere poeme precum împărat și proletar, Serisorile'j

AL Piru
Continuare în pag. a 7-a



«Artele și literatura frumoasă trebuie să lie oglinzi de aur ale realității 
in care se mișcă poporul, o coarda noua, originala, proprie pe bina 
cea mare a lumii».

MIHAI EMINESCU

„Inima Iumilor“
UEminescu este căut 

sesia identitâțil. Ea 
claritate ociate neej

laitmotivele poeziei luinul dintre

UEminescu este căutarea de sine, ob
sesia identității. Ea se exprimă, cu o 
claritate ociate neegalată de nici un 
alt text. Intr-o variantă la De vorbiți 

mă fac că n-aud intitulată programatic Menire 
(ccă. 1873): ,-,De vorbiți mă fac că n-aud ! Nu 
zic ba și nu vă laud / Dănțuiți precum vă vine/ 
Nici vă șuier, nici v-aplaud / Dară nimerii nu 
m-aface / Ca să joc dup-a lui flaut / Căci me
nirea vieții mele / E pe mine mă caut** 
(V. 173).

Dedublarea pe care o dezvăluie acest text 
pare să fie o stare originară a eului determi
nată de separația decisivă de cosmos, de con
știința rupturii. Epoca romantică a încercat o 
soluție și o replică la această stare a eului. „Cu 
prilejul precedentei explozii a iraționalului, în 
vremea Contrareformei și a artei baroce, bi
serica orientase, fără prea multă osteneală, nor- 
nîrea mistică. Două secole mai tîrziu, după 
critica filosofilor, nu mai putea face același 
lucru. îi revenea artei (însă nu numai ei) me
nirea de a satisface unele din cerințele umane 
pe care, pînă atunci, religia izbutise să le 
exorcizeze. Din acea clipă, poezia tinde să de
vină o etică sau un mijloc neobișnuit de cu
noaștere metafizică; o nevoie o chinuie, aceea 
de a schimba viata, cum voia Rimbaud, de a 
schimba omul și de a-1 face să palpeze ființa
rea. Este nou aici nu atît faptul cit intenția, 
treptat ivită din inconștiență, de a stĂDini for
țele obscure $1 de a Învinge dualismul eu — 
univers" (Marcel Raymond). De aici pleacă una 
dintre direcțiile poeziei europene moderne, cea 
profetică, vizionara ce-sl află imnasul la Rim
baud si Eminescu: nu atît momentul ei de re
nunțare, cit conștiința imposibilității echilibru
lui. a adînclrli dualismului eu-univers.
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Romanticii au avut, pe diferite căi, revela
ția unității lumii. Intuiție, idee filosofică și me
taforă poetică în același timp, unitatea lumii 
rămîne unul dintre semnele 'distinctive ale se
colului romantic. Un emistih baudelairean ce
lebru — ..La Nature est un temple..." — poate 
fi socotit drept un fel de „concluzie" meta
forică a întregii perioade romantice. Bau
delaire „împrumuta" ideea, în termenii ei, din- 
tr-o carte n urnii poet romantic minor — Al
phonse Louis Constant: „Toute la nature est 
un temple pour nous". Ideea șt metafora apar
țin deci romantismului: Baudelaire le reia, dar 
le dă o semnificație nouă.

Cei mai mulți poeți romantici înțelegeau uni
tatea lumii ca ne un semn al participării di
vinității la viata naturii în a cărei infinitate 
ființa umană (ca si cea divină) tinde să se răs- 
pîndească. A exista în unitatea lumii însemna, 
în același timp, o pierdere de sine, o mișcare 
centrifugală în raport cu eul. Acestei tendințe 
nu i se pot sustrage nici poeți rebeli și ico
noclaști ca Byron! „I live not in myself, but I 
become / Portion of that around me: and to 
me / High mountains are a feeling..." (Childe 
Harold's Pilgrimage, III, 72). Opera romantică 
anulează Uneori, chiar dacă Dentru scurtă 
vreme sau numai aparent, dualismul om-cos- 
mos. dar procesul acesta determină o nouă 
inegalitate șl devine posibilitatea unei noi scin
dări. Fără a se putea spune că aceasta este o 
stare generală In întreaga poezie romantică, 
eul are totuși un statut de subordonat în ori
zontul unei naturi penetrate de ființa divi
nității.

Perttru Baudelaire. „La nature est un temple 
ou de vivants piliers / Laissent parfois dortir 
de confuses paroles..." Natura e un templu unde 

jg.pț^en^Jii’iniiății -este ^contuză". într-un-’plan 
de ădincîfne «1 textului, un eu impersonal

•'*? ■‘«e substituie quasiabsentei divinității Pen- 
tru Baudelaire, natura este un „templu* din 
care zeul se retrage. Odată cu autorul Florilar 
răului, a exista In unitatea lumii nu mai În
seamnă o abdicare de la sine, o pierdere In 
infinitatea naturii, ci o regăsire, o „centrali
zare a eului". Mișcarea este acum. In sensul 
ideilor care ne interesează, centripetă In raport 
cu eul: ea tinde să instituie o prezență cu atît 
mai semnificativă cu cit poezia modernă a for
țat propriile sale limite pentru a deveni cu 
adevărat o poezie a umanului.

Prin expansiune, eul eminescian vizează, de 
asemenea, propria sa „centralizare*1 2 * *: .....eu, tu,

1) M. Eminescu, Opere, volumul IX, edițiâ 
realizată sub auspiciile Academiei R.S. Româ
nia și ale Muzeului literaturii române.

Menționăm că acest volum, predat Editurii 
Academiei, cuprinde, in integralitatea lor, artico
le din prima fază a activității gazetărești a poe
tului, apărute în Albina, Familia, Federațiunea; 
Convorbiri literare și Curierul de Iași.

2) Titu Maiorescu, Critice, vol. II, Editura li
brăriei Socec et comp., Buc., 1928, pag. 175.
’) Este vorba de documentatul studiu (impro

priu intitulat, datorită confuziei de termeni din
epocă) : Naționalismul lui Eminescu, Editura
„Bucovina", 1932.

4) Revista Fundațiilor Regale, 1 iulie 1939.
s) Pompiliu Constantinescu, Scrieri, 2, op. cit.,

pag. 543.
e) Oniul liber, nr. 3—4, 1925.

el... se confundă intr-un întreg..! într-un In
divid". S-ar putea vorbi acum despre apariția 
unui „eu hiperbolic", un eu ajuns aici in această 
concentrare a celor trei persoane (eu. tu. el). 
81 care tinde să se substituie divinității: „Eu 
e Dumnezeu". Acesta e înțelesul principal al 
textului eminescian (datat 1867) și cel care 
„pregătește" dteva afirmații de mai tîrziu: 
„Dumnezeu este mort" (1871), „și mindril zei 
sunt astăzi marmuri moarte- (1876) etc., afir
mații care întăresc semnificația proDusă de noi.

Ideea ..centralizării eului" devenise o necesi
tate a poeziei europene de după 1850. Ea apare, 
textual, la Baudelaire și Eminescu. Poetul fran
cez scria în Inima mea așa cum este (cca. 
1859—1866): „Despre vaoorizarea și centraliza
rea Eului. Aici e totul". In ce-1 privește pe 
poetul român, detașăm dintr-o scrisoare tri
misă lui Iacob Negruzzi (11 februarie 1871) ur
mătorul pasaj : „...fiecare dintre noi e un or
gan central care-si asimilează Intr-un moment 
toate întîmnlârlle lumii care-i vin la conștiință’*. 
Textul acesta îl continuă și îl comoletează pe 
cel din 1867; el clarifică semnificațiile pe care 
le acordăm acelui text si se lasă mai bine în
țeles prin celălalt.

Centralizarea eului presupune un efort de 
cuprindere și de asceză, depășirea spațiului 
monadic «1 persoanei empirice către ilimitarea 
eului planetar și impune, totodată, necesitatea 
unei concentrări: ..fiecare dintre noi e un or
gan central", un nucleu viu care asimilează 
„toate întâmplările" cosmosului, „eu e Dumne
zeu". Această „încoronare" a eului planetar, in
tr-un orizont din care zeul s-a retras, este unul 
dintre semnele fundamentale ale unei noi vîrste 
a poeziei. Asceza e tocmai acea imposibilitate 
a poetului de a-gi mai savura deliciile expe
rienței intime, întîmplârile biografiei sale.

Constituirea eului planetar (a eului ,,imper
sonal", integrator) se produce, în poezia emi
nesciană, relativ lent, ceea ce nu înseamnă 
totuși că acest proces durează mal mult de 
aproximativ un deceniu. EI marchează o deta
șare de spectacolul eului subiectiv. Detașarea 
despre care vorbim nu echivalează, desigur, cu 
o rupere totală de eul empiric, de eul subiec
tiv care domină in numeroase poe2ii de tine
rețe și persistă chiar in unele poeme de mai 
tîrziu. Evoluția este însă vizibilă și certă. De
personalizarea liricii eminesciene se produce 
mai întîi in Înțelesul că verbul poetic „nu se 
mai naște din acea unitate a poeziei cu per
soana empirică la care aspiraseră romanticii, 
in opoziție cu tradiția multiseculară a liricii 
dinaintea lor" (in termenii lui Hugo Friedrich 
despre Baudelaire). Numeroase poeme emines
ciene. de la Ondina (1868), plnă la Gemenii și 
Mușat și uraitorile (1882), „vorbesc" ne pled nd 
de la eu, omul-Eminescu este aplecat asupra 
sa ca esență a ființei. Verbul poetic apare din 
unitatea poeziei cu „persoana" (cu eul) care 
tinde să devină un „organ central" al lumii 
(v. Ondina. Melancolie etc.). Poemul Serita 
(varianta B a Ondinei) ar putea fi socotit un 
poem programatic, Ia fel ca șl alte texte din 
primii ani ai creației, cu atit mai mult cu cit, 
pe o pagină a manuscrisului. Eminescu notează 
cîteva „glase-ecuațli" (Perpessicius):

„Seraph : putere 
Cîntec : lege 
Stelle : lumi 
Soare : tot w Al]

Inima complexul lor

Colorile : legile"

Pe același manuscris, atrag atenția alte două 
însemnări lapidare: ,,Cintul)Muzica" și „Vede
rea. auzul, simțurile nobile. Estetică" (V, 30). 
Eminescu pare că-și fixează un program, schi
țat aici in linii mari, program pe care opera îl 
confirmă- El propune astfel una dintre cele mai 
interesante sinteze lirice din literatura europeană 
a epocii, sinteză care amintește de privirea lui 
Mallarme și muzicalitatea Iui Verlaine. „Giosele-

La Ipotești a fost redeschisă casa-muzeu Mihai Eminescu. Edificiul, reconstruit pe baza 
unor fotografii de epocă, respectă întocmai arhitectura și structura adevăratei case a părin
ților poetului. Caia din Ipotești, așa cum a existat In timpul vieții poetului, a fost dărlmată 
In anul 1924, fapt ce a «tirnit un val de proteste din partea celor de bună credință. S-a 
refăcut apoi, pe la sfirșitul celui de-a] patrulea deceniu al veacului, o altă casă a cărei 
arhitectură era mult prea departe de realitate șl care avea aă fie dărimată la Începutul anu
lui trecut. In timpul lucrărilor de reconstruire a fost descoperită temelia vechil case, pe 
care, după consolidare, a-a realizat noul edificiu. Interiorul, mobilat cu piese reconstituite, 
propune vizitatorilor biroul căminarului Eminovici, așa cum arăta in timpul copilăriei poetu
lui, dormitorul și salonul de primire al familiei, fotografii, documente și manuscrise de 
epocă repunlnd tn valoare ambianta „casei bătrinești“. S-au reconstituit, totodată, mormintele 
părinților poetului, ale fraților înhumați in imediata vecinătate a casei copilăriei. Hotărlrea 
de a se reconstrui ca.a copilăriei lui Eminescu, așa cum ■ foct ea in realitate, așa cum l-a 
adăpoatit ani de-a rindul pe poet, constituie un act de aleasă cinstire din partea conducerii 
superioare de partid șl de stat. Redeschiderea casei-muzeu a avut loc în cadrul celei de a 
Vl-ă ediții a zilelor „Mihai Eminescu" desfășurată la Ipoteștl șl Botoșani.

«Cum la zidirea piramidelor, acelor piedici contra păsurilor vremii, fundamentele cele 

largi și intime purtau deja in ele intențiunea unei zidiri monumentale, care e menită 

de-a ajunge la o culme, astfel in viața unui popor munca generațiunilor trecute, care 

pun fundamentul, conține deja in ea ideea întregului-,

MIHAI EMINESCU

ecuații" și poemul Serata indica liniile de forță 
ale logosului poetic eminescian și. totodată, ex
primă necesitatea „centralizării cîntecului" 
(„...Inima complexul lor"). Eminescu o conceoe 
ca pe o „cîntare a cîntărilor" („Concurg cîntările 
într-o cintare", din Serata), o sinteză al cărei 
loc cosmic este „inima planetară" („Inima lu- 
milor", cum scrie el însuși), eul ridicat la putere 
care se exprimă prin vocea poetului. Vocea poe
tului este deci o sinteză a vocii elementelor, o 
expresie a aplicării la nivelul limbajului a legii 
analogiei universale. „Una dintre consecințele 
legii analogiei universale, scrie Richard despre 
Baudelaire, este ca intre cuvinte și lucruri să nu 
existe un divorț, nici măcar distanță, ca orice 
realitate să fie exprimată aricind exact, ca toate 
cuvintele să fie obiecte care se cer ■ fi gustate 
jrvsavparea lor iar cuvinte
care m’„cer a. fi. Vpcaa

ofxîm^ s toefler. to doar 
-d < Vocii clementelor <S -a anftaie a
elementelor și a cuvintelor. Realizarea acestei 
CGr<-«nd^ri|e se situează In centrul tendințelor 
fundamentate die poeziei eminesciene și indică 
o continuă dispută intre „conținut** și „formă" 
(„Unde* voi găsi cuvintul / Ce jexprtmâ adevă
rul..." etc.), dispută ce presimte sau chiar nu
mește inevitabilitatea unei dereglări în mecanis
mul limbajului : „Cind pe mine forma, limba 
abia poate să mă-ncapă...“ In etapa vizionară, 
elementele convorbesc, obiectele „sint" cuvinte 
ce se cer a fi ascultate și înțelese : „Și cuminți 
frunzele toate iși comunică misteruri /.../ Cine 
are-urechi s-asculte ce vorbesc gurile rele / Si 
vorbărețele valuri și prorocitoare stele...** în 
acest transfer magic pe care-1 implică legea 
analogiei universale, cuvintele par adesea 
„obiecte" ce se cer a fi văzute (nimfele ..culeg 
flori, șoptesc cu hohot și vorbesc mărgăritare", 
s.n.) și „gustate" in savoarea lor materială : 
„Dar vorbele-ți mai dulci ca mierea-n faguri ' 
Le gust in suflet, le iubesc, le laud" (variantă Ia 
!□ căutarea Seberezadei, V, 184).

Starea eului poetic este acum aceea de uimire 
în fața tainelor descifrate ale existenței, stare 
care o precede și o anunță pe aceea, cerută de 
eul impersonal (eul planetar), a uitării de sine.

Poetul care concepea teoretic centralizarea 
eului, o „localizează geografic" în străvechea 
patrie a lui Orfeu ; „Cind plutești pe ea (pe Du
năre, n.n.) te-ai crede centrul lumii", vers care 
trece In „Cind plutești pe ea te-ai crede că tu 
ești in centrul lumii" (V, 82). Intervine aici un 
„simbolism al centrului" (ca expresie poetică, nu 
rar la Eminescu), o consecință directă in planul 
limbajului a acțiunii forțelor centripete care 
constituie unitate* lumii.

tn această mișcare, nu «e produce o dispersare 
a eului, dimpotrivă, ea determină o concentrare 
și a asceză a lui. Punctul ei culminant ii consti
tuie realizarea calai planetar a cărui formulare 
textuală explicită se află insă intr-un poem din 
perioada nev^iensră ce exprimă o altă stare, 
descendentă. a eului. imaginii „stelei
ce-a murit" L-Icoana stelei ce-a murit / încet 
pe cer te suie : ■ Ere pe cind nu s-a zărit, / Azi 
o vedem ș; nu e..."). ..imaginea-' eului planetar, 
ca superlativ al cisitralizării eului, apare in 
strofa a V-a din O, *nțelcpciune ai aripi de ceară, 
poem din anu maturității cind raporturile poet- 
lume sint modificate in esență, cind Eminescu 
avea conștiința «ararației, a înstrăinării sale In 
fața cărții Închise a naturii (,.Pierdută-i a na
turii sfintâ ufflbă...9 *) : „Si tot ce codrul a gindit 
cu Jale / în umbra sa pătată de lumini, ; Ce 
spun : izvorul lunecind la vale, / Ce spune cul
mea, lunca dc arini. Ce spune noaptea ceruri
lor sale, / Ce lunii spun luceferii senini / Se 
adunau in risul meu in plinsu-mi / De mă uitam 
răpit pe mine iniumi". Eul planetar este aici 
mai mult decit acel acord verbal „între macro
cosm ți microcosm' di^pre care vorbea Marcel 
Raymond in legătură cu Baudelaire, este o con
centrare maximă, un „nucleu cosmic", loc geo
metric de întilnire a tuturor corespunderilor 
unde se manifestă dialectica poeziei eminesciene. 
Asceza eului planetar e această uitare de sine, 
comparabil* cu uitarea de sine rimbaldiană 
despre care Jean Pierre Richard credea că este 
unică (!) în spațiul poeziei europene de 
după 1850.

In 1879. corespunderile, eul planetar, cu acea 
ipostază obligatorie a sa, uitarea de sine, sint 
fapte depășite. O altă realitate se impune acum 
eului poetic (el insuși devenit altceva) : ruptura, 
marea scindare, separația de cosmos, înstrăina
rea : „O, -nțelepciune ai aripi de ceară ! / Ne-ai 
luat tot făr’ să ne dai nimic /.../ Tu ai stins 
ochiul Greciei antice, / Secata-i brațul sculptoru
lui grec, Oricit oceanu-ar vrea să se ridice / 
Cu mii talazuri ce înspumate trec / Nimic el nouă 
nu ne poate zice. / Genunchiul, gîndul eu îa el 
nu-mi plec / Căci glasul tău urechea noastră-o 
«cbimbă i / Pierdută-t a naturii afîntâ limbă". 
Victimă a modernității (in capcana „înțelep
ciunii" pozitivismului epocii sale, a „veacului de 
fier", cum îl numește el însuși), prin această 
brutală separație de cosmos, poetul nu mai poate 
asculta vocea elementelor, a „vorbărețelor va
luri", „glasul lumii, glasul mării..." Această su
ferință nu este numai a sa, cl a tuturor : „Căci 
glasul tău urechea noastră-o schimbă î / Picr- 
dută-1 a naturii sfîntă limbă" (s.n.). Vocea poe
tului nu mai este o sinteză a vocii elementelor.

I. Constantinescu

EU-pronume 
al conștiinței 

dramatice
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sacc in<rpe in concepția romantică a 
cu eu, pentru că eu este 

Cwf.ui. Ee este certitudinea ți definiția 
a unui prezent uman cos- 

OTcsfi 1-<JT petrece biografia. Eu 
.n, •• w iwsrexzâ. t-u trebuia îi ț.u. divis: dea- 
„ *** -. ce toî case ce trebuia șt trebuie

fie in >jme. Eu ettF tdîuiu. conțiiința 
sâsolvîâ, anpajață in cu detlinți. Subi
ectul Uric i.Jr* jr «Efe incepTiitul fi
sfirțituL Odatd*cu apariția a pătruns în
univers lumina cererea a șpiritului uman. Din 
primele poezu,' juvenile, poetul apărea invoca
tor : Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie (La 
Bucovina). Poetul este eul care visează continuu 
asupra unei geneze imaginare. Ego-non-ego ra- 
mine o ecuație irefutabilă. Subiectul liric emi
nescian nu numai enunță drama existențială, 
dar in primul rind denunță drama umană : (eu) 
imi voi încorda lira spre a cinta lumii, eu port 
cu ușurință fi cu zimbet a lor ură“, eu comu
nic cu visătorii lumii, eu scriam versuri, în
semne pentru nemurirea umană, eu „oi urma 
să scriu" pentru a nu se uita pe sine niciodată 
existența. Eul eminescian nu se istorisește, pen
tru că el nu este individul, ci exponenta uma
nă. Nu este singurul, ci unicul, le Je «au le Mol, 
cum ar fi spus Montaigne. Eu este pluridispo- 
nibilitatea geniului ființei noastre, formă a or- 
fismului eminescian. DiscursuL liric se reali
zează dintr-o mișcare de rotație in jurul lui Eu 
a lumii fenomenologice. Eu este confruntare, 
acord de dezacorduri veșnice. Conștiința a de
venit și subiect și obiect al dramei. Durerea, 
suferința, tristețea au atacat sufletul romantic 
nu cu arme ci cu foc dinlăuntrul său. Eu este 
bolnav de boala mizeriei pămîntului care l-a 
instreinat pe om de destinul său. Eu nu este un 
bolnav, cit mai ales un îmbolnăvit de contin
gent, temporalitate. Eu, infr-o lume alienată, a 
devenit subiect al re-identificării ți al căutării 
de sine. Conștiința lui ego eminescian este a 
unei neperechi de destin și prin destin, in cău
tare de sine și în negare disperată. Eu rd mi ne 
singurul prezent in fața fatalității : Nu cre
deam ; înălțăm ; Jalnic ard ; nu pot Dintotdea- 
una cel care a fost luat ca martor al tuturor a 
fost această conștiință care se auto-afirmă. 
Timpurile verbale devin variații ale unui unic 
ți lucid prezent al poetului. Gerard de Nerval, 
vorbind despre trecut, vorbea despre un timp 
al conștiinței sale : J’etais en poște, moi, ve- 
nant de m'eveiller. Eul romantic eminescian 
este conștiința aflată in post universal. Eu este 
cel care a pierdut totul, s-a înșelat, dar acceptă 
la infinit trăirea dramei umane. El n-a existat 
niciodată în stare de refugiu și de abandon. Eu 
aspiră „ca unul venind de mine-aproape“ (Des
părțire) să-i aducă un mesaj, unicul mesaj de 
salvare din moarte : cel de dragoste. Solitudi
nea eului eminescian nu este un cimitir roman
tic tn care poeții se îngroapă de vii. ci numai 
un spațiu de reflecțiune cosmică asupra dramei 
umane. Monologarea lui ego interceptează toate 
relațiile de transmisiune ale ființei noaitre irt 
univers. Celelalte prezențe tint pronominale |i 
polarizante, nu polarizatoare. Ele tint familia 
pierdută sau rătăcită a lui ego in univers. De 
unde mereu starea Eului eminescian răzimat in 
univers numai pe corpul de sunete ale lirei. 
Ceilalți, exponenți pronominali, suferă de boala 
non-aderenții la condiția de geniu. Căutarea e- 
minesciană nu este așadar din lipsă de sufici
ent fond propriu de susținere, ci din nevoia de 
a salva existența din jur, de a duce omul nu
mai in departele aspirațiilor sale ideale. Eu este 
Poetul, adică expresia umanității eterne, litere 
de martir cosmic. Omul, in ipostaza eminesciană, 
caută propriul eu, reintegrarea in propria sa 
condiție. Această voce care poate spune din nou 
după milenii, Eu, ca eu sint fiul omului, poate 
acum să spună eu-omul, eu-lumea. Poetul s-a 
născut și a pătimit pentru oameni, e îngerul lor 
de pază, demonul răzvrătit, martirul lor. Drama 
umană s-a mutat de la eroul mitologic fi is
toric la poet. El nu va mai trăi o dramă, ci 
drama, ca anticii. El nu va nara despre dramă ; 
poetul o va trăi. Măreția eului eminescian nu 
iese din domnia unei egolatrii cintate, ci din 
identificarea nemijlocită. Poetul dă sens exis
tenței, nu o nominalizează. Ego nu-și distribuie 
afișe de trăire. Eul eminescian este singurul 
care a reușit să-și păstreze unicitatea intr-o lu
me de diviziuni și subdiviziuni pronominale, in
tre el și ea, intre voi și ei. Numai Tu, persoana 
a doua, cea mai aproape, este și aproapele cău
tat, și sperat să-l dobindească, a Eului emines
cian. El e adoratul și uritul, tu este speranța 
poetului într-o reconciliere și vindecare de des
tin,. depășire și înfringere. Dar tu rămine apa
rența, ficțiunea, visul; tu nu este chemată la viața 
geniului. Există și nu mai există, vine și dis
pare concomitent. Numai eu identifică, tu di
versifică și demistifică realitatea poetului. Tu 
poate fi proiectată în cadrele eternității : poate 

fi Fecioara, Femeia, Iubita, îngerul și Zeea, 
Demonul și Eva, dar tu nu are grația coheren- 
ței interioare, este lipsită de suportul cosmic. 
Tu, în dialogul dramatic al liricii eminesciene, 
este un Absolut in curs de alterare, sau deja 
alterat dinspre exterior. Tu nu poate fi 
spirit, ci numai un produs al spiritului proiec
tor al lui Ego. Verbul este numai harul poetu
lui. Eul eminescian trăiește ipostaza unică, irg- 
petabilă ; tu are biografie, este Cătălina care se 
melancolizează privind cerul ca și cum regretă 
că pierde timpul. Unul este in eternitate, celă
lalt in ipostaze de timp : „Ich ut matorische 
Phantasie, nicht autobiographic" (Hugo Frie
drich, Die Structur der modernen Lyrlk, 1956. 
p. 52). Corelația dintre eu și tu Implică relația 
predestinată a cuplului. Eu este adamic. cel ce 
a fost creat pentru a crea. El co-participă la 
creație, fiind începutul, tu este mereu intir- 
ziatul, cel care ar mai trebui să se nască o dată.

■ Tu in poezia eminesciană este partenerul po
sibil, in veșnică aspirație. Adevărata împli
nire va fi numai atunci cind va fi re făcut 
cuplul, adică unitatea. Tu mai poți îndrepta 
eroarea des-facerii inițiale, a ruperii pămintului 
de ape fi a cerului de pămint. Tu vii din „haos" 
purtind in suflet harul ți păcatul, izbăvirea și 
supunerea. „Tu ești sfintă prin iubire", avind 
grația lui ego. Dar destinul lui tu este al depar- 
telui fi inaccesibilului. Tu este mereu dincolo 
de ego. E ceea ce a fost sau mai poate fi, dar 
nu este prezent. „Tu să-mt fi mireasă", „Tu tre
buie să mă însoțești", pentru că este indispen
sabilul ființei eminesciene. Tu este intr-adevăr 
a dgua persoană a lui ego eminescian. Prin 
tu, poetul trăiește pierderea ți înstrăinarea sa 
in univers. Este absența ia chemare și la mesaj. 
Tu nu poate deveni decit fragmentar în con
diția de ego. Cu această persoană din imagina
rul eminescian se declanșează starea de absență 
in cosmos. Cu această persoană nu se poațe 
intreține discursul liric. E cea dinții mască con
fuză a lui ego. De unde continua invocare, a- 
mintire a lui tu. Eul poetic iși caută insă ca 
Sisif, re-întregirea de sine, căci tu, ca și ea și 
ci, dispar tot mai mult in poveste, legenda vieții 
trecute, in noianurile de vise și de fantasme. 
Dar poetul caută, așteaptă, călătorește după 
himeră, pentru că numai tu îi întărește opozi
ția de destine și impactul cu destinul său. Tu 
mai păstrează speranța resurecției, și odată 
atins de geniu poate să se producă minunea, 
dar el și ea rămid neutri, în desfășurare ne
angajată la dramă. Eu și tu se dispută ; el și ea 
sint irecuperabili ; despre ei se spune. Drama 
se declanșează în Luceafărul din momentul in 
care apare eu din haos și din lumină. Mecanis
mul variației și rotirii persoanelor în poemul 
eminescian oferă o ilustrativă panoramă a mu
tațiilor in discursul liric. El și ea vin, se apro
pie din legendă. Drama însă nu e posibilă cu 
morți. Trebuie să apară conștiința, ego, pentru a 
întrerupe linearitatea narației poetice. Din 
acel moment, el și ea dispar. El e Luceafărul, eu 
este conștiința poetului. El 0 moarte dom
nească, astru, voievod, eu e viața eternității și 
eternitatea prin viață. Frecvența lui tu denotă 
caracterul de interogație dramatică și insepara- 
bilitatea dihotomică de ego. Măreția imaginară 
a lui tu este cd fiind înstrăinat, va fi mereu a- 
proapele poetului. Va rămîne pe vecie grija și 
neliniștea geniului. Tu nu iese din sufletul său; 
face parte din matricea sa existențială, a făcut 
și face parte din eu, adică din ființă. E durata 
afectivă, mamă și iubită. Ego poate continuu 
să constituie, să re-constituie plecările și 
venirile destinului său și ale umanității. Tu ră
mine o subordine de geniu. Singur eu este un 
implicat in condiția lumii, un Unu în univers. 
Drama lut ego este a unicității : „în van mai 
caut lumea-mi". Epuizind toate demersurile, eu 
supraviețuiește ca subiect al dramei numai ca 
eu-conștiință de poet. Anulind varii posibili
tăți, pierzind pariul cu visul și cu speranța, eul 
eminescian e gata oricind să repete numai 
experiența sa de poet. în orice reluare existen
țială, eu „tot poet... ași fi". Ea și el ie aduna 
in mamoria lui ego. tu este disputa durabilă 
intr-un veșnic prezent. Ea fl cheamă spre tre
cut. _tu il reryrhpe di‘. prezent. .Prin, tu eul emi- 
neician se autorespinge mai in profunzimile lui 
sieși. Formele pronominale in afara eroului liric 
al dramei romantice eminesciene sint „subiecte 
și obiecte indirecte", eu este unicul enunță- 
tor. Esențialul a devenit în conștiința umană 
actul de identificare : „qui parle". Subiectul 
uman a ieșit din cămășuiala formelor și substi
tuirilor. Destinul său este acela al tuturor. Și
nele său cuprinde, nu închide umanitatea. Eul 
eminescian se află în comunicare cu umanitatea 
de euri, cu noi. Regăsirea lui ego este o spe
ranță pusă în noi. Șinele poetului este tot
deauna un plural. Căutarea orfică a unui ex
ponent de conștiință denunță un perpetuu „appel 
ă l’unită", cum afirma Beguin. Noi este nu sub
stituire, ci unire și unitate, sinteza posibilă 
intre prima și a doua persoană : „Noi nu avem 
nici timp, nici loc, l $i nu cunoaștem moarte". 
Noi este acea ființă a unui eu-poet și eu-popor 
contopiți : „noi țara", „noi-poporul". „Noi sin- 
tem". „Noi am fost". Eul poetic se vindecă de 
la acest izvor al mîntuirii. Eu și noi sint con
știința unică : „Eu iți zic"... „Noi 7 Bună pace". 
Eu, prin noi, afirmă plenar poetul. Lirica lui 
Eminescu întinde un braț cosmic de regăsire și 
de împlinire a eului său suferind de mizeria 
umană. Ego este suflu vital și dramatic al exis
tenței, nu o ultimă necropolă a ființei. Totul a 
fost și poate fi zadarnic, nu insă nevoia cânte
cului, a afirmării prin poezie a prezenței umane. 
Unicitatea spectrală a destinului a transformat 
aventura lui unu într-o aventură a umanității. 
Eu e singur, dar gindind la umanitate. Apele 
din care s-a născut Luceafărul erau ale pă- 
mtntului. Ego îndură pentru propovăduirea sa, 
va fi necrezut și neiubit, va muri pe patul sufe
rinței fi durerii comune dar va învia mereu 
prin tăria mesajului său uman, iubind Verbul, 
adică omul in esența sa.

Marin Bucur

Posteritatea 
gazetăriei

Urmare din pag. 1

dea exemple de „stil kmn" citează ..unele ziare 
din București, Bomânia liberă și articolele 
d-ului Eminescu din Timpul" î), ceea ce înseam
nă (deți aspectul abordat e limitat) că scrisul 
gazetăresc al poetului se bucura, in acei ani, de 
o anume notorietate.

D. Murârațu evocă în cartea sa ’î și însemna
rea lui Duiliu Zamfirescu din L’Etoile roumaine 
(26 oct—7 noiembrie 1885), in care se afirmă sus 
ți tare el pamfletele eminesciene la adreaa pă
turii superpuse și a camarilei liberale răscoliseră 
întreaga opinie publică. Chiar dacă ghicim aici 
resentimentele prozatorului — aflat in proces de 
presă cu brătienițtii, pe chestiunea acțiunilor So
cietății „Reșița" —, valoarea documentară a 
mărturiei nu poate fi invalidată.

Putem, prin urmare, cu oricîtă prudență am 
folosi sursele de informare, să conchidem că ar
ticolele lui Eminescu, prin strălucirea expresiei 
ți a ideilor, fuseseră, intr-un fel sau altul, re
marcate la apariție. Altceva reprezintă insă fap
tul că ecourile lor nu se transformaseră intr-o 
emisie continuă, capabilă să imprime o direcție 
in aria gazetăriei românești. Un motiv este și 
acela că nefiind strînse în volum intervențiile 
eminesciene au soarta paginilor de ziar, repede 
ieșite din orbita atenției publice. S-a adăugat 
ți concurența cu interesul sțîrntt de vraja poe
ziei, ca și de aura destinului tragic care au aca
parat atenția comentatorilor o perioadă înde
lungată, împinglnd inevitabil în umbră ipostaza 
marelui gazetar.

Meritul de a fi redescoperit activitatea publi
cistică a lui M. Eminescu trebuie atribuit celor 
din cercul de la Sămănătorul. 1. Scurtu, pe lingă 
articolele din publicația cu pricina, a editat, cum 
se știe, în 1903, volumul Scrieri politice și lite
rare. Să amintim și Icoane vechi și icoane nouă, 
apărute la Vălenii de Munte, în 1909, cu o pre
față a lui N. Iorga. Și pentru că am menționat 
numele marelui cărturar, să spunem că mai ales 
datorită activității sale pasionate au fost repuse 
în actualitate idei politice eminesciene. (Artico

lul din 11 ianuarie 1904, dîn coloanele Semănă
torului, deschide o serie de intervenții susținute 
cu o aprindere temperamentală care consună 
celei eminesciene).

E. Lovinescu va avea motive întemeiate să 
remarce că, după 1900, n-a existat doctrină care, 
îmbrâțișînd, într-un fel sau altul, problema na
țională să nu se revendice de la Eminescu. Ci
tind această opinie nu ne gîndim la mișcările 
extremiste, de dreapta, care numai printr-un 
act de efracție intelectuală și-au putut asocia 
numele marelui poet, extrăgînd arbitrar fraze 
din articolele sale și răstălmăclndu-le sensul, 
ignorînd viziunea sa istorică asupra națiunii și 
fondul democratic al umanismului său țărănesc. 
Avem însă în vedere iradierea — pe căi com
plexe — a exemplului gazetăriei eminesciene 
care-1 făcea pe Camil Petrescu să scrie, în 1939, 
că „cei cîțiva ani de scris politic al lui Emi
nescu" au făcut ca generația sa — a autorului 
Patului lui Proeust — să fie „tot atît de complet j
eminesciană pe cît era cea de la 1900". Cu obiș- |
nuita-i pasiune in a „vedea" ideile, cel care era 
el însuși un jurnalist-cugetător remarcabil, su
blinia că dacă, in 1895, Eminescu fusese admirat 
ca „poet filozof de nuanță pesimistă", dacă ge
nerația imediat următoare il exaltase în postura 
romantică a liricii sale, „putem spune că astăzi 
trece la zenit geniul politic, răscolitorul trecutu
lui românesc, de Ia articolele de îndreptar politic 
pînă la îndrăgostitul de veacul -«o mie patru 
sute-". (Să ținem seama că, în acei ani, elogiul 
eminescian al tradițiilor auguste ale națiunii »
avea un sens activ, în lupta contra neobarbariei 
fasciste care tindea să anihileze națiunile și sta
tele naționale, laolaltă cu tezaurul spiritual al 
umanității). Bineînțeles, Camil Petrescu îl va 
privi pe Eminescu prin lanterna magică a pro
priilor obsesii teoretice, reținînd : „Scrutarea 
pătrunzătoare a structurilor românești, vederea 
limpede a esențelor naționale ca un act de cul
tură, deși accentul lor fenomenologic nu parti
cipă de la ordinea gindirii absolute decît prin 
aservirea la istorie"-1').

Să ne îndreptăm însă atenția asupra conexiu
nilor cu publicistica literară. Criticul, care a ur
mărit cu stăruință In articolele sale, această pro
blemă, este Pompiliu Constantinescu. în Reci- ! 
tind proza politica a lui Eminescu sublinia „va- ' 
loarea de mit", „forța afectiva și fluxul de rezo
nanță lirică al simțirii politice eminesciene exer- 
citînd aceeași sugestie ca și poezia Iui asupra 
generațiilor posterioare". Dacă „tradiționalismul" 
eminescian 1 se părea că „n-are sensul și funda
mentul unei acțiuni ștlințîffee pe care se poate 
continua o problematică socială", în schimb li re
cunoaște „rolul de a fi pus în circulație o valoare 
afectivă".

Aruncînd o privire asupra Istoriei acestui „cu
rent de simțire" în perimetrul vieții literare îl 
amintea, în primul rind, pe N. Iorga care „i-a 
reluat unda și a multiplicat-o cu pasiunea și în
chipuirea sa în epoca sămănătorismului11. Alt 
nume invocat era cel al lui Octavian Goga — 
„prin acțiunea oratorică și ideologia sentimentală 
a unui alt poet îndreptat spre politică"5).

Se observa ușor că sint luați In considerație 
Scriitori apropiați de Eminescu și în planul idei
lor și în cel, am spune, al consonanțelor tempe
ramentale.

Este calea pe care merge și E. Lovinescu, 
atunci cînd, în T. Malorescu șl posteritatea lui 
critică, îl opune pe S. Mehedinți mentorului 
„Junimeî" și-l atașează eminescianismului, fiind 
„de structură rurală, pasională, tradiționalistă, 
eticistă, din stirpea lui Eminescu".

Dacă am muta insă discuția într-un plan mai 
general, al unei viziuni de un criticism social și 
moral absolut — societatea contemporana prin 
decăderea și crimele ei apărînd sub semnul unei 
iminente și neîndurătoare „judecați de apoi" — 
am putea sesiza rezonanțe eminesciene firești și 
în publicistica socialiștilor. Unele puncte comune 
sub raportul ideilor au fost relevate de Ibrăt- 
leanu. Este Insă imposibil t>ă nu se fi exercitat 
și o contaminare în materie de mijloace și atitu
dine gazetărească. Avem in vedere tipul de ar- 
ticol demascator, de a violență polemică spume- 
gătoare. așa cum 11 eultivfi, bunăoară, -C. Miile — 
nota bene : încurajat pentru versurile, sale de 
Eminescu —, sau N.D. Cocea. L-am aminti 
(epoca României Muncitoare) și pe Panait 
Istrati. Intr-un articol din 1925, el va afirma cu 
impetuozitate plebeiană : „Eminescu in epoca Iui 
și față de scurta-i viață a dat societății lovituri 
pe cari, dacă această societate ar avea obraz, 
le-ar simți și astăzi1*6 * *). Putem apune că sub 
acest unghi era receptat și luat ca model, in me
diile socialiste, verbul incandescent eminescian.

In arhiva lui Pompiliu Constantinescu se gă
sesc schițele unor studii care n-au mai apucat 
sâ fie redactate, sau au intrat parțial in varii 
articole publicate în presă. Unul dintre acestea 
urma să se ocupe de „Problema pamfletului la 
Eminescu". Aici, criticul lărgea aria compara
țiilor incluzîndu-I și pe Tudor Arghezi. De fapt, 
operația era una de distanțare, disociind aceste 
categorii : „Eminescu — Iorga — pamflet de 
idei. Arghezi — pamflet artist".

Adevărul e că în gazetăria eminesciană ne în
tâmpină o devălmășie de „genuri" și formule : 
eseuri, pamflete, foiletoane, articole doctrinare 
etc. Epoca următoare ne lasă să observăm in 
publicistica română adîncirea procesului de di
versificare șl singularizare, diferite specii am- 
biționîndu-se sfi-și creeze un statut propriu sub 
raportul specificității expresiei. Articolele nu mai 
au un caracter strict funcțional, nu mai exprimă 
doar o atitudine față de viață ci și una estetică 
(Urmărită în chip programatic), ,

Este ceea ce s-a întîmplat șî cu pamfletul 
care, sub pana Iui Tudor Arghezi, capătă atri
butele unui gen literar. Anumite „corespon
dente" cu pamfletul eminescian nu pot fi ne
gate, chiar dacă ne-am referi numai la o parti
cularitate cunoscută, diatriba redactorului de la 
Timpul depășind obiectivul strict polemic, creind 
viziuni de coșmar, acumulînd monstruozități, 
descompuneri în plan fizic și moral, reeditând 
atmosfera Apocalipsului etc., trăsături pe care 
Arghezi le va dezvolta în chip metodic și le va 
duce dincolo de limitele posibile, cu „geniul 
batjocurii, ridicat pînă la Înălțimi metafizice" 
(M. Ralea).

Influențe eminesciene ? Să ținem seama că 
experiența gazetărească a poetului național a 
devenit de-acum un bun comun al publicisticii 
noastre, ecourile ei intrînd în aliajul inextricabil 
al unor sinteze originale. Oferind un model de 
ceea ce se cheamă un 2iarist complet, unii au
tori vor revendica, firește, unele sau altele din
tre atributele sale, dar acestea vor deveni mai 
mult un punct de reper în raport cu care fiecare 
poale să-și clarifice propriile preocupări. Bine
înțeles. influența verbului gazetăresc emines
cian este departe de a Ii eruizată. Survine însă, 
în chip firesc, odată cu trecerea timpului, un 
proces de sublimare, accentuîndu-se, am spune, 
semnificații’« grave de ordin moral șî civic. Lec
ția esanțială a exemplului eminescian am re
duce-o la ideea de responsabilitate în fața na- I 
țiunii. Căci scriitorii șl ziariștii laolaltă vor privi 
totdeauna cu emoție spre acel timp de răscruce 
sfințit cu numele său, cind publicistica, fără a 
renunța cu nimic la prerogativele meseriei, era, 
totodată, un apostolat și un sacerdoțlu ; mereu 
se vor întoarce la modelul său, ca la o alma 
mater, pentru a se regăsi pe ei înșiși, pentru 
a se fortifica în ceea ce au mai înălțător ca as
pirații și îndatorire civică.

Aceasta ni se pare a fi calea prin care zia
ristica eminesciană va iradia continuu în aria li
terelor noastre, ca o „coloană de lumină" (pen
tru a-i folosi expresia), dincolo de chestiuni de 
meșteșua și de expresie, fiind implicate probleme 
de conștiință privind înseși titlurile de onoare 
ale scrlitorului-gazetar român.
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CAIIXCSCLIVI ■ Fiecare literatură națională formează focarul spiritului național, unde 
concurg razele din toate direcțiile vieții spirituale, ea arată nivelul vieții 
publice spirituale*.

MIHAI EMINESCU

„Raza 
ochiului senin“

A nteleasi ca o rzsxâ eooror^a
creația o se
tate indestr'_±ctib«Li boxat* pt in £*- 
tins și complex amaraMa de coo^ziaiu 
simbolice intre plasai ^ad:ni sz eeă 

al senzitivi tații, ambele redimrasjoaate fa seara 
viziona rism ului esențial de către o eoerțac tota
lizatoare care vizează pe de o parte desfacerea 
ordinii universale in nusseCe roețri r^x ft. pe 
de alta, ref.icerea aceste» oedKi rarr-o 
poetică spirituala Eul energetic rvra^z eszt 
prin excelență un complex dm! o de Bo
nomii teoretic ireconcihaa'e dar practic satm- 
mate idealului de unitate absolută : an idea! 
manifestat In opera eminesciană la 
grade și sub diferite ipostazieri, rareori însă m 
mod coerent și explicit. Hermeneutica este cea 
căreia ii revine sarcina drtectăni tuturor ipos
tazierilor energiei totalizatoare in opera poetu
lui și a ordonării acestora in jurul unor axe 
fundamentale ale gindirii creatoare eminrsK-fw

Atunci cind Edgar Papu afirmă că „Eminescu 
concepe lumea afectiv, intr-un uriaș elan sim
patetic, apropiat de ceea ce mai tirziu va fi 
formulat de Max Scheller prin arda amarii 
(Poezia lui Eminescu, 1971, p. 7), conceptul de 
afectivitate trebuie înțeles cu precădere in re
gistrul cunoașterii poetice. O poetica seasitiv* 
eminesciană va ajunge la concluzia că vwiali- 
țatea constituie suma senzltivitătil eminesciene, 
în acest sens specificul și capacitățile celorlalte 
simțuri trebuind a fi reconsiderate din unghiul 
de vedere al regimului osmotic instaurat intre 
gîndire și vedere. Pentru că văzul reprezintă 
nivelul de receptare și cunoaștere a realității (și 
a meta sau infra-realitătii) cel mai auroaoe de 
nivelul cunoașterii spirituale, el sintetizind da
tele furnizate de celelalte Draguri senzitive li 
avînd capacitatea de a trece mai raoid de la 
registrul fenomenal la structura esențială a rea
lului. Energetismul ni se pare a fi însușirea 
primordială — și cea mai fertilă in planul cu
noașterii poetice — a vizualitătii eminesciene. 
Observația că in privire se adună toată încăr
cătura interioară a eului a devenit demult tm 
loc comun și toate doctrinele vizind o sniritua- 
litate de un grad mai profund ori mai superfi
cial au mizat pe acest lucru, de la arborescen
tele inițiatice înălțate in jurul oodjal-ului egip
tean, pinâ la ochiul Întors in sine al omului ka- 
lokagathic,. de la hi per di la ta rea vizionară a 
ochiului bizantin pină la teoriile asupra ener
getismului vizual, de la forța hipnotică yoghină 
și a speculării in scopuii magice a forțelor vizu
ale, pină la teoriile asuDra magnetismului ș.a.m.d. 
Reconstituind sistemul de gindire al lui Louis 
Lambert, E.R. Curtius (in cap. Magia din stu
diul său despre Balzac, trad. rom. 1974. I—p. 52) 
sintetizează astfel complicata rețea spirituală a 
eroului balzacian : „Voința atinge cel mai inalt 
grad de intensitate Ia om Produsul specific al 
voinței omenești este gi nd ir ea. Organele voinței 
la om sînt cele cinci simțuri, care in realitate 
SÎnt numai diferențieri ale unui simț primordiil- 
văzulM (s.n.) Considerăm că opera eminesciană 
poate fi înțeleasă ca o expresie a unei puternice 
energii spiritual-afective, nemanifestindu-se de
liberat ca atare (cum se revelă, pentru Curtius. 
a fi opera balzaciană : „întreaga operă a lui Bal- 
zac constituie o meditație privind modalitățile de 
diriguire a energiei vitale" — op. cit. I, p. 82). 
dar conrinînd, într-o măsură sau alta, toate ca
racteristicile și potențele creatoare ale acesteia 
Analogiile certe ce se pot stabili între energetis
mul balzacian, înțeles de Curtius-ca o sumă a 
complexelor romantice principale, și eul emines
cian, va trebui să constituie cindva tema unui 
studiu aprofundat.

Ca și în cazul celorlalte elemente structurale 
ale ființei eminesciene (înțeleasă, cum spuneam, 
ca o vastă concordia discors), Vederea și valen
țele ei se pot grupa antinomic in două ipostaze 
principale, reunite intr-o nouă valoare terțiară și 
armonizatoare • ipostaza ign ic -devorat oare versus 
ipostaza glacial-interdict!vă. care sînt cele două 
dominante ale vocilor eminesciene și, apoi, ele
mentul vederii esențiale, care unifică polarități- 
le in planul contemplației, eliminînd încărcătura 
psihologică și transgresind potentele eului in 
regimul purei spiritualități. Valențele poetice 
ale acestei triade vom încerca să le schițăm in 
cele ce urmează.

La o receptare de suprafață, ochiul emines
cian ne va apare dotat cu întreg arsenalul pri
virii tipic romantice ? purtător al pasionalității 
lăuntrice debordante, marcat de desele răstur
nări de planuri sufletești, exponent al unei 
voințe acaparatoare, dar șl al unei nestinse do
rințe contemplative, un ochi cu priviri magne
tice, absorbitoare, dar și odihni tor-spiritualizate, 
un ochi totdeauna supraîncărcat (de basme, 
eresuri, vise, doruri, taine, umbre, de foc și de 
lacrimi), întunecat sau luminos, demonic sau 
serafic, etc. Ctea ce constituie. însă, specificul 
vederii eminesciene este, pe de o parte, reveni
rea obsedantă, la nivele diferite de valorizare 
poetică, a coordonatelor vizuale, iar. de cealaltă, 
abilitatea și profunzimea cu care ooerează poet j'. 
în planul relațiilor privitor-privire-privit. Ca 
asociație de forțe stihiale, ochiul eminescian 
este marcat de antinomia dintre elementul 
acvatic (privirea umedă, înlăcrimată) și cel ignic 
(focul pasional devorator) : ochii „pagini" din 
Pe lingă plopii fără soț sînt decodați in alte 
texte ca „pătrunde-vor cu raza lor focoasă 
Chiar în sicriul unde voi dormi" (labitef). ochi 
de un „bogat întuneric / Ca basme Dăgine, de 
iubire chimeric" (Diamantul Nerdaloi) și eu 
priviri ca niște facle (Ab. mierea bazei tale) 
care carbonizează (..O rază din privire-ti viata 
mi-a-nnegrit“ — Viața mea fu rină). ochi _ua- 
zător de dulci" și care ..aid in friguri" (SuigaiB. 
care aprind sufletul celui privit (Gel«rte«. oara- 
lizînd voința și consumind frenetic (Apari să daJ 
lumină. Din cind in cind. etc.), tn timp re ochiul 
înflăcărat își revendică obirșu In settotrea ste
lară („In ochii-i să se scurgă scintei din steaua 
lină" — Strigoii), ochiul înlăcrimat este exuresie 
a profunzimii mării (..Iar ochii al'nwi. mari 
lacrimi a mării" — Diamautal Nardalai]. 
complex in care focul si apa se intilueac in 
cadrul aceleiași nriv’ri e«de unul de exce^i*. 
marcînd întreaga existentă, pecetluind deveni
rea erotică ulterioară : ..Nu te-a mai văzut ni
meni cum te văzusem eu.. / Si plini îti erau 
ochii de lacrimi și de foc * Pe-al genei tale tre
mur purtind atit noroc". Atracția magnetică, una 
din constantele spirituale ale vederii îndelung 
speculată in diverse sisteme de gindire. acare 
la Eminescu fie explicit, fie in cadrul unor relații 
complexe, cu rezonante multiDle : in primul caz 
sînt versuri precum ..Și știi neferiritn. că ochi'il 
tău m-atrage / Ca un magnet" (M-ai chinuit 
atita) sau privirea lui Brigbelu („M-a tragi pre
cum m-atrage un rece c**i He seime" — Geme
nii). In al doilea caz. Luceafărul oferă exem
plul central Luceafărul o^le fi recitit si ca o 
poemă a devenirii prin privire, privi ea fiind 
aici — alături de vis — unica posibilitate de 
comuniune intre Hvnenon <i Cătălina. Dialec
tica privirii este o altă axă care singularizează, 
ca realizare, poemul, in contextul creației emi
nesciene. Etana Dreludjcă. să-i zicem, se mani
festă printr-o concentrare Îndelungă a privirii 
(„îl vede azi, îl vede mini / Astfel dorinta-i 
gata / El iar privind de săptămim îi ^ade dra
gă fata“), pentru ca. in somnul fetei. Hvperion 
să pătrundă (prin intermediul acelui locuum 
refrigerii care este. Ia Eminescu. oglinda) — 
„pe ochii mari, bătind închiși”. Vinii are aici 
valențe fecundatoare, ca și in Călin, in care 
aorooierea elementului masculin de cel 
feminin se face prin ruoerea si traversa
rea unui soafri intermediar străveziu. Ochii 
închiși ai fetei. întorși înlă'intru și vădind 
participarea afectivă — de regulă denotată la 
Eminescu prin tremur sau zbatere —. primesc 
energia iubirii astrale nrin intermediu! pleoapei 
(care poate fi înțeleagă, intr-o ultimă concluzie 
a unui studiu psihanalitic, drept un simbol hyme
nal. ca si nînza de năienien ce o "rotes te patul 
fetei din Călin). Prototip al înzestrării vizuale 
eminesciene. Hynerion va fi marcat în oele două 
Ipostazieri ale sale, in principal prin datele pri-

■ Nici o literatura puternica și sănătoasă, capabila să determine spiritul unui 
paporj nu poate exista decit determinată ea însăși la rindiri ei de spiritul 
acelui popor, intemeiată adecă pe baza largă a geniului național-,
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vîrii. glacială in primul caz, arzătoare în cel de 
al doilea. Procesul de byperionizare a lui Cătălin 
(transferul energiei astrale asupra eroului mas
culin, care se intimplă la Eminescu prin inter
mediul elementului feminin) va fi marcat tot 
de devenirea privirii : in timp ce, la început. 
Cătălin este prezentat în nota unei potențe vi
zuale degradate (..îndrăzneț cu ochii"), față de 
cea a Luceafărului („Un mort frumos cu ochii 
Vii ' Ce scinteie-n afară"), in final, schimbarea 
condiției lui existențiale va fi marcată astfel ' 
„O iasă-mi capul meu pe sin Iubito, să se 
culce , Sub raza ochiului senin / Și negrăit de 
dulce : i / Cu farmecul luminii reci / Gindirile 
străbate-mi, / Revarsă liniște de veci ‘ Pe noap
tea mea de oatimi". Transferul energiei spiri
tuale prin Cătălina (prin razele ochilor săi deja 
atinse și înseninate rece-spiritual de contactul 
cu planul cosmic) spre Cătălin este marcat și de 
inversarea poziției acestuia din urmă, din eu 
activ dominator in prima parte („Și ochii tăi 
nemișcători Sub ochii mei rămiie"), in eu pasiv 
dominat. In cea de-a doua (..Și de asupra mea 
rămii Durerea meu de-o curmă / Căci ești iu
birea mea de-ntii / Și visul meu din urmă".

Ca purtători și tranamitători ai energiei vitale, 
ochii realizează in cadrul poeticii eminesciene 
armonizarea stărilor conflictual-tensiona ie ale 
rarilor, privirea fiind înțeleasă astfel ca o nuntă, 
ca o inițiere sau ca o comuniune spirituală, mult 
mai directă ai mai profundă decit însuși nivelul 
tactil Actul vederii echivalează cu actul pose 
si»mn d r.-i o da:i o orivire încărcată de dorință 
echivalează cu tm aci erotic, fă ci nd de prisos 
apropierea propriu-zisă : ..Ochii ei cei mari, al
baștri. de blinde e dulci și moi / Ce adine pă
trund fca ochii lui cei negri furtunoși 1 / Și pe 
fata hri cea slabă trece-ușor un nour roș — / Se 
r’heoe— Si ce departe sunt de-o laltă amin joi" 
llager și tieuMa). De la comuniunea erotică prin 
privire („Din ochi albaștri raza-ntunecată / Plină 
a-e-aokor tn orbiei meu cădea" — Aveam o muză), 
pfnă fa înțelegerea privirii ca destăinuire a 
enentel interioare („Ridicind a tale gene al tău 
«nf-et se ritfică- — Călin), de la motivul ochiu
lui cn labirint C-Si in ochii tăi cei negri / Eu 
privirea că mj-o pierd" — Mureșanu) sau ca 
odihnă prin uitare (_Vin lingă mine, să mă uit 
bn ochii-ti Să uit de lume...* — Odiu și Poetul) 
pini 1a luieienerea rostului privirii ca fecundare 
spiniuală (Rafael ore „Te-a văzut și-a visat 
rad cu grârfim i —băl să mate" — Venere și Mido- 
■ă) sau ca posibilitate de mintuire (..S-atimă su- 
fletu-mj de ochii Cei Dlini de Lacrimi și noroc"
— Atit de fragedă, „Din ochi de-ar soarbe ge
niu slăbită mea plivire* — Amorul anei mar
murei și pină fa vin un ea sensului eleatismului 
spiritual manifestat prin privire, prin raportare 
la heraclitisnril u."_iversal („In cea oglindă miș
cătoare / Vrei să privești un straniu ioc / O apă 
vecinie călătoare Sub ochiul tău rămas pe loc"
— Diaaa). de fa înțelegerea privirii ca sunremă 
purtătoare de patere ritalizatoare (..Cu ochii tăi 
întunecați mișcători din moarte" — S-a dos 
amaraD și Dină fa refacerea unității originare 
prin pecetluirea eoraunitară a privirilor celor 
doi („Acea eternă aeie ce-o au după olaltă I Doi 
oameni ee-și pierdură orivirea una-ntr-altă“ — 
L’rit și sărăciei, t* toate aceste coordonate re
gistrul vizual eminescian iși dovedește puter
nica forță spirituală si soiritualizată. edifici nd o 
adevărată poetică a vederii, pe care am încer
cat numai să o achităm aici.

Virtutea esențială a privirii eminesciene, ală
turi de transferul energiei vitale, este trecerea 
potențelor snirituale. deschiderea eului masculin 
către cunoaștere tocmai prin recent ivi ta te a sa 
față de elementul earnaL trecerea de la privirea 
concentrata a formelor către con tem nia rea esen- 
țialității imanente acestora. Reorganizarea lumi
lor sub unghiul sacru a] acelei ard® amari» are 
loc prin Intermediul ochilor iubitei, rare are me
nirea. la Erninesru. de a descătușa potentele soi- 
rituale și afective ale eului masculin, dedicin^u-1 
pe acesta inițierii. Este ceea ce notează exnlirit 
Eminescu în msq. T*9 (însemnări cirs'derolo- 
gice) : „Sofia-natură dulce și ințeleaotă. care 
face pe Ion să aibă priviri adinei și mari ; ea 
nu-i dă privirile însuși ci numai prisma privire! : 
prin adincimea ei sufletească el caDătă ochii ei 
mari și adinei și nu se oprește la aparin'e este- 
rioare, ci caută ideea lucrurilor ; ea nu-1 învață 
lucrurile înșile, ci-1 învață a vedea".

Dan C. Mihăilescu

injust
Fenomenele universului —

materie și mișcare
două din manuscri

sele lui Eminescu, 
2261 $i 2270 sint 
consacrate proble

melor de fizică și cuprind 
cea mai mare parte a însem
nărilor sale științifice. Se in- 
tilnesc insă asemenea însem
nări risipite și in alte caiete 
ale sale. Paginile de mai jos 
le transcriem din manuscri
sul 2264 (f. 340, 339, 324), un 
miscelaneu care cuprinde. In 
general, articole politice. Fi
lele pe care se găsește textul 
sînt legate greșit, cum se in
timplă și in~ alte cazuri. Aici

foaia cu începutul (340) este 
precedată de cele cu sfirșitul 
(324) și mijlocul (339) artico
lului. Citit in ordinea pagi
nației din manuscris, textul 
se prezintă sub forma unor 
însemnări fragmentare, fără 
o finalitate a demonstrației.

Fenomenele universului 
sînt prezentate de Eminescu 
ca materie, ce dispune de 
forțe „latente", prin „libera- 
reau cărora se distruge .e- 
chilibrul altor puteri". Ma
teria se poate uza prin ,.o 
cheltuială de\ puteri", i se 
poate schimba forma, nu insă 
și nimici. Eminescu pune in

340 Fenomenele universului văzut se pot dizolva in materie ți mișcare. Unite for
mează forța și materia insăși s-a considerat intr-a analiză metafizică ca rezultat și 
semn al echilibrului forțelor. Ele sunt1) in perpetuă curgere și circulațiune. Omul nu 
poate nici crea, nici nimici o părticică de materie, nici poate schimba cantita
tea forțeloi ce există în lume. El nu are decit facultatea de-a modifica 
modul manifestării loi, direcția ți repartiția lor. Forța e latenta in materie și 
el o poate libera (dezlega) prin distrugerea echilibrului altor puteri cari o țin in 
repaos. El o poate efectua aceasta dind direcție unei puteri neatîmate ce repaosa 
pin-acum in magazinul naturii, care putere, după ce și-a împlinit misiunea, reintră 
in echilibru cu una sau mai mutle din puterile eliberate, pentru a persista in repaoi 
pinâ ce iar o trezește spre acțiune. Orice cheltuiala de putere condiționează o uiare 
a materiei, nu o nimicire ci o modificare a formei. Pentru a produce intr-o bate«ie 
galvanică o masă ) oarecare de căldură și de lumina spre-a trimite a telegramă 
de la New York la Buffalo, o cantitate oarecare de zinc (cositor) trebuie să ană 
prin acid și sâ se prefacă intr-un oxid. Pentru a mina o sută de mile o luntre cu 

339 vapor, o cantitate de // cărbuni de pămint trebuie sâ se descompue in gaz șî ce
nușă și o cantitate anumită de apă cată sâ se prefacă in abur. Pentru a executa o 
mișcare musculară a corpului omenesc, creerul bateria galvanică a organismului') 
omenesc, trebuie să-și trimeatâ solia de-a lungul liniilor telegrafice animalice, a 
nervilor, și să cheltuiască prin aceasta o parte a substanței sale. $i mușchiul, ascul- 
tind ordinul, sufere o modificare, prin care o parte a substanței sale perde cali
tățile sale vitale, se desparte de partea vie, unindu-se cu oxigen și se schimbă in 
materie anorganică și e eliminat din sistem. Cind țiparii electrici din America de 
Sud sunt iritați a da mai multe descărcări se sleiesc așa, incit |i|i poate pipăi cineva 
fără pericol. Le trebuie repaos mult și hrană suficientă pentru a-și recistiga puterea 
galvanică pe care au pierdut-o. Acelaș fenomen se constată și la om, deși mi in 
acelaș grad.

Manipularea telegrafului electro-magnetic e cunoscută. Un număr da plăci de 
zinc și de aramă stau in șir alternativ peste olaltâ intr-un vas umplut cu acid. Dacă 
cele două capete ale acestui aparat se pun in legătură pnntr-o nouă sinod de-o 

324 lungime oricit de mare se naște //o reacțiune chem ic ă pe suprafața xincuhii și 
de-a lungul sîrmei se mină o putere, prin care suntem in stare a ridica greutăți, a 
pune roți in mișcare, a despărți aliajuri care au cea mai mare afinitate intre olaltă. 
In clipa in care se rupe continuitatea sîrmei și se împiedecă circulația, puterea dis
pare și reacțiunea acidului asupra zincului încetează nu mo idee it Cum se restabilește 
comunicația, reacțiunea acidului asupra zincului reîncepe și puterea dispărută 
reapare in energia ei primitiva. Substanța sirmei nu e altfel decit conducătoarea pu
terii și nu participă de loc la manifestările ei °). Analoagâ e treaba ookjIm in pri
vința materiei și puterilor naturale. El nu servă decit pentru a le pune im circulație 
fără a înmulți sau împuțina cantitatea lor. Persoana lui nu e deed o scenă in drama 
activității lor, in care ele intră și iese și joacă cele mai deosebite robiri, sprijinind 
uneori transformări de putere, provocindu-le ahâ dată ; ele sunt insă nemuritoare 
in esența lor șt-n nesfirșita varietate lac ocolul prin multe aplicațiuni folositoare în
treținerii vieții și promovării mijloacelor de subsistențâ.

’) urmează : pururea, fiert, 
urmează : de. șters.

’) in tej-t : massă.
terii deasupra ; inițial : corpului, 
șters.

Matca 
prieteniei
ontribuția lui Miron Pompiliu la stu- Cdiul și valorificarea folclorului româ
nesc este majoră, in duda numărului 
restrins de pagini publicate. Activita

tea literară desfășurata de Miroc Pompiliu se 
poate caracteriza folosindu-ne de maxima lati
nească : „Non multa, sed mul turn” (Nu multe, 
d mult.) în timpul vieții sale, destul de scuriă, 
a publicat doar citeva succinte volume : Balade 
papnlare ratuâae. Iași. 1870. 94 p„ basmele
Ileana Cosiazeaaa. 1M6. Cadre an a Sinzieana,
IMS. ed. a Il-a, 1913. legenda Marca și Turcu, 
1904. Slarastii la nunțile (ărftresli, La„ Antolo
gie româna pentru asul șeealeler secundare„ 
lași. 1885. ed. a Il a adăugită. Iași. 1887. ed. a 
IlI-a. Lași 1800. Ia care se adaugă citeva culegeri 
de folclor, publicate in presa vremii, unde nu;i 
dă la iveală $1 versuri originale, traduceri din 
Goethe. Lamartine. Heine, Lenau. Arany I an os 
etc., articole ți recenzii, precum și două studii 
referitoare la Graiul rumâncse diu Biharta și 
Limbă, literatură și obiceiuri la românii din Bi
furca. Miroc Pompiliu a rămas in istoria lite
rară mai mult ca prieten sincer și nedespărțit 
al lui Eminescu. și mai puțin ca un valoros fol
clorist. ComcidexUete unor episoade — și nu pu
ține la — din viața și activitatea cel*
cku am ia-scrii tori sint intr-adevăr demne de 
remarcat : Miroc Pompiliu și Mihai Eminescu au 
văzut lumina zilei in aceeași perioadă ; amin de i 
au debutat la aceeași fragedă -.-irstă. in același 
an — 1M6 — la aceeași revistă — FamQia — și 
s-au bucura L din partea con ducă tarul in revistei 
— Iosif Vulcan — de aceleași aprecieri elogioa
se : și M. Pompiliu și M. Eminescu au avut 
aceleași pasiuni literare — printre care, evident, 
folclorul — au frecventat aceleași societăți li
terare — „Orientul-. Junimea" — au avut 
funcții apropiate la Universitatea din Iași, fiind 
susținuți de același mentor al culturii românești 
— Titu Maiorescu — și au fost destitui ți din 
posturi in același an și pentru aceleași șubrede 
motive ; cei doi prieteni intimi au locuit. In re
petate rin duri. împreună, au colaborat la 
aceeași prestigioasă revistă — Convorbiri lite
rare — au suferit de aceeași boală și au sfirșit 
in același mod tragic...

în anul 1868 se produce in viața studentului 
Miron Pompiliu o cotitură radicală : in primă
vară, părăsește orașul Budapesta — pentru a 
evita recrutarea in rindul honvezilor — și vine 
in București, unde, necunoscut, fără vreun spri
jin material, va lupta din greu cu „soarta c-a 
necruțătoare”. Continuă totuși — cu intermitențe 
— Facultatea de litere. Anul 1868 este deosebit 
de important și pentru activitatea literară a lui 
Miron Pompiliu. El va publica in Albina Pin- 
dului, — din redacția căreia face parte — ver
suri originale, dintre care se remarcă poeziile 
Românca și pandurul și îndeosebi poezia patri i- 
tică Dorul României ; de asemenea activitatea 
de traducător este remarcabilă. Iorga nu va ezita 
să-l compare pe Pompiliu cu Eminescu : Miron 
Pompiliu a fost „un bun traducător al liricii 
germane, limba sa fiind tot atit de clară și tot 
așa de bogată în rime inedite ca și a lui Emi
nescu". Anul 1868 marchează și începutul co
laborării lui Pompiliu la Convorbiri literare. FI 
își va lega numele de această revistă și de cer
cul „Junimii" ani Îndelungați. în această peri
oadă are loc evenimentul cel mai important — 
după opinia noastră — din viața Iul Miron Pom
piliu : îl cunoaște pe Eminescu, cu care va lega 
o prietenie literară pînă la apusul vieții. Cunoș

tința c.u „sufleurul" Teatrului Național din 
București este prilejuită de înființarea de către 

discuție ?i aici problema e- 
chilibrului, care formează 
una din temele fundamen
tale ale însemnărilor sale 
științifice. In final poetul 
face și elogiul capacității 
creatoare a omului, care prin 
invențiile sale iși aduce 
contribuția la progresul so
cietății.

Transcriem In note inter
vențiile lui Eminescu, ope
rate in text în timpul elabo
rării, spre a avea o imagine 
și asupra laboratorului său 
de creație

D. Vatamaniuc
2284

5) urmează : putere vitală, șterse.
•j urmează : Servă numai pentru a o 

pune in circulație fără a o înmulți sau 
împărți, șterse

—_______s 

Gr. H. Grandea a societății „Orientul", care 
avea ca scop stimularea vieții intelectuale „prin 
discuții, lecturi, comunicări intime și publica
ții". O altă intenție lăudabilă a societății „Orien
tul" consta în culegerea, din toate regiunile țării, 
a folclorului nostru, lui Eminescu revenindu-i 
Moldova iar lui Miron Pompiliu partea trans 1- 
vană. In această vreme, Miron Pompiliu va pu
blica în ziarul Traian — al lui Hasdeu — o serie 
de materiale folclorice deosebit de valoroase : 
balade, doine, precum și o serie de poezii ori-, 
ginale, în ton popular. în care va elogia trecutul 
glorios al poporului nostru, dragostea de țara.

Miron Pompiliu, admirator profund al lui Ma- 
iorescu și al „Junimii". în general, se hotărăște 
să urmeze anul al III-lea de facultate la Iași, 
unde solicită și o bursă, luîndu-se „în conside
rație marea lipsă de mijloace". (în anul 1873 își 
va lua diploma în litere și filozofie.). Perioada 
ieșană a lui Miron Pompiliu este marcată de 
consacrarea lui ca folclorist. în anul 1870 va 
apare volumul cel mai reprezentativ al lui M - 
ron Pompiliu : Balade populare române, care, în 
ciuda celor numai 94 de pagini, conține nume
roase piese antologice. El este insotit de o suc
cintă. dar temeinică Prefață, în care răzbate 
din nou, sentimentul patriotic al lui M:ron Pom
piliu. Volumul se deschide cu poezia Bradul, al 
cărui motiv folcloric a stat indiscutabil și la baza 
poeziei lui Eminescu Ce te legeni, codrule ?

Intre Miron Pompiliu $i Mihai Eminescu se 
va cimenta o prietenie exemplară. Ei vor locui 
împreună în chiliile de ia „Trei Ierarhi" (tot 
prin grija lui Titu Maiorescu), apoi, tot împre
ună se vor muta într-o bojdeucă din Valea 
Plingerii. Creațiile literare, înainte de a fi în
credințate „Junimii" sau revistelor, erau citita 
împreună șl viu discutate. Dar această viată li
terară prosperă a celor doi scriitori — și deci a 
literaturii noastre — se va curma în 1876, cînd 
Maiorescu va fi nevoit să demisioneze din fune- 
tia de ministru a) instrucțiunii publice și pro
tector al culturii noastre (și implicit al celor doi 
amid scriitori). La 1 martie 1876 Miron Pompiliu 
este destituit din funcția de secretar al Univer
sității din Iași, iar la 1 iunie 1876 revizorul șco
lar Mihai Eminescu are o soartă similară. Emi
nescu va lua calea tristă a Bucureștiului — ne 
referim la chinuitoarea muncă de la redacția 
ziarului Timpul — iar Miron Pompiliu va ră- 
mine mai departe La Iași, ca profesor. Activita
tea profesorului Miron Pompiliu este remarca
bilă. Concepția sa despre învătămînt șî-o expu- 
sese in articolul intitulat învățămîntul in școa- 
lele noastre, publicat in Convorbiri literare din 
1 septembrie 1875 si 1 aprilie 1876. și Ln Antolo
gia română din 1885. ..Învățămîntul — preci
zează profesorul-patriot Miron Pompiliu — tre
buie să țintească intr-acolo ca să nu fie nici un 
elev care să nu-și iubească limba, nu pentru 
foloasele practice ce cu timpul ar putea trage 
din asemenea învățătură, nu pentru adevărurile 
ce se exprimă printr-însa, ci pentru frumusețea 
ei și pentru că este limba tării si expresia cea 
mai scumpă si mai carată a unității neamului".

Miron Pompiliu și Mihai Eminescu. deși aflati 
!n orașe diferite, vor rămîne in continuare prie
teni devotați, acest lucru dovedindu-I și faptul 
că în 1884. cînd Eminescu va veni — după criza 
din anul precedent — Ia Iași, va locui tot cu 
Miron Pompiliu. Boala revenindu-i. Miron Pom
piliu ii va scrie Iui Maiorescu. rugîndu-1 Insis
tent să intervină în Camera deputaților penfru 
„o pensie viageră sau o recompensă națională 
și totodată pentru a fi internat intr-un stabil - 
ment corespunzător". Miron Pompiliu va avea 
această dragoste frățească pentru Eminescu 
pînă Ia tristul său sfîrșit. Si odată cu acest sfîr- 
șit sfîșietor al genialului poet, începeau anîî de 
înnegurâri ai lui Miron Pompiliu... El va merge 
— după cum relatează, la 16 februarie 1890. 
A. Naum într-o scrîsoare către I. Negruzzi — 
„tnt pe această cale...", chinuit de insomnii, 
anxitățl etc., în ciuda îngrijirilor date. (In 188a 
fusese îngrijit, împreună cu Eminescu, la Boto
șani, de sora poetului ; In 1892 fusese trimis In 
Italia ; ca și Eminescu, urmase un tratament la 
ospiciul de lingă Mînăstlrea Neamțului.) La 
14 noiembrie 1897 Iși trage un glonț In cap. 
Moartea va surveni, in ciuda eforturilor de a li 
salvat, la 20 noiembrie 1897, creînd un gol în li
teratura noastră, îndeosebi în domeniul folclo
rului.

Virgiliu Ene

Patru cîntece 
de dor

am fost invitat la un concurs de for
mații corale din Ucraina, manifestare 
de mare amploare in această țară, 
a cărei tradiție durează de pe la sfir- 

șitul veacului trecut. Concursul se desfășura 
intr-un teatru de vară, pe aproape de ..Pecerska 
lavra" din Kiev. Însoțitorul meu, criticul lite
rar ți traducătorul de literatură română. Vlq- 
dimir Pianov. mi-a explicat că asistăm la faza 
finală a zece coruri de amatori din diferite re
giuni ale Ucrainei. Repertoriul era foarte bogat, 
compunindu-se din cîntece populare autentice 
|t prelucrări de renumiți compozitori : Nulak 
Artemovski. Leontovici. Stetenko. Lisenko, 
Maihoroda etc. Un cor bărbătesc din Jitomir a 
prezentat printre altele două cîntece popu
lare autentice din renumitul compartiment fol
cloric ..tujlivi pisni"" (cîntece de dor), pe melodii 
tinauitoare de stepă, foarte apropiate de cin- 
tecele lui Taras Sevcenko din perioada tinereții 
sale literare. Cele două cîntece considerate 
drept populare de către corul bărbătesc din 
Jitomir mi-au produs o puternică impresie, 
dar ți o totală nedumerire. Textele acestor piese 
corale nu erau altceva decit transpunerea foarte 
aproape de original a poeziilor lui Mihai Emi
nescu De ce nu-mi vii ți Pe lingă plopii fără 
sot Abtn dupd producerea acestui cor mi-am 
dat seama de ce insistase atit de mult priete
nul meu Vladimir să vin la concursul coral dc 
la Teatrul de vară.

După concert, dirijorul formației corale băr
bătești, tin profesor de muzică la o școală din 
Jitomir, ne-a spus că în repertoriu său .auten
tic* mai sint fi Ce te legeni codrule fi Mai am 
un singur dor...

Din cercetările efectuate am ajuns la conclu
zia că traducerea textelor eminesciene a fost 
publicată in 1904, dimpreună cu Scrisorile în 
volumul Poezia veacului al XIX-lea, apărut la 
Liov. (tn acest volum au mai apărut traduceri 
din C. Boliac. D. Bolintineanu și V. Alecsandri). 
Traducătorul și îngrijitorul ediției a fost tînărul 
poet Vasil Sciurat. mai tirziu profesor la ro
manistică la Universitatea din Liov și membru 
al Academiei ucrainiene. Totuși, răspindirea 
acestor opere ale lui Mihai Eminescu pe teri
toriul Ucrainei, devenind cîntece populare 
„autentice" constituie pentru mine o enigmă. 
Ediția de poezie universală a lui V. Sciurat a 
apărut in imperiul austro-ungar, intr-un tiraj 
restrins (circa 1 000 exemplare) și răspîndirea 
ei pe întreg teritoriul Ucrainei era improbabilă. 
Cu atit mai mult, cu cit scrisul național in 
Ucraina din imperiul țarist era interzis cu de- 
săvirșire. Explicația enigmei mi-a venit mult mat 
tirziu, in 1973, cînd aflîndu-mă în Liov, i-am 
făcut o vizită fiului lui V Sciurat, Stepan, pen
sionar. fost cercetător la Institutul de litera
tură a filialei Academiei ucrainene. Stepan 
Sciurat mi-a relatat că înainte de a fi publicate 
în volum, cele patru poezii ale lui Mihai Emi
nescu au fost tipărite in două calendare orto
doxe. de pus pe perete editate la Cernăuți, pe 
vremea cînd tînărul poet funcționa ca redactor 
la revista „Bucovina". Aceste calendare se bu
curau de o mare răspindire prin regiunile din 
jur. Astfel, poeziile lui Mihai Eminescu au pă
truns in numeroase case de ucraineni, iar cu 
timpul au devenit cîntece de dor „populare".

Stelian Gruia______________ 7
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Treptele 
libertății

Cciiinesciana

oamenii și 
creează *.

va părea 
unor contemporani ai 

noștri înclinați să vadă în George Că- 
linescu un geniu al răului, un simbol 
al egoismului și orgoaului critic. Cu atit mai 
mult cu cit criticul insuși și-a permis. Ia chiar 
virsta maturității, unele teoretizări estetice me
nite să-i deruteze pe mulți dintre comentatorii 
săi : „Critica trebuie să fie mai mult o artă de^it 
o știință'4 ; „Orice interpretare istorică este in 
chip necesar subiectivă** ; „Istoria este interpre
tarea însăși, punctul de vedere, nu grupul ie 
fapte" ; „Criticul e subiectiv**... etc. Adversarii 
de ieri și de azi au citit cu grabă in asemenea 
propoziții o concepție riscantă, justifirind atbi- 
trarul și întîmplarea in actul valorificării artis
tice.

Tot în pripă le-au judecat și criticii mai noi 
cind le-au reprodus în propriile lor -crieri.
să observe că frazele in sine nu exprimă ^îr%ic. 
sau prea puțin, sau chiar altceva, dacă Fi-r.t izo
late de substanța morală a criticii călinesciene.

S-a afirmat, totuși, pe drept, că propezi;;;:-: c e 
mai sus sugerau in fond o mare libertate e wi- 
ritului călinescian cure nu Înțelegea ac-we te 
niciuna dintre doctrinele vremii. Era
tic, antiscientist, antisincronist, ir. !.î« '..v.*.;,
intuind în toate aceste concepte tot r-Ar:>: ?
în calea spiritului său, hotărit la o '.s'.-j*.-. ne
îngrădită cercetare a valorilor dh- ariturâ roma
nă. într-adevăr, subiectivitatea r«r?’.x:i se Ra
tifică la George Căli nes cu cu libertatea spiritu
lui critic.

Dar in literatură ca și in afirmarea li
bertății poate să rănf’*' o -«Rpla ' ur.
enunț, o dorință, o deliberare ■ . f-'.icd ri să nu 
devină nicicind o realitate. Ce-i poate aduce ii- 
bertatea unui subiect -trimt. unei psihologii pre
care, unui caracter ir.râtușat in propriul ■ n 
egoism ? Venind la critică, in loc de înțelegere — 
renegarea valorilor, in loc de iubire — disprețul 
frumosului moral și artistic. Privind atent, vom 
vedea că nuanțele termenului nu-i erau străine 
lui George Călinescu. Și e timpul constatăm 
că înainte de a se ocupa de libertatea subiectu
lui critic, el era preocupat de construcția acestui 
subiect. Să urmărim, deci, efortul de edificare 
a subiectului moral la George Călinescu și vom 
vedea atunci că nu subieci 
taica e scopul și metodul c 
ritul cri.............
ponsabilități decit

Vorbi r ‘ ' 
documer 
oricine, i 
nea câ 
să -e n 
vocațt- - 
boare te 
bicvî i > i*.. 
Creangă, 
dar . 
se bi

S._ 
cuiag

înt un om care iubește 
inai ales pe aceia care 
Iată o mărturisire care 
nesinceră 

înclinați să 
un geniu

a obiectivi- 
Licii sale. Și că spi- 
mâ mai multe res-ic călinescÎMi !=i ir 

liberiei.
..istor.a di
Htiâră* .pe care „o poate face 
:i*e rrguii**) G. Călinescu spu- 
d doeiiO¥<jfttarist nu e obligat 

siție, in schimb criticul de 
.trebuie totdeauna să se co- 
tonnâ precis' care trage su- 

către obiectivitate. Ion 
..interpretarea noastră*-, 

la e obiectivă, pentru că
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â mai departe î „Un critic fără 
.. fărâ Weltanschauung, e un 
=• *p«:r.e despre Blaga, poet cu 
ți. tot oda-5, dialectician estetic. 
r.€filozof T*. „în afară de cul- 
mai trebuie criticului și istori

ci ișS și toarte sistematică cunoaț- 
ți’rii universale. Specializarea intr-o 
r- .rrc este greșită fiindcă substanțial 

................................... . ’ ’ .£țw:îe 
cosmic." Cunoaște- 
tura filozofici in- 
o de

■ o dimrv--

rijtâ mai multe literaturi, ci numai 
'./le ale *cri.
ițeraîMru uni*
r.< U C. Căi

O.»m

spirit i 
«sale, cult 
fieăCU nu I

ud mar»
t*

bie<
Dar pentru a ajunge Ia esența operei, trebuie 

■ă ai ceva din natura ei însăși. Trebuie să fii 
artist și nu intimplăîor poeții-critici sint mai 
receptivi chiar atunci cînd se neagă violent intre 
ei. „Criticul profesionist, prin natura lui nevi
bratilă este mai expus restringerii gustului". Nu 
trebuie văzută aici o renunțare ia rigorile știin
țifice în favoarea criticii metaforice și mai 
curînd invers, încă un salt spre obiect, o încer
care de străbatere a procesului creator în toată 
dialectica lui. După cunoașterea obiectului mare, 
literatura universală, trebuie intrat în miezul 
obiectului mic, a microcosmosului, în psihologia 
artistului creator; dar nu numai a unuia, ci a 
tuturor tipurilor de creatori, priviți cu egală în
dreptățire, cu un ochi complex, capabil să cu
prindă toate varietățile : „Artiștii sînt eroi, cri
ticul trebuie să fie rege". Ce obiectivitate mai 
mare se poate afla, ce ieșire mai deplină din 
subiect, decit această abandonare a eului critic 
diverselor euri creatoare ?
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Desen de G. Călinescu

Probitatea 
criticului
ciuda* asociațiilor surprinzătoare și

Ii unui „pathos" de substanță, pagina 
ritică a Iui G. Călinescu ne apare 
/chilibrată și plină de bunăvoință. Pu
țini istorici literari români au introdus atîtea 

nume de tineri in circuitul de valori contem
porane : unii dintre aceștia erau încă studenți 
și publicaseră doar cîteva titluri în presa lite
rară a vremii. într-un articol de la finele vieții, 
marele critic explica în ce fel înțelegea el să 
se apropie de debutanțl. încercind să le desco
pere „intenția", indreptîndu-i spre marea artă, 
nu spre „manufactură" : „Nu exaltați, fără te
mei, un începător, dar mai ales nu-1 ridiculi
zați. Un adevărat critic al tinerilor e acela care 
are candoarea lor. Și pe urmă, in general, fără

turii noastre socialiste față de moștenirea ma
relui critic. Și nimeni nu respecta mai mult ci
titorii decît G. Călinescu : „Articolul se scrie — 
zicea el — nu numai pentru autori, și la urma 
urmelor prea puțin pentru ei, ci pentru cititor". 
El respingea, incă de la începuturile activității 
sale, părerea că „simțul critic*4 ar fi caracteris
tic doar citorva „aleși44. „Simțurile de la baza 
percepției sint funcțiuni elementare și nu pot 
lipsi deci intr-un individ decît prin accident. A 
admite un simț cu caracter de particularitate 
înseamnă a-i nega valoarea de agent al lumii 
externe, obiective, și a-1 readuce la o afecție 
morbidă și intimplătoare4*. Pe această idee, de
mocratică in esență, se bazează efortul conțem- 
poraneizării valorilor tradiției noastre literare, 
adică a pune pe Neculce alături de Sadoveanu, 
pe Dosoftei și Varlaam alături de Arghezi etc. 
„Creație intr-un fel, critica este, intr-altul, cul
tură" și, numai pe baza unei formații intelec
tuale și a unei tehnici apropriate cu trudă, G. 
Călinescu a reușit sâ stabilească o scară de va
lori valabilă pină astăzi.

înțelegere față de tineri, bunăvoință — nu tre
buie înțelese ca o atitudine de abdicare a criti
cului de la valoarea estetică reală a unei scrieri. 
Sentințele călinesciene împotriva nulităților sînt 
implacabile. Impostura este demascată adeseori 
cu un citat strivitor. Dar cînd are de-a face cu 
onere viabile, criticul se aDropie de ele ca de 
propria sa operă, fără prejudecăți : „A înțelege 
înseamnă a recunoaște că dacă am fi executat 
noi opera, am fi urmat norma însăși a artistului. 
De aci acel sentiment că autorul ne-a exprimat 
parcă propriul nostru gînd, de aci comunitatea 
de simțire ir.tre autor și critic44. Observăm deci 
o trinitate destinetă în gîndirea lui G. Călinescu, 
critic-autor-cilitor, în efortul său de a descifra 
structuri valabile într-o materie care e deobicei 
rebelă la catalogări și sistematizări prea știin
țifice.

Pe lingă modernitatea triadei mai sus amin
tite. trebuie să recunoaștem caracterul ei func
țional, jalonind poziția criticului de-a lungul a 
patru decenii de activitate neîntreruptă. Profe
siunea sa. deși în lumea ideilor, nu era deloc 
ruptă de viața prezentă a cititorilor. Dar nu 
pentru a =r lăsa condus de gustul comun, ci 
pentru a distila, din mase, direcțiile spirituali
tății noastre, penrtru a descifra ce-i interesează 
și ce nu oamenii de azi. pentru a-i educa și 
a-i îndruma mai eficient. Exemplul personal îl 
interesa Îndeosebi cînd scria unui confrate : „E 
mult mai să ai talent și chiar geniu, dar e
mai greu îâ fii frumos sufletește".

Stancu Ilin

că se trece foarte ușor peste calitatea inci- 
tantă a scrisului (nu stilului său), ca șt pes'e 
ideea de ipoteză. E drept că nu se află in Că
linescu termenii unei teorii a ipotezei, dar există 
toate premisele ei. Cind afirmă că literatura mo
dernă e înfățișată ca un tablou, lucrul implică 
ideea de descriere esențialmente tematică și 
aproape nimeni nu va fi observat că tipologia 
acestei descrieri nu seamănă cu cea care îl re
constituie pe Cantemir sau pe Eminescu. Un
ghiurile diferă ..definițiile" nu mai sint defi
niții. Este doar diferența dintre valoarea găsită 
și valoarea căutată. Este diferența dintre cău
tarea timpului „pierdut** (a se citi trecut) și 
prevestirea u^ui viitor incert și doar anunțat.

Dar acest dialog, dintre contemporani și Căli
nescu (totuși contemporanul nostru), trebuia 
prevăzut de chiar principiile călinesciene ale 
geniului. Sigur, ele nu pot fi decît intuite dar 
asemenea gest pare o datorie față de cel care in 
nenumărate rinduri și-a desfășurat intuiții re
marcabile față de operele literaturii române, mai 
cu seamă că nu o dată instrumentele severe și 
poate mai riguroase ale analizei moderne le-au 
confirmat. Si reversul a fost posibil, fiindcă 
(iertat să ne fie truismul) nu există comentarii 
sau erplicitare definitivă și adevărată, ci doar 
viabilă și validă.

Dialogul călinescian începe cu sine. De altmin
teri aici trebuie căutată cheia sincerității co
mentariului și tot aici trebuie găsită explicația 
revenirilor și reformulărilor unor judecăți. Exis
tă avoi nuanțe interogative deloc retorice, ca 
și adverbe ale posibilității atit de des utilizate. 
Alteori fazele comentariului se înlănțuie concen
tric incercuind in cele din urmă relația căutată 
care nu pare niciodată stabilă aprioric. Cu toate 
că argumentația nu e extinsă și nici arbores
centă. Alt semn al absenței didacticismului. Că
linescu este o călăuză veșnic trează șt neobosită, 
care ..descoperă" și ..se descoperă". Modestie ? 
Nici vorbă 1 Ținuturile asociative șt comparative 
sînt nesfîrșite și. cutreerînd o lume, istoricul li
terar dialoghează veșnic cu alte lumi și alte di
mensiuni. Dar mai intîi cu timpul, O foarte spe
cială și sigură înțelegere a trecutului și tradiției 
pecetluiește incursiunea într-o operă. Nu e vor
ba de o critică genetică propriu-tisă, ci de o 
perpetuă raportare la formele șt nucleele gin- 
dirii trecutului ce ne aparține. Rezultatul este 
preocuparea de „origini" și refuzul secțiunilor 
sau planurilor strict sincronice. Nici o sincronie 
nu este posibilă în afara itinerariilor de conti
nuitate. Obstinația dialogului cu timpul pentru 
regăsirea Interferențelor repetabile constringe

Aceasta era Insă o atitudine comună in critica 
vremii de la Ibrăileanu și Lovinescu, la Vianu, 
Cioculescu, Streinu șl Perpessicius. Dar pe cit 
era de nobilă. Iul George Călinescu 1 se părea 
totuși insuficientă unei reale obiectivități. Era 
nevoie de mai mult. Nu e destul să vrei a în
țelege diversele valori, căci rațiunea eului, chiar 
atunci cînd e îndreptată obiectiv spre lume, 
poate fi limitată și incapabilă să pătrundă din
colo de sine, in adincul lucrurilor. „Eu nu pot 
avea, deci, emoția critică a operei de artă dacă 
solidaritatea cu propriul meu Eu mă face sâ 
caut în ea nu lucrul de judecat, ci orgoliul de 
a judeca. îmi răminea. dar. să mă infring în 
rîvna de a mă statornici prin creația altora și 
de a-mi face din suflet cameră sonoră pentru 
coarde străine". Opera devine ceva misterios, ex
presia unui sens adine și ascuns al lumii pe 
care eul n-o mai poate surprinde decît printr-o 
totală lepădare de sine Critica va fi un cult 
divinatoriu. iar ..simțul critic" — un sentiment 
de adorație a unui obiect cu veleități zeeștî. 
Eul s-a dezgolit, ca astfel să surprindă ceva din 
sensul independent de el. al artei. O „intuire a 
deplinei abandonări a spiritului creator în exis
tență". o ..umilință față de Noneu". „Arta este 
acolo unde mă răneșle desăvirșita libertate a 
lumii față de conștiință, desăvirșita minune fără 
prevedere".

Să spună acum oricine ce înseamnă subiecti
vitatea criticii la George Călinescu, și ce în
seamnă libertatea ei ? Libertatea micului or- 
go iu, a superficialei infati>«ri? Libertatea misti
ficării valorilor, a reclamei fără acoperire, li
bertatea de paradă a mediocrei subiectivități ? 
în asemenea orizonturi libertatea călinesciană 
pare mai curînd o nonlibertate. o mare constrân
gere, o autoflagelare a spiritului. Si totuși aflăm 
la el cea mai plenară si mai desăvîrșită li
bertate: libertatea spirtului moral care s-a ne
gat pe sine ca să primească in sine întreaga 
ființă universală și care revarsă apoi peste lume 
comori de viață necunoscute, colori și lumini din 
însăși „minunea" profundă și nebănuită a artei, 
începe acum „procesul de invadare a obiectului 
prin spirit", subiectivizarea „universului care ar 
deveni .tot mai mult o producție a libertății 
noastre," cum spune Călinescu în consens cu gin- 
ditorii veacului. LogosuL rațiunea universală 
(cad nu-i era străin nici Hegel) devine viață, 
istorie, în actul subiectului creator. Aceasta nu 
e libertatea de a ..inventa" de a o simpli
fica, falsifica ori sărăci, ci libertatea care o 
absoarbe cu totul în subiectul critic, saturat de 
toate frumusețile lumii obiective. Iar dacă, to
tuși, critica inventează, creează oner?, trebuir să 
înțelegem că o iluminează, li sporește cuprinsul 
cu adaos din propria sa substanță. Nu intimplă- 
tor scria undeva : „Mă interesează omul și miș
carea colosală a materiei, glasurile Intime ale 
universului și nu rareori, umflînd. am atribuit 
autorilor propriile mele tumulturi". Acesta, iar 
nu cel din tezele teoretice, e cosmosul moral din 
care s-a născut „subiectiva" Istorie a literaturii 
române de la origini pină în prezent. Viața si 
Opera Iui Eminescu, Principiile de estetică etc., 
lucrări ce dovedesc o inepuizabilă putere de re
cepție. de aprehendare a diversității literaturii, 
de reînviere a numeroase șl variate psihologii 
umane și structuri artistice. „Sînt un om care 
iubește oamenii și mai ales pe aceia care 
creează".

Marian Vasile

un pic de ingenuitate viața intelectuală este 
tristă".

S-a observat apoi că partea dedicată litera
turii contemporane, în Istoria literaturii române 
dc la origini pină în prezent, prevalează asupra 
celorlalte epoci literare. Desigur, situația nu se 
explică printr-o bonomie complicitară, sau prin- 
tr-o fraternitate de cenaclu. Pe G. Călinescu 
nu-1 găsim angajat în polemici răsunătoare, 
deși, cînd era atacat, se apăra uneori cu nerv 
de pamfletar. El era un critic „constructiv", prin 
excelență, câutînd structuri specifice sau ansam
bluri de structuri pe întregul spațiu de desfă
șurare al fenomenului literar românesc. Tem
peramental era, în fond un timid, sihăstrit la 
masa lui de lucru, ținindu-se departe de gălă
gioasa cafenea bucureșteană, dintre cele două 
războaie mondiale, de unde porneau, de obicei, 
invectivele sau denigrările gratuite. în jurnal, 
nota odată adevărate reguli de comportament 
social, nentru a fi scutit de incidente „colegia
le44 : „Niciodată să nu-ți dai vreo părere critică 
oral. Să nu arăți niciodată putere de muncă și 
optimism, asta îți naște ură mai înainte de a 
face ceva. Să nu snui nimănui ce ai de gînd să 
faci înainte de a face. Nu dai sfaturi nimănui. 
Sfătuirea jignește fiindcă e un fel de a spune : 
uită-te la mine, eu am reușit făcînd asa !“ Omul 
era pătruns de o înaltă etică profesională și 
respingea compromisurile, sau orice i se oărea 
că lezează moralitatea sa de critic : „Nimic 
n-am regretat mai mult în literatura română — 
îi scria el unui confrate — decît continuarea 
inamicifiei din domeniul ideilor în acela al 
vieții sociale". Lui Camil Petrescu îi exnlica de 
ce refuză biletele de favoare, ținînd să intre 
la spectacole cu bilet plătit : „Cu favoare, mi 
s-ar părea că mă disprețuiește ușierul. Să cru
țăm pe bieții autori de umilință". Altădată, îl 
ruga pe Al. Roseti să nu facă intervenții pentru 
obținerea unui permis C.F.R.. deoarece n«i mai 
are „nici un titlu sore a mai solicita un astfel de 
permis". In general, chiverniseala pe seama căr
ților ii repugna : „Cînd cineva mă întreabă ce 
mai fac îi răspund, silit de aluzia lui, că scriu 
o carte, el adaugă : barlm iese ceva ? întrebare 
tioic românească. Adică e și asta o meserie ca 
oricare alta, pe care aș face-o și eu, dacă aș 
ști că mă pricopsesc44.

Probitatea lui G. Călinescu poate fi Insă veri
ficată. mai profund, si din interiorul actului cri
tic nrooriu-zis. Capodonera istoriografiei literare 
românești, anărută la Editura Fundației în 1941, 
o așeza în linia unei tradiții românești în ma
terie. el făcînd doar „o jumătate de nas" înain
te. insă decisiv. Doar peste cîtiva ani, descope
rind el insusi unele imorecMuni do amănunt, 
nota scruoulos în prefața Compendiului : „E de 
la sine înțeles că opera nu nutea fi nerferiă, 
fie că era o întîie încercare și mai avea nevoie 
de ani de studii șl consolidare, fie că un om 
este ceea ce este, incapabil de a-și deoăsi mar
ginile44. Asa va înceoe revizuirea operei sale De 
rqr? nu va apuca însă sâ n încredințez0 tipa
rului în noua sa formă, răminînd o obligație 
m^ală a urmărilor s*i de a o integra, cît m^i 
curînd. conștiinței critice contemporane. Citi
torii. mai ales generațiile tinere, asteantă aceas
tă nouă ediție ca pe un act de justiție al cui-

Lecția 
dialogului
ălinescu este poate profesorul cu cele 

Cmai puține lecții. Puține, in sensul ca
lității didactice propriu-zise. Puține, 
fiindcă nu este dascălul cuminte și ex

pozitiv ci incitantul interlocutor. Puține, pentru 
că nu ideea de lecție il fascina, ci ..descoperi
rea". Un sens, o nuanță, o umbră, o altă pată de 
lumină, nevăzută pină atunci ți dind o altă mă
sura lucrurilor. Acelor lucruri pe care atit de 
des le numea inefabile ca și bătălia cu arta in 
care nu poți trece de pragul scutierului și pe 
care tot inefabilă o socotea. Sigur, o bătălie a 
spiritului, a inteligenței, niciodată încheiată, ni
ciodată ciștigată.

Credea însă în dialog. Specie veche și cu sta
tut demult constituit a comentariului despre 
lume și artă. Dialogul ca orice alt tip de recep
tare nu e niciodată repetabil. Deci nu trebuie să 
căutăm aici vreo descendență ilustrd. nici socra
tică, nici ivireană. Atit de înțeleptul descoperi
tor de modele nu preluase in acest sens nici un 
model. Croce, cu toată agreabila elasticitate a 
scrierii — dacă de model de gîndire poate fi norba 
—era sentențios și speculativ pfnă la paradox, ceea 
ce nu înseamnă că nu-i datorăm și astă2i o 
măsură aproape unică a esteticului. Dar modelul 
dialogului nu poate veni de aici. ..Infe'lego^-ul 
călinescian confesiv și confesat dar ți ușor po
lemic poate avea interlocutor concret sau abs
tract, real sau imaginar. Funcția lui adresativă 
rămîne precumpănitoare. Istoricul ți criticul li
terar Călinescu pare să-și mențină echilibrul 
dialogului în orice conjuctură a comentariului 
dintr-o reflexivitate discretă și o tranzitivitate 
necesară. într-un roman asemenea funcție poa
te fi o manieră convențională ca oricare alta 
(dar in romane Călinescu nu utilizează aseme
nea procedee). Pentru istoricul literar însă adre
sarea pare a fi implicată ți, în mod curios, ea 
nu există în elementele limbajului propriu-zis, 
ci în semnele pe care le comunică, în bucuria 
„descoperirilor", in dorința de a oferi receptării
teme, imagini și asociații nevăzute pină atunci. 
Parcimonios și risipitor totodată, profesorul se 
mulțumea cu un cuvînt bine gindit și bine rostit 
(ce devenea un examen) sau scria o întreagă
epopee pentru un poem eminescian a cărui ex
plicație i se părea nesfîrșită. Spunem aceasta nu 

poate i 
creator),

nemulțumire față de 
în sensul

dintr-o necesară pioșenie (care 
se datorează cărturarului veșnic 
cît dintr-o secretă 
înțelegerea ce i se oferă astăzi.

și obligă. Tradiția devine regăsirea trecutului in 
prezent fi invers.

Urmează dialogul cu specia înclinația de teo
retician prea puțin extinsă ca cercetare, excep
tate fiind cîteva lucrări printre care „Clasicism, 
romantism, baroc** sau „Estetica basmului", nu 
se manifestă prin vreo manie a categoriilor, ci 
printr-o desprindere monografici a operei pen
tru a-i formula in cele din urmd specia. $i diet 
dialogul este neîntrerupt pentru că nu i se acor
dă decit prea rar. operei, statutul unei specii 
dinainte constituite in istoria si teoria literară, 
Ci interesează tocmai fluctuațiile, intrepătrunde- 
rile, ajungindu-se la ceea ce am putea numi 
..specii de frontieră"*. Speria este pentru Căli
nescu o definire. Si cum in definite intră genul 
proxim, dar mai cu leamd diferență specifică, 
absența vreunei specii In stare pură nu este o 
convenție ea insemnind primatul iperifiritdtH. 
Sigur, asemenea concepție poate nemulțumi, dar 
in mod ciudat fți din păcate nu de la Călinescu. 
atit de puțin cuno’cut in acest domeniu peste 
granițele noastre) de cincizeci de ani lieoace ca 
a făcut școală in Europa și nu numai. Ar merita 
căutate azi la Călinescu. punctele de plecare ale 
unei discuții despre genuri și specii literare. 
Altele par să fie preocupările aprigilor noștri 
eiegenți polemici.

în fine, digtoaul cu vr’oaren este instanța su
premă călinesciană. Ea otiremeazi selecția, co
mentariul. definita ți vremitele recevtirii. Si
gur. in ..Istoria literaturii** ea intră, dincolo de 
intențiile autorului. Intr-un conflict tarii cu 
ideea de ..exhaustiv* și „adevăr*. $i totuși în
ceputurile* sint selectate, pentru că acolo se 
aflau pilonii pornirii. Dincolo de concesii, valoa
rea rdml"e erf’eriu și textul se organizează in 
funcție de orininalita*ea procedeelor și construc
ției, a inefabilului și frumuseții. Drumul este 
sinuos, elemen*ele multiple, dar efeeteîe renasc 
aproape spontan. Ipocrită spontaneitate, dozată 
și cumpănită de călăuza drumului .’

Dialogul este insă doar o deschidere, valoarea 
poate fi sugerată și niciodată numită. Aici de
finițiile iți pierd conturul, rdmîn drepte și aprige 
finitiile iți pierd conturul, rămîn drepte la Căli
nescu emoție ți inefabil fără ad li se accepte 
existența în afara semnificațiilor. Opera rămîne 
entitate artistică fi dinamici iar încercuirea ei 
e obligată la supunere față de guvernarea crea
ției !

Dialogul călinescian este deschis la nesfirșit 
fi a făcut școală în critica fi istoriografia româ
nească într-atît. incit falșii și adevdrații disci
poli (sau chiar cei ce ii neagă mai nou „deschi
derea estetică**) păstrează de la „profesor" oare
care vervă prost plasată și prost înțeleasă. Re
versul lecției dialogului călinescian.

Ioana Crețulescu

Teoretician 
al romanului 
și romancier

ste instructiv de urmărit la G. Călines- e:u, atit pentru critica genetică cît și 
pentru teoreticienii textului, modul în 
care. Ia un autor cu o conștiință atît 

de lucidă a actului artistic, se realizează sau nu 
acordul între concepția critică asupra romanului 
și creația propriu zisă. Deoarece urmărirea evo
luției diacronice de la „Cartea nunții44 Ia „Scri- 
nul* negru" ar cere un spațiu mult mai mare 
decît un simplu articol de semnalare, vom ur
mări această incidență (teorie — creație roma- 
nescă) doar în „Bietul Ioanide", opera de altfel 
reprezentativă a lui Călinescu și nu „Enigma 
Otiliei" cum ne-au obișnuit manualele didac
tice. Din multitudinea de referiri și considerații 
asupra romanului (obsesie nu numai a lui Că
linescu ci a întregii critici interbelice) explicite 
sau implicite (in „Istoria literaturii române"), 
cîteva texte cu evident caracter de îndreptar 
ne atrag în mod deosebit atenția. Primul dintre 
ele, Arta romanului (1932) postulează o estetică 
simplă, în spiritul realismului francez al seco
lului XIX : „Romanul este expresia directă a 
vieții, fără acțiuni personale și fără obligațiuni 
de originalitate temperamentală și verbală și ca 
atare Cere în primul rînd o mare experiență de 
viață". Si, mai departe : „De aici se desprinde 
numai ideea că arta romanului este puterea de 
a te lăsa furat de fapte, intuindu-le semnifica
ția internă și orientîndu-le după mișcarea lor 
lăuntrică, și că talentul este abilitatea de a-și 
ascunde talentul acolo unde e nevoie". întîlnim 
aceste premise în „Bietul Ioanide" ? Trecind 
peste locul comun al „marii experiențe de via- 
ță“, pe care o putem presupune autorului, ro
manul său este mai degradă expresia unei ori
ginalități temperamentale și verbale. Pentru 
prima afirmație este elocvent motivul erotic : 
„curtizanesc și patern" tratat într-o manieră cu 
totul personală care dacă este verosimil nu este 
în nici un caz veridic, iar pentru a doua, lim
bajul naratorului, nu al eroilor, abundent în 
prețiozități și paradoxuri verbale care de altfel 
îi și imprimă acea notă inconfundabilă a stilu
lui călinescian. Cît despre ideea, de origine 
flăubertiană „de a te lăsa furat de fapte44 de 
a dispare în spatele scenei, este cum nu se 
poate mai străină scriitorului si nu criticului 
Călinescu. Personajele sînt antipatizate sau sim
patizate de autor, dezavuate sau aprobate, bîr- 
fite și comentate la fiecare colț al frazei. Iată 
Un exemplu : „Ioanide, fire lucidă și foarte ana
litică, complica pe Dan Bogdan al cărui suflet era 
mai elementar. Bogdan nu ironiza, zîmbetul lui 
trăda un efort muscular de a-și ascunde Sur
priza și incompetența. 11 admira din tot sufle
tul pe loaMde (cind îl admirau alții, rezistînd 
mai mult la îndoiala altora)" etc. Atunci cînd 
comunicarea i se pare insuficientă recurge și 
la paranteze pentru a introduce o informație în 
plus. Sau alt fragment : „In realitate, Ioanide, 
in ciuda libertăților pe care șl le lua, nutrea 
un devotament absolut pentru Elvira și se gîn- 
dea la ea chiar cind o neglija în chipul cel mai 
scandalos". Acest „în realitate44 indică foarte 
clar intervenția directă a naratorului cu o ex
plicație in afara desfășurării evenimentului, de
dicată exclusiv cititorului pentru a motiva com
portamentul lui Ioanide. Sint astfel de intru
ziuni apriori nerecomandabile, așa cum le gă
sesc adepții noului roman ? Cred că nu. și va
liditatea lor depinde de structura narațiunii, de 
funcționalitatea și semnificația lor. In cazul ro
manului „Bietul Ioanide" unde ne apar, In ge
neral organic incorporate nu formează o notă 
di «cor dan tă •-L dirt: centra, „^bijind Viziunii eroi- 
eomicc. exreptfaid inâă. pe rele referitoare lâ 
pertoctajul prindpal supărătoare prin nota con
stant superlativă și deci pină la urmă falsă.

O idee interesantă a esteticii călinesciene este 
și aceea a condamnării excesului de intelectua
lism în „Cerebralitate și existență" (1925) care 
duca la dispariția epicului și a personajelor, re
proș formulat mai tîrziu și lui Camil Petrescu 
In „Istoria literaturii". Corelat cu gustul pentru 
senzațional și narațiunea masivă cantitativ acest 
principiu explică într-un fel abundența de eve
nimente, situații și intîmplări unele pur și sim
plu rocambolești : aventurile erotice sie lui 
Ioanide, asasinate și morți surprinzătoare, în- 
tîlniri misterioase și conspirații în locuri tene
bros romantice (străzi dosnice, cavouri, biserici) 
etc. Dar clișeele sint bine asimilate și parado
xal nu distonează cu tonul intelectual al roma
nului. într-un articol mai amplu „Cîteva cuvin
te despre roman" (1938) criticul analizează re
lațiile dintre document și ficțiune din perspec
tiva semnificației: „Se abuzează la noi de ex
presia Ironică documentar, voindu-se a se su
gera că un document nu e artă Invers e ade
vărat că unde nu e document nu e artă, de
oarece ca suprarealitate romanul documentează, 
neapărat simulind o ordine istorică, fictivă, 
adâogată. Cind un roman nu te documentează 
nu există". Dar atenție la accepția pe care o 
dă criticul noțiunii de document ; nu reprezen
tare fotografică zolistă, nu oglindă sthendaliană 
purtată de-a lungul drumului ci selectare bal* 
zaciană a amănuntului semnificativ. „întreba
rea este numai dacă documentul istoric s-a pre
făcut tn document fictiv, dacă prin urmare do
cumentul este semnificativ. Aici stă nodul vital 
al romanului, în semnificație. Iar semnificația 
vrea să zică factor universal, etern. Ei bine, 
romanele lui Balzac, așa de documentare în 
aparență, sînt pline de această înaltă semnifi
cație umană. Goriot este un fainar, care se 
ruinează la bătrinețe, pentru a-și întreține fe
tele intrate prin măritiș într-o clasă superioară. 
Zugrăvirea parvenitismului îmbogățiților din 
epoca napoleoniană, veți 2ice, momente din 
istoria burgheziei franceze. Balzac e un fel de 
Moliere al veacului său. Ambianța este secunda
ră. Centrală este slăbiciunea de tată a Iul Go
riot (...) Goriot e un Rege Lear al burgheziei, 
este un prototip, un caracter fundamental". Din 
perspectiva unei astfel de interpretări G. Căli
nescu ne aoare într-adevăr ca un balzacian. Ioa
nide este și el un erou tinic. llustrind un conflict 
tipic, ipostaza creatorului in veșnic conflict cu 
mediocritatea epocii sale. Și acum recurgem la o 
nouă propoziție teoretică din același articol : 
„Totul este fundamental la Bal2ac. orice individ 
înfățișează un caracter. Numai scena pe care 
jaaci eroii poartă notele epocii" (s.n.) în roma
nul călinescian creatorul apare In ipostaza arhi
tectului de geniu iar „scena" sa este Bucureștiul 
interbelic- Ioanide are Droiecte colosale, visul său 
este de a construi edificii monumentale, de a 
înălța arhitectonic pe pămînt românesc o Grecie 
ideală, dar trebuie să se mulțumească cu lucrări 
obișnuite (un chalet, casele unor prieteni, repara
ții și stilizări de fațade etc). Cind, în sfîrșlt, lși 
materializează disponibilitățile în construcția ca
tedralei. aceasta servește ulterior unor scoouri 
minore. Tot pe drama lui Ioanide se pliază și 
celelalte aspecte ale vieții familiale, sociale si 
politice. Spre exemplu, înfățișarea mișcării poli
tice legionare interesează doar in măsura în care 
este legată de degringolada și moartea copiilor 
săi Tudorel și Pica, reflectînd, la rlndul ei, un 
anume nivel al conflictului originar dintre tată 
si fiu. Ne aflăm de fant doar în fața unui prim 
etal al semnificației (care pentru freudieni ar 
trebui să fie și ultimul), pentru că moartea co
piilor este racordată la sfera simbolică mai largă 
a creatorului de geniu care nu se poate realiza 
decît în absolut, prin ooeră. ratînd în planul 
existenței fenomenale. Paralela ar putea conti
nua mult mai amănunțit la toate micro-struc- 
turile romanului (rolul descripțiilor de atmosfe
ră, sensul ironiei, personajul-caraeter etc) dar 
ne oprim aici pentru a semnala o absență. Dacă 
pină acum am indicat oarecum preeminența 
postulatelor teoretice nu putem să nu subliniem 
că una din dimensiunile esențiale ale romanu
lui „Bietul Ioanide44, grotescul, viziunea tragi
comică ce-i accentuează modernitatea, nu o in- 
tilnlm teoretizată ca atare nicăieri. Noutatea 
profundă a acestui roman pe care l-aș numi, 
paraftazîndu-1 tot pe Călinescu, „aproape o ca
podoperă", nu a fost serizată nici chiar de au
torul lui, atît de atent în a-și urmări și înre
gistra procesul creației.

Paul Dugneanu



calin esciana
Critică 

si estetică
a ntr-o însemnare din Jurnal. d^Laiâ 
1H I 19ji, G. Câlinescu relatează ii fi

nirea și discuția avută cu poetul sim
bolist și istoricul literar I. M. rtaș.j.

Acesta din urmă nu se arată prea încîntat ce 
faptul că partenerul ae discuțij Inse au 
tul. iar in privința candidaturii lui Călinescu 
pentru un post de conferențiar ia Universitatea 
ieșeană „delicatul poet al recluziunii melanco
lice, al sfintelor bucurii bucolice îngăduite fiin
țelor neprihănite*4, este cel puțin mefient. dacă 
nu chiar de-a dreptul invidios : „— Nu price’? ! 
(iși exprimă Călinescu surpriza). Chiar dacă lu
crul se face, e așa de neînsemnat 1 Oare găsești că 
nu merit ? — De, știu eu ' (replică Rașcu). Nu 
văd ce legătură ai dumneata ou Estetica literară!
Pentru asta trebuie lucrări de estetică. După 
cite știu eu (s.n.) Să fi fost acest fragment de 
discuție imboldul ce-1 va determina pe Călines- 
cu să publice în 1939 volumul Principii de este
tică ? Posibil. O altă explicație ar ține de nece
sitatea alcătuirii unui curs pentru catedra pe 
care, in cele din urmă, o va obține. Astfel, la 
15 octombrie 1937 Călinescu ii scrie lui Sașa 
Pană rugîndu-1 să-i împrumute colecția revistei 
„unu" deoarece : „Voi face anul acesta Ia Uni
versitatea din Iași un curs de poezie, unde se 
va vorbi între altele șl de curentul renrezentat 
prin revista și publicațiile dumitale. Fără nici 
o polemică dealtfel, în spiritul unei informații 
de idei. Apoi voi publica acest curs", (s.n.). In- 
tr-adevăr, Cursul de poezie împreună cu un 
eseu Intitulat Tehnica criticii și istoriei literare 
(ambele apărute mai întîi, în 1938. în ..Adevă
rul literar și artistic") vor «alcătui materia Prin
cipiilor de estetică. Dar cele două motivații, do- 
sibile sau chiar adevărate, una ținînd de orgoliu, 
cealaltă de conjunctură, ne apar ca marginale, 
dacă nu exterioare, oricum subordonate unei 
necesități mai acute, dictată deopotrivă de ones
titate și de spiritul polemic. Să ne explicăm. 
Orice critic mare — și Călinescu este, fără în
doială unul dintre aceștia — s-a limțiî dator 
față de sine și fată de propria operă să-fi pre
cizeze. mai devreme sau mai tirziu. intr-o for
mă mai mult sau mai puțin organizată, atitudi
nea teoretică fată de creația artistică, cu alte 
cuvinte, princiniile care guvernează actul criiie 
și configurează ceea ce numim viziune estetică. 
Să nu uităm că la data amintitei discuții ea 
I. M. Rașcu și, cu atit mai mult. In ISM. and 
apar Principiile de estetică, C. Călinescu te 
afla intr-o avansată fază de lucru, la mai tir- 
ziu. celebra și curind intruvibila u Idarie a li
teraturii române de la «ririai pisă ia pmeat. 
Dată fiind noutatea și originalitatea concepției 
și a punctelor de vedere din Isterie—. de care 
Călinescu era evident conștient, se im mine* ex- 
plicitarea modului de a înțelege literatura si cri
tica. După apariția Istoriei, in texte cu caracter 
dominant teoretic (Universal poeziei. Clasicism, 
romantism, baroc. Poezia „realelor". Sensul cla
sicismului, Critică și creație. Re fi cetii mărunte 
asupra romanului ai la ..Cronica ontimistului- 
din ..Contemporanul") Călinescu va continua, cu 
admirabilă onestitate și logică strinsă să-și ex
pună observațiile estetice, extrase din contactul 
îndelung cu opera literară.

Spuneam mal devreme că alături de onestita
te, considerațiile sale estetice iși au izvorul in 
spiritul polemic. Intr-adevăr, in chip paradoxal 
(dar paradoxul și asociația imprevizibilă sint 
mișcări ale intelectului cu, deja, regimul norma- 
lității in opera critică a celui care, in extraordi
narul eseu Domina Bona, descoperea structuri 
asemănătoare, comparîndu-1 pe Pristanda cu 
Guicciardini și Talleyrand, sau relații de conti
nuitate, după criteriul genialității, de la Goe la 
Faust), Călinescu iși intitulează Principii de es
tetică o carte în care se afirmă neted ca : „In
tr-un chip sau altul, - Estetica, este-o știință care 
nu există". Și totuși... Dîstănțîndu-ge net de 
felul „cum esteticienii științifici înțeleg ches
tiunea" esteticii, adică de tentația că, pornind 
de Ia definirea frumosului și artei, să elaboreze 
un sistem de norme apriorice, cu pretenții de 
infailibilitate, G. Călinescu se eliberează astfel 
de orice dogmatism, preferind „un soi de reto
rică in care perceptele sînt de fapt observațiuni 
istorice și statistice și au această notă specială 
că nu trebuiesc urmate, ci numai meditate. Ur
mează deci să aflăm nu ce este poezia, ci eum 
este poezia, să surprindem in stadiul practic 
(s.n) al poemelor ilustre aceea mecanică prin 
care sft ne sporim conștiința artistică".

Așadar o „estetică" post-factum, fără funcție 
normativă, ale cărei principii sînt deduse din 
experiența nemijlocită, din observația directă 
asupra operei de artă. în felul acesta, descriind 
poezia ca atare, iară nu ideea de poezie. Căli
nescu distinge doar unele poziții lirice favora
bile care pot eventual înlesni o mai rapidă or
ganizare a materialului poetic, dar care. însușite 
mecanic, in lipsa talentului, sint de o inutilitate 
perfectă. Căci poezia „rămîne act de libertate ui 
de creație". In fond; estetica sa experimentală 
schițează cîteva dintre modalitățile lirice posi
bile st formulează- o serie de „pseudoprecepte" 
cu valoare instructivă. Spre exemplu, din anali
za dadaismului. Călinescu nu extrage judecăți 
de valoare tranșante ci’ observă doar (dar oare 
e puțin ?) că modernismul excesiv devine, fără 
intenție, comic. Si iată explicația formulată 
dintr-un pseudoprecent : „Raporturile prea noi, 
prea neprevăzute, care nu Intra într-o structură 
a perceptibilă de Ia început, stîrnesc rîsul“. Cu 
aceeași precauție, evitîhd spectaculoasele exco
municări bretoniene. procedează Călinescu Ia 
cercetarea și izolarea elementelor specifice po
eziei, in strălucitorul studiu Universul poeziei. 
In principiu, nici un obiect (nici chiar cîmatul, 
ne soune profesorul) nu poate fi exclus ca ne
poetic. inestetic. Există însă elemente decorati
ve, exterioare, indiferente, simțite astfel pentru 
că nu Dot primi sau n-au primit Încă învesti
tura simbolului care să permită trecerea din 
Univers în universul poeziei. De aici cri
ticul scoate o judecată cu caracter mal venerai, 
șt anume că. dintre lucrurile din natură. în uni
versul noezlel intră „numai acelea care pot 
constitui niște tveroglife. niște embc’nane d,î 
poem, datorite imaginației omenirii-. Contrar a- 
narentelor aceasta nu est** o do<»mă^,ri p 
tare. justificată de caracterul esențial semnifi
cativ al noeziei in relația sa cu ființa umanS.

Singura, așa-2icînd, dogțnă (de fapt, adevăr 
incontestabil) pe care Călinescu o susține cu 
toate forțele este primatul criteriului estetic In 
artă. Cel mai bun argument, dincolo de orice 
afirmație teoretică, il constitue însăși Isteria li
teraturii, Aici criteriul estetic funcționează cu 
remarcabilă promptitudine, modelind. (cu puține 
excepții) definitiv întreg relieful valoric al lite
raturii române de pină la 1940. în legături cu 
istoria literară Călinescu credea (și a făcut a sa 
cum a crezut) .că scrierea ei are nevoie, alături 
de un spirit critic valorizator, de „un cap epic 
care sâ scrie o epopee (fie de forme fixe, fie de 
destine personale). Nu trebuie să pară un para
dox că în istoria literară sînt mai puțin impor
tanți scriitori in sine, cit sistemul eoiq ce se 
poate ridica pe temeiul lor". Numai ținînd sea
ma de existența ambelor fete ale acestui lanus 
critic, putem considera Istoria lui Călinescu un 
roman nasionant. fără a-i diminua astfel nici 
unul dintre merite.

Pentru G. Călinescu. atit în olanul teoretic, al 
considerațiilor estetice, cit și in cel practic, al 
demersului critic, critica este act de creație. Așa 
fiind, ea cere vocație asemeni celorlalte arte : 
„Poate învăța cineva să fie critic ? Răspunsul 
este : nu". Dar numai de vocație are nevoie cri
ticul și istoricul literar creator pentru a fi 
autentic ? Și de această dată răspunsul este nu. 
Se mai cer (vai nouă !) pregătire de istoric, 
cultură filozofică, cunoașterea literaturilor uni
versale, erudiție, comuniune simpatetică cu ope
ra și autorul ei, talent. Cel care In critica româ
nească a însumat armonios aceste mirabile în
sușiri ale spiritului, topindu-le intr-o excepțio
nală și inefabilă sinteză personală se numește 
G. Călinescu. Ca orice om, el s-a născut și s 
murit. Ca orice mare om continuă să fie.

Valentin F. Mihâescu

G. CĂLINESCU - bronz de Constantin I. Popovici

Reabilitarea 
„micii proze" 

roarea lui Călinescu față de adevă- 
Orurile comune ar trebui ridicată la 

rangul de trăsătură dominantă a spi
ritului călinescian : astăzi ea a intrat, 

la rîndul ei, in rîndul truismelor exegezei des
pre marele istoric literar, demonstrînd ciclul 
trecerii de la paradox la locul comun. Oricît ar 
fi iubit paradoxurile, Q. Călinescu nu înregis- _•* 
tra însă propria sa oroare față de didactic sub 
acest semn .

Acesta să fi fost impulsul datorită căruia au
torul a tentat o reabilitare masivă a „micii 
proze" din secolul trecut ? Este o simplă con
jectură psihologică. în epoca in care scria Isto
ria literaturii române..., G. Călinescu era încă 
un inamic al limitării intelectuale, sub orice 
formă de manifestare a ei.

înțelegem prin „mica proză" a secolului tre
cut acel v ast sector de scrieri memorialistice 
care, m perioada interbelica, ajunseseră intr-o 
perfectă uitare și, mai ales, intr-o situație de 
suboroonare estetică abuzivă față de proza de 
ficțiune, socotita peremptoriu drept „proză 
înaltă''. Acțiunea lui G. Călinescu de reeva
luare a celei dinții, de salvare a ei dintr-o 
nemeritată uitare lua, in epocă, proporkiile unei 
operații de arheologie spirituală. Mai mult. In 
chip probabil involuntar, autorul Istoriei... a 
oferit materialul esențial pentru o teorie asu
pra prozei românești din secolul trecut — 6 teo
rie stilistică, deși G. Călinescu avea rezerve de 
principiu față de această disciplină.

In acțiunea de repunere in drepturile literare 
a memorialisticii, prima formă de procedare a 
lui Călinescu a fost, ca de obicei, deschis- 
po Ie mi că : pentru a-și face sensibile preferin
țele, el a răsturnat raportul tradițional intre 
operele de ficțiune (proza considerată drept 
„înaltă") și cele memorialistice. în cazul unor 
autori ce scriseseră in ambele specii, demon
strația putea fi făcută magistral și violent, cu 
puterea paradoxului. La C. Negruzzi, de exem
plu, după ce observa că „numele iui Negruzzi 
este legat, de obicei, de nuvela istorică Ale
xandru I-ăpușneanu" (p. 205), exegetul dădea 
nuvelei ceea ce i se cuvenea, pentru a executa 
apoi marea demonstrație : Negru pe alb. pagi
nile cu parfum de epocă, blinda memorialistică 
patriarhală erau impuse hotărit pe primul loc, 
reașezindu-se cu un gest violent taierele ba
lanței. La fel s-a intimplat cu Alecu Ru?so. alt 
exemplu canonic : retorismul Cintării Kamuiei 
(excelentă piesă de manual) va fi respins in 
favoarea Amintirilor sau a memorialisticii frag
mentare. de tipul jurnalului Sevcja — pagini 
realmente profunde și premonitorii, ■ z :e 
de atunci La veritabila lor valoare. Demonstrația 
antididacticâ se făcea cu antren.

O altă procedare călinesciană, mai dificila, a 
constituit-o descoperirea unor opere imn** ia- 
listice uitate : nu este vorba. indmaiă. de
descoperiri in sens docmnenial. d estt*;=z. Pen
tru prima dată adevârul enbmasi me
morialistica lui G. S:oc apărea ’.r-o -• -ză 
critică : nedin du-se in lături 4e a-I 
de la egal la **g-- cu Ioa GSzîcz, 
in continuare că . S:or. e că p*-
sedă darul vechilor r-r.-riae®;'", câ coșauMts 
irtocmai ritmai narațiunii cJjk*?e. he Mii 
verb*- nuvelă itaJiană* etc. etc. ixxzr este
faptul că această îMp^rapceaere. âc pe
deplin inckepcăPtă. a xâmas fâri ar:*4ii că
pină asiAn Savmirarîie cauumparaae n_ de 
fapt îixirnu pe care o mentă. Caxî;-. .Mie
lului Locustaiiu $ fo*t <i el abordat : ce
Camil Petrescu se er.asx^>«nase de cess c* am 
numi astăzi scriitura hri Locusleanu. G. Câbaes- 
cu tratează c^sol dsu punct de v^enr oafen- 
logic, descnoermd ’a literat UW11 per
fect al mediocrității din «ecoîu! al XIX-lea_ 
Autoportretului implitf? pe 
și-l schițează ir. Awialiri €&sz.«-
perea atr*botele perfecțiunii.

Dar reahflxtarea Ji se m
Istorie— si DC o cale : hi
aproape toate c?nițx?|Xie ?ro
mantice. califica ti vul ■■ie ■ ir—hr i ii-;. « 
tagmele tablou de rpură. «eeuâ de epură, limbaj 
de epocă etc.) dev-tne * SPB9C
estetic. Nu este r.lci o G (“X- a
descoperă doar. aSMEB. dl mdsdtaraM*
rea ranidă a raoptaMdtt praeart
unui singur secol 3 făcut >1 «lato*
neașteptat de recede. WJ uuw iac. a fibn< ai 
anumite relatări neutra dte PPRfl Al 
estetic, simnle descrieri Mrâ fior. $4 a/sncâ — 
pentru cititorul de limbă de la 1>W —
încărcate de o valoare e^icțicâ pe care mi’ial 
n-o oosedaseră. Fina in tui» ie a i -.icueubji Prin
cipiilor de estetică a ,«i •« sensul
descoDeririi unui imponderabil dat de patina 
limbajului.

De aceea, nu ne vom mai mira â&c— 
cantitatea enormă de aprecieri care pleacă 
la ideea documentul oi transformau invnl«TTtar. 
in probe estetice : un inventar al form^i^rilor 

referitoare la proza noastră romantică ar putea 
ilustra, statistic, această situație surprinzătoare. 
V. Alecsandri, a cărui poezie va fi sever cenzu
rată in numele unei lecturi contemporane, gă
sește o neașteptată audiență prin proză („Cea 
mai durabilă parte a operei lui Alecsandri este 
cea în proză" — p. 289). De ce ? Din pricina 
caracterului ei documentai. Alecsandri „n-are 
invenție, de aceea in substanță toate narațiu
nile sale sint jurnale" (ibid.), deci un document 
non-literar. Mărgărita trăiește prin scenele de 
patriarhalitate moldavă, Buchetiera la Florența 
este „o gravură de epocă", în Dridri singurul 
lucru notabil va fi „stilul de epocă" etc. etc.
. Paginile închinate Jui M. Kogăinicegnu peac- 
îualizează o proză mal puțin cunoscută, dar 
valorificabilă exclusiv pe linia mărturiei auten
tice asupra psihologiei ieșene de la 1840. Cît 
privește capitolul despre Ion Ghica — acesta 
se transformă în veritabil elogiu al documen
tului, recuperabil literar pe cale indirectă : la 
Ion Ghica „este învederată lipsa de invenție" 
(p. 338) ; pentru a se conchide apoi prin cunos
cuta metaforă asupra operei sale privită drept 
„muzeul Carnavalet** românesc.

Pe scurt, sintagma, la origine constatativă, 
de tablou de epoci ajunge la Călinescu un elo
giu literar : am încercat să explicăm paradoxul. 
Rămine insă impresionantă frecvența înaltă a 
acestei calificări ce acoperă intregul secol al 
XIX-lea și echivalează cu descoperirea unei 
formule literare.

în acest sens, G. Călinescu se aventurează 
și intr-un veritabil tur de forță, absolut inedit 
într-o operă de istorie literară. In capitolul 
închinat lui C. Negruzzi. pentru a arăta virtu
țile documentului devenit retrospectiv litera
tură, el compune in corpul însuși al Istoriei... 
o magnifică pagină documentară „de epocă", 
pornind de la anunțuri de jurnal, titluri de 
firme, înștiințări comerciale, reclame autentice 
etc., extrase din Deriodice ale anului 1840. Prea 
extins pentru a fi reprodus, pasajul in chestiu
ne, aflat la paginile 197—198 ale Istoriei..., face 
— printr-o demonstrație în ultimă istanță lite
rară — dovada literarității documentului.

O teorie stilistică perfect coerentă asupra pro

zei noastre din secolul trvcox nu a fost încă 
scrisă : dar ea ar tn-iar «â intr-un
IMbhct esențial dTmparVra G. Clttnescu. 
Autorul nostru a rarprtai pen
tru a fi accidental o • < i noas
tre de pină la 1900. «aa»»* es me
morialistic, lipsa fe^eiaBă c. •nver.'ăe-'- Ca de 
atitea alte ort pe - uae» lite
rare excepționale a foot - •&.- cnnnpm iți-
listic pentru dteîuperire® raraK ai 
contemporan ar «vea 'ani oe 
lucru ji de 2eci de rs-ui âe Ava C. CAbaișgcu. cel 
care disprețuia stiutfâli AoraaM cel
care ironiza 3â cu
Croce, că .Jigurik -â *Âe crodiate doar
pentru a fi criticate" bănui că oferă
ell însuși un eser.:ial gus??**; viitoarei sti
listici.

Reabilitarea acestei proze" din secolul
trecut a însemnat, din multe puncte de vedere, 
rexrrierea hărții îiteranarii române : ea a pro
vocat. prin reevaluare, prăbușiri și denivelări 
bi valorile accepts’un seism care nu și-a 
epuizat nici peni astăzi consecințele.

Mihai Zamfir

O meditație 
programatică

ritică și istorie sint două Înfățișări 
Cale criticii în înțelesul cel mai 

larg". „Este o iluzie să credem că 
am putea face istoria spiritului 

anei epoci în afara istoriei de valori". Acestor 
fraze definitorii, desprinse din Tehnica criticii 
șl a istoriei literare (Principii de estetică) le-am 
putea adăuga numeroase alte excerpte din Is
toria ca știință inefabilă și sinteză epică. Sint 
poate notorii delimitările dintre istoria dr eru
diție și istoria literară, cuprinse în Prefața la 
Istoria literaturii române (1941). Ar trebui să 
fie un bun spiritual la indemină acest impera
tiv dublat de o profesiune de credință, luat din 
aceeași Prefață : „Istoria literară este o istorie 
de valori și ca atare, cercetătorul trebuie să fie 
In stare intii de toate să stabilească valori, 
adică să fie critic". Din persDectiva lui G. Căli
nescu, criticul posedă o dublă Învestitură și vo
cație. El trebuie să atingă „roiunditatra", să-și 
conceapă actul critic ca pe o sferă, avind drent 
emisfere obligatorii prezentul și trecutul, stabi
lirea florilor și procesualitatea lor organică, 
tradiția și noile structuri. Adrian Marino a făcut 
o observație importantă relevind „practicarea 
viziunii critice sferice" la G. Călinescu.

Născută din nevoia și mindria legitimă de a 
impune o „conștiințl de tradiție". Istoria lite
raturii române... (1941) este în întregime o „con
strucție programatică", cum releva, in Campanii, 
M. Ungheanu. Autorul ei nu-și permite expan
siuni și divagații aleatorii sau gesturi gratuite, 
oricît am fi tentați să credem acest lucru, se
duși de aparențele criticii creatoare. G. Călinescu 
ne descoperă pentru prima oară, forma Rotundă, 
sferică, a pămintului literaturii române, cu polii, 
meridianele și paralelele lui. in timp ce alte 
reprezentări ale criticii și istoriei literare mai 
vedeau In ea o insulă de țarină, pe spinarea 
unor elefanți și broaște țestoase.

Dar acest interes pentru organîcitatea. conti
nuitatea și tradiția literaturii române este du
blat de reciproca lui. accentul pus pe invenție 
și creație, pe noutățile expresiei artistice și pe 
resurecțiile estetice, dublind periplul retrospec
tiv cu o cercetare prospectivă. Sint marcate, 

-precum in istoria picturii și sculpturii a lui 
Pliniu sau în aceea a lui Vasari, contribuțiile 
distincte Ia desăvîrșirea limbajului artistic, pașii 
șî jumătățile de pași dinspre cultural sure este
tic, dinspre artizanat și tehnică artistică spre 
viziune. „Prezenta operă nu iese din goluri" 
este prima propoziție a Istoriei lui G. Călinescu. 
Recunoaștem în acest „horor vacui" călinescian 
pariul cu tradiția al marelui critic și primul 
jurămînt, sau legămînt de demnitate notificat 
al criticii și istoriei literare naționale, prelun- 
gindu-1 și amplificindu-1 pe cel al Iui G. Ibrăi- 
leanu. Identificarea criticii și istoriei literare cu 
o istorie de valori, proiectarea istorismului și 
comparatismului critic in plan național și uni
versal, propensiunea spre critica monografică, 
salutată și în activitatea lui Lovineseu, din 
aceeași nevoie de rotunditate a perspectivei, sint 
însemnele unei tinologii clasice de receptare a 
valorilor, dovezile unei neistovite căutări a 
măsurii de aur în critică. „Criticii care au dis
prețuit perspectiva istorică vor fi uitați cu de
săvârșire". Dar perspectivă istorică nu înseamnă, 
la Călinescu, decor de carton pe care se mișcă 
personajele ori cortină adăpostind un joc de 
umbre. Istorismul său este organic iar nu pa
razitar și ornamental. EI se confundă cu însăsi 
pinza tabloului, nereducindu-se la rama lui. 
Panistorismul criticii Iui G. Călinescu e un as
pect insuficient cunoscut. El e vizibil in listele 
de cuvinte probînd „vechimea lexicului" de la 
începutul istoriei ori în canitolul despre geți, ce 
deschide Compendiul (1946). Înseamnă hărțile și 
legendele de strategie și tactică critică ce pro
blematizează specificul național, fără căderi în 
provinctaiMsm. Balansul talerelor esteticului din- 
spra cronicari spre Cantemir. convocarea tuturor 
zonelor țării, oazele de meditație, teorie, gene
ralizare ideologică, sociologică și antropologică 
din toate capitolele Istoriei. De asemenea, in
terludiul de critică arhetipală, nroous în analiza 
celor patru mituri naționale, Traian șl Dochia, 
Meșterul Manole. Miorița și Sburătorul. E vi
zibil interesul pentru Zeitgest. E clară fervoarea 
cu care sînt luminați arborii genealogici ai lite
raturii române dar și cei ai fiecărui scriitor 
analizat.

G. Călinescu nu se teme să instaureze cîteva 
locuri comune in istoria literară, pe care le 
repetă ca într-un exercițiu de memorizare, fă- 
cind din opera sa o temă cu variațiuni : Emi- 
nescu, Caragiale, Creangă, Slavici, Rebreanu 
etc, specificul național, universal etc. Ni se pro
pun cu bună știință cîteva oaze necesare de 
automatism critic și scheme mnemotehnice, ce 
trebuie oriunde șî oricînd știute pe dinafară. 
Criticul se repetă în istorie cu premeditare pen
tru a face din marile valori unități de măsură. 
Dovada că e sigur și conștient de valorile tra
diției literaturii române este că respinge de cite 
ori e cazul, mistificările de documente, falsele 
genealogii, megalomania și poza, bibliolatria și 
arhivistică fără perspectivă (pseudo-necrologul 
lui Stefan cel Mare ș.a.). Istoria se arată preo
cupată să dea piesele unui alfabet critic, cu im
pact național și universal. Eminescu și Caragiale 
sint alpha și omega. Arghezi e găsit prefigurat 
la cronicari, in cronicile rimate ale evenimen
telor politice din a doua jumătate a secolului al 
XVIII-lea, iar Blestemele lui sînt „auzite" la 
Bolintineanu, Eminescu (Sarmis) și Vasile Alec
sandri (Gruia Sânger). Caragiale e descoperit în 
Stolnicul Constantin Cantacuzino, la Dionisie 
Ecleziarhul, în aceleași cronice rimate, la N. 
Filimon... V. Alecsandri s.a. Eminescu, în elegiile 
lui Cantemir. La Ion Budai-Deleanu exista „un 
împărat și proletar de șatră". E simntomatica 
observația aceasta : „toți urmașii lui Eminescu 
sînt eminescieni și nimeni nu scapă de ecourile 
unei mari poezii ,care l-a precedat și din care, 
prin interpretări noi, se poate scoate o altă 
poezie". Acest mod de a fi atent Ia „apăsarea 
timpului", fără de care nu poate fi înțeles Căli
nescu, călinescian și borgesian totodată, ourtînd 
siglele unui om de Renaștere, poate părea și 
este in mod conștient uneori „retrograd" și reti
cent fată de ultimul val. „O istorie se cade să 
fie totdeauna puțin retrogradă ca să nu piardă 
persoectiva eternului", se soune în Compendiu 
(1946). Idee pe care-o găsim și la Lovineseu, 
amendat pentru dezinteresul față de clasici.

In adevărați ciorchini baroci de comparații și 
filiații se relevă la Călinescu această „apăsare 
a timpului" : cronologie, durată, valoare... Jijla 
lui Asachi e trimisă la Poe, Odobescu și Renan. 
Cantemir e „Lorenzo de’ Medici al nostru", Radu 
Popescu e comparat cu Saint-Simon, năvala lă
custelor e „un măreț episod dantesc". Alexandru 
I.ipușneanu e pus alături de Hamlet. pitarul 
Hristache de Tassoni și de Urmuz. In Ion Beldi- 
man snit „preludii stîngace din Scrisoarea a 
Ill-a. Eliade e „in linia Iui Radu Popescu", 
Opera lui Ion Ghica „e muzeul carnavalet al 
nostru". Undeva, jn poezia lui Eminescu e pre
simțit Sadoveanu. în Geniu pustiu e relevat un 
Werther autohton și sint decupate scene din nu
velistica lui Rebreanu. „Scriitori ca Creangă nu 
poc apărea decit acolo unde cuvîntul e bătrîn și 
echivoc și unde experiența s-a condensat în for
mule nemișcătoare". Proza lui Emil Gîrleanu e 
un ecou sintetic din N. Gane, M. Sadoveanu, 
Brătescu-Voinești și I. Bassarabescu. Elena Fa- 
raga se trace din Scrisorile eminesciene și e 
uneori ..un Coșbuc mai volubil". Exemplele pot 
cor Lor trebuie să le contrapunem o ob-
«erraU® din Jurnalul literar (1939): „consecvența 
poaLe fi un cemn de mărginire". Inconsecvențe
le. revizuirile lui G. Călinescu față de progra- 
rrul său. libertățile pe care și le ia (trei ver- 
aiunl la studiul despre Lovineseu în Vremea 
(1931). Viața românească (1937) și Istoria... (1941), 
noua redactare a Operei lui Mihai Eminescu 
etc.) Ele sint reflexul dezmărginiril criticului, 
argumentele deschiderii și devenirii sale. G. Că- 
lir.escu se ferește de fixism și orejudecăți, con- 
chizind in Criticul ca umorist (1947): „Critica e 
o formă de ris prin fantul de a căuta valori 
fixe, in fenomenul viu al operei de artă". Con
tactul real cu tradiția Înseamnă pentru G. Căli
nescu „percepția vie", „Gust", „o stare de edu
cație- (Disociații) dar și exerciții de flexibili
tate digitală si spirituală (Impresii asupra lite
raturii spaniole). E. in același timp, un Impuls 
spre Ficțiune și Creație, spre un nou InefabiL 

Istoria literaturii române de Ia origini pină în 
prezent este un turnir exemplar în cinstea cu
lorilor literaturii române, o luptă deschisă, dusă 
cu o mîndrie necenzurată, o înfruntare între 
valori și judecăți de valoare, fără vizorul pe 
ochi, de protecție. G. Călinescu se expune în 
această carte și pătimește mai cu seamă pentru 
felul în care înțelege sau e suspectat că înțelege 
tradiția și valorile ei. Și, i se refuză, netipărin- 
du-i-se Istoria... Tocmai rolul de a educa lite
ratura prezentului în relație organică cu tre
cutul. In pracsentia și nu în absentia, prin feti
șizare și Ignorare. Rol pe care și l-a dorit atunci 
cind definea critica o Kaligogie în Prefața Com- 
pendiului. Și pe care-1 merită. „Viața noastră, 
merge înainte în iluminarea reciprocă a trecu
tului șl a prezentului", spunea Karl Jaspers. 
Asemeni literatura și valorile ei. La fel critica 
și istoria literară ca istorie de valori. Aceasta e 
meditația programatică la care ne-a invitat G. 
Călinescu.

Doina Uricariu

Organicitatea 
viziunii

__ xemplară, figura lui G. Călinescu poa- 
te fi scrutată și urmărind ceea ce este 
constantă și ceea ce este devenire în 
alcătuirea ei. Căcf dacă sint unele per

sonalități caracterizate prin echilibru inglobator 
a oricărei mișcări ce ar surveni, există, in 
schimb, altele, și printre acestea se situează 
autorul marii Istorii... care, aflate în dramatică 
înaintare, tind spre un echilibru ideal, clasicita
tea fiind norma orientativă, niciodată realizată 
deplin. Aprofundînd această distincție, vom ob
serva. pe de o parte, existența unui tip de aris
tocrație culturală, nu in sensul apropiat etimo
logiei de castă a celor mai buni, ci cu presupu
nerea unei eredități supravegheate din punct de 
vedere cultural. Aceștia sint intelectualii a că
ror apariție este instantaneu completă, precum 
altădată Palas Atena, ei se nasc gata înarmați 
și maturi, obrazul fiindu-le pietrificat în masca 
definitivă. Manifestările lor sint — dacă nu prin 
conținut, atunci sigur in ce privește direcția, 
orientarea — previzibile, pentru că orice imuli- 
care personală este exclusă, fiind considerată 
accident individualitatea care ar perturba prin 
impuritate demersul ideilor, constituirea ab
stracției, a cărei cristalitate este favorizată, in 
schimb, de convenții, de rigori. Pentru că are 
principiile gata date în premisă, mărginindu-se 
la a relaționa asupra fenomenelor, acesta este 
obiectivismul mic, fiindcă, nedramatic, el este 
și superficial.

în schimb, G. Călinescu este — pentru a-i în
trebuința o formulă — un „om nou" în sensul 
spiritual, un „parvenit" cultural lipsit de suport, 
neasîgurat de convenții, dar luotînd hulpav pen
tru a $i le crea, insistind prin aceasta asupra 
fundamentelor, căutîndu-le justificarea. zidin- 
du-se pe sine însuși la baza construcțiilor sale 
și tocmai prin aceasta garantindu-le adevărata 
șl marea obiectivitate.

Dacă cutare subtil și atit de mare scriitor 
european se pronunță sfidător asupra unei cărți 
pe care n-o citise, convins că faptul de a o fi 
citit bunicul său îi arogă lui competența sufi
cientă pentru a o judeca. în schimb, G. Căli
nescu citește totul, din temelii, literaturile la 
rind. de la origini pină azi. numai moartea îl 
poate opri din această lucrativitate fără odihnă, 
căci el nu vrea să lase nimic ca presupus, ca 
dat aprioric în cunoaștere. Intr-un anume fel, 
el operează acea mișcare de îndîrjită retractili
tate pe care o fac teoreticienii cunoașterii, stră- 
duindu-se să nu lase nimic necercetat, integrînd 
cunoașterii șl cel mai originar concept, însăși 
punctele genetice ale gîndlrli. Șl cît privește is
toria literară, critica — el cercetează condițiile 
acestora de a fi, posibilitatea lor de înaintare în 
cunoaștere. Urmărindu-1. vom atinge în mod 
necesar problema opțiunii unui exeget pentru 
un subiect sau pentru altul, întrebindu-ne dacă 
există o libertate totală, un liber-arbitru deplin 
care să acționeze în acest domeniu, ori, mai de
grabă. subtile coerente și corespunderi interne 
— decid aici canalizînd înspre anume afinități 
elective. Cu alte cuvinte, este un ginditor pre
destinat, programat pentru o anumită proble
matică, sau forma, calitățile intelieentei sale 
creează respectivele probleme, ori cît de mult uni
versul ideilor este creație a intelectului și cît 
oglindire a lumii dată în exterioritatea noastră, 
într-un caz ca cel al lui G. Călinescu. exegetul 
se Instituie pe sine însuși ca normă in conținu
tul premisei pe soliditatea căreia își sprijină 
demersul exegetic, împins pînă la epuizare șl 
exhaustiv.

Un strălucit exemplu de radicală străbatere a 
unui subiect îl constituie opera exegetică de
dicată de G. Călinescu poetului nostru național. 
Criticul însuși a căutat justificări de principiu 
pentru această opțiune : „Orice critic este dator 
să definească întîi și întîi poezia eminesciană, 
pentru ca apoi să treacă, după acest examen, 
la alte studii mai actuale". Etc. Dar acestea nu 
sînt decit explicații conjucturale, ce nu ating 
fondul problemei, căci valabile pentru primele 
tentative exegetice consacrate lui Eminescu, ele 
nu explică stăruința extraordinară a criticului 
asupra operei celui mai de seamă poet al nos
tru — stăruință cu atit mai mare cu cît se face, 
oarecum, împotriva propriei voințe, căci, spunea 
in 1935, referindu-se tocmai la preocuparea con
stantă pentru Mihai Eminescu : „înnămolirea 
unui intelectual într-o singură problemă mi-a 
fost întotdeauna neplăcută A fi „specialist" 
în materie de Eminescu, iată o propoziție care 
sună foarte urît..." Dar, asa cum probează cu
legerea de studii și articole consacrate Iul Mi
hai Eminescu și adunate nu demult în volum la 
Editura „Junimea", pe lingă opera propriu-zisă 
de exegeză eminesciană, vreme de anroane pa
tru decenii (din 1927 șl pînă în 1964. deci pe 
parcursul întregii sale cariere de scriitor), G. 
Călinescu se consacră unei vaste camnanii duse 
in legătură strictă cu autorul „Luceafărului", li- 
chidînd false competențe, ștergînd idei precon
cepute, glosînd pe marginea propriilor opere de 
exegeză etc. Ori. în toate acestea nu mai poate 
fi vorha. asa cum se justifica, invocînd de altfel 
niște adevăruri, de debutul unui critic sever cu 
el însuși în primul rind. ci de anoeeul operei 
sale și de cununa ei ultimă și definitivă.

In volumul editat la Iași, există un nrim text 
în care criticul — sub presiunea literaturii ita
liene ne care tocmai o exnlora — iudecă oare
cum maiorescian adică platonician și clasicizant, 
vorbind de „eterată spiritualitate", de „poezie a 
reprezentării pure", ori de „reconstrucția ideală 
a unei ambianțe erotice" etc. etc. Acesta este 
numai un loc de tranziție, căci apoi, imediat, 
pe o sugestie din Ramiro Ortiz — poate, tonul 
definitiv va fi găsit : „Un Eminescu muscind cu 
aviditate, în zgomotul rotativelor unsuroase, 
fructele țărănești, dintr-o farfurie". Același an, 
1927, dar cită diferență. Instrumentele au fost 
acordate, sunetul diapazonului tocmai s-a stins 
în aerul înrins al sălii de concert, marea simfo
nie poate să înceapă.

Dar, pentru a mai face și o ultimă analogie, 
să amintim că în marile compoziții nict-’rale 
clasice, există invizibile anumite linii de fugă, 
așa cum au arătat nu o dată spe^i^li-țji. r-a^e 
unesc figurile, onrindu-le de la a cădea în afara 
cadrei, suhordonîndu-le unui centru de ’I”#*utate. 
suspendîndu-le sub snopul de raze al unui cen
tru grafic, detectabil cu in inevitabil - •
aproximație, dar real. Articolele, studiile de miri 
ori cele de amnle dimensiuni consa^ate de G. 
Călinescu lui Mihai Eminescu converg toate 
însnre a-1 defini ne ooet ra exponent sn^rem el 
spiritului national, de aici și marea importantă 
pe care criticul o acorda în principalele texte, 
îndeosebi tentativei poetului de a crea o mito
logie a poporului român. Pe vasta pinză in 
care zugrăvește universul eminescian. criticul 
adaugă și o notă de violență cromatică, dar o 
volută a acesteia face iluzie, trimite ca un con
trapunct Înspre tema centrală, unică și defini
tivă.

Ion Papuc
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lui Eminescu
pagină ciudată și captivantă ta biografia tui 
Mihai Eminescu este călătoria in Transilvania. S-a 
petrecut in 1866, and poetul aven 18 ani Locuia la 
Cernăuți, in casa profesorului Pumnul, ca privativi 

și bibliotecar. Tocmai se pregătea să dea an examen pentru
a deveni „elev public*, dnd la 24 ianuarie 1898. Art® 
Pumnul moare, iar la 25 Ianuarie 1896 Eminescu <h spurc, iară 
Să lase vreo urmă sau vreun cuvint „N-a șduî n -y-j din
tre colegi cind a plecat și încotro a apucat-o, dar in armă 
se lăți vestea că se află in Transilvania".

Ultimele doua imagini ain Cernăuți ale !uf Ecax*—seu au 
fost fixate in ziua de 24 ianuarie. Tn prima.
poetul plinge : ..Acum II văzui pe Eminescu <±»ii
vărsînd lacrimi de durere". In a doua, fea-a. seri* : -Seara 
m-am dus iarăși la Eminescu și l-am aflat scriind o poeg.e*. 
Legenda primei imagini este legată de Pumrui! : . po
vesti despre ultimele momente ale arssiac tutc «dom oi al 
Românilor din Bucovina*. Iar rear* : Jt.i arătă pocA* fi-erf 
spuse că mai mul ți colegi vor scrie la moarte* ted
Pumnul cari se vor tipăn. Mj-« cetit apoi hrtreaga poerteri 

Deci : zi de iarnă, probabil geroasă. ta al animat
1866. într-o cameră. bibti<<te£ă scoâsră. t:xriă de cirtr st 
reviste. In penumbra Întunecoasă a uses dfaurerg moÂortta. 
apoi la lumina roși etică ■ fertilei on bStat in vLriU de K 
ani și cîteva zile, p’ir.fe și serie a elefbe -a profe
sorului său. Este ultima imagine An Cemâ^ti a efe’r^.qg 
Mihai Eminescu. o imagine meisr-mixA. dar foarte amsi 
din care semnele ciudate ale at.’.uțhzui u?.erx3*re — pârfcst 
rea gimnaziului și. mai «ies. ale hn .-ța
■— plecarea în Transilvania — L’p***e.

Se pune, deci, in mod firesc Istrefeaaa : d? re ■ ptrtet 
Eminescu proiectele sale școlare șt, aJes. de re a părea*,
în Transilvania? Mal exact: de ce a >eot —t*a: s
moartea lui Pumnul și de ee tocrr si Ln TraosEvarea * Este 
in firea lucrurilor normală ea an eăev C*zl de ca« a EX-<v. 
s-apuce, de-odată, drumul cel mare, ifatad Lerfafere* « 
școala (tocmai cind declarase in pcAur că vrea *-o a re 
calea cea bună), pentru a străbate pe x» tară,
opt județe după vechea l.v.^Arțire, dees crea ••• L cm a
trecere foarte grea peste munți ?

în legătură cu părăsirea studiilor 
s-au emis mai multe păreri :

— Aglae Drogoli, sora poetului. ________
fiărăsit Cernăuțiul Îndurerat de moartea hr _D^pă
nmormîntarea lui Pumnul. Eminescu im «as

un scaun din grădina publică ș'ra plecat cprr rama pfcra. - 
teascâ. întrebat de părinți de re au fuc* a șraaââ. ei
plîngînd răspunse : mai mult n-am re tare ta CerafcsSL 
Pumnul nu mai este. Au murit-.

— I. E. Torouțiu. în „Studii și &co-.t2> r* * L V
susține că informației Agi a ei Drogou este de "r~~—  
fanteziei.

— Ion Sbierea, fostul profesor de ’irrba roreJ-d k partre 
lui afirmă ca teatrul l-a abătut pe Emtn^ra de Ia «□££* 
gimnaziale : „Motivul părăsirii rorizr rT-arz> 
Cernăuți nu a fost moartea lui Pumnul a '_re
Teatrul l-au abătut dela studiile s»ie ffcnsazzate, 
și el actor și autor dramatic! Și a$a a p&risrt 
Poate că la părinți să fi spus alt meet Aeeil n 
deși mă îndoiesc" (...)

— G. Călinescu pretinde tA lipsit de rstelz ' 
Eminescu ar fi intîmpfnat in gimrusu —ur- 
ce n-a mai stat in Cernăuți- E cn tu: --J rt t 
menelor să-i fi fost primejduită de r • * •*- - - - pex-
fesor sever acum, mai cu searr-â

Este limpede că plecarea din

de către

*X3-

că —ur-_w
a 

însemnat o enigma atît pentru fa— * r* r 
și contemporani. După eclipsa tculă rin va.-» 
1863 și 1864, cînd nu se știe ex*rt •~.i* a frx r st-a țîez- 
Eminescu, sosirea la Cernăuți, in na hi păra^ >
revenire definitivă la matcă a». _ recii reixi
pentru a patra și ultima oară, păra^r J pert-; ■ ’ | 
eternitate legătura sa pămiatcascâ r; „ ictccausmx-
lichergymnazium".
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APOTEOZA IM 1 PROGRAM PATRIOTIC
âeâ filiația 
Bucovina și a Im:“ i. e- -
reală. atunci faise..~r.i - v <
merge la Blaj, Emir.e«<-j Sa ■ jî ,-i rir. dorirTr 

de a ajunge la rădăcina numelui Fascinat de trecut s
istorie, poetul va fi dorit să verifice urma propriei hale 
familii pe linia tatălui intr-un ținut spre care, prin întreaga 
sa educație și pregătire școlară fusese orientat Cerretind 
personal „Documentele privitoare la istoria Școalelor din 
Blaj" am tresărit la acel „Calculus scholasticonum anni 1“ 
(pe 1755) unde, la rubrica ..Nomen et cognomen* slnt trecuțl 
cei trei : Georgius Imminovits, Joseph Imminovits și 
Basilius Imminovits, fii de „libertinus civiles*. domicil lăți, 
toți, în Blaj, între vîrste de 14, 10 și 7 ani. Acea neaoșă ..În
semnare a Gramaticilor ai școalei românești din Blaj, care 
cum îi cheamă și din ce sat și varmeghie este, in re an si 
lună au venit, cât au șăzut și re au învățat, ca să ie știe 
i-am însămnat", cuprinde, cel puțin o nouă și seducătoare 
supoziție asupra obîrșiei eminesciene. Nu este. insă, decit 
un semn de întrebare. Mult mai credibil si «rt. deocamdată, 
este faptul că autorul moral al călătoriei Iui Eminescu in 
Transilvania este Aron Pumnul. Înflăcăram] patriot ardelean 
de la 1848 emigrase In Bucovina unde, prin sprijinul familie' 
Hurmuzachi. fusese numit profesor la Gimnaziul An Cer
năuți. Primul contact al elevului Eminescu cu profesorul 
Pumnul se produce in școală. Lecțiile de gramatică și lite
ratură română și „feritele* lecții de istorie națională rint 
cadrul ideal in care sensibilitatea artistică a copilului se tn- 
tilnește cu patriotismul patetic al profesorului ardelean. 
Legătura nu se va mai desface niciodată. „Profesorul Pumnul 
venea foarte neregulat in clasă pentru că era mai mul: 
bolnav, dar cînd venea era o adevărată sărbătoare pentru 
noi, căci mult il iubeam cu totii pe acest bărbat bon care 
ne instruia cu atita tragere de inimi, cu atita iubire părin
tească și cu atita liniște și răbdare. Noi elevii nu l-ia 
văzut niciodată rizind. Avea veșnic o Înfățișare melancolică 
și dureroasă. 11 respectam cu toții și. adesea, cind cauza 
durerilor ce-i frămintau trupul era silit <ă părăsească riasa. 
mulți din noi îl petreceam pini la strasuri să-i ajutăm să 
urce in ea. iar Eminesra. pe care hunii il iatoea faara 
mult, il petrecea pini acasă*.

Contactul lui Eminescu cu Pumnul a depășit repede pra
gul școlii. Gazdă a tuturor fraților Eminescu, profesoral
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întărind aserțiunile cercetărilor rere 
Ine-au precedat, putem afirma că Emi

nescu aparține familiei spirituale a 
marilor poeți latini, a elegiacilor Ro

mei î Catul, Tibul. Properiiu. Ovidm. fără să
nesocotim prin aceasta, dl uși de puțin. roiuL 
de asemenea precumpănitor, pe care l-au avut 
Homer, Vergiliu și mal ales Hora tiu. dintre cei 
vechi. în lărgirea orizontului cunoașterii artis
tice și în rafinarea expresiei poetice a creato
rului Luceafărului.

Povestea sculptorului din CSpru. a „erouhii 
din Paphos*, cum tl numește Ovidiu, ne este 
prezentată de poetul latin ln suită cu alte mi
turi celebre : coborirea lui Orfea în infern in 
căutarea Eu ry di cei. rănirea tui Ganymede, me
tamorfoza lui Hyacinthus, a Myrrh ei. a lui 
Adonis îndrăgit de Venus, transformarea Ata- 
lantei în leoaică, deci intr-un context încărcat de 
peripeții mitice, marcat de to< atitea frustă:i 
erotice. Dintre toți eroii cârții a X-a. ale cărei 
stihuri constituie oarecum axul Meta ■•Hazel or 
Ovidiene. Pygmalion ni se înfățișează ca eroul 
visului împlinit, propriul plĂsmuitor al idealului 
sâu artistic și uman.

Componentele legendei narate de Ovidiu. ca si 
Imaginile ne care se sprilină. sint structurate 
cu o măiestrie desăvlrsită și nu fără temei s-a 
făcut afirmația că poetul latin este cel care ne-a 
transmis varianta cea mai artistic realizată a 
acestui mit încărcat de semnifiratii. care s-a 
bucurat de o supraviețuire bogată în arta plas
tică si în poezia lumii. Firea lui Pvemallon este 
cea a unui artist, rămas celibatar, fiindcă a fost 
„ofensat" în flinta lui de „noianul defectelor ce 
care natura le-a sădit In mintea femeilor 
(... Offensus vitils qjuae plurima menti / femi- 
nae natura dedit — Metam, X. 224—45). Să se 
observe aici și remarca este valabilă pentru în- 
treaea noastră argumentare, că mentalitatea co
mună Iul Eminescu și eroului ovidian nu se vă
dește numai din compararea celor două poeme, 
— ci ea se extinde — cum vom releva, în ca-

Călătoria 
în Transilvania

ardelean l-a primit și pe Mihai ln casa sa. Poetul a locuit 
in Biblioteca Gimnaziștilor pe care a condus-o o vreme și 
de care s-a îngrijit Dar atmosfera din casa lui Pumnul, 
departe de a fi idilică, era o continuare încă și mai accen
tuată a spiritului in care se desfășurau orele în gimnaziu. 
In necrologul publicat in „Cronica Gimnaziului din Cernăuți* 
li moartea lui Pumnul, se spune că : „Diirftiger Schuller 
E^hm er sicb ausserbalb der Schule Werkthăting an, indem 
er sie r.ach kraften aus eigenen Mitteln unterstut2te“. — „Pe 
elevii lipsiți ii lua și in afar a școlii, zilnic la el, sprijinindu-i, 
după puteri, din mijloace proprii-. Ce făceau școlarii acasă 
la Pumnul? Iată, răspunsul, sugerat de chiar unul dintre 
fațtii elevi ai profesorului : „Pumnul locuia intr-o casă din 
marginea orașuluL ln dosul acestei vechi case românești se 
afla o grădină frumoasă care se întindea .despărțită numai 
de wi gard viu de măcieși. spre niște pădurici lăsate in pă
răsire. Aa se adnni. uneori, școlărimea românească de toate 
vzraeie si petrecea cu moș Pumnul nu ca cu învățătorul său, 
ei locui caaeum î-ar fi fost părinte. El, transtlvâaeanai, 
■■iti ■ ia piepiai săa dări iar pe tați frații ramâai iiaprâș-

pe :e : Aron Purr_-iol țir.ea așa de mult ia revista 
nexnâ a lui George Bariț. înciL fiindcă au avea fooduri. 
i-G pus pe elevii săi să o copieze1*. Au lucrat mai ales eleri 
din clasa a doua și plnă la a șaptea și chiar PumnuL întreaga 
vară a anului 1890". Ded, exact in perioada cind Eminescu 
este adus iar La Cernăuți pentru a fi înscris in anul intii 
la Gimnaziu, profesorul transcrie, alături de elevi, foaia luf 
Bariț. Prea mic pentru această iadălațnicire. poetul nu fusese 
solicitat deocamditi tn schimb. „Numărul 38 al Foii lui
Bariț (22 septembrie ÎMI) este transcria de Xîrelae Eminoviri 
ăe-a claaa a Vii-a gimnazială, in inliul ÎMI. Numerele 3fl 
și 40 <«ț -opiate tot de Nicclae Emincricl Semnătura lui 
Err.ine=-ru lipseșle -dar este imp-r-lril ca cel mai aplecat spre 
1: matură diatre frații fininoviri. meziaial Mihai, cel mai 

de Pumsal și “1 mai sta^v-nic aflat lingă eL să 
nu L luat parte la iceastl extraG-rtfrriâră activitate și care 
a curaL Deahfei, cte ren li ani tranțcri»L patru lipsesc. 
Erte probabil ca tocmai in șeri-le pierdute să fi existat 
semnătera mărtnaâ «i fină a iui Mihai Eminescu. Dar și 
Sra această âovacâ. activitatea 5e râspindlre a ideii unității 
na’ionaie prin elevilor, organizată chiar in ca
drul bîbiăMecli gimnaziale unde poetul a fost mai tîrziu 
bfblăweear. snde a locuit și arde a citit toate cărțile, știin- 
chi-le iocul In raft pe de rost, vorbește de Ia sine despre 
contactul direct pe care l-a avut, mul devreme sau mai 
timu. cu admirabili inițiativă a profesorului Pumnul. Lu- 
reurile m se opresc, insă. aci. Programul lecțiilor Iui 
Pumnul — de fapt, aplicarea nr.ui program patriotic cu 
etapele respectate strict — Cectie in școală — lecție acasă 
— artrinhste in biblio^că) avea ca ței finaL ca încununare 
SEfă^snntă a acestei stradahTi — CĂLĂTORIA ÎN TRANSIL
VANIA. Eminescu n-a fo« primul d. :^e elevii trimiși peste 
ffiUEi N-ar fi fo«t u-tieanj dscâ profesorul nu murea. 
Expec.na xa n-a fori o excepție. Cel aiai bani dintre elevii 
lai PuimI na primit Aa partea așagi^trolai lor îndemnai 
•certa și și ermai ți este ișrâ?;. neverosimil, cum
se-za trecu* biografii iui c^esîe acest ..amănunt"
oe 3a:ură să iummeze *rV*nXare ideologică a operei
hu. la*j re spun doromer ^e : „Ceea ce l-a Îndemnat pe

Eminescu să meargă Ia Blaj, ln vara anului 1866 era amin
tirea, poate și a îndemnului lui Pumnul, înainte de a muri, 
după cum și alți bucovineni ca Vasiie Bumbac, Epaminonda 
Bucevski, Voronca, Baliga, V. Burlă și S. FL Marian. Siste
ma pedagogică a lui Pumnul nu-1 privea, deci, numai pe 
Eminescu. Cei mai dotați dintre elevii Gimnaziului din 
Cernăuți, erau cuprinși in „metodă4* și afiliat!. Mal mari în 
vîrstă ca el, frații Ioniță și Vasile Bumbac trecuseră 
înaintea poetului prin „purgatoriul" inițierii, studiaseră și ei 
tema unității naționale întîi în orele de gramatică, apoi în 
cele de literatură și de istorie fuseseră „audienți" în grădina 
cu măcieși a lui Pumnul, apoi „Instruktoren“ în bibliotecă, 
transcriseseră perioade întregi dîn „Foaea" lui Briț așteptînd 
ziua-n care, pe jos sau pe roate, după cum îi ținea punga, 
să-și înceapă pelerinajul spre Transilvania. Cît de limpede 
se-nțelege în lumina acestui program de Influențare, stupoa
rea și uimirea pe care cunoștințele formidabile în materie 
de trecut și prezent cultural ardelean, etalate de un copil 
de 16 ani, le produc înalților doctoranzi blăjeni! Cît de 
adevărată este afirmația lui Eminescu : „Mai mult n-am ce 
face în Cernăuți. Pumnul nu mal este". Cît de clar este, 
respectînd documentele epocii cernăuțene. respectînd ade
vărul istoric atît cît există în ele, cit de cert este că drumul 
lui Eminescu în Transilvania departe de a fi o „împrejurare 
boemă*4, „un imbold romantic al adolescenței" a fost, în 
fond, încheierea sublimă a unei lecții pentru toată viața : 
ideea unității naționale, a culturii române, aplicată progra
matic și sistematic, cu strategie și tactică, după toate nor
mele și canoanele unei campanii ideologice.

TE SALUT DIN INIMĂ, ROMA MICĂ!

PE DRUMUL ÎMPĂRĂTESC

u popasul de la Tîrgu Mureș încep primele docu-

C mente scrise privitoare la călătoria lui Eminescu
în Transilvania. Ele sînt semnate de Ion Cotta și
Teodor Cojoeariu, seminariștii de la Bicaz, pe care 

poetul îi întilnește în drumul spre Blaj. Referințele lor sînt 
esențiale pentru semnificația călătoriei poetului. Intrînd în 
vorbă cu ei, Eminescu afirmă că: 1) este minat de dorul 
fierbinte de a vedea Blajul de unde a răsărit soarele româ
nismului, iar cînd ajung pe vîrful Hulei de unde se vede 
Blajul, poetul strigă: 2) Te salut din inimă, Roma mică ! 
Este limpede ce reverență se ascundea în dosul acestor 
cuvinte. Ce omagiu în memoria corifeilor Școlii ardelene. 
Cîte lecturi din Biblioteca gimnazială. Și ce crez. Sub tutela 
unor^ asemenea afirmații, este aproape sigur că poetul nu 
hoinărea prin Ardeal, ci căuta în planul realității concrete, 
traseul spiritual trasat de Pumnul. Verificată în context so
cial, marea lecție de istorie a lui Pumnul devenea o reali
tate, iar aspirația patriotică a poetului o convingere. Intra
rea lui Eminescu în Blaj, pătrunderea sa triumfală „istoric" 
in cetatea luminilor din Ardeal, are, această unică explicație: 
edificarea. încheierea sublimă a unui ciclu inițiatic prin 
care j - caz unic în toată literatura română — un băiat în 
vîrstă de șaisprezece ani și o primăvară sărise din vîrstă, 
șchimbind, spre surprinderea generală, calitatea de martor 
în cea de judecător. Sorgintea bucovineană fusese închisă 
în sipetul copilăriei, iar cel ce se pregătea să se înfățișeze 
mulțimii era chiar poetul național.

in gura însemnare autobiografică a călătoriei pe 
Scare Eminescu a făcut-o în Transilvania se află 

intr-un pasaj din „Geniu Pustiu", „într-o zi fru
moasă de vară îmi făcui legăturica, o pusei în 

vîrful bățului și o luai pe drumul cel mare, împărătesc. 
Holdele miroseau și se coceau de arșița soarelui44. Sînt cel 
puțin trei „urme" prețioase în acest text : Mai întîi, că 
poetul a pornit-o spre Transilvania primăvara, devreme, 
scurt timp după ce expediase pe adresa Familiei primele 
poezii. (La Blaj a ajuns în mai, deci pasajul citat corespunde 
intrării in Transilvania și nu plecării din Bucovina).

Apoi, că poetul a luat-o pe jos, deci că a întreprins o 
călătorie lungă, fie pentru că n-a avut mijloace materiale 
să-și plătească transportul, fie deliberat, pentru că finalul 
programului lui Pumnul trebuia să fie cu etape fixe, un 
pelerinaj. In sfirșit, poetul a luat-o ,.pe drumul împărătesc", 
spre sud, deci, spre trecerea prin Bicaz și nu prin Vatra 
Domei. cum s-a sugerat. ..Calendariul pentru poporul 
românesc* pe anul 1853, valabil și la 1866, arată că traseul 
poștelor care mergeau din Bucovina la Sibiu, circulau prin 
Bicaz. Era firesc ca un copil de 16 ani s-o ia pe un drum 
circulat. DealtfeL tot prin Bicaz trecuse Eminescu și cu trupa 
Tardin (o dată) și deci acesta era drumul știut de el. In 
amintirile sale, P. Uilăcan, spune limpede că poetul „a venit 
prin Bicaz. cu moraliștii de-a col o*, iar dacă luăm în consi- 
oerație popasul la Deda, al poetului, argumentat cum nu se 
poate mai trainic de V. Netea. e limpede că prin Bicaz și 
nu pe altundeva a luat-o Eminescu spre Transilvania.

Acum. înfățișarea poetului este alta dec it cea rămasă în 
rata din Cernăuți. Locul tristeții l-a luat voioșia, acea „în- 
cintare3 întipărită pe chipul poetului și cu care Eminescu a 
pătruns și in BLaj. Primele ..rapoarte* a)e doctoranzilor 
teologi o înregistrează cu exactitatea unei pelicule fotogra
fice, alături de bruștele sale „înstrăinări*. Acestea sint cele 
doua s&âri da «pint fundamentale pe care le notează cei 
esre t-es observat in vremea aceea pe poet : in cin ta rea pe 
tra ânGd dp intensitate a privirii aproape de nesuportat, și 

— stingerea, bruscă. a atenției, intrarea în 
umbră. După raas -fundamentale* sint si -sărăcia*, ^ni- 
aerâ“ «b n=re j-setnl va fi pornit încă de acasă la drum. în 
mojuI portreta] fizic al poetului la plecarea din
Borm-ăui aa paate fi srhinabaî față de portretul fizic
ai wrir» Ecor retssată. fcafr-oQ «rert

oe pănl'in pactalor. (firi găurii, dsol (o
r edt-siraiei. cămara (InînMgâ). Abia rremea (ploaia) si 
timpul (arca trei hmi) .dorfidtnl prin țari, prin grădîn* și 
finețe, ■ pro pier ea tot mai mare de regnul notarii au „lucrat* 
vesmintele poetului, transform ir. du-le in acel ștreang de 
cămașă care îl imnresionase atita pe Densușianu. îndt ima
ginea unui tin&r frumos și veseL cu bocceaua pe umăr și 
cu pălăria dată pe spate. îmbrăcat, nici mai rău nici mai 
bine decit orice băiat de țăran dat la carte, il „prinde" și 
pe Eminescu- Astfel a pornit-o la drum, intr-o dimineață de 
primăvară, „zi de vară pină-n seară*, fără să stea ^de fel".

SUM POET
ȘI VREAU SĂ-.MI ADUN MATERIAL

rmârită pe o hartă geografică de astăzi, trecerea 
iui Eminescu in Transilvania indică, in prima 
etapă, următorul traseu :Bicaz — Reghin — Deda. 
Bănuită și de alții, dar argumentată abia de 

Vasile Netea, trecerea lui Eminescu pe la Deda iși află do
vada in culegerea de folclor a poetului. Nici o altă zonă a 
Transilvaniei nu poate indica atitea variante locale pentru 
poeziile populare transcrise de poet. Pasionat de folclor încă 
din copilărie (frații Bumbac vorbesc cu uimire despre ba
ladele populare pe care elevul din clasa a Il-a le știa pe 
de ro«t). membru fondator și ultra-activ al societății folclo
rice „Orientul". Eminescu a trecut prin Transilvania și ca 
culegător. CaîetuL petrecut după gii, pe care U descriu 
moraliștii de la Bicaz. este. probsbiL unul din cele care 
aveau «t devină, in urmă, manuscrisele cu folclor, primele 
studii de limbă și de etnografie pe care poetul le inaugura. 
Tot de acL din zona sălbatică a văii Mureșului, poetul va 
fi contemplat și imaginea plină de măreție ■ Carpaților 
răsăriteni, luindu-și adio de la Bucovina «a.

Mitul lui Pygmalion 
la Eminescu și Ovidiu

znl Iul Eminescu — la imprecațiile din Scrisoa
re* a IV și V. de pildă, unde, ca un nou Pyș- 
malioo depHnee și chiar blamează, uneori cu 
vehementă, defectele presupus naturale ale fe
meii Na este deloc de mirare că la ambii poeți 
rea care patronează și inspiră „feeria unui min- 

vis de vară, care-n tine se petrece* este 
Vrerea, relevant numită de poetul nostru in 
termenii sculpturali — „Venere, marmură caldă" 
ln consonantă și aici deplină cu nota esențială 
a „Însuflețirii* operei de artă de către zeița 
frumuseții, marcată la Ovidiu prin expresii si
milare atașate reprezentărilor „marmoreene* ale 
Afroditei

Pulsațiile viețîL transmise statuii de creatorul 
et. sint exprimate la Ovidiu prin termeni din 
registrul erotic tradițional ca: pectora — pieptul 
de dor, la Eminescu, ignes — aprinderea amo
rezilor rare le umplu ochii de „suferință* și nu 
în rele din urmă sînt traduse prin oscula — 
„sărutări* fierbinți. însoțite la Eminescu de sen
zații tactile — iactis membris la Ovidiu.

Demn de menționat este faptul că în manus
crisul 2 2R2, 72 reprodus de Perpessicius imediat 
sub titlul ovidian Pygmalion al poemului Apari 
«ă dai lumină figurează genericul Rasai de dă. 
marcind „luminarea" geniului artistic prin re
prezentările fanteziei sale proiectate în exte
rior. „Răsal* traduce la Eminescu plastici2area 
monumentală a idealului, deschide dintr-o dată 
perspectiva obiectivării Iul. extravertind datele 
sufletești ale artistului. Dar termenul în discuție 
se îngemănează de atitea ori la clasicizantul 
Eminescu. „marmoreanulul, care — semnificativ 
— 1* poetul nostru aparține atît sferei „apoli

nicului". cit și Venerei, aceasta fiind reprezen
tată constant. în răsfrîngerile ei terestre, cu 
„marmoreele brațe44. Oscilația Intre principiul 
masculin și cel feminin marcate ambele de 
„marmorean" întimpină, în Cezar* de pildă, 
care in reprezentarea poetului părea o ^statuă 
de marmură11, dar și — ca o replică la aceasta 
lut Antinous", ambele imagini de indubitabilă 
inspirație plastică. Un punct de interferență re 
atestă incontestabilă înrudire de simțire dintre 
Eminescu și Ovidiu este utilizarea in erotica 
lor. la Ovidiu in episodul Pygmalion, dar și in 
multe alte locuri, a termenilor din recuzita 
romantic-amoroasă ca : Claudifiie, mollis și de
rivatele verbale mollescere și remollescere. 
transpuși de Eminescu în sintagmele specifice : 
„braț molatic", „marmură caldă", „gene gin
gașe* și nenumărate altele răspindite in toată 
opera lui, subsumate sferei „dulcelui* și a „mo
latecului" propriu romanticilor.

Dar toate aceste epitete ornante ale patosului 
erotic împrumută durată de la monumentalita
tea, marmoreană, tratată „ciclic" putea spune 
obsesiv, de ambii poeți. Căci poemul „ovidian* 
al lui Eminescu Apari să dai lumină este Înru
dit — după aserțiunea întemeiată a lui Perpe
ssicius — între altele, cu cel intitulat Din valu
rile vremii, care, potrivit aceluiași critic — nu 
este decit „o varlatiune pe aceeași temă" — „o 
poezie în care răsună, ca într-o scoică marină, 
toate furtunile potolite ale zbuciumatei sale iu
biri de totdeauna" — și este iarăși Înrudit, ca 
sferă de inspirație, cu poemele O stingă-mă și 
mai ales cu Cine ești ?, poezie învecinată ma- 
nuscrlptic de prima, marcată și ea, la tot pasul,

INTRAREA ÎN BLAJ
u există în toată biografia eminesciană, pagină 

nmai frumoasă și mai luminoasă decît intrarea 
poetului în Blaj. A fost, în scurta și chinuita sa 
existență, singurul triumf. „E aci Eminescu!". „E 

aci Eminescu!", acestea sînt singurele cuvinte care se mai 
aud după sosirea sa. Tinerii ies în stradă ca să-I vadă. 
„Doritor a-1 cunoaște am ieșit în locul dinaintea gimnaziu
lui". 11 urmăresc parcurile orașului unde îl surprind citind 
cu glas tare. „Cetia foarte bine, cu deosebire poeziile, așa 
îneît teologii se opriau și ascultau în jurul lui". E observat 
plimbîndu-se visător prin oraș, cînd cu o pălărie de cireșe 
(în mai), cînd cu una de struguri (în august). „Cumpăra 
struguri, îi punea în pălărie, apoi tinînd pălăria în mina 
dreaptă pășea, încet, prin plata Blajului." Odată se plimbă 
singur pe malul Tîrnavel și tinerii n-au curaj să se apropie 
de el. Altădată se scaldă, gol, Fuge din oraș cu copiii și 
întîrzie nopți întregi în preajma măgărarului, mare poves
titor. Vorbește în curtea gimnaziului, sub un nuc, în liniștea 
respectuoasă și reculeasă a teologilor, mult mai mari ca ani 
decît el. Ceea ce spune îi uluiește pe ascultători. Copilul 
propovăduiește — cu ce cuvinte ! — propriul lor crez. „Un 
lucru mi-a rămas în minte, ca o impresie mai adîncă : e 
reflecsiunea ce-mî făceam orideclte ori petreceam mai mult 
în societatea lui. îmi ziceam în gîndul meu adesea sl cu 
oarecare indignare :cum se poate ca băiețandrul acesta, 
care n-a umblat la școală, n-a absolvit decît cîteva clase, știe 
totuși, atitea lucruri, știe multe cași noi și multe mai bine 
decît noi?". Urmele pe care le Iasă sînt ca niște dîre lumi
noase :a fost zărit acolo, a vorbit cu cutare. Trăiește ca 
pustnicii : doarme în poduri, mănîncă pe unde apucă. Nu i 
se înțelege limpede chipul : într-o însemnare e „frumos, 
vesel și simpatic*. în alta „om închis dela natură, umblă tot 
singur". Odată sfidează cu talentul său „Cum se poate că 
eL care n-a invățat încă poetica știe să facă poezii?". Cel 
mai ades copleșește prin tonul discursului. „Discuta cu mare 
sigurătate și înfocare astfel efi studenții, de$i mai mari eu 
mult decit dinsul, se mulțumeau să fie învinși". Apare șî 
dispare ca o vedenie: ..A rămas acasă și s-a culcat. Noi 
ne-ea reîntors înspre ziuă : el dormia. După prim a dispă
rut firă să zică reva__*. Plecarea din Blaj este, dealtfel, tot 
o rt» : „Pentru ultima oară dnd a v«nit La

' «-!î vir-rt Ce-« a’-jf, ce n-a avut nu «tiu.
*>T'l tre: i fără a-d kia adio dela not ne-am
pcmerit ci Eminesoi na mai «te în Blaj*. Absența lui 
rărește oeisajul orașului. „N-am mai putut multă vreme 
trece prin locurile unde lamina*.

Citite și răscitite, interpretate și reinterprets te. documen
tele blăjene, acele formidabile procese verbale ale înfățișă
rii poetului pe care dogmele teologice obligindu-le să fie 
..uscate" le-a obligat să fie ..exarte". însemnările seminariș
tilor blăjeni din vara anului 1866 duc către o unică corl- 
cluzie : excepția. Prezența poetului în Transilvania n-are 
cronoloeie, ea a fost înregistrată deodată, o explozie, o 
ivire uluitoare. Discrepanța dintre portretul vestimentar al 
poetului — concret șl jalnic și portretul spiritual — fascinant 
și seducător, surpriza pe care „felul* omului o crea în 
absolut toate locurile unde își făcea apariția, trebuia, docu
mentar, așezată, sub semnul excepției. Ceva nefiresc și 
ciudat, o taină, o personalitate prezentă dar, totodată, ab
strasă. trecerile bruște de la lumină la umbră, o mistuire 
interioară însoțită de pstimă. o Iradiere ?. spiritului aproape 
vizibilă este înregistrată de toți. Dună sumarul In cuvinte 
exacte al vesmintelor poetului. observate ..ca la politie", 
urmează mereu ceva rare scapă nntatiei sigure, un amănunt 
nevăzut la prima „ochire", un detaliu atît de Ieșit din tipare, 
atît de neașteptat. Incit ceea ce pare sigur la înceuut, este 
cu jnult mal ouțin expresiv decît ceea ce este nesisur, în
registrările, fără nici o excepție, conțin. în afara imagini
lor concrete șî-un abur, un contur de lumină așezat deasupra 
poetului. Un trup rău hrănit și rău îngrijit, profund vătămat 
de mizerie și, deasupra, un nimb. Să se fi produs, atunci, ln 
văzul tinerimii blăjene, prima manifestare „orală" a geniu
lui eminescian? Să se fi întîmplat (ca o altă minune a 
lumii), încă la vlrsta aceea atît de fragilă și în văzul mulți
mii „detașarea" Luceafărului? Ceva s-a petrecut, totuși, 
atunci și acolo, în vara anului 1866, o întîmplare care a 
iradiat biografia poetului din epoca aceea, și apoi întreaga-i 
creație așa cum iradiază și arde pelicula fotografică Ivirea 
unui astru solar.

Sânziana Pop

de „msroaorean*. creacuii efin același „dor de 
nemurire*, din „visul" de poet In căutare* pe 
pămint a „umbrei iubirii cei de veci*. Aia. ia
răși. ca In AUl âe fragedă, si ea ta Pygmalion 
la Ovirfiu. Eminem exclamă vrăjit-indorent : 
„Doar brațeîe-țj de maraur ta visul meu sc 
Întind-.

Poemul eminescian ta dEeatie. ca și altele de 
aceeași inspirație cor.tin — ram am semnalat — 
accente similare creațiikr exemplare ale anti
cilor. E este turnat tot ta marmură de Paroa 
•i scăldat in „imperiul de lumină*, care inundă 
poezia lui Emir.escu. Este momentul să subli
niem anume aserțiunea naactră dezvoltată țj in 
alte studii consacrate pot ir. icului- Err.ineaea.
că autorul La rea fire tai pune in central crea
ției sale, ca anticii. -seninul inspira tina iri :

în seninul / Tn liniștea adîncă sufieteasrx f 
Acolo vel găsi adevărata. / Unica frumusețe..." 
(Odin și poetul). Tn Memento ■■!. în episodul 
Grecia apare pe lingă Orfeu. chiar imaginea lui 
Homer suprapusă de Eminescu relei a trmi 
sculptor elen arhetipal : „Orbul sralțrtor în chi
lie Dlpăie marmura clară* — aidoma mișcării 
tactile a lui Pvgmallon din mitul Ovidian. poe
tul nostru punctîndu-și Insă glnduL ca un artist 
de geniu al erei noi. cu Imaginea „durerii-în
cremeni te printre secole ce trec*. Observăm aici, 
ca și in multe alte poezii eminesciene, o conta
minare a gindirii artistice a celor vechi cu spi
ritualitatea creatorului modern.

Și o astfel țJe contaminare nu se vădește nu
mai în poemele de largă respirație ca Luceafă
rul. Memento mori ș.a. ci și în piesele de un 
lirism imediat — am spune, cu termenul consa

crat de Goethe, ocazionale — ca, de pildă. In 
Pe lingă plopii fără »o4— unde poetul apostro
fează imaginea „marmoreeană* a iubitei, cu 
chemarea in iți atică „Ai fi trăit ta ved de veci / 
Și rin duri de vieți. / Cu ale tale brațe reci ' în
mărmureai măreț* — „Un chip de-a pururi a- 
dorat / Cum nu mal au perechi / Acele zine ce 
străbat ! din timpurile vechi* — stihuri re ne 
introduc de-* dreptul ln lumea Metamorfozelor 
ovidlene. c* tă sfîrșească tavocînd „ochiul pa- 
gîn* al eroilor antici Incărcați de „pathemata" : 
..Căci te iubeam cu ochi pagini și plin de sufe- 
rințL ' O ml-I lăjarS din bătrinl / Părinții din 
părinți*. Este limpede „demonismul* acestor 
versuri și ele «testă că „demonicul* la Eminescu 
eocjtituie tot a aunte de legătură, o nothine 
contamfaiată antic-modern, după ram o dove
dește printre multe altele și Actihul revelator 
cin Te dned : „Un demon sufletul tău este I Cu 
chip de mar muză frumos*.

Tot pe traseul poetic al convertirii antic-mo
dera re situează la Eminescu imagini ale Iubi
tei. nemanărate. încărcate de sensuri de genul : 
„ca ma. muia de albă, cu păr de aur moale* 

tradnrlnd aidoma pe Venas aurea * 
anticilor, a lui Ovidiu din Pygmalion, cu remar
ca ca îndeosebi romanticii au dntat podoaba ca
pilară „aurie* si mătăsoasă a femeii, „dilecte*. 
Dar. semnificativ Intre toate ni se pare, dlscu- 
tiod afinitățile elective ovidiene-eminesciene în 
captarea imaginilor erotice sublîmate, preafru- 
mosul stih pronunțat de Arald, tot în Strigoii, 
adresindu-se „sfios ca un copil- iubitei dună
rene : „Privindu-mă cu ochii. în care-aveai un 
cer" — unde prima întîlnire. în priviri, a celor 
pradă lui Amor, ca și la Ovidiu în Pygmalion 
este simultană deschiderii luminii lor spre „cer", 
spre înălțimile eterate ale gîndului și simțirii 
omenești : „Tînăra fată roși ; ridieîndu-și privi
rea sfioasă / Către lumină văzu pe lubitu-i 
odată cu cerul" (Metam, X, 293—94).

Grigore Tănăsescu
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Tu «HI mol mult dxlt oripo fi
decit cecul;
<• tâ 4ne 2 omul CU or>P<3 
și ce sâ se facă el cu marele cer 
daca n-ai fi tu î
Cum sâ bata din vocala cuvintul 
și cum sâ devinâ cerul 
avuție sau putere 
dacâ n-ai fi tu ?
Mai bun 
decit bunâtatea lumii 
ești.
izvorul și suferința se aud 
în viața omului cind treci tu, 
însâși luna-i ființa și 
tot ființâ-i uitarea.

Tu nu incepi iar sfirșit n-ai.
Pietrele nu vin de mai inainte de tino 
și nici n-au cum te întrece ;
la fel și lumina I 
Ca părinții și 
ca surorile se intîlnesc pâminturile 
cu apele și cu vremile, 
vorbind de tine.
murmurindu-te.
Pînâ mai sus de munte ești, 
pînă mai sus de părinți și 
mult mai in adine decit apele, 
mai in adine decit focul pâmintului, 
ești I 
înăuntru și in afară, in ieri și in azi 
in toata curgerea timpului ce vine, 
ești.
In fața ta, nisipul 
este egal muntelui 
câci n-au cum se imbrâțișa, 
nici nu cunosc moartea.

90 de ani
Urmare din pag. 1

derabll valoarea ei“, concluzie care l-a deter
minat să devină unul din cei mai înflăcărați 
susținători ai unei vieți bazate pe muncă. Poli
ticianismul inoculat vieții noastre sociale din 
cea de-a doua jumătate a secolului trecut, ince- 
pind, a atras după sine un val de neajunsuri și 
lipsuri pe care numai munca fără preget a 
tuturora le-ar fi putut înlătura, după cum scria 
Poetul în 1877 : „Organizația de azi a favorizat 
fuga de muncă... Astfel, profesorii de universi
tate. în loc să-si caute de treabă, fac politică : 
profesorii de licee și de școale primare aseme
nea ; ingineri, medici, scriitori, muzicanți, actori 
chiar — toți fac politică pentru a parveni, și 
acesta e răul cu desăvirșire mai mare ; căci 
relele actuale ar putea fi trecătoare, dar con- 
ruptndu-se însuși nervul vieții oricărei socie
tăți, iubirea de muncă (s.n), nu mai e nici 
măcar speranța de îndreptare. Armata noastră 
poate ciștiga bătălii, Alecsandri poate scrie 
versuri nemuritoare, un ministru de externe 
poate conduce politica fn afară cu nemaipome
nită dibăcie, toate acestea împreună vor forma 
luxul istoric al existenței noastre, dar acest 
lux nu poate opri discompunerea singelui nos
tru social, pieirea noastră prin pieirea muncii". 
Și continuă : „...trebuie ca cetățeanul să vază, 
că fără muncă fără capitalizarea ei, adecă 
fără economie, nu există nici libertate... Cine 
crede că prin profesarea unei serii de fraze a 
înlocuit munca, deci libertatea și cultura, acela 
se prenumără, fără s-o știe, între paraziții so
cietății omenești, intre aceia care trăiesc pe 
pămtnt spre blestemul, ruina și demoralizarea 
poporului lora. Lungul gitat ni s-a părut absolut 
necesar pentru a vedea cum, in grădina Poe
tului, munca, pe lingă virtuțile unui înalt co
mandament* moral, constituia garanția și a cul
turii și a libertății. Trebuie spus că o realitate 
istorică pe deplin atestabilă a stat la baza struc
turii întregului ansamblu de idei a celui mai 
consecvent și profund cugetător politic pe care 
l-am avut vreodată.

Noțiunea 
de „Eminescu“
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și nici de acela complet, fiind cunoscut 
numai din antume. în orice caz, nimeni nu se 
gîndea pe atunci că el ar putea fi urnii din cei 
mai mari poeți ai lumii. Ideea a fost pronun
țată numai foarte tîrziu de către Tudor Vianu 
(v. Cuvint despre Eminescu în Scrieri de litera
tură română). Cit despre faptul că, deși inegal, 
el a lăsat pagini geniale, ța prozator, ca drama
turg, ca traducător artistic, ca eseist și critic, ia
răși nu prea se știa.

Pe parcurs s-a risipit, în mare parte, acest nor 
de ignoranță în jurul Iui Eminescu. Prezentăm 
doar un singur exemplu al recuperării sale ca 
prozator. Astfel, încă din 1936, pe lingă strălu
cirile de mare liric, pe care George Călinescu le 
semnalează in proza eminesciană, criticul îi mai 
descoperă, în mod surprinzător, și trăsături de 
romancier realist, sub anumite aspecte, care 
abia mai tîrziu se vor oficializa plenar în lite
ratura noastră. In legătură cu un episod din 
Geniu pustiu, Călinescu notează următoarele : 
„E de observat că. cu orlcîte stîngăcii, acesta 
înfățișează întîia încercare serioasă inainte de 
Rebreanu de a vîrî viața ardeleană, orășenească, 
țărănească și eroică totdeodată în literatura ro
mână" (Opera lui Eminescu, V). Notăm că a- 
ceastă ipostază cu totul neașteptată — Emines
cu precursor al lui Rebreanu — n-a putut fi 
nici pînă astăzi contestată.

Nu mai semnalăm nestematele ce se pot cu
lege din teatrul complet al lui Eminescu, după 
recenta ediție critică a Aureliei Rusu (Opere, 
IV, 1978), și ne oorim la un exemplu exceptio
nal, acela al poetului ca traducător artistic. Este 
vorba de sonetul Veneția, traducerea sonetului 
cu același titlu al lui Gaetano Cerri (1864). Chiar 
pe plan universal acare ca unul din putinele ca
zuri în veacul trecut cînd creația traducătorului 
se arată cu mult sunerioară textului original. 
Fenomenul se dovedește specific îndeosebi in 
veacul nostru, începînd cu traducerile poetice 
ale lui Rilke.

$i acum un exemplu din Eminescu eseist și 
critic. Trebuie sâ semnalăm că este unul din 
primii la noi care pătrunde cu pertinență realis
mul literar, in speță realismul rusesc. Avem aici 
în vedere eseul său intitulat Comedia franceză 
și comedii rusească, publicat în Revista teatrală 
din 1876. Cu ocazia unei reprezentații.a Revizo
rului, dună o traducere de-a doua mină a lui 
Petre Grădișteanu, el scrie acel eseu. în care 
ne arată că avea cunoștințe aorofundate și des
pre Suflete moarte. Comnarînd cele două creații 
ale Iul Gogol, el Ie pătrunde cu finețe semnifi
cativa identitate de ordin critic. O societate cu
fundată în iîncezeală și Inerție se află doar un 
moment trezită, cu neliniște și curiozitate, de 
cîte un aventurier, care caută să profite de tem
belismul ei. Dar, după dispariția șarlatanului, 
respectiva societate recade în aceeași primă a- 
morțeală hibernantă, ca și cum nimic nu s-ar fi 
întîmplat în pustiul ce-0 străbătea. Am spune 
că timp de aproape o sută de ani, din 1876, cînd 
a fost scris acest eseu, și pînă In 1974, cînd 
apare monumentala monografie a lui Lucian 
Raicu, Gogol sau fantasticul banalității, nu s-au 
pronunțat idei mai exacte1 șl mai profunde de
cit ale lui Eminescu despre opera marelui realist 
rus.

El nu este numai poet liric și numai poet ro
mantic. Eminescu acoperă cu năvalnica sa forță 
creatoare toate registrele care intră în noțiunea 
de „literatură". Realizînd, de asemenea, îm

Numai un prunc to ajunge 
câci el este cu odevârat mirarea odevâratâ. 
$« numoi frigul ars,
frigul din pricina câruia pocnesc stelele*n cer, 
te pătrunde.
In fața ta insâși arderea-i frig.
Pămintul nu poate inflori 
fără frigul tâu fierbinte. 
Nici cuvintul nu-i cuvint 
fără acel frig.

De mai inainte de cuvint vii 
și mai inainte de line.

preună cu Hugo, cea mal grandioasă sinteză ro
mantică, el cuprinde fenomene contemporane cu 
el, și radiază anticipări ale veacului nostru.

Toate acestea au loc numai pe plan literar. 
Dar Eminescu așterne marca personalității sale, 
cu vederi de o incontestabilă competență și ori
ginalitate. in materie de folclor, de filologie, de 
istorie, de politică și economie, de studii cla
sice, de filozofie, fiind, totodată. împreună cu 
Hașdeu și Gaster, cel mai mare cunoscător din 
vremea sa al scrierilor vechi românești. Cul
tura eminesciană se dovedea a fi imensă. Este 
poate primul român care, cu ajutorul unor tra
duceri in limbi europene, descifra din original 
texte sanscrite, unde intuia exact sensuri nebă
nuit de complicate și de nuanțate. în sfirșit, in 
anii care l-au premers boala. începuse șă se 
orienteze cu seriozitate in-științele naturii. Cul
tura sa mai fusese încă din prima adolescență 
completată prin nesfirșite peregrinări pe jos in 
toate meleagurile celor trei provincii românești-

La toate darurile acestui Pico della Mirandola, 
dublat de un colosal geniu poetic, se mai adăuga 
și genialitatea sa etică. Eminescu este unul din 
cei mai profund morali oameni, pe care i-a cu
noscut istoria noastră. Intransigent in corectitu
dinea conștiinței sale, de o demnitate unică, re
zistent ca granitul la orice tranzacție și la orice 
compromis, indiferent de urmările ce se vor 
răsfrînge asupra sa. Eminescu se arăta de o mo
ralitate ibseniană și de-o neclintire de erou tra
gic in fața tuturor urgiilor.

Deoarece totul s-a desfășurat numai pînă la 
vîrsta de 33 de ani. Eminescu. ca om, este o 
apariție neverosimilă. Așa reiese astăzi din toate 
pietrele care s-au tot supraDus timp de nouă 
decenii la edificiul închinat cunoașterii sale. De 
aceea, putem vorbi despre el ca despre o dez
lănțuită enerRie a naturii, ca despre personifi
carea unei izbucniri fecunde a plaiurilor noas
tre. De la simpla identificare a unui poet român, 
cei 90 de ani, care ne desoart de sfîrsitul său, 
au creat dintr-însul o miraculoasă entitate im
personală, „noțiunea stihială de Eminescu".

/
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Eminescu — sculptura în lemn de Mihalache
Brudiu

Testamentul 
patriotului
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țial al vieții sale faptul că adevărul ce fiin
țează caracterul unui popor, al oricărei cu
noașteri a naturii și istoriei, este de ordin 
moral. Asta l-a condus în aprofundarea mora
lei kantiene din care va traduce, în asimilarea 
perceptelor renăscătoare de suflete ale reli
giilor vechi, cu precădere cea creștină, în 
care s-a zămislit prin veacuri bunătatea și 
omenia poporului nostru.

Pe piscurile înaltei moralități se va înte
meia sufletul și cugetul său, cind va rescrie 
cu condei de foc, istoria sufletului românesc 
în versuri nemuritoare sau în cugetări de-o 
definitivă clarviziune.

Dacă ne simțim acasă cu toții, aici, în isto
ria poporului nostru, în acest spațiu carpatic, 
se datorează în mare parte lui Eminescu ale 
cărui cuvinte sînt literă nepieritoare pentru 
cugetele și simțirea noastră. Dacă el, Emines
cu, cel atît de înzestrat, se simțea fericit lîngă 
Matei Basarab și Ștefan Cel Mare, lîngă Mihai 
Viteazul și Tudor Vladimirescu, lîngâ Brânco- 
veanu martirul, de bună seamă că locuim pă- 
mînt sfînt cu toții aici, de la-nceput de lume.

Oindul nu le cuprinde 
cum nu pa< pămintul și vremea.

Tu ești in credință și necredința, 
in constringere și eliberare ești. 
Fârâ tine, nici una din ele nu-i cu putințâ. 
Capete mari și luminate 
îți cautâ de urmâ 
în stele și-n moarte.
In zadar, 
atingerea ta nu se va putea. 
Fiecare, vadâ-și de rost și har, 
de soarta lui harnică, 
de tot ce este 
sau poate deveni ; câci, 
in radar, 
atingerea ta nu se va putea. 
Raze dacâ ți-ar pune, 
flori sau cenușă.
la frunte și la picioare, 
nimeni și 
nicăieri 
nu te poate atinge. 
Câci tu ești cel dinții și 
pururea noastră ești. 
Căci tu ești România și sunetul, 
ești sufletul și gindul — 
aripâ-n stele și-n adincuri, aripa 1 
Nici nu mă întreb cum am fi fârâ tine. 
Cum ar fi mârile fârâ apâ ?
Cum ar fi cerul fârâ planete ? 
Astfel, catargul frunții străpunge zarea 
și se atinge de cosmos.
Căderea pe ginduri 
e viață și cer.
e insâși lumea. EMINESCU...

Ion Crînguleanu

In conștiința 
lumii
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Luceafărul, Glossa, încercînd și adesea izbutind 
să le scoată de sub acuzația că ar împărtăși un 
punct de vedere total pesimist, solipsist sau 
nihilist. La prima vedere, Memento mori pare 
un poem tipic schopenhauerian. De fapt, observă 
Jurii Kojevnicov, in acest poem Eminescu po
lemizează cu autorul Lumii ca voință și repre
zentare : „Potrivit filozofului, contemplarea 
poetică il eliberează pe artist ele suferință, ii 
pune in afara oricăror patimi care aduc oame
nilor numai chinuri. în schimb, Eminescu, cum 
reiese din poem, s-ar fi putut cufunda intr-o 
nirvana absolută, bind apă din lacul nemuririi : 
nemurirea este doar renunțare la orice durere, 
la deșărtăciunea deșărtăciunilor și chiar la do
rințe. Dar el prefera cupa poeziei, care conține 
numai o picătură de nemurire și aceasta rela
tivă, deoarece poezia, ca tot ce-i omenesc, e 
muritoare, nemuritoare este numai moartea. în 
locul acelei liniști relative, pe care, după Scho
penhauer, i-o dă omului contemplarea poetică, 
prin renunțarea la pasiuni telurice, Eminescu 
alege nemurirea relativă a poeziei, care este 
legată de lupta pentru afirmarea ei in viața 
oamenilor, plină de suferințe și bucurii, de dis
perări și nădejdi".

Desigur sint și cazuri cînd observațiile criti
cului se cădeau să fie încă mai nuanțate, ca și 
cazuri in care putem spune că interpretarea 
critică datează. Poate că traducătorul ar fi pu
tut semnala autorului unele erori ee trebuiau 
înlăturate. De pildă : știm astăzi că articolul 
Trecutul și prezentul, socotit mai demult de 
Bălcescu, aparține lui D. Berindei ; studiul lui 
Bălcescu Puterea armată șt arta militară de 1* 
întemeierea Principalului Valahiei piuă acum 
nu a fost publicat postum, ci în timpul vieții 
autorului in revista ieșeană „Propășirea", în 
1844 ; Cîntarea României de Alecu Russo nu e 
un epitalam, deci n-o raportăm la Cintarea 
cintărilor, s-a vorbit în schimb de scrierea 
Paroles d’un croyant de Lamennais ; junii 
corupți din poezia lui Eminescu nu pot fi in 
nici un caz bieții seminariști de la Blaj, aflați 
ca toți ardelenii la acea dată, sub stăpînire 
străină șl cărora Eminescu, dimpotrivă, le dădea 
exemplul luptei de independență a poporului 
italian ; solicitudinea lui Maiorescu pentru Emi
nescu a fost de atîtea ori dovedită, . incit e 
absurd Să șe mai creadă astăzi că criticul per
secuta pe poet și că „se străduia prin orice 
mijloace să și-i supună pe cei mai talențați 
scriitori : Eminescu, Creangă, Caragiale, Slavici" 
in cadrul Societății Junimea. E cu atît mai greu 
să deducem acest lucru din niște versuri epi- 
gramatice anticonvorbiriste ale lui Eminescu, 
simple glume, pregătite la o festivitate aniver
sară. Putem scoate sensuri social-politice din 
poeme precum Mitologicale sau Antropomor
fism ? Numai dacă ținem să confundăm ironia 
jovială cu sarcasmul satiric. Ni se spune că In 
Mitologicale, „realul elimină fantasticul, realita
tea înăbușă imaginația poetului". Am spune că, 
dimpotrivă, realul ia proporțiile fantasticului, 
însă nu pentru că poetul a declarat realului 
război, ci pentru că, pus sub lupă, realul își dezvă
luie mai bine fața comică. Nu am fost convins de 
interpretarea poemului Miron și frumoasa fără 
corp. Nu rezultă deloc că poetul renunță în 
acest poem la idealul abstract, la visul ireali
zabil, la „dorul după ce-i mal mare / N-astă 
lume trecătoare, 7 După ce-i desăvîrșit". Dim
potrivă, propriu spiritelor superioare, poetului 
și eroului său, este să aspire necontenit către 
absolut, indiferent dacă asta presupune Sacri
ficiul, renunțarea la satisfacțiile de rînd, sufe
rința sau asceza, „Frumoasa fără corp" nu e o 
simplă himeră, e ideea de perfecțiune pe care 
geniu! și-o reprezintă, fie și imaterial, necon
tenit.

Cea mai discutabilă parte a lucrării lui Iurii 
Kojevnikov este cea din urmă, referitoare la 
ultima perioadă din viața lui Eminescu (1883— 
1889). Autorul crede că în această vreme poetul 
a dat formă definitivă unor poezii sau s-a decis 
să publice manuscrise încă inedite. Adevărul e 
că toate poeziile publicate in această fază sînt 
mai vechi (Sara pe deal din 1872, Nu mă-nțelegi 
și Kamadeva din 1876, La steaua din 1883) și 
au fost date la tipar în forma in care fuseseră 
compuse înainte de 1883. dată după care Emi
nescu n-a mai scris. Articolul Fin tina Blandu- 
zieî, publicat sub inițiala E. in revista cu ace
lași nume, este în cea mai mare parte tradus 
cuvînt cu cuvint din Minciunile convenționale 
ale civilizației de Max Nordau (versiune fran
ceză apărută în 1888). Lucrul l-a arătat G. Ibrăi- 
leanu în „Viața românească" nr. 2 din 1928. Se 
poate presupune că articolul nici nu aparține 
lui Eminescu, ci că cineva la convins să-și pună 
semnătura (E.) sub el. Ca atare, orice concluzii 
cu privire la filozofia4 lui Eminescu deduse din 
acest articol unde Schopenhauer și Hartmann 
sînt infirmați („Schopenhauer e Dumnezeu, 
Hartmann profetul său", scrie ironic Max 
Nordau) trebuie considerate fără temei. Urmea
ză că nu putem nici compara lucrarea lui Vic
tor Hugo despre Shakespeare cu Fîntina Blan- 
duziei de E. (Max Nordau). Curios este totuși 
că Iurii Kojevnikov găsește o analogie între Emi
nescu și Hugo la care putem subscrie : „Hugo 
și Eminescu sînt ultimii doi reprezentanți tipici 
ai romantismului. In creația lor romantismul 
atinge limita dincolo de care începe transfor
marea lui, iar sfîrșitul activității lor creatoare 
semnifică și sfîrșitul romantismului progresist, 
ilustrat de acești scriitori devenițl, ambii, cla
sici". Subscriem de asemenea la încheierea 
inspirată a cărții : „Eminescu este poetul care 
încheie romantismul clasic. Acesta este locul 
său în poezia mondială și In cea românească, 
în istoria literaturii, dar in memoria oamenilor 
el rămine un cîntăreț pur șl delicat al nemuri
torului sentiment al dragostei, un mare poet, 
căutător al adevărului, un patriot înflăcărat."

ce gândește, ce scrie 
tinărul scriitor

Ion Mircea: „Omul 
își dorește ca în fața 
ferestrei lui să fie un brad“

Poetul Ion Mircea s-a născut la 1 septembrie 1947 la Sărmaș — Mureș. A absolvit Filo
logia din Cluj-Napoca in 1971, după care a fost, a vreme, îndrumător la muzeul „Octavian 
Gogau din Ciucea. Din 1973 — redactor Ia revista „Transilvania1. A debutat cu versuri 
in 1966 la ..Tribuna*. A publicat, cu zgircenie, la aproape toate revistele literare din țară. 
Volume apărute : „Istm* (Ed. Dacia — 1971), calendarul „Poezia florilor** — imagini, Ion 
Miclea (editat de revista „Transilvania, 1978) și „Tobele fragede* (Ed. Dacia —1978).

— Fără ocolișuri de început, aș vrea să aflu ee 
gindești despre tinărul scriitor, mai exact, despre 
tinărul scriitor care ești ?

— Această primă întrebare mă găsește ne
pregătit. In ordinea literarului, de la 15 ani nu 
mă mai consider tînăr scriitor. Debutul poetic 
este un prim impact eu eternitatea. A nu depăși 
acest impact este a nu fi pregătit pentru impac
tul cu crepusculuL Acest gind Îmi vine în legă
tură cu orice tînăr — scriitor, pictor, muzician, 
filosof. Iată, intr-o dimineață mi-am pus o pro
blemă care este, de fapt, una din marile pro
bleme ale comunicării, anume — dacă prin cu
vinte putem exprima — nealterată — calitatea 
unui fenomen...

— l'n vers al tău. din poemul „Demnitatea 
trandafirului", glisaleșie despre Jdeutitatea In
certă a ruvîntului“._

— „...dacă el conține / și tăcerea, și zgomotul, 
precum oul..." Exact. Te anunț cu tristețe rfi am 
ajuns la o concluzie — câ nu e cu putință «ă 
exprimi prin cuvinte calitatea și, mai ales, ca
litatea esențială a unui fenomen. Tot astfel cum 
prin cuvinte nu putem defini un fenomen exact 
în durata sa.

— Te temi ca, vorbind despre poetul tînăr, el 
să înceteze de a mai fi astfel în chiar timpul 
discuției noastre ?

— Să nu ignorăm faptul că un pictor. In timn 
ce creionează portretul unui model, dacă ar fi 
înțelept, ar observa că modelul îmbatrînește !

— Vorbește-mi despre începuturile tale lite
rare, despre, dacă vrei, adevărata tinerețe a 
poetului.

— Am avut privilegiul de a intra din ado
lescență într-un oraș de mare cultură-civilizație : 
Cluj-Napoca. Nespus de greu să ai geniu, să 
vii de la țară, conștient doar de faptul că vi’ 
de la tară și să intri într-un oraș pen
tru a deveni filolog. Iar una din revistele 
care dau strălucire culturii din acel oraș — Tri
buna — să aibă ca redactor șef pe un frate al 
tatălui tău. Nepot prin trandafir fiind unei enti
tăți culturale, natural este să te comporți ca mi
reasma. Debutînd, deci, între petalele trandafi
rului, am avut de timpuriu viziunea grădinii. In 
ucenicia miresmei puteam face abstracție de 
ceea ce se numește genetică ; un ilustru geneti
cian pretinde că între o lalea și un elefant există 
doar o diferența de proporții. Dacă e sâ insistăm 
asupra elefantului, asupra geneticii șl asupra 
genului în limba română, am putea cita o ex
presie — dintr-unul dintre cele mai virulente ar
ticole ale lui Blaga — „vaca elefantului". Ne 
dăm seama cu toții câ femela elefantului n-a 
fost binecuvântată de un termen adecvat în limba 
română. Mireasma a înțeles acest lucru 
dintotdeauna. Calitatea, prolificitatea sînt și pen
tru mireasmă, zice ea, improprietăți. Debutînd, 
deci, în Tribuna, am publicat acolo extrem de 
puțin. De aici, șl complicația metaforică, nejigni
toare, de mai înainte. Căci pot spune că acest 
unchi al meu, Dumitru Mircea a fost unul din
tre cei mai buni studenți ai filologiei din vre
mea sa. Colegii săi de generație știu acest lucru. 
Un remarcabil stilist, un prozator cu notabile 
performanțe de epocă și — in această ordine de 
idei — cu latențe, a adus un mare serviciu în 
Statele de plată ale culturii române. Nu pot omite 
faptul că In Tribuna din timpul său. el a înrudit 
pe mulți cu literatura (deci cu trandafirul), revista 
înregistrînd, într-o epocă a mai vechilor gră
dini, nume de înaltă mireasmă precum Blaga, 
Ion Barbu, Agârbiceanu pînă la, pe atunci mi
resme de minimă răspîndire — loan Alexandru, 
Ana Blandiana, Ion Pop, Gh. Pituț, N. Prelip- 
ceanu, Adrian Popescu...

— Cum privești cărțile pe care le-ai scris ?
— N-am scris nici o carte. Vorbind despre apa

rențe, am două volume de versuri, dacă ai îngă
duința de a recunoaște că le-ai văzut. Nu tre
buie uitat calendarul „Poezia florilor", care a în
semnat pentru mine o interesantă experiență edi
torială, fără a implica, aici, o editură. Am fost 
martor și părtaș la nașterea unui obiect care a 
apărut într-un tiraj (30 000) mai mare decît cel 
al cărților de poezie ale mai tinerilor poeți.

— Ce crezi despre tirajul cărților de poezie ?
— Care este tirajul stelei în cer ? Problema ti

rajului este una dintre cele mai nesemnificative 
pentru populația de acum a planetei noastre. 
Dacă Saint John Perse și-a scos volumul „Anaba
sis" în 100 de exemplare, nu putem ignora ges
tul său de penitență. Probabil că S.J. Perse — 
și-n ordinea asta de idei, editurile noastre — 
considera că valoarea are prioritate și nu multi
plicarea entității de care se pătrunde. O carte de 
sticlă, indiferent în ce tiraj ar apărea (oricum, 
foarte mic), dincolo de faptul că ar fi casabilă, 
ar fi pusa în geamul oricărei case. Deocamdată, 
omul își dorește ca în fața ferestrei lui să fie un 
brad. Un brad ce nu trebuie ucis. Omul își do
rește Cartea-, și, dacă o iubește, și-o dorește în 
tiraje cît mai reduse.

— Nu sint prea mulți cei care au această 
părere...

— Ne-am convins, odată cu proliferarea mij
loacelor de comunicare în masă, că nu atît ti
rajele cărților pot soluționa problema transmite
rii unor experiențe umane. Să nu se creadă ră 
fac trimitere la criza de hîrtie, resimțită pe plan 
mondial. Această problemă, cum spunea cineva, 
ar trebui să se repercuteze și asupra bancnotelor. 
Cum nu se repercutează, să înțelegem că ea are 
un preț in natură mult mai înalt Nici un brad 
nu are înăRu.iea umbrei pe care o lasă.

Colocviul național studențesc
„M. EMINESCU"

• între 25—27 mai 1979 s-au desfășurat Ia Iași lu
crările celei de-a V-a ediții a Colocviului național 
studențesc „M. Eminescu". Cu toate că, din cauza 
unor motive mal mult sau mal puțin obiective, au 
lipsit de la această manifestare reprezentanții cen
trelor universitare București și Cluj-Napoca. atît 
lucrările prezentate, cit șl discuțiile pe marginea 
acestora s-au ridicat la același nivel al întruniri
lor anterioare de aceeași factură, de sobrietate șt 
seriozitate intelectuală, de solidă ținută științifică, 
animate de un simt hermeneutic de cea mai bună 
factură. Șl ediția de față a demonstrat cu precădere 
deschiderea generoasă a operei eminesciene, poten- 
țele extrem de fertile oricărui tip de abordară, fap
tul că dincolo de postulatele emlnescoioglei tradi
ționale, sistemul de gîndire eminescian este suscep
tibil încă de înțelegeri diferite. Nu au lipsit nici 
acum abordările temaflste. analizele structurale, în
cercările de edificare a unei filosofii a limbajului 
pornind de la textul eminescian, studiile compa
ratiste și de sinteză sau interpretările din unghi 
fenomenologic, nu au lipsit luările de cuvînt „răz
boinice". vădind o ambiție de afirmare In limitele 
unei culturi mai bine sau mal rău asimilate, pozi
țiile tradiționale sau cele novatoare. Dintre lucră
rile prezentate, au fost remarcate în mod deosebit 
cîteva aparțlnind Ieșenilor : Metamorfozele eulul 
poetic (Paul Iruc). Eul cosmic și cunoașterea 
ca regăsire a unității (Eugen Munteanul, Căi In 
Memento Mori (Radu PIrvu), Corelația zl-noapte In

— Te gindești la modul în care cititorii îți re
ceptează poezia ?

— Mă gîndesc la acea vopsea transparentă a 
oricărui geam. Mă gîndesc dacă ea nu ar putea fi 
extinsă asupra tuturor pereților, asupra a ceea 
ce numim tavan și pardoseală. Și m-am mai gîn- 
dit la transparența oricărui gest al nostru. 
Dacă-mi îngădui să fiu mai liric decit pînă acum, 
ți-aș spune că un om stînd în patul lui ar sta 
ca pe un catafalc transparent, asemeni geamului 
prin care privește. Acest om visează. El însuși e 
transparent. El are foarte mulți cititori- Nu 
poate face abstracție de ei. Nu este poet sau sol
dat față de ei, ci este transparent. El este un 
muritor transparent.

— Te-am întrebat asta și pentru că, la puțină 
vreme după apariția ultimului tău volum de 
versuri, am văzut, într-un tramvai, o tînără ci- 
(indu-1. Este, crezi, o carte de citit în tramvai ?

— Acest volum de versuri este, fără îndoială, 
de citit, dar poate într-un mijloc de transport 
mult mai patriarhal, mai agrest, și am chiar vi
ziunea unui asemenea mijloc de locomoție : un 
semn al identității care străbate tunelul unui me
trou pentru a se intîlni cu pietonul, care este 
lumina.

— Ce crezi despre dificultatea scrisului tiu, de
seori Invocați ?

— Vorbeam de acea problemă a comunicării. 
Și zic iar, despre calitatea esențială a unui feno
men că ea nu poate fi definită, ci numai aproxi
mată prin cuvinte. De aceea mi se par bineve
nite orice experimente prin cuvint. Tot astfel cum 
este oricînd binevenit un experiment în ordinea 
medicinii cosmice din partea unui doctor îndă
tinat în medicina tradițională pentru a salva 
viața unui om. Sint experimente, provinciale, 
care conduc la convingerea că pentru a apropia 
stelele este suficient să le privești prin lentila 
unui telescop și nu neapărat printr-un geam de 
mari dimensiuni. Este adevărat că lentila te
lescopului nu poate cuprinde toată problema
tica transparentei. Dar, să luăm ca pe o parabolă 
ceea ce vom exprima, nu o dată celui deprins să 
vadă lucrurile prin lentila telescopului, atunci 
cînd vine să privească pe alături (printr-un 
geam), ii lăcrimează ochiul. în contact cu o lu
mină prea intensă-

— Ce crezi despre „vina tragică" de a fi poet ?
— Tragicul nu trebuie judecat pornind de la 

lecturile noastre imediate, ci de Ia nelecturlle 
noastre, de la ceea ce în imediatitate nu poate 
fi citit. A.E. Baconsky scria în „Corabia lui Se
bastian" despre o fereastră pe care o citea 
noaptea. Noi, cei care-i succedăm, nu trebuie să 
înțelegem sticla ca pe un ansamblu de elemente 
lecturate acum pentru acum. Xerxes a biciuit 
cu lanțul marea în ideea de a găsi verbul potri
vit — a înlănțui marea. Din antichitatea greacă 
păstrăm tragedia cu finalul luminos. In aceasta 
stă, de pb atunci s-a înțeles, accepția ei plenară. 
Condiția unui poet stă (în ce stă frumusețea Ve
neției ?) în înțelegerea acestei sintagme a lui 
Valejo : „tragedia speranței".

— Știe Sibiul să fie o gazdă bună ?
— Acest oraș mi-a făcut cea mai înaltă cunoș

tință cu outintă — cu teiul din fata ferestrei 
mele și nu era, cred, nici o cale mai proprie de-a 
ne cunoaște reciproc. Sînt nocturn. Teiul meu — 
care nu e plop canadian, care nu trăiește în ca
pitală și care, probabil, și-ar dori să fie plop 
canadian și să trăiască în capitală — este unul 
dintre cei mai jigniți prieteni ai mei — prin lu
mina pe care i-o dau noapte de noapte. Sigur ca 
eu sînt un nimica pentru el. Eu, nevă2âtorul, ne
simțitorul sistemului de comunicare pe care-I ar
borează, Sigur câ el e conștient că eu lucrez ca 
sculptorii cu gropi, cu absențe, dar nici o clipă 
fără el.

— Critica țl-a primit volumele cu entuziasm, 
«-au scris nenumărate cronici favorabile despre 
ele...

— Sînt un privilegiat. Nu bănuiam la debutul 
meu poetic că în timp ce dorm pe un pat de cam
panie, acest pat își va revendica dreptul de-a fi 
trandafir și de-a se dezvolta după legile țari
nei, țăriî, terrel In care ființează, dar acum nu 
înseamnă că nu intuiesc prețul acesta imens pe 
care-1 datorez patului de campanie — trandafi
rului, țărînei, tării, în care somnul e un privi
legiu.

— Ce-al dori să afli, dacă ai fi în locul meu, de 
la tinerii scriitori cu care ai discuta ?

— Aș vrea să văd dacâ judecă la fel ca mine, 
daca înțeleg un „ce" elementar : că sîntem pro
ducători de conserve. Orice lucru dat pentru 
contemplare are un stagiu în Intelectul nostru și 
dacă e să propunem o imagine a acelui lucru, e 
conștient cel ce prezintă această imagine, că nu 
prezintă decît o imagine conservată a lucrului ? 
Aș fi foarte curios să știu dacâ sînt conștient! de 
faptul ca acest timp de incubație spirituală pre
supune găsirea unor noi metode — citește, mo
derne — de conservare, de nemoarte...

— Cum vezi poezia de mîine 7
— Cu toată mobilitatea noastră spirituală, nu 

avem încă mobilă pentru o atît de luminoasă in
cintă.

— Ai avea ceva special de spus in finalul aces
tui interviu ?

— Nu, pentru că nu aștept un interviu pentru 
a comunica ceea ce simt acut. O fac ori imediat, 
ori convertesc totul In poezie, care n-are durată, 
lucrînd numai in ceea ce se numește eternitate.

Dan Mucenic

organizarea Imaginii (loan Holban) ; ale studenți
lor craioveni : „Eminescu — „modern-atemporal" 
(Damian Răzvan) și Dialectica limbajului poetic in 
Glosă (Gabriel Popescu), precum și ale timișoreni
lor Mircea Mihăieș (Spații domestice în poezia emi
nesciană) șl Sorina îanovlcl (Structuri semantice 
binare In Odă. In metru antic). O notă deosebită 
a adus-o comunicarea studentelor Gabriela Scurtu- 
Martinuș și Kyle Richardson (Lacul — In limba en
gleză — o poetică a traducerii), cea de-a doua fiind 
□ adevărată revelație, prin stăplnlrea excepțională a 
limbii române (Kyle Richardson a absolvit fizica 
In S.U.A.), pînă la un nivel de analizarea celor mal 
rafinate nuanțe ale verbului eminescian. Kyle Ri
chardson reprezintă o Învestitură de talent și pă- 
tiundere analitică, calități ce vor trebui sllmulaie 
In continuare cu toată atenția de către forurile 
universitare ieșene.

Ne exprimăm speranța că (de această dată) cele 
mai bune lucrări ale colocviului să fie valorificate. 
Editurile șl revistele literare, mai ales editura „Ju
nimea" (în speță colecția „Eminesciana") vor tre
bui să acorde credit mult mal mare unor astfel 
de manifestări, conlucrînd cu Societatea studen
țească ,,Mihai Eminescu", Înființată acum, socie
tate căreia 11 revin sarcini deosebite în privința 
valorificări! materialului existent, mare parte din 
acesta reușind să impună o nouă dimensiune 
exegeticii eminesciene.

D. C. M.



Omul de teatru

nurel Baranga nu poate fi închipuit in afara teatrul». Dufiax cure—on.as. 
cu batista cochet plantatâ in buzunarul de la p»*pt al cosfcu-r'wui întot
deauna impecabil, el își adepta neabătut la fiecare spectacol imitații. 

Un salut suriră tor la ușă, un drum plin de omabilrtâtj pînă a seatoJ d n stol. 
Pentru viața unei piese Aurel Ba ranga credea oo '■ ga toc e veghea per—anentă a au
torului la luminile rampei. El nu era doar un spectator de preferă, b otae*ratofjl 
fiecărei seri de spectacol a tuturor variațiilor pe core ocetta m tea de -□ premia 
pină la faza de eroziune. Nimic nu se re^ta pentru Aure- Ba taiga deoarece arac 
privirea avizată a celui care cercetează din interior, e cistigal “’■e edes de nuanțe si 
de viața secretă a scenei. Profesorul seu intru devofcunoa fată de teatru a tosl 
Sică AJexandrescu. In spectacolele acestui regizor care cAbo teatna. sena teatru, 
regiza teatru, trăia teatru, visa teatru tțj face v—trtă ce ste~ta ro “eeo“-S"n 
enigmatic țl atrăgător pe care-l regăsim și in p-xsee tei Am« Bara-ga. Nu Istw- 
p lot or. începuturile teatrale ale tinăruiui literat, debarcat in leratwa <£i*to?tâ 
postbelică din curentele avangardiste, au treat prin — Mute de ax ale maselui 
regizor al Scrisorii pierdute. In Jurnalul de otefita, jxjbfictM nu de “ . . care se con
stituie ca o addenda la surla de strălucite piese a e foi Aurei Baraiga, gesim o 
relatare a felului în care înțelegea să disece a piesă S«că Atei on<W seu. Mai întfi 
lectura cu glas tare a textului de trei ori : îcti si doi pentru o impresie globală, 
a treia oară pentru a găsi punctele noda • o e piesei, ce-tzee ei regizorale. Apoi 
lectura fiecărui rol separat in indeoendenta de restul piesei, pentru a stabili 
coerența fiecărui personaj în porte. Aba d_oă aceea restul. A fost .cea mai înaltă 
universitate de teatru" pe care ore incânrt-a. notează in foraalel său de atelier 
Aurel Baranga sî asta spune ee*a despre ■ însuți, despre dragostea lui pentru 
teatru, despre ieiel cuie iți gîndea pese-e Acestea rezstă ta oasei vhrisecțfi a foi 
Sică ți rezultatee lor teatrae. erex— e*e hohote de ris ale zecilor de mii de spec
tatori core au văzut prese e foi Aurel Balanga. o confirmă din plin. Aurel Ba ran ga 
iubea un singur fel de piesă : piesa de succes Ața cum Urmuz cerea mânuți de 
sezon, chinui nd ca absurd urox pe nruatorii de mănuși din Lipscani (episodul e 
povestit chiar de Aorte Bara-ca], comediogrcfij Miltete twtoat d al Opiniei pteili- 
ce cerea o iterative de succes. Era fe te ha de a sptme eâ nu w-ea să-ți ignore 
spectatori Scria pentru te cu măiestre ■ ate tetei teta, a iscusinte rar ega
lată de concurând, căutând să dea o sotrocîra rouă pub£eteui core era obos ire
zistibil de gluma intefigeraâ. de sirodobo subversive a eo cor ha Acra» Bcraiga- 
Gteva generata au crescut la ^um-zn sunsuha provocat dt cooote • - Gtera gev 
roții s-au amuzat copios de absaditeea nda’d a t . . Bar “re-tote de A_rm 
Ba ranga. B descoperise m personaj i>—er< in ea toata »aae-a kw : a» o» am 
secode care tfin cute devine fiord. Comod-e u ea rot .
ți chiar docă s-a spus că d Trtaagte e-a sens aect a ivjr,Ji proe. 
adăugat că Aurel Baranga s-a «sro~tot-c de feczse ttotâ f-* «ros as rod 
mult talent Ca orice om al scene. Atxe _eea ri-iui i- *• »
aduceau : actorii. Succesul unora 3 oteumtea c±ci Homon m ^e a re* 
ție a lui in al cărei rol titteor era Toroa Corog_ _J4a bme one ■ Abk=
Pellea, mi-a zis maestrul Aurel Baranga. Gnd e Taros Căror _ M a ea ro -
piesa lui decit a mea ți nu mai înțelegi ce-c— vmt «ă tac", Ero- cro.r ș mec* 
voia ca eu să nu fiu fasonat de monstru, să rfrros boc te rr-emg ner-, At 
Lecția lui Sică AJexandrescu. Nu voia oh succes am. a •—s. 
hybrisul scenic al teribilului actor. Toate acestea soim «rod ano 
tismul omenesc al lui Aurel Baranga. Sub crusta candvae ■ 
un fluid cordial care răzbea uneori la suprafață, drove ce 
fiefului său cenzurat cu o severitate de constructor com-» i 
prisos. Prețuită nu îndeajuns in timpul vieți*, opera he Aro«i 
va avea un destin mai incit după plecarea d “Ere na a ova»
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S-a încheiat, in spiritul proprie1 opere, biografia cefei mc» “«ore come- 
diograf de la Caragiale p pină azi. Cu un gest supra— rare. Bcro*ga 
i-a despărțit de viață rizind. Numai o vocoțre satreă. rrtr-ooevor 

unică, se putea traduce intr-un astfel de finaL Gne nu La râz-t pe scr-eor m 
seara premierei Interesului general, acea .fană atroce", cx.m -o otecte să a 
subintituleze, nu va înțelege ușor patima m<$tu toare cu cora B-ara-ga a «crv. 
suferind, fiecare replică, țj nu va înțelege cum st io jo moară*. - «ora c -a 
de fiecare dată de la început, urând neostenit si ne’®* tescf n s-rie-roc Go 
gata scrisului — cum „știa să moară", pentru o silabă “-ec-zea e'er pee—* a 
virgulă nepusă la locul ei, pentru un semiton afectând, ro—pe'--. c. D—oa 
savantă a unui dialog.

Baranga a fost unul dintre cei mai curajoși scriitori oi . * * . . lăut oa «i 
opera sa înfrunți nd cu o robustă sănătate morale toate pre/jpecăr-ra «n mroe 
după înfrângerea și înlăturarea celor vechi.

A fost indiscutabil, unul din cele mai ascuțite spirite s'e caro ■ 1
•urprinzindu-i automatism ele de gindire. de limbaj ți de co— 
un comic social homeric, scriitorul fiind conștient de torta generalzoanara a < 
sale, pină acolo incit s-a sustras posibilității de a aero- « nai aroL* wm 
lui literaturi.

A fost una din cele mai lucide conștiințe d»n cite s-o- ■ ■ 1
sul românesc ți, in ciuda hohotelor de ris pe care le-a oeca-ta"_ ««e a- aee 
torturate conștiințe in numele adevărului artistic porrwte de ie eea«te*MC 
„arta are dreptul să mod dice realitatea, realitatea să ea schiodeaiEa arta*

Vocația politică a scrisului său râmine o performanțe g-»_ egcimtail* » -u 
mai în dramaturgie, după cum arta replicii trimite, cum ai c**«f 
spun încă din timpul vieții scriitorului, la marele Carog.ak.

Virulența satirei lui Baranga se manifestă, de fiecare oroă o e wte do 
netrație instantanee, incit asistind la reprezentarea pteaenor we o m 
mentul că și cei din sală, vorba Iul Carogiae, ou GtetetaC 
puțin" direct, la scrierea episoadelor.

Nu poate fi pentru un creator un mai mare e-oc _ ttoci 9e ■
definirea adevcrului de esența al vieții orm suoraDu-nroa ocatev-s 
dăltuită in opera lui. Baranga a avut aceasta sobstoebe hxkte w 
a fost, cum ziceam, conștient de forța scrisului sou-

Chiar și Jurnalul, pus cu atita măruntă scbsfocțte s-± «aterud rtea 
o pagină antologică sub raportul ca pocite b» ix*<» a scrvtovteto ■■ c 
vant-elaboratele lui amintiri o imogine ese-t a ă asuora --- p m 
ralâ și de alienare.

Dar Baranga a semnat, pentru totdeauna, m htorte Itarotava te 
turbat, Sfîntul Mitică Blajinu, Opinia pabtică. bteveate • •»
apere de proporții care va râmine mereu ne si oc^jgc pe semne *■

Un mare scriitor a știut să se retragă <^n vxteâ ca «v vwt em 
vocației sale de comediograf ajuns la ODogr- arta etee
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Sînt tălmaciul unei rnnțtnnțe eare 
ține să rămină, oricind. rmrotâ u 
rinceră* scria Însuși Tomna, ta 
1921. cind iși expnru ca •- 

di ta te, crezu] său de artist n . SlS-
pinit de sentimentul răspamderu soeL> 
a artistului, Tonitza reprezzntă o rnnșzu.-.- 
ță de exemplară exigență tată de sne. 
trăind Intens și cuprinzător probtemaUa neta 
artistice și sociale a vremii sale. Evorisd per
sonalitatea lui Tonitza, Argbezi sptaMB cA era 
„mare in toate componentele ini — vocație, eu- 
mâ, har, excepțional orchestra te*, tar Scato că- 
sea in culorile paletei ^armonii nsatilntte o 
pictura românească de la Luchian încoace*. Ara- 
pla retrospectivă, organizată de Muzeul de ană 
al R.S. România (Galeria națională M Secția de 
grafică), dovedește că arta marelui nostru par
ter își păstrează integritatea și frumusețea n - 
terate, revelind valoarea unei opere intrate de
finitiv In patrimoniul clasicilor picturii roena- 
nești. Desenator militant neiertător al tarelor 
și împilărilor sociale, pictor de profundă sensi
bilitate autohtonă, gazetar și critic de artă. To
nitza este tipul artistului de luptător neobosit, 
acoperind o întreagă epocă prin prezența sa.

Prin cele 225 lucrări de pictură și peste 1*0 
desene, acuarele și guașe, selectate din peste 15â 
colecții muzeale și particulare, retrospectiva

Marți, 12 iunie 19*39, dupA-amiaza, la Crematoriul „Ce- 
nușaM, a avut loc e adunare de doliu consacrată omagie
rii memoriei dramaturgului Aurel Baranga. Au participat 
scriitori, actori ai teatrelor dramatice din Capitală, oameni 
de cultură. Personalitatea celui dispărut a fost evocată de 
Tamara Dobrin, vicepreședinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, George Macovescu, președintele Uniu
nii Scriitorilor din Republica Socialistă România, Manele 
Auneanu. redactor țef adjunct al revistei „Urzica*", și Ho
rea Popescu, director artistic al Teatrului Național din 
Capitală.

Cind cuvintele devin amintiri
A ncă nu a ver t vremea amintirilor. Poate, dacă anii vor fi răbdători, o 
1 voi putea intilni endva. Și totuși... acum, cînd sintem nevoiți să spunem 
* „Amel Bronga a fost—" pășesc - cel puțin pentru el — în anotimpul 

amintirilor. Al amintirilor cora abia încep. Al cuvintelor care devin amintiri.
A trăit, intr-a viață cu noi, un om de spirit cum nu se nasc prea mulți în 

același timp. Și un om de curaj. Pentru că într-o perioadă cind alții puneau trom
pete false să sune in metafore megalomane și în superlativele lor demagogice. 
Aurel Baranga plăsmutc — din replia acute, înlâuntrul cărora surisul se încrucișa 
subti cu mihnîrea — personajele unor drame și comedii care, nu cm nici o îndoială, 
vor trece pragul atit de ro»u tor al dipeî. Trăind alături de noi; trudind, cu migala 
unui neînduplecat ceasar-co*. să domine mecanismul complicat al replicilor ce fac 
gloria unei piese de teatru (ate corei „secrete" le stăpinea cum un majordom 
stăD-neție regul e cera^o- = o- tradiționale), Aurel Baranga a ademenit, de-a 
hr»gj deceniilor, multe generații de spectatori către sălile de teatru. Comediile 
M. *b co>B te BtaMMi Mtatel TbAs^ Opinia publica. Interesul general, sau puter
nic dramâ opt.m«stâ Viata tetei haii n-au cunoscut tristețea sălilor goale. Pen- 

că outara a avut -er«_ «.□ de spus. Pentru că autorul, in primul rînd de 
er»ea a oerte^eiot să na a __ească niciodată cu cuvintul, a cărui gravitate
Jbo sa o măsoare tară groț. mn teatrul său, tipologia personajelor de comedie 
£• inbogdteste, te cterarvficâ. Coțavencu, Rică Venturiano, simandicoasa și ctît 
b<> - - . - - ?-•* - _ ci ic-i Brânzovenescu și Farfuridi își află, prin
■aa~“_ _ Bara*^ga. ecr-i-nm“ta co“te —Domne. Arborele genealogic al „castei"
eraror oe comede îs» sporaște raw f cațide prin personajele pieselor sale. Sintem 
rco praa aproape de efipă aateBr* Eteiaiurii lui iar momentul de tristețe pe care

■ l-a adu& ca o r^droapta prooptora. trecerea autorului in lumea umbrelor este 
proa opătator ca să iviiz—a» oatat. -n aprecierile critice ce I le datorăm. Cu si-

g^aagâ. eaageaara eaocte ver rom. fivxică Baranga este, după Caragiale, unul
: - - a^sxHDOor □ c.-a-v« matera ia lume, piesele sale fiind jucate în vreo
PC da tar. S doeoreâ Iui. para-a >Mte da mi de spectatori de pe meridianele pla- 
-*-■ nazal ipec~c a oo‘ar or ?r*go Corpcti are un chip concret

JferaJ Boranga. ser tar t-cie angcct și profund, democrat și patriot, prin
■ aera t taptee ara row s-a araot o conștiință scriitoricească de prim

j. : -r-vc r- wc-v*- i-ic'ca ;n a ne tai :• Iotă oe spectatori. 
Aea w prora^ta pmrorarata • Btaondia te spectacolele cu piesele proprii,

ita - toata serile de spectacol. Pentru Baranga 
i ^B-ma sas d 500-lea, - eu vreuna din piesele 
rome pe 3-rp ta pubfic o urxx replia, se întrista 
roara« pe cora e așeza cu meticulozitate și pri- 
racara. d- pierae motive, cu toată forța dincolo 
MB'a. Stop uto »ecrete>« profesiei de dramaturg, 
ic»- rttarâroac secretele profesiei lor. A 'ost un 
statei Ceea ce c~ooză abta să sa roda, pe 
— i •Awimr-d srsgm ea 3©ere e cete* ee au fost, 
amirawii tecataara *3ota da ocasa. Soră a arăta 
te ei D-useror Arom Bmvroa ra m ««c- -
i eme ci-mta s» praeoteSpra JeAso
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Retrospectiva Tonitza
rare cu un ansamblu 

ore pentru locul și rolul ar- 
l arte românești din secolul

itic și hsad al vremii sale. To-
grafica „cel mai sigur și mai ra

ped siijiee de propagandă revoluționară... după 
presa p brușxn politică**. Selecția de desene din 
expotatie prezintă una din laturile cele mai eloc-

(intnrs din anii de
prrzomenK. revoltat Împotriva dezastrelor ți 
Cr^Mtar n rod use de război), cînd ia atitudinea 
față de starea de Împilare a maselor și mili
tează pentru cauza proletariatului („Dia^gul 
= : . «r". ..Coadă la piine", „Femei la cimitir",
_13 decembrie 1918", ..Sculați voi oropsiți ai 
aorții- J-aJ. Numeroase alte lucrări de grafică, 
desene șj acuarele, îl scot în evidență pe ex
celentul desenator, cu o îndelungă practică, care 
surprinde in notații de o cuceritoare spontanei
tate, fie chipuri de copii, fie colturi d<n natură, 
unele fiind studii pregătitoare pentru tablourile 
in ulei.

Fără îndoială Tonitza face parte din familia 
marilor coloriști din perioada interbelică, cu un

stil pictural izvorît din asimilarea marii tradiții 
de sensibilitate cromatică românească pornind 
de la lirismul dramatic al lui Ștefan Luchian si 
de la sursele artei noastre populare. Perfecta 
stăpinire a meșteșugului îi înlesnește transpu
nerea pe pinză a unui repertoriu variat de na>- 
tive și de o largă diversitate de expresie pictu
rală în compozițiile și portretele din perioada 
1919-1924, cînd a avut o intensă activitate de 
grafician militant, mai persistă încă unele el’- 
mente grafice („Coadă la piine". „Femei la ci
mitir", „FTizonieri"). Paralel insă Tonitza Iși 
dezvoltă vocația pentru culoare, trecind, treptat, 
la o viziune preponderent picturală Pentru el 
„pictura este in primă și ultimă analiză culoare". 
Armoniile ei pot exprima stări „triste sau so
lemne", pot „ilustra o revoltă", sau „expresia 
unui tremur sufletesc". De la Luchian a învățat 
că pictura poate exprima „materializarea vi
brațiilor sufletești in culoare".

Tonitza investește pictura lui cu o trăire sin
ceră, izvorîtă dlntr-o articulare lăuntrică, dintr-o 
intensă participare liric-emotională. Tn concepția 
sa, pasiunea de a picta echivalează cu pasiunea 
de a trăi, de a vedea, de a cugeta. Idealul său

El i-a aruncat
sub focul reflectoarelor

Dans ce tomheau glsent Plaut ei Terence 
Ff ce pendant le seul Molifere y glt
II Ies faisait revlvre dans son esprit 
Par leurs bel art rejoulssent la France

Ils sont partls et j*al peu d'esperance 
De Ies revoir malgre tous nas efforts
Par un Ion? temps, selon toute apparence 
Plaut et Terence et Moliâre sont morts“

(La Fontaine, Pe mormintul lui Molifcre)

ne-a părăsit omul care a făcut să rida opinia publică românească de mai 
bine de un sfert de secol, glumind fârâ răutate despre slăbiciunile noas
tre, arzînd cu fierul roșu acolo unde potlogăria, șmecheria subțire, borfă- 

șaria intelectuală, mai ales demagogia s-au infiltrat ca păduchii sub platoșa prin
cipiilor. Nu știu cite piese a scris Baranga, dar știu cite vor fămîne după el. A fost 
cel mai curajos dintre cei care, în aceste decenii, s-au angajat la carul satirei. 
Și-a asumat toate fulgerele celor loviți de ironia lui amară, de verva lui nesecată, 
de necruțarea cu care i-a adus pe scenă, i-a luat de revere, i-a trîntît in fața 
publicului arâtindu-i cu un uriaș deget : iată impostorii socialismului, iată gâgcuții 
care se transformă peste noapte in nonconformiști de ocazie, după ce au 
ros toți cozonacii, după ce au stat la toate mesele și au lins toate blidele. El i-a 
înfățișat în carne și oase pe veleitarii fără talent, pe funcționarul care cu o mină 
ta i cu cita iscălește, pe directorul care una spune și alta fumează, cum zicea 
Ara razi. B i-a aruncat sub focul reflectoarelor pe poltroni, pe jigodiile îmbrăcate 
EDract. «orik nd d n • F—bii si a scunzi nd sub haine neantul.

A teta u- mare dra-ateg. Pnn ara ■■atu rg înțelegi nd nu numai pe mînuitorul 
ra Deraorc* ce oe^ «za pe bmo scenei, d pe filosoful in stare să surprindă prin 
na aawre de fotografe a<« e> stenței umane exact pe acelea care au in ele drama 
ea a a—k>~- io. ca a să cap edeze fotr-un perete nevăzut. Un ochi sagace, o ure
ase ar-.oșâ. focută pentru nuanțe, o mare forță de decantare a apelor reziduale ale 
SOOMâl.i noastre care, pe linge eroi extraordinari, ce-ou ridicat orașe, uzine, hidro
centrale i-tr-un t.mp istoric scurt, cunosc și imbecili ce se vor nemuriți în bronz tn 
pete pub ce. Era un om trist de fapt, cum sunt toți marii satirici, un cm pe care 

atatsese arpa cenușie a scepticismului, dar care a vrut să meargă singur la 
-oc-te. sa de- nă o flacără și atit Ce l-a îndemnat spre această sfidare prin 
-aorte si a ce<or care l-ou iubit cu adevărat ? Să nu mai fi crezut el in armele 
sate, să fi simtrt pest'ențiolul miros al grajdurilor lui Augias, că-l înghit De 
G-răCtor. să i se fi tocrt pluib* hâdului cu care a cravașat cuvintele, să se 
fi rortx intr-atit de propria materie pe care a pedepsit-o in replici de o mare 
toc moto ? Să se fi atit de singur și să nu fi știut ați prieteni a avut ?

Nu cred Baranga era prea lucid. Cuftrva prea muh prietenia pentru a nu crede 
- O”- Poate a n cauza asta s-a hotârit să plece mai devreme și să se dea deo- 
para. Și asta o făcut-a cu un suris.

un zîmbet

Eugen Barbu

tfaro radia- sou ascunsa (testamentul sau a fost citit, in absența autorului, grav 
bamra. oe ra trtettoa or roata* Cofooru eotonel de dramaturgie). Nu eta un mi
toman a Drao~m ont_ _ Era «n om cxwe u atașe toată viața pentru a combate in- 
----- 'CB“C--ea s o dâr-ue oamoi si eare-si găsise in perioada construirii so- 
oe 6“'■ - c “«■- ata sâ-l co^* c£ fro-dee fără urmări ale tinereții pot fi

* romta dc a B it. ererae.- cu m-^nroc Că poate fi unul dintre cei ce contribuie 
ncjteiea. orto*h de grooL e une» temi noâ.

Bnronoa s-e roe si a reus4 «a fie emil «fin acele „ajutoare de nădejde ale 
' s toata ooera sa - se i^atisaczc ca un patetic act de devotament față 

tara s do do- - ac_ corara a trăit și in brațele cărora a vrut sc moară.
■ora-na s-a »—.f cu rococ “ e n acest pămînt, a scris și a trăit pentru acest 

popor. ptetfindu-H dreptte ta atevo efipe de zimbet in modul cel mai eficient : che- 
’’rote-i r? trona refiectoatetar co. intre cei patru pereți ai teatrului, să-i picure 
c sssiat l-coarea---- wnatâ a hazului, cu care înfruntase de veocuri atita amar de

iC

Bera-ga a xmX terîcree să radă acea lume mai senina, «n care omul bun 
t-_--ra -j numai pe scene. LAbma sa operă jucată, este un omagiu adus ceasului 
mp-jurSor. can a aezvt si pentru core a lucrat din colțul său de scriitor.

Moartea Aurei Boraiga va chema, in toți ce ce l-au iubit pe autorul 
turbat" (acest fvote de veșnicie al lui Mitico Popescu) meditația gravă și 

aesoorsco- â ca devine recunoștință, și-i ra așeza cu pietate chipul in galeria 
ocne- oe core ra-i w- uita n dodortă, fiindcă au fost și rămin o parte din viața 
noastră.

este o operele «â ae sestină nu nmnai prin ade
vărul subiectului, prin forța ideii, ci și prin ca
litatea de expresie artistică, opera sa constituind 
un tot in care forma exprima o profundă medi
tație și trăire emoțională Fie că a pictat portrete 
de copiL clovni, noduri, interioare, peisaje sau 
flori, tablourile lui Tonitza reflectă o emoțio
nantă dragoste de viață cu o intensă și arză
toare participare sufletească. Acest „urzitor al 
incintătoarelor capete de copii" — cum ii spu
nea Șira to, s-a concentrat cu căldură și duioșie 
asupra copilului și copilăriei, surprinzind can
doarea. puritatea și prospețimea viratelor fra
gede. Oprindu-se cu o atracție irezistibilă la pri
virea lor, la expresia lor mirată, adeseori tristă, 
artistul descoperă stări sufletești și atitudini 
meditative de o anumită maturitate, apărute 
prea de timpuriu pe chipurile unor copii. Atent 
la preocupările celor mici, a organizat, pentru 
prima oară la noi, în 1924, un concurs de desen 
pentru copii și se numără printre primii ilustra
tori de cărți pentru copii („Fram, ursul polar", 
de Cezar Petrescu) și de cărți pentru elevi.

Dan Zamfirescu

Peisagistica sa captivează printr-o excelentă 
calitate picturală, printr-o plenitudine emoțio
nala și lirică, revelind spectacolul luminos și 
cromatic al naturii. Priveliștile urbane, cele cu 
dealurile molcome din Moldova și, mai cu sea
mă, marinele de la Mangalia sînt unele dintre 
cele mai calde și strălucitoare peisaje din pic
tura românească a secolului nostru. Pasiunea 
lui de a picta, de a-și comunica ideile și sim
țămintele prin lumină și culoare a constituit pen
tru Tonitza „unul dintre cele mai frumoase și 
eterne bucurii sufletești", arta sa fiind închinată 
„societății de miine, a muncii pentru toți și a 
libertății pentru toți"

Reluind diverse teme în căutări epuizante, 
Tonitza a considerat, cu modestie, că lucrările 
realizate erau doar un preludiu, un exercițiu 
pentru împlinirea unei opere mai vaste. înțe
leasă de el într-o viziune de perspectivă socială 
ca o frescă a umanității. Opera marelui artist, 
deschisă experienței picturii și cunoașterii vieții 
sociale, se păstrează integră prin setea pentru 
adevăr, voința de stil, receptivă prefacerii și 
înnoirii în spiritul unei culturi umaniste inte
grată dialecticii vieții și progresului social.

Gh. Cosma



atelier literar
C posta redacției

B. MĂLIN: Ceva mai bine 
acum, în cîteva pagini („Tîm- 
plar“, „In realitate'1, „Pregătit 
mereu"), dai’ e încă rumeguș și 
umplutură, retorism grandiloc
vent (ca în „Vă chem pe coră
bii"), imagini forțate, greoaie, 
neinspirate („reduta otrăvii .de 
mac“... etc.) sau, multe altele, 
șterse, banale.

I. ZETOR: Nu e vorba da 
nici o supărare, dar rubrica 
noastră e destinată, după cum 
știți, debutanților. Mai firesc ar 
fi, credem, să luați legătura cu 
o editură („Cartea Româneas
că", de pildă) și să publicați o 
culegere din lucrările dv., mai 
vechi și mai noi, pentru a re
intra in circuitul normal (...de
cit să re-debutați mereu in 
acest colț de pagină — și așa 
insuficient și aglomerat — care 
aparține începătorilor L..) Dacăe 
nevoie de explicații mai amă
nunțite, dați-ne un telefon.

N. IX TUNARI: Versurile sînt 
chiar așa cum le caracterizează 
citatul din „România literară**. 
(N-ați înțeles prea bine ce este 
calofilla, dacă vreți s-o „vinde
cați" „aplicînd stărilor sufletești 
anumite restricții" — cum zi
ceți. O asemenea „terapie" n-ar 
face decit să agraveze „boala"). 
Trebuie să deschideți un dicțio
nar...

DAUREL: Bune și frumoase 
vești, in scrisoare (dar hotărî- 
rea de a sări „marele obstacol" 
trebuie consolidată din vre
me!...). Lucruri bune șî între 
versuri, mai ales „Fără iertare", 
„Pămîntul", „Acuzații", „Uite 
îndoiala" („Fratele", cu un final 
slab, „Licitație", subminată de 
incoerențe și metafore în doi 
peri). Mulțumiri pentru liricele 
felicitări.

ST. ’ PAHARAȘU: Paginile 
justifică dorința dv. (mai ales: 
„Visam cind poezia", „Fiule", 
„Am fost", „Ce repede"* „Te va

ucide" „Cine ești", „Poate că 
este", „In turn", „Șerpii"), dar 
„jurisdicția" noastră se limitea
ză la spațiul acestei rubrici.
Trebuie sâ reluați legătura de 
„atunci" (și. oricum, să ne În
științați de hotărirea pe care o 
veți lua).

V. POGOR: Pagini modeste. 
In general — „Toleranțele" și „O 
casă" sint mai de grabă niș
te reportaje, foarte idilice, 
trandafirii, superficiale. „în 
pragul vremii", o încercare 
de reconstituire Istorică insufi
cient fundamentată, scrisă stin- 
gaei, convențional.

SORIN GRECU : Sînt unele 
elemente lirice promițătoare 
(mai cu seamă în „Autobiogra
fie", „Mi-a cres'-ut în palmă 
vise", „Poezia ca un animal tî- 
năr"), dat lucrurile se află încă 
în faza începutului (șovăielile 
șl stlngăeiile nu lipsesc), iar 
drumul spre poezia adevărată 
mai implică nu puține efortui 1.

ELENA DUMITRU: Din nou, 
improvizații ușurele, superficia
le, neinspirate. Ceva mai bine, 
în „Tristețea", „Izvorul sîntem 
noi". Ce se întîmplă cu dv. ?

A. R. C. : Cel mai bun lucru 
e „A murit un om" (oarecum, 
și „Doamne, ce strîmbă"). „Săr
bătoare la Albița" e mai aproa
pe de reportaj ; elemente si
milare există și în „Prețul", 
care e însă mai substanțială, 
mal bine scrisă.

P. CERNAT: „Hiba" cea mare, 
la dv. (de pe urma căreia cu
legeți acum niște revelații cam 
amărui) este lipsa de stăruință, 
consecvență, ambiție (atît in lu
crul literar propriu-zis, cît și tn 
„valorificarea" lui), treaba pe 
apucate, și printre picături, în 
voia soartei, diletantismul, in
capacitatea de a concentra ener

gia intr-un punct, lntr-un sens, 
pină la capăt, etc. (singur ne 
spuneți in scrisoare despre două 
invitații, două contacte pe care 
le-ați lăsat baltă...). Versurile 
de acum ilustrează și ele, In 
mare măsură, această condiție : 
doar „Imagine in picioarele 
goale" și ..Simplu anotimp" 
(poate, cumva și „Oboseala") 
sînt demne de atenție. In rest, 
din nou, jucăriile obișnuite „de 
recreație", de deconectare (cul- 
tivlnd în continuale, intr-o iner
ție mulțumită, un fel de năs
trușnicie modernistă cam prăfui
tă și plafonată), în care nu se 
simte starea de inspirație, sta
rea de concentrare ardentă, su
premă, de care vorbeam (ci mal 
curînd o stare de indiferentă, 
de placiditate, sau chiar de 
plictiseală — vezi „Panglica 
violetă", de pildă, artificioasă, 
„făcută", fără „chef"...) etc., 
etc. Nu v-am dăscălit niciodată 
prea mult, întrucît ne-ați lăsat 
întotdeauna impresia că vă 
convine și vă satisface această 
condiție de amatorism (inteli
gent și talentat, altminteri), a- 
ceastă „vioară a lui Ingres" 
(printre altele) a singurătăților 
și bucuriilor dv. discrete. Dacă 
aspirați, însă, la mai mult (cum 
pare să rezulte din această scri
soare), atunci trebuie să faceți 
mai mult și, mai ales, altfel (in 
sensul concentrării și consec
venței de care vorbeam la 
început), trebuie să mergeți, ca 
să spunem așa, spre „perfor
manță", să vă testați (și să vă 
afirmați susținut) măsura maxi- 
mă a capacităților dv.. etc. Spe
răm să ne înțelegeți în mod 
just.

Geo Dumitrescu
N.R. Manuscrisele nu se îna

poiază.

De artă să te-apropii
De arta să te-apropii cu sfiala ; 
S-o simți, să o trăiești, așa e just. 
Chiar de ai șpirjtul îngust 
Și n-ai fost dus deloc la școala.

Arată că ai puțin gust 
Și fă să nu se vadă că-î spoială, 
De artă să te-apropii cu sfială, 
S-o simți, să o trăiești, așa e just.

Apreciind a muncă de migala 
Nu-ți face nimeni nici un bust ; 
Dar^e corect, e drept, e just 
Și-n orice caz nu e greșalâ

De artă să te-cpropîi cu sfială.

CORNELIU IOVUJA

Dacă nu poetului
Cui îi revine sarcina să ridice 
ici-colo 
cite-un fir de iarbă, 
dacă nu poetului 
încurajat să facă o plimbare 
prin visele iubitelor voastre 
plecate pe cat neinșeuați 
prin amintiri ;
cui, dacă nu poetului, 
rănit de săgeata proaspăt tăiată 
din copacul care-a fost 
cu o clipă incinte 
mama bucuriilor sale ; 
cui, dacă nu lui, întors 
spre treburile noastre mărunte 
ca spre un manuscris 
salvat din repetate incendii ; 
cui, vă mai întreb, 
dacă nu poetului 
îndatorat de existența 
noastră.

TEODOR ROȘU

Resemnare
Cultivînd griul difuz al iluziei 
Cine nu poartă rezerve de su*le* - pal—ă 
Deși ignoră lumina din ochii iubile- 
Brațele el de zăpada...
Virsta schimba o Inimă de rubin 
Pe o inimă de aramă 
Trupul-univers învins 
De singurătate 
De lucid șl de teamă 
întins ostenit pe pămintul 
Răbdării
Nu se mai ia în seamă—

ANGELA NACHE

Asediu
Sînt închisă ca un gălbenuș 
lntr-un sipet de aur și puf.
Dorm cîteodată, mă plimb,
Cînt cintecele cele mai grozave de pe pămint, 
Fluturi mi se odihnesc pe gene.
Sini toată înconjurată de garduri, 
De bariere și plase și jirmă ghimpată
Si soldați cu căști și arme de sidef.
Așezată cuminte in mijlocul patului.
Mi se intimplă cîteodată să aștept 
Sînt închisă pe dinăuntru, pe dinafară, 
Aproape nu mai încap în mine cea care sînt. 
Pe fereastră a desenat cineva o inimă 
Și a fugit, ori o murit, nu mai știu.

STELA COSTIOAIE
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VALBIIU DRĂGUȘANU

Nocturnă
Lin vălurită, apa se desface și se strînge, 
Pe maluri sălciile dorm de parc-ar plînge.

E ceasul cînd se-ntunecă peste cuvinte 
și ninge cu argint peste tăceri.
Departe, pe culorile de ieri, 
se culcă umbra orelor, cuminte.

Aceleași stele mici din turma nimănui 
se plimbă-n legea lor pe cîmpul sideral 
in timp ce se întunecă peste statui 
și marmora se-afundă în banal.

încearcă să ne-apropie, blind arcan, 
lumina lunii, albă și albastrul serii cald, 
dar noi, minuscul grup de porțelan, 
cu gura de rubin și ochii de smarald 
privim mult dincolo de noi
șl dincolo de ce ne înconjoară...

...din luna plină de odinioară, 
se clatină și cade, leagăn rupt.
pe-un lac cu-oglinda spartă dedesubt, 
o biată jumătate de brățară.

LILIANA POPESCU

A murit un om la moară
A murit un om la moară :
A căzut jos. gata.
Un firișor roșu se prelinge lîngă gură, ca un 

sigiliu... 
Venise omul să macine cum venea de-o viață. 
Cobora intîi sacii din pod,
fi urca in căruță, 
înhăma iapa murgă 
Și mînzul de trei ani
Trăgea un țol pe capră ’

Dili 1
La moară aștepta.
Vorbea cu oamenii : de era iarnă,
Despre grîu ori zăpadă
Ori poate despre sărbători,
Despre ploaie, dacă era primăvară ;
Apoi îi venea rîndul, măcina,
Era atent să nu-l înșele morarul :
Atita făină, atita târîțe...
Urca sacii în căruță ;

Diii I
Acum ar fi făcut la fel
Dar a venit această secundă
Care l-a trintit jos ca un armăsar.
J-a prelins pe obraz un sigiliu de singe, 

subțire. 
Doamne, dă-ne o moarte ușoară,
Moartea printre saci de făină, 
Printre oameni și griu,
Moartea la moară.

MARIANA CODRU]

CRONICA EDIȚIILOR

Bibliografie filosofică REVISTA STRĂINĂ
PREZENȚE SCRIITORICEȘTI

1. Am spus-o. și ne vedem nevoiți s-o repe
tăm, atunci cînd am inaugurat această rubrică 
la Luceafărul n-am înțeles-o ca pe o posesiune. 
Recunoaștem altora abilitatea de condei de a ți
ne, într-o aceeași săptămînă. și cinci și mai 
multe rubrici prin care-șl rostesc, mai răspicat 
Spiu mai evaziv, cuvintul lor.

Am precizat și reamintit că nu facem altceva 
decît simplă operă de amator. Prin chiar acest 
gest de mărturisire am scontat pe intrarea in 
arenă a specialiștilor. Amatorul are și el drep
tul de a saluta lucrările bune și poate da, și el, 
uneori, sugestii, dar critica cu adevărat pozi
tivă n-o poate face decît cel care cunoaște pe 
deplin domeniul în cauză. Din păcate, specia
liștii nu stau prea grăbit .șă-și afirme atitudi
nea lor de autoritate. Ei slut de regulă prea, 
ocupați, trudind fiecare pe ogorul său, zumze
tul diurn al fenomenelor interesîndu-1 mai pu
țin. Astfel se face că ei prin însăși gestul lor 
de neglijare reciprocă sînt mai puțin cunoscuți 
și recunoscuți de publicul larg, strădaniile lor, 

•de atîtea ori dintre cele mai nobile, mai puțin 
prețuite. Cercetările din ultyna vreme ne dau 
dreptul de a afirma că opera de valorificare a 
moștenirii culturale a luat un deosebit avint și 
câ această activitate se cere mai intens și mai 
aplicat comentată. Cu rare excepții critica lite
rară dă atenție unor asemenea lucrări, cu toate 
că, attmrt cînd sînt. le folosește, iar cind nu sint 
deplînge și ea lipsa „instrumentelor de lucru". 
Amatorii, mm am spus, nu pot face decit ceea 
ce fac. De aceea, crede subsemnatul, operele din 
acest important sector al culturii se cuvin dis
cutate și valorificate de chiar cei care le săvir- 
șesc, nimeni In afara lor nedeținînd acoperirea 
de competențe necesară în asemenea cazuri.

2. Cîteva ediții din marii noștri clasici (Odo- 
bescu, Eminescu, Rebreanu, Slavici ș.a.) se află 
pe drumul cel mai bun și socotim că nu va mai 
trece prea mult timp, dacă va exista și solici
tudinea necesară, pînă cînd din autorii pome
niți și din alții să avem seria de opere integrale.

O adevărată emanație cunosc biobibliografiile 
de autor. Editura științifică și enciclopedică are 
un adevărat program de lucru în acest sens. 
N-am văzut însă prea multe dări de seamă des
pre aceste utile instrumente de lucru pe care 
le pretinde o cultură pe deplin constituită și în 
descătușată înflorire cum este a noastră. De 
aceea, să le pomenim măcar pe acelea apărute 
în ultimii ani. Astfel. Al. Zub ne-a dat trei a- 
semenea masive biobibliografii (Mihal Kogălni- 
ceanu, A. D. Xenopol și V. Pârvan), D. Vata- 
maniuc iarăși trei (Lucian Blaga, Ion Agirbi- 
ceanu și Ioan Slavici, ultima in colaborare cu 
Teofil Bugnariu și I. Domșa), Horla Nestorescu- 
Eălcești a întocmit biobibliografia Nicolae Băl
cescu, Barbu Theodorescu volumul I din Nico
lae lorga, Ion Baiu- a alcătuit biobibliografia 
G. Călinescu, în lucru la aceeași editură se află 
biobibliografii consâcrate lui Ovid Densușianu, 
Nicolae Ioraa (vol. II). Tudor Arghezi. Delavran- 
cea. La Editura Academiei a ieșit acum trei ani 
primul volum (util totuși, chiar dacă, după cum 
s-a subliniat, are și anume imperfecții) din Bi
bliografia Mihai Eminescu.

3. Cît privește studiul șl despuierea revistelor 
românești din trecut și în acest domeniu s-au 
obținut rezultate notabile. După cît se cunoaște 
accesul la publicațiile trecutului nu este ușor, 
chiar marile biblioteci și arhive dispun de co
lecții ciuntite sau deteriorate. (în paranteză fie 
spus, cave va fi soarta revistelor de astăzi peste 
ani dacă o mare bibliotecă, ca aceea a Acade

miei, refuză colecționarea presei prezen
tului pe motivul lipsei spațiului de depozitare ?...)

Utile cataloage au fost pină acum destinate 
Convorbirilor literare (de către Biblioteca Cen
trală Universitară). Luceafărului (Mihal Tritea- 
nu), Gind românesc (Vaaile Fanache), Ramuri 
(Florea Firan și Marta Mitran). Revista istoric* 
română (Paul CernovodeaAu). Romanii ia peri
odicele germane din Transilvania (Iosif Pervain. 
Ana Ciurdariu și Aurel Sasu) etc.

L Ultima bibliografie apărută la Editura știin
țifică și enciclopedică, alcătuită de Grigore Tra
ian Pop, este destinată unor reviste de filozofie 
și sociologie. Sint catalogate după stricte crite
rii : Studii filosofice (1897—1914). Revista de fi
losofic (1923—1944), Arhiva pentru știință re
formă socială (1919—1943). Sociologie româneas
că (1936—1943) și Saeculum (1943—1944).

Autorul, cunoscut cu ani în urmă pentru stu
diile filosofice publicate in revista Ramuri de la 
Craiova ca și pentru coordonarea, in aceeași pu
blicație, a unul Dicționar de filosofi români, și 
explică tăcerea de citi va ani in plan teoretic 
prin această masivă și riguroa-â cercetare (care 
de altfel nu-i decit primul tom dintr-o serici. 
Despuind materialul din revistele r.urnite și cl-.- 
sificindu-]. Grigore Traian Poo ajunge la con
cluzia îndreptățită pri\ .r.d , nivelul european •- 
multor cercetări și. lucru extrem de taoonj-.:, 
tentativele de a depăși ac^st nivel. atitudinea 
raționalist* a filosofici noastre, lupta împotriva 
misticismului și iraționalismului (care) sint aici 
(In reviste, n.n.) mai pregnante șL ifi aceiași 
timp, mai nuanțate". Bibliografia este in pri
mul rlnd analitică, „totuși — ne avertizează 
autorul — acolo unde judecata de valoare se 
dovedește absolut necesară — in cazul destul de 
rar, al concepțiilor mistice, sau a celor care lasă 
ferestre deschise spre puncte de vedere ideolo
gice discutabile — n-am evitat-o". Autorul ex
celează în alegerea citatului celui mai semnifi
cativ din studiul catalogat grăitor pentru Întreg 
și care, printr-o economicoasă și subtilă regie 
de punere in pagină, dezvăluie, fără tăgaaă, 
aderența sau respingerea ; uneori prin asemenea 
citate autorul abia Își ascunde maliția sau pole
mica implicată, cu bătaie dincolo de epoca. 
Iată, spre ilustrare (am ales ceva mai aproape 
de profilul nostruj fisa de la nr. 1114 (pag. 200) :

♦ • „Istorie a literaturii române" ?. voi. 
XXVI, nr. 1—2, lan.-iun. 1941, p. 183—184.

Asupra Istoriei literaturii române... de G. Că
linescu. I se reproșază „spiritul antiștiințific", 
„lipsa de metodă", „subiectivitatea", precum și 
faptul că autorul nu are suficiente cunoștințe 
de fllosofie pentru a aprecia creația româneas
că. „D. G. Călinescu nu știe să distingă genu
rile : d-sa confundă istoria literaturii cu por
tretistica și cronica literară, stilul științific cu 
cel polemic, verdictul istoric cu roman tarea, a- 
necdoticul cu picantul" (p. 184).

Parcă asemenea nebuloase aserțiuni (ca și cum 
stilul științific ar exclude polemica sau anecdo
ticul s-ar lipsi de picant) răbufnesc și astăzi, cu- 
toate că ascunse sub alte eșafodaje.

în cuvintul înainte, la obiect, autorul uită șa 
vorbească, măcar în treacăt și de contribuția 
în domeniile filosofic și sociologic a lui Emi
nescu la Timpul și în alte publicații ale vremii.

Salutăm bibliografia lui Grigore Traian Pop 
ca pe o cercetare serioasă, prima de acest fel la 
noi, și sîntem nerăbdători să auzim cuvintul 
mai autorizat al specialiștilor.

Gheorghe Suciu
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• SCRIITOBLL SUVTKT1C VlUJDCl KOBN1- 
LOV, cunoscut îndeosett ra poet, dîscipci al lui 
Paustovski, s-a revelat etetorfkr văi ca rr.mancier 
plin de succes. Cartea aa. Fâr* a^iai. tAri piooarc, 
este opera unui fin observaaor al ra*_tâțu Încon
jurătoare, aerisi intr-un snj diaa s_ pătrunzător, 
evidențiind dificultățile rtr*:es fcVnaște
rea conștiințelor ta disonanți eu Beciul lor inte
lectual, in căutarea unor Ideatan tx ți a unor so
luții de viață corespunzătoare. Crtaea subliniază 
îndeosebi caracterul de șar> a. mu.tor episoade, 
umorul fin șl pătrunzător.

• SCRIITOAREA ENGLUÂ DII MltDOCH, 
tradusă de cu rind In limba franc «a de către Su
zanne Mayoux, cunoaște un succes raxnarcahil cu 
Copilul cuvint ui ui. Este o carte cu mtngă poh ții LA. 
ta care, de la început, ni se revelează •.'inovatul și 
se pune întrebarea surprinzAt»are asupra caracte
rului vinovăției sale. Hilary Barde, eare-și spune 
Copil al cuvintului, datorită ta^cr.inlm său excep
țional pentru limbi, este un funepanar mediocru, 
într-un birou din Londra, a cărui existență cenuție 
sombrează în crimă incertă șl cu-pabihtate fără 
sens. Cartea se citește ca o lucrare poiițlstA, deșt 
latura sa adîncă n conduce pe cfuîor la drama 
psihologică a personajelor șl la pcnpectiva necru
țătoare asupra unei societăți alicnaote.

Un album al arhaității

• POETUL FRANCIS PONGE a fost omagiat de 
curtnd prin mal multe emisiuni radiofonice, cu pri
lejul împlinirii a 80 de ani. A fost un prilej de a 
se reaminti opera substanțială a unuia dintre cei 
mai mari artiști al secolului noatru. Ponge a creat 
o operă limpidă, !n care natura poematică învăluie 
ta dea mai deplină claritate mijloacele intricate ale 
unei poezii experimentale. Dificultățile de lectură 
ale majorității marilor poeți francezi post-avant- 
gardlștl sînt depășite la Ponga tatr-o formulă ge
neroasă, profund umanistă, prin încrederea nestră
mutată a poetului în virtuțile verbului.

Ghearytoa Fit ut, Nicolae 
Pi iRtiiii. Cad nea Ral ea, Aurel 
Răa. MirccB SAntiaibreuu, Do
ria Tad«r*a. raoatuitia Toiu. 
Livtapi L'UeL Mihal Lnichi

Copilului au 
i '-. o.r.I jae de Gearge Maraves- 
ew. Uniunii Scrii to-

c.3’ »cri5'.*Jri pa ar.-ul UT*. ca și a
liarrina Prer.'.iu al Uniunii Scrilto- 
rir ți » Preifiiiior speciale ale 
ftauaif Scm urilor pe anul 1TT9 ; 
a pentru acorda
re* de premii peniru traducătorii 
strami ai i-xrariiri: renane, pe

— :ur3u?ui perriri acor-
Utannfi Scrfitori- 

p* mc. m ;
— B M-fbra ti ntulartzAril uoor 

■£>erabri. M*<jar: c Unrtxz: : Semto- 
ritar :

— tatarsiarc deapre organizarea 
prinu—tE ec-iocvlu napor-ai de li- 
îerat—ri pectru rcpri (14—13 lu
me lfM. ia București) ;

— Informare despre organizarea, 
la București, a celei de a îs-a Con- 
afătulrl a conducerilor de uniuni
de scrutări din țâri socialiste :

— Informare asupra aprobării de 
către Biroul Uniunii Scriitorilor a 
Bugetului de venituri și cheltuieli 
al Uniunii Scriitorilor șl a Fun
dului Literar pe anul ini :

— Informare asupra aprobării de 
către Biroul Uni unu Scriitorilor a 
unei hate de penali și de reașezări 
de pensH, pentru unii membri al 
Uniunii Scriitorilor și urmași de 
acriltorl ;

— Informare despre activitatea 
comite*.ekjc Fondului Literar și 
Fondului de 1—T t» pe perioada iu
nie 1977 — mai im : dc&pre com- 
por.cnța r.oGor comitete desem
nate de Biroul Uniunii Scriitorl-
lor :

Conducerea Uniunii Scriitorilor a 
fost reprezentată de Dumitru Radu 
Popea cu. vicepreședinte al Uniunii 
Scriitorilor, secretar al Aaociațiel 
«•nitorilor din Cluj-Napoca, șl de 
ion Hobana, secretar al Uniunii 
Scriitorilor.

• .Acsmoiix ȘI SPIRITUL 
DE LA HELSINKI". In zilele de 
:~i iunie 1Î71, ia Sofia, a avut 
;<■- oea de a doua tatilnire a serti- 

din țările semnatare ale 
darutaer.ielor de la Helsinki, pe 
t*~a ..Scriitorul și spiritul de la 
HeLicip-. Au participat scriitori 
cin țări europene, ra și din Statele 
Unite ale Amencli $1 Canada.

Uniunea Scriitorilor din
R- S. România a fost reprezen-

George Ma coves cu, președintele 
Uniunii Scriitorilor, Radu Bourea- 
nn. Dinu Flămând. loan Grigo- 
rescu, Luzloffy Ala dar.

Lulnd cuvintul. in cadrul dezba
terilor reuniunii, tovarășii George 
Maearreaea și Radu Boureanu au 
arătat importanța pe care scriito
ri,'- din România o acordă conti
nuării eforturilor pentru lnauu- 
rarea. pe continentul nostru șl In 
tatreagi tame, a unui climat de 
pace, destindere. colaborare șl 
socurltate. subliniind contribuția 
tor specifică in contextul general 
al politicii externe a partidului și 
■ statului nostru.

• FESTrVALLL INTERNAȚIO
NAL DE POEZIE. Tn zilele de
9—12 iunie, la Cluj-Napoca, s-a 
desfășurat un festival internațio 
nai de poezie organizat de Uniu
nea Scriitorilor, cu participarea 
unor poeți din țări socialiste gl 
din alte țâri ale lumii.

Programul a cuprins : colocviul 
pe tema „Poezia și societatea", 
tatilnire cu studenții și cadrele 
didactice de Ia Facultatea de filo
logie a Universității Babeș-Bolyai, 
vizitarea hidrocentralelor de pe 
Someș, a Muzeului de etnografie 
al Transilvanie, a Muzeului de 
Lstorie, a Muzeului memorial 
„Octavian Go ga" de la Clucea, un 
spectacol folcloric oferit oaspeți
lor la teatrul In aer liber de ia

• ZILELE CULTURII CĂLINES- 
CIENE. In zilele de 1—fl Iunie 1A79, 
ln municipiul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, sub egida festivalului 
național „Cîntarea României", au 
avut loc „Zilele culturii căllnescl- 
ene", manifestare aflată la cea de 
a Xl-a ediție. Festivitatea a fost 
deschisă prin cuvintul tovarășu
lui Valerian Ghlneț, prlm-secretar 
al Comitetului municipal Gheor- 
ghe Gheorghlu-Dej al P.C.R.

La buna desfășurare a acțiunii 
„Zilele G. Călinescu" au colabo- 
eftt—«OFîhOTH-»- Gtoerge B&lăiță, 
Constantin Călin, Alexandru CftH- 
neacu. Constantin Th. Ciobanu, 
Mihal Coman, Ion Constantinescu. 
Valerlu Cristea, Constantin Cri șan, 
Gabriel Dimlaianu, Mihal DrAgan, 
Alexandru George, Nicolae Mano- 
iescu, Damlan Necula, Marian Pa- 
pahagi, Vallie SpoHcl, Cornelia 
Ște/ănescu, Nicolae Turtureanu, 
Lauren țiu Ulici.

Și-au mal adus contribuția ur
mătorii : Sultana Avram, Maria 
Bănulescu, Mireea Bănulescu, Ște
fan Berbecea, Vaaiie Butan, Emi
lia Done, Dan Dumitrescu, Virgi
nia Dungan, Petru Enășoaie, Mo
alea Grigoriu, Dumitru Irimia, 
Gheorghe Izbășescu, Solomon Mar- 

loan Micu, Octavian Mijoș, 
— ------- Val Rădulescu,

Dan Speranția,

cus, 1
Mariana Nemeș,
Simona Runcan, ___ ____w_ ,
zknca Sloleru, Petru Zugun.

A fost prezentă Alice Vera Că
linescu, soția marelui scriitor.

r

• Un remarcabil volum dedicat Dobrogei — 
străvechi pfimînt românesc — a fost tipărit la

1 Fotografiile aparțin artistu
lui fotograf Ion Miclea, iar textele științifice unor 
cunoscuțl profesori șl cercetători care realizează 
împreună o adevărată monografie a ținutului dintre 
Dunăre și Mare.

Vaslle Drăguț, Radu Floreșcu, Gavrilă Simion, 
Ion Bitoleanu. Ioslf Colcer, Gb. Dumltrașcu, Stan 
Gligor șl alții semnează informațiile din dome
niul istoriei, arheologiei, geografiei, limbii, dati
nilor și culturii acestui colț de țară. Acad. Emil 
Condurachi. coordonatorul principal al colectivu
lui scrie „Cuvintul înainte*1, din care desprindem 
cîteva rinduri : „Rar șe poate afla un pămint atît 
de darnic în bogăție și âtît de plin de istorie cum 
este Dobrogea — această provincie integrată organic 
vetrei strămoșești a românilor. încă din mileniile 
îndepărtate ale neoliticului și cuprinse In statul lui 
Burebista". Volumul subliniază continuitatea șl ve
chimea civilizației pe pămintu! Dobrogei, adevăr 
conturat, aprofundat, Îmbogățit prin cercetările și 
studiile de natură arheologică și Istorică ale unor 
mari cărturari și Istorici români.

De altfel, partea de lstorie-arheologie este cea 
mai consistentă, materia fiind clasificată pe marile 
etape ale istoriei Dobrogei, punlndu-se 
astfel un accent deosebit pe trecutul istoric 
al ținutului, detalilndu-se flecara moment 
sau etapă maj importantă, totul Integrîn- 
du-se și subliniind, o dată în plus, adevărul celor 
spuse de președintele țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu : „Oare cum s-ar simți un popor care nu 
și-ar cunoaște trecutul, nu și-ar cunoaște Istoria, nu 
ar prețui și nu ar cinsti această istorie 7 Nu ar ti ca

un copil care nu-și cunoaște părinții și simte 
străin de lume ?... Iată de ce noi avem datoria sâ 
cunoaștem, . să studiem trecutul de lupta al po
porului nostru. Avem un trecut cu care ne putem 
mindri".

Fișa documentară este însoțită de ilus
trații semnificative, cu grijă alese, sau de detalii 
fotografice grăitoare. E drept, totodată, că unele 
imagini fotografice, altfel de o admirabilă ținută 
artistică, sînt însoțite de explicații stereotlpe. Astfel, 
despre Mangalia aflăm că este una dintre „impor
tantele centre clinlco-sanatoriale din țară"... Iar 
despre Delta Dunării : „Academia Republicii Socia
liste România Îngrădește cu grijă în mari rezerva
ții locurile de cuibărit ale păsărilor ocrotite prin 
lege". Ne gîndlm, în ce fel ar fi scris Fănuș Neagu 
despre lumea Deltei, despre păsările „ocrotite prin 
lege"... Sau alți scriitori, sau tineri reporteri. Cum 
ar fi sunat comentariile imaginilor surprinse „ar
tistic" doar de ochiul magic al aparatului fotogra
fic al lui Ion Miclea...

Volumul Dobrogea este una dintre marile reușita 
ale Iul Ion Miclea, artist sensibil, Iubitor al imagi
nilor ce ne descoperă istoria, un poet al foto
grafiei artistice. Cartea de față se' împlinește și 
prin rîvna Mihaelel Dinu, redactor de carte și a 
Iul Mihail Cârciog care semnează prezentarea artis
tică a volumului.

Cornelia Djigola

• DE CURÎND, LA BIBLIOTECA NAȚIONALA 
FRANCEZA a fost organizată o expo zi pe de ilustra
ții semnate de Nicolas de Stări pentru poemele ltd 
Ren6 Char. Marele pictor regăsește atmoafera poe
melor lui Char, printr-o linie elaborată și un sta- 
tisrh specific* operei celor doi artiști. O simbioză 
atît de perfectă a universului plastic cu cel literar 
nu a mai fost realizată de la celebrele Ilustrații 
âle lui Saint-John Perse de către Braque. Este, 
de altfel, o trăsătură ce particularizează literatura 
franceză, aceea de a propune universuri comune 
poetice și plastice, un mesaj artiatic în dare linia, 
culoare* și cuvintul se reunesc pentru realizarea 
unor opere valoroase.

• POEMELE POSTUME ALE LUI PABLO NE
RUDA au fost publicate de către soția sa la Edi
tura Losada din Buenos Alrez. Textul celor opt 
cărți reunite sub titlul Trandafirul rapt fusese de
finitivat de marele poet chilian eu puțin timp îna
inte de ă muri. Critic* femarcă, îndeosebi, textul 
carfe dă titlul volumului, consacrat statuilor din 
Insula Paștelui și „liniștitor albastre", precum și 
Două rail, o interogație continuă asupra măritor 
mutații de la sfîrșitul acestui mileniu. Greșelile 
alese este o pledoarie pentru dreptul omului la 
eroare, la afirmarea slăbiciunilor sale, cu un ton 
de șarjă șl umor binevoitor. In general, antologia 
postumă a Iul Neruda esta apreciată drept una 
dintre cele mai valoroase cărți ale marelui poet.

— Diverse.
Au fort alese, prin vot secret, 

juriul pentru acocdarea premiilor 
Uniunii Scriitorilor pe anul 1971, 
In următoarea eocaponentâ : 
Gearge BăAâițâ. Exa Boeria. Mif- 
cm Ciabaan. Dan Crricea, uabriel 
DimMiaaa, V tot ar Fetea, KamuliM 
Gu<*. Du Haufieă. laa Hobaaa, 
Klaua Kesaler. Nleatae Manei eseu, 
Mireea Martia. Raăa Popescn. 
Marin Preda, Larsaa Raiea. Ca- 
ttaea Ralaa, Eagre Steăaa. Sxaaz 
Juoe. Cereri L'ngareaaa. precum 
șl juriul pentru acordarea pre
miilor pentru traducătorii străini 
al literaturii române, pe ar.ul un. 
dup* cum ui Luearf : Alexandru 
Bsîari. Ntoatar Balată. Eta Boeriu. 
Ș«ban Ciacnl «ar o. Or. S. Crab- 
mi lai rea nu, $tatu Aag. Doinaș, 
GalfaJri 2irit, H«Li Hauser. Dan 
Hăulleă. Eagca J^rieua, Mihal 
UrsaehL

Pe marginea problemelor cu
prinse ti crtfinea de zi. *u luat 
cuvintul scriitorii : Paal Anghei. 
Alexandru BaAaeL țjtafan Bănu- 
leacu. Eta ■ aerie. Gee Bogza, 
Radu Bcareaau. Ceaitanța Bu
tea, Angaatia Btunra, Mireea Cio
ban o, $erban Clacul ea cu. Aurei 
Covaci, Or. g. CrohmAlnlccanu. 
Dan DeuHu. Gabriel Dlmlaianu, 
Mireea Dinesca. Ștefan Augustin 
Doinaș. Aagbel Dumbrăveanu, 
Gee Dumitrescu, Victor Felea, 
Podar Sandar, Laarențiu Ful ga, 
GaMalvi Za alt, Romulus Gtiga, 
Daa Hăulicâ. loa Hobana, ion 
Horea. Mireea Radu Iacoban, 
Traian lancu. Ion lanoși, 
Eugen Jebrieanu. Nicolae Mano- 
lesen. Ileana MâJăncioiti. loelf Na- 
fhiu, Fănuș Neagu, Ioanichie OI-

Ciucea. festivalul internațional de 
poezie șl muzică la care au parti
cipat poeții invitați, o serie de 
formațiuni muzeale și soliști ai 
Filarmonicii de Stat, ai Operei 
Române șl ai Operei maghiare 
din Cluj-Napoca.

Partidpantii la festival s-au în- 
tiliut cu tovarășul Aurel Negucioiu, 
secretar al Comitetului Județean de 
partid, vicepreședinte al Consiliu
lui popular județean. Pe timpul 
vizitelor în oraș șl ta județ, oaspe
ții au fost conduși de tovarășul 
ion Noja, președintele Comitetului 
județean de cultură șl educație 
socialistă.

Au participat, ea invitați ai Uniu- 
r,-. Scriitorilor. următorii poeți : 
Peter Jay (Anglia), Maxim Asenov 
șl AUnai Mociurov (Bulgaria), 
Lydia V&dkerti-Gavornikova și 
Pa vei Bojar (Cehoslovacia), Ria 
Zenker (R.D. Germană), Darlnka 
Jevric și Mile Pesnrda (Jugosla
via), Ludmila Marianska șl Krysz- 
tof Gasiorowakl (Polonia), John 
RaLaban (S.U.A.), Ion Milos (Sue
dia), Imre Takacs (Ungaria), Vla- 
dim Țâhin șl Serghei Kozlov 
(Uniunea Sovietică).

De asemenea, au participat ur
mătorii poeți din România : Horia 
Bădescu, Eta Boeriu, Petre Bucșa, 
Alexandru Căprariu, Constantin 
Cubteșan, Anghel Dumbrăveanu, 
Victor Felea, Aurel Gurghianu, Va- 
sile Igna, NegoițA Irimie, Eugen 
Jebeleanu, Letay Lajos, Ileana Mă- 
lăncioiu, Teohar Mihadaș, Virgil 
Mihal, Petru Poantă, Ion Pop, 
Mireea Popa, Adrian Popescu, Ni
colae Prelipceanu, Aurel Rău, Va- 
sile Rebreanu, Miron Scorobete, 
Socs Geza, Werner Sollner, Aurel 
Șorobetea, Mireea Vaida, Vassar- 
hely Geza, Horia Zilieru.

• REUNIUNE CONSACRATA 
PROBLEMELOR LITERATURII
DIN ȚĂRILE BALCANICE, 
în zilele de 22, 23 și 24
mai 1979 la Istanbul a avut loc 
o Intllnire consacrată problemelor 
comune ale literaturii din țările 
balcanice, la care au participat re
prezentanți al organizațiilor scrii
toricești din Bulgaria, Grecia, Iu
goslavia, România și Turcia. 
Uniunea Scriitorilor din țara noas
tră a fost reprezentată de o de
legație compusă din Constantin 
Chir iță, vicepreședinte al Uniunii 
Scriitorilor, George Bălăiță, secre
tar al Uniunii Scriitorilor, Mireea 
Zaciu, membru al Consiliului de 
conducere al Uniunii Scriitorilor, 
șl Corneliu Leu, secretarul secției 
de proză a Asociației Scriitorilor 
din București. Ultimii doi au sus
ținut comunicări asupra unor teme 
comune șl Influențe reciproce în 
Literatura țărilor din această parte 
a Europei.

La sfîrșitul lucrărilor s-a difuzat 
o declarație comună care subli
niază atmosfera de colaborare șl 
fraternitate a întregii reuniuni, do
rința reprezentanților ca asemenea 
întilniri să se .organizeze anual, 
de flecare dată în altă tară, pre
cum și necesitatea de a se găsi noi 
căi șl mijloace pentru întărirea 
colaborării și solidarității dintre 
organizațiile scriitoricești ale ță
rilor 'participante, în spiritul În
țelegerii șl colaborării existente 
între țările din Balcani.
• 1N CADRUL FESTIVALULUI 

NAȚIONAL „CÎNTAREA ROMÂ
NIEI", în colaborare cu Comite
tul de cultură șl educație socia
listă al județului Ialomița și Co
mitetul municipal de partid Călă
rași, revista „Luceafărul" a orga
nizat întilniri cu oameni al mun
cii, vlrâthici și tineri, din orașul 
Călărași șl din comuna Jegălla. 
Au participat scriitorii : Teodor 
Balș, Alexandru Brad, Radu : 
Cârneci, Nicolae Dragoș, Ion 
Gheorghe, Liliana Ursu, Cleopatra 
Lorin țiu, Platon Pardău, Iulian 
Neacșu, Mihai Vlșolu, Dan Ve
rona, Veronica Verona precum și 
interprețil de muzică tînără 
Adrian Antonescu, Constantin 
Dragomir ți Carmeh Mureșan.

sport Mai întîi gimnastica
C*re itat evaiimentele sportive, dacă pot fi toate 

Burnițe așa. care atrag atenția amatorilor de sport?
• Mai tatii — glmnajitica. Aici nu vom vorbi din 

nou despre Nadia Comănecl. ci despre gimnastica 
noastră feminini. Apariția solitară a Nadiei pe co- 
perțile tuturor marilor reviste ilustrate din lume 
a făcut pe mulți sâ ignore fenomenul gimnasticii 
feminine românești. Nadia a avut din capul tocu
lui lingă ea o mare campioană. Teodora Ungu- 
reanu, cea nedreptățită la Montreal, dar astăzi ea 
e secondată de valori pe care condiția secundaria- 
tulul le stinjenațte. La Campionatele europene e- 
chlpa d« gimnastic* a Homăniei a cucerit locul 1. 
Ceea ce nu s-a petrecut 1* precedentele campionate 
europene din Cehoalovacia. La Tokio ta eluda ac
cidentului Nadiai fetele din România au dominat 
concursul. Vești la fel de bune ne vin și de pe 
alte meridiane unde concurează alte fete de la noi 
care nu ee numesc Nadia sau Emilia. Adevărul 
escamotat la Montreal șl la Europenele penultime 
a fost scos la lumină de ultimele concursuri de 
gimnastică : in confruntarea cu forțele cele mal

vii ale gimnasticii mondiale, sportul românise 
confirmă șl nu doar prin Nadia. Performeră soli
tară altădată echipa de gimnastică a U.R.S.S. și-a 
găsit de circa patru ani un rival grațios r micuțele 
gimnaste antrenate de Bela Karoly. Le așteaptă 
Mondialele, le așteaptă Olimpiadă, le așteaptă pîfiă 
atunci antrenamente și concursuri grele. Nume noi 
din mal multe țări se înscriu în jurul primelor 
locuri la concursurile de gimnastică. Totul e de a 
te menține la înălțime.
• A doua performanță, deși pe jumătate, trebuie 

amintită. Juniorii de la polo au ciștigat locul doi 
Ia europene de Juniori disputate la Cluj-Napoca. 
N-a fost o întrecere Ușoară. Locul Intîi s-a decis 
la golaveraj și echipa beneficiară a fost cea a 
U.R.S.S. care a făcut meci nul în ultimele secunde 
cu formația României. Rubricile de sport anunță 
cîteva yatori remarcabile în polul românesc și în 
cel european. Regretul nostru e de a nu fi cucerit 
acasă titlul de campioni europeni la polo juniori. 
Atunci performanța ar fi fost întreagă.

Discobol
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președintele Uniunii Scriitorilor

național

Cuvîntul
de deschidere

ll

rostit de tovarășul
George Macovescu,

upâ colocviile de critică, dramaturgie și poezie. 
Uniunea Scriitorilor organizează acum cel de-al pa
trulea colocviu național, cel dedicat literaturii pentru 
copii. In fond, concretizăm îndemnul tovarășului se

cretar general Nicolae Ceaușescu care, la Conferința scriitori
lor din 1977, ne-a indicat ca in munca noastră sâ dezbatem 
cit mai aprofundat tot ceea ce ține de creația literara din țara 
noastră.

întrunind acest colocviu - și tocmai acum in luna iunie - 
am ținut seama de faptul că ne aflăm in Anul internațional 
al copilului, an în care, pretutindeni in lume, de la instituțiile 
guvernamentale pinâ la cele obștești, se dâ o mare atenție 
modului cum crește noua generație, cum se dezvoltă și se pre
gătesc pentru viață copiii, cei care — cu excepții — nu s-au 
născut sub zodia războiului, dar care trebuie sâ trăiască în 
pace, intr-o lume cu totul deosebită, caracterizată de schim
bările revoluțiilor sociale și de realizările revoluției în tehnică 
și in știință.

Faptul că s-a hofârît de către Organizația Națiunilor Unite 
să existe în lumea întreagă un întreg an de acțiuni pentru 
copii este semnificativ. Este semnificativ pentru toate sectoa
rele societății și nu mai puțin pentru noi, scriitorii din Româ
nia socialistă.

Au fost invitați in această sală in primul rind acei scriitori 
care iși dedică eforturile lor creatoare apariției unei literaturi 
specifice, destinată copiilor. Ei sînt cei mai în măsură să dis
cute, cu Joatâ competența, problematica acestei literaturi, tre
cutul, prezentul și viitorul ei. Au fost invitați și critici literari, 
redactori de reviste, redactori de edituri, redactori de la radio 
și televiziune, profesori specialiști în educația copilului, acti
viști ai organizațiilor politice și obștești care muncesc 
ca florile acestei țări, copiii, sâ crească sub un cer

Atmosfera acestui colocviu, de altfel ca și aceea a 
viilor precedente, nu trebuie să fie festivistâ, ci de lucru temei
nic. Aici, in aceasta sală, in aceste două zile, trebuie sâ aibă 
loc discuții temeinice, pline de conținut, abordind problemele 
esențiale ale literaturii pentru capii din România socialista. 
Trebuie discutat cu o mare responsabilitate față de această 
literatura, față de evoluția ei. Ttebuie aduse argumente pu
ternice, idei înaintate, curajoase, părăsind șabloanele și obiș
nuitele locuri comune. Sâ nu ne temem dacă se vor încrucișa 
păreri diferite, se vot ouii argumente diferite. Dacă discuțiile 
noastre - și sint sigur că se va intimola astfel — vor fi purtate 
de pe pozițiile ideologice și politice ale partidului nostru, 
atunci ele pot fi duse cu loată vigoarea pentru că urmărim 
un singur scop : dezvoltarea literaturii destinată copiilor din 
România socialistă. Si cine poate sâ facă aceasta mai bine 
decit aceia care, ta masa tor de scris, se chinuie cu albul 
hîrtiei, aceia care in contactele tor cu copiii, in munca Io» de 
educație a acestora, știu ce vor și ce le trebuie copiilor î

Literatura pen tiu copii are o valoroasă tradiție in tara 
Irâ. Marii nastri clasici ou scris și pentru coțxi. Sâ pomrm 
de la Creanga. Poate bece vreun eepd oe .AMaebde*
humuleșteanului fără să le citească 9 Gb cupe 
aceasta n-au inginat versurile eaunescârneă „Se—weie pă- 
sărele" ? Dar, care dintre ei nu l-a citit pe .Do*«d Gae* 
lui Caragiale ? Si așa aș putea cita marea gote ne ■ scrutar- 
lor noștri, pinâ in zilele noastre, cind se aroduce • •-rt- x
valoroasă și nouă prin problematica ei. Si este firesc sa 1 e 
asa. Realitatea este alta, scriitorii sint oii Capiii sirsi ato* 
Mentalitatea lor a evoluat. Acești copii sint infinit mo jobutob 
decit am fost noi in copilăria noastră, de către mau-oza □. 
pentru a crede că o carie, ajunsă in nuna kw, cu a mwmm- 
oarecare, însăilată pe o veche și uzată temă, mai poate m 
rețină atenția celor mici care la cinci ani, cind nco -■ cwmm 
buchiile, au privit nenumărate seriale sau desene o "-'meet pe 
micile ecrane, pătrunse in sanctuarele lomWvr. Nu emv • 
intimplare că in această sală sta sus, ta toc de fnmte, cmamd 
acesta din cele afirmate, intr-o anuuwta Mprofwwu. de cinv 
tovarășul secretar general Nkotoe Ceausescu, ar pmue m 
literatura pentru copii care bubuie sâ se dervetee ss -- i 
noastră. In adevăr, nu putem părăsi acea hwoe meuteuteve 3 
basmelor, a zmei or, a feti kw fnwuoți. a baiowriles, bse cum 
ne-a luminat copilăria, o lumineaeă si pe o coputor de m » 
in mod cert, o va lumina ți pe a celor de ode. Este o 
din tezaurul artistic snirrtixd ai amenrn Do, a h 
acest tezaur, a nu adăuga ceeo ce este oou, ceea ce nao 
din realitatea contemporană, cv inie mno a merge mpvtew 
dialecticii vieții. In adevăr, avem ti nos. m iiimu ie omm. 
balaurii noștri, zinele noastre. Mu nosări In—an. c tov 
existență trebuie să se facă simtdâ, reflectatei a w—o itene 
tură pentru cei mici, pentru acei cve eu — efl omu^ tete 
mijloace de a cunoaște realitatea deed ou avut pvnerM** 
de altâdatâ.

Este cert că o mai bună cu noastei» a os'ioo^-v coe . 
de astăzi din țara noastră va putea conduce pe aotao> de 
literatură spre noi și 
mai multa fantezie, 
temelor, in găsirea 
perfecționarea celor 
sâ fie conjugata cu 
de cititori cu toiul specială, al căror gust penăm fn—os ■■ 
a fost alterat, a căror puritate sufletească este socaAn. ■ 
căror curiozitate este nemărginită, a căror încredere m Im ■ 
scrisă este sfintă. Aceste cârti, po care le punea te sar-e 
copiilor, contribuie intr-o mare măsură ta formarea perioâimv- 
tâțîi adultului de miine, la crearea lumii lui spintaate, ■ ■■ 
ludinii lui morale, a atitudinii lui față de fn—os. Pe ucu—ie 
primă formație se altaieste educația de oioî brxuL i-te»o< 
nea populară spune că in educarea unui om cu-taaae ir 
mai mult cei șapte ani de acasă. Para-razi nd artnnc i eșu
am putea spune că in formarea spirituală a une- •“ c—e 
cel mai mult primele cărți care i-au căzut ie vemâ

Am afirmat că discuțiile noastre trebuie ta fie cd «o pro
funde, duse intr-un spirit civilizat de respvrbu■ ■ pe
tenerului, de grijă tovărășească față de cei cu com m paate 
dialogul.

Desigur, nu ne putem aștepta ca acest ct^ocvui ta gdnateă 
formule magice, pentru ca imediat după sfirsted ta. vn — * □ 
cărți geniale. Dar sintem îndreptățiți ta crede" că «fcseta ■ 
vor aduce idei noi, voi lumina noi căi, vor p—e • et ea 
noi posibilități pentru ca literatura pentru cap- tai Io—a- ■ 
socialistă sâ urce o treaptă nouă, esent>cdâ ■ dec ■■teu eu et. 
Ne-am întrunit pentru a discuta, dar nu penbu tasc-e —r ®. 
ci centru discuții urmate de consecințe.

Presa literară va reflecta aceste dezbateri cam, de «Mei. ■te
ii stenografiate pentru a apărea in una d n rei-tte-e ueptae. 
in intreq:me. Depinde de valoarea dezbaterilor.

Consiliul Uniunii Scriitorilor este convins că ti aeetf cetecrw 
va contribui la formarea opiniei că scriitorii sâj se rwrbte'- 
problemele care îi privesc. Au capac-talea mctiui m pri
vească totul cu seriozitate si responsabil-ttrte. doveaesc că ao 
înțeles bine aaelurile Partidului, ale secvetarwim ta-x g*-rrwut 
tovarășul Nicolae Ceausescu, de a se crea •" ■•«■ar. o ■ l-te- 
raturâ valoroasă, demnă de manie realîztai aâe pppd - - 
român.

pentru 
senin, 
coloe-

l«-

superioare rakxi ertisbce. Este uuutew ta 
de mai multă îndrăzneală ■ atamteea 
unor noi forme de expresa «Stei 
existente. Preocuparea scttaaatai Mte«e 
conștiința că produc pe "teu • cateji»*

Luceafărul
ReviMi editeli de

LX1VXF.A SCRIITORILOR 
din REPUBLICA SOCIALISTA 

ROMANIA

Joi, 14 și vineri, 15 iunie au avut toc in 
Capitală lucrările Colocviului național de 
literatură pentru copii organizat de Uniu
nea Scriitorilor în colaborare cu Asociația 
Scriitorilor din București. înscris in suita 
de acțiuni menite să marcheze „Anul in
ternațional al copilului", colocviul reunește 
scriitori, critici, redactori de edituri șl ai 
unor publicații de specialitate, cadre di
dactice. Cuvintul de deschidere a fost ros
tit de George Macovescu, președintele U- 
niunii Scriitorilor. A vorbit apoi Constan
tin Boștină, președintele Consiliului Na
țional al Organizației Pionierilor. Tn con
tinuare, au prezentat referate și core'erate 
scriitorii Mircea Sântimbreanu, Fodor 
Sandor și Hedy Hauser. Vorbitorii au sub
liniat rolul șl însemnătatea acestei prime 
reuniuni naționale consacrată literaturii 
pentru copii, literatură menită si contri
buie la formarea și educarea celei mai ti
nere generații a țării. Au fost relevate, 
totodată, orientările actuale al? literaturii 
pentru cei mici, ale activității de editare 
ale acesteia in limba română și in lim
bile naționalităților conlocuitoare. Publi
căm în această pagină Cuvintul de deschi
dere rostit de tovarășul George Macoves
cu, președintei- Uniunii Scriitorilor pre
cum și textul prescurtai al raportului 
prezentat de Mircea Sântimbreanu.

există, in afară de orice discuție, o 
condiție cetățenească a literaturii 
pentru copii în România socialistă. 
Societatea noastră urmărește pro

gramatic ca în spațiul de virstă al copilăriei 
să se asigure de calitatea revoluționară a 
succesorilor săi, să le implanteze marile sale 
idealuri și, fără să confundăm nicidecum 
literatura cu orele de dirigenție, lăsînd de o 
parte orice spirit festivist și destule preju
decăți, pentru noi rămine unanim adjudecată 
premisa majoră a literaturii la care trudim: 
instrumentalitatea ei, capacitatea de a de
clanșa energiile celor aproape 5 milioane de 
copii, de a-i transforma în cei mai pur și 
proaspăt combustibil al înălțării patriei. Acest 
enunț, axiomatic pentru noi, nu este — așa 
cum s-ar părea la prima vedere — superfluu 
de afirmat. Există in această privință poziții 
electice sau chiar nihiliste. Ele pornesc și 
se reduc in esență la următoarele două afir
mații : 1) „Literatura pentru copii n-ar fi 
incâ literatură așa cum copilul nu este incă 
om“ și 2) „Condiția emancipării literaturii 
pentru copii ar fi ruptura cu tendințele mo- 
ralist-ideologizante". Pornind de la îdeea 
anistorismului stării de copil, de la natura 
mitică a eului infantil, se pledează, uneori 
insidios, alteori cu înverșunare, pentru o li
teratură care să se intereseze doar de ființa 
copilului, nu de menirea acestuia. Se conchi
de câ singura bază psihologică a acestei lite
rs‘uri sr fi hedomstica, fârâ nici ur ..rr.esoj 
pifîUbdir’, și că, in concecință, trăsăturile 

petice p>er4r« espi: r.’j pot fi decit 
*• atteteM. Iteter/l jbșerduî, fantastul gratui
ta! tate pruteanK; taptoî împotriva super- 
patarli ptetataStot a pentru ropri
ra aatf'i etacape* n -annla ur.et
taMMBO tata* O» artemutete n ahu-urT.

Realizări, exigențe, perspective
i

Text prescurtat al raportului prezentat 
de Mircea Sântimbreanu —

Iar ded trudim la ivirea acestor cărți, este 
mai ăla pentru câ dorim să întruchipăm, 
fiecare după puteri, noi și noi vlăstare ale 
acestei mari familii, de frați mal mari, de 
tovarăși- sâ prindem mina fiecărui copil de 
mina calda a eroilor noștri in așa fel incit să 
pornească Ia drum împreună, să cucerească 
mai nsor «i mai temeinic toate minunatele 
ținte ar-_ *."£yi. descoperind cit mai curînd 

dăruirii, a muncii, a tuturor 
idei?-j-?jf noastre comuniste. Fiecare carte 

pentru copii este o aripă. Ce 
carx periru copii ne trebuie ? Aceea care 
inîT?pr3zâ în acest sens nu e nimic nou in 

«ă e* ic România socialistă, pe lingă 
aniversai al literaturii pentru 

LrdEâ eocele sale tradiționale, de la 
de la Cervantes, 

la V. Hugo și M.

Maria Banuș, Nina Cassian, Ion Brad, Ion 
Gheorghe, Ana Blandiana, Eugen Jebeleanu, 
Ion Vlasiu, Fănuș
Gellu Naum, ’ ,
G. Tomozei, G. Bălăiță, Constanța 
Adrian Păunescu, *'

Mtete M

— •

-- ► a r

1ST OCL*.«

9"

■

te

te «r.

centru roțr.i stat nraite și 
r «i>or=: toate, fâră excepție — 
'Ă njnMe de lea Oeangâ. Mark 

Ar.dersen. Exupery, Octav 
I Seima Lagerlof ș.a.m.n_ — au in

z-wrș _ generozitatea părintească, fră- 
Ml -A. căldura omenească. Vraja 

>- -ir*. oare de aici provine, de aici
«tor-iiite !r.fiuecței lor. Aceasta explică 

- _ rir. la urma urmei, despre re 
■ vorba dacă nu tocmai despre

.*=. cititor riștigă in paginile
• <sle • lume de frați, de prieteni, de

d* o viața, de tovarăși. Copilul por- 
x-j-e - viată alături de Gavroche, de
’ j.-k. de Gulliver și de Micul Prinț, de Nică
i atîția alti tovarăși, traversird
—★rzi:anele copilăriei spre polii rivniți — 
da- -u numai insorițl — ai planetei numită 
VIATA. Căci pe Marea Couilărfei au fost si 
'■ - fi totdeauna și drame — dramele eman- 

oă-.L ale cristalizării și recunoașterii iden- 
. dă — naufragH chiar, un S.O.S.

: - uu bate în fiecare inimă de copil, 
rr-â-rar in căutarea farului, șt ar fi greșit să 
fsecesr. câ ne aflăm tot timpul doar pe pă- 
r tare al certitudinilor și sub arcurile 
i- «Fxunf ale surisulut

*4

Iliads t ÎMI d- aapti, 
An^erser «ia Perrault
TXrxjv c® Li Swift și Jules Verne la Selma 
Lag^rFX S. Eriîpery și Gaidar, literatura 
pCkitrn copL. w naște șâ cucerește noi și noi 

K=±uce. este încurajată și dirijată 
în ra oervntHe istorice, ineluctabilede 
fGresr® ® «wpului trou. a făuririi conștiinței 
•ah avsnmsie. Tocmai de aceea, în ciuda 

nu credem că ests exage- 
AK « unui prtpia al

teerafirer.- defter eu »k: de r»gu- 
sh ea > ~i- aailiticâ școlară, dar nici
ps dep i T'- Jte voia inrimpiănx.

Si oAe rtatli na Sseramn» destinată acestei 
tair.-orS ara den talul in efigie, ordo- 

E_-d anartsiEâe in idmboiuri. transfigurind 
ei uițiur>al reefeta^a. poa:.e deveni un mai in
ima idLmaa_ cor dent și dascăl in aceste 
fa'ufa—LBtxle. de neoco’it peripeții? Este zo
dia «wb care s-au ivii cele mai bune-cărtî aic 
acestor am. dezvăluind tinărutui încă nesigur 
da one. marea: im forță, frumusețea infinită 
și ners*itatc« idealului patriotic «i umanist, 
contextul lumii din car* fac parte.

Xi; este oare vorba aici, in afara oricăror 
tpeealațiL de foamea organică a micilor 
noștri contemporani pentru ceia mai pu
ternice și mai generoase substanțe wi»—‘‘^ve 
ale inimii omenești ? Ce este atit de miste
rios in faptul că prin metabolissEii properj 
tuturor decolărilor se absoarbe eu prerfsere 
p m doze fabuloase, mai de£r«hk atHubosfa- 
bilul zborului decit al coaîeîsj-iâru fi despa- 
carii firului in patru ? Că tn eociptnția 
acestuia întră mai curind eeea ce este măre'» 
exemplar, eroic, viu, dirutt. n-mfrtr.: decrt 
n»Hu, imbies it, coclit? Opțiunea cotorului 
nu este intimplătoare. ci cu aeeesixaîe inte
rnată. materia literaturii fiind ta egală mă
sură proiecția și protecția sa de h=^ă durată. 
(E vorba, desigur, de matca opvimikM «j ar 
fi ridicol să codificăm mdividxudtita»* gus
tului).

De aceea, literatura pertm eopu_ saDasâ 
unui impact mult mai prigmatic den mai 
dramatic cu cititorul său. nu are de alw 
șansele viabilității sale. Cad. dilemaiie. ori 
are bogăția de răspunsuri căutate și este 
apropiată, ori rămine o calpă esdhiWtie. un 

................ * ' al 
„e. uțui sa uu-i uzi o. m. ului 

greu e să-l silești sâ ce adape", k spuse 
in popor, și chibzuind Ia destule ofaerte. 
lincede sau stătute, nu putem aâ punem loută 
vina pe bieții căluți. însetat de maun-izare. 
dornic de a interveni dt mal curind în bă
tălia afirmării sale și a valorilor fimpuic: 
său, copilul deschide ușa multor cădii. Dtar 
nu o dată, dincolo de prag, nu e decit o— 
altă ușă... Or, Indi9cutahil. cu 3răsare tre
buie spus că însăși dirijarea literaturii ipre 
zone tematice atit de esențiale, politice și 
educative, impune, mai mult ca oririufi o 
maximă exigență și, totodată, receptivitate 
estetică.

O examinare cit de fugitivă a bibliografiei 
române de literatură pentru copii ne arată 
un lucru pe cit de tulburător. pe atit de 
reconfortant. Intr-adevăr, cu puține excepții, 
aproape toți clasicii literaturii române au 
scris pentru copii 1 De la Nicolae Fîlimon la 
Sadoveanu, de la Alecsandri. Agârbiceanu și 
Arghezi — dacă e să o luăm alfabetic — 
pină la Vlahuțâ, și G. M. Zamfirescu. 
Corpusul literaturii române pentru copii e«e 
alcătuit, în mod practic, de opere semnate 
de Eminescu, Creangă, Caragiale. Anton 
Pann, Cosbuc. Bolintineanu. Delavran -ea, 
Odubescu, P. Ispirescu, Slavici, Șt. O. Iosif. 
Panait Istrati. Cezar Petrescu. Felix Aderca, 
V. Eftimiu. Topirceanu, Victor Ion Popa. Brâ- 
tesru-Voinești. Elena Farage. Girleanu. Jean 
Bart, Ferenc Szemler. Alfred Margul Sperbei. 
Emanoi’ Bucuța, Zaharia Stancu. Tonei Teo- 
doreanu, Cicerone Theodorescu. Otiiia Ca- 
zimir, Mihu Dragomir. Eusebiu Camilar, 
Dimitrie Stelaru, Dem. Botez. Marcel Bresla- 
țu, Veronica Porumbacu ș.a.m.d.. după cum 
cu alte destul de rare excepții, scriitorii 
contemporani de cele mai diverse formații 
si expresii îmbogățesc și diversifică necon
tenit acest „fond de aur“. Amintim, fără să 
ne referim la „profesioniștii" genului, pe

extemporal pasibil cat un dhetein<Mte 
ochilor. „E ușor sâ duci tm ota La rin.

Neagu, Doina Sălăjan, 
Letay Lajos, Marin Sorescu, 

~ Buzea,
Al. Căprariu, I. Dodu 

Bălan, Radu Theodoru, Erik Majtenyi, Florin 
Mugur, Lăszl^ffy Aladar, Mircea Micu« Maria 
Luiza Cristescu, Mihai Stoian, Siito Andrâs, 
Violeta Zamfirescu, Francisc Munteanu. V. 
Băran, Horia Zilieru, Aurel Rău, Ion Caraion, 
Radu Cârneci, Șt. Aua. Doinaș, Veresz Zol- 
tân, Iordan Chimet, Eugen Frunză, V. Ca- 
rianopol, Dan Deșliu, Eugen Barbu, Șerban 
Nedeîcu, C. Leu, Radu Tudoran, Passionaria 
Stoicescu, Adrian Munțiu, Valentin Silvestru, 
Nicolae Țic, Petru Vintilă. Ion Crânguleanu, 
Mihai Negulescu ș.a.m.d.

Au fost și sint Abordate de către aceștia, 
fără excepție, toate genurile, de la roman 
la teatru de păpuși, de Ia basm și. poveste la 
reportaj, de la poezia eroică la epigramă, de 
la memorialistică la anticipație. Au fost fo
losite toate tehnicile, stilurile, toate modali
tățile dictate de specificul cititorului copil : 
miraculosul, humorul, eroicul, duioșia, ludi- 
eul... in plus, personal cred, că avem, iii 
acest moment, nu scriitori solitari pentru 
copii, ri un front de profesioniști, avem o- 
pene-biiuterii, care ar onora orice vitrină din 
lume. Să simți cotul unor scriitori ca AI. 
Mitru. Constantin Chiriță, Petre Luscaiov, 
N’icuță Tănase. Costache Anton, Gica lutes. 
Fodor Săndor, Hedi Hauser. Adrian si Georgi
na Rogo2. 'VI. Colin, Călin Gruia, Ion Hobana, 
Balint Tibor, Ion Serebreanu si alifia alții nu 
e puțin lucru... Este o confresie poate nu 
prea numeroasă dar tonică. Și nu mai puțin 
tonică decit aceea a milioanelor de cititori 
care pe foaia albă a sufletului lor înscriu 
pentru o viață vibrația acestor voci pe care 
iși vor construi mai tirziu audiența scriitorii 
mari pentru Cei mari. Și aceasta Încă n-ar 
fi mare lucru, căci ceea ce ne preocupă nu 
e*te o ump’â ștafetă de lectori, ci. in sens 
absolut, chiar schimbul de miine al națiunii 
noastre, cu omenia sa. cu capacitatea sa mi- 
htkij, CU identitatea sa ir.estimah«lâ_ Sint 
mizt ee un poc fi jucate veleitar sau narc- 
ce. de-a bebe oarbe. și rua mânuite de 
câdeln.ie «au bâiscdjeli fortuite.

Ce au dăruit -^oratorii- in acest rfactnp 
tmerei feserațu ? Un bilanț esta cn pKtintă. 
desigur, dar ar fi u$ac sofistic ca o strigare 
de catalog, flrt ata-eere cu ceea ce înseam
nă in realitate, la ciaâtar. fi titlurile si a atoni, 
și co 112e $J Lra.Me mvocait Se «ne : o 
carte au este egală ca alia. efectele lor nu 
se ad:u«»eazâ neacdrxL ei se si not 
reciproc uneoi i pmă La asmîa-Ț, ațarfar 

nu sint aut cac::taxiie. ci boneo- 
pa*-a provoci tâ. mirata acuunii, bcfumbtrite 
--- slsgele st plasma unei cuiuxn. Or, noi 
toți J-.HE că tocmii uank carp tevorind 
tEa ce?jg mai pmfkinde straturi ale coustiiniei 
napMXMLie. fac priză, consoldeaza p areturse 
mai departe. tic generație tn renerape. 
Pubuk® ce definesc peren arhitectura spir:- 
tuhu CDStru. setea sa de împlinire in area 
tre*sae oaJenar nvniiâ de sufletul româneac: 
intnegsce. neatimare. dreptate- Toetnai aces
tea *u fost 5= bazar te.e nutritive pe 
acriflom de o>pu W-xj deversat firă Drege:.

— tnjertarf cu precădere a confriiata no»- 
kte generaȘ_ parafrazir.du-1 pe Termutis, 
cred cd nn Cem. x: a afirma că scz-ntor-ilor 
pentru copt; -aimăr dm ceea ce e românesc 
și rMSMiBiz nu -e-a rtaat strain*.

Des<nr. forțeâe ur.eâ ane nn pn fi nid 
(■vestale. n»a decretate — conciliabule: a 
releva: raponcruL Na ranoastem vreo im- 
prejorare ta care tajenml sâ fa fost iutii ra
tificat prut refererdtam sau fcrrurunat pnn 
plebiscit. La ană nu exina un patronat prin 
definiție M a-t decreta apr_r—>c care « nt va
lorice san non-valon:e — ir. a/ara discuției 
despre valenzeîi LaZentul inaividual — ni 
se pare un lucru pe cit de simplist, pe atit 
de pnmejdîGS- Or, ca f tn alte domenii, 
forțele literaturi: pertru copii sint talentele, 
talentele dm lâuntrul ariei ei. Restul e~țe 
mitologie sau— voci de viitură. O adevărată 
operă de artă dest.rată mirilor cititori tre
buie ayadar. îndeplinească toate cerințele 
unei opere literare La nevoie, una singură : 
£ă fie acrisâ cu talent. Fără sceasta, d.n tot 
ce se «ane va rămine vizibilă, ca pe amba
lajele coleielor poștale marcate cu tuș și 
cu litere de-o șchioapă. doar adresa. De 
altfel, copiii, spre deosebire de editori sau 
educatori, nici nu se lasă prea mult păcăliți 
de aceste adrese. Cooiiul este cel mai bun 
cititor imaginabil, fiind, totodată, și cel mai 
apt de emoție, dar și cel mai dinamic, gata 
oricând de a încăleca orice fel de negași, 
schîmoind insă de la o vîrstă la alta, de la o 
zi la alta, ca intr-un vertiginos poștalion, 
căluții set) 11021. gloabele de ocazie și cu 
tignafes, pe adevărații cai putere, tn răstimp 
de 5—6 ani de la agonisirea buchiilor, un 
copil care a fost prins in mrejele lecturii.

devine, fără exagerare, un... cărturar. El 
seacă biblioteci, recitește cărțile sale, dar 
mai ales, își escaladează permanent virsta. 
Intr-un singur cincinal, micul școlar cunoaște 
o fundamentală îmbogățire a personalității 
sale, și nu numai pe plan cognitiv. în acest 
răstimp, personalitatea copilului s-a prefăcut 
într-o puternică cutie de rezonantă care 
transfigurează multe și, în orice caz, ampli
fică țolul. Și aș cuteza sa afirm, secretul 
muncii scriitorului pentru copii este acela de 
a ști că are de-a face; de fapt, cu oameni 
de 7, 9, 12 ani, chiar dacă nu pun totdeauna 
bine o liniuță de despărțire, o virgulă la o 
cifră zecimală, chiar dacă se mai joacă între 
ei, cu ei înșiși sau, cîteodată, chiar cu zeii 
lor tutelari.

Cartea pentru copii trebuie sfi intre intr-o 
relație simpatetică, nemijlocit afectivă cu 
micul cititor. Reușita în această direcție a 
emoționali tătii, deci a captivantului, este sem
nul prim al vocației scriitoricești pentru 
oricine se dedică acestei literaturi. Cum, 
ce materiale, cu ce mijloace și abilități de 
artă poetică se obține această performanță ?

Tăcerii criticului, malformației descifrării 
semnelor algebrice ale literaturii prin arit
metică normativistă — cauze grave ale în
lesnirii confuziei de valori și a obnubilării 
artei poetice în domeniul pe care il slujim 
i se pot adăuga și altele. Aș aminti. în ai 
treilea rînd, în această ordine de idei prac
tica excesiv tematică a redacțiilor. ..prima 
de încurajare" acordată lui ce se spune în 
detrimentul lui cum se spune. Orientarea 
aceasta, nu lipsită de legitimitate într-o li
teratură funciarmente formativă, conduce 
insă ușor la destule fenomene de curată 
birocratizare a comenzii sociale. Și aceasta 
ori de cite ori preferința, ba chiar șl opțiu
nea redacțională iși aruncă ochiul ț.1 epada 
doar m balanța tematica. Se creează astfel 
euforia datoriei împlinite prin simpla bifare 
a unui borderou de subiecte, sacralizate in 
sine. Se mai creează indispoziție și dezagre
ment pentru ceea ce nu intră în poligonul 
tematic sau intră cu mijloace mai fanteziste, 
mai „eretice". Or, dacă posibilitatea succe
sului șablonului este in literatură aberantă 
in sme, ea devine de-a dreptul odioasâ. cind 
e însoțită și de euforia acestei false izbinzi. 
Personal, consider că într-o măsură deloc 
neglijabilă, tocmai aici își găsesc sorgintea 
o bună cîtime de scrieri caduce și artificîoa- 
se. Hi^.cîr-du-și mai mult sau mal puțin 
abil infirmitățile in tehnici de pavoazare. Și 
dacă este să ne ducem cu gindul pinâ la 
capăt nu ezităm in a socoti — ca un al 
patrulea factor confuzie — tocmai prolifici
tatea acestor „opere de ser\-iciu“ in dmpui 
literaturii pentru copii. In acest seni «te de 
metfjiat dacă nu cumva însăși prezența 
acestor scrieri. diaeisliCE. de strictă com- 
p^Isatc artizanali. impcpo^Goatc in hainele 

nu aduc hie- 
' — - pentra copii cete mai grave desarvi- 

aL tneiMite să recunoaștem, «crieri de
gen. purtind inta toate in numele li- 

t^-ratuni pentru ctph. pecetea ..bun de 
difuzat-, «e cocoțează tacă nu numai in 
vitrine si biblioteci, ci șl la microfonul emi- 
iranilor radio pentru copii, pe micul wan, 

teatrelor de păpuși și a atitor 
«ertritri școlare. înlocuind caratele artei 
autentice cu abțibtlduri și staniol. Ni se 
pare indiscutabil fapcul c* toleranța față de 
această mieozâ este profund culpabilă nu 
numai fațâ de presfigiui Literaturii pentru 
«*pit dar potential ți fațâ de dea tin ele sale. 
.Amenea mteilin nu numai că dislocuiesc 
opera tranl. dar cheamă la asalt prostul gust, 
nu nunul e* alungă talentele autentice — 
trii scriitori tineri au apărut pe ogorul lite- 
^atur:! pentru copii in ultimii zece ani? — 
dar îndeamnă la escaladarea veleitarismului 
p. maj ales, pot da sentimentul că. in ceea 

x?ena splritua1^ copilăria ar 
~ unor „doltoroaie" depu:ea fi la discreția 

eartier.
Vacrinul împotriva 

le-tare este, evident. ------- LM
Dună. X Aia și veche. In toate genurile și 
stilurile, purtind. concomitent, sigiliul trudei 
și a talentului. Or, cartea pentru copii izbu
tește să acopere setea lor de lectură in cel 
mai bun caz ca sortiment, doar in mod sigur 
nu și ca tiraje. In librării, doar 1% din 
titluri reprezintă literatură pentru copii. 
Ciu dintre copii dețin_ „Biblioteca pentru 
toți copiii ?“. Ce părinte nu și-ar abona 
copilul la întreagă această minunată serie? 
Dar poate editura „Ion Creangă- să o 
reediteze periodic? Nu. Ea există întreagă 
SSf Aln editurii și, ferfeniță, in
biblioteci. Spun aceasta deoarece, vorbind de 
calitate, nu strică deloc să ne amintim 
citeodata. dialectic, și de aspectul cantitativ 
al lucrărilor.

Adevăratul, singurul etalonaj real al aces
tei literaturi — a spus in încheierea rapor
tului sau scriitorul Mircea Sântimbreanu — 
constă in forța sa de influență asupra con
științei cititorilor. Acesta este reperul 
fundamental de nedespărțit și de nemăsluit 
cu care fiecare carte și literatură pentru 
copn, in ansamblul său, se confruntă. Și în 
această privință nu se poate afirma că lite
ratura pentru copii pe care o scriem nu ar 
fi devenit dacă nu o catedră republicana, 
macar un interlocutor redutabil. Tocmai 
această situație ne obligă să ii determinăm, 
cu și mai mare exigență, în spiritul înstru- 
mentalității sale profunde, direcțiile de 
dezvoltare.

acestei febricitări ve 
unul singur. Cartea

fi
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