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Desăvîrșita 
operă

n uriaș și îndrăzneț proiect de 
existență socială, o prună și e- 
dificatoare deschidere spre via
ță. spre prezentul continuu al 

țării și al oamenilor ei, un spirit nou. di
namizator, lucid și eroic pini la meta
morfoză. pină la transformarea sa dia
lectica in lucruri, in motivare și in ace
lași timp in pirghie, in orizont al crea
ției multilaterale, un spirit adine, de lar
gă extracție și inspirație politică, scutu
rat și curățat de dogme, de amintirea 
unor practici străine, opuse libertății și 
refuzate dii> principiu de scopurile inseși 
ale acesteia — iată, într-o primă anali
ză o posibilă definiție a unei etape care, 
așa cum a înregistrat-o istoria, so dove
dește a fi una dintre cele mai fertile și 
mai revelatoare secvențe ale destinului 
nostru nou, socialist.

Vieții, uneori, nu-i poți înregistra decit 
evidența, sfensurile ei sînt depărtate sau 
țin de șansele unei insesizabile amelio
rări. Viața in sine, mai cu seamă, sau 
viața la întîmplare, viața în necesarul ei 
orgoliu și sub semnele propriei sale ame
liorări. Un eveniment i-a fost insă sufi
cient și, categoric prin amplitudinea sa, 
el a determinat pentru tot ceea ce i-a 
urmat și s-a înscris în sfera lui de atrac
ție un fel de 
după noi reguli 
după noi linii și 
ță. Evenimentul 
ment de fapt, capăt de serie în linia tu
turor izbînzilor și prefacerilor noastre 
revoluționare s-a numit, se numește Con
gresul al IX-lea al partidului. De la el 
și odată cu el încep toate marile verti
cala ale construcției socialiste, se insti
tuia ca normă libertatea și poporul in
tră în drepturile și datoriile muncii și 
creației sale fundamentale. Este trezirea, 
iluminarea în identitate și asumarea con
diției Sale celei mai de preț, demnitatea. 
Reașezarea dinlăuntru și revigorarea in 
rădăcini. S-au pus atunci bazele politice 
și ideologice ale unei noi strategii, pen
tru abordarea într-o manieră nouă, res
ponsabilă și creatoare a tuturor proble
melor construcției noii societăți, de la e- 
conomia, știința și cultura țării și pină la 
personalitatea omului angajat direct în- 
tr-una din cele mai tulburătoare expe
riențe ale vieții lui.

reproiectare și înălțare 
a vieții, construcția sa 
calcule noi de rezisten- 
acesta, marele eveni-

Dinamica unei noi viziuni, nu apropia
tă ci izvorîtă din viață, gindita la dimen
siunea și trebuințele reale ale acesteia 
a devenit, odată cu marele eveniment și 
criteriul, morala de fapt, programatică, 
modul în. care partidul și statul au ini
țiat o serie de măsuri care să conducă 
la realizările și împlinirile de azi. Ne 
uităm în urmă, nu există practic dome
niu al gindirii și acțiunii umane in care 
amprenta, marca sa de personalitate a 
acestui forum să nu se resimtă ca un act 
cel puțin justițiar. Ne uităm in urmă, 
dar mai ales ne uităm reproiectind acest 
scurt și foarte apropiat trecut pe funda
lul însuși al prezentului și viitorului și 
vedem că opera la desăvirșirea căreia se 
lucrează și se va mai lucra ne îndrep
tățește un sentiment viu de mindrie. Sin- 
tem aici, arătăm altfel, una dintre ma
rile izbinzi ale acestor ani se numește 
tăria și înălțarea in contemporaneitate, 
unitatea care ne întărește și ne îndeam
nă să fim noi. In necuprinsul lucrurilor 
ei, patria a putut face față astfel și unor 
inerente greutăți, unele ținind de expe
riență, altele de conjunctură, natura în
săși ne-a implicat pe placa turnantă a 
unor grave și repetate calamități — inun
dații, cutremur șl apoi criza, efectele cri
zei mondiale, etc., etc. — soarele a con
tinuat să răsară însă și a răsărit din in
terior. Cu un preț al efortului mai mare, 
desigur, cu o holărire și o încordare de 
spirit și de voință mai mari. Caracteris
tica generală a fost și rămine cea a crea
ției, a operei ample, durabile ; prin om 
șl.pentru oameni, într-un permanent e- 
xercițiu al drepturilor și libertăților a- 
cestora, sub deviza și in spațiul concret 
al democrației și responsabilității mun
cii, al creației care să ne conțină și să 
dea relief semnăturii a milioane și mili
oane de eroi. Pentru că. așa cum a anun
țat și a hotărît Congresul al IX-lea a! 
partidului și așa cum a fost amplificat 
și întărit în cadrul celorlalte forumuri 
naționale ale comuniștilor, pină la cel de 
dată mai recentă, Congresul al XlI-lea, 
programul edificării socialiste multilate
rale a patriei a trebuit să se întemeieze 
pe toate forțele și să cuprindă absolut 
toate laturile și domeniile activității so
ciale. avind ca reper o nouă condiție a 
existenței, o nouă calitate de fapt, un 
nou deziderat in funcție de care se mă
soară și dimensiunea și profunzimea in-
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ISTORIE
Istoria, prin oameni, cărările iți mină, 
Inscripția să-și pună pe glia mea română. 
Pe visele înalte ce se transformă-n faptă. 
Pe curgerea din fructe, statornică ți dreaptă.
In tara noastră, nimeni nu șade-n gind, departe, 
Istoria se scrie pe-ntinsul alb de carte ;
Pe lutul scump al țârii oșternem calendare, 
Si-n fiecare clipă sint vremuri milenare.
De cincisprezece ani, in fruntea istoriei cutează 
Bărbatul cu privirea și inima vitează ;
In gestul lui e largul din visurile noastre, 
Sint cerurile țârii, mănoase și albastre .
In vorbele de aur rostite la tribună.
Istoria-i prezentă, in haina ei străbună 
Și-n haina viitoare pe care o croim. 
Din fructele luminii tesute in chilim.
Pe steagurile roșii, in suflet arborate, 
Istoria se scrie și-n pieptul nostru bate.
Noi n-avem nici secunde, nici doruri de pierdut, 
Inscripții mari de fapte așternem peste lut. 
Să știe viitorul că sintem de aici,
Că niciodat1 Carpații n-au fost in noi pitici. 
Ca-n fruntea luptei noastre e-o inimă vitează. 
Că zilele de miine in gindul lui cutează .
Istoria, din zare, ni l-a adus, să fie,
In largurile zării, balsam de veșnicie I...

Ion Vâduva-Poenaru

MOMENT 
HELIADESC
• storia literară a ultimelor decenii râ-

I
mine să fie scrisă. Dezideratul apari
ției ei a fost formulat de acum zece 
ani nu fără a fi însoțit și de enume
rarea, inhibantă, a dificultăților. Cel mai fals 

obstacol este condiționarea scrierii istoriei lite
rare de apariția unei istorii politice asupra ace
leiași perioade. Istoria literară nu este condi
ționată de istoria politică, mai ales dacă folo
sește formula îndatinată a istoriilor literare 
de tip monografic, ci o istorie de valori ar
tistice. Iar dară tipul de istorie literară ales 
este altul, urmărind cauzele dispariției unor for
mule artistice sau a întârzierii altora, deci de
pendent de cadrâ mai largi, documentele de par
tid oferă adevăratului istoric literar suficiente 
linii directoare pintru rezolvarea așaziselor pro
bleme. In cauză aste mai ales perioada prolet
cultismului ori sqpiologismului vulgar, eticheta 
insuficiente și nenuanțate, perttru caracterizarea 
deplină a fenomenului literar românesc în pri
ma etapă postbetiti- Primul lucru care se poate 
constata artmcînd ff fugitiva privirii Tetrottpei'Clvfl 
asupra acelor ani este dispariția din prim-planul 
vieții literare a unor mari valori artistice și înlo
cuirea lor imediată sau treptată cu figuri literara 
de o clasă evident inferioară. Consecința inevita
bilă a fost dizolvarea criteriului valoric constituit 
și înlocuirea lui printr-unul a^-hoc. Raportarea 
la tradiția literară s-a modificat și ea deoarece 
criteriile promovării noilor scriitori s-au aplicat 
retroactiv întregii literaturi române. Literatura 
anterioară fie ea veche fie modernă a încetat a 
mai exista ca model recomandabil, modelul cu
rent fiind conținut în rețete literare teoretizate 
in cursuri de realism socialist sau căutat în alte 
părți. Tradiția literară românească înceta in a- 
parență, în aceste condiții, să-și mai exercite 
funcțiile firești. Critica literară a acestei perioa
de a încercat o delimitare tranșantă a valorilor 
literare istoric necesare acelui moment, expedi
ind la subsolul istoriei literare numeroase crea
ții și personalități prestigioase și propunind în 
locul lor valori noi, fie din cele anterioare, igno
rate de istoria literară, fie recente ale unor scri
itori aflați la maturitate sau început de ca
rieră literară. Chiar dacă talentul și instinctul 
artistic al unor scriitori constituiți sau pe cale 
de afirmare au biruit aceste condiții și au lăsat 
urmașilor opere remarcabile împrejurările create 
conduceau la o ruptură a fenomenului literar și 
artistic românesc de propriile-i surse istorice. 
Efortul explicabil al unor critici și istorici literari 
de a se face uitate ingerințele acelei etape lite
rare de consecințe încă neconsumate în cîmpul 
culturii și literaturii române ar duce la ignora
rea adevărului istoric și ar face ca diferența da 
mentalitate și orientare literară dintre actualii 
cincisprezece ani și cei precedenți să nu se mai 
vadă.

Analiza și judecata ultimilor cincisprezece ani 
de literatură nu se pot face insă fără trimite
rile inevitabile înapoi. Literatura anilor '60 a de-
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Pentru oamenii
de azi și de miine
C

ărțile de valoare. s-a 
sdus. se SDune. Dină la 
urmă tot văd lumina tipa
rului. ies La suprafață, 

important este să fie scrise. Dog
matismul. exclusivismul s-au ma
nifestat si Prin alte Dărți. și nu nu
mai intr-o singură etapă a dezvol
tării cultural-artlstice : totuși, căr
țile de valoare si-au deschis drum, 
s-au impus. Cu cite eforturi, asta-i 
altcevaAstfel de observații nu 
sint lipsite de interes : intr-adevăr, 
marile talente au si energia de a-si 
face cunoscute operele publicului 
cititor, chiar și în condiții vitrege. 
Dacă e să ne referim la proză, se 
pot cita titlurile de pină-n ’60. in 
plin dogmatism, ce s-au constituit 
intr-un bilanț rămas in memoria 
tuturor ; apariții de prim rang, în
tr-o etapă neprielnică, a căror va
loare este de necontestat, și nu 
sint deloc puține. Cu alte cuvinte, 
primează marca scriitorului — ta
lentul. conștiința DroferionalS imu
nitatea la concesii. Dogmatismul, 
indiferent sub ce formă s-ar mani
festa. tinde să devieze literatura din 
făgașul ei firesc, să-i abată pe scri
itori tocmai de la cercetarea apro
fundată a unei enoci. de la ceea ce 
simt ei că trebuie să spună și Să 
promoveze false valori. De către 
unii — a fost acceptat din convin
gere. de către alții — din tactică, 
din comoditate, din interes. A exis
tat și părerea că nu s-a putut alt

fel. trebuia să trecem și prin asta. 
Este tot meritul scriitorilor de ta
lent de a fi deschis front 'are neu
tru reinstaurarea principiilor este
ticii. însă numai denunțarea teoreti
că a dogmatismului, dezicerea de 
el. mea culpa, cenușa in can. nu 
ajută un scriitor aau altul să izbuc
nească în capodopere, si nici o li
teratură. în ansamblul el. să iasă 
dintr-un impas. Mai e nevoie de 
multă muncă si de cărți izvorî te nu 
din scheme, ci dîntr-o necesitate a 
celor ce le scriu în acord cu a ce
lor ce le receptează. Si de ținut 
minte că o operă literară, purtând o 
semnătură, nu suportă anexe ex
plicative cu privire la împrejurările 
nefaste- in care a fost scrisă si pu
blicată. Ce mîngiiere poate fi pen
tru cititor că o carte este slabă din 
n pricini? El vrea cărți bune, in
teresante, nu pe-alăturea cu arta, 
nu pe-alăturea cu adevărul. Cele
lalte chestiuni îl privesc direct pe 
autor. Iar autorul. în fata citito
rului și a istoriei literare se vede 
singur, nici unul dintre cei ce l-au 
clătinat în toate părțile nu se 
grăbesc, si nici n-ar avea puterea 
să-1 mai salte cu o notă, nu maxi
mă, ci măcar de trecere. Nu putem 
fi prozatori de ample desfășurări 
epice. într-o epocă de mari prefa
ceri, lăsîndu-ne în bătaia vîntului. 
ci numai avind un crez estetic si 
politic, pentru care să fim în stare 
să ne luptăm, cu o conștiință pro

fesională fermă. Păstrez stimă unui 
coleg care s-a bătut pentru fiecare 
din cărțile sale, dar si altora, care 
n-au debutat, sau n-au nub’irat de- 
cît atunci cînd nu li s-au mai pre
tins restructurări.

Ceea ce s-a cîștigat prin înfrîn- 
gerea dogmatismului în ultimii 
cincisprezece ani. mi se pare de 
extremă importanță în primul rind 
pentru democratizarea vieții litera
te și instaurarea unui climat favo
rabil nu unuia, sau altuia dintre 
scriitori, ci majorității, climat în 
care si-au reluat locul meritat si cei 
îndepărtați o vreme ; în același 
timp, s-a produs o reașezare a va
lorilor în funcție de operă, si nu de 
funcții. O literatură se dezvoltă, se 
îmbogățește în momentele cînd îsi 
deschide larg porțile pentru toti cei 
care au ceva de spus, despre ei 
(înțelegînd prin aceasta o experien
ță de viată), despre cei din iur. 
despre o epocă sau alta, care simt 
si gîndesc. se-ntreabă si-i determi
nă și oe ceilalți sâ-si nună între
bări, care nu pot trăi fără să scrie, 
și fără de care nu se poate. Porțile 
literaturii noastre s-au deschis 
după 1965 nu numai unor scriitori 
mai greu de cuprins în scheme. în 
planuri tematice, în dări de seamă

Nicolae Țic
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Vocația 
cîntecului

S
e împlinesc în vara aceasta sase 
decenii de dnd ermaervatonii 
din Cluj-Napoca poartă nu
mele com pozi uniui Gbeorghe 
Dima, nume dat acestui ofezAmint, odatA 

cu așezarea Universității din cetatea de 
la poalele Felea cuiul In drepturile el B- 
rețti. de cAtre marele pedagog Oruslfor 
GbiDU. sufletul ți mintea acestor înfăp
tuiri vrednice de aducere aminte. Copiii 
țăranilor romAni vor avea șl el dreptul 
de acum înainte In hm ba maicii lor sâ-țl 
cultive glasul veacuri de-a rlndul slilt 
sfi-i cunoască frunza pădurilor și jalea 
satului iobag ținut la marginea istoriei.

Bătrlnul compozitor Gheorghe • Dlma Se 
muta de la Brașov Ia cluj alături de 
Kacoviță și Victor Babeg In inima unei 
însuflețiri șl renașteri sufletești lipsite de 
orice fanatism șovin așa cum a foat se
minția poporului nostru întotdeauna prin 
cele mai adevărate făpturi ale sale.

Ce aducea nou Dima In noua instituție 
este muzica vocală, dreptul la curint in 
muzică acelei monodii de tradiție bizan
tină. acelei suveranități a glasului ome
nesc mai presus de instrumente. Mile
nara tradiție a muzicii vocale care pre
cumpănea In toate, pro rin cil le românești 
se așeza in drepturile ei firești și alei.

loan Alexandru
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Glose 
la o bibliografie
Iucrâri de tipul celei intitulată Biblio

grafia relațiilor literaturii române cu 
literaturile străine in periodice (1859— 
1918) elaborată sub egida Institutului 

de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu~ și a- 
părută la Editura Academiei RS.R.. solicită, in 
chip spontan am spune, cel puțin două moduri 
de orientare și receptare a lecturii. Primul 
este, se înțelege, acela rezidind in calitate de 
inedit și excelent instrument de lucru al lucrării. 
Sub acest raport, nu mai încape discuție,ne aflăm 
in prezența unei premiere editoriale de an
vergură. in măsură id stimuleze și să sprijine 
in cel mai inalt grad cercetarea științifică, în
scrisă intre parametrii riguroși ai istoriei noas
tre literare, din domenii precum literatura com
parată, estetica, teoria literară, traducerile ele. 
Cele 55 000 fișe anah'ice ale lucrării, rezultate 
din fișarea a peste 500 de periodice, care, la 
rindul lor, însumează aproximativ 1 500 000 ae 
pagini, reflectă crarito^litatea faptelor înseși 
ce delimitează masivul 'enom^H „cotidian- al 
relațiilor-literaturii române m literaturile străine 
pe parcursul unei atit de semnificative perioade 
istorice cu,n este aceea care începe cu ereni- 
mentul Unirii Principatelor Române- fi se în
cheie cu sfîrțitul celui dinții război mondial. 
Nu credem, așadar, că exagerăm cu nimic 
afirm ind că din unghiul rtrictei utilitâtî infor
mative lucrarea are o valoare inestimabili; de 
abia de acum încolo se poate aprecia cd exigența 
istoricitâții intrinreci ji explicite va constitui 
datul științific primordial în domenii de cerce
tare precum cele înainte menționate.

Cu deplină îndreptățire, in curbit înainte 
Zoe Dumitrescu-Hu șuie na a arată că ..această 
lucrare de timp și proporții, care are meruut unui 
profil specific nou și al intiielățu in planul cer
cetării naționale implicate in cercetarea com
parativă, dă specialiștilor dovada peremptorie o 
deschiderii literaturii române spre orizonturi 
europene și mondiale, pune in lumind caracte
rul activ și dinamic al procesului ei de relații, 
ilustrează prin analiza curbelor de receptare 
felul in care un scriitor sau o operă străină ou 
devenit inftuențe catalitice, adică stimuli pre- 
țioși ai propriei noastre ereatirîtâtî".

Ei bine, viabilitatea „palpabilă" a acestor

Xicolae Cîobanu
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CENACLUL REVISTEI LUCEAFĂRUL • 
In țedinfa care va avea loc luni 23 iunie 
a.c. la Ateneul tineretului din Aleea 
Alexandru nr. 15 vor citi poezie • Sma- 
randa Cosmin O Dan David ți 

9 Bogdan Pâcurețeanu

91
n

ouăzeci și una de veri fierbinți și-au 
risipit bogata lumină în lanurile de 
grîu, in codrii și în livezile pămnitului 
nostru, de cînd (în canicula anului 1889) 

geniul absolut al poporului român Mihai Emi- 
nescu s-a instalat în steaua măreției sale. Struc
tura, strălucirea și inefabilul operei sale sînt de 
neatins, de aceea nu trebuie să obosim niciodată 
în a-1 celebra. Pentru că, în afară de datoria 
fundamentală a fiecăruia — aceea de a trăi, — 
iubirea înaintașilor trebuie considerată mult mai 
mult decit un precept etic, ea reprezintă în viața 
tuturor popoarelor o religie specifică. Am mai 
spus ci nd va că lupta cu spiritul este la fel de 
dură ca lupta armată și se știe că Poetul ți-a 
cheltuit întreaga viață pină la ultimul strop de 
energie pentru afirmarea spiritualității noastre. 
Dacă înțelegem că in timpul vieții sale, deni
gratorii lui Mihai Eminescu vor fi avut, nu alt 
motiv ci doar simpla prezență incomodă a ge
niului, astăzi refuzăm oricui îndreptățirea de a-1 
minimaliza pe criterii absurde cum sint acelea 
că nu e nou sau că opera sa nu seamănă cu 
Divina comedie etc. Noi spunem că opera lui 
poate sta cu mindrie alături de oricare alta, iar 
noutatea lui nu se învederează sub nici o formă 
bieților cirtitori, care azi au început să fie pur 
și simplu jigniți in demnitatea lor particulară 
nu de scăderile ce i s-ar aduce Poetului, ci de 
recunoașterea meritelor sale. Cum adică să intre 
8i Eminescu în înșiruirea Shakespeare, Goethe 
etc., se întreabă ei. rușinindu-se de supralici
tarea valorilor noastre; aceiași mici cirtitori nu 
dau semnele unei minime reacții la denigră
rile ce ni se adresează de aiurea. In Pantheonul 
soiritualității noastre mai sînt atiția mari, cu 
care ne putem mindri. dar denigrarea lui Ețni- 
nescu, pe orice motiv, seamănă cel mult cu uira 
Închipuită (in realitate ea nu există) a unei băr- 
cuțe pe suprafața oceanului. Trebuie spus însă 
că aceia care nu-i iubesc pe ai lor nu-i iubesc 
nici pe alții.

Duminică la 15 iunie cind s-au implinit nouă-

Gheorghe Pituț
Continuare in pag. a 7-a

MOROMEȚIANA
E liniște-n 
poiana lui Iocan
E liniște-n poiana lui Iocan 
Scheaună vintul prin salcimii-n 

floare
Fierarul mucalit și sărăcan 
Bate-n trei colțuri stea de șezătoare

Nici sape nu mai ies de sub ciocan 
Nici pluguri, nici cădelniți, nici 

topoare
E liniște-n poiana lui Iocan
Și cade-un frig în oase care doare

E liniște-n poiana lui Iocan 
Doar Moromete scurmă îndărătnic 
Cenușa risipită peste ani
Cirpind ograda cu uluci părelnic

Ol iar se scurge vintul prin salciml 
Și v» lovi tăcerea an de an
S-a stins cel mai țăran dintre români 
E liniște-n poiana lui Iocan.

Ion Andreifă

Un seminar 
despre Vianu
d

ispun, de citâva vreme, grație lui 
D. Constantin, de un foarte util caiet 
de seminar, condus de profesorul Mi
hail Drag o mir eseu, in anul 1930. Intre 

f participanți — Eugen Ionescu, viitorul drama
turg de reputație mondială, Ovidiu Papadima, 
Ilarie Dobridor, Sianciu Stoian, Al. Bistrițeanu 
ș.a. Intre subiectele date de profesor despre dez
batere pe bază de referat erau mai ales cărți re
cent apărute, asupra cărora critica de-abia înce
puse a se pronunța. Și cum recent apăruse Poezia 
lai Eminence de Tudor Vianu, cartea devine su
biectul unui seminar. Referentul principal trebuia 
să fie Ilarie Dobridor, care, însă, lipsind, referatul 
este susținut de cel de-al doilea student, stabilit 
desigur înainte și el : Eugen Ionescu. Caietul de 
seminar include, după toate probabilitățile, în
tregul text, care numără șapte pagini (103—110), 
după eare urmează, in două pagini, concluziile 
conducătorului de seminar. Cum este textul lui 
Eugen Ionescu ? In prima parte o pură și didac
tică descriere a concepției lui Vianu despre exe
geza eminescdogică de pină la el, concepție mai 
ales critică : prin excesul de biografism și elu
darea substanței intime a operei, fapt cu care 
studentul referent este cu totul de acord. „Ati
tudinea pentru eare dl. Tudar Vianu pledează 
(fără să denigreze total istoria literară) este, ho- 
lărit, mai eficace... Psihologia estetică, prin cir
cumscrierea ei in studiul viziunii lirice indivi
duale, absolute, nu anulează, ci precizează și 
completează metoda insuficientă a istoriei lite
rare. Principial, socotim binevenită atitudinea 
d-lui Vianu cind cere -confruntarea directă cu 
opera poetului-, deși ii reproșează că nu și-a de
numit, din probitate, întemeietorii acestei meto
de cu care se întilnește măcar aicl“, anticipînd, 
cum vom vedea, concluzia lui Dragomirescu care 
era iritat de faptul că, deși a deschis prin Cri
tica științifică și Eminescu o nouă epocă în exe
geza eminesciană (după opinia sa, firește), noul 
critic nu-1 citează. Eugen Ionescu mai laudă sti-

Pompiliu Mareea
Continuare în pag. a 7-a
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C
ea mai solidă contri
buție de istorie litera
ră produsă asupra e- 
pocii în chestiune este, 

hotărit lucru, „Istoria literaturii 
române. Epoca marilor clasici* 
(Editura Didactică și Pedago
gică, 1980) de George Munteanu. 
Soliditate, mai inlîi. „fizică“ : 
un volum gros, care îndoaie 
mina prin greutate, examinind 
cinci scriitori și „epoca" lor pe 
întinderea a vreo 600 de pagini. 
Imaginînd opera încheiată, de 
la cronicari și pînă la ultimul 
contemporan, ar decurge de aci 
că autorul are în vedere o pa
noramă cam de cinci ori mai 
mare, de unde a extras un frag
ment. Orișicum ar fi, căci este 
cu putintă să nu existe idee.i 
întregului care nu se deduce de 
nicăieri, așa cum se prezintă in 
sine, opera este excepțională. Pe 
lingă dimensiuni această ..Isto
rie*' care taie literatura română 
în punctul ei esteticește culmi
nant, este documentată, inteli
gentă și cu remarcabilă origina
litate continutistică, fără a ieși 
totuși în afara măsurii imanen
te a materiei.

Autorul a procedat aproape la 
tot pasul cu instinct polemic și 
cu un simt de procuror ; datele 
cunoscute nu sint ..probe" de la 
sine, ele au fost examinate 
prudent și interpretate global 
conform cu ideea emisă initial 
de conștiința critică. Acest aer 
de frondă elegantă și intelec
tuală. detectabilă mereu in sec
țiunile particulare, se observă 
încă de la început și Dare să 
albă valabilitate principială. Cri
ticul se împotrivește ..monogra
fiei" în istoria literară (og. 5). 
contrazicind pe G. Călinescu, 
lnțelegind însă prin ..monogra
fie" aspectul cantitativ. „Mono
grafia** nu iese totuși din dome
niul valorii și este nu atit can
titate. cît rezultatul unui exa
men critic. A face o „istorie li
terară" din monoerafii nu în
semnează a-i da loc preponde
rent lui Aricescu fiindcă a pro
dus mal mult comparativ cu 
Mateiu 1. Caragiale ci a exami
na datele pur estetice, unite 
monografic, din ooeră. dt de 
Întinsă ar fi „Monografia" este 
cuprindere estetică globală si 
nu bibliografie.

Fără nimic prezumțios sî dog- 
Jpatic.. .criticul admite ..plurali
tatea perspectivelor-, c^ea ce 
nu însemnează totuși putinta 
de a interpreta ooera obiectivă 
in chip arbitrar ci, mai degra
bă. adecvat sub raoortul inten
ționalității ei globele. Tolerant 
totuși in principiu, căci este 
„pluralist". George Munteanu 
admite în regim analitic ideea 
cunoașterii concentrice, de 
unde se deduce că ooera poate 
fi. în sfîrșit. explicată stratifi
cat. Dacă acestea sînt ideile 
unu! cuvint inainte. ..Introdu
cerea" este cu mult mai apli
cată. Urmind pe Marx și. mai 
înainte, pe Hegel. George Mun
teanul explică „epoca Junimii" 
prin mediul istoric integral. 
Epoca l-a ..selectat" pe clasici, 
!n chipul unei necesități, extra
să din virtual în productiv. Re
velația a modificat, ca atare, si 
configurația materiei liberare 
precedente (idee din T. S. Eliot). 
A$a cum arată, explicația este 
mecanicistă și relativistă, drept 
care George Munteanu emite 
Ideea că literatura înaintează 
într-o ^mișcare spiraloido-tria- 
dică", intuiție valabilă, cu sursa, 
iarăși. ia hegelianul Marx. 
Spre a rezulta _eooca de a*r* 
(analogie cu .^Iglo d oro" his
panic) erau de trebuință felu
rite acumula ti i In aspectul can
titativ. Istoricește, ele se cunosc. 
Si George Munteanu le clasifici 
in trei generații din ..epoca 
precursors tul ui" (această succe
siune de ..valuri" și de „epoci" 
are ceva din G. Ibrăileanu). Ar 
îl, mai intîi „prepașoptiștii" (cu

cronica literară

GEORGE MUNTEANU:

„Istoria literaturii române.
Epoca marilor clasici"

Școala Ardeleană. Hei la de. Ne- 
gruzzi) apoi ..pașoptiștii". In 
fine „post-pașoptiștii" (Hașdeu, 
ndobescu, Fillmon o tutti 
quanti). Perspectiva este clasică 
șl dialectică fiindcă, in adevăr, 
un început absolut este cu ne
putință in literatură si unica 
intimpinare se poate face in 
preponderenta factorului, ca să 
zic așa, sociologic. „Prepasop- 
tism", ..pașoptism", „post pa
șoptism" — sint formule prac
tic sociologice care nu descriu 
conținutul estetic. Criticul a in
terpretat, e drept. ..epoca ma
rilor ciasicf" drept o necesitate 
Istorică de efect literar. însă in 
istoria literară esteticul e totul. 
Dacă sub raport sistematic 
George Munteanu a clasificat 
corect un proces. formulările 
globale pierd din conținutul es
tetic propriu-zis.

In flfirșit. criticul dă literatu
rii și un caracter „legic" căci 
ea se supune „legii relativei au
tonomii" si „legii caracterului 
inegal al dezvoltării sociale ge
nerale" (og. 22) — aci Marx 
este utilizat temeinic). De aici 
urmează că ..marii clasici" nu 
însemnează exclusiv „Junimea" 
ci o epocă întreagă, cu preis
toria și cu pădurile ei tropi
cale de viață literară.

Acestea Cind ideile, rămlne 
de văzut sistema propriu-zis 
analitică. în a examina obiectul. 
George Munteanu începe inva
riabil cu o „cronologie" pigmen
tată cu știri de ordin divers 
(jurnal, memorii. documente). 
Aceasta ar fi „biografia exte
rioară". zugrăvită de critic me
reu cu un creion talentat. Din 
faptele vieții externe nu 3e 
poate deduce opera ietp-Lica- 
tfile «e cww*d. ta acsea 

ri«ră\ Ce Mcansex •
ur. prod cftato. ?nr-
mat in urmarea •jtfr. nr fac
tori activi (ereditate. E&ed-u. 
cultură), de unde se deduce ”?î 
eu profund care impulsionează 
opera propriu-ziaA Bi^rz^ta 
„exterioară" și .interioară' sint 
ca fețele geminate ale luni». 
Odată „personalitatea- adir.ri 
izolată criticul examinează reve
larea creației. Un scriitor, criși- 
cit de ..format" ar fi sub aspvct

virtual, este o conștiință cu pro
ducție șovăielnică genologic, 
care îșl caută forma adecvată (o 
mică sugestie din J.P. Weber). 
Urmarea acestei operațiuni in
stinctive este „opera", pe care 
George Munteanu o analizează 
de cele mai multe ori global 
(mai puțin la Eminescu, unde 
izolează trei „structuri" de fun
dament). In urmarea acestei 
metode care poate apărea drept 
stereotipă fiind numai riguroa
să ca un car de atac, criticul 
examinează și opera „secunda
ră" conformindu-se „legii ca
racterului in^țal" Dară socie
tatea înaintează în timpi dife
riți, atunci și opera se consoli
dează la fel. Aci revelațiile sint 
excepționale căci George Mun
teanu dezgroapă poezia și tea
trul german al lui Mai or eseu, 
„mica literatură" a lui Slavici, 
preistoria operei lui Creangă al
cătuită din „corn plen te" oficial 
și din poezii (.’). Perspectiva 
noastră tradițională se zguduie 
mi fără consecințe. De altfel, 
criticul operează mereu cu re- 
velațiuni și „reabilitări", moai- 
ficind Judecăți pe care „tradi
ția" le admite. în food pure ore- 
judecăti- Sub acest asuerf. 
George Munteanu se dovedește 
un polemist fără violentă, pre
faci nd. cu date sigure. prea 
iuți trăsături de condei. In exa
menul -Junimii", el reehCi- 
tează „Transact iun iie Lterare 
fi științifice" precum gi oe X- 
C. Mlchăileeeu. „Jurj-nca" e • 
..structură ©Jenară’, ftmcsioeir.d 
structural (onticul raderi nota 
ei din :n«4 n-o
dezvoltă, din uâcatc) - ■hr.uifi,- 
tul ei «xe cODjvpm=^a poirtirt 
a vremi L ideea £ m»-
târul ideatac*: L-»

• în cadrul manifestărilor lega
te de aniversarea ■ 2050 de ani de 
1b constituirea primului stat dac 
centralizat și independent aub con
ducerea lui Bureblsta, la Tirgo- 
viște. Consiliul județean de educa
ție politică și cultură socialistă- 
Dlmbovița a editat culegerea de 
articole Intitulată Dîmbovița —
vatr* da istorie. Dup* cum se
arată în prefața semnată de FIo- 
rea Ristache, prim secretar al Co
mitetului județan Dîmbovița al
P.C.R-, „Materialele documentare 
cuprinse în această lucrare sint 
rezultatul cercetărilor arheologice. 
Istorice șl etnografice efectuate 
Intr-un număr însemnat de locali
tăți de pe teritoriu] județului, cu 
precădere în ultimii 15 ani, ca par
te integrantă a planului unic de 
cercetare a tuturor zonelor țării".

Volumul cuprinde o cronologie 
istorică a TIrgoviștei, de la anul 
3000 I.e.n. ptnă In 1979, urmată de 
o serie de studii ca : Dovezi mate
riale ale unor străvechi civilizații 
descoperite In județul Dîmbovița 
de Petru Diaconescu, Civilizația 
traco-getlcă In nord-veatul Mun
teniei de Tiberlu I. Musca, Ge
neza oralului medieval Tlrgoviție 
de Gabriel Mihăescu și Eugen 
Fruchter. Sinteză și originalitate 
In cultura și arta perimetrului 
tlrgoviștean (st trșitul secolului al 
XTV-lea — prima jumătate a se
colului al XVIl-lea) de Petre Dră- 
guțolu, Artiun< *le maaelor popu
lare din județul Dîmbovița, eon- 
duse de P.C.R. pentru apărarea 
suveranității șl independentei na
ționale (1918—1944) de Gabriela 
Nlțulescu, precum și alte cerce
tări acoperind o arie problematică 
Interesantă, definită prin diversi
tate șl prin ținută științifică. Stu
diile sint însoțite de note, biblio
grafii complete și ilustrații expre
sive. Un volum de referință prin

compendiu

Studii )i cercetări de bibliala^ie

srnpnra »>orcaeă gl amassa la 
al a rwwssaaăer cvcmm^.

• c i-
„OwbcaMatfC ••

CTiipaăl pe >•«* ș«m * SBM f»* 
rac* — rae'riafJl r- prUa;.. «s>- 
weaMV MpMrU

tot» ceeafterata Ssptsacre a W ta

tat«e«. Dta pntota frapa sa rta 
maeec ftMMata ta C Di
Fapaatma. N. A ăfttaaă, ltan 
Tltautataacu. G. Po»-a. taaa«rin

Ttatar Mstasa trăind 
BAtaCta dlvrrw sta c^crtî |T'paT- 
aaaaUcA(S pctaaL

•a—_a a cw ca a >-ta pftrp a 

ta>tata C <i catarta prtataaaaa. «ta 
ptaartnsl ...Istarsft eft*W • WMta 
lata <ta Caaeaaaa*. ta L C. CXta-

rscrmCs și • adtatsea na ta ta 
«Meri ta «tara. ta ^na«<

PRIMIM

Fabulă cu murală impusă sau 
„roordonarra** ciMirdoiwrtorului

„Tu vei glndi că este o fabuiA dar eu Iți voi 
spune cu adevăr ceea ce vreau sâ-țl spun" se a- 
dresează Platon lui Gorgias Intr-un dialog.

Fabula (reală) * In iulie 1976, propuneam Editurii 
Facla publicarea unei antologii de sinteze teoretice 
și Investigații concrete pe tema Literatura, lectura 
și gustul publicului tlnăr (cf. propunerea subsem- 
natarului înregistrată de editură In îfl aug. 1976 sub 
nr. 151). în propunerea mea, specificam limpede că 
ar urma să prezint editurii o carte Insumlnd □ se
rie amplă de cercetări in acest domeniu, datorate 
unor specialiști (sociologi, istorici șl critici literari, 
cercetători in probleme educaționale etc.). Citez 
acum din răspunsul Editurii Facla. (Datat 10.DS.1976 
și expediat sub nr. 2211) : „Tema lucrării propus! 
de dv. (...) interesează editura noastră-. Urmează 
clteva sfaturi date de conducerea editurlf privind 
tematica, sfaturi de cate coordonatorul antologiei a 
ținut seamă, după cum se va vedea curfnd. Cltet, 
din aceeași adresă, finalul : „Vă mulțumim pentru 
ofertă și așteptăm răspunsul Dv."

Din clipa aceasta, așadar, din 10 sept. 1976, coor
donatorul propusei lucrări s-a simțit obligat moral
mente să contracteze, la rindul său, autorii cel mai 
potriviți să răspundă, prlntr-o seamă de lucrări,

atit lectiunUor tematice teițiftl, dt fi bMbt
teme aug erate (cu o perfecte unprecuje de eth- 
turft : „lucrarea *1 trateze problemele rea peru ve pe 
baza documentației dobindite in acu vt ta tea desfă
șura tâ la radio fi din activi ta tea de coordonator al 
unei secții de sociologia literaturii"). Z.i și făeuL 
A urmat o muncă intensă de aproape trei am in 
care vreme, au fost abordați să colaboreze la anto
logie — prima de acest gen la noi — scriitori, cri
tici și cercetători români ca : Mircea Mâciu, Ion 
Hobana. Nina Casalan, Mircea Sânumbreanu, Roxa
na Sorescu, Pavei Câmpeanu, Adriana Mîtescu, Mir
cea Constantlnescu, Monica Lazăr, Romeo Dâscăles- 
cu, Mihai Merfea, Maria Moldovan, Mihai Coman, 
Ștefan Steriade, George Pâtra^cu, Victor Atana- 
siu. Andrei Roman, Constantin Th. Ciobanu, Narcis 
Zirnescu, Pavel Petroman, Vaslle Șt- Mfiriu, Valen
tin Borda, Victor Vișinescu

Totodată, In cuprinsul antologiei au fost încorpo
rate — cerlndu-li-se în prealabil acordul — inter
vențiile unor specialiști străini la o anchetă inter
națională (pe tema : Literatura pentru capii — o 
estetică a dezvoltării ?, e drept, parția1 publicată In
tre timp în Rftțue Roumaine ca : Maurice Careme 
(Belgia), Pierre de Bolsdeffre, Henry Meillant, H. G. 
Kerour^dan șl Michel Cosem (Franța), Rit» Bouml- 
Pappă (Grecia), Ahllle Emllianldes (Cipru). Serghel 
Mihalkov (U.R.S.S.), Youssif Izzldlen (Irak), Nikolai 
Zidarov (R.P. îffilgară), Jan Rubes (R3. Ceho
slovacia), Jos6 A. Elgoriaga (S-U.A-), Benno Plu- 
dra (R.D.G.).

Cartea (adică manuscrisul dactilc) a fost trimisă 
Editurii Facla in 20 aprilie 1979 (nr. de intrare 279). 
Ca urmare, ea a fost planificată să apară In 1980, 
după cum reiese și din proiectul de plan al Editu

soțit de „însușirea deliberativă"; 
de unde decurge ți „Inteligen
ța" ; e cult șl format in mediul 
românesc căci altfel nu a-ar în
țelege cum majoritatea surso- 
logiei externe e văzută de 
George Munteanu drept o ira- 
nalogie" incidentală. Poetul era 
dotat pentru filozofie și specu- 
lațlunea de idei, cu sentimentul 
zădărniciei provenit pe canal 
psihologic, ceea ce înseamnă că 
este mai puțin sctiopenhauerian 
(pg. 203). Lirica lui ae bizuie pe 
„raționalizarea onticului" și nu 
suferă despărțiri arbitrare cro
nologice („antume" și „postu
me") precum si după gen. Ope
ra e un text infinit, comunicînd 
pe canale inefabile, cu o țevărie 
fină. „Structurile" el ar fi cele 
comunicate de Eminescu. adi
că. in limbai critic. ..sensibilul", 
„inteligibilul" „imaginarul". 
In fine, „emineecianlsmul" este 
văzut la „nivel uman catego
rial". asemeni ..faustianismului". 
„hamletismului". ..donnuijotis- 
mului" (pg. 33H. Creangă e un 
„filolog" care pune „miză" oe 
o ..poetică a prozei", fiind un 
eminent „umorist". Poveștile 
cedează inițiativa cuvintelor 
(observația e si la Zoe Dumi- 
trescu-Bușulențal. ..Amintirile", 
o carte neoereche. se bizuie pe 
croiala subtilă si pe „demiurgia 
cuvîntului". Carariale e un sen
timental con tradirt ori »i și un 
mare ..poet comic-. Slavici « 
văzut ca un instinctiv răsoun- 
zind La „ chenare î «tribuni1 or" 
și la muntelui",
atins de „vo_ călătoriei". 
Adăugind un «ir de observații 
noi in amănunt Hr; or eseu și-a 
luat doctoratul !> Giessen cu 
o teză orală ..Relație",
Eminescu e un mare poet ..pree
minent visual" etc.), deducem 
un tabel enorm de probe noi, 
unele, se taUtta»- nu de tot 
concludente. însă in chin ma
joritar valabîk-

Criticul rxz <+*♦ o sinteză 
nouă, a pornit de ’.a un cadru 
analitic rî«cr-s* și de nimic 
crezător. lu nd oe cont oronriu 
exeeeza si ex*«= pieotLs cu
inevitabile si exa
gerări. merri fita? ideii inițiale. 
Nu uit să fttao» W talent spe
culativ re<TL-r¥-rMi tre-’iT. si o 
proooEpun* cr~x~i ei<^ntă. in
tru ci rin grere.Se. g»rt e nîină de 
poțjuai ta fitoeofir.
care £• doicii
i■’semnate ta • -*takre clară a 
clești jr.L Ta vivant al
„J-jnisniî* (o» pnr’retul Hi

eseu freu BSY cutare ex
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tiusi W»4o£az •• Ineenioese 
fac rifi Geort- Sf^r.îesr.-i «i un 
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«* țw r- . fnr-J
ecc. ’ arm eeri >>•
rum dectarx țne. MSl. George

coeîce^&x ies s.
ea -=s
H. S*=tirrje„

.Vrv SiJFestri

I_ I «rr t"1 vntaV tafta»
Vtaftsaaa a eftrrr aevua'^taaa aa 
ptatavata taeft" Fvta ta prysta 
taiHto M*Ffttov«. eta ta 'ata

tataraăa ct BtaCsQe al Userărtt «tav< 
• tma^ta rtart a «sivw peo*»
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Gheorghe Balot*

• Cel mal recent ro
man al lui Mihalț maro 
nescu*) abordează proble
matica apartenenței indi-ț 
vidului la spațiul său na
tal si la spiritualitatea 
comunității etnice. ■ Che
marea pămîntului. fdrfa 
regeneratoare a ținutu
rilor de care omul este 
legat prin legi obscure, 
îsi află reprezentarea 
simbolică în „himera lui 
Anteu“. emblema care 
domină partea finală a 
cărții. Romanul are, în 
ultimă instanță, un sin
gur personaj, Stefan 
Mânu, care in pragul u- 
nei dispariții premature 
trăiește cu acuitate dra
ma regăsirii de sine. a 
căutării unei identități 
pierdute, traversînd o 
derută existențială tar
divă. In raport cu sculp
torul Stefan Mânu, res
tul personajelor repi'e- 
zintă ipostaze ale relații
lor umane alterate dato
rită unei erori esențiale. 
După război Stefan își 
amînă întoarcerea în tară, 
stăpînit la început de cu
riozitatea intelectuală, a- 
poi din rațiuni legate de 
realizarea studiilor și de 
împlinirea unei cariere 
artistice în Germania. Că
sătoria cu Doris pare 
să-1 îndepărteze definitiv 
de spațiul natal și exis
tenta lui Stefan se des
fășoară sub semnul suc
cesului social într-o lume 
în care el crede că s-a 
integrat pentru a o domi
na. bucurîndu-se de pri
vilegii. Treptat însă se 
produce revelația preca
rității legăturilor dintre 
acest străin si lumea de

• Cărțile anterioare 
njft lui Șerban Foarță 
(Texte pentru Pheanix, 
scrisă in colaborare cu 
Andrei UJică, Slmpleroze 
și Eșarpele Isidore!) con
sacrau un stil și un spa
țiu poetic inconfundabil 
chiar dacă lipsit de an
vergură. în cadrele sale, 
autorul dezvoltă o poeti
că ale cărei note carac
teristice sint spiritul ludic 
rafinat, atitudinea livres- 
că si abilitatea parodică, 
subtila asociere semantică 
in plan cultural și com
binația lingvistică impre
vizibilă sau paradoxală. 
Lucrind cu un număr re- 
strlns de elemente, se a- 
jungea. la un moment 
dat. In ciuda reușitelor 
permutări și rocade, la re
petiție si ușoară monoto
nie. Acest punct labil în 
care originalitatea părea 
să alunece In manieră 
devenise vizibil în Eșar- 
pelc Isidore! dar. tot în 
acest volum, se observau 
ji semnele unei modifi
cări de perspectivă care 
acum ne a nare ca certi
tudine. Fără a renunța la 
rodul ludic. Serbau Foar- 
tă ii schimbă semnul, îi 
bruiată mesajul ..roz", a- 
tcibuindu-i sensuri si 
««unificați! mai grave. In 
Doanui Despre me ran] 
trNBrQftr fari. pnn a- 
ratanetal ta taruteîe ima-

s c=ne=a- SM
o pzie ea ^e-o iku- 

«x-1 >rrv4raM-J de 
«ața 1 francă să dul- 
o taA. / cu ce cuvinte

• Dta Firararealism
la «i Doczia lui Ion

ae libertățile
Genu

d* Constăr.Tîn A- 
taărjc* Vtmi Minleacu 
mu de :ex*eâe mai ta*, 

m.cdx-.e. ale Btataâ 
iMft- Des: prin

ta de universuri 
_ ___  diș;;nc:e- autorii
cMft!3 not ti reuniri in sfe- 
T4 >TiSi Dreocupări :

experimental 
tuta I ebecat la fiecare 

Mita incident cu doc- 
tHM a suora-
rtaltata a ui si in aceLasi
• r _ deoăsindu-I. rezol-
* tata»u -jneîe'.e vulnera- 
lAe <- volens nolens, fă- 
-nd ->â aoarâ altele. Ion 
kz. ar. îrxreoe să-si contu
reze un loc sigur Drin ceie 
două volume de poezie. 
Dapă-aaiixu ane! clipe 
rifT’î» î; reeentul Rezer
vata* mlnrală *). amin- 
dari pe nedrept negi:ja
le. Ioc. Io van estet Lze iză. 
&arur.d o so»endidâ mas- 
Z’L sunrarealisLă scări, an
goase. Dreocunări centra- 
> ale ’umil in care trăim. 
O «are de mirii tutela
ră. jxrezentă in poezia sa 
este tot mai pronunțata 
ne-.oie de selecție a omu
lui contemporan. asaltat 
3e sutele de evenimente 
•enzafionale pe care le 
poete trăi intr-a singură 
oră planeta noastră. Poe
tul atent la Jurnea din
afară". la spectacolul teh
nicii sau la reverberația 
miraculoasă a banalului ji 
roriftiintă. trăiește parcă 
îrtr-un permanent a«ediu. 
Fără IndoulA. sensibilita
tea ri~<Tonă cu seismele 
veariilxiî est- in primul 
rind una selectivă : in- 
stmetui de a perceoe glo-

-.-vr-r.

rii Faeîft pe I960, poziția 11, p. ta <tn rare citez, 
nu ciuar Intimplâtor, următoarea prezentare : „Cn- 
șan. Constantin (coordonatori Ș-ft. Lhar&tara. Im- 
lura șl gustul publicului daâr (ta cob broșat. II 
)«). Culegere de studii, cercetări, opt an. aparp- 
nfnd unul colectiv numeros c de eotapetență com
plexă implicată de (sic I) abordarea boc ci agi ei a 
uoed tematici de largă cuprindere : literatura pen
tru copil șl tineret, lectura instituționali za tă. pre
ferințe și gusturi, sondaje, «tansriri. direcții mno- 
dologice, interese, valori, opțiuni- Lucrai ea se adre
sează deopotrivă specialiștilor, faetarilar educa pe
nali, Îndeosebi profesorilor și pubbeulul autor de 
cele mal diverse categorii" (...) (s_b.i

Planului editorial — In p'-oiect — din ears am 
citat, elaborat probabil în toamna anului im. îl 
urmează, la puțină vreme (21 dec. 1«?X ftdreaa nr. 
1592), scrisoarea : „Analizlndu-se de conducerea
editurii manuscrisul dv. (...) s-a ajuns la concluzia 
că lucrarea este mal apropiată de prof.lul Editurii 
Didactice și Pedagogice decit de al Editurii Facla. 
Alăturat vă Înapoiem manuscrisul-. Urmează o for
mulă de o imposibilă politețe : „Cunoaștem șl pre
țuim activitatea dv., vă mulțumim pentru atenția 
acordată Editurii Facla și stntem dispuți orlcînd să 
discutăm alte propuneri de colaborare. Director ; 
Ion Marin Almăjan, Șef de redacție : Al. Jebe- 
leanu".

Exact In perioada In care așteptam invitația edi
turii pentru o deplasare la Timișoara în vederea 
pregătirii pentru tipar a manuscrisului care, du--! 
cum am constatat, nici nu a fost parcurs în edi
tură — am primit răspunsul pe care l-am c<*a*. Ce 
să cred ? Să cred oare că instalarea unui nnu di
rector în fruntea Editurii Facla — menționez că

viata cărților
proza

întoarcerea 
fiului risipitor

care el se credea asi
milat.

Iubirea dintre Ștefan și 
Doris se uzează, se insta
lează răceala politicoasă. 
Albrecht. fiul artistului, 
se îndepărtează de tatăl 
său pînă la ostilitate de
clarată. legătura dintre 
tată și fiu. aparent fi
rească. dovedlndu-se șt 
ea falsă. Albrecht mal în- 
tîi. apoi Ștefan însuși, 
realizează imposibilitatea 
convertirii sufletești la 
un mod de viață străin : 
„am început să înțeleg, 
foarte vag 4a incenut. că 
oamenii fac parte din 
lumi diferite, cu propria 
lor mișcare, cu propriul 
lor univers. Că dorința a- 
cestor lumi de a comu
nica nu se realizează de 
fapt niciodată pînă la 
capăt. Că ele rămîn. de 
fapt. străine“.

poezia

Rafinament 
poetic

aș putea / (fără s-o tul
bure) să-i spun, să-i dau 
de înțeles / că ș-a-n-s-a- 
pe care pare a-o aștepte 
de la / ghiocul univalv al 
ceștii ca atare, ea (al că
rei / nume poate fi și 
poate că și e : Ortansa) 
că sansa / — așadar — 
nu trece ; sau. dacă tre
ce. nu oprește : / sau. 
chiar dacă oprește, nu 
stă / decit puțin l în- 
tr-un oraș, al ei. urit șt 
care-și pierde, pe zi ! ce 
trece, ănportansa (...)“ 
La fel și în Despre 
miraje, tandre specula
ții. ceea ce pare a fi o 
simplă natură moartă, 
este, de fapt, o „tandră" 
evocare a unei scene din 
copilărie. Suprafața nete
dă a tabloului este bru
mată de aburii amintirii.

Aceeași atmosferă me
lancolică. același re«ret si 

tkioă o 
i’nirnjp-ț 

reali «e taeiji si din 
textele poetice (este mai 
corect să le numim ast
fel) Despre nimic. O pro
misiune Cn formă de so

Mecanica 
esențializârii

bal lumea, atit de frec
vent la cei „vechi", s-a 
transformat in luciditatea 
de a-i privi, aidoma unei 
ciudate selecții naturale, 
doar excrescențele semni
ficative.

Aceasta este impresia 
t>e care o lasă cele două 
cărți ale lui Ion lovan. 
Schițată, dar cu mină si
gură. in După-amiaza li
nei clipe, ideea descrisă 
mai sus devine factor 
structural de organizare 
tematică in Rezervație 
naturală. In volumul din
ții. imagismul e mai bo
gat, de fapt părind ast
fel pentru că poetul își 
cenzurează mai puțin în
clinația spre materialita
tea figurativă a limbaju
lui. Deopotrivă ele
gantă și șocantă, expre
sia poetică a lui Ion Io
va n urmează deocamdată 
drumul de la asumarea 
harocă a ..întâlnirilor ar
bitrare" dintre elemente 
in cadrul imaginii la de
cantarea acesteia in plan 
abstract. Limbajul cu
prinde din ce in ce mai 
multe noțiuni abstracte. 
Poetul scrie acum eseuri 
lirice, un fel de racourci- 
uri ale universului poetic, 
exolicindu-i si mecanis

Ștefan începe să se 
simtă un intrus, o ființă 
cu identitate confuză. 
Mesajele subiective ale 
unei morii iminente re
cheamă amintirea tre
cutului si umbrele celor 
lăsati acasă. In conștiin
ța lui Mânu își face loc 
ideea că neîntoreîndu-se 
la timp i-a trădat pe ai 
săi. si-a uitat mama, 
și-a înșelat iubita. Moar
tea prematură a celor 
dragi începe să se asimi
leze cu un sentiment de 
culpabilitate. Presimți
rea sfîrșitului 11 deter
mină pe artist să încerce 
să se regăsească între um
brele alor săi. pe pămin- 
tul natal.

întoarcerea în tară de
vine o datorie dar și ne
voia unei limneziri. Re
venirea în România nu 
face însă decit să-i re

leve personajului adevă
rata adîncim^ a -dramei 
înstrăinării sale. Gravita
tea trădării i se . dezvă
luie prin consecințele ac
tului său pentru mama 
sa și pentru iii bila din 
tinerețe. Ioana. Ștefan nu 
mai poate reconstitui le
găturile de altădată, oa
menii l-au uitat sau îl 
primesc cu rezervă și fi
rească suspiciune, locurile 
i se par prea puțin fami
liare, umbrele îl apasă. 
Cel care i-a părăsit pe 
ai Iui va fi la rindul său 
părăsit și trădat de so
ție. de iubită, de fiu. de 
prieten. în tară. Ștefan 
descoperă că Ioana i-a 
lăsat o fiică. Irina, care 
îl va respinge pe străinul 
pe care nu l-a cunoscut 
niciodată.

împlinirea artistică a 
personajului este anihilată 
de eșecul său uman. Um
brele înstrăinării, golul 
dintre două lumi între 
care sufletul pendulează 
derutat. totul imprimă 
existentei lui Ștefan 
gustul neantului. Dens 
prin problematică, drama
tic prin acuitatea analizei 
stărilor de anxietate e- 
xistentială. vag morali
zator. ca orice parabolă, 
cu numeroase neglijente 
stilistice, reținînd aten
ția, in consecință. mai 
ales sub aspect narativ șl 
simbolic.

Sultana Crala
*) Mihail Diaconeseu î 

„Umbrele nopții**. Editura 
„Cartea Românească", 
1980,

șerban foarță 
COPYRIGHT

'C.
UTER4'79

net. cu leit motive) sau 
Despre acordeoane. Les 
Adieux și Despre armo
nia culorilor. în schimb, 
într-un triptic liric Tri- 
fariam, sentimentul trece
rii timpului, al însingu
rării și debusolării flin
tei, al senzației de degra
dare în prezent se ma
nifestă aproape direct, 
fără acele rotiri „fenean- 
te“ și apropieri „felone" 
cum i-ar place probabil 
autorului să se exorime. 
Interesante sint și Despre 
lin domn von Leibniz și 
Despre un... oarecare Cho- 
pinhauer (contiminare în
tre Chopin și Shopen- 
hauer) în care jocul de 
cuvinte este susținut de 
o jonglerie a ideilor ce 
speculează In iurul noțiu
nii de moarte. Dar tex
tul poetic reprezentativ 
pentru stilul si maniera 
actuală a lui Șerban 
Foarță este Despre Mî- 
r*ze (In temeiul unei e- 
pistole mallftrmeene către 
Villier de L’Islc Adam).., 
in care subtilele asocieri 
si transpuneri de sens și

motive nu mai constituie 
doar valori în sine ci seț 
subsumează unui discurs 
unic, solidar ce, în același 
timp dezvăluie și învăluie 
semnificațiile ca într-o 
scriere ezoterică. Aș a- 
dăuga aici plă-cerea este
tică pe care o provoacă 
limbajul rafinat trecut 
prin filtrele' culturii. De 
altfel, volumul Iui Șerban 
Foarță solicită și un tip 
special de lectură și re
ceptare axat în primul 
rind pe text (nu subtext, 
pretext sau context), pe 
funcția lui creatoare de 
sensuri, depășind chiar 
intențiile autorului: .....vl-
sîndu-se citind / o carte. 
De care-o scrie-n / spa
țiul însusi de timp în 
care o citește / dacă nu 
chiar după aceea ; ea răs- 
punzînd / dorinței lui, de 
cititor pierdut în ! nu 
Știu ce labirinturi vege- 
tale-al / cărui fiecare pas 
determină (’ntr-un fel) a- 
leea / ! să-l ducă anume 
unde vrea / pe cind gră
bește să / se-ajungă. ca 
autor, pe sine însusi / din 
urmă. și. neizbutind, sem
nează : Zenon din Eleea" 
(Un vis al autorului...).

Sint desigur si destule 
versuri factice în acest 
volum, dar el marchea
ză o așteptată si bineve
nită deschidere în origi
nalul demers poetic al Iul 
Șerban Foarță.

Paul Dugneanu

•) Șerban Foarță ; „Co
pyright", Editura „Litera" 
197S.

mul : „(de altfel trupul 
nu / este decit ideea / 
vărsată în / singe)", ceea 
ce s-ar putea cita în spri
jinul ideii de Părăsire 
treptată a materialității 
figurilor. Veșmîntul meta
foric este sortit el însuși 
să ardă ca o flacără pen
tru a mistui „urma", am
prentele imaginii. In poe
zia lui Ion lovan. figuri
le ard pentru a ajunge Ia 
esență. In călătoria unui 
șef de gară, se spune 
simptomatic: ,,de aceea, in 
situația actuală, alegem 
între prestigiu și pragma
tism". Frumusețea baroc- 
suorarealistă a imaginilor 
prestigioasă, neîndoios, 
cedează locul expresivită
ții „curate", pragmatk- 
esențiale,. a formei design. 
Strălucirea „purpurei in- 
trînd în labirint", este 
esențializată artificial de 
liniștea „ca o rețea 
electrică / pentru pu
pilele- nnoo ta te". Uni
versul feroviar creat 
de poet (locomotive, se
mafoare. trenuri de sea
ră. „gări înnegrite de 
puls", călătorii lungi, 
mișcarea blindată a ma
șinii. cu repeziciunea pe
liculei în aparatul de pro
iecție, cosmosul clătinin-

du-se parcă pe sine — 
„patlnlnd pe vipere i to- 
roDite-n traverse" etc.) si 
care aDare singular, din 
cite știm. Ia noi. dobin- 
deste conținut artistic si 
deci justificare estetică, 
de unde în primul volum 
incinta mai mult formal. 
Acest „tinut al marilor 
locomotive" e un seism, 
o beție a civilizației teh
nice. selectată aici pen
tru virtuțile sale poetice 
nebănuite, ca altădată 
peisajul industrial al în
ceputului de secol la un 
Verhaeren. „Seismul" e 
neîntîmplator. pe de-o 
Dar te pentru că ascunde 
o doză „învolburată** de 
Inefabil, pe de alta pentru 
că crin cultivarea lui de
prindem ..mecanismul gol 
de natura lucrurilor", de 
împărțirea lor arbitrară — 
din punctul de vedere a] 
poetului suprarealist — In 
concrete și ahstracte. poe
tice și nepoetice, firești și 
absurde. 1

în ce sens Rezervație 
naturală ? Fără șă fie po
lemic. titlul conține o a- 
titudine : rezervația e lo
cul întîlnirilor posibile, 
libere, naturale prin lip
sa de intervenție civiliza
toare. in sensul nostru 
prin libertatea de a con
topi valori structurale di
ferite. Talentul pam 
explodează jn aceste 
două cărți și siguran
ța tușei poetice ne în
dreptățesc să credem în 
viitorul poetic al lui Ion 
lovan.

Costin Tuchilă

•) Ion lovan : „Rezerva
ție naturală". Editura 
„Cartea Românească", 
1979.

ftcederoorul, Slmlon Dima, nu-mi era, nici vorbă, 
prieten — dure implicit la abandonarea unei Idei ? 
Lulndu-*e această hotărire, s-a ținut seama de fap- 
tu: eă. pe baza acordului scris al editurii, sub- 
■etrnatul a contractat colectivul (menționat) de 
autori ți eă acuzele (sugestiile), refuzul prezentate 
rrde nu acoperă decit o parte infimă a contractu
lui J Coordonatorul antologiei — nefllnd o Institu
ție — a fost delegat in achimb de o instituție edl- 
iBriaJă aă angajeze colaborări. Șă presupunem că 
■ugestla de a ne adresa E.D.P. e binevenită ; în 
condițiile firești ale programelor și planurilor fie
cărei etîlturi. clți (alțl) ani urmează iă așteptăm 
apariția unei lucrări, prevăzută aă apară firesc sub 
egida Editurii Facla ? Firesc, deoarece Editura Fa
cla ști* foarte bine — mal mult, o popularizase sub 
această formă — că lucrarea se adresează și „fac
torilor educaționali, fndeoaebl profesorilor".

Bizară, amnezia noii conduceri a Editurii șl — în 
duda formulelor de polițele — lipsită de orice res
pect față de cei M de autori de fapt 37 dacă soco
tim șl coordonatorul lucrării.

Ciudată și contradictorie, această atitudine față de 
o carte care — oriclte frontiere ar avea cu socio
logia educațională — conține teme ca : Lectura li
terară — gusturi și automatisme, Grupul social, gus
tul șl determinarea preferințelor de lectură, Lectura 
și educația Intelectuală t fermenți șt Impulsuri, For
mal și Informai In organizarea lecturii. Rolul criti
cii și istoriei literare In orientarea lecturii. Publicul 
tinâr și cultura : cerere și ofertă ș.a.m.d.

După modestele noastre informații, problemele 
gustu’ul, ale leciurit, ale educării prin artă șl lite
ratură nu constituie în nici un caz teritoriul exclu
siv al E.D.P., mai ales cind e vorba — într-o carte

— nu numai de masa cititorilor școlari, ci de tine
ret, în genere, privit prin prisma a diferite preocu
pări socio-profesionale.

Dacă răspundem cu intirzlere unul asemenea gest, 
faptul ae datorează uimirii noastre îndelungate a- 
flată in exces de bun simț și întemeiată pe spe
ranța că totul a fost o glumă birocratică. Ne vine 
greu să credem — dat fiind că este vorba de o 
carte de competență complexă, pentru a folosi chiar 
cuvintele de recomandare din proiectul de plan - 
că Editura Facla nu cunoaște acest adevăr elemen
tar. și că, fapt esențial, îl lasă pe coordonator să 
se desciirce singur, în urma unui angajament ofi
cial In virtutea căruia, acesta — repet și subliniez
— a făcut apel la numeroși colaboratori români și 
străini cărora nu le poate oferi nici o motivație va
labilă și nici nu le poate onora, in nici un fel. 
munca asiduă șt competentă, colaborarea promptă 
la o idee și la o carte care, prlntr-un hazard biro
cratic, ar urma să rămlnă In manuscris.

Iată „morala" impusă injust la o fabulă contrac
tuală incredibil de reală.

îmi rămine speranța că rindurilor de față, le vi 
urma o scrisoare de scuze șl... șugestii adresate ce
lor 36 de colaboratori. Rectific 34 ; întrucît Mau
rice Careme (neavlnd nevoie de prezentări) șl 
Ahille Emllianldes (fost președinte al Societății 
Scriitorilor Clprloțl) au intrat intre timp In lumea 
tăcerii. Ceilalți, toți, după știința mea, se mal află 
în viață, spre bucuria lor, spre competența... com
plexă a Editurii Facla și spre dreptul legitim de a 
cere jenante lămuriri șl impasibile despăgubiri Iul

Constantin Crișan

grere.Se
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EMINESCIANA SEMANTICA „VISULUI**

EMINESCU - pictură murală de Viorica ți Vintilă Mihăescu. Casa științei și tehnicii pentru tineret din 
Botoșani

SUVERANITATEA PRIVIRII
P

iară-mi ochii tulburători din cale" 
este versul din Odi in metru antic 
in care mântuirea e o renunțare la 
ochi, ca mesageri și întrețin&tori ai 

vieții. Același semn de identitate 11 pune poetul 
in ..fantasia11 de tinerețe Ondina, unde fantasmei 
j.reginei albelor . nopți regine" î se adresează 
magica formulă : ..Vin-dară / Căci ochiu-ți e via
tă si pară". înaltele manifestări ale dorului, pre
cum si intrarea, in suferință implică anume con
sumul de ochi. ..scurgerea*4, mistuirea lor. Impa- 
lidarea fetei de împărat din Călin, cutremurarea 
ei sufletească e insolită de o secare progresivă 
a văzului (capftolvl V) : „Tu-ti arzi ochii si fru
musețea.Dacă ne gindim si La felul in care 
sint electrizate „genele lucii** ale Cătălinei de 
ochiul glacial al lui Hyperion, putem afirma ca 
întreg lirismul său se bizuie pe o subtilă regie 
a privirii sau (atunci cind văzul caută comuni
carea cu lumea din afară, cu ..stinsele lumini*4 
ale iubitei) a privitorilor.

Poetul nostru ar putea spune cuvintele tinerei 
Parce malarmeene : „eu văd că sint văzut** („Je 
me voyais me voir") sau „văd că mă Văd*4 in 
cazul în care privirea sa, asemenea aceleia a 
sultanului din Scrisoarea a IlI-a „inlăuntru se deș
teaptă**.

E aceasta o trăsătură fundamentală a poeticii 
eminesciene. Văzul asigură eului un mod supe
rior de a fi. Atita timp cit privește el este. 
Ochiul eminescian e întotdeauna prezent, fiindcă 
nu numai că comunită cu celelalte simțuri, cije și 
veghează, veghează actul creator ca atare. Din 
zona înaltă a văzului, Eminescu scurtează nu anu
mite momente dispoziționale, ci firea însăși, nu 
anumite gin duri și vise, ci mișcări, metamorfoze, 
întrupări ale acestora în cadrul unor întregi pro
cese ale gindirii Si visării : ..Deodată te văzui... 
o clipă numa / Simții adine amarul omenirii... / Și 
iată că-1 cunosc întreg acuma". Eminescu instituie 
ochiului adesea un regim convulsiv, prin care an
ticipează de asemenea poetica secolului nostru : 
culpa contactului vizual, prin amploarea și inten- 
sivitatea percepției („simții adine amarul omeni
rii"), se asociază spontan unui sentiment plenar, 
fie și cu sens negativ.

în chiar zona vederii, limitată, dar atlt. de sen- 
Sihilă, marcată de o activitate nervoasă atit de 
intensă, cu adevărat spasmodică, „o clipă numa1* 
e de alune pentru a se consuma o dramă — dra
ma poetului cunoscind printr-o posteritate fulge
rătoare o stare sufletească-limită.

Ochiul eminescian din poeziile de tinerețe vedea 
panoramic : „Si privesc... Codrii de secoli. oceane 
de popoare / Se întorc cu repegiune ca gindirile 
ce sboară / Și icoanele-s în luptă — eu privesc 
și tot privesc4*. Delirul vizual de tip hugolian s-a 
redus în perioada maturității la scurte contracții 
nervoase ale retinei : antinomiile desfășurate în 
largi volute retorice din Epigonii, Memento mori, 
Înger șl demon s-au esentializat in registrul su
perior al văzului. Luceafărul nu e. in ultimă ana
liză, decit poemul tensiunii dintre două priviri 
îndreptate în afara sferelor populate de cei doi 
privitori si suprapuse pe o clipă într-un punct 
ideal de intersecție : îndrăgostirea reciprocă, din
colo de legile ce nu Ie oferă în principiu o împli
nire a ciudatei iubiri.

Scuturarea de podoabe se va datora, ded. și ac
tivizării percepției vizuale. Văzul lăuntric, asi
gurat cu o forță imanentă, de prea multă lucrare 
și tensiune va căuta o eliberare. Tnțîlnirea de pri
viri. aceea împovărată de gînduri a Lui. cu fas
tuoasa strălucire golită de sens a ochilor Ei, pro
duce o criză psihică.

„Și cînd răsai nainte-mi ca marmura de cla
ră. / Cînd ochiul cel rriindru străluce în afară. / 
întunecând privirea-mi de nu pot, să văd încă / 
și-adînc trecut de gînduri e-n noaptea lui adincă*'.

Logica paradoxală (imaginea atit de clară a 
iohitei. care nu poate fi înțeleasă și care rămîne 
enigmatică ; căutarea de gînduri pri,n... golul stră
lucitor al ochiului ei) ne indrumează consecvent 
spre sensul adevărat : poetul e acela ce nu-și poate 
pricepe adîncul trecut de gînduri 1

Privirea lui era și așa explicată de propria scu
fundare in gînduri. Simplul fapt că se intîînește 
in afară cu o altă privire il deconcertează. îi pro
duce un nou șoc și, speriat parcă, de revine — 
mai crispat în neputința sa (crispare subliniată și 
de recurenta încă — ce — adine) la un activ re
gim lăuntric.

Pleoapa e hotar și. totodată, punte-hotar între 
o lume cu semnele și imaginile risipite și un eu 
ferit de această lume, cu resurse sufletești ce-i 
pot stimula imaginația.

Or. văzul lăuntric rămine mereu receptiv chiar 
și prin pleoapă, fiindcă poetul cunoaște o adevă
rată in sațietate de a privi și. bineînțeles, de a 
fi privit. Deși incomodat de lipsa iubitei, el se 
vrea privit îndelung și la modul imperativ cu lu
minile stinse ale ochilor ei, care nu i-au răspuns :

„Si dacă ochii ce-am iubit
N-or fi de raze plini.
Tu mă privește liniștit 
Cu stinsele lumini".

Văzul stins, precum steaua ce-și mai trimite ra
zele. dar care „nu e~. are. dea. proprietatea de a 
se continua in văzul plin (de raze ce vin, com
pensator. dinlăuntru) al poetului.

în ipostaza *a terestră, elementară, iubirea se 
împlinește anume prin aațiu! nrivirii : „Si ochii 
tăi nemișcători Sub ochii —De te 
înalț de subsuori Te nalță din i-tie : Cind
fața mea se pleacă-n jos în : \mu ,; : fața. 
Să ne privim nesățios $i d~c-- ? w a viața' — 
iată îndemnul stereotip la dragoste 5 C-?-
Ochiul participă la toate mom * *e *A- aU go
tică mai întii ca declanșator a! d-.-ea 
stimulent și reactiv al posibilități: .J— . sav.’e® de
liciile ei superioare. Scena iiitil-’i. ; de 
rat cu Sburătorul cuIminează intr-o ext-.' a privi- 
rji, care, .cunoscând desfăiem .'iiwwRă, n*«re qarri- ‘ 
ma : ;.Unu'n brațele altuia treavrtad e: se 
l Numai ochiul e vorbăreț. limbs ].<* - mută. 
Ea-ri acooere cu mina fata de sfiaÂE I Ochii-n 
lacrimi și-i ascunde intr-un pi.: ea Ue o**i •

în poezia secolului nostru îi Fe»in facul
tăți CU'adevăfat demiurgice : el nu numai că transfi
gurează lumea in mod romana - : o : r-s
numai că întreprinde <> introspect Ie a cT;: : îi recîf 
identitatea Dierdută. Poetul este un privitor ;n sens 
activ, ochiul lui fiind situat în chiar centrul 1 utl. 
(„Nu căuta drumul. cautA centrul !“ — exclamă eu 
aer de manifest Paul Claudel : „Atunci c-.nd 
multe lucruri sint așezate in jurul ur.u: cenifu. i 
privindu-le dîntr-o parte. * Se ascund ur.ul H 
altul : numai așezindu-te în centru ii vezi lămu
rit pe fiecare-.). Regimul privirii este tai-.?, 
mai exact spua. destăinuirea. Cu o aer-t>;,.ita>.= 
proprie animalului, ochiului rilkean (In A «pta ele
gie) se împlântă in afară, țintește lucrunie cu 
imobilitatea concentrată a răpitorului, șc- 
în zona oură a simțirii taina sunr«r * : Cu mu de 
ochi privește tot ce-i viu / adine deschisul. N ■t' -.- 
Ochii noștri / sint situati. ir.torsi. fc’ul '.or : 
capcane-n jurul pragului suprem. în față — 
spațiul pur. etern in floare. ' si totdeauna — lu
mea. si nicicind / nici un niciunde fără oe nimic : 
neprihănitul neasiguratul. / ce-] respirăm si ȘTIM 
că-i nesfirsit. si nici nu-1 jinduim. CooiL te 
pierzi. ' vibrând. in calmul lui. Sau mori si EȘTI. 
Cu moartea-n fată, moartea n-o mai vezi. or:- 
virii-mpJîntindu-si-o-NAFARA cu ochi enorm:, 
cu ochi de animal.-

In truverii rea e inoperantă in fala „adine deschi
sului** — poetului i-ar fi suficientă, poate, numai 
privirii vorace „a tot ce-i viu*. Ochi ui-gură <: 
ochiul-dinti simbolizează respectiv foamea văzu
lui și pornirea lui neinfrinatâ de a se împlânta in 
carnea lucrurilor. în urma ooereî de activizare a 
simțurilor. pe care o intîînește poetica secolului 
XX — fie continent, fie instinctiv —. văzul devine 
născător de lume și tezauriza tor de valori inte
rioare („Văzul și-a creat o lume a sa*. — susține 
același Rilke), creator de sinteze.

Prometeu și Orfeu se intilnesc intr-o singură 
-figură : in aceea a Poetului al cărui eu se regă
sește. printre .lucrurile imblinzite si stăpinite cu 
privirea si cin tecul.

Ochiul cu facultăți orfice. impăcindu-1 -cu lucru- . 
rile si cuprinzindu-le odată cu semnificația lor. 
capătă, de asemenea, o funcție socială : îmbunătă
țește lumea prin cuvînt. o renaște, o Dune pe te
meiul ordinii și armoniei.

Mihai Cimpoi
(Translație fragmentară din „NARCIS ȘI HY

PERION**, eseu de*pre poetica lui Eminescu, de 
MTHAI CIMPOI, Editura „Literatura artistică*, 
Cbișinău. 1979, p. 210—215).

Visul este unul din topos uri Le funda
mentale ale romantismului și. la drept 
vorbind, ale întregii culturi omenești. 
Dar, dacă vom vrea să vorbim despre 

„Eminescu și visul** nu o vom face dintr-o ase
menea perspectivă : nu ne interesează nici 
visul ca dimensiune onirică (așa cum il anali
zează G. Cil in eseu) și nici visul ca simbol cul
tural (așa cum 11 descrie A. Beguin in cunos
cuta sa carte). Ne interesează insă cuvintul vi*, 
ața cum apare el in textele emine$fi#ne. Em
pirismul brutal al unei asemenea aserțiuni tre
buie insă temperat și nuanțat : nu cuviniul ca 

^re (deci nu statistica) și nici impîkațri-- 
Texrua'e imanente (deci nu stilistica a^. --:-
constiiuie țelul rindurilor ce vor urma. Aș 
Insă să putem ajunge către miezul de iao«***' 
al acestui cuvînt, așa cum se configurează fl 
pe pai cur «ui operei lui Eminescu. La 
cu genurile creatoare ale poetului, visai nu v*- 
nea ca o simplă succesiune de litere. deci ea 
un simplu cuvînt al limbii cotidiene. El avea o 
tradiție simbolică, o istorie a prezenței sale in 
literatură, un univers de implicații fi;£==Sre

Istoria literară, comparatiști ca, filo
zofia ori studiul structurilor antropologice ale 
imaginarului pot da deplin socoteală despre 
acest orizoot de Înțelesuri. As \Tea ime. să 
dÎTvnîo de =-rest punct, dacă nu cumva ■--vul 
capătă o nouă valoare La Eminescu. d-.A nu 
cumva ««n parilor sale de dicționar li se mai 
poa’^i încă un nou spațiu semantic. Cred
că la Eminescu visul nu poate fi citit ca „vi*- 
si că el beneficiază de o aură aparte de înțeles, 
tot astfel cum un sunet, înconjurat de ecourile 

nu mai este sunetul inițlaL Altfel spjs 
și-ar creiona o realitate poetică prcgb'w.. 

ji ur, orizont de semnificații implicite specifice. 
Dar. cum care se poate Îmbogăți un cnvint.
♦ .gîo de limitele sferei sale semantice și tra- 

r.al poetice ? Răspunsul la această între
bare ii vom aria din analiza contextelor sale 
imedfate, adică din studiul locului uade inîre- 
pătriuiderea metaforică a sferelor semantice 
nație noi înțelesuri poetice. Visul spare întot
deauna in vecinătatea unor anumite cuvinte, 
iar frecvența unor asemenea intilniri tace ca 
ele să-și proiecteze, unele asupra altora. cite 
ceva din raza de lumină a semnificației lor. ast
fel incit fiecare din ele, și toate la un loc. ajung 
5* însemne mai mult decit ceea ce însemnau 
ele inițiaL

Dacă am căuta să punem în lumină toate 
curentele în care apare visul lui Eminescu, ne 
vom găsi in fața unei uriașe teme cu variațiunt 
termenul apare in cele mai diverse poziții, in

Festivalul 
de poezie 

-Mihai Eminescu»
Cea de a Vl-a ediție a Festivalului 

de poezie ..Mihai Eminescu", inclusă 
acum in amplul peisaj de manifes
tări al Festivalului național „Cinta- 

■a României", s-a desfășurat intre 14 ți 18 
iunie la Iași — orașul care a inițiat această 
sărbătoare a geniului românesc in care 
marele nostru poet și-a trăit o parte din anii 
cei mai fructuoși ai vieții sale.

Deschiderea festivă a avut loc în seara zi
lei de 14 iunie, în sala Teatrului național 
„Vasile Alecsandri“, cuvintul de deschidere 
fiind rostit de către scriitorul Andi Andrieș, 
președintele Comitetului județean de cultură 
și educație socialistă. A luat cuvintul apoi 
tovarășul Petru Enache, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al Comitetului 
Central al P.C.R., prim secretar al Comite
tului județean de partid, președintele Consi
liului popular județean, căruia i-au urmat 
scriitorii Vasile Nicolescu, din partea Consi
liului culturii și educației socialiste. Constan
tin Chiriță, vicepreședinte al Uniunii scri
itorilor din R.S.R., Mircea Radu lacoban. se
cretarul Asociației scriitorilor din laji- In ca
drul festivității au fost acordate ți premiile 
Festivalului. Premiul pentru „Cel mai bun 
volum de debut" apărut între edițiile a V-a 
șl a Vl-a (acordată de către Asociația scriito
rilor din lași) a fost inminat Domniței Petri, 
pentru cartea intitulată „Eclipsa", apărută ia 
Editura Junimea. Revista „Conrorbiri lite
rare44 a acordat poetului Ion Gheorghe pre
miul pentru „Cel mai bun volum de poezie 
patriotică" — cartea cu titlul „Dacia Feniks". 
Diploma pentru creații corale inspirate di> 
opera lui Eminescu (acordată de Studioul de 
radio și televiziune Iași) « fost conferită com
pozitorului Viorel Munteanu.

Ampla sărbătoare eminesciană a continual 
cu un recital suiținut de poeții Ioana Cră- 
ciunescu, Nicolae Turtureann, Comelin Stur- 
zu. Carolina Ilica, Petre Bucșa. Teohar Mi- 
hadaș, Anghel Dumbriveanu. Ion Roșu. Horia 
Bădescu, Aura Mușat, Nikolaus Berwanger, 
Ovidiu Genaru, Lucian Valea, Vasile Mihă
escu. Damian Ureche. Dumitru M. Ion. Apoi 
corul „Gavril Musicescu", dirijat de Ion Pa
ra lac he, a susținut ■■ program de piese co
rale pe versuri de Emiuescu. Acton ai Tea- 
truh’i National din Iași au recitat din opera 
poetului.

în a doua zi a Festivalului, după dezve
lirea unei plăci memoriale la vechea Um- 
r'Zfitaîe. in aula 3s»Âatecu unirersitare „-W. 

din lass a a rut loc o sesiune de 
com^nscări științifice, sub genericul „Interpre- 
Un nuinescologtce". Au fost prezentate co- 
istwnicdrile : ^Ideite lui Eminescu despre tea
tru" de Mihai Drăpan ; „Mitul veșniciei in 
poezia Revedere* de Petru Zugun ; „Struc- 
r*_n ara^aiicaie șs poetice la Eminescu" de 

Iriwiis ■ _Err.ii.eicu și mitul dacic" 
de Virgil Cuțitaru : „Eminescu și desacrali- 
zarea rpațiutui poetic" de Ion Constan- 
rifecîcu ; „Eminescu și Shakespeare" de 
$te*au Avidanei. Cu acest prilej au fost 
rrztowtc și expoziția de manuscrise emi- 
scsriene și e£(ii Elinei cu deschisă in 

Bibliotecii La Arhivele statului din 
Iași a arat loc apoi vernisajul expoziției 
.Ediții eminesciene", din cunoscuta colecție 
Dnmum Gru maze sen.

In zina de IC iunie, la Muzeul de litera
turi a Moldovei. (.jCasa Pogor"), in cadrul 
„Prelecțiunilor Junimii," criticul Eugen Si
mian a vorbit despre Eminescu azi". în în
cheiere. actori ieșeni au interpretat versuri 
din creația lui E-ninescu.

Tot la Iași i-au mai desfășurat lucrările al
tor manifestări. La „Casa cărții" a fost lan
sat al douăzeci și doilea număr din colecția 
„Eminesciana", a Editurii Junimea (volumul 
intitulat „Arta corintului la Eminescu" de 
D. Caracostea, edtție alcătuită de Nina Ape- 
troaie și prefațată de Ion Apetroaie). A vorbit 
criticul Mihai Drigan.

La Combinatul de utilaj greu și la între
prinderea „Nicolina4*, in zilele de 16 și 17 iu
nie au avut loc șezători literare și recitaluri 
de poezie și muzică pe versuri de Eminescu.

Grupul itinerant al scriitorilor participant 
la Festival a plecat din Iași la Botoșani, 
punct de pornire al unui pelerinaj la Ipotești. 
De aici a fost urmat traseul străbătut altădată 
de pașii poetului, ajungindu-se pină la Blaj și 
București. La Botoșani a avut loc sesiunea de 
comunicări științifice „Eminescu — spirit uni
versal". în sala Teatrului Național din Tirgu 
Mureș, sub genericul „Sentimentul național la 
Eminescu" a avut loc o altă sesiune de comu
nicări, încheiată cu un recital de poezie. Se
siunea de comunicări științifice cu tema 
„Eminescu și patria" s-a desfășurat la Blaj, 
urmată de asemenea de un spectacol literar- 
muzical Eminescu.

A Vl-a ediție a Festivalului de poezie „Mi- 
hai Eminescu" s-a încheiat la București, pri
lejuind un pios pelerinaj la mormintul poe
tului. Muzeul literaturii române a organizat 
o sesiune de comunicări științifice intitulată 
„Eminescologia — o știință constituită".

Virgil Cuțitaru 

cele mal variate poziții, in cele mai variate 
ipostaze. Desigur, cineva ar putea osirdi cău- 
tindu-i valorile gramaticale, dar nu știu cit fo
los va aduce o asemenea cercetare pe un eșan
tion, de exemplu, nu exhaustiv, dar reprezen
tativ. constituit de la textele cuprinse în ediția 
Murărașu, am găsit, cu titlu informativ, 20 de 
predicate. 24 subiecte, 22 complemente directe, 
21 rtfwn piemen te indirecte, 30 atribute substan
tivale. 24 complemente de mod, uniformitatea 
distribuției arată nou-pertinent criteriul gra
ma ticaL Cuvintul' e foarte frecvent mai ales 
in lirica de tinerețe, unde are însă valori apro
piate de cele comune. Abisul este „de nour și 
Ti»-, fruntea iubitei e încoronată de „vise**, spe
ranța e „un vis-, iar iubita e „un vis în mi
rare-. Visul desemnează aici acea lume ireală, 
dorită și așteptată, arareori atinsă, niciodată 
stăpiniiă. El in^>sscă o intrare (confundarea) și 
o ieșire (trezirea). în ansamblu, el apare ca un 
refugiu trecător, ca o zonă de fugară liniște și 
fericire iluzorie.

Dar. tot acum, apar citeva imagini care vio
lentează limitele „prestabilite** ale acestui ter
men poetic. De exemplu, miazănoaptea și .,pe- 
trece-n visuri de iarnă a ei viață*4 (Poveste, 
IM*) sau „-.-al măr ei vis rebel ' Sfarmă lu- 
mJe-i de valuri De pămintul eternei*4 (Cine-I?, 
Io6B). In slirșit. in poemul Mureșanu, scris in 
același ar., Eminescu spune : „Somnia regina 
cornLixiă-arbitrară Tristeță cu rls / Vrăjește 
vi* de aur in noaptea amară In suflet închis*4. 
S:î?i aici «niile de forță ale viitoarei deveniri. 
Eh» univer* pasiv, visul devine o forță proiec- 
ti^-A el esie creat de ceva, el este rodul unei 
aco ii tip- Nu te mai retragi in vis, ci pășești 
intr-un ivi de viu Anumite fenomene ale 
)nmt sjjanmite gesturi și acțiuni creează in jurul 
Ur m orizont de semnificații închise : acesta 
capâtă la EziJinescu accepția de vis. Integrarea 
in poezie d*vw<? integrarea in vis : orice ele- 
nwat din acest punct de vedere,
r.u se £Lai pcate justifica prin el Însuși, ci apa
re ca o protecție a i*nei alte lumi, ca o prelun- 
gue ireală ți toniși dotată cu o esențială forță 
de ființare. Astfel, luna este : „Ea. copila 
dfe sutrr. visul negurii eterne-, sau „Luntrea — 
tea e%- vor. — albastr-a mării / o

sa«i e vis al neființei universul
cel hnner.r-. Deci lucrurile nu se mai petrec și 
nu unt m vi*, ci pur și simplu sint vis.
Dm acest moment. Întreaga lume Începe să vi
seze. adie*, să rre*Jte realitatea : „Noaptea-n 
nori visează stele.-* „Unde crivățul visează 
uriașe vijelii—* . S’răbuna rriază-noapte... Ce-n 
non viaează stele—*, „iar undele visează spu

ÎNSEMNĂRI DESPRE 
„MINUNEA1* EMINESCIANĂ
P

ostuma emirM^riană Antropomorfism, 
o humorescă plină de spirit si de idei, 
elaborată de Poet — duDă arătările 
editorului său. Perpessiaus. la lași, 

cam In 1975 — ..citită, după același învățat — 
La vreuna din aniversările, oarecum libertine, 
ale Junimii** — conține versul care încheie con
siderațiile hazoase. dar nu mai puțin schopen- 
haueriene. pigmentate cu nume ilustre ca : 
Pitagora. Platon, Mohamet ș.a. : „Și cu multă 
plecăciune vi se-nchină — Minuoescu*. supra
numele pe care și-1 adoptă de atunci autorul 
Luceafărului.

Trebuie să remarcăm, imediat, că sus-men- 
ționatul cognomen i s-a atribuit Poetului de 
adversarii săi și ai „Junimii*4. în speță de către 
Mihail Zamfirescu, în „bufoneria literară lirică4*, 
operă editată — cum ne indică tot Perpessiciu^ 
— de Revista contimporană, în 1873, deci an
terior compunerii poemului Antropomorfism. 
Cognomenul, vulgo porecla, se dorea ironic — 
nimicitoare in intenția inamicilor declarați ai 
„maiorescienilor44, dar exprimă, de fapt, o ca
racterizare sintetică „minunată*4 — cu un ter
men autohton, a „veseliei senine44 (Heiterkeit, 
In limbajul schopenhauerian. pe tema geniului), 
incit însuși Eminescu nu și-a găsit alta mai 
nimerită.

Avem așadar temeiul de text, riguros atestat 
— așa cum cere cercetarea filologică.—.<pentru 
a intreprinde investigarea sisfemăticS a‘ înțele
surilor „minunii44 in gindirea și expresia poeti
că eminesciană.

împreună cu orbi, dor, umbră, codru, rază și 
adiacentul lumină, alături de epitetele dulce, 
moale, blind, creația eminesciană este invadată 
de polimorfia și policromia, cu nuanțe seman
tice dintre cele mai varii și surprinzătoare, a 
„minunii*4 captată și sustrasă lumii de Poet.

Nomenul substantival ca atare — ca si sino
nimul „uimire*4 — cunoaște multiple derivate 
adjectivale ca formă și sens : minunat, uimit, 
fermecat, încremenit, înmărmurit. împietrit ș.a.. 
incit este greu de conceput o cunoaștere adec
vată a specificului geniului eminescian, fără a 
ne raporta continuu și din cele mai felurite 
unghiuri prospective la acest termen catalizator 
— am spune cu Blaga — un focar primordial, 
al „mirabilei- opere a PoetuluL

întiia semnificație a încărcăturii filozofice si 
pasionale a acestei vocabule revelatoare tine de 
domeniuj erotic.

începem și aid cu Luceafărul, miracolul și 
oracolul literaturii noastre, unde constatăm. în
dată. că „minunea44 este indisolubil atașată 
•chiului. simțul cel mai ales, ce-i deschide lui 
Hyperion priveliștea lumii, a fantasmagoriei și 
„minunățiilor*4 ei : „Dar ochii mari și luminați 
l Lucesc adine himeric. ! Ca două patimi fără 
aaț Și pline de-ntuneric-. Ca apoi, in episodul 
Călăiina-Cătălin să aflăm distihul : ..Ea-1 ascul
ta" pe mrnlaș / Uimită și distrată*. în cele două 
pasaje citate mai sus iei uri cal și uranicul se 
îngemănează inextricabil, sub semnul aceleiași 
„uimiri-, iscată, doar in aparență — de planu
rile diferite ale contemplării.

Congeneră minunii „luciferice4*. numai că.e 
mai „umanizată* — scăldată intr-un grad mai 
potențat de duioșie, și ea specific eminesciană, 
ni se revelă cu patos retinut, sensul ..apariției" 
și „dispariției44 ființei dilecte. simbolizată in 
Floare albastră : „Si te-al dus. dulce minune. / 
S-a murit iubirea noastră-. Oscilația substanti
val-adjectivală a fațetelor uimirii își găsește 
expresia de vrajă și in Povestea teiului : „Ca 
din farmec Ea tresare. / Și jpriviad jiimiț^-ji 
lături > ...Iară inima-f se împle'/ De un farmec 
dureros*4 — unde interpretul nu știe — în fala 
marii Poezii — dacă uimirea produce farmecul 
sau dacă acesta este izvorul ei „fermecat*4. Si 
să rețină tot aici epitetul dureros, atît de pe
netrant Ia Poetul nostru, care atașat farmecului 
sugerează ipostaza dorului, a dulce! Jele, ates
tată in Călin... și în alte poeme, atrăgindu-ne 
atenția asupra popularității termenilor In dis
cuție.

Dar „minunea" eminesciană ne mai - relevă 
ceva ; ea se constituie In termen de legătură 
intre antume și postume. întărindu-ne convinge
rea că nu poate fi vorba de o discrepantă intre 
acestea, ci despre raportul dintre produsul ar
tistic oarecum finit, rîvnit de Poet, și treptele 
intermediare ale creativității. Dovadă în acest 
sens sint accentele „minunii" in postumie neela
borate, precum : Basmul ce i-*ș spune ei, și. 
mai ales. Care-i amorul meu in astă lume, unde 
citim distihul : „Unde e îngerul cu aripi senine. 
/ A sufletului meu scumpă minune?" — care 
manifestă atîtea similitudini, ideatice și expre
sive. cu incantația ce se degajează din stihurile: 
„Căci penthi care altă minune decit tine / Mi-aș 
risipi o viață de cugetări senine*4 din tulburăto
rul lied antum Nu mă înțelegi — conținînd „pre
cizări" foarte importante privind modul de a 
compune, descompune și recompune imaginile. 
„Seninul — un alt dat primordial La Eminescu 
— este aplicat. în ultima postumă invocată de 
noi. făpturii dilecte. ca. în elaboratorul poetic de 
mai sus. net superior — același concept poetic 
să devină un atribut rezervat exclusiv „înalt 
cugetătorului4* Eminescu.

Pornind de aici, ni se deschide și perspectiva 
abordării ponderii „minunii*4 in încercarea de a 
cristaliza și valorifica, artistic vorbind, raportul 
pasiune-ratiune. in termenii meditației poetico- 

- filozofice eminesciene : minte-inimă. Ambigui
tatea. profund poetică. în acest raport. este 
potențată si nuanțată prin inserții-cosmice in 

me44, pentru a fi cu adevărat, trebuie să creezi, 
deci să visezi.

Cuplul însuși va dobindi totala împlinire țrin 
cufundarea în vis. Dar, nu este vorba de vis* ca 
reverie ori ca speranță deșartă, ci de un fel de 
vis pe care, din lipsa unui alt termen, l-am 
denumi arhetipal. Și aceasta, pentru că el nu.se 
manifestă ca un fapt individual, subiectiv și 
izolat, ci ca o esență a firii, ca ceva care emană 
de dincolo de limitele vizibile ale realității. 
Perechea letargică adoarme copleșită de flori 
de tei și învăluită în armonia firii. Acum e 
clipa supremei împliniri, acum e clipa cind 
adincurile se deschid : „O, priviți-i cum visea
ză / Visul codrului de fagi !“ In vis, dincolo, 
individul, se unește cu esențele firii ; visul co
drului, adică realitatea sa lăuntrică, universul 
său proiectiv, de o natură analogă celei mitice 
(prin surplusul de realitate și de valoare exis
tențială .de care beneficiază) se' împrăștie în 
orizontul interior al ființei umane. Pe această 
dimensiune binecunoscutele versuri „Vom visa 
un vis ferice44 dobîndesc un nou sens : „vom 
visa“, adică vom trăi deplin, vom crea din și 
pentru noi ; „un vis“, adică un spațiu vital 
aparte, un orizont ce ființează în egală măsură 
in afara lucrurilor (din perspectiva aparențelor) 
și în sinea lor (din perspectiva esențelor). Iar 
atunci cînd „Cucu-ntreabă / Unde-i sora Vise
lor noastre de vară ?** trebuie să înțelegem că 
armonia s-a frint. că intrarea în spațiul arhetip 
a devenit imposibilă. Este Invocat aici un uni
vers, un teritoriu accesibil doar în urma unei 
hieratice inițieri, și nu intîmplător cucu, pasă
rea desperecheată și veșnic singură, este acela 
care marchează echilibrul sfărîmat.

De altfel, hieratismul acestui spațiu se cnn“ 
Stituie prin convergența unor termeni tipici, 
întotdeauna visul este de ,,aur“ (simbol a cărui 
valoare poetică nu mai trebuie explicată aici). 
Tot astfel, el este „ca o poveste**, iar în jurul 
său se adună roiul „basmelor44 și „erosurllor44 
străvechi. Este firesc deci ca aici să se reinsti- 
tuie virsta „copilăriei" și ca „norocul" să fie o 
prezență palpabilă și certă. Iar dacă e vorba 
de copilărie și de noroc, orizontul va fi populat 
de lumea magică a „corului*4, de sunetele ador
mitoare ale buciumului, de vraja lunii și de 
armonia firii.

Schița este sumară, dar pentru cel care a 
pătruns în universul eminescian ea este cunos
cută și sugestivă. în fond, tot cadrul (fizic și 
psihic) creionat stă sub semnul visului. Mai 
mult chiar, s-ar putea spune că el este visul 
eminescian. Visul dobîndește aici o consistență 
ontologică, termen care-și are justificarea în 
măsura In care poezia își impune lumea el ca 
pe o realitate proprie. A fi vis înseamnă a fi 
cu adevărat El este altfel starea deplină a firii : 
„Totu-i vis și armonie44.

Mihai Coman

sistemul cărora Iun* (Schopenhauer o alătură 
pe aceasta — revelant — de Laune — „capri
ciu*4). apoi turbulența Si inconstanta valurilor 
compun și descompun atmosfera erotică, ca in 
versurile : „Luna lin roșește-n față de amor și 
de mirare, / Se a plană de uimire valu-albastru 
vagabond44 (Memento mori). Ca. în alte postu
me, înălțimile, stincile. împreună cu viețuitoa
rele ce le populează, să ne ofere și ele spectaco
lul „uimirii*4 : „Ca cerbul uimit ce prin creștet 
de stinci / E urmat de săgeat-arzătoare" (Eco). 
Și. precum un nou Orfeu, inițiatul Eminescu, 
pe urmele confraților Vergiîiu și Ovidiu. ne face 
să asistăm, in poezie ca și în proza sa artistică, 
la „uimirea4* provocată elementelor, firii.... de 
cintece : „Steteau toate uimite âuzlndu-î' cînte- 
cele“ (Făt-Frumos din lacrimă). Iar. ca o do
vadă in plus că nici între proza și poematica 
creatorului Luceafărului nu este vreo incon
gruență artistică, de fond, cităm fraze clin ace
lași „poem** in proză : „Făt-Frumos vedea cum 
înfloreau două stele albastre, limpezi și uimite 
— ochii miresii lui44 — ceea ce corespunde 
aidoma sintagmei „uimițli ochi44 atit de frecven
tă in capodoperele sale versificate.

Am semnalat mai sus rostul primordial al 
„ochilor41 — „izvoarele uimirii" (Gemenii) — in 
captarea și transmiterea artistică a .jninună- 
țiilor*4 lumii. Atestări in acest sens sint mulli- 
Jli? ^-4“ propoziția* de profundă rezonanță 
stoică (fin Glossă • „Privitor ca la teatru44 •— cu 
reminiscențe din pitagoreism. din Marcus Aure
lius, Epictet, Shakespeare și, de ce nu? din 
Schopenhauer — ca și din creația populară — 
pină la variantele din Odă in metru antic, unde 
răsuna hora ț ian ui Nil admirări — „N-admiram 
nimic-.

Atașat „minunii**, crescut din substanța ei, 
palpabilă, dar și eterică — semn și acesta al 
marii Poezii — avem a considera „marmorea- 
nul“. cu fațetele lui : împietrit, încremenit, în
mărmurit ș.a. și, nu mai puțin — strămutindu-ne 
in planul interiorizării — faimoasa și insufi
cient abordata problemă a semnificației „inci- 
frării44 și „descifrării" eminesciene. Ne referim 
la Povestea magului călător in stele printre 
stihurile căreia figurează următoarele : „Și-n 
dulcea atmosferă uimită, purpurată / S-aud gla
suri ușoare, ca arfe care pling" sau : „Din ma
rea cea albastra, care e steaua mea? I E acel 
trandafir roșu, ce mult-duios-uimit / Lucește-un 
gind de aur deasupra-ml in zenit? — unde 
„trandafirul" pare a fi de aceeași substanță și 
învestit cu aceleași atribute simbolice, ca „enig
matica" Floare albastră.

Dar, în poemul cu atîtea stratificări inițiatice, 
evocat mai sus, ne-a fost dat să descoperim o 
sintagmă și ea revelatoare : „...Cum picături ce 
sorb / Toate razele lumii într-un grăunte-uimit 
/ In el is toate, dînsul e-n toate ce-a gindit". 
Ne întrebăm : „grăuntele-uimit" să nu fie oare 
un „precursor" al Inefabilei — „mirabilei se
mințe" din stihurile lui Blaga. un alt. posterior, 
admirator al ..corolei de minuni a lumii" — pe 
care a inaugurat-o, artistic vorbind, la nivelul 
ethosulul și pathosului românesc și eo ipso al 
artei poetice universale plăsmuitorul Luceafă
rului ?

Este locul aici să ne exprimăm dezideratul 
studierii adâncite și sistematice a acestor ,jni- 
rabilia mundi*4 izvodite pe teren românesc, por
nind de la creația și „uimirea" populară („lume, 
lume și iar lume") — exemplară și în aceasta 
privință — trecînd prin Dosoftei („Minunată-i 
unda mării") prin „înțeleptul" Anton Pann și 
p^nă la expresia „minunilor" lumii, minții și 
inimii din Sadoveanu, Arghezi, Blaga și poezia 
noastră mai nouă — toate confruntate cu datele 
liricii universale.

Dacă matricea „minunii" eminesciene este 
atmosfera erotică, să nu uităm însă reverbera
țiile ei și pe planul istoriei naționale si univer
sale. In Epigonii, întîlnim expresii, ca : „a is
toriei minune'4 — „o minune luminoasă" — 
apoi. în Memento mori : „Lumea asculta uimită 
glasu-i dulce și încet", ca suita de „uimiri" să 
culmineze în același ■ poem cu apoteoza Romei 
eterne : „Și atunci apare Roma în uimita ome
nire".

Complexul „minunii" în expresia lui emines
ciană are — cum vedem — ramificații și înțe
lesuri adinei, plămădite de spiritualitatea româ
nească, dar rosturile lui Ies și mai bine în 
relief dacă îl confruntăm cu formulele cores
punzătoare din tezaurul gindirii și literaturii 
universale. Sofocle în Antigona lasă corul în
fiorat să exclame : „Pe lume sînt multe minuni, 
/ Ca omul nu este nici una" — ce-și află co
respondentul în apostrofa eminesciană din 
împărat și Proletar : „...spuneți că-i omul o 
lumină... ?“.

„Minunea" în sens plasticizant — marmorean 
(„ochiul Greciei antice" — la Eminescu) dar șl 
în forma sa intelectualfzată — „mirarea" — era. 
după Platon și alți înțelepți ai Eladei — „în
ceputul înțelepciunii, al oricărei folozofii" — 
adevăr relevat, adesea subliniat și de Schopen
hauer și deci știut de Eminescu. Ovidiu. 
consîngeanul și confratele lui Eminescu. ne face 
părtași, în marea frescă a „schimbatelor chi
puri14 — a Metamorfozelor — la toate „minu
nățiile** lumii, de la ..cosmicizarea" și „umani
zarea" haosului primitiv, la mlrabllele si incre
dibilele „transformațiuni" — pină la glorifica
rea geniului Romei și a Poeziei — „Carmen 
perpetuum",

Grigore Tănăsescu



Arh6
un singur lucru nu aflase 
câ trupul poate să ii moara 
într-o amiază fără nume 
miinile ii vor fi atit de grele 
incit pinâ la frunte va fi o veșnicie 
de străbătut

era frumos, luminind 
cu inima curată printre păsări, apa 
nu-i putea-nvâlui trupul, focul 
nu-l putea îmbrățișa, întunericul 
nu-i putea fringe raza privirii, veninul 
nu l-ar fi putut atinge 
el 
nu era vinovat

Taina desăvîrșirii
îngrădește dar răutatea 

dă-i un sfirșit, sâ-nceteze 
nebunia lor cea însetată de singe frățesc 

revărsarea 
răutății peste suflet și inimă 

vindecă, lină luminindu-se 
pururea blinda 

taină a tainelor, începutul 
bucuriei 
căci va veni o zi, o zi desăvirșind 
cosmosul sufletelor și al atomilor 

o zi a răsplătirii 
pentru tot singele vărsat in ascuns 
pentru toată scirba și sila

o zi a tuturor oamenilor 
și a fiecărui gind și a fiecărei 
fapte 
o zi cind nimic 
nu va râmine ascuns, slavă și sabie 

aproape, aproape 
pentru totdeauna 

ale fiecăruia 
voința 

de-o viață 
se va-mplini 

desăvirșiți cei ce-au dorit 
desâvirșireo 
taina desăvîrșirii 
poate unul, acela unul

și pentru toți cei din jur fără nici o 
importanță

Străvezime
cită odihnă

in suflet pogorâmint 
sofianic 

străin, luminind 
aproape cuvint, aproape ningere 
numai taină și numai dar 

nevăzut 
deasupra adîncului 
inimii 
fără sâ știu

fără să pot înțelege.

Rug
cind se afla 
sub geana unei peșteri 
ca și cum sufletul ca singele din rana 
ar fi privit afară, fără văluri 
lina chemare 

și puținul trup 
la arătare supt de marea sete 
ce-și face din deșert 

lăcaș 
și slavă

șl l-a acoperit căci nu eu ochii 
privea intf-e subțire adiere 
ca și cum viața nu s-ar mai ascunde 

lumină m lumină

și trupuri, ceruri, Mere*e rt** 
mulbmea-nfătisărilor si gândul 

ce incâ le acoperă, orbind 
si ce na Imă 

privirii decrt rana sa deschisă 
sau irtimplârile ce sin< tafru aaMud 

asemeni razei ce se tine-n frunze 
anume povestind 
miiul ce rine spre orașe load 
de unde rjI turul atacă
și ce e zborul, ee-i piutiree, așezarea 
apelor, 
a gindului
deasupra semnelor ca intr-an mm de pace 
rouă, ca-n miezul wfletahii ce reso**i 

și nu-i știm fata 
deși in noi se află 

șl totul
înconjurindu-se de cerul sâa 

ea o sâmintâ 
atit da alb fi de fragi 

s-ar face străveziu
și lasă 

clară, vederea 
vederii dinăuntru

teatru \

Am avut privilegiul să asist la un 
recital de rară frumusețe, susținut 
în Capitală de o actriță a Teatrului 
Național din Tîrgu Mureș, actr.ță al 
cărui nume este Adâm Erzsebet.

Spectacolul intitulat „Umbra soa
relui*4 este imaginat pe selecțiuni 
din Moricz Zsigmond, romancierul 
care reconstituie viața principe! ji 
Bethlen Gâbor domnitor al Transil
vaniei între anii 1613—1629. de la a 
cărui naștere se împlinesc 400 de ani.

Partitura generoasă a montajului 
oferă acestei excepționale actrițe 
prilejul de a-și dezvălui calitățile 
scenice, complexitatea talentului său 
evidențiindu-se într-o fermecătoare 
simbioză de poezie, muzică și miș
care plastică rafinată.

Posesoare a unui registru vocal 
nebănuit de divers și nuanțat, a unui 
temperament dramatic autentic, 
Âdăm Erzsebet reînvie îrț spațiul 
sugestiv al unei scene austere o în
treagă spocă istorică, trăind, rind pe 
rînd, roluri și ipostaze dintre cele 
mai diverse.

Textul este, de fapt, o pledoarie 
caldă pentru pace și înfrățire între 
popoare, pentru rațiune și demnita
te, deci de o stringentă actualitate.

Actrița trece cu naturalețe de Ia 
o stare emoțională la alta, fiind rînd 
pe rînd : neîndurătoare, calină, vio
lentă, docilă, revoltată sau resem
nată.

Faptul că Teatrul Național din 
Tîrgu Mureș a prezentat la Bucu
rești un recital în limba maghiară

POEME DE

daniel turcea
Plenitudine și puritate

upă debutul cu Entropia
(„Cartea Românească" 
1970). carte a mirajului 
imaginativ, Daniel Tur

cea a tăcut aproape un deceniu, 
pentru ca să ne apară într-o nouă 
lumină, evoluat spre un limbaj 
epurat, de pură transcripție spiri
tuală prin Epitania („Cartea 
Românească", 1978), una dintre 
capodoperele poeziei noastre din 
ultimele decenii.

Clară emanație mentală, limba- - 
jul imponderabil al poeziei sale 
reface o continuă stare de extaz, 
sublimă (reușind acolo unde au 
eșuat atiția), poetul de formație 
pozitivistă Daniel Turcea îmblân
zind prlntr-o deosebită artă a 
vizualului abstracțiunile ultime,
obținînd un diafan murmur angelic comparabil cu „scrierea Îngerească- a lui 
Kandinsky : ,.— fii-mi / mormint de scorțișoară și ta tine am să viu — 
rog / să-ți fiu / un bob de grîu Îngropat in lină seară ta făgăduit / ținut 
lingă riul / preacurat unde pasăre ! pogoară / ta zori < să r.-ț; f-u ! povară 
/ lacrimă să nu-ți mal fiu

De la plenitudinea vizionară a Entropiei la puritatea ■£& .cică a Epifaniei, 
drumul străbătut de poezia lui Daniel Turcea, memorabilă transcripție muzicală 
a unei metanoia, mărturisește o asceză morală și spirituală a - de exi
gența reincorporării in arta scrisului a unei sater.otac artă supremă, 
dificilă, canonică, vădindu-și rădăcinile orientale In arta ironici a anonimilor 
confruntați cu adevărurile ultime ăle existenței ta pur. " rata nare de rasa.-

Topit in lumina care l-a fascinat. Daniei Turcea ca n Xnoăae Labiș a ră
mas printre noi „o amintire frumoasă*-.

Departe de larma vulgară a analfabeților genial-r- la singurătate și tă
cere, Daniel Turcea a scris chinuit, umilit și fericit că - -rse să facă bine pe 
pămînt altceva decit „să scrie poezie", cum icni z.cea 1 fcw-o zi, rviini-
oară și niciodată...

Manuscrisele sale dovedesc o conștiință artisoc* exeaiură— S:ra poetului. 
Lucia, a mai alcătuit din aceste manuscrise o carte at :• •—a de dragoste" 
care adăogată la cele două cărți publicate, va aproxima c « -ediție defi
nitivă", ediție pe care impreună cu poetul Sorin Mărruimca «wim să o ve
dem apărută ta colecția „Hyperion" a Editurii jCartea BcsnăDească*.

Cu elavia ei îndurerată, sora poetului va eernesa mmairamal, lui Daniel 
și ne va dărui și alte cărți noi, cărți noi, scrise de Damei Tzeeea ca n cum 
ar fi viu și departe de noi care uneori nu-i .-o o pe m ra și ne uităm 
morții_

Cezar IvăDescn

Alb, vestmîntul
nu ta tema
Olb 
cum a țesut din spusa rază

cu smirnă, cu ai o a niresmot 
asa 3 vom găsi ia paiul 
mormint, încununarea cuuastinlai 
cu teamă fi uimiră iâmtaid 
bi mtetesuri, ar**** duearii

• ae carnea tamâ a aeM ■ când parii

■Miittat a paad p Sat, ia ăMa

Gind
leemă le wacaal

cme ea » cmb ar •

Un recital 

excepțional
are multiple și profunde eemnifjca- 
țu și ne-a boons <tn toată mima.

Ne-erz bocoraî ta primul rind că 
am avut rweiatia deacoperini unui 
talent axrtentâe, transfigured un text 
de excepțională valoare Lterari.

Ne-a bucurat F participarea afec
tivă a sălii care a răsplătii acest 
splendid efort cu aplauze binemeri
tate, cbemînd de rfteva ori la rampă 
pe înzestrata și solitara interpretă- 
Pe interpreta care, timn de peste o 
oră, ne-a ținut sub vraja textului și 
a talentului ei. culmi ni nd cu acel 
îndemn final rostit cu voce catife
lată : „Visați, visați visați oameni 
buni ! Visează umanitate r.

O remarcă specială pentru priete
nul meu Hajdu Gvozd care a redac
tat un program concis și extrem de 
util spectatorilor români prezenți în 
sală.

Mircea Micu

Nunta

film

LZJ

Suferința
a muri de o mie de ori intr-o viață 
ca viața sa înceapă in tine 
suferința, mi-a spus, ea curăță ca o flacără 
iubita lui, suferința 
rugul ce-i luminează 
privirile

nu te teme de spini
nu deznâdâjdui chiar dacă 

lumea se surpă 
și cerul se năruie, viu 

este sufletul și numai întunericul 
faptei mirșave l-ar putea inlănțui 
dar Viața ce-nconjoară cerul 
mai mult decît orice dorise

mai adevărată e decit singele 
cum nu poți gindi 
nici cunoaște 
nici iubi 
atîta revărsare a iubirii

se poate doar trăi și nu descrie 
e numai viață, nu e și părere 
în el 
grăia

luminind 
fericit era, l-am văzut 

fericit era 
acolo 
unde 
pentru miinile mele șovăitoare 

era numai teamă 
o zidire din 
rouă și lacrimi 

și nimic 
nu-i putea lua 

pacea neînvinsă

Marea dragoste 
aratâ-mi omul 
care poate duce, între zvicnirea tâmplelor 

sub pleoape 
sau in adincul fără gind și cuget 
in hăul firii 
veșnicia 
fără să se ardă, fără să strige și 
sâ se revolte

că nu o are și câ i-ai dat moarte 
om sint, pe pămint 

și ce-am știut m-a rătăcit sub soare 
și ce-am dorit m-a urîțit sub lună 
și ce-am văzut frumos am aruncat 
și-n rana-abia deschisă am lovit 
și ce era nevinovat 
am lovit pînâ ce rușinea 
acoperi cu vina ei și șterse 
lumina ce-o-ndrăgisem, c-un cuvînt 
m-ai vindecat, cu așezarea miinii 
pe creștet, m-ai iertat 
in cuibul firii mele si mi-ai adus 
aceastâ-mbelșugatâ-n rod avere

cine-i sâ spună 
cine-i să cunoască

și cine, cine, cine mai ales 
sâ nu se bucure fiindcă-a aflat 

taina ce-nconjoară și ține cerul
cum ții un fulg 
in palmă, de zăpadă 

nu urcă in orgoliu 
nu cade prin neștiință 
nu se abate prin lepădare și ură 
nici prin iubire nesocotită și patimi 
nici nu râmine înăuntru prin lena 
nici in at ară prin nepăsare 
ase privește totul 
atunci vei privi la om minunindu-te 
de chipul lui cel tainie 
de care nu știe

«ta cu sâ ■■ sa creadă pe sine 
Oiiăiaf. ara wfrzra și neștiință

ea dewart ■ « sa vor

Trup

Rețeaua „S“
Gen <£><1 aa numai prin -regula 

filmul ooatut imniică drept 
pi strfbote rigoarea construc
ts epsee. tnonsul unui ritm adecvat 
duelului intre intetigente. m ruspens, 
care and rrrrcdt. impme un efort par- 
tiepatbr caoacitătii logice a spectato
rului.

Plina poLtist. mai precis de spionaj. 
Brieaaa -fri omlete parcă deliberat 
acesta eteri minime cerințe conținute 
ta decalajul imaginar al unei categorii 
de pelicule, de altfel mult apreciate de 
publicnl larg.

In scenariul semnat de Tsdar Nevoi
tă si Mircea Gindllă, intim nlările curg 
firi a acumula doza necesară de ten
siune. pozițiile protagoniștilor, explici
tate didacticist și fals moralizator sint 
departe de a sugera măcar mecanismul 
intim al unei opțiuni sau nuanțele, cit 
de cit plauzibile, in schițarea psiholo
gii kw propuse. Principalele secvențe 
ale competiției intre urmăriți și urmă
ritori se derulează „cu cărțile pe față", 
spionul principal devine pretextul unei 
naive lecții de etică, membrii rețelei 
de sacrificiu (,,S“) sint mai transpa
rent! ca apa de izvor, crima maleficu
lui „X“ rămîne inutilă, panoplia agen- 
ților străini rămîne garnisită cu îndu
ioșător de puerile semnalizări, parole, 
trucuri, etc., etc.

Regizorul Virgil Calotescn încearcă 
să mascheze vizibilele carențe ale

note de engtaaxtife Ur-.- Baoradăr»*-- 
dtaBMB tarwttv evanv : nmn 
(eare flhxute ajung la re pe
titii sxoără»OBrri. Mtfc (care savant 
orchestrase aa tacă rad m Arihs asu
pra bmngăăandail. ambtgjflfezj ta ră- 
ror artificiariîate le face ușor detecta
bile). cascade (savant oreiuagste ptnâ 
la neearea legilor fizici]).

Rezolvările aga-zisei ecuații poLițirie 
sint forțate tatr-ao cmilext hpsi de 
ambiția ineditului H planul expreoa 
artistice, condoeind in consecință la na 
produs nu lipsit de meșteșug- dar ia 
ansamblu mediocru. Un loc aparte 
printre personajele filmului interpre
tate în nota obișnuită de cunoacuti ac
tori — Bada Beliră"- Gheerghe Dinieă. 
George Matei, Cezara Daftseacw. Va
leria Dogiră. Floria Pierde, Fleriaa 
Pitiș și alții, fl ocupă spațiul acțiunii. 
Capitala, filmată cu bucuria descope
ririi unor unghiuri mai puțin folosite, 
a unor locuri puțin cunoscute, dar cu 
o autentică poezie citadină (imaginea : 
Dumitru Costache-Foni).

Din păcate acest lucru rămîne insufi
cient pentru ca filmul să dureze pe 
treptele succesului unui gen, din care 
nu lipsesc sugestiile subtile ale unui 
realism dramatic, modelat cu accente 
deosebite și formulat cu convingeri 
profunde.

Călin Stănculescu

atita har pot avea miinile omului incit 
ridicindu-se 

cerurile
li s-ar deschide 
cite sint 

coborindu-se, se coboară-n lumină Cuvintul 
pe pămint 

și nu știu 
și nu știu

buzele
grăiesc și nu știu 
ar fi putut rosti cerurile 
ascultării 
adevăratul nume 
al stelelor, al morții, al mării 
vremea și lumina fiecăruia dată 
locul de naștere al lacrimii 
și aceasta era prea puțin 
ar fi putut grăi îngeților 

cuvintele 
fâcind fiecare lucru rostit, străveziu 

dar mai mult 
trebuiau sâ grâiascâ-n lumină 
cuvintele vieții, cuvintele, înviind 
și nu știu 
și nu știu

trebuiau sâ grâiascâ inmiresmind

cerul numindu-l ca ps un cer 
pasărea ca pe o pasâre 
fratele și sora 
și iată 
acum sînt fiicele desfrinârii 
cuib de șopirle sint 
și ouâ de pâianjen 
sînt 
și nu știu 
și nu mai pot rosti 

amintirea 
s-a-ndepărtat, abia stăruie 
ca un zbor

pâmintui pleoapelor 
cel purtător de moarte 

pâmintui ochilor 
era ca diamantul 
stăpinind, asemeni soarelui 
ca și el, luminind

uneori era ca un cer 
privind inafarâ

uneori ca o boare subțire 
tnconjurind fiecare lucru 
pe dinăuntru 
pe dinafară 
frunza ca seva privind-o 
și nu știu 
și nu știu 
dar mai minunat decit acestea e sâ albă 
in el acum 

focul cuvîntului 
și sâ nu ardă

Poezie
lașa sufletul meu sub pleoapa Ta 
Doamne, sâ viseze 
coborîtâ peste lume ea 
trup să-mi dea și deodată 
rouă lumii cum o ții pe gene 
fir cu fir in străvezime 
lasâ-mâ sâ văd cum ai deseris-o 
din bolnave mlaștini prefăcută 
în iubirea Ta, neîncepută

La apa Babilonului
privind acum, în duh, in înțelesuri 
in cimpurile inserării, lingă ziduri 
unde-i doar șoapta ce adie, cum 

șe va sfirșit in singe-mpărăția 
cu-ai sâi satrapi ce nu-și mai știu 

mulțimea de popoare și de zei
Sl te vO ridica din nou cenușa 
ca o înțelepciune peste urme 
si așezări și trupuri risipite 
țj fiind sub pleoape netrăite zile 
ca și cum nemurirea i-a orbit 
privindu-le prea mult iertata viață 

și parcă el murea in fiecare 
căci fiecare risipea lumină 
și aduna cenușă 

și-ar fi fost 
cu fața numai raze și era 
mai însetat de singe ca un tigru 

asirian, cu fața in țarină 
și-otunci

ceJ c_are moc,rtea le «irea, vedea lumina 
cum părăsește ca o respirare 
și lasâ-n suflet numai întuneric 
simțea al lumii gust 

de iarba rea
se bucura că nu-i fără de moarte 

prea desfrinata, din deșert, cetate 
fusese vremuirea cit eoboară 
o clipă noaptea, din mulțimea razei 
de care ochii însetați se-ascund 

rosti atunci 
da, risipi-va grecul 
splendoarea Asiei 
va fi un rîu de purpură 
și singur, îngrozit, peste stihii 
Stâpinitorul va muri ca sluga 
pustiul inghețindu-i in orbite

Educație 

și spirit critic
Pr.ntre multe emisiuni de rutină, 

poleite si confortabile, am avut prile
jul să urmăresc, marți seara, 10 Iunie, 
o interesantă Anchetă TV. sub titlul 
-Trisiele figuri ale băieților veseli-. 
Autorul ei. Vartan Arachelian. este cu
noscut ca un realizator dotat cu nerv și 
sprit publicistic. Emisiunea la care mă 
refer a adus in fața noastră „tristele 
figuri” ale unor tineri seduși de hime
ra unei existențe parazitare, căutînd un 
mod de viată călduț și interesați doar 
v - fj-* tiii-xa. tineri care
s-au desolidarizat de generația lor an
gajată intr-un nobil efort constructiv. 
Manifestând serioase carențe de edu
cație. acești tineri ajung să săvîrșească 
ane reprobabile, antisociale, violentând 
cadru) civic si normele elementare de 
conduită socială. Emisiunea a avut un 
puternic fior de autenticitate, dat de 
concretețea faptelor relatate, de ima
ginile $i chipurile expresive care s-au 
derulat pe ecran, de comentariul aoli- 
rat sec si convingător, de dialogul 
incisiv purtat de realizatorul emisiunii 
cu cei aflat! în contradicție cu morala 
societății noastre. Trebuie să remar
căm o ut ornicul ecou educativ al emi
siunii, faotul că ea a fost un avertis
ment public pentru cei tentați să oco
lească munca cinstită, pentru cei care 
alunecă pe panta acestui mod de viață 
care degradează și înjosește tinerețea 
lor, le mutilează și le urîțește sufletul. 
Urmărind cu un interes crescînd asprul 
schimb de replici dintre Vartan Ara
chelian și „eroii" emisiunii, m-am gin- 
dit la starea pe care o trăiesc aceștia 
din urmă în momentul în care își văd 
chipurile pe micul ecran sub reflecto

rul opiniei publice, la gestul cu care 
vor da binețe a doua zi pe stradă. Poa
te că emisiunea va fi fost pentru ei 
un prilej de a-și regîndi rostul vieții, 
poate că îi va fi determinat, sub pre
siunea acelui sentiment care se chea
mă rușine, să-și schimbe atitudinea și 
comportamentul, să-și refacă existența 
printr-un proces de regenerare morală. 
Si — de ce n-am recunoaște — acest 
fapt este norm. Televiziunea este si o 
port-voce a opiniei publice și spiritul 
critic constructiv nu-i poate fi străin. 
Cum spuneam Ia început, urmărim ade
seori emisiuni, unele în mod soecial 
dedicate tineretului, care se pierd în 
comentarii stufoase, uitând faptele co
tidiene, adică cele care alcătuiesc sub
stanța vieții de toate zilele, emisiuni 
care spun mereu aceleași lucruri și 
care de fapt nu mai spun nimănui ni
mic. și de la care telespectatorul îsi 
abate privirea cu firească înțelepciune. 
Există și emisiuni care inventează 
probleme sau care ating problemele 
reale cu atâta delicatețe șl sfială incit 
telespectatorul, care de multe ori le 
cunoaște direct și simte că reoorterul 
le dă ocol și nu le formulează răspi
cat, trăiește un sentiment de insatis
facție. Totuși, spiritul critic ml se pare 
a fi în creștere la televiziune. Ultima 
ediție a emisiunii Clubul tineretului a 
cuprins o discuție, între scriitorul Mir
cea Sântimbreanu si un grup de elevi, 
asupra automatismelor și a expresiilor 
argotice care colorează neplăcut vorbi
rea tinerilor. Inițiativa este binevenită 
căci fenomenul este real și îngrijorător.

Grigore Georgiu



(---------------------------------
Căldură mare, auditoriu foarte volubil, 

la această ședință a cenaclului revistei 
Luceafărul, condusă de poetul Ion 
Gheorghe. Pentru un scurt interval 

de timp, participanții s-au bucurat de pre- 
zența poeților Carolina Ilica și George Alboiu. 
Au citit Ion Dragomir (poezie), laureat al pre
miului revistei „Luceafărul* și Ed. Huidan (pro
ză). Poetul Ion Gheorghe invită la discuții. 
După citeva momente de ezitare, își ia inima 
in dinți Florin Grigoriu, care găsește intere
sante atit poemele citite cit și schițele. Urmă
torul opinent este Nicolas Ion Dragu, care ci
tește in mare viteză un text critic. Reușesc să 
noter: „Poetul are patima amalgamului... poezie 
caleidoscopică, adună metafore, cade în desue- 
titudine (sic!), nu caută caratul ci se mulțu
mește cu citeva fire de pirită".

Valter Hrlstescu, vechi combatant in cena
clu : „In ciuda unui generic incărcat, eu cu acest 
autor, nu sint intru totul de acord intrucit din 
acest ciclu de poeme il surprind intr-o fază de 
laborator. El reușește să construiască foarte 
bine dar nu așează emoția puternică. Ea (adică 
emoția, n.n.) ține de acel rar sistem pe care 
Ion Dragomir il încearcă pe anumite versuri 
ca niște cugetări". După aceste adinei conside
rații vorbitorul amenință că in continuare »e 
va ocupa de o chestiune de chirurgie (Păzza !) 
lăsîndu-l pe poet într-un dulce (de) farniente 
pentru a trece la prozator. Pe care nu vrea să-l 
primească deloc. „Prozatorul e un fotograf ves
tit (Mihailopol! — se strigă din sală). Nu. Ce'e 
citite se află intr-o zonă a kitsch-ului, fraza 
are o colbăială, e fragmentată, mijloacele artis
tice sint foarte modeste". Dixit!

cenaclul 
revistei • 

«luceafărul»

In cuvintul idtt. Elena Nestor, se arată fa 
dezacord cn părerile net nefavorabile in lega
turi ci presa citifd. Cele două schițe i se 
par iucr*t£. muncite, fiind rizibil efortul 
de construcție. li reproșează lipsa de per
sonalitate, •ibierrmd totodată că acesta nu 
este vn deferi prea grav la virsta praz alo. 
Recomandă îmbogățirea lecturilor din clasicii li

teraturii universale. Nicolae Ion Draga terme, 
pentru a-și comunica opiniile despre p'oza • < 
Ed. Huidan. Poetul Dor:n Tudoran mdruruere 
cd a ascultat cu interes proza. Proza u tna 
tește prin tonalitate ri subiect de cartea Ezens- 
tate locală a regreiaîului Eugen Seceleaam. A 
doua povestire ar intra in tipologie fa xpajfa- 
prozei scurte com port amen tute, practicat la not

aram rrra tb—15 a«i de a generație de scriitori 
cere ^-a cam fml în tot. proza lui Huidan,
dsacoCo de Linele sugerzie, este departe de a 

fi rf.ereaanid*. Lat Ion Bogdan Lefter poe- 
Xzz r» i-« pUcuL Tot ce poate remarca este 
- ’ - de a sevse sent jt erpreîirztatea invo-
. t P—ea proză ciiiid de Huidan dâ dovada 

■«.sa tpvtst parodic reuuarcabil, cere funcțio

nează insă puțin tn gol. Prozatorul n-are sim
țul limbii, miza e mică. Lui Bogdan Păcurățeanu 
poezia lui Ion Dragomir nu i-a făcut, la înce
put, s impresie prea bună, dar citind apoi cu 
proprii ochi și-a schimbat părerea. Proza este 
fluentă și (ei da!) nici pe departe lipsită de 
fluență.

Florin Grigoriu cere din nou cuvintul și gă
sește prima proză a lui Huidan de un umor 
nebun, a doua — de adincime. Viorica Farcaș 
Munteanu apreciază poeziile lui Ion Dragomir, 
dar constată că ideile sint insuficient exploa
tate. Exemplifică îndelung, nu se teme de în
treruperi și încheie cu imperativul: „Exploa- 
tați-le că aveți ce !" Pentru Titu Șerban, Ion Dra
gomir face parte din zona tradițională a poe
ziei. Poeziile sini realizate dar mijloacele nu 
sint cele mai proaspete, cele mai autentice.

Să și le „cenzurească" — zice vorbitorul — să 
și le șlefuiască — adaugă. Lui Gandy Romulus 
Georgescu poetul îi pare drept un poematic, 
la care gindirea poetică se edifică pe relația 
absență-prezență. La prozator remarcă finețea 
observației și verva umoristică. în cuvintul de 
închidere Ion Gheorghe atrage atenția asupra 
faptului că poezia contemporană traversează un 
moment curios, ea avind de luptat cu inflația 
logosului, decăzut din puritatea lui originară. 
Generația lui Ion Dragomir are de luptat cu 
această inflație. îi consideră pe cei ce au citit 
oameni talentați și se oprește mai mult asupra 
poetului, observind în ciclul prezentat existența 
unei magme care lucrează și care, cu siguranță, 
va erupe cindva. E de așteptat, insă, cu temei.

V. F. M.

ed huidan

GARDUL

mata.

Cm

orat IM

Ură

Rk

m m

A câteva «auderl

d
e gardul înalt, de sîrmă ghimnatA. ne 
apropiam cu teamă. Dincolo de el e.a 
bordeiul militarilor, un acooeru iu-B 
la nivelul solului, atit puteam zări oe 

Ia distantă. Războiul se sfirsise de rnuît noi 
eram copii născuti in zile de pace, dar im-tainee 
înfricoșătoare a mormanelor de cadavre i na ne
ta te. a marșurilor prin cîmpii nesfirsite. a plou 
de foc aruncată asupra ..alor noetri-. iii Ducese 
amprenta asupra copilăriei, pentru râ ele con
stituiau subiectul predilect al discuțiilor ourute 
de părinți. Si ei. mai ales seara, cind te adur-au 
pe la porti. în marginea aceea de ocai «e 
ca la (ară. evitau să discute despre «□ «ir 
„dincolo" și cînd ne vedeau apropiindu-ne prea 
mult de sîrma ghimpată ne strigau să ne mutăm 
locul de joacă. Pentru tata, gardul acela oareă 
nu exista. Privirea lui trecea Prin bariera de 
sirmă ghimpată, pe fată nu l-am dtlt nxjcxh:.- 
nici ură, nici frică, nici măcar injtnknre. ca 
la ceilalți, aveam senzația că dacă a-ar fi în
dreptat vreodată în direcția aceea ar fi trecut 
prin gard fără nici-un efort Diernndo-w De 
cimpia stearpă. O singură dată i-a aorooue. ne 
căzuse o minge „dincolo**. A agitat-o cu tn arac 
de fasole. aDOi a ridicat-o trecind cind o rm-i 
cînd cealaltă prin ochiurile de .firmă. Se înălța 
încet, soarele apunea deșarte. duDi munți, in 
jurul lui se formase un halou de lumină u sdIoL 
mingea părea o sferă imensă, oeae’-ă. in mumie 
ce ș ovă iau la fiecare atingere. Militarii, ne are 
îl vedeam de departe făcind „inrtiunie ce 
front". cum ne lămurise unul msi mire, care 
trăsese cu urechea la discuțiile bătrinilor. mă- 
lindu-se. goi pină la briu. sau dorm id nd la 
soare, nu vorbeau cu nimeni. Și nimeni nu a 
încercat să între în vorbă cu ei. ..Ce-mi trebuie, 
dom’le. să știu ce si cum? Să vină vre-unu’ in 
haină de piele să mă ia la întrebări... Treaba 
lor!“, zisese odată Adam, un vecin căruia îi 
ziceam „omul cu mîrtoaga" căci avea un cal. 
mai bine-zis un fel de corcitură intre cal si 
măgar, un animal ciudat, pe care-1 înhăma la 
motorul de tăiat lemne, singura lui sursă de 
venit.

Au plecat într-o duminică. S-au suit toM lr>- 
tr-un camion cu prelată în care încărcaseră UX 
felul de lucruri. Unul din ei si-a scos boneta si 
ne-a fluturat-o în 6emn de despărțire. Ridea.

Primul care a pătruns ..dincolo1 a fost Adam. 
A tăiat sirma cu patentul, făcind o poartă în
deajuns de mare ca să încapă cu mîrtoaga. o 
înhămase la un fel de birjă pe care o scotea 
prima data de cînd 11 știam. Ne-am luat dună 
el. păstrînd totuși o oarecare distantă. A oprit 
în fata bordeiului și fără să ezite a cobori: 
înăuntru. După citeva minute a ieșit cu brațele 
pline de vase, boarfe si alte nimicuri ne care 
le-a aruncat în biriă rînjind fericit Apoi au 
apărut ai lui Ouatu... toată familia. 2ece pe-- 
soane. cu o roabă si un cărucior ju două roti. 
Ne-am luat si noi inima în dinți si am intrat 
după ei. Tocmai începuseră să smulsă niște 
pături jegoase de De pereți. Bordeiul era mult 
mai mare pe dinăuntru decit narea privit de 
afară. Nevasta lui Ouatu se suise ne o grindă 
si se chinuia să desprindă o bucată imensă de 
foaie de cort. Adam, cu o Iadă In brațe, o privea
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dinți in fată, unul sus si unul ios. scuipa tot 
timpul si abia se mai tinea De Dicioarele strim- 
be. îl potoli fi'su dîndu-i un maldăr de zdrențe: 
..Cară și tu bă. tată, că vin ăilalți acuș și umfă

pofticios de jos. Ouatu ăl bătrin cu o cască
nemțească pe cap. ruginită ca vai de
ea. bătea cu o lingură Intr-o (ame'a
turtită țipi nd ,.Ca la Mărășești. bre 1 Ca
la Mărășești...". Nu mai avea decit doi

f radio
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ion dragomir
Odată cu tine
pleacă și soarele

D» ter.< e« S • Pop

■ Poem
GK Pituț

fiind singurul ..intelectual" din cartier, replică 
•curt: „E de școală. Nu ne dud". Eu pusesem 
mina De gamela scăpată de Ouatu ăl bătrin și 
mi-o băgasem sub curea. Pe acoperiș se auziră 
zgomote. Mă strecura! ușor afară. Citiva bărbați 
începuseră să desprindă fisii mari de carton 
gudronat. Lucrau repede. In tăcere, cu lndirjire. 
Veniseră cu unelte. Curind ajunseră la sdnduri. 
Cei dinăuntru începuseră si ei să tracă de 
căpriori. Lemnul era scump. Adam, care făcuse 
un transport cu boarfe, ieși printr-o gaură pe 
acooeria si începu să zgiltiie cu disperare niște 
•cinduri ce nu vroiau să iasă. O parte din cei 
dinăuntru se agățară de căpriori incercind să-i 
«mulgă. insă fără succes căci structura era soli
dă. Ceilalți insfScară cit putură din agoniseală 
si o run seră Ia fugă spre case împrăștiind De 
stradă tot felul de obiecte mai mult sau mal 
puțin folositoare. ..Contesa" cu volănasele fifi-

taatML
Nu «ua cn ate a*vw <* ■■

■muls camera uatea. o» cVM| Ga
ea. toc ce mc - h-e t may « fwt
• lovitură de txaîră prgL3t Mfcrv M
Vffdol aoast---. cv> Wă WMB
<hntr-wB salt Derfjr-=^ii mt* saM ?<mpsm 

exod znâ urrafciM? mmf* «i ■
oLTMeffl arcada «n Tac^ reoa/o
llmJar. M-axn aorootat trae.*- • _<*.>»** «-a
zis M am rxbcat mina cz guMea tn «u Ce 
cealaltă apucai o burată oe «i i u
trag „Ta. ta. ta_*. fcrra i ■■.?!< f— ‘ii' t ~n. Taxa w-a 
apropiat de mine cu dosi rar- Xu ivea 12 dt*- 
vire nimic rău nreves:itor. orti fx exorjaau 
mai degrabă trines _Pm_ra asta?" i3a« sa 
îmi arătă petele de De clmasa Dur ă ră
sunătoare îmi anulară răș^x^^x- Nj mâ au; 
lovise niciodată. Nu pute^ra râ r'-itz «i L^ceocr. 
să urlu ca un dement : . -kh .n-am ’uit
nimic, numai noi! Toci au >a.’_ Numai
tu...". îmi întoarse spatele. La ras-a nx aminti 
nimic desDre intim olar e. Spre «eară au knei 
din nou la groapa care mâ aîAfea ca ua : 
net Doar „Contesa" mai setr cu a
brelă stricată prin părninL Zimhea-

Acum vin rar la casa pămie>*«<ă. Loroeac iu 
alt oraș. Mama a rămas cu ut frate. Tata *-a 
stins înainte de vreme Anii ‘uzzî de frânt ii 
muscaseră adine din inimă Gardul de sirmă 
ghimpată nu mal există. în lomil tui. la canătnl 
străzii copilăriei mele, se înaltă a zid înalt, de 
plăci prefabricate. Pe el cootu au desenat o 
poartă de fotbal De care o botrfardează ri* e 
zîua de lungă. Nu am Încercat nxTpdaa «â aflu 
ce e dincolo. De fapt, nu mi is:ereseari. Știu 
doar că acel cimp. de la margiDca oramluL de 
cind am făcut ochi, nu a fon culuvst muodatA. 
Nici măcar buruieni mai răsărite r.u-’rl amin
tesc să fi văzut pe el. Doar «no un de iart^ _

Mjia deschisă «sta-o cia^pia c« grai ; 
fructaie ahora siniam li aheineva-i 
■I n«itm fruct.
—Acafaisi ptaicl da sprijin sism, locul. 
—Se trag starurile 
ee m tactade e cu^ d să ne-nchidd pe noi 

■larâ.

il-

Nd sintDM ecelasi gind cum nu sintam
■e singur tmp.
— Har sâ ba1«M clopotele, da grindina 
ne bate.
Hai so introM intr-vn arbora de nu hai 
sâ construi™ e albind ;
Hai sâ fi™ omuI cel repede si din noi 
sâ se aprindă luMina

in alții I
Hai să nu p i ard om rîmîc.

Ei sint
Strămoșii
nu M*au văzut p nici n-au visat 
chipul meu, in orașul 
cu trestii de otel— ți nici 
nu-i silesc sâ știe 
cum inima mea-i desenează.
E sint unde s-au nâscut 
ținind țarina treazâ-n izvoare.

Pății tâi povestesc cimpia din eare vil.. 
PI im bă-te prin mine pinâ la obirții, 
tinărâ șl bunâ

ca șarpele ețti, In glasul tău 
mi-am sămânat 
griul. Azi, ețti alta 
ești munca soarelui 
ți zborul rindunicii 
are ceva din desenele tale de dragoste j 
in singele meu 

tatuate.
Valuri de taina se leagânâ-n tine : 
lemeie lârâ spaimă, 
femeie a focuri lor 
a sevelor de stejar, 
lovitură de sabie 
iubire vitează—

Casa
Cosă moarto te linge vin‘u1 
eu na bmm incap in numele meu

strimt 
p ca pruncii primăvara înfloresc. 
Loenmc mamei ride sau plinge 
la căpătâiul fructului.
Mai om o Mare a florilor 1 
Sa »c da.
Să șic Re 
Mai bine tac, pet sâ toc 
dulce 
prea dulce I
Rîncfamică in văzduh răsfățată 
ta W M smintiri sâ le bați ca pe un 
număr in poarta.
Eu rid s> pCng eu*aeeeași gurâ 
vinete Miini de copil 
ai de la mine mamă.

Culegătorul
Am urcat ți urc fără ca cineva

sâ-nri dea brațul. 
Urc ți-ntind dialogul eu ceea ce sufletul meu 

intilnețte 
ți voci noi aud, dintr-e mie una urcâ 

fără balustradă. 
Urc ți treapta pe tare-o părăsesc

va fi ocupată 
de un altul pe care nu-l cunosc. 
Urc ți cuvintele*mi sint cărămizi

arse In oameni, 
semințele ce dorm s’mt scoase să muncească, 
urc să nu-mi lipsească fructele pe crengi. 
Sint intrat in munac ce nu moi sfirțețte, 
Nu m-ațex in jilț ți nu fac pe obositul, 
de aici încep sâ fiu prieten 
viitorului.
Urc ți nu întotdeauna cel ce sosește primul 
este ți cel mai puternic... unul 
ți numai unul dintre noi 
este culegătorul.

îmi strig părinții
Satul, 
locuiețte-ntr-un bob de griu... 
Și din pielea grădini 
se imbraeă mieii,
Soarele-i slugă la pruni, 
in sufletul meu »înt multe lîntînî 

ți datorie de piatră le sint.
Suport trecerea din pasăre in c rtiță f 
Sint eu călătorul repede căzut 
dintr-c apă în alta apâ ?
Mie frig de oameni cu ochi ulcerați, 

Im strig părinții 
ți iarba se leagă de singele meu 
precum ușa de zăvor.

Lumea 

pasiunilor

(( plastică^

n
(A muzică

Alegoria ironică V.7eze romantice
Pasiunile si Dasionatii ! un subiect 

generos, interesant Drin el Insusi. fas
cinant oină la a provoca oasiune.

Lq radio, in cea de-a șantea ri a 
săptăminii. „Clubul Dasiunatilor" este o 
emisiune cu adevărat duminicală. Sem
nalul ei. îndrăzneț si captivant cu ar
ticulația Iui subtilă, ne atrage de la 
bun început. Ultima dată cînd s-a 
transmis această emisiune, redactorul 
Liviu Tudor Samuilă a fost, se Dare, 
într-o anumită dificultate :un dialog- 
reportaj la I.A.T.C.. avind ca ocrsonai 
clasa profesorului Dem Radulescu, 
seamănă, neapărat, cu i» reorezeutatie 
de ..teatru în teatru". Anul III *1 In
stitutului se pregătește uentru exame
nul de sfîrșlt de an : repetiții : vrilel 
pentru întrebări si cadru semnificativ 
pentru răspunsuri : transmisie .. n di
rect" dintr-o repetiție : alte întrebări : 
Dem. Rădulescu mereu cistiză la nune
le. intervenind (o glumă, o oronozitie 
serioasă. încă o glumă). Nu atiu dacă 
era de asteotat dar profesorul. m?i 
mult decît viitorii actori si reporterul 
a salvat, prin Dasiunea cu care-sl iuca 
rolul, chiar rostul respectivului repor
taj. Dialogul n-a fost, ce-1 drent, neln- 
teresant, dar dincolo de .replicile" ta
lentate ale lui Dem. Rădulescu (aici 
învăț apa. FLO, de două ori comedie 
si o dată dramă"), acest dialog ,.a 
uitat" să ne dezvăluie ..secretele" celor 
pasionat! de teatru. Ce se învață, cum 
se notează rezultatele examenelor, ce 
înseamnă să fii student ta I.A.T C.. sint 
întrebări prea generale, care pot fi 
puse studenților oricărui institut si 
care, pină la urmă, nu se referă la 

nici o oasiune. chiar dacă același Dem. 
Rădulescu a mărturisit că optează pen
tru „comedia serioasă".

între cele trei părți ale transmisiei 
de La I.A.T.C. microfonul a fost depla
sat spre alte direcții : sfaturi fotogra
fice pentru sezonul estival, prezentarea 
modei, informații din sfera șahului, 
toate acestea, probabil, in legătură ex
clusiv de principiu cu profilul emisiu
nii. Un al doilea dialog a avut ca pro
tagoniști pe membrii ..Cineclub"-ului 
de La Casa de cultură a studenților 
bucuresteni. Paradoxal, acești pasionali 
au convins mai mult, deși minutele în 
care le-a aparținut microfonul au fost 
Drea DUtine. Coordonați de EmiUan 
Urse, tinerii autori de filme, student! la 
Dolitehnică. fascinați, așa cum au măr
turisit. de realitate si de artă, dar sl de 
rigoarea muncii științifice. îsi revarsă 
Dasiunea asuora posibilităților anaratu- 
lui de filmat. Am văzut, nu c«i mult 
timp înainte, la aceeași Casă de Cul
tură. ..trei filme de cite două minute", 
realizate si proiectate de Laurentiu 
Geambasu. membru al ,.Cineclub“-ului. 
Trei filme uimitoare. care pot fi 
foarte bine semnate de un „specialist" 
de excepție. N-ar fi bine. oare, ca 
emisiunea „Clubul pasionatilor" să nu 
treacă grăbit, din dorința de varietate, 
peste bogăția si importanta subiectului 
Pe care și-1 propune?

Lumea pasiunilor, stranie si perma
nentă ca si viata, trebuie descifrată : 
curiozitatea, admirația dar si o anume 
bucurie a înțelegerii ne îndeamnă s-o 
facem.

Elena Ștefoi

Grafica Anei-Maria Smighelschi de 
la galeria Orizont se oprește cu insis
tență asupra unui domeniu al ecologi
cului, anume biologicul, in ipostaza zo
nelor inferioare ale regnurilor, plantele 
și vietățile marine, artropode, coleop- 
tere, etc. Descrierii fidele și exacte, 
de planșă anatomică, a formelor natu
rale, i se aplică o punere în compozi
ție de tip alegoric, care echivalează 
configurațiile și situațiile naturale cu 
situații umane și probleme generale, 
dintre cele mai diverse, cum ar fi 
grandoarea șl decadența existentei, 
etosul, războiul lumilor, lupta ca prin
cipiu al vieții, sensul evoluției etc. 
Minuția și atenția acordată acestei 
părți desconsiderate a lumii vii. ori 
aflată mai puțin în atenția căutători
lor de sens, este motivată de princi
piul universal al antropomorfizării,

rare se regăsește întotdeauna numai 
pe «ine, in mod declarat și aprioric, 
peste tot, ..aplicindu-se" mai mult de
cit extrăgindu-se din acest mare tot. 
Echivalarea naturalului cu umanul se 
produce în cazul de față în gcelași fel, 
nu la nivelul intim al imaginii (care 
presupune echivalențe de structură, 
funcționare și formă, echivalente de 
legi ori principii intim existențiale), 
ci la nivelul declarat al imaginilor, In 
legendele adăugate lucrărilor dar mai 
ales in „poanta" pe care o conține 
fiecare dintre ele. Pentru că există o 
poantă, in bunul înțeles al caricaturii 
vizuale, (de configurație) în interiorul 
imaginilor, în „intriga" acestora, care 
pe de o Darie afirmă. De de altă parte 
minimalizează adevărul real și gravi
tatea (sintem și noi tentați să punem 
peste tot ghilimele cuvintelor mari) 
generalelor și universalelor probleme 
atinse. Ironia discretă, atitudinea dega
jată și detașată și jovialitatea cu care 
sint rezolvate imaginile, la nivelul lor 
ideatic, salvează acest demers funda
mental alegoric, ca spirit, de artifi
cialitatea și falsa seriozitate pe care o 
pot presupune sau propune. Mai pu
țin inedite la nivel formal. Intrucit se 
aplică minuțios aparentelor formațiuni
lor biologice, căutind mai mult decit 
semnificația formelor, semnificația po
sibilei lor valori umane. lucrările 
Anei-M.nria Smighelschi propun un 
spectacol profitabil și delectabil, prin 
întrebările pe care le ridică, al lucidi
tății deosebite și bine strunite,, inteli
gente și suncrficlale în același tlmn. 
cu care minuie și rezolvă un teritoriu 
de forme și de sensuri altfel inepui
zabile.

Magdalena Ghica

Acea „înflorire a amintrii In mu
zică" pe care o urmărea Proust, sune
tul ca ecou, refren, salt din platformă 
in platformă, oglindă, memorie, își 
găsește o strălucită ilustrare în muzica 
de cameră. îndeosebi sonatele roman
tice, Brahms, Grieg, scrise parcă anu
me ca teme ale dublului, interogări al
ternative asupra identității compozito
rului, sint căutări active ale amintirii. 
Recitalul violonistei Sabina Coleașă și 
al pianistului Cristea Zalu a urmărit 
tocmai această acoperire a imaginilor 
sonore din timpuri diferite, tehnica 
„vaselor comunicatnte", a expresiei la 
nivel egal, care înlătură opacitatea 
construcției, dîndu-i transprarența și 
fluidul vieții.

Dacă în Sonata nr. 17 în La major 
K.V. 528 de Mozart, verbul „a-și a- 
minti" poate fi echivalent cu „a înti
neri" (puritatea absolută a sunetului, 
realizată mai mult de vioară și mai

puțin de pian, cam greoi pentru rețeaua 
de corespondențe mozartiană), în dra
matica Sonată a IlI-a de Brahms amin
tirea devine o adevărată „luptă", în
cleștare intre imaginile purtătoare de 
foc și cele nocturne, cu o altă viteză 
și frecvență decît ale trăirii obișnuite 
(așa cum în vis evenimente numeroase 
se derulează într-o fracțiune de se
cundă). Dialogul celor doi interpret! a 
atins in această sonată, după părerea 
noastră, punctul culminant al recita
lului, mai presus chiar de concentra
rea motivelor, obsesiilor, amintirilor 
din Sonata în sol minor op. 13 de 
Grieg și chiar de paleta imagistică a 
„Impresiilor din copilărie" de Enescu 
(Drin excelentă partitură a „aminti
rii). Performanta reușită de Sabina 
Coleașă și Cristea Zalu este cu atit mai 
rară cu cit interpreții nu înțeleg întot
deauna că în partiturile brahmsiene 
fiecare trebuie să-1 descopere pe „ce
lălalt" (asa cum Nerval scria pe un 
portret al său : „je suis l’autre"). 
Tempo-urile sonatei sint. așa cum am 
spus, alti „timpi" decît ai vieții reale, 
avind vitezele visului, oscilind ameți
tor între forța cicatrizantă a unui Alle
gro sau Presato agitato și nyctalopia 
reală din Adagio.

Oscilarea, mai vizibilă in „Impresiile 
din copilărie" de Enescu (între gîndi- 
rea magică a inconștientului și gindi- 
rea logică, sensibilă la aspectele realu
lui. vezi „Lăutarul", „Bătrinul cerșe
tor", „Greierul", „Pasărea din co'ivie 
și cucul din perete", etc) rămîne trepi
dația de neînloruit a muzicii de came
ră, acel limbaj interior fără de care 
sonatele nu ne-ar părea decit un joc 
de scheme.

Grefe Tartler
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HRONICUL TĂCERII

„ULISE": O CAPODOPERA

Spiritul românesc și-a găsit in poetul 
Lucian Blaga Jorma desăvirșită a 
stării contemplative. Olimpianismul 
său ordonează împrejurimile poetice 

aruticind umbre și lumini în peisajul sensibi
lității noastre, obligindu-ne să ținem cont in 
orice moment de prezența sa, îndemnindu-ne 
să măsurăm, să cumpănim fiece pas in lume 
și mai ales în lumea liricii, lucruri aproape 
intrate în banal, cuvinte care încetul cu înce
tul îl împing pe marele poet intr-un fundal 
clar-obscur, ajungind să ne convingă că deta
liul și nu întregul sini esențiale, incit ' astăzi 
triumful clișeului se manifestă în seaca înși
ruire a izbînzilor . poeziei noastre post-emines- 
ciene : Arghezi, Blaga, Barbu, Bacovia. în
ceputul unui alfabet în care numai inventato
rul noii limbi poetice naționale se bucură de 
singurătate. Avantajele și dezavantajele pseu
donimului. Lucian Blaga nu este un pseudonim 
in schimb și-a permis să creadă in tăcere ca 
expresie deplină a sufletului său de poet ..mut 
ca o lebădă". începutul și sfîrșitul existentei 
unei legende ne vor fi întotdeauna necunoscute, 
altfel aura ei s-ar spulbera sub presiunea do
cumentelor, a consemnărilor, a cercetărilor ar- 
hivistice și memorialistice. Tăcerea lui Lucian 
Blaga se instituie in fapt într-un asemenea în
ceput și sfirșit de legendă. ..Hronicul" și sfirși- 
tul vieții sale, aparținind prea repede celor dim
prejur și nu sieși, sint cele două concentrări 

4

de mister ce radiază tăcerea, extremele legen
dei. Capătul dinspre noi, cei aproape contem
porani poetului. devtne odată cu trece'ca 
timpului dușmanul necruțător al poeziei sale. 
Ciudată soartă pentru un poet adevărat, pen
tru un mare poet care a consimțit să reveleze 
prin truda sa profundele, nebănuitele peisaje 
interioare ale sufletului nostru ! Tăcerea sa 
stârnește astăzi patimi de înțeles și mai ales 
de neînțeles, atrage roiuri de termite biblio
grafice înspre scrisori și documente, lasă liberă 
fantezia și zburdălnicia telegarilor amintirii-, su
ferind sub greutatea coloniilor de vise ce din- 
totdeauna au atârnat în crengile gorunului. Cit 
haz, cită tristețe în paginile ce adunate pot în
trece cu ușor dispreț toată poezia publicată de 
Lucian Blaga în timpul vieții, în paginile ce 
caută să lumineze ungherul scării, să înalțe 
prietenii, să metamorfozeze relațiile de bună ve
cinătate. Și cită îndirjire, cită agresivitate, 
inexplicabilă omenește însă justificată ..prin
cipial", un adevărat loc ..de dat cu capul", ră
sare citeodată in preajmă dintre cuvintele 
unora ce i-ai crede înțelepți după cite au făcut 
pe lume și cu lumea. Și toate acestea pen 'u 
că Poetul a găsit de cuviință să se exprime prin- 
tr-o tăcere ce o găsea plină de muzică și în
țelesuri, lăsind liberă sensibilitatea și conștiința 
noastră să descopere frumusețile, minunile lumii 
pornind de la absența sa și de la ceea ce aflăm 
în noi. Ceea ce aflăm mai bun în noi.

Nu voi uita niciodată amiaza în care Lucian 
Blaga pendula In aerul încins al verii burgu
lui său. pendula deasupra creștetelor noastre, 
peste pietrele. asfaltul ce de atâtea ori il 
atinsese cu tălpile sale de călător la ..curțile 
dorului", pendula neînsuflețit și nemuritor si
lit—silindu-se — către alt loc de odihnă, în
cruntat și tăcut, acoperinau-ne o clipă cu um
bra sa imensă. O clipă doar pentru a ne resti
tui apoi luminii. Luminii, toropelii, uimirii, ne
păsării, neînțelegerii, neliniștii și tuturor celor
lalte vibrații cu care din cind in cind intrăm tn 
rezonanța, fragili și totuși plini de încredere •' 
speranță. O pasăre uriașă, un protector al ce
tății, o umbră care face umbră, acesta să fi 
fost Lucian Blaga in aceea clipă ? Nu știu, 
nimic nu era sigur în afara faptului că in ju
rul său se închegase tăcerea ca un tipar de lavă. 
Nu el dădea formă tăcerii ci tăcerea îl con
strângea, il modela tenace, dindu-ne nouă ima
ginea de azi. ..Văzui in Pompei acel cine ro
man. i Așa ni-l coiră zeițele sorții — / mulaj 
conservat in materia morții, / să nu-l putre
zească nici ploaie, nici an. Ieșise să scape 
de norul din ușă. in noaptea * căzută din 
munte de foc. ! Dar cinele, scurt răsucindu-se-n 
loc. / se stinse rin jind și mușcind din cenușă".^ 

lartâ-mă Lucian Blaga dacă mai ades mă 
gindesc la tăcerea ta decit îmi aduc aminte 
versurile tale. Așa se face că la o lună și o săp- 
tamină de la o posibilă aniversare, cuvintele 
mele se inșiruie intr-o mecanică, irezistibilă 
asociere : Arghezi. Blaga. Barbu — ies din ritm 
și adaug, Bacovia. cei mai mari poeți post-emi- 
nescieni. Ah. ce-am făcut, de ce atâta tăcere, 
tocmai despre El.

Eugen Uricaru

P
oezia Ulise aparține unei perioade 
târzii de creație a lui Lucian Bla- 
,j?a. In contextul anilor dificili ai 
poetului, ea .semnifică luarea, în 

□o-esie a unui destin, in perspectiva împă
cată a ..marii treceri". Liniștea evocată încă 
do la începutul primei strbfe. sugerează toc
mai această stare do acceptare si de înțe
legere a timpului : „De pe liman pe golfuri / 
privirea ti-o roiește. / E liniște ca-n ziua ! 
cind mă-ntorsei hoțește / si ti-am golit d# 
oaspeți / viata, pragul, tinda ! la seama. Pe- 
nriope. ' ce netedă-i oglinda". Apa netui- 
burată reflectă ochiul limpede al celui ca- 
re-si privește viata. Eroul grec trăise o <*- 
xistentă plină de întimplnri* spectaculoase, al 
căror sens era de fjpt întoarcerea acasă, fi
delitate neabătută fată de proiectul origjnar 

I al existentei. Patria pentru grec era o for
mă a gmdirii. cetatea inscmnu tiparul exis
tential. norma realizata în viata cotidiană. 
Din Dumtul de vedere al Doetului nostru, 
reluarea mitolcgizantă a cunoscutei figuri do 
eoooee antică *:• referă la coordonate simi
lare. in care expresia unui destin neliniștit 

Iisi găst ste forma prin identificarea cu emul 
g’-ec. Blaga se afla>- ne mările învolbur 
te ale unei i-torii guvernate de incertitudi
ne. ia*’ în momentul oe- cqre-1 nreniniins 

1 poezia la care ne referim, el iși estima întrea
ga existență, olasind-o sub semnul unui ex- 
tpvq'-U din constiinty identitâUi jocului 

I „frumuseții" si ai morții care învăluie lume?.
In momentele definitive, orice zgomot și 

agitație factice încetează : ..Se-ntinde marea 
; clară / pe-un nrund 'de oseminte. Nu-i ni

menea cu nrora s-o soargă. s-o tâ-aminte.
Doar seruii t'ie apa / sir e-un țărm ghi nt 
in z-ire. ' t^ecind peste adincuri / ca semne 
r’e-nrrobare". AfFn in patria sa. adică în ter- 

nrrtn-ii pvisten’'4 cu care dă
ruit. eroul folosește întrebarea in sensul unei 
afi-m-'tii plenitu'hnare. E-i înse-mnă m 
triumf al exi<t“n‘ei in f i'a morții. Atunci 
cmd moarte? e'tâ-’tu. acea;ta se referă Ia un 
atribut evi<tenfial de cea mu mare imnor- 
tan'ă. , d?oareo« coordonata ei principală sa 
i-’en’ifica cu frumum+ea tăcută a unei lu
crări ..fără moarte". Moartea nu mai înseam
nă Putreziciune și decădere. în sensul acre
ditat de creștinismul tirziu. adică prilejui 
sn.'-imei si al repulsiei, ci o formă de plon
jare intr-un extaz și o bucurie identice cu 
sine. Erou! se contemplă in această împre
jurare. fără regrete si fără a-și exalta tre
cutul aventuros, trăind pur și simplu bucu
ria unei clipe supreme : „Catargul putrezeș
te / la marginea de timp. / acolo între Ha

des / și-acele culmi în nimb. / Nu m-amă- 
gește ceasul / aâ număr nestemate, i nici 
nu mă cheamă-n urmă / furtuni și vrăji ui
ta te-*. Orice ostentație, chiar cea artistică, 
..novestea" urzită din voluptatea de a con
templa întâmplări, este o formă de păcat, a- 
dică „abatere de la scop", cum spune înțe
lesul de Început al cuvintului. în acest sens, 
arta . însăși este o formă dc vinovăție, pe 
care Lucian Blaga. aflat pe culmile de nimb 
de pe care-și contempla existența, o poate 
refula, eu un gest ce semnifică intrarea in
tr-un alt înțeles, într-un teritoriu al vie
ții purificat prin suferință. Strofa a pa
tra închide un mesaj „anti-artistic". pregă
tind cititorul pentru cea mai adincă expe
riență ne care ne-a propus-o acest mare 
poet, un adevărat „salt" in adevărul suprem, 
o ..melanoia", cum i-ar spune părinții din 
.soita grecilor bizantini : „Vezi, orice amin- 
tire-i / doar urma unor răni / prin1 țări, 
n»’in ani primite. ' pe Ia răscruci și vămi, i 
Nu aștepta pățanii ! să izvodesc, alese. / 
Deșartă născocire / e vorba ce se tese“. 
Deșertăciunea cuvintului si a tuturor intim- 
n1 arilor imaginate sau trăite este plasa de 
iluzie ce împiedică trăirea deplină a exis
tentului. adică ceva ce include viata si mgar- 
toi, intr-o perenitate învăluită de frumuse
țe. Anularea cuvintului înseamnă, de fapt, 
ștergerea tuturor atributelor imanente, a spa
țiului si timpului, devenind. în fond, un a- 
devărat triumf împotriva morții : ..Dar pe 
liman ce bine-i / să stăm în necuvint. I și, 
fără de-amintire / și ca dc subt pămint / 
s-auzi. in ce tăcere / cu zumzete de roi, / 
frumusețea si cu moartea / lucrează peste 
noi". Domeniul pățaniilor izvodite din plă
cerea de a asculta povesti, al deșertăciunii 
cuvintelor este de faot domeniul morții. a] 
pi sirii ireductibile. Adevărul mai înalt, con
templat în nscuvînt. pătrunderea în lucra
rea morii care ..este", aduce în poezia lui 
Lucian Blaga un înțeles suprem, fără de care 
onora sa inegalabilă ar fi avut numai o sem
nificație parțială. Atunci cind avem în ve
dere atitudinile cele mai semnificative ale 
marilor noștri scriitori in perioade dificile, 
trebuie să nc referim la asemenea momen
te de conștiință, comparabile cu cele mai 
mari realizări înregistrate in întreaga lite
ratură universală, l’lîse reprezintă crin uni
tatea registrului poetic folosit crin simpli- 
t'*ea de operă clasică si prin adîncimea în
țelesului. una dintre cele mai frumoase poe
zii .«prise vreodată în limba română, un mo-' 
ment de umanitate semnificativă si o trăire 
a întregului mister al existentei.

Aurel-Dragoș Munteanu

bocea del rio
r trebui să vezi cîndva Gura Rîulfli ca să înțelegi 
ce-nseamnă «colț de rai» cu străveche tradiție 
în cultura românească..." îmi încheiase Blaga 
odată evocarea uneia din primele sale șederi 

in pitoreasca așezare din apropieree Sibiului.
Ciad poetul îmi vorbise de „străvechea tradiție** a locului, 

se referea la faptul că ospitalitatea proverbială a celor din 
familia Manta oferise momente memorabile unui lung șir 
de scriitori și cărturari, dintre care amintim doar pe Coșbuc. 
Goga. Slavici, Chendi, Onisifor Ghibu. Acesta din urmă amin
tește in memoriile sale (Amintiri despre oameni pe care i-am 
cunoscut) că într-o discuție, la București, Coșbuc îi cere nou
tăți și despre gazda sa de la Gura Rîului, popa Manta, căruia 
același volum (p. 47) ii creionează portretul : „O altă figură 
foarte interesantă a vechiului Ardeal.. Preot la Gura Riului. 
om cu casa deschisa, cu Interes pentru lucrurile frumoase, 
prieten cu multă lume și pe care îl frecventa Coșbuc uneori. 
Intr-o vară. Coehuc a stat la Gura Riului chiar vreo citeva 
fiăptămini. Legenda care s-a incetățenit mai tirziu în acest 
de munte susține că acolo ar fi scris Coșbuc minunatul poem 
Nunta Zamfirei.** Legenda, foarte vie încă și astăzi, susține că 
înțr-una din numeroasele sale șederi, Coșbuc a scris aici și 
Numai una. Si tot legenda adaugă că redactorii ..Tribunei ‘ 
se simțeau atît de bine aici, că îl invitaseră și pe Eminescu 
să guste din deliciile'proverbialei ospitalități ale gazdei de pe 
această „gură de ral“ românească. în tot cazul, Coșbuc se va 
fi simțit foarte bine în prelungitele șuete literare la un pahar 
de vin, dovadă și catrenul plin de umor și vervă păstrat m 
familia amfitrionului :

Cine-aduce vin cu canta ?
— Popa Manta 1
Cine-i beat ca un butuc ?
— Coșbuc !
Eminescu însă, din motive pe care legenda nu ni le-a trans

mis. nu a putut veni la Giwa Riului.
„Gura Riului" — Bocea del Rio — înseamnă pentru Blaga 

un peisaj geografic-spiritual-afectiv fără egal. Sper ca pu
ținul care transpare din corespondența — după părerea mea 
unică sub unghiul Blaga-epistolier — să convingă cititorul de 
acest lucru. Ne aflăm deci în 1951, după a doua vacanță a 
poetului la Gura Rîului. Iată conținutul scrisorii de mulțu
mire adresate Marioarei Manta, gazda sa de la „casa bătri- 
nească*1 :

Dragă Marinara.
sosit cu bine acasă recapitulez fericit cele trei săotă- 
mini petrecute la Gurariului datorită invitației Talc, 
rare Te dovedește o mare prietenă. As vrea să ridic un 
monument de cuvinte casei și gradinei Tale primitoare.

E ceva cald și italic la Bocea del Rio, dar și ceva 
nespus de românesc, ca să rămină ceea ce este : Gura
riului.

Satul părinților Tăi are o tradiție poetică. Volu face 
totul ca această tradiție să nu se curme. Nu-mi trebuie 
pentru aceasta decât încă vreo câțiva ani. pe cari sper 
să-i pot obține de la Cel ce ține in mâna sa tablele 
sorții.

S-ascund multe în dosul tăcerii mele obișnuite, și nu
mai rareori spun ceea ce gândesc. Nu-mi prea plac mie 
vorbele fără acoperire, adică inflația cuvintelor. Dar 
iată că prin aceste câteva cuvinte fac un legământ. 
Și-ți sărut mina.

28 VIII 1951 Lucian

Cititorul atent la nuanțe a sesizat și pînă aici modul subtil 
în care Blaga se adresează fiecărui corespondent : nu voi in
sista asupra formulărilor „sibilinice** din scrisoare : celelalte 
epistole spre „Gurariului**, dealtfel, vor fi edificatoare. Reți
nem recapitulez fericit ?i E ceva cald și italic la Bocea del 
Rio, dar și ceva nespus de românesc. Este pentru prima oara 
cind întîlnim corespondentul de tulburătoare nuanță exotică 
al toponimicului neaoș Gura Riului — Bocea del Rio. și n-aș 
insista asupra acestui amănunt dacă, mai tirziu. Blaga nu 
și-ar intitula astfel una din piesele de rezistentă ale ciclului 
Cinlecul focului.

Dragă Ica și Cornel, 
de nerostit este verdele pe care l-am luat cu mine din 
grădina voastră, și pe care il voiu păstra in mine până 
la urmi. Trecind cu căruța pe lângă poarta voastră, am 
mai spus o dată câteva cuvinte de binecuvântare (cei 
trei ani de teologie imi dau acest drept) și am salutat 
cariatida (absentă) a casei, ce va deveni tot mai mull 
un templu al spiritului și al vieții. Gestul era serios și 

grav, deși făcut de-uu nădrăgar intr u căruță de țară, 
adăpostit puțin cam comic stibi o umbrelă „eleni ă-. 

. Anevoie as putea găsi cuvintele cu care să vă niulju- 
mesc, nu numai eu. ci și Corneiia și Porii, pentru ie- 
rii'irca ce nc-ați prilejuit. Aceste cut inie tor curge 
neîncetat, ca un isvor al amintirii, cc ne va in->oți viața. 
Ce bucurie și re salisiacțic. că in 1951 există inră oi- 
nvni ca voi și o insul* cu ilâla « lan.

Mă gindesc dragă Ira la un limp dc mult trecut. 
Rucuria ce-o aveam in 1914. de tâlcuri te vedeam jo- 
e ndu-te intr’o curie despărțită de-un zid spre stndi. 
Ș. cmd te chemam ne nume „Ichi". bucuria acera, zir. 
trebuie să fi fost uu presentiment al trăirilor dr a-.

’.a Cluj reintru anevoie in situație. Noroc că mal «ei 
ratevă ziH de coiredip <î t>r rc-adaptare. Altfel nu vil 
cj i m:-ts putea lua lo-ul fără frartiri dr conștiință.

Mi berar că pot «4 ri dau știrea r£ 'fîbal a * 
pc net și eă azn ra»ut la arord. Tn slr£-3iîenrra noi --
tră ș m condițiile dale erau unele difiraltâtl, peste 
e.’.-î. d? drarml vostru. Cornelia a Irecul.

Când stați sub brazii din grădină. împresurați dr 
mere. nuci, și de umbrelr vărtoase, vă rugăm să o? 
amintiți câitodalâ și pe noi.

28 VJII 1351 Lucian

.44*.

H

Textul scrisorii e în egală măsură entuziast și euforic, 
fixind fără îndoială in timpul șederii din vara lui 1951 im
pactul afectiv-emoțional care-1 va lega pe poet de Gura Riu
lui pină la sfirșitul vieții. Acum și aici, deși nu peste noapte, 
descoperă ..o insulă de elan" : formularea nu e străină, desi
gur. de titlul volumului de aforisme la care lucra in epocă, 
și mai ales de sensul pe care-1 da stimulatorului și fecundu
lui. oe planul creației, ..Elan al insulei". Dragostea cu care 
a fost primit, stima și prețuirea arătate geniului său de către 
gazde și invitați il plasaseră pe creatorul de geniu și nu in 
mai mică măsură pe omul Blaga in centrul atenției afectuoase 
generale. Fapt deosebit de important pentru el. ih a,cest an 
de culminare a vicisitudinilor prin care trece după război și 
cind. mai mult ca oricind. simte nevoia prețuirii și încu
rajării. ..Se luminează zarea", va reveni ca un laitmotiv 
o semnificativă formulare in corespondența ulterioară acestei 
veri, ca pentru a-i sublinia importanța. In tot cazul, intensi
tatea trăirilor din vara lui 1951 la Gura Riului este resimțită 
ca un adevărat miracol și de aici consemnarea, in scrisoare, 
a faptului că părăsind locul .„subt o umbrelă -elenică» simte 
nevoia să schițeze gestul sacerdotal al binecuvintării. Duio
șia. exaltarea și umorul fac din această scrisoare una din cele 
mai frumoase pacini ale lui Blaga epi Stol ierul. Descoperise 
aici La Gura Riului vechi cunoștințe și noi oameni, cu toții 
minunați, care nu numai că redau poetului noi forțe, o nouă 
încredere in oameni și in sine, dar il fac să se simtă in. mâ- 
>ură să constituie el însuși sprijin pentru alții, e^-in cazul 
adăpostirii la Cluj a familiei tinărului muzician Mihai Cnn- 
stantinescu. Iată un ..instantaneu de cenaclu** de la Gura Riu
lui surprinzindu-i pe citiva din numeroșii săi participant! : 
Elena Da niello, Mihai Gonstantinescu, Rodica Ionașiu, Mia

Cura Riului : poetul împreună cu amfitrionul său, dr. Cornel 
Manta

Constantinescu, Lucian Blaga. Felicia Ionașiu. Viorica Manta, 
Ionel Danielle.

în noiembrie 1951. Blasa scrie Vioricâi și lui Cornel Manta 
pentru a le mulțumi cu umor și șăgalnică duioșie pentru me
rele trimise de la Gura Riului și pentru a-i ..ispiti" să vină 
in vizită la Cluj Dromițindu-ie lecturi din Faust și din ..cilv-o 
poezea-, știind cit de dornici sint să fie ținuți la curent cu tot 
ceea ce face:

Dragă Ira și Camei.
in aroma merelor, re mi le-ati trimis, ați trimis la Cluj 

, și aroma de la Bocea del Rio. Și. firește, ceva din 
aroma voastră sulleteasrâ. Sunteți intr-adevăr niște 
prieteni extraordinari.

..Ața mai zic și eu. Se luminează zarea 1“ Dar in ace
lași timp se pare că sunteți și un pic sadici. Căci de 
câte ori mușc din mâr. m-apucă dorul de voi.

Fe-aiei umblă rumoarea eă in curind veți sosi, pe 
dealul Feleaeului in jos. Vă așteptăm cu loală dragos
tea. Nu ne lisați să așteptăm prea mult. Aă flutur si 
eu in față o ispită : mai eitim ceva din Faust. Și poate 
că și ciie-o poezea. Am mai scris in toamna aceasta a 
serie. Bune sunt îndeosebi două. Sunt sigur că Ira va 
dori să le aibă transcrise. Ceea re voi face bucuros.

ConsiantineMii sunt la noi. Foarte drăguți.
Altfel, numai atit : se luminează zarea.
Vă îmbrățișam cu toată prietenia
20 XI 1951 Lucian

(Este vorba despre violonistul Mihaî Constantine-scu care 
a locuit in anii aceia La familia Blaga. in Cluj)

Corespondența continuă intens. însoțind, probabil, o scri

soare, Blaga trimite d-nei Viorica Manta transcrierea poeziei 
Poeții, de fapt, un crimpei particular pentru 1952 din mai CU- 
prinzâtoarea sa ars puesis. O amintim ca documenl-autograt 
încadrindu-i Jn timp izvodirea, știut fiind că de regulă poetul 
transcria pentru cei apropiați lui numai din ultimele croații.

Se maj păstrează si o scrisoare posterioară șederii din 1953 
la Gura Riului, care anunță iminenta încheiere a lucrului la 
Faust, promite o copie dactilografiată a tiuducerii iar spre 
final evocă prietenele în șuetă, adaptînd afectiv iar nu ire
verențios unul din dictoanele ..învățătorului-' din Noul Tes
tament :

Driufă Iea,
cred că ți-a spus Elen că Faust merge bine. Sper să 

termin pe la 15 Oct. tn Decembrie vei primi un exein- 
p!at bătut la mașină.

Dar vezi, dragă lea : am și eu o dorință. Știu că 
aveți o țuică fără comparație. Numai această țuică 
m-ar putea face să uil ostenelile fauslietic.

In imaginația mea setoasă de Gurariului vă văd me
reu stind sub brazii de lingă apă, măcinind tu gurițele 
nuri și bancuri. Dar să știți că unde sunt două in nu
mele meu sunt și eu intre, ele. (

» Uite, mă aplec cind spre dreapta, cind spre stingă.

- 2 X 1953 Lucian
îmbrățișări lui Cornel

Din anul 1955 se păstrează o scrisoare (datată In creion de 
d-na Manta : 19 Mai 1955), scurtă daț- relevantă pentru — pu
tem spune — permanenta semnificației conferită de poet 
Gurii Riului. O redau în transcriere si fotocopie.

Scumpă Ica,
Gurarâului cu peisajul și cu toată dulcea greutate a 

amintirilor, ce-1 încarcă, ini-ai trlmis-o în rindurile 
T%le. Ai știut intr-adevăr să alegi tocul din care să-mi 
amintești că în marea trecere este totuși ceva ce ră
mâne. La Gura Râului m-am întors la Isvoare. Și ele 
curg și sună neîncetat.

Lucian

Care era derularea programului zilnic în timpul vacanțelor 
do la Gura Riului ? Căci era vorba de un program, Lucian 
Blaga avea un deosebit simț al ordinei, și ceea ce la omul de 
nnd e tabiet, trăit ca deliciu in sine, la el devenea ritual, 
însă un ritual neinteresant în sine, ci i*are, fragmentând pre
cis timpul, îi oferea posibilitatea să se rupă de el, să atingă 
astfel o zonă neconstrinsă, de libertate. Remarcasem toate 
acestea în timpul du.pă-amiezelor noastre de la Cluj — apa
rent foarte aidoma una cu cealaltă — și același lucru îmi 
transpare și din spusele d-nei Viorica Manta, ponderate, des
chise, oferind o mulțime de detalii, și totuși sugerînd. inefa
bilul. Adică acel ceva prin care geniul lui Blaga realiza nu 
o punte, ci o comuniune spiritual afectivă cu ceilalți.

Se scula pe la 7, și după 7,30 făcea o plimbare de vreo oră, 
singur, prin grădină sau ne marginea Cibinuluî. (Să-i fi in
spirat vreuna din plimbările acestea matinale, pe mal, Cinte- 
cul somnului ? O couie-autOgraf a poeziei a fost dăruită fa
miliei Manta, membrii ei sint convinși că aici trebuie locali
zată geneza, alți prieteni ai poetului susțin însă că i-ar fi fost 
inspirată de Valea Drăganului...).

între 8.30 și 9.30 se lua micul dejun, prelungit direct într-un 
cenaclu sui-generis care, de regula, se axa pe lectura unor 
poezii originale, traduceri sau fragmente din Faust. In primii 
ani, lecturile aveau loc la „casa bătrinească**, și anume în 
„grădina dintre ziduri**, adică sub primitorul umbrar de viță 
întins între un măr și un pâr bătrin, în miresmele dimineții, 
zumzet de albine și gungurit hulubi (evocate cu atîta tul
burătoare concizie în Bocea del Rio !). După cîțiva ani, aceste 
s.rurie colocvii matinale se desfășurau în grădina noii case, 
ridicate de Cornel și t Viori ea Manta.

Pină la prînz. poetul se retrăgea apei în camera ce-i fusese 
rezervată, pentru luc^u, După-amiazj», după siestă, pe la 5 se 
făcea uneori muzică, dar de cele mai multe ori plimbări în 
cursul cărora se discuta in voie despre cîte-n lună și-n soare, 
iar anecdoticul dăruia degajare și un farmec aparte plimbării, 
Fără a face eforturi pentru a ieși cu orice preț în evidență 
la acest capitol, cu simplitatea-i firească și cu omul său dis
cret, dar robust. Blaga se arăta a fi un interlocutor comuni
cativ și agreabil. Cîteodată pe urmele celei singuratice, ma
tinale. plimbarea continua și dincolo de Cibin, în pădure, pe 
cărarea îndrăgită de poet și pe care el o botezase „Via Lu
ciana--.

Cina se lua pe la 7, prelungită iarăși în „cenaclu" pînă spre 
ora 10 cind toată lumea se retrăgea pentru odihnă.

In bibliotecă, unde are loc discuția mea cu d-na Manta, ml 
se arată încă una din durabilele urme ‘ale trecerii poetului 
pe aici : manuscrisul dactilografiat al Antologiei de <in(ece 
populare, care conține o dedicație „în ton": Dar trimis prin 
Lvana pentru Ica riureana, Lucian. Sjnt rinduri care poartă, 
desigur, nu numai mayca afecțiunii, ci Și a subtilului umor 
hlagian, vrednic de a constitui, cin-dva, obiectul unui studiu 
aparte.

Bazil Gruia
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adevăruri indiscutabile, pentru aceia care, de-o- 
camdată cel puțin, nu se gindesc neapărat la 
profitul practic tras de pe urma lucrării, se 

^constituie într-un motiv de curiozitate ți sa
tisfacție afectiv-intelectuală de mare profun
zime. De data aceasta, lucrarea se supune unui 
alt tip de lectură ; anume, dacă putem zice, 
astfel, unei lecturi narative, de-a dreptul „roma

nești". Este vorba, se înțelege, de una din ma
rile, decisivele „aventuri romanești" ale lite
raturii române moderne, a cărei imagine glo
bală și de detaliu semnificativ este magistral 
reflectată în Bibliografie. Simpla consultare a 
sumarului general divulgă în chip concludent 

principalele „traiecte epice" ale respectivei ,.a- 
venturi romanești". Gravitând in jurul celui con
sacrat literaturii universale, celelalte traiecte 
vizează literaturile engleză, canadiană, ameri
cană. australiană, germina, austriacă, germană 
din Elveția, germană din Transilvania — de ce 
nu ți literatura maghiară din Transilvania ? 
alte literaturi germanice, olandeză, flamadă, li
teraturi sscandinave (norvegiană și suedeză), li
teratură daneză. In fine, efectiv palpitantă se 
dovedește eventuala lectură de tip „episodic" 
a lucrării. Privind din această perspectivă fcp- 
tele, totul se recomandă atenției luind înfăți
șarea .unui nesfirșit lanț de surprize revela
toare. Astfel, în materie de teorie și critică li
terară „universalistă", anul I860 este marcat 
de studiul Despre poezie și frumoasele arte 
publicat în ziarul „Dîmbovița" și semnat, pro
babil de Radu lonescu, repertoriul, temelo^ 
afectate aceluiași domeniu abordate de tână
rul Iorga în numai un an și c&va se mate
rializează în douăsprezece articole tratând, in
tre altele, teme esențiale precum Critica li
terară și anticii, Fond sau formă. Procesul 

mediului, Temperament artistic, Realul In artă, 
Stiliștii. Succesul in artă ș.a., in 1905. în ..Re
vista ideei" se publică articolul Arta din punc
tul de vedere sociologic de M. Guyan î In 19i4 
ziarul ..Românul" din Arad publica Sentimen
tul estetic, fragment din încercare asupra da
telor imediate ale conștiinței a lui Her.ri 
Bergson ; unul dintre primele studii de isto
ric a literaturii universale are in atenție se- 
colii literari (1863), iar altul Literatura și bv- 
learta (1863). etc. etc., iată, așadar, pentru exem
plificare, genul de „amănunte" absolut incitan- 
le. in accepția cea mai gravă, profund inte
lectuală, a cuvintului, cu care ne intimpipă ma
siva lucrare. Drept care aducem sincerul nos
tru omagiu autorilor ei : loan Ltipu și Cornelia 
Ștefăneicu (coordonatori), Luminița Beiu-Pn- 
ladi, Ana Maria Brezuleanu, Catrinel Plețu. 
Micliaela Schiopu, Ileana Verza, Ia care se mai 
adaugă pentru colaborare temporară, Simona 
Cioculescu, Medea Freiberg, Mihaela Hașeganu. 
Viorica lonescu Nișcov, Eugenia Oprescu, Dinu 
Pillat, Eugenia Popeangă.

Vocația cîntecului
Urmare din pag. a l-a

Prezența românilor, locuitorii maioritarl, urmașii 
daco-romanllor in aceasta instituție, era aproape 
Inexistentă. Cei care vroiau să etnte trebuiau să-și 
schimbe numele și limba, așa că grosul cîntării 
pătimirilor noastre rămînea pe sate în stranele bi
sericuțelor de lemn în tîngulrile dlaconale sau cîn- 
tăreții populari. Se cuvine prinos de aducere 
aminte a ceasului de acum șaizeci de ani cind 
s-au deschis porțile universitare cultivării și ahr- 
m'irll cîntecului românesc, a vocațiilor vocale ale 
sufletului nostru.

Amintirile lui Onisifor Ghibu, mărturia nemiilo- 
cbă legata de acest eveniment în viața culturală a 
Transilvaniei din anul imediat de după unire, în 
mare parte inedite, vor avea darul să emoționeze 
de-a pururi orice minte atrasă de rîvna reconsti
tuirii adevărului istoric legat de spiritul de dreptate 
cc stă la temelia tuturor așezămintelor culturale 
din această parte dc țară.

După cinci ani de trudă în fruntea noii instituții 

de artă de la Cluj, Gheorghe Dima, marele Qm 
și patriot în vîrstă de șaptezeci de ani, trecea din 
viață, lăsîndu-șl numele de compozitor pentru tot
deauna legat de această vatră de cultură de acum 
istorică, unde s-au Instruit de-a lungul deceniilor 
numeroase vocații de primă mină în limba română, 
maghiară sau germană in muzica vocală sau in
strumentală.

Se împlinesc anul Acesta cincizeci și cind de 
ani de cind Gheorghe Dima a încetat din viață, 
închei această prăznuire prin cuvintele lui Onisifor 
Ghibu despre el :

,.Dlma este cel dintîi care a îmbrățișat la noi 
muzica clasică, drept instrument de luminare a 
întregului popor, de înălțare sufletească a lui, de 
înarmare a lui pentru o luptă eroică In vederea 
dobindirii celor mai înalte bunuri spirituale ; liber
tatea, dreptatea, adevărul, iubirea fericită. Pentru 
a putea izbuti în acest sens, Dima s-a supus oste
nelii de a transpune el însuși în românește textele 
clasice care stăteau la baza marilor oratorii. S-ar 
putea publica un întreg volum de foarte bune 
traduceri făcute de Dima, dezvăluind astfel un 
aspect prda puțin cunoscut al marelui înaintaș, 
în acest punct s-ar putea face o anumită compa-

■ rație între Gheorghe Dima șl Richard Wagner".



atelier literar
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TOM A I. PAVEL: Nu e rău. 
pentru început (nu e încă ce-ar 
putea fi), dar semnele sînt pro
mițătoare, vizibile mai ales în 
pagini ca „Certitudine". „Ordi
ne nelumească*', „Indecentă", 
„Statui".

D. OZOLIN: Predominant ce
rebrale. cam „făcute", factorul 
spontaneitate — precar, vibra
ția — foarte discretă, pînă la 
absență. Cîteva lucruri „sună" 
totuși, cu promisiuni de mal 
bine („Proiect de chestionar", 
„Aproape romantică", „Arle
chin").

L. C.-COSIȚEANU: Ceva mai 
bine, parcă, dar nu in mod de
cisiv. „Nostalgie" și „Casa în 
care m-am născut" aduc o adie
re lirică, dar. In ansamblu, lu
crurile rămin mai aproape de 
un nivel convențional, modest.

APOSTOL I. GHEORGHE:
Trebuie să urmăriți dacă nu vi 
s-a răspuns la poșta redacției 
(acasă nu nutem trimite răs
punsuri). Dacă nu-1 veți găsi, 
înseamnă că manuscrisele n-au 
ajuns la noi.

ALICE ALDEA: Lucruri pro
mițătoare („Evolutionism". „Di
simulare", „Fază incipientă") 
chiar dacă, deocamdată, e vor
ba mai curînd de un fel de no
tații de jurnal, încă șovăitoare.

ILIE POPESCU: Auspicii
Abune, atît in poezie cît și în 
j proză, într-un registru de vioi

ciune spirituală, ironie subțire, 
umor (si, uneori, lirism). Se 
pare, însă, că lucrurile sînt la 
început, ceea ce ne îndreptă
țește să așteptăm rezultate și 
mai bune, pe măsură ce exore- 
sla va dobîndi mai multă sigu
ranță și mlădiere, iar experien
ța va lărgi și adînci orizontul 
inspirației (mai ales în poezie).

IRMA SANDU: Sînt. fără în
doială, semne de înzestrări liri

ce, dar mijloacele sînt, în ge
neral, inadecvate, greoaie, di- 
dactic-convenționale. livrești, 
desuete. Paginile lasă impresia 
unui talent încorsetat, în difi
cultate de a se exprima plenar, 
firesc. Altminteri, sînt lucruri 
frumoase, interesante, și in „Ru
găciune", și in „Catedrala", șl 
mai ales în „Cîntec de funie" și 
„Fior" (distihul final, excelent). 
Trebuie găsită, deci, „cheia"; 
firește, prin exercițiu, dar și 
printr-o „cură" intensă de poe
zie contemporană.

T. ROȘU: Ne bucură întoar
cerea (mai puțin, dificila, chi
nuitoarea dv. grafie cu care vă 
obstinați — plnă cînd? — să ne 
puneți la cazne!...). Din păcate, 
textele de-acum sînt printre cele 
mai slabe din cite ne-ați trimis 
vreodată. Și asta nu numai da
torită obișnuitului metaforism 
excesiv, gratuit (adică neinte
grat intr-o structură, intr-o con
cepție, într-un sens — lucru 
care constituie cel mai grav din 
neajunsurile paginilor dv.). cl 
pur șl simplu, depănat la întlm- 
plare, înșirat, „enumerat", fără 
preocuparea coerenței, a crista
lizării unui gînd, a degajării 
unei semnificații sau sugestii 
etc- Acum soar în nlus. insă, și 
neglijențe, formulări nesupra- 
vegheate. de gust rău (ca, de 
p., „necuviințele clinilor In 
locuri interzise / n^$i pierd re
putata de buni prieteni > <cu 
cnndita sfi do*» ici lie-*» in ora
țiile unei femei") — ?! — sau : 
„noi ne abandonăm visului ba
ricadați de toate dehnceirite 
parcurilor"...?’, sau: unfluenta 
miresmelor de tei f — care-i 
provoacă 1 enter iei ieftine cram
pe ca să nu mai vorbim
de ..rea mai affresivi turmă 
de luni" «te., ete.). SL t ori si. in 
„Acord final" «i In altele, ti 
mal ales In „Cîntec de nrimi- 
vară". sînt aceleari •e-r”- co’*- 
vineătoere ale talentul**L de 
care vorbeam anterior, talent oe 
care (trebuie să obcervăm ai

părere de rău) nu-1 luați în se
rios cu tot dinadinsul, nu-1 hră
niți cum trebuie și nu-i pretin- 
dețl măsura lui reală. Acestea 
nu sînt „reproșuri", cum ziceți, 
ei doar niște impresii și semna
lări „operative", care țin de 
obligația noastră elementară de 
„consultant" amical. Dacă nu vi 
le-am spune de fiecare dată, in 
mod deschis și spontan. cu 
ce-am putea fi de folos si ce 
rost ar mai avea să ne scrieți?.. 
Acum, că vă aflați la re-în
ceput de drum (in urma unei 
deliberări, desigur, profunde si 
a unei opțiuni desigur ferme) e 
necesar să reconsiderați cu toa
tă seriozitatea și asprimea cri
tică mijloacele, uneltele, meto
dele, condiția generală a ate
lierului dv. de creație, in vede
rea bunelor rezultate viitoare 
pe care, firește, o și noi. le aș
teptați.

M. CAN AVE A: Vă mulțumim 
pentru vorbele bune. Sare re
gretul nostru, nu vi outem răs
punde în termeni limiiari: tex
tele. niște însăilări » ■■r"aei • •* ■ 
ce cam fără .ooantă* ti firi 
„sare", nu ne înc*-#eie ared lu
cru. N-ar fi. deMrur. de snri •?" 
folos pentru rinaeri s-ar fi 
eoeert- în orice e»n rt râ 
adresăm >u*<e ti i-v-arajiri ne
întemeiate. V» mrtere adreaa. 
însă — ti o f*r*m dia Ini
ma — rele mai time urări de 
sănătate!

CiniAN NAN:
tulburi, evazive. confec-to»te 
.duoă urerf>e“. CSneva
siunl tneâ rad. care »e cer 
confirmate: _NmoeK -fai
mă". _Peatru că sa
„Poezia ea Pasăre0.

Ge« Danilmre

N. ■_ 
piui.

Omul melancolic
necesar pentru oraș 
ca precizările dintr-o erata ; 
niciodată nu a reușit 
să se urce primul în tramvai, niciodată.,. 
Totdeauna este primul cind se deschide 

centrul de lapte, 
totdeauna este printre ultimii invitați la dans ; 
...execută atent mișcările indicate în 
programul gimnasticii de înviorare 
...mișcările,

zările,
renunțările... 

în timp ce apa fierbe pentru ceai 
are destulă vreme să facă destăinuiri 
ceasului încărunțit.
In drum spre gară trece prin piață, 
nimeni nu întoarce capul după el, 
nimeni nu ore nevoie să-i dea bună 2iua ; 
omul melancolic, niciodată grăbit, 
așteptat, 
pindit de virful bont al creionului chimic.

ION TEODORESCU

Dureri selecționate
Mă dor ideile 
mă dor speranțele 
ideea de doi 
speranța unu 
speranța departe 
ideea trei ca ți speranța doi 
sînt deja vindecate 
mă dor crteva note 

portativ întreg, o uitare 
mă doare un anotimp neterminat 
convalescent 
ca o senioare rămasă nedesfacutâ.„

I. HORASANGIAN

Amprenta ie praf
amprenta unui vis
»~ă urstârește in trezie 
poeftJ fruct căzut pe pa mint 
c_- <V’t-“-?rea florilor în carne 
o prfe in cer fora apărare 
vn flMttffe de noapte nins 
r> plasa de raze 
pactul fluture fruct 
perorează dodețte 
cod- in extaz 
code starea de grație 
secera ocrul cu vorbe frumoase 
osânde însângerate 
pe aton? toot al pămintului 
c^anoâ.

VIORICA KJNESOJ

Degete lungi
Degete lungi așez în calea razelor de soare. 
Ele devin transparente.
Privesc atent cum singele colindă vesel 
Peste intîmplări de nori, albastre.

Cuvînt abia dacă mai pot surprinde 
Un fluture, miracol tresărind pe buze, 
Pleoapă obosită nu mai pot închide 
Peste izvodiri de lacrimi bucuroase.

IORDAN ORECU

Poemul din trunchiul copacului
Sa arunci un pieptene 
intr-o grămadă de griu vechi 
și so asculți la dinții lui 
pârul femeilor cu stngele-n vară I

Sâ numeri noaptea o mie de bărbați luminoși 
care p-eocă oe furiș sub deal 
să caute buricul pămintului 1

Să dai la o parte melci 
și scoici dm fereastra iubitei 
și să te însingureze corabia 
naufragiată in camera ei I

Sâ pățești intimplarea mere1 or 
și să-ți pipâi inima 
ca pe un cern con de argint I

Sâ vii cu un bâ>at pletos 
și cu îngerii lui șmecheri, 
să crestezi cu briceogul copaci 
și să lași sâ curgă-n oraș 
oerui vorbitor al minunilor !

ION POTOLEA

A 
Chiar eu am zărit
Nu se știe nici astăzi prea bine 
cine-o fi lansat și-n ce scop 
moda farfuriilor zburătoare, 
a invaziei extraterestrilor 
care, după scurtu-i succes, 
□ căzut în deplină uitare. 
Certă e invazia șobolanilor 
care, din vremuri de ciumă, 
s-au deprins intr-atîta cu noi, 
cunoscindu-ne firea și felul, 
însușindu-și perfect trăsăturile, 
înclinările, strategiile noastre, 
incit, infiltrați pretutindeni, 
deghizin^u-se-n semenii noștri 
respectabili și-vai ’-respectați, 
imposibilă pare chiar tentativa 
de-a mai fi depistați în vreun fel. 
Omoriți-mă, limba smulgeți-mi-c, 
dar chiar eu am zărit intr-o noapte 
un sinistru, scirbos exemplar 
cum, ieșind dintr-un tainic canal, 
a ucis prima umbră și-n grabă, 
adoptindu-i ținuta și mersul, 
s-a pierdut in viitoarea orașului.—

PETRE VLAD

Amice
Amice, intr-o discuție noi căutăm 
Să ne înfundăm cit mai mult 
Unul pe celălalt.
Nu scoatem niciodată nuca de cocos. 
Spargem zadarnic nuci mărunte 
Cu timplele.
Captivi într-o nucă neaerisită, 
Nu am aflat încă de sintem 
Vierme sau miez.
Dar, iată tînâra portocală suprimîndu-ne, 
Luminoasă, cărnoasă și moale. 
Departe, spuma de fier a oceanelor.

IOAN PLE$

Eu
Eu cere vind eternitate la kilogram 
si care cu fanatism îți iubesc sistemul osos. 
Eu biet rindaș lntr-un staul de fluturi 
i-chinindu-mă frumuseții tale mătăsoase. 
Eu care colecționez cu grijâ timbre din seria 
, noi investiții pe harta economică". 
Eu care de la Geneză suflu in moara 
unui Don Quijots încă nenăscut. 
Eu buletinul de știri de la miezul nopții 
rostit ca a sentință 
în timp ce ochiul verde al radioului 
clipește complice cu moartea.

GEORGE STANCA

Desăvîrșita operă
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săși a vieții, substanța oricărui act mu 
demers politic șl social.

In temeiul clar al evidenței, etapa a- 
ceasta a celor cincisprezece ani rămine 
ca o etapă a celor mai multe asemenea 
acte și demersuri cu putere de viață, o 
etapă-pilot, o etapă-relief pentru întrea
ga noastră ascensiune in viitor. Obținlr.d 
mari rezultate la ea acasă. România a ob
ținut și un inconfundabil și meritat pres
tigiu internațional aducînd nenumărate 
și recunoscute servicii cauzei păcii și în
țelegerii intre popoare. Toate acestea, și 
Încă altele șl altele, probează o mare con
știință de sine și un efort, un simț al 
contemporaneității exemplar. O virtute

Pentru oamenii
de azi și

Urmare din pat}. 1

festiviste. ci si unor modalități mai puțin frec-
1 ventate în trecut, evident — cu cele bune si rele. 

In ansamblu. însă, primenitoare. Importul de 
„valuri", de „noutăți" poate fi păgubitor în cazul 
scriitorului lipsit de gîndire și substanță, care 
imită si vrea să ofere imitațiile drept trufanda. 
Există însă si preluări creatoaje. influente, in- 
rîuriri binefăcătoare. De care nu le nutem nega. 
Doar atiția scritori mărturisesc, mai devreme, 
sau mai tîrziu. cînd ei-au definit personalitatea.

j din ce manta au ieșit Poate că ar fi momentul 
să nu ne sperie întrebarea : în ce măsură pro
zatorii români de azi influențează, înrîuresc 
scriitorii de pe alte meleaguri ? Nici răspunsul, 
nefavorabil nouă, n-ar trehul să ne sperie : azi 
putem spune că stă in puterile noastre, deninde 
în primul rind de noi, prin talent, cunoaștere și 
foarte multă muncă într-o adevărată, dorită dez
lănțuire de forte, aceste forte existînd — să ne 
facem auzit glasul intr-un viitor nu prea înde
părtat, să trezim ecou în alte literaturi. în rîn- 
dul cititorilor străini. Situația de prozatori mai 
mult sau mai puțin importanți pe nî*»n n^+tn^nl 
nu ne avantajează. Deși, este o condiție să fim 
importanți mai intîi aici.

Poate că această ieșire în larg s-ar fi produs 
mai demult, dacă nu intervenea, brutal cel de-al 
doilea război, dacă multe din forțele literaturii 
noastre nu împărtășeau un destin dramatic în 
anii războiului, sau în cei imediat următori. Cred 
că străbatem din nou o etapă de avînt. avem 
din nou o rampă de lansare. Prin închegarea 
unui front de prozatori dotați, ambițioși, cultivați 
— ultimii cincisprezece ani de proză mă duc cu 
glndul la perioada cea mai fertilă a prozei ro
mânești. situată cu aproximație între 1925—1937 

. (deși, să nu uităm. „Ion" apăruse în 19?0). 
Uneori, manevrăm primejdios cu titlurile 1 pînă

I prin ’60 auzeam întrebări de felul : De ce nu 
se mai scrie si azi o carte ca .Jon" ? — probabil, 
în sensul de forță, de trăinicie. Nu se dădea 
nici un răspuns. întrebarea rămînînd. de fâot. 
ca o acuzație la adresa prozatorilor. Si iată, 
îmi trece prin minte : Doate că o asemenea carte 
a apărut chiar în anii aceia... Pînă nu demult, 
auzeam întrebări de felul : De ce nu se mai scriu 
azi cărți ca „Moromeții'. „Groapa". „Bietul Ioa- 
nlde" ? ! Și tot asa. peste alti vreo cinctspre- 
zece-douăzeci de ani se va-ntreba de ce nu se 
mai scriu cărți ca prin *80... Esențial mi se pare 
acum să-i lăsăm pe oameni să lucreze în plin 
și să sporim numărul de titluri: fiecare să se 
știe răspunzător de Înălțarea sau căderea «’a; 
cît despre timp, el știe să opereze, surd și oro 
la intervenții și aranjamente. Gîndlnd la prb2a 
acestor cincisprezece ani, nu bilanțul, nu scara 
valorilor ce ne dă atîta bătaie de cap mă inte
resează. ci faptul că am ce citi, am de unde 
alege, de La „Păsările", la „Tratatul despre oas
peți". de la „Galeria cu viță sălbatică" la „Dăru- 
iesțe-ți o zi de vacanță", de la „Fiul secetei" la 
„Ocheanul întors". „Cartea milionarului". „Vină- 
toarea regală", „Frumoșii nebuni ai marilor 
orașe". „Cel mai iubit dintre pămînteni" „Lumea 
în două zile"... Mă cucerește, adesea, decalarea 
cu care scriitorii mai tineri se mișcă în diverse 
medii sociale, ironia, abilitatea stilistică si sub
tilitatea observației putină satisfacție dind 
în unele cazuri, lipsa de substanță, senzația că 
macină frumos, dar In gol IiT=ă diversitatea si 
truda si fantul că nu au scheme’^ în et--~ •« n<ci 
prea multe prejudecăți cu eroul, conflictul etc. 
sînt semne bune. La noi s-a mers, nu o dată, pe 
o singură modalitate: auoi. în anumite perioade, 
ne-am repezit De un singur asnert al real^ă’ti. 
pe o singură temă (vezi colectivizarea) ; dece
niul șase a intrat în atentia multor prozatori... 
De aici si impresia, uneori, că recitești o carte 
(deși, cea De care o tii în mînă abia a ieșit de 
sub tinar). Situația se exnlică. printre altele, si 
prin dreptul fiecărui scriitor de a cerceta o eno- 
că. o temă nînă la enuizare. «an : ’a -v**H*‘^
capodoperei, dar și prin superficialitate, prin 
spirit de im'tatie Prozatorii tineri se de
finesc aparent mai greu, nu sînt de cuDrins 
intr-o formulă. într-o schemă, nn^’e ri di»* «ri
cină că în ceea ce scriu, nu se lasă ademeniți de 

aau un ita* hzn* de virtuți cere, ta graii! 
minții h al itunui inastrt. ae -s— ■ -c—t 
in cel mai înalt grad cu nKteăe ti «li
cita tea eekn căruia, vm cacapreaece
aru. cel de-a] EX-tea Congrea >-a încre
dințat conducerea destinelor patriei ti 
ale poporului. secretarul general al parti
dului. președintefe țării, fcjwaiăwil NzcdAm 
Ceausescu. Suprema «a bncurie. ca u a 
țării de altfeL no poate fi ari deci: aceea 
a unei vieți pe de-a-otregul
victoriilor do ia icălțanoa dran poteci 
privi ti rensidera cu etxnnie v-urul. 
ființa insăti a patriei permittee _ă
devenire a sa. Cei einrispreaecB am stau 
ca o trainică și fidel* mărturie In acest 
sens.

de mîine
scheme si tematici. Că el vor determina un nou 
curs în proza românească nu avem prea multe 
motive să ne-ndoim. aceasta ar fi dealtfel si da
toria unei generații. Spre ce se-ndreaptă. înco
tro, e greu de spus. Dar felul de a scrie al mul
tora dintre ei îmi amintește de alți scriitori ti
neri.... Nu sînt comentatot de literatură, teore
tician. și cu atît mai puțin prezicător. Deci, ob
servația ce urmează poate fi cam alăturea. Am 
rămas cu părerea că în literatura noastră s-a 
pornit ceva la un moment dat. destul de timid, 
fără apariții de mare strălucire, cu influente 
poate din literatura engleză și americană, dar 
și cu amprentă personală și promisiuni de for
mare a unor personalități — și care a fost în
trerupt, abandonat In condiții vitrege. Printre 
lecturile mele de adolescent s-au înscris si ..Blo
cada". „Frunzele nu mai sînt aceleași" ..La mar
ginea clmpiel", „Zilele nu se-ntorc niciodată", 
„Moartea cotidiană" etc.. lecturi cel puțin agrea
bile, cu farmec de real și alunecări în straniu... 
Ele au apărut in perioada 45—47 și aparțin unor 
scriitori talentatl cu o solidă formație culturală 
și estetică, buni stiliști chiar de la debut, dar 
care nu s-au realizat ca prozatori de vîrf. Genul 
de proză practicat de ei. ne care nu îl comen
tez aici, parcă-parcă este dus mal departe de 
către unii dintre scritorii tineri de azi. In alte 
condiții, lntr-o altă realitate. Ar fi și aceasta o 
dovadă de continuitate. O împlinire în t.imn a 
unor tendințe in proza noastră. Peste toate aces
tea. de necontestat rămine un fapt : proza ulti
milor cincisprezece ani. prin ceea ce are mai 
bun. stă mărturie că a fost scrisă de oameni ai 
acestei epoci. Dentru oamenii de azi si de mîine.

SPORT
BUTURUGA

• Jocul naționalei noastre în partida amicală cu 
Be gla nu a fost râu. Rezultatul, viciat de tembe
lismul unul arbitru excursionist, chiar ne-a ne- 
diertățlt. Golul iul Cămâtaru a fost perfect valabil 
șl la 2—0... jucătorii rechemați, „bâtrînii", au adus 
echipei noastre reprezentative ceea ce îi lipsea mai 
mult : „răutatea". Blîndetea cu care joacă de cîțiva 
ani naționala noastră ne-a făcut numai necazuri, 
acasă și în deplasare, sărăcindu-ne palmaresul. Șl 
acum.... Numai că nu stntem figuri că totul nu a fost 
declt o intimplare și mal puțin meritul unor an
trenori care ne obișnuiseră să înlocuiască atacanții 
cu fundașii. Bine că s-a terminat așa. De-aici însă 
și pînă la speculațiile care se fac în legătură cu 
poziția noastră văzută prin prisma comportării ex
celente a Belgiei în Campionatul european e drum 
lung. Sau e altceva Nimeni nu învinge prin alții 
A crede câ noi care, nu ? cu Belgia am dres si am 
făcut... BÎntem beneficiarii rezultatelor acesteia din

tiia fiag. 1

h! fc re» B» hri Er ’-*—(tati
w vKle cAh calofiUa : *M»-
•■czrj b! fTBMi ■■Ahi.mii ralarai, RL Viaaa aJare 
• IrwMMi tartar ta De areca. rartea cite

•aA* la tta» ar ■mvtite tMDKohll âaanrv <-•-

■■ tretoaic ti Ar ta toate uaprejarArile ti 
■ad aeapdrat laMttlira Saa icnmp» banali- 
taie : „PiîrvMltaarea ta frivtae ti divulgi ge
ala lai triitețea raaditiel aale a^eseaii. dar ii 
iasafU ta aeekaai a ti • departe
vtsAiaare aeaiBâiaBe- Cpu Unele expresii 1 se
par studentului referent ^retiaaae ti vădind ex
cesivi dracaste peatra tidar. eeea ce ti apare 
ea nn ^cteMeat retarir viriH ta prata critici a 
d-lui Tadar Vtaaa". Fragmentul Armâni* emi
nesciana ti apare fastidios, neszbatit („na nece
sita atîta a bas fiii") In arhimta Vel a pis te și du
rere și Pesimism ti aatari .caațta a bagăție de 
sugestie de bonă cablate". Cooduzia este de o 
ambiguitate unită cu abilitatea iar unele atribute 
Oe vom sublinia) ne apar cei puțin nostime ală
turate unei cărți erudite ti nguros construite : 
„Scrisă cu mult talent literar. Poezia lui Emi- 
nescu rămîne o carte drigaU K nJ și interesan
tă. Ingenioasă pe-alocuri. alteori retorica. Cite o 
dată superficială. Banală (s.n_) ades, dar cu prin- 
zlnd sugestii interesante. ...care insă nu epuizea- 
iă (s.n.) și nu soluționează, in nid un caz, pro
blema poeziei eminesciene. încercare onorabilă 
(s.n.) studiul d-lui Tudor Vianu nu rămine to
tuși decît o încercare, cum nu au mai fost, cu stil 
sau fără" (s.n.).

Referentul e felicitat de profesor In primul 
rlnd pentru că de această dată „s-a degajat da 
Sagasul gongoric" (ceea ce duce la bănuiala că 
avea o anume reputație in acest sens) șl apoi,
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clarat prin reprezentanții ei că se caracterizează 
mai ales prin efortul de a reinnoda firul unei 
tradiții părăsite. S-a ajuns chiar la o teorie a 
hlatusului literar localizat în deceniul ’50, con
trazisă parțial de apariția unor opere de seamă 
chiar atunci. Fenomenul este complex și n-a fost 
încă analizat în planul sociologiei literaturii cum 
se cuvine din punct de vedere marxist și cu in
strumente adecvate. Neîndoios este că anii ’60 
s-au impus mai ales prin caracterul de replică 
față de perioada precedentă. Marile valori al? 
literaturii române au fost aduse una cîte una în 
panteonul de unde fuseseră scoase. Serii de 
scrieri au repus in circulație scriitori eliminați 
pur și simplu din literatură. Cazul lui Arghezi, 
al cărui centenar îl sărbătorim anul acesta, nu 
cu respectul cuvenit din toate părțile, este cel 
mai proeminent. I se poate adăuga la același ni
vel de importanță cazul Blaga și atitea altele.

Inițiativa editorială nu s-a mărginit numai la 
repunerea in circulație a operelor marilor maeș
tri anteriori, ci și a unor studii in care se încear
că nu fără unele sechele de mentalitate critică 
o restituire valorică conformă unor criterii este
tice noi. Scriitori de plan secund azvîrliți de 
împrejurări istorice în primul plan și-au reluat 
locurile cuvenite in istoria literară nu fără un 
spor meritat de cunoaștere și apreciere, revi
zuire tacită sau declarată mai ales cind cel în 
cauză nu mai erau de mult în viață. Restaurarea 
valorică a tabloului de istorie literară s-a făcut 

urmâ înseamnă pînă la urmă a ne minți rirgurl 
asupra propriei noastre valori pe plan european. 
Cei Interesați de o asemenea confuzie își dovedesc 
și de data aceasta slăbiciunea în a obține succese 
prin el înșiși șl nu prin... intermediari. Ce am 
făcut noi la Ajax, ce a făcut Franța la 1 mon
diale nu luminează în întunericul de nepătruns al 
contraperformanțel din anii din urmă. Un meci 
se cîștigă sub culorile proprii, nu sub culorile 
altora. Dar cum se poate ctștiga o calificare la mon
diale ? Conform unui interviu a] lui Valentin 
Stănescu „spaima" noastră cea mai marc în califi
cări este Nirvegia. Nici Anglia, nici Ungaria ’ El
veția nici măcar nu este amintită, conform unul 
zvon care susține că elvețienii au hotărî*. în una
nimitate să nu se prezinte — pe teren (acasă și 
la noi) de teama de a nu fl bătuți cu 6—fl. Ei pre
feră, în această situație, doar 0—3. Dar Norvegia 1 
La Oslo, ni se spune, se va hotărî soarta noastră 1 
Am a|uns atît de mari, tncît nu ne mai temem 
decît de cei... mici. Uriașii nu ne mai îngrozesc, 
noi ne temem de pitici. Altfel spus, „buturuga 
mică". Acum, lată, știm cine este „buturuga** pen
tru amrenorii noștri. Mai rămine să aflăm rine 
este 2arul mare ? Nu cel care s-a răsturnat, desi
gur. Nici cel cu oiștea.

ulise

Un seminar
pentru că a sesizat faptul important, că „dL 
Vianu a fimt o carte pe care a suprapus-o altor 
cărți de care tarf nu a vrut să țină seamă" (se 
înțelege că e vorba de a sa Critici ftitațiftaâ fi 
Emiaesm n n) Față de concluzia blind* a iui 
Eugen Ioneacu Cincereare onorabilă"), rea a hd 
Draganurescu e intoleranxă ti drastică : „Din 
toate putMdete de vedere, oridt de bine ar fi 
scrisă, (Paesu Ita Emiaesrs) e din punci de ve
dere moral ti in mare parte din punctul de ve
dere al fonctahri — • carte rea (v-B-1-

Referatu] despre Paetaa lai Emmeere a tre
cut. cn neînsemnate modificări hi .Viața litera
ră" din aeelMi an. 1SN. in. U2J. fiind, dacă nu 
ne tnseltan. una din primele manifestări publi
cistice ale studentului Eugen lonesce din anul 
IL avind vtrsta de 18 ani. (O parte din el este 
reprodus in vol II de Opere, Ia notele entice, 
fără a se ști insă varianta primă, de referat, la 
seminarul lui Mihalache Drag om Ir eseu). Refe-

In această pagină Ei librisutî de Dolinei Dui- 
nea din Expoziția deschisâ in holul hotelului 

Veneția

heliadesc
in paralel cu mișcarea înainte a literaturii vil, 
influențind puternic evoluția acesteia. Osmoza 
literaturii române cu literaturile dinfara tării cu 
care întreținuse legături vechi s-a refăcut și ea. 
Poezia după chiar declarația poeților anilor '60 
a redescoperit izvoarele lirismului, statutul spe
cific poeziei, proza a cunoscut și ea o viață 
nouă fără corsetele metodologice ale perioa
dei anterioare. A fost vizibil sentimentul helia
desc al unei generații care reia totul de la ca
păt șl încearcă să reașeze fundamente uitate- Ca 
in orice proces de acest fel entuziasmului îi ur
mează spiritul critic, și el un ciștig al acestor 
ultimi cincisprezece ani de literatură.

O importanță indiscutabilă pentru demersul 
scriitoricesc au avut documentele Congresului al 
IX-lea care au dat creației literare un impuls 
nou. Dacă pină atunci proza de inspirație socială 
se mărginea la cadre și rețete fixe, ea a Început 
să cerceteze teritorii noi și să apeleze Ia soluții 
inedite. Efortul n-a fost doar de a înnoi substan
ța și problematica ci de a face și o infuzie de 
mijloace artistice noi. Evidentă este predispozi
ția către romanul de asnect politic, localizat Dină 
acum mai ales în perimetrul deceniului cinci
zeci, roman care atestă libertatea de mișcare a 
prozatorului în fața realităților contemporane. 
Și mai expresivă apare această libertate la pro
zatorii care au abordat aspecte ale istoriei poli
tice a României moderne necercetate încă nici
odată de Ilterați și uneori nici de istorici In su
ficientă măsură. După cum aceeași semnificație 
o au prozele de inspirație istorică care încearcă 
să descifreze mecanismele politice ale țărilor 
românești de-a lungul vremii. Temele tabu s-au 
împuținat și dacă există încă spații socio-politi- 
ce neanexate încă de prozator de multe ori a- 
ceasta este mai mult efectul unei întirzieri care se 
recuperează greu, decît al unor tabuizări prelun
gite. îndrăzneala prozatorului verifică practic re
zistența tabuurilor încă neatacate.

Dispariția cenzurii lasă Ioc unor inițiative 
scriitoricești care urmează a-și da măsura de 
aici Înainte. Inițiativa conducerii P.C.R . de a 
apela la responsabilitatea politică a fiecărui 
scriitor si editor în parte. înlocuind pe această 
cale o instituție dezagreabilă scriitorului și ga
zetarului, este elocventă pentru dorința de a se 
asigura literaturii române un mers înainte cit 
mai firesc.

Ultimii cincisprezece ani de literatură, clădiți 
în bună măsură antitetic față de cei cincispre
zece anteriori, atestă prin circulația marilor va
lori consacrate, românești și străine, prin ex
plozia de lirism, prin abundența prozei, prin 
numărul mare de debuturi, prin perspectiva cri
tică asupra fenomenului literar o etapă literară 
nouă a cărei analiză și situare în capitolele is
toriei literare contemporane urmează a fi făcută 
cu toată exigența și nevoia de adevăr pe care 
o cere întreaga noastră literatură și viață post
belică.

despre Vianu
râtul cum «-a putut vedea, e mai degrabă critic, 
•ever, chiar pus pe șicane, ceea ce se poate ex
plica in două feluri : mai intîi prin natura ra
porturilor dintre profesor și studentul care cu
noaște, desigur, opiniile lui Dragomlrescu despre 
cartea lui Vianu (pe care le-am văzut), iar pe 
de altă parte prin teribilismul juvenil care-1 ca
racteriza pe îinănil student care peste numai 4 
ani va publica volumul frondeur Nu (interesant 
insă că Ia 19 ani. In 1931, scosese Elegii pentru 
ființe mid bazat pe gingășie și tandrețe). Fără 
a fi strălucit, cu atlt mai puțin drept in jude
căți studiul acesta, scris la 18 ani atestă o in
teligență vie și malițioasă precum și o anume 
conștiință a relativității valorilor spiritului. Mai 
menționam că ambianța intelectuală, așa cum 
rezultă din întregul caiet de seminar, era inci- 
tantă, dreptul la opinie era respectat iar profe
sorul nu făcea uz de „Magister dixit", ceea 
ce crea o atmosferă degajată și stimulativă. De 
care studenții profitau din plin.

Treptat, opiniile lui Eugen Ionescu despre Tu
dor Vianu au suferit transformări radicale, ve
chiul oponent literar a devenit unul din admira
torii marelui profesor. Reproducem din articolul 
intitulat Omagiu, apărut în „Viața românească", 
februarie 1965 : „Au trecut mai mult de treizeci 
de ani de cind, Inser a fiind de o săptămină la 
Facultatea de litere, am văzut și ascultat Intîia 
oară pe Tudor Vianu vorbind despre Alecsandri 
în sala Odobescu, supraîncărcată cu studențl De 
la Început am fost uimit de limpiditatea de gln- 
dire, de precizia expunerii, de marea erudiție a 
tin irului profesor universitar. Am avut pe urmă 
ocazia să-1 cunosc îndeaproape. Luciditatea, 
forța sa intelectuală mă uimeau.

Pe wemea aceea, sofiștii rătăceau mințile ti
neretului. O întilnire cu Tudor Vianu restabilea 
adevărul zdruncinat. Cînd Tudor Vianu a venit 
la Paris, in 1937, la un congres internațional de 
filozofie, a făcut o impresie extraordinară. Cu
noștea Kant mai bine declt cel mai de seama 
kantian din vremea aceea (V. Basch), Marx mai 
bine decît marxiștii specializați. Thomas din 
Aquino — mai bine decît thomiștii". Sint cu
vintele unui om din cei mai parcimonloși în ju
decarea semenilor săi. Nu insistam „A qui salt 
comprendre, peu de mots sufisent".
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zeci și una de veri de la moartea Poetului, scrii
torii Laurențiu Fulga. Traian Iancu, Ștefan Ml- 
hăilescu și subsemnatul am colindat orașul de- 
punînd la fiecare monument ce-1 reprezintă pe 
Eminescu, o coroană de flori. Personal suntem 
jigniți nu de laudele ce i se aduc Poetului, ci 
de anemicul interes plastic pentru celebrarea sa. 
în marele nostru oraș nu avem decît patru (4) 
monumente Eminescu- Lui Goethe i S-a făcut 
un monument pînă și într-un loc (o poiană cu 
un mâr sălbatic, stingher) unde sâ zice că, in 
drum spre Italia (la 1 000 m altitudine intre 
Kochelsee și Walchensee) ar fi luat prânzul o 
dată. Desigur, artiștii noștri plastici au atitea 
idei generoase, dar ar trebui să se mai gindească 
și la Mihai Eminescu. Statuia fără egal pe care 
i-a creat-o Gheorghe Anghel este prima dovadă 
că ne putem aștepta și la alte monumente 
Eminescu.

Dacă in Cișmigiu, în curtea vechii Uniuni a 
Scriitorilor sau in parcul Herăstrău n-am văzut 
pe nimeni veghind( era dimineața), la Atheneul 
român (de lingă statuie lipsea acea floare pe care 
un scriitor zice că o denune mereu) erau cîtiva 
copii, iar la cimitirul Belu, sub teiul sflnt al 
Poetului, așteptau — ca în flecare an — cîteva 
suflete pioase, depunerea superbei coroane din 
partea scriitorilor.

în ce ne privește, noi vom lăuda (fără idola
trie) an de an nu numai opera Poetului, dar și 
viața sa de o înaltă moralitate.

AVANPREMIERĂ EDITORIALA :
M. EMINESCU — OPERE, VOLUMUL IX

Muzeul literaturii române continuă seria manifes
tărilor omagiale grupate sub genericul „EMI
NESCU 130“ cu avanpremiera editorială a volumu
lui IX, Mihai Eminescu — Opere, realizat in cola
borare eu Editura Academiei R.S.R.

Despre semnificațiile acestei Inițiative editoriale 
prin oare se începe editarea științifică a gazetarei 
politice a marelui poet au vorbit : Paul Anghel, 
Constantin Jalbă, Al. Oprea, Edgar Papu, D. Vata- 
manluc.

Au participat, printre alți iubitori ai litera
turii, profesori de limba șl literatura română (în 
cadrul colaborării cu Inspectoratul școlar al munl- 
clDiului București) și studenții Facultății de Ztjrîs- 
t'oă a Academiei „Ștefan Gheorghiu". Cu acânstâ 
ocazie au început înscrierile pentru procurarea 
exemplarplct numerotate, pe hlrtie filigranată.

Manifestarea a avut loc vineri 20 iunie, orele 10, 
în sala Universității cultural-ștllnțifice din str. Bi
serica Amzel nr. 7.
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Traducerea — 
act de cultură
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REVISTA STRĂINĂ
• LA 1 H UE

Discard d'Estaing a inaugurat, dup* r=t*u.-are* la 
care au fost supuse. ..Camera regelui- ți „Galena 
de sticlă- de la Versaille*. Prcțedmiele i-a »w. 
alături la această ceremonie pe conservator”'. șef al 
castelului (astăzi cu titlu onorific) Gerard Van der 
Kemp șl pe Pierre Lemoine, care n va succede 
acestuia In funcție, am îndoi personatit* p cunoscu
te, care, prin munca lor au făcut ea ac*«l* ansam
bluri ale Versailles-ului s* capete înfățișarea pe 
care au avut-o in timpul Ludovicilor. PreșetMr.tele 
Republicii a adus un omagiu tuturor celor care, 
timp de peste ia ani au participat la restaurarea 
acestei adevărate „opere de artă, unice In lume, 
operă ce completează In mod fericit tezaurul mon
dial al artei”.
• „CINA CEA DE TAINA- — celebra operă a l_i 

Leonardo da Vinci revine In atenție, de data aceas
ta nu pentru desăvirțita artă care i-a asigurat ce 
secole un ioc privilegiat intre cele mai de seamă 
creații ale genului uman. ei pentru faptul ci 
această capodoperă este In pericol de degrada, e 
ireversibilă, datorită unei fisuri lungi de doi me
tri și pe alocuri lată de 2 cm. care a sfișiat pere
tele pe care a fost pictat* fiesca. Experții estimea
ză valoarea recon dl ți o nării „Cinei- la aproximativ 
1 200 (JOQ de dolari, avind in vedere faptul că fresca 
este atacată de mai multă vreme de microorga
nisme.
• IN ZIC A DE 7 IULIE a încetat din viat* la

locuința sa raliforniană de li Pacific Palisades cu
noscutul scriitor american Henry Miller. In virstâ 
de TU de ani. autorul atit de cuntroversai al unur 
opere care au trebuit să fie tipărite mai întli in 
Străinătate șl apoi in țara sa („Tropic of Cancer- 
a fost editat la Paris In 1934, iar În S.U.A. abia 
în 1061 ; „Tropic of Capricorn” apărut In Franța in 
1936 a fost Interzis de legile puritane ale 
americane și a fost publicat in Statele Unite In 
1062), nu mai tipărise nimic de aproape zece ani. 
vreme în cara a acuzat o gravă maladie ciir-j- 
torle. în tot acest răstimp (din 1971, cînd a fost ’ -
sat „My Life and Times- — elegant volum prir. 
cu multă rezervă de crillci), cărțile lui au fost edlr 
tate în mal multe limbi. In tot acest interval fi!n- 
du-i dedicate mal multe scrieri printre care șl 
monografia „Miller” a lui Norman Mailer. Tn afară 
de titlurile citate mal sus, semnalăm printre cele 
mai cunoscute opere ale lui Henry Miller : ..The 
Air-Conditioned Nightmare11 (Coșmarul cu aer con
diționat) 1045, trilogia „The Rosy Crucifixion” (Cru
cificarea trandafirie), 1949 și 1953 „Big Sur and the
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Sir Philip Sidney:

TRADUCERI DE TUDOR GEORGE

I.
Iubind temeinic, m-oi preface-n vers,
Să-ți afle-un farmee draga-ntr-al meu dor - 
Citind cu drag, cititu-i un revers
La tot ce-ndur - balsam îndurător I

Tristețea-mi zugrăvii in chip divets.
Sortind expresii, har născocitor.
Scornii printr-alte pagini proaspăt viers.
Ploi rodnice-ntr-al arșiței cuptor I

Dar calpe vorbe-alung Invenția,
Ce-i prunc al Firii, studiul sterp o curmă : 
Simt pași străini umblind pe calea mea I

Cind, burdușit cu vorbele-mi din urmă, 
Imi dau un pinten, Muza mea mă-mbie : 
Smintite, moaie-n inimă ți scrie !

XIII.
Apolla jude fu-ntre Zefs ți Marte
Și Dragoste ; ce stemă-i mai frumoasă ? 
în scutu-i de-aur, brun zăgan se lasă, -
La Zefs - pe Ganimede-n slăvi să-l poarte I

Pe-un verde ci mp, c-o suliță-au roasă, 
Veii, Marte-mpunge-o inimă, de moarte
Și-a ta minuțe-i ține, Venus, parte —
Iar Zefs, c-un fulger, nimb pe coif și-nțeasă 1

Dai Cupidon limbi : pe-a sa egidă
E părul blond al Stellei, chipu-i fiind
Un scut c-o roză-aprinsă-n cimp de-argint.

Apollo vru tot cerul să-l deschidă,
Jurind, convins, c-asemeni har și rază 
Nu multor nobili dat le-a fost să vază !

XIV.
Vai, prieteni, n-am durere, eu, cumplită, 
Eu, cărui pieptu-n clonț i se dezbină 
Mai crunt cit celui de-a furat lumină, 
Cind Dragostea, vibrind, mi-e irosită —

Mai trebuie ți voi, cătindu-mi vină, 
Să mă-ntristati, spumnd că, prin Ispita, 
Frumosu-mi suflet zmircu-o să-l inghită, 
Cu păcătoase ginduri și-n ruină î 

De-i un păcat că firea-mpacă-n sine 
Cuvintu-ntru-adevăr, creainta-n faptă, 
Cu-aprinsul duh, ferind doar de rușine, 

Păcat de-i tihna-n inimi, ce deșteaptă 
Deigusl foia de tot destrăbălatul - 
htaă*bo-« ■■ pocal, daci - vreau păcatul i

XV.
Ta, ccf ce-odasb la sopotit izvor, 
C«, dM Pamas-bătmul, curge-n spați' 
Si once floare,-oararo, fără grații, 
La poeia ta • legi, cu spor,

Ta, com lo'osesti a ide rații. 
U noete-ta ca tropi dampânitori. 
Om d^ad hiî Petrarca-I re-nrori 
Ca «ea uspine-fl englezești pulsații, 

Ta bm ■■ diRM gresii : arice-ajutor 
Drsăonă vâdal tău interior - 
Ca tapai, tal ce-i furt, doi la iveală ; 

Peatab tab>a, doar, si-a ta-ncropealâ, 
Da-mpla sîrmI Faimei, mai intii, 
Pnwnd la Stetla-ncepe să compui !

XVI.
De pofte vrednic, de-ti văzui, Natură 
Frumusețile ce-ti prețuiau carate 
Si-apiinsu-mi spirit se-nclina-nspre toate - 
lubire-am zis că-s plin de-a ta măsură I

r^asr* în iMă de ttt’uri aparținind au tort-
taM T-sdJemlt* «or «pare a«tfei lnir-un ti
raj ce pe*;? ss xilio-z-r u«* e.xe?Yipîare. Printre căr- 
»rare -.or n tissue s- Toți fiii mei*
de Artur Mii Ier. ..Soția r.’*'spărțit*- de Sommer- 
k-l Maiigîiam. contemporane-,
. Basm* seaMtikfeve-. ..Elogiul nebun:rt” de Eras- 
n-.as. „Corali nebunilor- de Sete st ian Brandt și 
—.-Jlte Mitele Dup* datele furnizate de UNESCO. 
U.R-S.S. dețsne pnmu.! loc tn lume in privința tra- 
djemlor ți este totodată tr3^'.a*ft*:'rul nr. 1 pe jș>ob. 
De-a iungu: anii-T. tn Unlur.ea Sovîxică au ’fost 
puttaîrați ftuton din IM de țări cu apr. ^e 7S snt? 
Oe *ărț’- lr.tr-un tiraj 2 IM t.'.Ik-ex. «=>:,-- 
Intre acestea aj apărut m 6BS de titîun 4 •. ’:t 
t j-a romană, mtr-an tiraj global de M.5 . ioane
exgmplar*.
• S3 DE SCRIITORI d:r Au«* a •

m w—et* German*. Elveția «a Repuolica Fed 
G-ermană partrfip* !r. ae-«t as» Ia onrj>ui 
cu ..Premi-ji Lngebarg Bachmann- e. a: 
1***M «etJiEmgb. Pratzrul «.a fi rerr.* Ln oRb.-.I 
..îatfinVri de Ia Klagenfurt* caie va -sr* ir.irs-
S ’n>ie si : i-ji.e *_e
• O CARTE «ertad ,'r.c* din tMl tav MeMMtaaM

pirta arum, in raze «si- analtr^U trkSrî;1 ț~-rea R P ’ - 
pația naziv_i trăită pnr. WJ- a francezi, rs.-»»
^e cux;o*r intre r! dj. raj* Ț^rA^-n-azâ d.'-rit r 
f«t> evertimamihR a jsiăna <„*?
taMțtaăeSt’» e tar» JaSlard -uq Hi LF^ FH KN- 
C KIS- Ac-'.rul. Bertr-ud d J mim»! a» *-

*-..n - .a cv*e m naotarfpaz *ava *; d* di-
■■ r^e y--va::t*r e-: -fc- twi»<iriu" «ărl. a

Oranges of Hieronymus (Bia Sur ri por-ty-
ealele lui Hieronymus BOschl. 1957 ..Stand Still Like 
the Hummingbird- (Stai nemișcat ca o pasăre- 
muscă) — 196’.
• EDITURA Suhrkamp flir. F.țpkfurt (R.F.G.I a 

fondat, la Boston (S.U.AJ o filial* pentru Ame- 
r ca : ..Suhrkamp Publishers B - iu inc.”. In sar
cina căreia va rădea difuzarea cărților celor mai 
reprezentativi autori germani, precum ți furniza
rea de programe de limb* germană, lat* ți pri
mul volum pe care filiala Pa lansat „Hermann 
Hesse as a Painter*.
• DINTRE ultimele premii literare din Franța 

notăm : „Premiul Femina-Vacaresco*, destinat să

recompenseze un eseu, a fost decernat îui Gerard * 
Mac* petit. J ..Ex-llbris”. volum tipărit la GalH- 
marcL ..Premiul criticii” a fost atribuit lui Pascal 
Qulgnard pentru „Carus” (Gallimard). .J*rem:J 
Appclîr.aîre- a fost împărțit in acest an de doi au
tori : Venus Khoury Ghatta pentru ..Les ombres et 
leur rris* (Belfond) șl Jean Mambrino pentru 
.. Lotsea u-coeur- (Stock). Jeanette Colom bel este 
I sarea-.a ..Marelui premiu literar al orașului Lyon-. 
Ea este autoarea manuscrisului Intitulat ..Brumes 
de M-moIre* care va fi editat la Stock. Volumul lui 
Bernard Pierre : ,.Ils ont conquls THtmalaya- a 
pr.mit premiul „Vacances 2000“.
• EDITORII SOVIETICI și-au propus s* tip*-

ș-»bi Tiiad că ’.-aievea-*4 et_îfu~â a 
dtn N Chinei ctn<*1tule o nir•=

*n-Dort-krr.* a -j'tu-iJ A<*eU 3O*daliT-il au Rrăț4: 
j-j' din O'-'ra*»- oo-*e*: a'e SocietAț’-1 î* pm-
s*:tuie <: T*tmeee* 'n \ Alcare a vests’-’ -r
v—eltfVw etdtaaoH- dr «4ct. Aetfri i’rme’n un*‘-r-
df<p*m-r acooerite ar! de n:<l.oeri’e d?<erturi’ «r 
’■"•r f; **-'va%e l”jz,-,n5 p»~n de^cMd-^rea -nai rnu'- 
- - van*i • a’‘î’?c’-'*iCe : <*udij asun’-a rultnri’or si
!isera*uriîw de aici, traduceri, editări de text- 
’■•or face obîocrjl mal multor aoariț'i Îmi- 
d*ve. Pa.—t<~’:>*nțt! reuniune au ♦reent In
r**.’4-•< ut»1—>.’«> e-*<«-,rța’p nri'rind cultura
aee<r.ii perimetru, remarc Iod !n special traducerea M 
P’jh’icaxea -rnu- poem c’a^c (de pe^te 7 OM de v*”-- 
<url) unul ooet «jteur din s-colul al XI-

»*a mul d*e*io»»^r de anvergurii
mcicinoed’.c#. redactat de un lingvist ulgur din 
acreați epocă. I

Dar, negăsind in mine-acca căldură
Ce mistuie simțiri învăpăiate,
Cind, pentru-un virf de ac, pling țincii, poate, 
Gindii ca mine-a Dragostei tortură I

Pe cînd mă hîrioneam cu-acest leu june - 
Binecuvint or blestem ? - ochii-mi cată 
Spre Stella : de-am numit-a, ce-aș mai spune 

Și-avui, din ochi, o lecție-nvâțată ;
Am invățat lubirea-i știu isprava,
Cum cei ce-s otrăviți, cunosc otrava !

XVIII.
Asupră-mi, însumi eu, mi-ascut minia 
Cu-al Rațiunii calcul ce m-acuză, 
Pe turta mea eu n-am tras nici o spuză,
Falit de orice bun ceresc, pe-acia 1

Nedemn Naturii-a-i da măcar chiria
Ce-i datorez, fiindc-o lăsai lehuză.
Și ceea ce-i mai 'rău, n-am nici o scuză, 
Decit c-am irosit in vint moșia I

Jun stins, cu știința-mi fac doar jucărele ; 
Spiritul meu sub pasiuni se-nclină :
Cu vane chinuri mi-l incarcâ ele.

Mă văd sortit pe-un drum către ruină ;
Văd I Totuși, sufăr - luat de acest tumult - 
De-al Stellei drag, că nu pierd și mai mult I

XIX.
Din inima-mi rupi corzi pentru-al tău arc, 
O, Cupidon, văd ruina, dar mi-i dragă ! 
Cu cit slăvesc - rușinea se propagă ! 
încerc să fug — cind fug nu prea-s la larg I

In propriu-mi spirit denigrări descarc, 
Spre-al Stellei nume-mi scurg cerneala-ntreagâ 
Dar vorbele ce tocul meu le-ncheagă,
Ce vane-mi par, pierdute ca-ntr-un parc I

Ca orice lucru și ea trece, dar,
Fiind totul pentru mine, ce m-aruncă, 
Privind la ceruri, intr-un șanț murdar ?

Araci pun minții, cit mai crește, încă, 
Și vrednică-i să-i dee roade Firii : 
Savantule-al tău spirit dă-l Iubirii I

XXII.
Semețul Soare călărea prin slavă, 
La mindrii Gemeni, pe cărări astrale, 
Fâr' de noroosa mască-a tainei sale, 
Fierbinte strălucind, c-o mină bravă I

Cind, niște doamne, prinse de istoavâ 
Spre niscai treburi, ies, călări, in cale. 
Ferind, cu evantaiele domoale,
Obrazul fraged, de-o rănire gravă I

Doar Stella pu-și armă distinsa-i față - 
Sfruntindu-i, poate, chipul, intr-adins, 
Ori, că-n lumina multă se răsfață, 
Ori că lumina-i propria-i dulceață I

Frumoasele-ntr-ascunse s-au și-aprins I 
Zărindu-i Astrul dezgolitul har,
Le-a ars pre ele, sârutind-o, doar I

XXIX. .
Nevolnici lorzi, vecini cu falnici regi.
Spre propriul bine și-al cetății lor,
Accegtă-n propriul țărm, supuși ușor,
Să Siringă bunuri pent,u-armete-ntregi |

Inima Stellei, sub tirane legi.
Ca să Irăiascâ liber-gmditor, 
l-acceptă-n voie, Lui, pe-al ei ogor, 
Sâ-i calce tot, păstnnd puținul, deci I

Inima-î scapă, ochiu*n schimb, vasal,
Săgeți ii dă, heraldă-i a ei gură,
Smi-corturi, coapse-carul triumfal,

Carnea ei hrană-i, pielea-i e armură, 
Iar eu - cum de speranță-s bolnav grav, 
Pe-acele țărmuri - sini cedat ca sclav I

XXXI.
Cu ce pași triști, prin ceruri, Lună, treci.
Cu ce chip palid, buze care tac i
O fi și-n țărmul paradisiac 
Arcașul harnic, săgetind poteci ?

Deprinșii-ți ochi cu dragostea, de veci,
Pot judeca iubirea, cum și fac ;
Citesc privirea-ți, pasul tău buimac,
Știu starea ta - firească mie, deci |

Atunci, tovarăși fiind, o Lună, zi-i. 
Și-acolo, cel fidel iubind, smintit e ?

Frumuseți le-s tot mindre, ca p-aci ?

Ș -ccolo, sus, iubind spre-a fi iubite, 
Pe-ndrăgostiți ii țin sub persecuții, 
Ingratitudine zicind Virtuții ?

XXXII.
Morleu, fiu viu al somnului de moarte, 
lu, martor vieții marțului-trăind, 
Profet adesea, or poveste fiind,
Foet, cu toane - trist, or vesel foarte ;

Cum tu, in mine, cert, păstrezi o parte 
Și-a mele simțuri nu le știu dormind, 
Frin tine, Stella mea - plingind, zimbind - 
Mi-nvațâ ochii orbi cum să se poarte !

De unde-aduci tu fildeș și rubine
Și perle și-aur, dindu-i ei culori :
Ten, buze, dinți și pâr, atit de bine ?!

Tont I - zice - Nici în Indii nu-s comori, 
Ca-n inima-ti, cind vraja-ți crește-n jur, 
De-acolo, chipul Stellei eu ți-l fur I
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