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Ceea ce
ne definește
Patriotismul rrm- 

luțiunar. socialist, 
trebuie ■< devină • 
tri sliur* definito

rie a comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii, a tineretu
lui patriei noastre, a între
gului nostru popor, sublinia 
eccretarul general al partidu
lui in expunerea «a la ple
nara din noiembrie. Desigur, 
«intern acum In Început de 
an șl răstimpul petrecut de 
la acest memorabil «veni- 
«jcnl pe care l-a reprezentat 

* -expunerea tovarășului Nicolje 
Ciaușcxcu ne-a prilejuit mul
tiple motive de reflecție in
clusiv in acest vast domeniu 
al creației, al acestei munci 
de conștiința — e-ar putea 
apune — un teritoriu cu n 
deosebită importanta, cu un 
loc și un rol specifice In În
treg angrenajul activității 
educative.

Acest al doilea an al celui 
de al șaptelea cincinal «ta, 
in toate determinările fi mo
tivările sale de natură eco
nomică. politici fi socială. un 
an In care, așa cum B-a anus 
S< in mesajul de anul nou 
al președintelui, vom avea 
multe de Înfăptuit fi vor fi ii 
multe greutăți de Învins. A- 
eeasta este realitatea si mo
dul lucid, exact In care 
conștiința noastră s-a deprins 
«i trebuie xâ se deprindă să 
is act de «tarea si situația 
lumii Înseși, du realitatea pe 
care o trăim șl ne-o asumăm 
din perspectiva propriei sala 
ameliorări ceea ce rcpmlntl 
totodată, șl una din compo
nentele esențiale ale snirltu- 
lul patriotic șl revoluționar. 
Patriotismul socialist este 
tot ceea ce ne definește 
mal IntH de toate, iar In 
perimetrul artei, al crea
ției de valori, ol este mo
bilul care atrage după aina 
și Iți asumă in contempo
raneitate greutatea acoperită 
In aur a unei tradiții cane nu 
și-a epuizat și nu-si va 
epuiza vreodată nici sursa, 
materia sa cea mal sensibilă, 
de spirit In continuă ardere 
și continuă dăruire, si nici 
matca, nici relieful său la 
care noi toți, cel de azi șl 
do ml ine. sintem chemat! să 
adăugăm noi străluciri. Este 
aici, in ultimă Instanță, o 
problemă de atitudine si In 
acest fel credem că multe din 
ideile cuorinsc In exnune^a 
secretarului general al parti
dului trebuie să-și găsească 
un teren cit mal cuprinzător 
de Împlinire șl. prin specifici
tatea propriilor noastre preo
cupări. la nivelul orooriilar 
noastre îndatoriri șl rtspun- 

-derl. avem un ansamblu În
treg de repere și valori. Sint 
implicate In această desfășu
rare de Ide! maturitatea șl 
profunzimea actului de crea
ție. Sint imollcate dorința de 
perfecțiune și cinstea- fide
litatea creatorului de artă 
față de talentul și menirea 
sa. Sini implicate DUterea de 
reflecție șl discernămint critic 
fa'ft de producțiile artistice, 
criteriile care «S-sl exercHe 
cu adevărat canar! ta tea de 
selecție fii să confere unghiuri 
șl motive de apreciere exactă

a fenomenului cult ura; - -
tic ■--riimpcuan.

Atlt.kdiaea in outerto de 
creație nu se rezuma la ne
gație șl nici la supertaLivg oa 
bună știință angajate in sfera 
unor interese mărunte, ore 
țin de meribdaro da a a - 
junge la gloria — șt hm- 
ort doer la a gfama Mă- 
mi ni strat i vă — unu Aed L. 
Compiexitatea -J4ri
probleme și anelitaten cu 
care se pune au au ni
mic a tace cu exagerări 
cars acoperă de fapt etan da 
coartiințâ mai puțin proprii 
unei autentica politiei a va
lorii. construcției acestora, 
căci da fapt arta. In totali
tatea funcțiilor sa.ie. către 
acest «rimat sa Înaltă și 
către această ponasetentâ oo*â 
tinde, constractia din an.

înir-ua raport logic de 
conseetnțe si motivări sociale 
concrete, literatura, prin tot 
ce are ea mai valoros, «ete 
și o imensă dezbatere des
chisă pusă la dispoziția citi
torilor dar și a creatorilor 
înșiși. Discernem de akd și 
Liniile de boltă ale Întregii 
sale evoluții și Înnoirile care 
se produc și se pot produce 
fi ae sprijină pe valori auten
tice. In mâxurâ ele har la la 
rindul lor să consacre un 
timp șl o epocă, prezentai cu 
toată problematica și aspira
țiile sale. Nu s-au învechit 
nici ideeo de mesaj șl nici 
ideca de valoare, s-aa În
vechit, tntr-un fel prejude
cățile — care chiar dacă au>o 
aură <MMă. de stil — readun 
tind si dnd la suprafața •- 
pinii care fac curta gratuității 
actului creator ai Încearcă, 
prin confuzie, abstragerea da 
la realitate. Avem aevaie 
de goexij revetațtoaare. pa- 
trtatiee, care să nat* manca 
eroică. realizările astaaaate 
ale eeo"SrarSarilar iSKMle- 
laalil din Raaiaii Caaaa- 
nlțtilar din iauratal creației 
Iile rar -artistice le revine to- 
da tari rea de * eanahase păre
rile ee se aad ict-eata potrivit 
Cărora peezia revela țiaaarâ. 
patriotică ■■ ar ani eaves- 
pânde aetaalei etape do 
dezvoltare. Si putto mal de
parte : Pairi «damul a leat, 
rele și va râm ine In «•‘demna* 
un bum al națiunii, nu bea al 
poporului austru — ți ertrtae 
se abate de la patrinti*nl 
revoluționar se îndepărtează 
de paper. Aprecierea ee a- 
tare nu repune In discuție 
un adevăr sau o stare de spi
rit indiscutabile cit mai ales 
ne consacră unei meditații 
mal adinei asupra rost urilor 
șt răspunderilor noastre In 
societate fi deschide la ori
zontul proorici noastre me
niri un ciron larg de atracție 
In care, predominante, ideile 
umanismului. a'e patriotis
mului socialist lri găsesc o 
vie și «encibilă Întruchipare 
șl se transformă. se not 
transforma in cel mai fidel 
argument al uriașei construc
ții umane In care «Intern 
imnlfcaH șl narticipăm cu 
toată ființa noastră.

Luceafărul

Fata grafia de Mihai P. BlMnaștl
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Interlocutor
Onoslbllă imagine a 

cercului '■ atunci 
cind oamenii sc 
Driveac Si not să ac 

nr ivească 1n ochi. Dar aă 
mA explic. Am Intrat deu
năzi Intr-o Instituție De care 
o cunosc foarte bine, pen
tru că am lucrat citiva ani 
buni acolo, am si multi prie
ten! si multe cunoștințe cu 
cure doream aă mâ revăd. 
Pe unii nu-i anunțasem câ 
vin. ne-am Intilnit tocmai 
cind intram. Surorira reve
derii nu ? Ce mal faci, ce 
mal faci ? — o Întrebare care 
se renetâ si care in multe 
situații de acest fel nu este 
decit comnlcmentară pentru 
că ceea ce funcționează in 
primul rind este bucuria de 
a-ti remtllnl vechi cunoștin
țe. Si discutam — ce se coate 
SI-scuLb in astfel de ocazii —- 

ecil nimicuri ? Si cer'ul 
Imediat s-a roluniit. Pentru 
că Io el oartlciDau sl amin
tiri iar amintirile anroaoe 
câ devenise-â indcnendrnte. 
ba chiar suverane in ultimul 
timo. a sa e cind nu te mal 
revezi o bună bucată de 
vreme cu cei cu care ai lu
crat 51 ai trăit multe zile st 
nonti lotul ne transformă in 
amintiri si ele cresc aproa
pe irtcontrolabile si fără de 
nici un motiv In urma ta. 
bf chtar te urmăresc si se 
oa-â de tine nlnâ te hotft- 
văiti £â oui si aici un oic 

. de ordine «1 să vezi carc-1 v_______ :

de fact situația si ce se mal 
IntimDlă. Am intrat așadar 
in instituția in care, am lu
crat si. in citeva eline, ne-am 
atrina miinlle. bucuroși, cltl- 
va prieteni : schimb de re
plici. amabilități : si ne Drl- 
veam Jn ochi. Si de aici, așa 
cum am a oua la incenut si 
acea imagine, acea nodbilă 
definiție a cercului. Mărtu
risesc că nu m-am alndlt la 
lucrul acesta oină atunci. Si 
nici atunci dacfi nu x-ar fi 
intlmDlat ceva .«tuDid. Dar 
uite, uneori ooate că trebuie 
dă se Intimele si aia ceva, 
pentru ca in treacăt, rel 
colin, ii ce! outin duoă 
aceea să uutem măsura si 
cite o dungă de tristele sau 
de renros In noi sau. fie si 
aceasta, aă noii saune că 
orice te-ar încerca, tu. aau 
celălalt, nu te-al schlmhat ai 
nu s-a schimbat Na sim
țeam bine, discutam, era o 
mică tiauză in oroaramu) 
acelei Institute, asa câ fie
care la rigoarea lui mal a- 
dăusa un oic da libertate. 
Prin cercul nostru a trecut 
ta un moment dat dneva. 
era loc in oreaimă *â În
torci si o căruță dar el — 
si asta e intimnlarea stuni- 
dă — a trecut drent nrin 
milloc. fără aă «e onreaacă 
&i fâifi să zică nimic, nici

A. I. Zăinescu

Continuare în pap. a 6-a

Stea fisă. strdlueitoare p da ncctint. 
stooua ha Eauaescu 1-0 înșurubat in 
țârii, pe firmament» al basks și pure, 
co o iocrimâ de doc și aâdejdâ. co o 

confirmare supremă a geniului enui popor ce 
l-a zămislit ș< f*o propulsat spre EtermiaSe.

Viața ha lactâ a tast o ardere neliruștitâ. des
tinul sâu e nepire enigmatica, trupul s6u ome
nesc a scoică hrănind p șletaind pinâ la ulti
ma rvicnire a celuMar perle Wrâ pereche ■ 
poeziei ocettai neaei.

Putea fi un savant eminent, tm mateaaatioan 
de excepția, an sociolog da mara profunzime, ut 
iingv.tt da finețe, un gaiatar dmtra cei rari, un 
poli Loan dujind o idee unicâ.

Nu numai câ putea, o chiar a lost ăte puțin 
sau mai mult din toate acestea.

Dar El, înainta de orice, a lost o conștiințâ 
naționaiâ exemplară, cel care proclama cu sa- 
riontotec și certitudinea profunzimii qindirii șale - 
■Constatăm mai incinta da toata câ românii nu 
Sini nicâiarl coloniști, uenrteri, șamanii nimănui, 
ci piatutindenea unda locuiesc tint autohtoni, 
populație nepomenit da xacha, mai vocha dacii 
toți conlocuitorii lui".

Dar El, înainte da orice a fost zâmislitarul 
Stelar a! poeziei noastre, cel care a cristalizat 
intr-o operâ uriașâ și durabilă toatâ natura poe- 
tlcâ a unui popor, sublimindu-i sensibilitatea, 
țâșnind artezian din doinele ți baladele lui. ne
murind prin limbă, strâlucind prin geniu, de nea
tins prin contopirea totală cu izvoarele inițiale, 
de neîntrecut de mereu rîvnît, de mereu cinlat 
și șoptit, stea fixă inșurubatâ în constelația pu
ruri veghetoare a Dorului nostru.

Numele Lui trebuie rostit în țoaptâ. poeziils 
Lui murmurate in gind. Steaua Lui pusâ du

strajă In brazii Carpaților. In toate nopțile lui 
Ianuarie, sâ lucească mirifică pinâ*n hotarul ul
timului sat...

Despre Napoleon, francezii spun că a last în
gropat la nivelul soiului, astfel câ orice vizita
tor dornic sâ-i citească Inscripția de pe piatra 
lunercrâ. sâ fie obligat a sa descoperi dintr-o 
pietate involuntară...

fcntr-a noapte de decembrie, prietenul meu și 
poetul care este Fânuș Neagu mi-a arâtat pro
filul lui Eminescu întipărit pe crestele semețe 
p ceia fârâ da seamăn ala Bucegilor.

Era, poate, mult după miezul nopții, și sub

Mircea Micu
Continuare |n pap. a 6-a

Ziua 
limbii române 
L-am evocat. 
Ca pe unul de-al nostru 
Care, din intîmplare, 
Nu venise încâ dar 
trebuia să sosească, 
De parcă ar fi plecat 
Fină la colț 
Să-și cumpere o pline ; 
Poetul care a fost și 
Este Mâria-Sa Eminescu, 
Veșnica ziuă de leagăn 
A limbii române, 
El.
Care i-a dat patriei sale 
Cel mai puternic 
Teritoriu —
Cum ar fi spus, 
Fiind de față — 
Nichita Stânescu.

Alexandru Brad

A p cadrul orientării științifice a g!n- 
Idirii omineșciene. un ioc aurie 11 

ocupă atracția pe care o exercită știin
țele exacte, respectiv. f,zica >1 mate

matica. G. Câliovecu oferea această explicație : 
„pee|ii slrâbâlați de problemele adinei ale vieții 
anal axai ■imtliari la științele exacte, care ta 
peleleec in partț chinurile necunoscutului, și in 
această privință trebuiesc citați Goethe șl No- 
vâlla-". Ceea ce nu-1 Împiedica sâ fie neapștep- 
tat de aspru cu Eminescu. epinind, dc la în
ceput : .Cercetarea manuscriselor poate strecura 
imprenunea câ poetul avea noțiuni de știință. 
En examen Îndelungat al acestor Însemnări ne 
dă certitudinea câ faza Investigatarie a lui 
Eminescu ineepe cu puțini ani înaintea bolii și 
că mare parte din notițe sunt chiar din perioada 
Întunecării minții".

Ipoteza nu era ln«l interne iată. în anii noștri 
profesorul Luduș Săveanu, pornind de Ia o 
însemnare a lui Eminescu despre înclinația 
magnetică și anul geamâsurâlorii a stabilit cu 
exactitate anul 1880. drept dată a redactării 
.caietelor flzlografice". Prin urmare, tocmai pe
rioada pe care Perpessicius o considera ca mar
când maturitatea poetului. $1 apoi George Căli- 
□escu nu era nici fizician, nici matematician, 
astfel incit nu putem să nu acordăm din capul 
locului, credit, opiniei specialiștilor de azi din 
cimpul respectivelor discipline si care este net 
pozitivă, reclamând o evaluare mai dreaptă a a- 
cestor preocupări eminesciene. Academicianul 
Octav Onicescu nu ezită ~ după cum am arătat 
in partea introductivă a notelor de față — aă 
opineze că „scrierile lut li dau dreptul de a 
figura in literatura noastră de filozofie a știin
ței. cu drept de cetățenie universală”. Academi
cianul Aurel Avramescu. la rindul său. sublinia 
că astfel de îndeletniciri „întrec, după părerea 
noastră, limitele interesului pe care un filozof 
le-ar putea avea pentru aceste chestiuni, cu atit 
mal mult pe acelea ale unui literal”.

în aceste caiete intilnim traduceri ale unor 
articole — bunăoară, cel de notorietate științifi
că a) Iul Mayer : ..Observațluni asupra puteri
lor naturii neviețuitoare —, prelucrări ale uno
ra pi to le din unele publicații — tot Robert Mayer 
despre fenomctidl magnetic șl eîeotnd i xau 
din diverse manuali!, note după cursuri sau 
conferințe — mnt mult ca sigur ale lui Helm
holtz —. dar și scurte însemnări In care — obi
ceiul dc-acum 1-1 cunoaștem — poetul nu sa 
sfiește xă-sl introducă propriile păreri, expri- 
mlndu-și acordul sau chiar punlnd sub semnul 
întrebării anumite ipoteze. Intr-un loc. se apucă 
să schițeze o experiență pe care e sigur că dacă 
fizicienii ar pune-o ne tapet s-ar confirma intru- 
tctul scenariul său ipotetic. Însemnarea ne apare

AL Oprea
Continuare în pag. a 7-a

într-un sat 
din Europa

Elocventa
Iovineeeu râm ine un aoo'oget al Htcra- 

•irii. de o imperturbabilă seninătate, 
j.rtrexul unul crtt'o se ooate face. d«- 

jtgur. din portretul Idel’O'* centru ctre 
eî a vibrat. Un demon c xl Ideologiei Iovines- 
coene cite, du oi rum se știe, si ducă cam X'ncrir 
auto-ul inrusi te mâ-turlseate. sincronismul vie
ții ooatcmvo.'ane. unde totul este don in at de 
IfiterdeDcndenta vieții popoarelor civilizate.

Dar «j n-ani aâ mă încumet acum să definesc 
o DeeacnaEtaie at II de vast comentată de criticii 
de teri si de azi. Am sâ zăbovesc citeva clipe

JURNAL DE POET

STUDIUL

Ia Timișoara a avut 
oa de curind verni

satul ex pot it iei
..Studiul”. cuurin- 

zlnd mai multe săli ale „Ga
leriilor de artă” din acest 
ocas.

Prezenti mai multi olctori. 
acrii tari, critici de artă din 
București si localnici in tata 
multor iubitori de artă a avut 
loc un AmDOzioa. un colocviu 
care a durat vreo trei ore a- 
•upra valorilor spirituale ro
mânești lânurile de arta 
nox trâ din vechime pinâ 
astăzi. Pictorul Paul Ghe- 
raum care a pregătit în
delung această expotitle 
dimpreună cu al|l colegi 
duiinși avL-id o viziune 
limpede avuura Înaltelor va
lori ale artei românești din 
Origini oină astăzi, precum 
și ud adine respect cufloacâ- 
ter asupra realizărilor in arte

a altor culturi reușește In a- 
ceastâ sinteză de la Timișoa
ra care editează cu arest ori
le] o carte practic cu prin zi nd 
studii si imagini din viața 
ariei zMoutre. toate acestea 
ne tac sâ afirmăm că expo- 
zilia „Studiul doi". Ia doi 
ani duoâ „Studiul unu", inau
gurează In viata culturală a 
tării una dintre cele mal fe
cunde modalități de confrun
tare a valorilor artei contem
porane cu tradițiile perene 
ale penarului nostru. fiind 
un eveniment care se cuvine 
consemnat ca atare. Tot ce 
poate fi mai frumos. mai 
grăitor si trainic In sens spi
ritual din arta țărănească a 
satului românesc transilvan, 
mnldovan aau muntean. In 
arhitectura nein trecută a 
sălașelor de lemn, in portul 
sacerdotal al țăranilor noștri, 
in desăvirșita armonie a

drămuirii culorilor oină la 
aplica, dar In adlncul tradi
ției. artă a frescelor medie
vale. toate Iii au in această 
expoziții.* locul firesc si pil
duitor. tangential. In legătu
ră cu lucrarea multora dintre 
D'rtO'ii conferriDorani ve- 
gheați de umbrii senină a 
clasicilor.

O asemenea cxoozlție eite 
Drllei de meditație pentru 
toți lucrătorii In arte dc la 
noi. dar si pentru istorici si 
a-hltectl etnotrafi și. mai 
ales, pentru scriitori. Nădăj
duim câ lunile următoare, 
cit exnorițla rftmlne deschisă, 
generoasa conducere a Comi
tetului Culturii din Timișoa
ra. avind in fruntea ei un 
mare si discret Însufleți tor 
în profesoara Augusta Amca. 
va ști să miilorească s< pe
rindarea scolitor si studentl- 
mli spre acest loc do con
fruntare cu valorile culturii 
noastre nepieritoare.

loan Alexandru

biruință
asupra rlndurllor acrixe de E. Lovlnescu despre 
Mlorlid și pjiholoffia etnică. Scrie criticul :

-Cind oița biraană ii dertâinuleșta complotul 
baciului ungurean 8f al celui vrlncein șl 11 în
deamnă iă-șl 12 in atuto? dinele ..cel mai bărbă
tesc și cel mai frățesc”, in loc flă o asculte si 
xă-și Înfrunte tovarășii, luindu-le Înainte, cioba
nul ..moldovan" nu numai că nu reacționează 
prin fapt, dar nici nu se olinge. Dacă ar fl dux 
mina De baltag, pe lingă milioanele dispărute 
fără urmă in noaptea timpului, x-ar mai fi pier
dut încă un cioban. ..Moldovanul*1 nostru nu se 
revoltă, nu-31 ucide dușmanii, ci. fără luplâ. ist 
organizează prooria-i moarte si Inarooarc... Tre
cută printr-un suflet contemplativ elegiac, lipsa 
de reacțiune nu i-a aco.^dat o biruință asupra 
tovarășilor haini, ci o biruință asupra timoului. 
Prin simnla armă a geniului poet'c. învinsul, 
asaalnstul. a călcat, astfel, peste moarte. In eter
nitatea crea'iel artistice^.

Să fie cumva ..Miorița", ne Întrebăm, un mit 
de întemeiere al unul nou spațiu. a«a cum Cain 
si Abel, prin crima dintre ei. oun temelia nea
mului de oameni Izgoniți din grădinile fericite 
ale ralului. a$a cum a-a fundat impâ**ât!a Romei 
prin vrednicia In crimă a lui Romulus tată de 
fratele său Remus ?

Se pare, ea și in Meșterul Manele, că orice 
zidire nouă cere jertfă. SI poale că si fratele 
celui dinții criminal biblic, ca si Rcmus. ca și 
ciobanul moldovan se lasă jertfiți nu dtnr pen
tru a pune crima la temelia întemeierii lumii, 
a întemeierii împărăției Romei și a întemeierii 
unei dinastii de păcurari, dt mai alex pentru 
a oferi viitorului o alternativă Jmootrlva strică
ciunii. necinstei, asasinatului, trădării propriului 
linge părintesc. împotriva întrecerii in crimă. 
Lipea de reacțiune a Păcurărașului nu i-a acor
dat o biruință asupra tovarășilor haini, ci o bi
ruință asupra timpului, asa cum bine notează 
Lovinescu. Asa că noi am putea conchide că

Dumitru Radu Popescu
Contimuire in pag. a 7-a

am ajunx pe 
j-.ard cind
după-am io za 
jrurtd de 

toamnd aproape trecu
te. Lumina cine|i^ și 
trixtd a x/irștiului da 
anotimp se stingea 
ca varul in inse
rarea ce venea pet- 
te tat ți împreju
rimi ca o and clu<ia- 
td. Contururile case
lor, oamenilor, ale dea
lurilor jl copacilor je 
topeau intr-un întu
neric ce părea că a 
venit pentru a nu mai 
pleca niciodată. Pă
ream Impdcat cu si- 
tuafia. mai mull decit 
aricind păream Im
pdcat dupd un ceas 
iau două de Întuneric 
grot cind s-a petre
cut un fenomen cu- 
rios. Cerul t-a tpd- 
lat de noTl ți parcă și 
de întuneric, o lumină 
galbenă a incepnt tă-l 
inunde și sd-i relnseni- 
nece ca izvnrltă din- 
tr-un urlaț șt n ■•văzut 
proiector. Pe firma
mentul mult coborlt 
futeteră gdsite. tot 
a'it de rătfirale și de 
mirate ca-n plin au-

guit, ttelele. Numai 
pufin. citeva șchioape. 
Carul Mare se Idsase 
spre unul din ori
zonturi. intr-o rind. îi 
cercetam poziția și 
nu-i puneam nici o 
ctipd la încercare spe
ranța că pdmtntul va 
continua sd se roteas
că linittit și. peste 
doar citeva tuni. Carul 
Mare ți celelalte stele 
Eri vor reocupa pozi
țiile pe care le țtiam 
dlntotdeauna. de la se
minal ți tecerițuri, de 
la pdsctitul cailor In 
crucea nopții de vară, 
de la culesul cucuruzu
lui Jn prag de toamnă, 
de la dorlnla noastră 
de a ne orienta in 
nopji misterioase, va
ra. In pddure. Era 
nnant?. era Unițte. li
niște fără temei, fără 
motiv aproape. O li- 
nlțte rar fotHnftd, nici 
greieri, nici pdsdri ne
cunoscute ți spăimoase.

Eugen
Mihăoscu

Continuare 
în pag. a 5-a

De sărbători
Surprize. în zorii acelei mart săr

bători de iarnă; sosird aeasd |1 pă
rinții Norei penind cu un opel- 
admirai de la cabana Zefirul, deți 

după cum lăsaseră vorbă in urmă cu o săptă- 
mină ar fi trebuit sd se întoarcă abia peste 
două zile. Tatăl Norei 11 rugă pe țofer să vină 
ld-l ia la ora opt fix. Netinițttfl de faptul că 
u$a de la intrare era deschisă, colindară si iro
tor frd o Jumdiate de ord prin toate camerale, 
prin pivniță ți garaj și cu toate că focul de la 
bucdtdrle era aprins, fiica lor nu era di găsit. 
Fiind cu totul buimăciți de absenta Norei, pă
rinții lețird In stradă oprindu-se In fața por'it j
îndelung pentru a găsi o ide» salvatoare. Bă- 
trlnul pensionar de vizavi, care de la suirea 
celor trei prieteni stătea înțepenit de frig cu 
bustul ieșit mai mult de jumătate prin fereas
tră, ii observă pe părinți Norei ți se precipad

Gheorghe Pituț
Continuare In pag. a 6-a

________________/



omanul aceata estn o aintezft, un 
basm gi a operfi lirică In același 
timp, cine vrea s-o la in alt fel, 
nu o face decit pe râsnundere pro

prie”. Această frază cu care se încheie Avertls- 
mctilul romanului Prlnccpelc poate sta la fel 
de bine și In fruntea noului roman al tui Eugen 
Barbu, Săpl&mlna nebunilor. Operă de aceeași 
apelă ș{ substanță cu Prlnccpcie. S&ptămln* ne
bunilor lș| plasează parțial acțiunea in aceea ■! 
«pocă fanariotă de ficțiune aflată la întretă
ierea dintre fantastic și real, deaerlsl cu ajuto
rul aceluiași limbaj truculent, policrom șl cărtu
răresc care dădea Prlncepela! o haină de gală. 
Culoarea locală există fără a face din Sipiămlna 
nebunilor un roman istoric. Dacă am căuta In 
literatura română un termen de comparație pen
tru polivalența acestui roman, termenul do re
ferință este Creanga de aur despre care s-a apus 
eu îndreptățire că poate fl citit ca un basm, ca 
un roman istoric, ca o parabolă, ea o scriere 
persană, dar și ca o poveste de dragoste. Mai 
multe nivele, da semnificație funcționeaeă șt tn 
Săpigmina nebunilor care poate fl citit și el fie 
ca roman Istoric, fie ca parabolă, fie ca o „po
veste filozofică”, fie ca o poveste de Iubire. Nota 
llvrescl, mal subliniată tn Creaaga de aur. este 
prezentă In chip evident și in hăplămina arbu
știlor, care elimină inserția folclorică, basmul cu 
alte cuvinte.

Proeminent este romanul de dragoste din 
SApiămina nebunilor : Hrlunt Hr is osce lu, adus 
de ițele unei conspirații nectare la Vaaețla. vede 
o frumoasă femeie cu pârul roșu in mulțimea 
crepuscularului oraș de care râmine fascinat șl 
din pricina căruia nu mal părăsegte Veneția. Fe
meia se numește Herula Lucrwzla Vimcreatt. 
Etapele acestei pasiuni ilnt tot atltea trepte 
ale unei degrlnogolade Ireversibile. Băplăastua 
nebunilor repetă aparent istoria decăderii cava
lerului Des Grieux datorită pasiunii pentru Ma
non Leșcaut. Hrlsant decade Intr-adevăr de 
vreme ce-și părăsește Idealurile, iar Herula este 
la fel de frivolă șl Inconstantă ca și Manon, dar 
totul eite nesflrșit mal crud șl mat cinic In Săp- 
tămlna nebunilor. Hrlsant se întoarce In Bucu- 
reacil de unde plecase, viața lui fiind in conti
nuare o lungă lan goane traversată din filmul 
amintirii Herulei și a vidului Venetian.

Dată Venejla este O'așu) Iubirilor cinice, 
Bucu resell Săpiăminil nebunilor sint orașul re
voluției trădate. Este fațeta Istorică a romanu
lui dar care ascunde sub relativa reconstituire 
o „scrisoare persană". Britanii e un su
praviețuitor al Batalionului aacru de la Drtgă- 
șani, un eterlst care a scăpat eu viață din cele
brul măcel. El trece dintr-o revoluție naufragia
tă lntr-un naufragiu amoros, Iar apoi In orașul 
revoluției trădate și al revoluției care trădează. 
Supraviețuind cumplitei bătălii de la Drflgl- 
șani, are prilejul șâ constate ceea ce simpa- 
trloții lui morți nu pot ști că foștii conducători 
al revoluției au trădat. Hrlsant așteaptă zadar
nic apariția acelui Trimis care trebuie să-l 
preia tezaurul eterlst. Revoluția Insă a murit 
pentru toată lumea. A murit și pentru Hrlsant 
care e culpabil față de ea. Bucuresdu) nu-1 
mai interesează dar speră să observe din turnul 
retragerii sale decăderea tinereții Iul. Dar cel 
care decade este Hrisant. Halucinat de amintiri, 
refuzi nd orice contact cu lumea intr-o casă 
păzită de arnăuți, nărăvit Ia „eterurile” care-l 
țin departe de decepția concretă a unei exis
tente eșuate, Hrisant traversează ultima etapă 
a degradării interioare, care este cu vre
mea și degradare socială și decrepitudine 
fizică. Romanul Bucureseijor este romanul unei 
lungi agonii, al unei melanhotii adinei, al unul 
„lihtla" fără leac, care-l transformă pe Hrlsant 
Intr-un strigoi. Hrisant sărăcește, ii fug

ărturlaeac câ am început lectura cărții
■ ■ ■ • d»btit ■ lui Lucian Vasiliu (Mona-
“ “ — Monada, poeme, Editura Junimea, 

1981) cu un tind foarte aproape de pre
turi oca ti : iar, probabil, un tip inteligent, cu lec
tori aplicate din poezia contemporană franslo- 
amcricanâ. Inspirat (nemărturjjt) din Constant 
Tonegaru. conitruindu-și chipul poetic asemeni 
actorului care crede că machiajul (fie el li im
pecabil) rezolvă de la sine problema talentului. 
Gindeam *sa nu din scepticism funciar d fiind
că 1mi trecuseră prin mină destule dintre cărțile 
noilor poeți, constituite deja in serie, supusă re
gulilor fixe ale matematicii. Nu doar o atitu
dine și un Brpbal poetic le sint romune acesto
ra, ei șl aceiași lexic ei tehnică de construcție a 
imaginii. In așa fel incit — cum ohaerva cu toacei 
Ptaul,Dugncanu, In masa rotundă din numărul 
trecut ăl revistei „Luceafărul” — numele de ne 
coperțile cărților pol fi schimbate Intre de fără 
urmări deosebite. MIqus. desieur. excepțiile. 
Alături de Tralsn T. Cowei. Liviu Ioan Stoidu. 
Ion Mureșan. Emil Hurezeanu si (mai ..viratni- 
cul“) Andrei Roman, Lucian VasiUu teta, și el. 
o excepție. Vreau aă spun prin aceasta că poe
mele cole mai valoroase din Mana-Monada au 
un timbru personal, in spatele căruia se lasă 
aproximată o stnra de neliniște Încordaîă. o ten
siune existențială indispensabilă poeziei. Lucian 
Vasiliu nu scrie poezie jucindu-ae de-a poezia 
(se poate șl așa. dar riscul pastișei si autopasti- 
șei este imens) ci aiumindu-jio. Si- odată cu ea. 
lumea. O lume dedusă. In primul rind. din in
trospecție. căci poezia din Mona-Meaada este 
expresia unul eu dilatat, de factură romantică, 
deopotrivă orgolios li umil, agresiv sl retractil, 
brutal și tandru, solicitat, așadar, de polarități 
ireconciliabile. Iată-1. In prima Ipostază 
clamindu-sl superbia, na fără sentimentul unei 
.acute linse de prudență" : „Urc oe cal si nu 
mal pot cobori / semnez tratate de oace cu he
ruvimii / pătrund cu g Ion tele In carnea voastră > 
eu sint. / tot ce vei vedea vreodată” (Toca). De 
aici, din această stare existențială, ar fl outut 
ieși o poezie iconoclastă, vehementă, construită 
pe certitudini, dar. In fond, monotonă. Or. In 
Mona-Manada. (titlu ciudat, asupra căruia vom 
reveni) domină ambiguitalea. poezia fiind scrisă 
tu toate simțurile la plndă), pentru a surprinde, 
concomitent, văzutul și nevăzutul lucrurilor : ..As 
putea să rint diafanul Crin / Aș putea / a* vă 
sucesc flitul cu Metafora. / M-aș putea oeuoa de 
Hymene f V-aș putea seduce / cu lingușitoare 
Vocabule / O Enonee celebrjnd «pita / Fluturelui- 
R«x / ar fl ULTRA rentabilă. I Aș putea com
pune la comandă / o Diatribă i la adresa Itwin- 
guroților. / As putea să vă Incinț eu / glezna Fe
meii / pe caro a tu bit-o Shakespeare 1 șl nu a 
cunoscut-o Cristos. / Nimic din toate acestea, / 
Totul din toate acestea : t trag pătura da rampa-

cronIca lIterarA

EUGEN
BARBU

«Sâptâmîna 
nebunilor»

arnâuțli. Ișl pierde moșiile, U mor caii ungu
rești, li turbează dinii saxoni, [] părăsesc slu
gile, ajunge a trăi, izolat ca o stafie in foișorul 
său, din pomeni. Eugen Barbu e ua pictor deaâ- 
vlrșit al marilor pecingini sociala. Revoluția 
trădată ae răzbuni.

Sâptămiaa aebeaila* est* romanul marii 
farse. Ajuna mofluz araaâ, Hriaant umple tir- 
gul cu știrea bogățiilor sala ineomenaurabila, 
cu zvonul unor planuri de urbanistică mă
reați, palate noi flntini arteziene, și mai 
ales cu anunțarea unui carnaval de import. 
Săptăad*» ne ta a altar, pe care-l descrie prin 
fidelii săi pentru a crea rumoarea secaseră 
marii întreprinderi. Proiect fără resurse finan
ciare sau fană, efectul este scelașL Boierimea 
locului se pregătește de carnaval : se vi nd 
moșii pentru a ae cumpăra butci ea a lui Hrt- 
soscelu, se amanetează bijuterii pentru a sa 
cumpăra cal ungurești. Casele de modă dnt 
asediate. Trepidația cuprinde toată protipenda
da. ae vinde și se cumpără in vederea marii 
serbări așteptată eu febră. Frcneziai pregătiri
lor cu—i mai urmează Inel nimic. Hrisant a 
coborit In sine gi nu-l mal interesează nimic. 
Săptâain* nebuaikar de care a înnebunit tot 
Bucureștiul ae amină și nu se va mal ți or 
niciodată. Investițiile ruinătoare pentru arest 
carnaval II lasă mofluzi pe competitori. Este 
răzbunarea lui Hrisant Împotriva celor care au 
trădat revoluția pentru simplul consum. Farsa 
este uriașă și proporțiile semndficațid d dat 
la fel de mari.

Eugen Barbu descrie la Săptămlua nebuni Iar 
o lume ieșită din țlțlni. Peste tal este un crepus
cul și un sflrșit. Bucureștii excitați de promisa 
aăptămlnă a nebunilor — titulatură semnifica
tivă In sine — trăiesc un climat de rfirștt de 
lume. Veneția este crepusculară al mortuari 
■nunțlnd un aflrșit. Toată SăpUasina ■ebuailar

LUCIAN
VASILIU: 

„Mona-Monadcr

nie / ascult Buletinul da știri / șt visez / Alar
ma” (Perorație). Slntem in fa'.a unui program 
portic ambițios, căra refuză compartimentare* 
poeziei (erotică, domestică, patrtotică. polemici) 
in favoarea i nț closer! 1 el ca întreg cc poate da 
seama de integritatea him ti. Acv.urtâ aspirație 
către integritate dă unitate temjticâ volumului 
lui Lucian Vasihu. Subuniez că este vorba de o 
aspirație Si nu de un teritoriu dstiaat șl ..admi
nistrat” pontifical. De aceea starea fundamen
tală râm ine nehnlștea. căutată, explorată, aban
donată șt. din nou. regăsită. In acest pian onto
logic. una dintre temele poeziei Iul Lucian Va- 
tiiiu eate ca* a idrnllUUii Transparrntă. spre 
exemplu, intr-un poem mai lung (Proprii lpe«- 
taze ale propriei geneze), incoerent și cam uueril 
In incemre* de a fi ermetic, tema căutării iden
tității ist gtaește expresia fericită in Mesaj V, 
din care citez un fragment : „încolonez străzile 
și le ordon aă tragă I I* Întuneric. ]□ ceafă / 
conspirația dinilor vagabonzi / Timpul MaJlal 
de o haită / Sufletul însuși o haită. Haită pe 
haită // Dau foc dosarului cu aceste / teze ma
lefice f! Mama / devine centru! universului, pin- 
tecele / atitnr mort! I Mina cade lovită de secu
re. i E timpul aă fiu mai prudent 'î Recurg La 
îmbrățișarea convențională a Iubite! : / mă sal
vează de la un Inee la fel de convențional. I 
Cumințenie !. acesta e numele ei i si al nostru". 
C-** oe P«re aici un final, tradurlnd aflarea e-

este o chermeză nebunească tn fond, viziunea 
unui sflrșit de lume, a unei lumi care și-a pier
dut sărita și acționează dizolvant Împotriva 
legilor firii. In Săptâmina aebanlier Eugen 
Barbu a găsii marea temă a prozei lui anun
țată parțial de celelalte cărți. In pictura grupu
rilor umane in destrămare. In putreziciune, ac
țiuni disoivante și excesiva, In pictura crepus
culului și a viziunilor da apocallpaă, Eugen 
Barbu este in elementul său și Sâptămlna ne- 
buailar probează această vocația și această ca
pa ci Ls te neobișnuitâ de a ilustra tablourile des
compunerii și ale sflrșlturilor de lume. Veneția 
descrisă de E^igen Barbu este fastuoasă, păstos- 
să. violacee și putredă. Ea este mat mult dedt 
Veneția morți 1 lui Gustav Ascheubach din 
nuvela lui Thomai Mann Meartea la Veneția. 
Veneția lui Eugen Barbu nu este doar un oraș 
al molimei care ucide un artist ajuna la matu
ritate și fascinat de frumusețea unul efeb, ci 
orașul morții sui geueria Culoarea, abundența, 
fasiul. frenezia simțurilor, amorul vicios, cinis
mul comportamentelor surprinse cu mină de 
maestru impun imaginea unei lumi dinaintea 
sflrșitultd. Langoarea lui Hrisant este șl lan- 
goares Veneției Eugen Barbu descrie moartea 
lentă a unul oraș, surprinsă in durata ei. Frec
vența cu viatului moarte nu poate *a nu sară 
In ochi Încă din primele pagini ale cărții in 
care el apare. In care se vorbește despre 
decapitați, despre asasinați, despre varii feluri 
de dispariții și putreziciuni. O gondolă mor
tuară eu îngerii de rigoare traversează de două 
ori romanul ra un simbol prevestitor. Obiectul 
■nei escrocherii eficiente este un mausoleu 
Înfățișat lui Hrisant de Herula. Cea mal fas
tuoasă serbare a Veneției este o t&ptămlnă a 
morților descrisă In întreg jocul ei de mâști 
atsnnificaUve. De altfel măștile, carnavalurile.

chdihrulul (^cumințenia”) este doar o recunoaș
tere ironică, inacceptabilă pentru un spirit obse
dat de neliniște. Fiecare poem (dintre Cele care 
merită atenția, căci. iată. Genuflexiuni si hap te 
sint poezii cu poantă. A la Sorcscu, Vecin iada 
e o ironiadă plată. Edgar Allan Poe c replica su
perficială la Carbol) reprezintă o încercare sisi
fici. un virf de dtal din care stinea sc priva Ic 
peste trupul poetului. înainte de a ajunge la ca
pătul drumului. Dacă n-aș crede că, vrind-ne- 
vriad. orice poezie autentici eate așa. aș spune 
că poemele lui Ludan Vaailiu sint dc facturii 
.■existențialistă". Imposibilitatea echilibrului 
atrage după sine sentimentul damnării, motiv 
romantic, tratat in manieri expresionistă : „Plin 
de singe, plin de râm cu trupul i acoperit de 

incendiare neclare șl rupte / cu brațele 
pline de eitv«e cu cura clin'! de > zApczi mur
dare cu pieptul speri prin care / se zărea Marea 
RYRL’A șchiop pe jumătate surd / cu brațul 
drept mai atrimb dedt / brațul sting cu un ochi 
verde și cu altul roșu f am privit drepl In fală 
l'imra i și am plina fericit sub palmierii acelui 
aoi — (...)“ (Proprii ipostaze ale propriei teorie). 
Un alt motiv poetic, subsumat |l cl temei iden
tității. este cel al androginului (cu varianta fra
tele). Motivul. c*re ana ne frecvent in poemele 
din Mona-Monada funcționează ca remediu la ac
țiunea distructivă a șarpelui, viermelui sau șo- 
bolanutai, ipostaze ale temperalităț 11 devoratoa

deghizarnentele joacă un mare rol fn economia 
căr|ii și nu fără o semnificație tnai adinei. 
Eugen Barbu acrie un vnst poem care este 
poemul unul sflrșit de lume, nl unei expințil 
lente. In durata, al unei treceri treptate către 
neființă In cadrul c&reia parfumurile, duhorile, 
florile, cadavrele ae Împletesc cu frenezia sim
țurilor, cu aventura groteacă a existenței. Hri- 
aant simte că nu mai arc de ce trăi. Viața Iu! 
cate de fapt o sinucidere lentă, un protest față 
de propria lui decădere și față de decăderea 
lumii pe care a cunoscut-o.

Barochlsmul cărții este evident șl Impunător. 
S&ptămlna aebunilor este un roman de con
cepție, viziune și expresie baracă. Toate obse
siile barocului ae găsesc In această carte iu 
care se îmbină fericit o materie baracă cu o 
execuție barocă. Stilul existențelor din roman 
este baroc simțit și descris de romancier cu o 
mare plăcere a desfășurărilor lingvistice baroca.

Eate o abundență de strălucitoare fațade, da 
măști, de spectacole, de carnavaluri. Oamenii 
ie reprezintă mai mult declt sint. Pasiunea 
aulenticâ a lui Hrirant pentru Herula se des
tramă in atmosfera aceasta teatrală șl cinică, 
și fiecare știe că joacă un joc care nu-i apar
ține și care stă sub semnul sflrșitulul. O fra
gilitate disperată ae zbate In acest poem care 
se numește Săplămina nebanilor. Timpul e 
stotstăpinitor și emdant. Stpiămina nebunilor 
sugerează durata prin lungi panoramăn In care 
intră alit de caracteristicul pentru enoca barocă 
motiv al Iul „uhi sunt". „Unde erau 
brocarturile bogate și caii de paradă cu prapuri 
grei pe șoldurile bine hrănite, unde larma 
mulțimii sau lumina reflectată de pieile de 
Cnrdovs, sau acele culori d*oro, piatra de cu
loarea lămiil, a petalelor la amurg pe care 
jucau umbrele subtile ale grădinilor, ori con
voaiele Bucintorclui. convosdcle de balestieri cu 
penaje șl livrele albe", ele. Acont „unde sunt" 
revine ca un leit-motlv pe Întreg parcursul 
romanului vorbind despre trecerea necrufătoara 
a timpului, despre ralul lui eroziv și atotită- 
pinltor. O perspectivă de sus fixează viermuiala 
din Răpiămina nebanilor Incadrlnd-o in tradi
ția șl viziunea literaturii baroce. Cartea se 
termină apoteotic printr-un spectacol pe care □ 
trupă mizeră de circari II dau In palatul Cârițua 
la invitația lui Hrisant. Săptămiu urbanilor 
sflrțește in nota care o definește.

Limba acestei cărți este pe măsura viziuni! 
gi. Folosiți pentru prima dată tn Principele en 
a ajuna In flăplimina nebunilor la o remarca
bilă fluiditate șl siguranța. Este o limbă care 
•e vorbește exclusiv in aceste două cărți, Eugen 
Bnrbu fiind singurul scriitor după Mihal! Sa- 
doveanu care a creat o limbă a cărților sale, 
coerentă și singulară. Ea ae bizule pe limba 
tipăriturilor din secolul XV1H, dar in egală 
mAiurâ pe cronicari șl pe texte românești 
dfntr-o fază a limbii române literară preș puțin 
frecventată de scriitorii de azi. Caracterul d 
cărturăresc crte evident, deși Eugen Barbu □ 
revitalizează cu vocabule de argou sau din 
limba vorbită in păturile de Jos ale societății. 
Această limbă este elastică, capabilă a exprima 
noțiuni șl nuanțe subtile, dar șl concretețea 
materiei clonentare, spațiul Interzis al expri
mării. Rafinamentul cate vizibil șl In alăturarea 
unui Hmbnj crud de altul filtrat șl elegant, care 
tac deliciile acestor pagini de proză artistică 
fără rival. Sâplănaina aebunilor este unul din 
mari la romane ale literaturii ramăne

M. Unghcanu

re : „Viermele ne paște deopotrivă ! / «per că 
nu pătrundă șobolanul / printre aceste rÎnduri f 
luminate / dc lanterna paznicului de noapte" 
(Prietenul de la Sibiu) ; ..Aud / prin buruieni 
prin noroaie prin bahluiuri i cum ae Urăște / 
șarpele : i cum vine mohoritul ) să ne aducă 
vestea vaste* vestea" (Mana-Monada XIII); 
„Nimicul cucerește cimpul de luptă i șobolanul 
Dosch avansează tn scenă" (Dialectică); ,,Pe 
umeri, mai purtam I toga zilei Impuro. Înfrico
șătoare. amintire a viermelui" (Proprii ipasiaM.) 
etc. Perfecțiunea androginiei, jumătatea oierdu- 
tă sint căutate in sine, ca somn al aceleiași nevoi 
de Integritate. Pe această obaesle (și, evident, cu 
co no tatii erotice) sint construite cela șaute poema 
din carte, intitulate Maaa-.Mauada. In fond, ele 
alcătuiesc! un singur,..p*ernalun mdaolog >1 cău
tării d* sine, ce ar putea să poarte drept molia 
acesta versuri cu ton dostoicvaltluii : uni nouă 
eirtile in Ioc dc nouă degete / In desăvirșlt în
tuneric te caut i in pronria mea apropiere de 
mine f printre himere și Jivine” (Mona-Mena
da IX). Se Înțelege, sper, din cele spuse oină 
acum că titlul cărții. Mana-Monada, nu este 
transcrierea Simbolică a Eroaului și Filneofiel 
(cum i-a „citit" Eugen Simian intr-o cronică de
dicată cărții) ci tocmai aspirația, prin Eras. 
(Mona), către integritate (Monada), ipostaziată. 
In mitul androginului.

Cum se cnnstrule.se imaginea șl sensul In poe
zia lui Lucian Viuillu ? Un model il aflăm In 
Mona-Monada (V). Poemul se naște din „ni
micuri" : o aluzie la o anecdotă cu marinari, un 
titlu de film cu James Dean, motivul dansului 
Saîomeri (suMinfal Ironici și un final, care atrin- 
ge fragmentele dc sens intr-unui singur sl care 
transformâ „nimicurile" in semnificație, obligi nd 
la o nouă lectură ; -Ea mă prezintă tutuior : i 
„veritabil eretic". I înaintează serafică prin 
mulțime / indici nd canul meu bărbos (pasai bi
blic) pe care 11 tine In extaz / pe iava de argint?/ 
Mă ofer dansului exotic, / Brusc se sting lumi
nile : / alcătuim fericitul cuplu / al întunericu
lui primordial. / Dansăm / murmurlnd melodia 
..A. Amsterdam". Resimt mușcătura sinilor tari. / 
Șarpele M Insinuează treptat i la Est de Eden •'/ 
Nimicurile dau foc imaginației In pagină // Na
vighez / intre eroare si adi^văr / intre Instinct 
și rațiune / Intre fratele mort și fratele viu : / 
gura el este / gura unei nespus do frumoase 
morți".

Rezultă o poezie <?enzua)â, virilă, tensionată 
dramatic și. dc aceea, gravă, de o gravitate pe 
care Ironia o patentează șl nu o dinamitează. 
Motive pentru care salut cu entuziasm critic, 
debutul poc tio al lui Lucian Vaslîiu.

Valentin F. Mihăescu

1 ’ s

CARTEA DE DEBUT

NOUĂSPREZECE POEȚI

ca fntr-o ..oostA *

Caietul drhu tanti lor.
J9T8 — iată titlul unui 
volum apărut la Editura 
.Albatros, in 1961. Este o 
antologic da aproape trei 
sute de oaeini. care În
sumează cicluri Doetlca 
semnate de nou&surezece 
autori, remarcați da către 
iurlul Concursului de de
but in noezle al Editurii 
Al ba trei, ediția 1979. Ejcu 
ciur că o recenzia corec
tă a unei asemenea cârti 
va trebui să conțină pa
ragrafe distincte. cita 
unu] pentru fiecare ciclu, 

redacției”.
Irina Alrlnci (Mozaic, soare mic) acrie Doczli

Interesante mai alea datorită unei contradicții 
intre ansamblu si parte. Imagini mai reușit* 
(„Miini de soare" ; „Orizont Incâoitat cu zimți” : 
..Munții mei de fluturi”) ae ivesc In alcătuiri
al căror aer global dă impresia de banalitate.

Mitul Banciu (Fisura). In ci lev a poezii apar 
remarcabile expresii ale unei euforii cristaliza
te : „Copilul, frumos ca un studiu ureclaslc / 
!$i tc«e iubire din inima mei / nesfirsit uni. 
in sclipiri de salire ? sfinți, sintagmatică stea". 
De menționat sl uncie poetizări ale setului da 
a scrie ooezie.

Marian Borbu (Septembrie, fală tătari) orac-
tică distanțarea frigorifică fată do uroDriile sale 
trăiri. Drent urmare, versurile sale, nu deosebit 
de originale, capătă aerul Ironic (uneori chiar 
umoristic) al neangalârii. Incadrindu-se in ca
tegoria poeziei dc refuz intelectual al emotleL 

Nicolae Mirat» Been (Ut pictura poesis). Ci- 
teva poezii lrumoase urin eXDreslile. moderat 
auora rea liste, ale unul sentiment de seninătate. 
Dragostea naște o contemn lat io ourificată de 
dorință : „afară plouă f plouă pentru că tu mi 
privești cum / ai cunoaște un nour / trasa po
dul / al ultă-mă / trage txtduj si ultA-te i Dină 
mi Ine In zori vom zidi / trucuri albe-n cate
dralele nouții”.

Octavian BUcescu (Sonruri) acrie versuri des
cărnate, rarefiate, red, reușind uneori „aforis
me” obscure, dc tioul celor din Somnii răstur
nărilor estice : ,, Râs turnai i lumina > și-tidrigos- 
Uti-vă I de șovăire > timnui n-a fost nlcicind 
salvat / urin fiirmule livide".

Adi Cri.nti (Fișă pentru biografi). Poezii de 
nuanță colocvială exprimă reoroiurl metafizice 
si morale, fără o deosebită originalitate. Iată 
un fragment din Singelc victimei a fost ei 
ea martor la proces : .pingele victimei gezti 
lează i transpiră i cere permisiunea da-a 
dezbrăca / starea de-a fl i apoi t starea d< 
nu fl".

Viorel Dlneucu (Cura despre spațiu) orari 
dezinvoltura blazată, recurg iod astfel Îs o n 
nlerA cooics reprezentată fn debuturile Dori 
românești din ultima vreme. Ies din corrt 
uncie metafore picturale.

Radian Drăgoi (Tulbure ninsoare) nartici 
la antologie cu versuri convingătoare, a căi 
nostalgie resemnată sună inedit. Se nare că 
este, realmente, un ooet.

Elena Indrles (Proplieele). Poeziile sint in 
luLate Sapho. Clree. Anllcona. Toamna Nan 
căi. Nostalgia Pcnelopei. Poeta încearcă un fel 
de metafizică feminist A cu rezultate modeste.

Ion Istrat| (1* neclintita suavitate). ..Te voi 
tine asa / arin iarba oâmintului. minunată / 
Dină când ochii ti se vor urnele / de lumina lui 
verde. / înveninată. / / Ca două migratoare bol
nave / vom asculta / cum trec norii, ai anotim
purile. / sl anii, si viciile noastre / In zbor ne 
lîncă noi i ca niște uăsâri nemișcate”. Am citat 
din Te voi tine, una dintre ooezlile de rafinată 
melancolie ale lui Ion Istrati.

Kocais Francisko (Semnul păianjenului). Ori
ginale urin aleeerea ai cultivarea obsesivă a 
unui simbol mnf mult declt urczalc. versurile 
semnate de Rocsls Franclska exprimi, cu mii- 
taace modeste, reproșuri la adresa unor defecto 
de natură morală.

Mihal Minculeacu (Poemele (reverului) re
curse la versuri «curte, săltărețe. In carp se 
află numeroase îndrăzneli, in ații au urarea list, 
care ezită. In chin interesant să se co*ruleze 
Iu naatil de sine stătătoare. Se ivesc a( locuri 
ermetica.

Alexandru Mușin* (Neul poeme de la IM*). 
Efect al unei scăzute energii lirice, anar poezii 
orstin&M. lustruite, ale conflictului romantic 
dintre Doet si ..lume". Este folosită o recuzită 
vas medievală.

Olimpiu Nușfelean (O frunză firi margini), 
autor al unui roman oromltător. «de Drezent 
cu ooezli cerebrale, adesea avtnd note discursi
ve, ooezii dc auoravegheie a elanurilor senti
mentale. Este In onod rrnrtat exprimată idee* preeminenței metafizice a poetului.

Ion Olteanu (Riul In re re). Poezii „cuminți", 
In care există s! Imaelnl reușite, provenite mai 
aț ș țjin expresiile unei suoraîncordări a aim-

Mlrcea loan Pnnn (Undele «le bane). Recu
zita Mronomtcă ai tehnică, la care recurge noe- 
tul. ae exnllcă orin preferința sa centru litera
tura de tiu science-fiction (scrierile sale stiin- 
tifico-fantastlce au obtinut docă oremii). Cal 
mal interesant text este Acest minunai, unde 
este imaginată o originală viziune cu substrat 
ecologic.

Njcoiae Sirius (Galaxiei, Trecind oeMe ideea 
că atunci cind Itj sie»! un nqeudr>''1m 
este riscant să-ți Intitulezi ciclu! „Galax 
relevabilă lentoarea atră?âtaare cu cars se 
făsoară poezii discret euforic*.

Cristian Sisman (Portret prin usa dtM 
eate nori iranul locului suprarealist, re 
nari la' să exnrime un sentiment de lih< 
juvenilă. Aflăm șl pure „vocalize".

George Vulturescu (Urmele pnemulul), 
sor al numeroase oremll literare, se dU 
orintr-nn inedit ton dc vagă Dr afet le : 
scrie versurile l f al nu le vei putea ni 
flăcări / vor fi «I nu vel oulea să aurim 
ele un f foc Pentru mădularele tale : ri.su] 
mei / laie 11 vor avea smulglndu-le din sic 
ochiului si nu 11 vei au2i".

Voicu Bugariu

BREVIAR
■ BrtRȘrr DE SEBIAL Ultima! număr din 

..FUcara” pe Hii conțlns ultimul episod •) seria
lului de documente utorire. (culese șl editata da 
StcLisn Neigoc) sete personale Și materie jurna
listica din perioada primului ră«b«l mondial șl pfna 
In jurul Unirii de ta Ut»- SerupulozHatea senatul 
cercetător, orientat ca ș1 A. Slmlon eâo* punctele 
„fierbinți” ale istoriei românești, mărită o m«n- 
(lune de onoare ca ș1. de altfel. Inițiativa revistei 
„Flacăra”, gazda acestei excepționale colacții 
documente.
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■ OPINII. Cităm din „Carn0t--n) criticului Vlrgti 
Ardeleanu (..Steaua* nr. 11) aceste opinii tran
șanta : „Voind a H roman politic sau. mâ rog. 
social-politic „Însoțitorul” nu mal poete 11 altceva. 
In consecință, comentariile vizi nd arhitectura inge
nioșii (1), vocs|1a de povestitor, aimboUitica des
chisă a titlului (IM). Intelectualitatea investită in 
cele citeva sute de pagini colocviile, atnt artificii 
ale unei critici aliniate. Nu știu de ce. dar am im
presia că mai toți critici] de vază — vor «ă faci 
din C. Tciu un al doilea Marin Preda. In sensul 
că il învăluie șl pe acesta In elogii șl clnd trebuie 
și cind nu". Si tncă o frază dtn același ..carnet” : 
„Divers, dezllnat șl prolix, construit din con vena] il 
Independente, povestiri Independente șl anecdote cu 
un Iz de surprinzătoare frivolitate, romanul Iu! 
C. Totu, după c« reține un timp atenția, se pierde 
tntr-un spectacular exotic ți un mekidramatlsm Im
posibil da aecepiat”. Semnele de exclamație sint ala 
acMtui critic tranșant |l mereu onest tafâ de sine.

£
■ CE BIRUIE GtNDUL I A propos de E. txivl- 

nrocu : o șaradă, probabil de nedettezat. Inven
tează Cornel Moraru, autor, tn „Vatra” (nr. IR. al 
unul articol „Biruit-au glodul t”. lată in cs chip 
deduce publicistul actualPatea Iul E. Lovinasco : 
„De attfe'. stăm șl ne întrebăm cart kovlnrecu este 
mal ariual azi : cel care In 1M« se așeza sub auto
ritatea Iu1 Ma‘-»rescu spre a limpezi apele tulburi 
r!” momentului cultural (șl na nunul cultural) de 
rtunri sau cel tunrimat In anu 'M de dogmatici. 
prohsbU. șl unul șl altul. In egală măsură”. După 
reruillo curente ale logicii ar results că publicis
tul C. Moraru vede Intra „momentul culturat” (șl nu 
numai cultural) 1M0 șl „momentul” do azi o simili
tudine. recomandlnd. in consecință. întoarcerea la 

MaiocMC* prin Iznrtnearu. Ttnfnd cent că omnl 
„stă și «a in treaba-, arvind predispoziții reflexive, 
credem câ i-ar fl da folos an manual elementar 
de ietarla. spre clarificare.

■ ENTUZIASM*^ ANACRONICE. Ua lapona,
omenesc, produs la unu-dat tudlvW, In pr-.vm'a 
datei de apanpe a unei eArți * un fenomen acn- 
2iNl. Mat eiirioe esu ceaa ce s-a produa cu Til 
nudențl (din posta <•*«). participant! la ancheta 
„vieții Studențești*. Intitulată „Superlativele anului 
1WV. Apudar. T11 oanaeeti au crezut eâ ,^rri «e- 
rmă” de E- Jebelcanu s-a publicai In 1M1. deși 
eMMta tebnlcâ soone antal : ,.Bun de tipar :
n X iaaa ; Apărut șggg.” (Vezi șl Valentin T. Ml- 
hăeocsi 1n Luceafărul. 1—î. 11*1 !). E drept eâ un 
comentariu in ari nat. al red aci 1 el. observă concor
danta dintre opțiunea studenților” șl ..recenta de
cernare pentru poet a Marelui Premiu al Uniuni! 
Scriitorilor”. „Coincidență aemniflcativâ” — zice 
„Viața studențească”. Curat semnificativă” 1

■ CRITICA BE ANT1CIFAT1B. Ce ma! aflăm d'.n 
reviste : da pildă, câ In ÎMI ar fl debutat sl Cor- 
nel<a Maria Seva, autoarea cărții „Aventuri fără 
anestezie”. După cite «Im această remarcabilă pocii 
a debutat cu mal bine de ont an! in urmă ți scesta 
nn sr fl. fn aici un caz, debutul. Autorul scenei 
reeretahlle confuzi! eate radicalul erltlc Alcx. Șle- 
făneecu (In „România literară” nr. 1).

■ SUBSTITUIRI DE PERSOANE. ..Flacăra” 
(nr. l-iani. face public, sub eemnâtura lut Uvlu 
Ti m bus. un caz an ros pe halucinant de substituita 
de persoană : prin nu «e știe ce manevre locul 
fetitei Lulu Mlhăiescu, premiată la Belțrad nentru 
ro'ul titular din „Veronica” a fost luai, la festivi
tate. de un eonii nucunoicut. Arenei# revelație Urne 
(frauds a-a produs acum I ani) aruncă o lumină 
tulburătoare asuora unor moravuri din lumea fun?- 
ponărească ■ culturii.

II reciprocități. Propunem o interesantă ma
terie de reflecție pentru rubrica ..Prezentat ti nre- 
zentator* a suplimentului ..Schite'! tlnaretuiur. 
Istă, de nlld*. ce acrie recent N. Manoleseu desnre 
p'aton Psrdău : ..F.ț’e vorba, d'n'-nio de s-etrea. 
de lin mrr an sunrrinr nre-tdentelor a'e autoni!,,i. 
conceput cu meșteșug evident, care ne t‘ne in»— cui 
treaz, fără conces'i eve’tre. o s—'ern fn”“*e onora
bilă In totul" l. Rn—>*nK llfeenrâ”. n”. ife.

SI iată cuvinte1” roman-tenilu1 dt’-'re r-»’lc. R"*- 
rore îndată dună ..qroni^ft" i ..N. Mamict-u es‘«, 
totndx*A. autor al unor «tihuie povestiri fa-ntaste” 
(„Contemporana]” nr. 12/1881).

A.S.

PRIMIM LA REDACȚIE
■ Vă rog să faceți lae In revistă următoarelor :
Jn Almanahul ..Luceafărul- pe 1892, sub titlul 

,X’nd Tudor Arghezl semna .Alfa”, (pe. <7—M), 
tstoo-tii literar Dan Smlntlnuscu reproduce o ta
bletă arabeeiană „necunoscută’, apărută in ziarul 
„Corianul’ din II dac. I8t3 și semnată cu pseudo
nimul „inedit- „Alfa". Zice D.S. : „Nici tu n-aș 
fa știut eâ ar fl fost scrisă de Tudor Arghezl dacă 
o Intimpiare fericită nu tn-ar fl pus in posesia 
man user! tulul original pe care, pentru deosebita 
sa vaîoara uterară. precum ți prin necunoașterea 
iul. îl reproduc aid. Este de fapt un splendid elogiu 
adus Conului || «ofienuor. IHtâ-1 : (șl urmează re
producerea integrală a tabletei In cauză ; „Biseri
cuța din lagărul da La Tlrgu Jiu : o bijuterie-).

Precizarea noastră ;
Primul core a descoperit pe Argheai sub pseudo

nimul ..Alta- «ie istericul Vastie Cărăbiș, care, 1n 
volumul „Publi-ațil periodice d!n Gorj- (Tg. J1u, 
îrra. p. en acrie : ..tn nr. 14 din 11 dec. 1843 se află 
un .irticot reocrtaj semnat Alfa, sub care «a ascunde 
numele Iul TuAnr Arghezi. din cerc reținem : șl ur
mează un citat extlnt aflat >1 In reproducerea iul 
D.S.) Cum se Vede. V. CărSbiș stabilise adevăratul 
a.ttoc cu trei ani înainte.

Noi înșine. Intr-o însemnare publicată, noetinri 
coincidență, tot tn ..Lureafărul” (2 VI 1978. n. 2) sub 
titlul „Publicații gorlenc". ocuntndu-ne de cane-t 
lut V. Cirab ș. arondăm ipafiul cel mal tntlna ta
bletei tu cauzâ.

Evident câ nu putem ttretlnde nimănui, prin ur
mare nici lui D.S. să fi din tutui. Deși, cum se vede, 
n-ar stricau Am vrut numai să restabilim adevărata 
fr.tile’ate rruno'ogtcl a celui Cars a deaco<>er1t. tn 
nreud^n'iTiul Alb ne Tudor Areherl. §! care bu rate 
Daa Sm’ailaeMre ci Vaalle Cărăblș (t.t.IUl).

B Tn cel de al unsprezecelea volum (de nu comi
tem un „excea in minus”) : Cnmeniarll (lMt). Z*gu 
Ornea M desolidarizează („acum, tardiv. Im! dau 
arama rit da profund am greșit*, p, 237) de rine m- 
auti. adică da adeziunea entut'astl. daiA din pro
pria inițiativă (e adevărat, iubite amic T) la pro- 
teriui ce l-am reda-ta t tincu-. in num-’- meu. nf1- 
vttor la a cerere de retragere din 1*brârtl a vo’u- 
muiut opere IX de Eintne«-u. error- ea’tft—1*4 st 
azi de Z. O’^ea ca un „cost n-rtatitr. ..in'red'h'!". 
Textul d'n Omentvrli eate Insă D”’n g’lnt't șl. o-1- 
rum ine"h'tahsi. da ■ceea na Îngăduim 1n*erven*!a 
de fată. ■« afirmă eă rererea In cnu’ă e <.*‘n”V”’l! 
gret narativ (privitor la cr’mirea vo'u-riu’ul IX d- 
opere. n.n.) nedevenit public In presă”. Ceea ce e 
adevărat numai literal vorbind dar caca re nu în
semnează câ nu a devenit, prin grija emițătorului 

său. ev as! public, deși referirile la Eminacu erau 
„Incredibil* de injurio ase. Pe de altă parte, ml ni ir 
eă Ornea ii dă curs public, pe dată ce (are caz de 
el intr-o carte tipărită in mi! dc exemplare. Ori 
aâ uu m» mir f 1ml permit să observ, 
apoi, că amineniul eo',ug de breaslă ne aiilicâ un 
tratament discriminatoriu : lățind In an mimst pe 
autorul gestului „incredibil” (nomlna odios a 7) pe 
mine mâ nuz.icșto Iar replica mea o RAttjte astăzi. 
dupA ce o a^cepitBe fără receive in nov. HBB. „in
suficientă in arxumenta|le” („totuși utilă. In scopul 
et Intelartual”, concede Z.O.. e drept. Mcrel 1).

lncarrind să pricep mobilul abjurării, fini vina 
prea greu sâ-l accept In latura morală- 91. cu toata 
părerea de râu șl prietenia care, in ce mâ privește 
continui să l-n port lui Zlgu. consider genul «Au. 
nu aflu alt cuvint. drept penibil. Câri. la urma ur
melor, să fie adevărul atlt de compromițător incit 
■ â-t ascundem tocmai prietenilor !

Pompiltu Mareea

O RECTIFICARE NECESARA
• Tn cadrul emisiuni! „La sfîrșlt de aăptâmlnă”. 

Televiziunea a programat Slmbâtă 8 ort. filmul Iul 
Aristide Buhoiu dosare Ghccrghe Lazâr. In care 
rcaUzitnrul a <uaț un interviu profesoarei Emilii 
Millceecu In legătură eu motivele pentru care e 
necesară modificarea datei nașieri! lui Lozăr. Spre 
stupefacția maa. praf, Mllicexcu. autoarea unei cârti 
drepre Lazăr ce urmează a apărea in eurlnd. a pte- 
zentat din nou chestiunea rectificării datei nașterii 
acestuia drept rezultat al cercetărilor d-sa'e. rtc- 
nronstrind. cu argumente a părți ni nd altuia, pe eara 
nu-l numește Insă, că Laz Ar nu s-a nAscut la 
B.VI.1T71, cum a-a crezut tn mod greșii, ci la 
8-8.1.1781 Spun din bou, pentru că d-u a mal pro
cedat tn același mod atlt intr-un articol publicat tn 
„Manuscriptum* (nr. 3HB7*). cit șl In prefața Ia 
..Blohlhllografta Oh. Lozăr”. scoasă d- Biblioteci 
Centra'â Universitara din București tn februarie 1»M.

Cunoacind aceasta chestiune *1 nepuilnd accepta, 
din crinctuiu. însușirea fără citare a rezultatelor 
strădaniilor altcuiva, mâ simt dator să intervin. 
Nu pentru câ prob’ema In sine a rectificări! datei 
nmerii Iul Ch. Lazăr ar fl de o Imcortarn* ieșită 
din comun, ci pentru că ea a generat a ora-edare 
CH-e contravine in mod flagrant unor norme gene
ra’-a-re-»» ițe de oamenii de stiiniâ.

Patern^riea. atlt pentru Ideea In suie de a ae 
smune d'n nou Cercetării orobie-na datei naște
rii (dealtfel «1 a mortii) Iul Larâr și pentru in
trees a metodologie a cercetării, cit șl pentru argu
mentele utHUate șl conriuztile la earn s-â ajuna, 
aparține Irteeral lui Onlsifor Ghlhu, care e pus 
totu] pe hirtle In jurul anului isos. Neputind pu

blica et însuși pe acea vreme, a predat la un mo
ment dat, Înainte Insă de life, lucrarea sa ma- 
nuarrisâ latoricdlul slblan Ștefan I.upșx, In vederea 
publicării ci eventuale ce către acesta. DupA ce a 
verificat In amănunțime argumentele lui Ghlbu si 
documentele invocata de el. ȘL Lupți, și-a publicat 
concluziile In revlata „Mitropolia Ardealului-, nr. 
l-znn*2. in care tși fnsu«cste aproape integral, tn 
bun* parte cuvint cu cuvint, tezele lut Gfilbu. pe 
care bineînțeles Că-l citează tn repetatu rinduri. 
deosebindu-se de acesta doar prin modul cum 
„calculează” anul nașterii (preferind să accente — 
cum va laee mult mal tlrzlu șl prof. MtUccacu, 
fără a-1 cita Insă nici pe I.upșa — anul 17*3. in 
toc de 1712 pa care 11 preferă Ghlhu). Concluziile 
lui Ghlbu, publicate inire timp postum in „Tran
silvania”. nr. au fost Însușite Integrai ds
către orofeaorll I.N. Ciolan și Axenie Creanță, in 
lucrarea lor din istș depusă la Editura didactică 
și pedagogică dar încă ncpubllcată, In care p-e- 
lentau cerceiArî’e Iu! ahlbu In leaâlurfl cu Lazftr.

Cu foste eâ, deci, întreaga argumentare a lut 
Ghlbu fusese publicată Încă din JH42 de Șt. Luni 
•i repuhticaiâ 1n 1»74. prof. M111c-*?u a prez-n’it, 
in ambele lucrări cltnta mal sus, aoAcute mult mal 
tfrziu. lucrurile ca si clnd tatu’, ai fi fost iniția», 
cerrtrtat si solu»<<uiat de d-să. deși praeiie in: —as» 
argumentație folosită a fost aceea a lui Ghlbu. 
respectiv Lup,a.

Dacă apariția artlrnlnlui din „M/>nuser<oiurn” a 
trecut neobservată, aceea a biobibliografiei a dit 
naștere ta reacții, mo’lv pentru caza forul care a 
edoat-o <-a văzut nevoit să-l adauxe (rum a-a mai 
putut, fiind deja brojată) 0 „Addenda et corri
genda". rare ar fl trebuit să constituie un aver
tisment nentru autoarea prefeței (fl coardenatoare 
a IntereH lu-rârl). Apoi, fn , Luceafărul-, nr. îs, 
din I’.TV.ISÎO, șl In ..SâpMmina”, nr. B’l. din 
îgJX.isso. prof. Ml'icescu a fost criticată deschis, 
printre altele centru fantul că ■ omis să ci«ere pe 
autorul argumentației ș| concluziilor utilate d- 
d-sa. Din năcate. nict aceste averii«m*ntn — dună 
cum s-s vizet d‘n recenta emisiune TV — nu au 
avut efe?tul salutar ne care ar fi tr-^r* sfi-i aibă, 
pro». Ml’lres-u cont’nulnd sâ-«l ■tr’hp’e merite ee 
nu 1 a« cuvin — situație care evident nu mul poate 
continua.

A"”s»ea «’nț, foarte <re s*»irt. fsniș’e. aK,,n as 
Intra K alte s-iAnu"‘e sner’nd rț rindu-»’* dn 
mal «u« vi” fi sufl-len*- n*n'm a «' nun- vrit 
unor pr ari i-i rare » ’O ’’«nuni nen<h”â 
asunra nnre'i<4'<| Intre-1’ r—— • l’»--are sl j<- 
tor’ce. Cu e*t un om de *t“n*4 rote ma* mare. ru 
at’t este m«l mrel-et re«tt""-«tifl mai u-nr meri
tele acelora de la strădaniile căror* s-a adtnat.

Octavian Ghihu
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Aura romantică 
și visul fantastic (i)

vot contestat (cu excepția Iul N. lores 
doar), chiar in momentul cind 1. Scurtu 
ii tipărește întâia dată (1904). inclusiv 
de mari critici orecum G. Ibrăileanu 

si E. Lovlncscu (se știe. acesta din urmă dă 
la iveală si un text .^oocrlf". atribuit iui Emi- 
ncscu. nrin care, la maturitate Doetul ar fi 
„regretat" ..eroarea" de a fi elaborat a aseme
nea scriere). In cele din urmi. Geniul naxiiu. 
ea de altfel întreaga pro/ă eminesciană, iși află 
interpretul Ideal In G. CAII nes cu. Acțiunea de 
..reabilitare" întreprinsă de marele critic (Opera 
Iul Mihai Eminescu. can. Proza nuvelistici) se 
biruie oe două ludecâti de situare, cu imnlieatii 
direct valorizatoare, fundamentale. Una are In 
vedere axa-zlsa vocalic de romancier a Iu] Emi
nescu. Opinia lui G. Ibrfiileanu potrivit cărei* 
Doetul ar fi un .detest-bll* romancier orime«te 
o replică definitivă : -Eminescu e un detestabil 
romancier, Insă tot a«a de detestabil ca Goethe. 
Jean Paul. Tieck. Hoffman., fiindcă nu este de 
loc romancier in chiDul analitic si narativ fran
cez sau englez si nici nu trebuie iudeeat ca 
atare. Pentru ci. vorbele ..roman**. ..nuvelă" nu 
au același Înțeles cu soiurile cores ti nzătaare 
ale noastre de azi. „Des qu'une veri te depaxsa 
cina Ilimes, c'est du roman**. zice Jules Renard, 
si aceasta trebuie să fi fost socoteala lu| Emi
nescu care avea de anua clteva adevăruri lunci. 
Insă nu despre lumea obiectivă, ci derore aceea 
a inchinuiril sale. Eminescu. împreună cu tofi 
romanticii ccrmanl. înțelese narațiunea in nro- 
ză ca dezvoltare de fenomene onirice ai de stări 
de contemnlatle. Prorele lui «int de fant ooe- 
mc.» A doua judecată avlnd aceeași anvergură 
din unchiul situării in context Istorico-literar
ie referă la nozitla romanului eminescian ne 
axa evoluției întregii ornze narative românești. 
Privit dintr-o atare nersoectivâ. este de Dârera 
G. Că lin eseu. „Geniu du * tiu aduce in literatu
ra noastră nota Iui Dersonală". ..De altfel. — 
continuă exegetul — ce operă In nroză la IM8 
ar Dutea să ne facă să di.to re tu im acest frag
ment sl ce mare varietate si dezvoltare a luat 
Droza românească nentru ca ijaginlle acestea aă 
devină inutile 7“ Mai mult decit atit. oentru a 
se «Dulbera orice urmă de scentieism critic, 
scrierii ii sint atribuite două Intiietflti absolut 
surprinzătoare. Pe de o Darte. este evidențiată 
noutatea romanului sub raoortul structurii oro- 
zastice. arătindu-se că in naeinlle lui „găsim da 
faot intilul (si unicull turna) interior românesc 
construit asa cum Goethe l-a Început in a) aâu 

Werihcri*. De aici sl caracterizarea stilistică ca 
urmează : „Stilul său e uritul negru. fantoma
tic. trecut de la gravură la umbtâ. cu o neli
niște Irațională In felul celeia a lui Adalbert 
von Chamisso. Deși cornul scrierii e făcut din- 
tr-un memoriu (biografie — zice Tocna — acri
tă In formă de nuvelă), introducerea mte ai ea 
memorialistică, uscată, gravă, fără Înfloriri de 
Drisos. Cititorul, nentru a-i reals! ritmica snoe- 
■ani trebuie să facă desnlrtirlle dună fiecare 

ta- 'Idee sl să renunțe la căutarea unei losire nara- 
tiPpu. în fine, ne de altă narte. ideea că aceas
tă scriere, anartlnlnd nerioadel „orestndentesti" 
a autorului, ai In ordine tematică ae im nune ca 
o premieră absolută (..£ de observat că. eu 
oriei te slin sicii, aceasta InfătiseaM India în
cercare serioasă Înainte de Rebreanu de a vlrl 
viata ardeleană, orășenească, țărănească ai 
eroică, totodată. In literatura români"! nu DOaie 
să nu surprindă prin adevărul ei revelator.

Odalfi dovedită legitimitatea lui estetici din- 
tr-o asemenea complexă Dersoectlvâ analitică si 
disociativă, romanul Îngăduie a fi interpretat 
prin el Insusi. adică nrin nrisma a ceea ce 
constituie încă de De acum Însemnele in con
fundabile ale eminescianismulul. circumscris eu 
deosebire orozei scriitorului. Si nu Jncaoe dis
cuție că unghiul de oercentie a viziunii eniea 
este acela impus de gestul aderării deliberate 
a foarte tinărulul Eminescu la concepția ro
mantică privitoare la funcția tmaainarului in 
context enic. In această direcție, romancierul 

(face dovada unei îndrăzneli de-a dreptul inso
lite, căci — â propoa de observațiile lui G. Cl- 
llnescu referitoare la elementele de noutate 
absolută ale scrierii — tot atit de aurorinzâtor 
este să constatăm că Intilul capitol din Geala 
pustiu (cu titlul lui atit de ..orovoeatar** Tassa 
In Scoția) constituie uns din orimele tentative 
circumscrisa gindirij estetica românești menită 
a aoroxima condiția awnului eMt din aerange 
livă romantică. Slntem cu totiL literalmente.

La Eminescu
ca o carie a neamului se deschide. 
Inima lui e odaie de mire imbricată 

In floare de tei 
ca o fecioară despletită luna se 

scaldă 
in fereastră eu gindnl la hora 

de inline 
lacul blind bate tainic nuferi pe usă 
urcă pământul in grai ca trup de 

atrăbanl

cu umbră de plopi căzută pe 
luceafărul intră In patrie 
după o noapte la poarta iubitei 
ca un fiu de țăran in casa tatălui 

săn dimineața 
ți peste somnul Iul pe vatra caldă 
au crescut aceste cuvinte ea o oștire 

română 
de spice uimite 
corn flacăra vremii se vede In 

siropul de rouă 
ea o pildă curată de mistuitoare 

iubire

Ștefan Bratosin

Publicistica lui Eminescu la „Timpul” și edițiile critice

există ooinia potrivit căreia edițiile 
întocmite de I. Cretu din publicistica 
iui Eminescu. Opere, in 4 volume, din 
1939 s| Opera DClIlIră. In două volume, 

din 1841, ar fi abuzive in sensul că s-au inclus 
In ele un marc număr de articole ce n-ar 
aparține poetului. Opinia aceasta nu este lip
sită de o anume justificare. Se are in vedere 
nu atit publicistica din Fcderațiuneta Convor
biri literare. Românul si Curierul de lași. din 
care ediția nu reoroduce decit 20 de articole, 
cit mal ales cea de la Timpul, din care se reti
păresc peste 320 de articole. Dintre acestea, fi
gurează ti in edițiile anterioare vreo 60—70 de 
articole. Vom recunoaște ușor că snorul de arti
cole din ediția lui I. Cretu este considerabil in 
raport cu tot ce s-a tipărit anterior din publi
cistica eminesciană.

Problema ae pune insă In cu totul altl ter
meni. Eminescu intră in redacția Timpului, ofi- 
cfcil. la 1 noiembrie 1877 si lucrează aici cină 
in Iunie 1883. Poetul este redactor Intre noiem
brie 1877 si februarie 1831 sl ianuarie 1882 sl 
iunie 1893 si redactor-sef Intra februarie 1880 
li ianuarie 1882. în oerioada noiembrie 1817 si 
Iunie 1883. in care Eminescu lucrează In redac
ția Timpului, se tipăresc din acest ziar 1 623 de 
numere. Comnarind ac'vu’â cifră eu cea a arti
colelor dfh ediția in discuție constatăm, cu sur
prindere. că Eminescu nu colaborează, oe întin
derea a cinci ani si «ante luni. decit la 320 de 
numere. Activitatea sa ca redactor si redactor- 
sef ar aconerl cel mult un an si două luni. 
Apare de neînțeles pentru care motiv Emines
cu. cu o activitate prodigioasă la Curierul de 
lași. untie redactează o intrca'tă nanină. trecut 
la Timpul, să se mărginească La un articol. c-1 
mult două oe lună — si aceasta mal bine dn 
cinci ani. Nu incana dkcutle că nimeni nu ar 
angaja un redactor, sl cu atit mai mult un re- 
dactar-șef. cu o asemenea contribuție la susți
nerea unei publicații cotidiene si încă a orga
nului central de ore<ă al unuia din marile par
tide politice ale vremii.

Pornind de la aceste constatări. convenim 
ușor că edițiile mai vechi din publicistica lui 
Eminescu — Inclusiv cele ale Iul 1. Cretu — 
■Int. in adevăr, abuzive. ln<ă nu prin ceca co 
ea prind. cl nrin ceea ce omit, fie datorită difi
cultăților in identificarea articolelor, care in
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Timpul aoar Ori semnătură. fie cu bună ști
ință. din considerente de naturi politici. Dar 
Indiferent de explicațiile ce ac poc da. nl se 
oferg o imagine parțială a unul sector din acti
vitatea 'ui Emineecu, cu nimic inferior, cum 
arată G. Câlinescu. creației sale literare.

Pentru a ilustra teza noastră cu privire la 
metodele de lucru in editarea publicisticii lui 
Eminescu din epoca Timpul»!, vom exemplifi
ca cu studiul Creditai mobiliar, inclus atit in 
ediția din 1914. cit si In edițiile lui I. Cretu din 
1839 si 1941. Ne oprim la acest studiu sl pentru 
faptul că el se păstrează tn manuscrisul 2 264 In 
două caiete compacte. Incit nu ae not ridica 
oblecfll cu privire La paternitatea eminesciană. 
Si aceasta cu atit mal mult cu di din versiu
nea din manuscrise, oire este una de lucru, poe
tul transferă părți Întregi In cea din ziarul 
bu curea tean.

Eminescu Împarte studiul In două părți. Cre
ditul mobiliar, ne care 11 publică in Tlmpal in 
18 si 17 Iulie 1881. sl Creditul mobiliar sl jocul 
de bursă, căruia 11 face loc In coloanele ziaru
lui In IB Iulie 1881. Studiul se publică, in toate 
numerele, ca al doilea editorial. Slntem In epo
ca In care Eminescu este redactor-sef al ziaru
lui conservator si articolele sale au caracter pro
gramatic. Guvernul liberal ia Inițiativa înfiin
țării Societății Creditul mobiliar si a Societății 
de constructluni si lucrări DuWice. Românul, 
oficiosul guvernului liberal, prezintă cele aouâ 
societăți in editorialul București, 15/21 Cuptor 
1881 din 16 iulie 1881 In termeni elogioți si 
■dresează publicului un aoe] să cumocre acți
uni. Eminescu adootă o poziție critică fată de 
Creditul mobiliar pe care II Drerlntă ca o Insti
tuție de speculă. Esle mai concesiv fritA dc 
cealaltă instituție pentru motivul că urma să «e 
ocupe eu lucrări edilitare, de un folos real nen
tru pooulatle. Face însă si aid rezerve In 
sensul că sl Societatea de construrjlun! sl lu
crări nublice putea aluneca De pan*a operațiilor 
de speculă.

Eminescu pune la contribuție In argumentarea 
tezelor sale tratatele unor economiști cu mare 
autoritate ca Max Wirth si Jean-Gustave Cour- 
cellc-Seneuil. Max Wirth (1822—1900). economi’-t 
german, fondează in I8M revista de economie 
națională Der Arbeltgeher sl este redactor, din 
1874. la Ncue freie Presse din Viena. Dintre tra

tatele sale sini de amintit Gescblehle der Rsn- 
debkrisea (18SX) si Grdaznge der Natlenalokn- 
■■aie. In 4 volume, tipărită Intre 1856 si 1873. 
Jean Gustave Coureelle-Seneui] (1813—1892), 
econom ut francez, este sl el autorul a nume
roase tratate de aoetiaJjtate. Se imoune aten
ției Trăite Ih^oriaue et Dratioue d'^coaomle po- 
lltlqae (1838), Liberte et socialisme au Dlscus- 
siaa des arlaeipes de rarganisatian du travail 
Industriei (1868).

Eminescu avea de demonstrat două lucruri și 
anume, c* societățile de felul Creditului mobi
liar făceau operații de apcculâ sl in al doilea 
rind. că aaemenea aocietâti provocau mari daune 
acționarilor. Poetul isl extrage informațiile, pen
tru primul aspect, din tratatul Iul Max Wirth, 
Binkwwn, tipărit in 1883, iar pentru al doilea 
aspect, din cel al economistului francez, Trai(£ 
Ibeorlqae ei pelliiQuc des Operations de hanque, 
tipărit In 1876 In a șasea ediție. Din tratatul din 
urmă preia si termenii „hau&se". „balsse", 
„haute-finance". „agiOLaj", Inlilnlți pentru prima 
datâ in publicistica eminesciană.

Studiul stirneste ecou in presa vremii șl 
România liberă si Poporul imoârtăiesc ooinia 
]uj Eminescu. potrivit căreia noua instituție se 
Înființa pentru „operații de speculă*. LTndeper- 
daacc rvuiaaine 11 comentează la revista pre«'»l 
resnănești |i li consacră si un articol. Le credit 
mobilier et le „Românul". |n care fare aprecieri 
&.*upra aerioaitâtii cu care trata Emine«tr.i p*o- 
blemele financiare in raoon cu oflcloiul cuvcr- 
ramental. „Le Tlmnal trăite la meme question 
— acrie ziarul — dar« un article remarmiab’e- 
ment ecriL II st met au point de vue des encelg- 
r.ements du paase et explique avec beanroun di 
lucidtiâ lea dangers qui penvent ressortlr pour 
le cays de t> crea’'on de telles institutions- (tv. 
1 IM. 17/2S ivi? 1«H. n. D. Românul fnce oh- 
«ervatla. in articolul In chrstinnl economice, ci) 
Fminescu g/>sea nimerit aă critice o institui io 
ca e r’j-’l începuse activitatea ți evita xft ’e 
ocime *1 de Societatea de construct luni șl lutiărl 
publice.

Studiul este „cap de serie" a1 ailor cinci ar
ticole publicate de Eminescu In Timpnî, In care 
discută aceste probleme, insă care nu flgurcoTâ 
In nici o ediție a publicisticii sale. Presa 11 în
vinuiește pe Eminescu. cum face și Românul, că 

evita sl se ocupe si de Societatea de construo- 
tiunl li lucrări publice și poetul se grăbește aă 
răspundă In articolul Societatea de eonstructluni. 
publicat In 19 aprilie 1881. Operațiile ce le făcea 
Creditul mobiliar, arată Eminescu, puteau fl în
credințate oricărei bând. Societatea de construe- 
tiuni se găsea In altă Situație ti dacă iși d»«- 
fașu.-a activitatea independent, putea aduce ser
vicii reale pe Lârim edilitar.

L'Indcpcndance roumainc remarcă atitudinea 
favorabilă a poetului fatâ de această societate și 
reproduce din editorialul său un fragment in 
traducere franceză (nr. 1 161. 22 iulle/3 august 
1881, D- 2).

Fondatorii Creditului mobiliar trimit prospec
tul noii instituții ziarelor din București, cu ru
gămintea să-l transforme in editoriale. reml- 
tind, totodată, prin emisarii lor, si o sumă de 
bani pentru acest serviciu. Un asemenea emisar 
se prezintă șl la Eminescu, care Insă refuză să 
primească bani sl-1 expediază din redacție In- 
lr-un mod nu tocmai politicos. Ziarul L'Inde- 
pcndince roumaine se arată indignat de acest 
refuz și se adresează lui Eminescu. |n editorialul 
Bucarest, 21 Julllet.T Angus! 1881, atrâgindu-i a- 
tențla ca nu avea motive întemeiate să ae pro
nunțe împotriva acestei instituții. „Vouă, Mon
sieur. le redacteur du Tlmpal — scrie ziarul —, 
qui savez I'allemand, ne pensez-vouj que 
la richease de la langue seule lui a cree des di
fficulty et des occupations?** $1 mu departe: 
,-Vovi n'avez aucune raison, pour cela. 11 voui 
offert dc l'argent et vous l'avez repousa^. Vouă 
vouă etea done mu dans voire tort des le 
dcouf.

Eminescu ote denunțat pentru atitudine o«- 
tilft față dc o instituție, căreia il aducea laude 
c a m<4 mare pa:le a presei. Poetul publică In 
23 iulie 1381 un nou articol. Credita! mobiliar și 
presa Capitalei, In care arată că, except Ind pu
blicațiile L'Indcpcndance roumaine. La Bourse, 
Binele public și Poporul, toate eeledalte au ac- 
coprat să transforme pro-pectul trimis de fonda
torii Cr<*ditul*ji mobiliar in articoJa de fond. In 
schimbul, se Înțelege, sumei de bani respective.

Condamnarea tn bloc a presei bucureșteno 
pentru aumenea ,jna și națiuni" stlrnește unele 
reacțiuni. A^țfvl. 21arul Războiul protestează 
împotriva trecerii sale printre publicațiile care

D. Vatamanluc
Continuare In pag. a 7-a

Ce conține : 
un manuscris

eminescian /
ne referim la 1—nnsmsul 2287 araf la 

Bibtiotaea Acadamtel. In succinta ca- 
-acterlzarc a masuacriselor. ..lâmul iri— 
hosArlt. Drea sumare* PertXMticiiX de

finește astfel caâetul acesta (Oaere alese. I. Mi- 
zurea. irn. a. 2U); _2W — (tL «1 — ori cinai, 
lezat ia pinzâ (Vte*a—Berlin). însemnări ger
mane fntiae da oro'aaori : Leotins. Zeller, 
Hetaboltz] : Fragasi.atar1nm ; Eotcraxna <Pfaif- 
f»n : Caai aeeaaa-■ târîtaJL_. Vonetia. Maria 
Tadae UonetO etc.*.

într-adrwăr. lâaaarirfla «lat „area amnare". 
Anr« eawt maâ. ara. Arod nâm noastră, o 
MapnrTiiHă praa nara pentru a on menta o 
desenare mai a*ânnntuâ. Ceea ce von Încer
ca ta rlndnrt^ nrmâanara.

Se stm Că aomarataras esnetelar da la Bi- 
Mmteea AcadsmwL dună ce acestea au fost 
„danate" da către Mamreanj au resoeetd ordi
nea crena in sari a nu iești lo** de câtre DoeL 
Unele an lnat lrrtia dună IMO. tinlndu-ne sea
ma mai «V »■ 1M A* ^o-rexat-zl file'or dkeit de 
■sima la^at sâ «M data când a fost ea eon- 
eessmâ. A*am astfel multe jaiscelance". In care 
■■«ma. Ainâ I\a"ae wans. ^mhman^acrHe". C t 
nrtstda r*—*ni 2387. acesta Fund unitar din 
estan) âcenlnL ere iâiflr de datare sHt mal Bu
tton. -a tarwti aeeli «abile. In ultima vreme 
it.i tâsara j-fisnă să-) atribuie numai .atmeii 
Barba". Setam ia e! râsxm destule date care 
■ laaaâ ai de _etmra V»ena". Pactul ti-a Purtat
•aatâ vata mammeriwăe cu nuce, ea ai ceie 
dsn a nan. onate dteaar sote de cârti. D< fant 
aawa M ananiMalâ si eomea-â. la aeeat aetui
We rreâieare mă rterw irea dintr-o acrii «na re 
către lean StavicL dnnâ ca acesta 0 chemare 
la Bunnntl nentru a lucra la Timpul (IasL 12 
•aasattne 1877) : __ Do» a-«n eu ce veni. Asta
m-a ficat aâ-mâ ttu neg oân-aeuma — IM de 
frenel am oe bend : dm ce dram aă idee. Am 
■ basaw : cărtL manicer-.cte. eiobote vechi. 
Mm ea șoareci d mn'iL uoo-Jlale ne la încheie
turi ea dnactade natmna'acât! de ok)1niie Cu 
ee aă transnort aceste raiuri de avere, mabilă 
tai acnaal tare M eavmtnhti". (Amd 1. Cretu : 
MteR Emwetn. !«■ ou 23S-23R). hdliensH- 
lâMe de slaiaiie trim3 direct la oereerinârUe 
•oetuluL atit oria tară c*t si pesta hotare.

ta mice caz eaâetul 2*7 coeti-re însemnări de 
tanâ tai virata de 24 de ani. cute un manuscris 
din mul de formație Intelectuală al Doctului. In 
care câstan intmd si dfeva rea'izări ooetice su- 
ne*remre_ com tint sonetele. Cum aarana-nlâ- 
ritat— Vcaetia. Mana Tadar. De asemenea, tot 
acel gâcâm mal mube însemnări râzfete. medi
tații aeuora eeniulnL aeuora drewtulid etc. care 
treier-hat chiar frermentar de căite 1. Scurtu 
ta «Mita ca din IMS. ti aooi reluate si de alti 
editori an stat necontai.it în atentia btotrafilor 
ei a enteatitar emineacieni.

Carnețelul acesta are formatul 12X18.8 cm. 
Dtar iată, mai In amănunțime o oarte din ma- 
ăena'e ne care )e aflăm Intr-Insul.

Mai muh de lumătale din fetele sale (circa 
a autâl aint acrise in limba eermanâ ut conțin 
note dună Breleeert tmivantitare. adnotări ne 
znarriaan unor cârti, meditații oersanale. In 
ememl senate însemnări sint acrise cu caractere 
•otice (are-num)ta ..deutsche Scrift". cumin
țind totuși ti numeroase cuvinte scrise fie cu 
caractere latine. Ce orin folosirea ambelor ti- 
ouri de caractere fin orincioal. situat la ae ln- 
tllneate In cazul neologismelor). Aceste însem
nări au fost oină acum de curlnd (iunie 1981) 
ca si necunoscute cercetătorilor. Incenlnd cu 
nr. 1. ÎMI al revistei Transilvania. Mariana 
Petreacu ne dă transliterarea si traducerea aces
tor Însemnări. Anar in ele nunele unor filo
sofi de intiia mărime : Kant. Hegel. Flchte. 
Schopenhauer. Hume. Herbarte etc., dar sl ■ 
altora mai nutin circulați astăzi, precum Wil
liam Hamilton (..un aristotelic englez"). Frie
drich Krause (..a oositle intermediară Intre 
Schelllne si Flchte iâ de asemeni F.K."). Frie
drich Iscoby etc. Din aceste fise se vede bine 
oriaontul filosofic al Doctului si acum Jntele- 
■em că ceea ce ii scria Doetul Intr-un rind lui 
Mainreani. anume că nu ar ou tea. deocamdată. 
In cazul numirii la Universitate decit să tină 
tm seminar desore Kant era o simplă ooiă de 
modestie. Tot In limba eermanâ sint il clteva 
cionte de scrisori. - ■

O ciornă a unei scrisori se săsește sl In lim
ba română Ea este adresată unui anume 
domn C. din Timișoara (probabil avocatul N. 
Cosariu) In care se Interesează de soarta fra
telui Nicolae („„-în Temlsoara trebuie să fl 
trăind un om sub numele Nicolae Emlnovtcl. 
scriitor ta advocatul Emmerich Christian!. Acest 
om este fratele meu. Nu stlu de ani nimica de 
ei : el n-a răspuns la multe scrisori trimise

Ghcorghc Suciu
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Anaboliți 
eminescieni
Slntem. cu Fragmentsrlam-ul editat de 

D. Vatamanluc (volumul I. Bucu
rești. Editură științifică • si enciclope
dică, 1981. vtrfumul 11 fiind anunțat 

In pregătire), la fel de departe de preclasica 
pruderie Ibrălleană asupra manuscriselor Poetu
lui ca și de romantica exoterlzara călinesclană a 
„Laboratorului". Editura specializată, al cărei rob 
statuar a fost Perpesaiclua (In urma căruia mai 
robotiră, cu merite mori. D. Murăraau. Marin 
Bucur. Valeria Rusu. echipa de la ..Manuscrip- 
tum") culminează in această ultimă publicare — 
nu din unghiul filologic, fiindcă ea nu face nici 
mai puțin dar nici mai mull decit alțiL ci din 
acela cultural. Vom avea. deci. In curlnd, 
evaal-totalitatea gindurilor scrise eminesciene — 
ce râmine netipărit fiind sectorul coproialeic al 
notelor sale (edltabil șl el. la urma urmelor, in
tr-un eventual tiraj reetrins pentru uzul exclu
siv al fondurilor cu circulație specială ale biblio
tecilor ; aceasta mai alee pentru că unele dintre 
visele erotice ce ar urma să fie transcrise sint 
mal interesante, atit documentar cit și literar, 
decit deja edițele considerații de Împrumut des
pre raporturile a ntroț>o-d intension ale ori anec
dotica mariajului morganatic al contesei Dash). 

Dar despre meritele acestei ediții ca ediție vor 
vorbi filologii, cum despre plasarea unor texte — 
dacă nu filosofice cel puțin reflective, la capi
tolul matematicilor trebuie sA vorbească profe
sorii de fllasofie șl cum despre așezarea culturii 
agonisite de Eminescu — sub semnul „insols- 
tlunll" vor avea de vorbit istoricii literari (care 
au ocazia reamintirii șl a începutului antebelic 
de ediție facsimilată și a mult-vlsatei CHtedre 
Eminescu. ai a necesității traducerii in limbi de 
circulație nu numai a poemelor lui Eminescu, 
ci al a celor mai pertinente pagini de exegetă 
asuprâ-le), dcsnre caracterul mal-mult-decil-cul- 
tural al unei atari editări cere criticul îngădu
ință a vorbi ; așadar : despre „valoarea dc între
buințare". despre instrumentalilatea ei. Tn fond : 
despre faptul dacă ea e na mai completivă ori șl 
aupletlvă Operei.

Firește, nu valoare expresivă ac cere unor 
pre-lucrări. dar — s-o recunoaștem — parcă am 
voi ca migala Magda lenei Vatamanluc, price
perea acestui adevărat editor oare e Nicu1ae 
Gheran. c« șl eforturile de investigare din viitor 
să găsească in aceste pagini restituite nu doar 
o valoare documentară, ci. asa-zicind. li o 
plus-valoare funcțională In raport cu Opera. Ba 
mai mult : nu catabolițl ai gindrli. — mai mult 
decit exteriori : posteriori Opere! — ci dimpo
trivă. anaboliți al ei. boluri de latență și energie 
gutotrofă.

Regăsirea unor fragmente care au trecut ca 
atare In beletristică ori nolalti auto-exnllca- 
tiv-genetlec nu mal impresionează, de ahfel. 
De criticul de azi șl mai ales ne cel de miine — 
ie«ițl din determinismul simplu sl mecanic al 
b’ocraflsmului. al sursologiel primare ori al 
comparatHmulul direct: sl. poate, nici recunoaș
terea unor ginduri — mal curlnd fruste și mal

Marcian Ghica
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necontai.it


liliana ursu

Nocturnă
• mia da înțepături mâ despart da stup, 
mă lac vulnerabil
mă ocrotația insă pasâiea rătăcită bi casă 
ea lunecă paste masa ucigață 
printre trilurile ei râibat hiaturi din viața 
da odinioară

alături se usucă o rochie da mireasă 
stropii ei cadențați
mă aruncă in brațele nopții, aceasta agată 

arborescenta, 
mai flârnindâ dacii creierul mea

* «
■re muntele in căruța morarului
cu picioarele ipiniurind asupra bilelor de 

fragi sau - 
numai In vis
Intr-un nor de cafea călătoresc
ți trebuie să-mi apăr hirtia da lăcomia ploii 
repede, repede susură poemul din iarba înaltă 
un țipăt șl oasele se destramă

ioan georgte 
seitanp

Întîia epistolă către 
iubită
Cu ceață, cu noian de frame ne durăm 
Sufletul in toamnele pătrunse da înstrăinare 
De dor de cineva odunăm adunăm 
Ploi, blestema ți multă iertare.
Nu mai a lac in secundă, hei, pasul n-ascultă 
Ferigile mar peste noapte do vreme multă, 

prea multă 
Țipătul lung al pescărușului deasupra mării, 

eu singur 
Șl plouă, plouă piăâ la aegra pădurile nor 

împrejur 
Nu mai am cărări, iubito melcii veghează 
Singurătatea frunzei, tremură luna, de pază 
Omul Negru pindațta trecerea călătorule! 

pe cind 
Se vană sorii, dor cine va veni alergind 
Prin ierburi, prin ciulini, invins de senin î 
Alit am avut de uitat absenta la indurind, 
Toamna se incaieră lupii flăminzl, boncâluird, 
Cerbi trac spre izvor ți cu aștept, așteptind..

Noapte albă cu
Don Niente

Undeva, desigur, o pendulă prlmețte cu 
salve 

Batalionul de gardă al Nopții Albe, iubito 
Autobuzul 2 barat ține da unt lunii mohorite 
Ce ți-a uitat surisul pe alt meridian

Expediez epistolă după epistolă către 
Don Niente 

Clnd cicoarea hăituiește spicul da griu 
Cind schimbul da noapte vinoază răsăritul 
O haimana atacă nevasta măcelarului din 

cartier 
Și fuge cu o amintire speriată șl ce penibila 

sumă da 75 lei.
Adevăr banal apa in tabinete pentru 

liecare cetățean 
Bilanțul contabil sa încheia ți la lumina 

artificială, 
Cit mai avompină la ziuă, mon amour I 
Ai grija, la C.E.C. am depus numai idei ți 

glnduri bune.
Feriga nu sugrumă umbra Iul Ionatan 

Camineros 
In deal merele dau In pirg 
Fără aportul mau direct 
Spuneți-mi cum să pun punct acestui poem 
Pa care nu știu de l-am începui vreodată 1

Contraste
țl am plecai să vedem peștii
li duc in camioane ia marginea orașului i 
pe sub pămint vor li cel mai iuți mesageri 
dublura ta, poetul plimbă acum căruciorul 

invalidului 
pe țărm pe sub lună peste umbra fastei iubita 
peste confetti peste albumul cu fotografii

ți aceste himere sub valurile transparente abia 
ținindu-ți ritul

vor fi curind asemeni peștilor radiografia ți, 
numerotați 

In sfirțit supraespuțl
cil de liniștitoare a înțepătura acelor da brad 
In buzunarul de la piept

Decor
Ne desparte
■n decor înșelător — străzile, cerul, autobuzul 
sticla jumătate băută, chiar zimbetul tău - 
eu știi ca te așteaptă după escaladarea 

propriei singurătăți 1 
0 carte I a noapte de dragoste I o viață 1 
Un ecou al șuierului acceleratului in munți, da 
an depozit de mobile, un hangar cu avioane 

ți păsări 
un platou do filmare — ca gluma I 
Mai gindește-to, pa podul Mincinoșilor 

se sărata un scutier 
cu e lată In blugi. Sub cuvinte inllarea 

măcieșul.
In sera degeaba uri palmierul, el trăiește deja 

in alți ochi 
și straja din tomul da deasupra pieței de Ilari 
ți-a ascuns cutia vișinie după un nor ; 
cum mai răsună, doamne, in nopțile 

marinarilor 
vioara lui I

ă *
Scriu aceste cuvinte pa a foaie de 

el oct roc ar Pogrom A 
In locul bătăilor inimii
căci mă inspăimintă Frumusețea 
sub pielița îmbujorată a lalelelor 
un riu do lacrimi curge

Epistolă
Sunt un monument da tăcere ți mă vind 
In Parcul din centrul orașului C— 
Doamna mea, aduce vești noi din cartier 
La telefon m-a căutat (din oroare) eternitatea! 
La cină am rămas fără piper, 
De ieri tatăl meu a ajuns Ecou, 
Un vișin in floare pe Dealul Lung I 
Nu vreau să incit pe nimeni

Nu cer nici un recurs
Neonul care-ți vămuie singurătatea fl alung 

Poate fi a înscenare a lui Don
Niente 1 

Cine mai vinde, cina mal cumpără sentimente 1 
In competiție cu iarba cina se sustrage do a fi 

geniu I 
Aș vrea să ie văd tată, la locul tău din casă 
Să răsfoiești cărțile neplumbuile ale fiului tău 
Aș li vrut să fiu Bâtrinul astrolog 
Bătrin și naiv cu bei ficați da rezervă. 
Trecem, lată și timpul hameț — buldog 
Face să crească anticipat stejarul noua 

hărăzit.
Izvorul se revoltă
Umbra mea sa revolta. Adevărul se revoltă 
Clasa muncitoare știa undo asta locul ei ; 
Tată, rindurile mole nu te mai ajung, ca mac 
Adie in cimpia cu rouă noscuturatâ 
De pașii ostatici asfaltului ți coliviei de beton 
Orașul, a stins vai, racordurile pe piața 

santimanlalâ 
La închiderea bursei, a scăzut cursul gazului 

metan 
Numai dorul mau după tina a întrecut

așteptă iile 
Val de metan ochi— leg rata. Lacrima lata ca 

platina 
Durerea a atins un nou nivel record
Tată, nu uita că mama aproape a terminat 

cina I

Cu steag alb de supunere 
Nu vreau să mai râmin cantonat in tranșata 

tăcerii, 
Acasă, pe dealurile Taiuțului, erau in floare 

meni 
Cu mina Iluzia vită blindă după grasul trifoi 
Așadar, atunci erau in floare, erau in (loara 

merii 
Și mor la ginduf că nu i-am jefuit amindoi, 

am îndoi. 
Cu steag alb da supunere mii» ambasadorii 

absenței la 
Cartierul tău generala.

Amintirea ta corupe calmul din odaie

S azi, cind dusă ești— Dusă cu poteci cu toi | 
ai știi I Am ieșit in oraș după ploaia

Amurgea j tăgădui că treceam pe străzi cot 
la cat I

Din mu ou înflorii toii Primase știri prin radio 
Sunt departe de Dealul Golului și mai departe 

de casa ta 
Fără epistola do la Maria trăiesc.
încarc vapoare cu speranțele mele ; pescărușii 

țipă 
$1 depun excremente pa depărtarea dintre 

noi iar șobolanii dorm 
la umbra sacilor alături do mine, brunei 

călător, 
Care anul acesta nu are șansa de a vedea 

floated teiului. 
Ca miine poezia va fi o marfă degradată, 

de aceea mă aprax aici, 
$i semnai.

ISA VREMEA EI
Ini In ziua aceea totul fusele In regulă 
sau. cum spune Casius. fusese OK.

Casius era de ani da zile prietenul 
și rivalul meu numărul unu. Șl faptul 

Ca era un adversar norocos nu mi deranja.
SI nu mă supăram decit cind mi se făcea o 

nedreptate clară ca In meciul acela de Ia Galați, 
clnd. vorba cronicarului sportiv din localitate, 
ratasem „de puțin" calificarea. $1 a^ta cu aju
torul substantial al arbitrului caro îmi sincopa 
jocul cu Intervenții stupide. Mai ales după ce 11 
pusesem pe Casius la podea. Adevărul e că mă 
bătusem foarte bine. îmi place al dracului să 
boxez la Galați. Publicul de acolo iubește boxul 
li am Impresia că a simțit că II stimez al mă Iu
bește parcă mal mult decit pe al|U. Intr-un fel 
m-au adaptat, ae mindresc cu mine de parcă aș 
fl creația lor. Dacă ar fl ai te iei după ei. eu as 
fi un fel de sinteză a marilor boxeri formați 
aici. Stat rind pe rind Petre Mlhai. Mitică Ciu
botarii, Mișu Pinzaru, Peicln. Blank. Bagi adia, 
Mlrcea Tace și cine știe dțl alții oi mal fi...

Ața că □-aveam ce-l face lui Casius. a trebuit 
aă-1 bat. Dar nici Caaiua șl publicul n-au avut 
ce face pentru a schimba .Jiotărirea" arbitrilor.

Casius a simțit că m face cava necurat și nici 
n-a vrut să vină pe ring pentru a fl declarat 
Învingător. Șl nu pentru că as temea de hui
duielile publicului care intr-adevăr s-au dovedit 
infernale. Dar l-a rugat antrenorul și l-a ame
nințat reprezentantul federației eu descalificarea 
și atunci l-am rugat șl eu să nu mai tacă mof
turi ci mă supăr și-l bat. de-adevârateica, șl 
că nu mai vorbesc cu el și țin minte că i-am 
spus ceva urit, care voia să Însemneze că e 
nâtăfleațâ. dar suna mult mal urlt și atund a 
urcat și m-am ridicat li eu. a secundă mal Ur
du, pe La colțul meu. și dnd oubllcul a inreout 
să aplauda eu am zimbit Istovit și fericit. Și cind 
arbitrul a ridicat mina învingătorului (a Iul 
Casius) s-a stirnit un vacarm, cum spuneam, da 
iad, și gâlăsia nu mal contenea, șl fluierau si 
aveau mutrele descompuse de indignare. Șl dacă 
am văzut așa. l-am luat pe Casius. i-am sărutat 
și am cobori! împreună.

De fapt nu voiaem doar să salvez aparențele. 
wSâ fac pe domnul*' (ăla de ia ziar așa a înțeles) 
ci eram Intr-adevăr fericit pentru că publicul, 
«1 gALâlenil. am spus-o. nu-s niște microbiști de 
rind. ,jn-a calificat" el. in seara aceea.

Dar mai tirziu. la masă, in pădurea Glrboave- 
le. m-am supărat Băieții. care văzuseră și ei 
comedia deciziei mele, ocoleau această proble
mă. din considerația pentru mina șl pentru Ca
aiua. prezent și el. Pe cel care nu se puteau 
abține să facă poante nesărate, li puneam eu Ia 
punct, șl tot pe ton de poantă și atmosfera intra 
jn normal. Ei. dar tocmai cu puțin înainte de 
plecare, m-am găsit și eu. deștept, să mă supăr.

Șl n-ar avea nici ua rost să dau vina pe ăla 
de la rejecefeae. care nici nu ae putea să nu fie 
acolo și să nu ne tină un discurs in care na 
felicită pe toți participanții la finală — șl pa 
ciștiRitori și pe cei mal puțin norocoși. In care 
el. de asemenea, are încredere, și să ne asigure, 
fără vă ee supere tovarășul JalemicA (așa-I 
cheamă pe Casius), că el nu se va mira deloc 
dacă Intr-o zi centura de campion va fi clștigată 
de tovarășul CujbA (adică de mine).

Asta as-a făcut să-mi dau In petic, dar n-aș 
fl cinstit dacă l-aș face răspunzător de ieșirea 
mea stupidă pe hl rț o zarul ăla nenorocit, care 
continua să ne încredințeze de prețuirea lui șl 
c apunea vi-o repeta mereu fără să-l pese dacă 
na face plâerre âă-l aacXtâin *aau nu. Dealtfel 
mei nu se uita la noi. ci Ia unul din tipii care 
stăteau In dreapta hil. căruia avea grijă sft-i 
toarne in pahar, ba pepsi, ba apă minerală, ba 
aă-1 aprindă țigara.

Și Caslus m-a prins de mină și eu atunci 
m-am înverșunat împotriva lui că face pe cam
pionul și-am vrut aă-i cirpeac pe el. dar mi-am 
dat seama (singurul moment de conduită rezo
nabilă din seara aceea) că daco aș face-o și pa 
asta, atunci aș putea fl acuzat cs e din Invidia 
pentru că nu reușisem nici acum să trec de el 
și xă fiu eu campion.

Așa că am plecat să mă culc și n-am deschLș 
ușa nici lui Casius nici meșterului care a trebuit 
aâ se mulțumească să mă certe, cum se spune, 
„prin gura cheli...*.

Dimineața m-am sculat înaintea tuturor șl 
m-am Întors in Galați, de aici am dat telefon 
Florentinei și i-am spus că o aștept la Blrlad 
aă vină cu mașina să mâ ia ca xâ ..facem" mă
năstirile din nordul Moldavei. Din felul cum a 
vorbit, neluindu-mâ peste picior pentru subita 
mea pasiune culturală, nelntrebindu-mâ ce am 
făcut la med, mi-am dat acama că Știa că am 
fost învins.

.Ascultă. 1-am apus, dnd ne vedem Iți spun 
mal pe îndelete cum a fost, dar aă stil că de 
data asta n-am mat vrut să-l dau medul, am 
jucat de-adcvăratelea. Și de fapt l-am bătut, dar 
decizia-".

..Bilne. bine mi-a apus, nu-l nimic".
Iar eu n-am putut Înțelege dacă mă crede sau 

dacâ-i supărată pe mina.
Asta era unul din puținele motive de neințe- 

legere dintre noi : că nu-l bat pe Caaiua.
Și incâ ea nici nu știa totul.
Mai mult, simțea că ceva nu-l all right, țl 

pentru că eu nu căzusem niciodată In plasa mici
lor el viclenii, (avea un talent extraordinar de 
a te Împinge spre trăncăneala aceea clnd vrei 
aă faci pe grozavul și atunci Iți dai In petic, că 
spui totul, ca la spovedanie, incit chiar ca-a 
mlndru de rezistența țnca) lasă să-l umble prin 
capșoru) ei explicațiile rele mal năstrușnice.

Avusese șl o idee foarte trâznltă. Dar a-a 
lecuit pentru totdeauna. Ajunsese, tot prin ra
ționamente proprii, la convingerea, că eu am „un 

complex Cașfus". SI s-a Instituit, cu de la sine 
putere, in providența mea. Și ce soluție crezi 
cA a găsit ? Să simuleze o pasiune pentru 
Casius. înțelegi, un ajutor din acela just : or
goliu rănit, dorința de autodepășire și. bine
înțeles, reușita, urmată de explicații. In cazul 
In care nu aș fi ghicit. In cele din urmă, cu 
Însumi. Ce maL domnule, ca la carte.

Florentina insă mă iubea al dracului șl tocmai 
de aceea am prevenit-o, atunci, la mare, clnd 
i-a venit in minte trăznaia aceea dc a se dn In 
vint după titlul de campion al lui Cadus (ne
fericitul intrase in rol șl-(l era mai mare mila 
sâ-1 vezi chinuit de o dramă de conștiință cla
sică : știi din acelea clnd sufletul iți este întins 
ciinește pe de o parte de iubire șl pe de altă 
parte de sentimentul datoriei — aici față de 
prieten, parcă așa ne apunea profesorul ăla de 
literatură, privindu-ne triumfător, fiind sigur că 
ne-a dat gata cu agerimea lui analitică). I-am 
spus atunci că are timp să renunțe la Îndemnu
rile ei vulgare, dar ea a înțeles pe dos. a crezut 
că și-a atins ținta (că m-a plasat, adică, pe pista 
geloziei, ambiției ele) și a început să se alinte 
și să tacă cinisme „m-am săturat de vlcecam- 
plonl. vreau să fiu anturată d« un campion ade

vărat, oficializat, nu de unul recunoscut da 
„băieți* șl de „microbiști*.

Cu oricare alta lucrurile a-ar fi Încheiat aid, 
dar cu Florentina era altceva, ala ei ..ia să ta 
purific eu de golănii" șl am In tors-o șl i-am dat 
două palme la derriăre. dar eă, In loc să rida, 
să Încerce să se apere ori mai știu eu ce dracu 
putea face, a stat ca lemnul acoperind Inițiativa 
mea de ridlcul. Am prins-o da bărbie și „bine. 
Florentina, dar tu te-al țăcănit de-adevărate- 
lea am mal glumit obosit. „Șilu eu ? mi-a 
răspuns, tot ce se poate".

Iși intrase definitiv in rol. Era o ființă neîn
țeleasă șl nemaipomenit de nefericită. Noroc că 
a apărut Casius și ..Bălrine, tocmai voiam să ta 
căutăm, eu trebuie să o șterg urgent la Bucu
rești, nici nu mai am timp să-mi Iau bagajele, 
așa că dacă nu apar in 2—3 zile, mi le aduci tu. 
Dar. nu despre aata-i vorba. Bă trine, tți încre
dințez o misiune grea : a-o aperi pe țipă (am 
arătat-a plin dc voie bună pe Florentina) că 
dacă face vreo pasiune pină vin. Iți rup ciola
nele. Ai o țigară I Dâ-mi și foc. Ei, ne-am în
țeles! Ochii pe ea, hătrine, și good-bye*.

M-am suit Jn (renul de Iași, și bine am făcut, 
pentru că după ce s-a dezmeticit. Florentina l-a 
luat pe Casius cu burta și l-a suit In trenul de 
București, cel cu care prelinsesem eu că plec, 
șl-a aterizat in aceeași seară acasă șl a început 
âă mă caute cu telefonul, să colinde pe la club, 
pe la cunoștințele mele, in fine, aâ răscolească 
toată Capitala, dar nimic.

Nu-țl maL apun cum a decora Intîlnirea noas
tră pentru că nu are nimic interesant Caz tipic 
de lingușire șl umllltate femeiascâ. atunci cind 
este decisă să te „recucerească". Atlta doar că 
nu mai era ca ..înainte", că ne chinuiam amin- 
dol să fie, șl că progresam greu. Iar in' mo
mentul in care i-am spus la telefon că o așteot 
la Blrlad. mergeam încet dar sigur spre reci ști- 
ga rea terenului pierdut. In mod attt de stupid.

Așa că ea a zis : ..bine, bine, vin" iar eu m-am 
hotărit.

Dar dacă ar fi știut că eu l-am scos campion 
pe Casius trei ediții la rind. fără s număra pe 
asta recentă, de ia Galați, pentru care nu mat 
aveam nici un merit fiindcă lucraseră acum ar
bitrii și judecătorii, n-aș mal f! fost atit de algur 
că ne vom împăca de-adevăratelea, că totul avea 
să fie ca înainte.

Adevărul e că nld Casius nu era prea lămurit.

bat musai

ășta". am

de veselie

cu perspectiva

Ba chiar cred că nu știa nimic, nld cit Floren
tina.

Ce nu știa el. cu siguranță, atunci cind ne-am 
Intiinit prima da)â. a foat faptul că eu am pri
mit indicații precise de la un tovarăș, care m-a 
chemat la o discuție Intru șase ochi, era de față 
și Nea Fane — meșterul meu — șl mi-a «pus 
că eu trebuie să-i bat pe Meniu (adversarul din 
semifinala aceea) șt eu m-am mirat, pentru că 
ml a-a părut că vorbește să se afle in treaba: 
„cum adică, să mâ roagă cineva să-mi 
adversarul 7".

,.Ce zici, nea Fane de marțafolul 
Întrebat — după co a plecat tipul.

..Dă-1 In mâ-sa". a apaș cu un fel 
confecționată, meșterul...

L-am bătut pc Man iu, dar nu fiindcă tml 
«pusese ăla. d pentru că voiam cu tot dinadinsul 
să ies campion. Nea Fane mâ bătuse la cap tot 
anul acela de pregătiri, cind devenise un fel da 
umbră a mea : mă aștepta la terminarea orelor 
(eram In ultima dasă). mă ducea acasă, o dală 
mincam la el. o dată la mine. |ml fixa cantita
tea șl calitatea mlncărli și la ce muncă dră
cească mâ punea I Șl in tot acest timp nu vor
bea decit despre necesitatea dc a ieși campion, 
despre viitorii mei adversari europeni.

Sigur că i-am spus rizind : „lasâ. nea Fane, 
să nu ne grăbim, dacă nu ies anul Asta, ies 
peste un an sau peste doi, doar sint destui de 
finâr", dar m-a repezit : „nu fii paplțoi. trebuie 
să-țt fie clar că Asta șl numai Asta este anul 
tău. Știi cum e povestea, băiete 7 Uite, vezi 
mămăliga asta pe care o mlncăm acum? (avea 
manta comparațiilor), la lmagtneașâ-țl că nevasta 
mea nu i-ar fi pus «are la timp. Doar ivea sare 
berechet, nu 7 Cea mai bună treabă e să te 
apuci să faci alta. Este ? Așa și cu tine : dacă 
ratezi anul Asta centura, poți aă tc fad îngriji
torul sălii de antrenament. Titlul a-a dus*. Dis
cuția asta și-a făcut efectul și intr-adevăr am 
muncit «i m-am autosugestionat _________
de campion, indt era exclus ca Man iu să albă 
vreo șansă deși a fost foarte bun.

Mi-a spus-o șl nea Fane, dar mai mult trist 
decit mlndru : „a știut Ala. cum i-aj zis tu, 
wmartafoiu vui »â se adreseze : In meciul Asta, 
numai tu din toată țara asta 11 puteai învinge 
pe Man iu. Păcat, poate că merita să ajungă 
campion". M-am uitat la el, dar n-a mai zii 
nimic și m-am mulțumit să zlmbesc.

Peste două zile Insă, după ce am făcut în
călzirea. nea Fane mi-a spus cu un oftat din 
adlncul rărunchilor : „ești într-a formă minu
nată, băiete". „Și-ți pare răuî". A dat afirmativ 
din cap. „Dragă Ioane, mi-a zLa. ai pierdut 
meciul".

„Care med ?“ am întrebat zlmblnd. dar meș
terul era trist și mi-a pred ia t ; „meciul cu 
Casius 7".

N-am mai rts. că era prea trist, dar nici de 
înțeles n-am Înțeles nimic. Nici după ce mi-a 
explicat (bietul nea Fane, ce mai regreta acum 
comparația aceea cu mămăliga Șl cu sarea !) că 
Ala care mi-a spus să-1 bat pe Manlu i-a trasat 
sarcină (de data asta sint sigur că a spus : sar
cină") să pierd meciul cu Casius.

..Nu știam că te ocupi cu astfel de „sarcini*. 
„Nld eu nu știam, băiete". Mi-a spus o poveîia ' 
îndlcită. din care reieșea că fata lui va fi scuhiA 
din facultate. «

„Știi ce. meștere, n-ai dedt să tc tingulești «it 
vrei : cu 11 bot ii gata. Iar cu fata matale. dto:A 
o fi făcut ceva, de ce să plătesc cu oalele 
aparte

..Al dreptate mi-a zis. Dar nu ți-am spus cA 
a făcut ceva, ti-am spus câ nu va mai li stu
dentă*.

„Păi... nu te supAra. dar ce vinâ am eu ?".
..Nici una. băiete, ți-am apus că ai dreptate, 

dar mal cate ceva. De alaltăieri, mamei tale i 
a-a desfăcut contractul de muncă*.

„Las-o Încurcată.„Nu mâ crezi
„Bine, dar de ce au scos-o?" am întrebat ca 

și cum m-aș fl interesat de ca ne dau la masă 
cartofi pai și nu piure.

„Intii nu știa nici ea. dar e tot In legătură cu 
meciul Asta. A venit, ml-i spus, Ia ea o fată șl 
a lncredlntat-0 că va fl reîncadrată, dacă pierzi 
tu...".

„Și mama T“. „Cld ar fl luat-o cam tare, că 
aia a luat-o repede din loc ultlndu-șl șt taiorul, 
și-i va da In judecată și In ziar etc., eta".

„Păi vezi, mama-1 mal deșteaptă ca mata". 
„N-are importanță, fapt e că al pierdut meciul, 

băiete".
,.S-o crezi mata".
Tot el m-a încredințat e* In toată murdăria 

asta Casius n-ar® hid un amestec, că mâ pre
țuiește «I a-a bucurat că 1-am i^tut pe Maniu, 
că acum, indiferent cina clștlgă (al. Casius. sau 
eu) va fl treutaA elnetttă.

Dar nld aceste asigurări nu m-au convins in 
sensul In care dorea meșterul și, după vreo 
două schimburi dușmănoase din partea mea, 
am citit in ochii lui Casius o anume nedumerire 
și dezamăgim (spusese doar că admiră și forța, 
dar și cavalerismul meu — șt. iată, acum. In 
prima Intilnire. II deziluzionam).

Dar. stimulat și de eleganta șl agilitatea lui, 
am intrat, cum se «pune. In rol. Atund am 
început să-l iubesc pe Casius. Era clar că pierde 
teren, dar răminea același sportiv cu spirit de 
fair-play perfect.

In ultima repriză 11 pusesem a doua oară Ia 
podea și ae resimțea de duritatea loviturii, era 
mal crispat, dar n-am prins in privirea Iul nld 
o fulgerare din aceea bestială, care e urmarea 
unei furii neputincioase, cind ai vrea din tot 
■ufletul oă-țl nimicești pur și simplu adversarul. 
Dimpotrivă. părea că ae bucură de reușitele 
mele. Cred că șl dăruirea asta totală pentru box 
a alimentat prietenia șl stima noastră reciprocă.

Dar tocmai cind făceam asemenea observații 
atit de favorabile adversarului meu. pentru că 
-trebuie să ații că eu iti reproduc impresiile mele 
de atunci, nu fac 
clnd făceam dt*d 
pusem aă puntfez 
afecta propriu-2La. 
ca să-mi păstrez avantajul șl mai aveam, dui 
socotelile mele, mai puțin dc jumătate de mlnu 
am auzit un striaât de undeva din 
mi-a zdrențuit sufletul.

„Ketale", strigase cu obidă, nea 
„Nelule!". $i atunci a pus stăpînire 
sentiment de vinovăție.

Lucrurile astea nu le știa Florentina și deci 
nu aveam de ce mă teme că nu vom mai fl ca 
înainte.

Celelalte Intilnirl. le p'erduscm tot fără ca 
prietenul meu Casius să-și dea seama că o fac 
intenționat : nu-sl putea exDîica deloc, șl măr
turisise și ziariștilor nedumerirea sa. ce s-a 1n- 
tlmnlst cu mine fiindcă atunci dnd mâ văzuse 
schimbat Ia față Inalntind fără gardă xnre el. 
ae speriase și. ajuns. 1n colț a ridicat mina să 
pareze cine șl le ce lovitură perfidă — ml se re-

Confinuore în pop. a 6-a

A

un comentariu de după meci, 
asemenea observații șl Jnce- 
doar de formă, fără a-1 mat 
prooedlnd com ca la scrima.

Fane, atiț 
pe mine un

tribună ca -

teatru
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Spectacolul Iul Dinu Corneacu face 
parte din categoria acelor renrezentatH 
care la vizionare par extrem de lim
pezi dar la rememorare ae încarcă dc 
sensuri. Piesa, a cărei paternitate e 
tncâ controversată, se Înfățișează ca un 
compendiu de «ituațfi șt relații ahakeo- 
peariene. o figurare a marilor teme. 
Un principe rătăcitor asemeni eroilor 
din Cum vă place sau Visul unei nopți 
de vară iși poartă pașii nu prin păduri, 
ci pe mare, ca Prospero, avind de în
fruntat deopotrivă furtunile șl oameniL 
calamitățile naturii și infamiile semeni
lor. Soarta sa închipuind destinul uma
nității va pendula intre viață ti moarte. 
Pericle va cunoaște satisfacția instaură
rii ordinii morale (Furtuna) și impune
rea idealului umanut (Măsură pentru 
mâmră). Construcție labirintică, com
poziție manieristă de facturA maniheis- 
tl in tradiția dramelor medievale simbo- 
lizlnd existența omului pe pămint, po
vestea iși arc o călăuză (numele per
sonalului coincide cu cel al poetului de 
la care Shakr-ipeare a preluat subiec
tul) cnre InJIinzA spectatorul In mora
litatea. în alegoria respectivă. Realiza
torii actualei montări au considerat 
mai spectaculoasă implicarea contem
porană prin înglobarea Intr-un via ipo
tetic. pretext șl pentru specularea ideii

Per iele
repetabilității fenomenelor, a alter
nantei dintre tino si râu. subliniind 
precaritatea formelor și imuabilitatea 
esențelor, efemeri ta tea șl relativitatea 
izbinzilor omenești. Mi2lnd pe genero
zitatea dictonului ui oiciura poet,is șl pe 
aubtilitatea legilor clarobscurului. Dani
ela Codarcea a transformat acvna in
tr-un th ea t rum mundi de o factură 
aparte, pâri nd parcă r&sfrtnt Jn intimi
tatea individului. Un drapai somptuos 
de catifele roșii sugerează valve șl 
ogive răsturnate. Cortine da lumină 
jt trombe de fum estompează sau evi
dențiază siluete — eroi individualizați 
a căror fizionomii revin metamorfozate 
populind alte medii. alte lumi care 
gravitează in jurul protagonistului. 
Aburul istorici se confundă cu cel al 
imaginației ori nd ui nd acest ba«m ia 
marginea realității, dezvăluind con
tradicția lăuntrică dintre aspirație și 
realizare, dintre nevoia dș armonie li 
inevitabila ei dezagregare. Totul este 
In ultimă instanță un vis utopic con
trazis do însăși aberanta tai dezvoltare 
cu rezolvări iluzorii ce conciliază Ire
conciliabilul. co refac ireparabilul. Ros
tind In final versurile acelui onnet care 
atrage atenția asupra relelor ce con
tinuă să guverneze In orice societate, 
erou] Iși confirmă apartenența la fa

milia personajelor asa-zls melancolice 
a căror viață c un prilej de meditație 
asupra condiției umane. AsemănI prin
țului Danemarcei, Pericla cel din Tyr 
pornește pe drumul cunoașterii eu con
știința imaculată. 11 lipsește Insă vo
ința acțiunii. Respinge sfidarea falsei 
au tocită 11 dar nu-și asumă responsabi
litatea demascări! ci. Acceptă exilul 
propus și se Lasă prins In csocana dra
gostei întinsă In chip rizibil, burleec. 
Deplinge pierderea proaspetei soții șl 
Iși Încredințează cu credulitate copilul 
celor ce-l sint îndatorai 1. La aflarea 
marții fiicei «ale nu întreprinde nimic, 
se izolează in tăcere din care va fl 
smuls doar de proprla-i copilă care 
reușește să-și păstreze puritatea in 
ciuda încercărilor ieșite din comun prin 
care trece. Gustul fragil al sflrsltutai 
fericit e înlocuit In spectacol de reflec
ția amară, de comentariul ironic al 
sortii : funcționarea principiului după 
faptfi șl răsplată nu e decit o deșartă 
amăgire, calvarul se repetă la nesflnlt. 
In susținerea concepției regizorale sa 
face simțită absenta unul plus de vi
goare. Ceea ce ar fi Insuflat și creații
lor actoricești un piua de strălucire. 
Atcnțl Ia ritmul relatării, cind conden
sat cind dilatat, la necesitatea Jocului 
auster, se evidențiază in primul rind 
Ion Caramitru — prin expresivitatea 
privirii încărcată de povara acumulări
lor succesive — și Dorina LazAr — da 
o vivacitate debordantă. Anol Mihail 
Stan și Anca Neculce. Ileana Comat și 
Ion Pavlescu, Irina Mazanltls șl Traian 
Dănceanu.

Irina Corciți

film

Saltimbancii
Dupfi o idee din romanul lui Ce

zar Petrescu Fram, ursul polar — 
se recomandă filmul scris de Vaslllca 
Intrate și regizat de Ellsabcta’Bostan. 
Care este ideea preluată din roma
nul lui Cezar Petrescu ? Deocamda
tă inițiativa de a face un film despre 
lumea circului In care apare sl un 
urs polar — ceea ce, trebuie să o 
ipunem, nu este chiar o „idee". Ni 
șc promite Insă o continuare a fil
mului Saltimbancii cu o a doua Berie 
In care, sperăm, vom regăsi minu
nata poveste a ursului polar „uma
nizat", „civilizat". care face mai 
mult, ca parabolă, decit orice istorie 
sentimentală despre viața plină de 
greutăți a oamenilor de circ. Deo
camdată, Saltimbancii este un film 
despre lumea circului, despre mese
ria de „drear", cu avatarurile și pri
mejdiile sale, cu sacrificiile pe care 
le cere, subliniind continuu genero
zitatea șl uitarea de sine a protago
niștilor dărulțl meseriei.

Convențional in premisele sale, 

filmul rămine convențional și în ta
bloul de epocă pe care I! zugrăvește, 
convențional în personajele sale, In 
suferințele și bucuriile acestora, de
taliind locuri comune, prezentind „in 
extenso" numere de circ ceea ce, re
cunoaștem, nu este deloc o treabă 
ușoară, dar nici una ieșită din co
mun. Nimic fals In Istoria pe care o 
urmărim, ci doar un continuum al 
jumătăților de mâsurA, al adevăruri
lor banale pentru spunerea cărora 
nu există nid un risc și în același 
timp nici un motiv. Curat, conștiin
cios, făcut cu profesionalltate și chiar 
cu dăruire, filmul are o seriozitate 
rece, detașată — mai mult pentru 
oameni mari dedt pentru copiii care 
nu au atîta răbdare să filozofeze 
asupra greutăților vieții.

Meritoriu este faptul că Ellsabeta 
Bostan nu părăsește intenția de a se 
apropia de filmul pentru copii și 
pentru tineret, întreprindere în care 
îndeobște seriozitatea indlftată a re

gizorilor face să eșueze toate bunele 
lor intenții. Deși monoton. Saltim
bancii are argumentele unul profe
sionalism superior — attt in privin
ța regiei, cit și a Interpretării (Octa
vian Cotescu, Carmen Galin și chiar 
Adrian Viicu, condus regizoral cu 
atenție și insistență), a Imaginii și 
decorurilor.

A devenit aproape o naivitate sl 
susții primordialitatea literaturii in
tr-o artă care și-a dștigat fără în
doială Independența — așa cum este 
cinematograf ui. dar am făcut-o și o 
vom mai face atîta timp cit, fără li
teratura de la care pornește, filmul 
se țină greu și neîndemânatic pe pi
cioare, lipsit- de strălucirea Inteli
genței, modest în deslușirea unor 
sensuri mai adîncî ale existenței — 
acel ceva mai mult dedt existența 
însăși. Trebuie să insistăm asupra 
acestei probleme pentru că filmul 
nostru excelează in a trăda litera
tura de 1a care pornește mal mult 
din dorința de a-și afirma Indepen
dența dedt pentru că ar avea în- 
tr-adevăr ceva foarte personal de 
spus. „Traducerea" literaturii In 
film, oridt de liberă, ar trebui să se 
facă măcar fără nld o pierdere, dacă 
nu se face cu un dștig.

Nicolac Mate eseu
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test de sinceritate
acesl test v* cere ca la aemnalul pa 

care îl veți primi, iâ plasați virful Mi- 
.oului pe semnul x trasat pe cerc. 
Apoi veți desena cu ochii închiși ota 

un semn in fiecare din micile cercuri așezate pa 
cercul mare, urmind sensul indicat de săgeată. 
Aten.iu.ie I Elsie obligatoriu sâ executau aeinacia 
cu ochii închiși...

Puse foaia pe masă pragitindu-se de culcare. 
Apâiâ butonul velozef și abajurul ei se clătină 
nesigur, făclnd-o șâ tresară. Poate mal sparg 
ceva pe aici, gindi Medana, căutind o pătură 
mai groasă. O desfăcu și-o aruncă peste cea
laltă In grabă. Se Întoarse spre fereastră, o des
chise, căutind să pătrundă cu privirea in Întu
neric. Nu desluși nimic. Observă tirziu telefo
nul din cameră șl se hotărî să-1 sune a doua 
zl aau poate chiar mai tirziu, In scara aceea. 
Iți alese patul de la perete. In celălalt n-avea să 
doarmă nimeni, pătura era bine striază și, m 
gindca ea. cu puțin noroc so va putea odihni In 
liniște pină a doua zi dimineața. In bale, deasu
pra chiuvetei, stăteau așezate In ordine citeva 
obiecte de toaletă bărbătești, lși aminti dlntr-o 
dată de discuția pe care o purtase cu ce! de la 
recepție. N-avem nici o cameră, o avertizase el, 
uillndu-se la ceas. Nu-i nevoie chiar da o ca
meră, acceptase, punlndu-șl buletinul |l legi
timația pe masă. Am nevoie de una loc unde pot 
să dorm, zise ea, ap!ecindu-se spre foile regis
trului pc care celălalt Ii deschisese, prcfăelndu-ae 
că se uită atent la fiecare dintre cei înregistrați 
■colo. In curl nd o sâ-1 Învețe pe dinafară, gindi 
Medana, urmărind obosită miinile omului care 
răsfoiau registrul șl care nu ae hotăra să-1 dea 
o cheie. Iși deschise pardesiul punlndu-șl gean
ta de voiaj pe masă. Sini ziaristă, ce dracu, ar 
fi vrut sâ-i apună omului de dincolo de ea, ana 
venit să scriu despre orașul ăsta și n-am nici 
măcar unde să dorm. Aproape că se Înduioșa 
de situația el. CA doar n-am să rtmln pe stradA, 
anunță ca. Trebuia să dați un telefon din timp, 
ca să vă opriți o cameră. Bineînțeles că am 
anunțat, se hotărî dinlr-o dată ca și cum și-ar 
fi adus aminte. Știa bine că minte, că oricum, 
nici ea, nici alt< inova n-ar fi avut timp aă-i 
anunțe venirea. Căutațl, trebuie si fie o insenn- 
nare, ceva, lăsată dc celălalt achimh. I ae in- 
titvso o cheie : pină mii ne la prins ae bot Ari 
prccizind celălalt. E camera tovarășului secretar. 
E plecat la județ. Urcă scările la primul etaj. 
Toate hotelurile seamănă, w gindi. și nu știu 
cum se face că șl numărul Asta l-am avut nu 
o dată. Aș fi putut, gindea ea. In timp ce des
chidea ușa. aș fi putut foarte bine să merg le- 
tr-a fabrică, intr-unui din schimburile trei. Dar 
sint mult prea obosită pentns Încă ■ aoașM* 
albă, iii argumentă singură.

< Mai tirziu, pe ciad M scotea ttta gaaată dim 
Ti Im icuri pe care le căra ca aa la fiecare ple
cai o, constată că noptiera era plină cn caiete, 
cu foi scrise mărunt st citeț. închise sertarul La 
Ioc și stinse veloza. Încercă să adoarmă dar au 
reuși. Era prea frig și pătura subțire na raapea 
s*o încălzească. Aprinsa din nou veiaaa. M aită 
la ceas și deschisa sertarul. Luă caietul da dea
supra teancului da fot, casat da citeva eute da 
pagini, și Începu să-l răsfoiască. Nu era nim.e 
interesant In eL Erau subliniate nume de aasaeni 
și localități, cu zile Împărțite pe ara. pa șed.n'.a. 
pe /cțiuni. lși spuse că omul acesta căruia desi
gur îl aparținea caietul, face parte dte categoria 
de oameni cărora nu le reproșezi nimic, dar pe 
care li uiți repede. închise caietul tt vru să-1 
bage In sertar. Lși luă o foaia pe care iBcercJ • » 
dezlega testul. Desenă cercul mare, alte aicva 
mal mici, dar nu reuși cu ochii închiși si pună 
semnele acolo unde trebuia. Constată In schimb 
sâ foaia era scrisă. O despături și citi apropi- 
indu-și veioza : „...peste chip i se vedea orbirea 
aceea a oamenilor îndrăgostiți, acel aer de ră
tăcire pe căra II au ei mereu pe chip fiindcă nu 
mai văd nimic Înaintea lor dedt omul pentru 
care trăiesc". Textul era bătut la mașină pe 
jumătatea de sus a colii de hlrtte. tl mai citi o 
dată. Rămase cu foaia In mină despăturind-o 
încet ca pe un loz in plic. în josul paginii, citeva 
rinduri cran scrise cu mina : aaaliaay subiectele 
și predicatele din UxL Subliniat» cu o. Hat* su
biectele, cu două.,. Nu citi mai depărtat ișF în
toarse privirea spre text. Căută mecanic su
biectul. Nu-1 găsi. I se păru sau adormi aproape 
imediat.

★

areta 
șandru

Cineva băîea ritmul pe volan. Care șef. dl al 
meu e cam departe, și nu văd ce-ar avea împo
trivă, zise ea. Acum, nu că m-aș aștepta la feli
citări, dar in cazul in care ml le dă, sini gata 
să le primase. Ștefan ere lingă ea. In mașină. 
Tăcea, ca și cum n-ar fi fost abis eu a zi înainte 
cu ea la pescuit. Să votăm, hotărî ea. Eu rint 
pentru, și se grăbi să ridice mina. Unde-I lege 
nu-l tocmeală, făcu Tudor. Ce facem cu ea ? sa 
întoarse Tudor spre ceilalți doi. O plimbăm prin 
oraș drept recompensă. Șeful a spus că— Șeful 
n-a tpua nimic, riscă Medana. Ari dimineață m-a 
anunțat așa, citez : Mvă dăm iot sprijinul nece
sar, noi colaborăm eu presa". Asta e. spuse M<r- 
dana, deci rețineți, tot sprijinul, plus o colabo
rare, Deci T. întoarce ea din sprlncentL Tudnr 
lăsă să-i scape citeva cuvinte nu se știe la adresa 
cui. Ei ? tăcu Ștefan.

mihai
duțescu

dar fluieratul ae auri din nou și ci im ia ae în
drepta oca’In d spre piatra pe rara sLăiaa ea. 
Instinctiv. vAzîndu-f capul cu ochii Deși. îndrep
tați spre ea, simți cum i ae crirpaart degetele 
In buzunarul par As tu Iul I sa tăcu duMx-e dală 
frig. Ar C vrut să țipe, dar toastată că au mal 
avea glas, dinele se roti împrejurul ai. la Uap 
te băieții alergau, indcpărt.nd.-M : an vi fii 
frică, nu mușcă. Aid. Dac. akl! Dar ciiaata 
apucase să-și pună Labele mow pe aaargmaa 
par deliului el. lărindu-1 urma rataede. ca aișta, 
ratule, de nisip.

Se trezi cu umeri amorțiți de frig, ea pătară 
alunecată pa Jumătate pe mochetă- TPĂfoouî 
ț Irita strident, și auMtul taaLXa. tfcctad să tre
sară cele două pahare șl carafa de st-ciă ieftină 
de pe masă- N-al dedt aă want mormăi ea. se
cretarul. dacă pe el H cauți, na-i aicL £-■ județ. 
Dar telefonul sau în wittiMiare. Se alta ta

♦
•teăr — <A eteri a te-ar mm pate» Mta aawart 
etnd • acwi a* eaăart M dbeaapfla. Se șuri 
buaaAntA. da părea pv«ae ar • AMV tte* •*

mină, mergînd pa urmele Iul Ștefan. O abando
nase apoi pe dig, glndiBdu-se din nou la Petăr, 
uitindu-se in larg, acolo unde o navă acosLa și 
aștepta intrarea In port. Vedea imaginea lui 
Petăr eumpănindu-ee printre tarabele pline cu 
flori din piață unde obișnuia să-și cumpere In 
f«eeare dimineață flori. La ascundea în mapa 
dipicmat, abandonindu-te mai tirziu printre 
eaglile da calea da pe birou, vrind aă-ți taua 
impresia ci te-a primit. Apoi. Imaginea iul Peter 
a ridfcu ta nivelul apeL și protecttad-o o dată eu 
pnvirea ta apă. încerca aă-l țină dteva secunde, 
atrt cit H trebuie cuiva aă na aaai tată la supra
față. Madona aa scutura Îngroașă la această 
seu^lne. • lua parcă de aceia — ut Peter obosit 
da at*a teacal — p-o jet* ac ta undeva. aiM da 
dapanp, tech ceea ea urma jampiari • putea 
reoateteta : da atei înainte Pater nu mas exista. 
Se dasuăma. se topea văxted cu echii. ae tăcea 
Aa cn la na mm mftm. annaenra. Pteăr In-

Pte^mSrm pte* ta asfmțit. 
na să r ui sară a doua zi mai patarme.

*

«ao pe pcojn «a pască ar t tem tapam te er*K

AaA lata ptaă ta um MtaMtaa • ttaa ue aamn 
*n au traa tSAtam M pa areumrat d» h’WL.

Me^ta1ame^Ta?TS

MașMb peowL daoMotad pe atee ăte ateăaUe 
agr* stearg*««e MĂ le dreapta, teeraa 

iKgse țtrwsl șr«taRă<ș-i ataAaritat. edteă rbăb* 
c*A* fp*acttor. făcV As '< ssel steal* fnrvetas*sș 
re rAMift. erspU IM IriaMAaa apr* plajă șt apă 
p* Aafl caă carr*l Irarea* peagst Meăaaa. ai 
tisap să ruMBft aoreapa că • ragă S'.efsn DM* 
a to**a*ast* tea oiște • te e* bon te aa sate ttrgmo 
re at T Coborî Aa Aaștrte. O ha* Aaaăato pa 
draoa. CMtalU vsteaoo după ete Masor-a se 0*« 
toarsa și mmbrote lor se aacsr^ră pe aafaărri Aa- 
rtM Aproape aă laaMpteem Mai sress do Ohsr* 
■tab sore u*.2Ma* aaao aăo arașoămk spre par»- 
rarmi t* partea neon a anatteaa. Marea ăMeoMe
■ăopZSr Ba ottMP !■* eaoM* Aterre AA ombaX 
0* i*.r. te» ftaaras aamșeăMk ăaaopMtMi

Atewo * eptepaa la faU ew"*. N-e apdrte * lo- 
taobă Tteter W*k tAru OOBsaL A Am< l*re *1 
spre »’ > • K A-e soBstete ao arăta ToAr te 
șmoAreM F - t la wtee areaăaL ttaaptao 
ee prPbaa proteAbd la eerapeeoa oi «fumate eaa*. 
O otereAbs î tearoM tata D«A e tarei. (Aoere 
•apu Cnaterea că-* maapAM «sca ao aoaoăvă șt 4 
prteAtaL !*ta a aaa A teăapba. ttea Asfos Os ă 
m *tee la aaapeaa asta feksamsBaă A t»-a aAMUt 
«a aA om >A tapar aă ea «a para Aomoa Ute- 
ăva*, te apoMOa prbAoau aa oaaară cttxsL Ca*t 
Usre ecart, a pO0Aaotti Ytedsr alaA ta o*r»- 
«oflMare I* apetoi* prătexi fl* tab A^ă < I
a» pâre om *te Ar •**■ MpreaAa A-a

K rtm* ăaeriMe L^o •* «repari ternar A nw". 
1 ae tării «■■■< Cb o**A w am ▼ o* aoteobd

închipuirea
Ajungâ-i gurii cuvintul 
piinea ei cea de toate iHele, 
ajungâ-i sufletului trupul 
am re in tul lui lastuai

tațelapt a cel car* altd 
și iți aduce aminte 
cei car* agonisește 
lacrima și sudoarea

sașnicb a titierațaa statuilor 
statuile nu sint
nâscule din lamei*
•amic a doar
ce *■ a atins de sărai

ajungă-I* «Mar 
bchijMiirea, 
am zis : cine aa sada 
decit lamina, a arh.

Podul
Constructorul podurilor 
ttătM wb fiecare pod ai să* 
la inaugurare 
ciad Aasupra Irec 
convoaie A iMoaMtb*
A incercar*

Clinele veni spre ea, alerglnd In salturi, arun- 
cindu-și parcă înainte capul uriaș, m-o clipă 
avu senzația că ia flecara înghițitură a as ar 
putea să-și muște itmba care-i atirna printre 
dinții ascuțiți. 1! urmărise minute in fu cum M 
zbenguia pe plajă și cum sărise capra pzeta 
trupurile băieților. La Început ae împotrivise 11 
la una din poruncile unui băiat care ținea lesa 
in mină, se făcea doar ci-și la asint. ca apoi 
să ezite șl să treacă pe lingă picioarele tor. Stri
gau toți deodată, incurajindu-l : acum. Die, 
arum, sări ! Dar Die sa supunea numai pe Ju
mătate, șl-o clipă, după mai multe încercări, 
văzuse lesa rldlcindu-ie a clipă prin aer și plez
nind apoi botul șl spatele ciinelul. Aresta litră 
scurt și dureros, lâsindu-p pieptul pe nisipul 
plajei. E un animal, făcu omul de lingi ea. in- 
cercind să-și îtringâ ziarul A care vinlul il um
fla *1-1 împingea din miinile sale bă trine spre 
plajă. Stătea Alături de el, pe aceeași piatră, dar 
nu desluși din vocea lui daci e vorba de ctme 
aau cuvintele erau adresate celui care duduia 
in el. Se uită jos, Înspre plajă, unde bfilețU lși 
dermaiieau spatele de atîta stat capra, șl-i ve- 

w<ea cutn urcă spre pietrele pe care stăteau, ea 
. .4 bătrinul. nenumărate trepte pe care to cobo- 
■ra si le urca pe timp frumos spre plajă. Ciine.e 

rămăsese jos pe fișla de nisip. Băieții alergau 
acum scările incerclnd să le sule, mal multa 
trepte deodată, traversindu-le in zig-zag șl e*u- 
tind aă-1 prindă pe cel dinaintea Iul, aruncma 
după cl cu lesa. S-au lăsat obosiți pe piețf«. 
ceva mai departe de fată și bâtrfo. sporavâind 
veseli «1 uitind de dine. Intr-un tirziu. dnd și 
fata aproape că uită de el. văzmdu-l aeoln, ne
mișcat. rotindu-și doar capul enorm și ingblțln- 
du-șl In răstimpuri saliva, se au21 de lingă ea 
un fluierat și clinele țișnl dinlr-a dată de pe 
nisip. Incerclnd să uree dealul spre cel de «u«. 
luind-o clnd intr-o parte, clnd In alta, ciut iod 
aă priceapă de undo venisa semnalul. Apoi se 
opri undeva sub tufișuri, nu-i mal putea vedea.

ian Unoara : .Peisaj de icassen1

într-un sat din Europa

(' plastica^

în mod absolut paradoxal, una dintre 
perioadele rele mai puțin cunoscute din 
Mior!a artei noastre este aceea modern*. 
■JtuabllA flrosso-modo între 1121—1M4. 
flpunlnd puțin cunoscute mă reler. desi
gur, atit la amatori! ds ani și iubitorii 
dc Jsiorle. cli șl la specialiști. Cficl In 
ultimele trei decenii, dup* aprecierea 
noj.strâ. făcuta ln calitatea exclusiv* de 
cititor asiduu a! cArțilar tl rcvistc'or de 
specialitate, majoritatea lucrânlor privind 
istoria mal recentă a artei românești, au 
preluat, cu mici excepții, o bază de In
formații culcate mire cele dou* rfizboaie 
mondiale, râmași descompletată pe par
curs — deși s-au făcut eforturi, de către 
cercetători, pentru umpiarea lacunelor — 
șl. in suflctente cazuri, sistematizată fie 
in funcție dc criterii Inadecvate de ia 
bun Început, fie In funcșie de perspective 
care și-au pierdut cam de mult actuail-

Atențla majorității cercetătorilor a fost 
deviată si ea de insistența eu care • fost 
promovai* a-el tiu de viziune istorica 
unde locul centra! 11 otun* ncrsan&'ită’lla 
a căror rcnutatle a suoraviețui! propriei 
ețw’l. Abordarea Integratoare a feno
menului artistic a avut astfel do suferit 
așa Incit nu ne mir* faptul eă «stată n 
la o criză a sintezelor In acest domeniu, 
intr-un moment In care In alte tlri se 
asistă la o crlz* a metodologlllor de ela
borare ■ sintezelor.

Exista ins* soeranta cA momentul aces
ta. care poariâ marca de neconfundat a 
profesorului G. Oproscu șl a unei buna

___________________________________________

Urmare din pap. J

aici ette filate aa mai 
«M«i cam te atei tul
bure Utuetaa eatuloi 
ialr-MB /im! da «■ Si 
esofiiap. Anecm ia 
jarul meu sa tal ta- 
cremeait. aproape al
bii de Ismlna aopfii 
de noiembrie. Casa 
Unied. aflatA pe «a 
dlmb, părea tiagnta- 
tlcd. dar nicicum deo
sebită de celelalte care 
urmau In mod firetc 
meandrele ulițelor. 
Feretirele ei pline de 
întunericul furnicai da

neoartle retem'iri ala 
nupfn pulcan fl M- 
nntle de fasrepstan a 
osii de jindnri. gj aste 
a lamisd, de ta ma a 
ceti dia sar aa tăcer
ea te se uite afară. 
pria sttela urmai 
peam. Frnrrtrele Ca
id Tutelara căutau 
spre an deal re colfri 
tociți de ierburi și co
paci. Mat iu de săl
batice ridieăfură de 
pdmlst creștea sa alt 
deal eu sa imaș roșu, 
la lamina ce te ridica

de undene de Aneota 
de oruoaiari, iarba bd- 
triaă area retoerea 
roite-stacojia. Se tar 
a creastă parcă tpi- 
rired errai — la par
tea aceea fără asa a 
itre. fără atei «a re
per. Mat spre dreapta 
dealafut muiat ia tta- 
eojia creștea o pădure 
și mai roșie deci: iar
ba, ere toamnă tirzt« 
de-arwm, iar francele 
ulmilor ti ttejariioe 
luaseră tot focul stia- 
prril cn ele — arama 
oeșniciei. Si mai de
parte» mai depărta

spre dreapta aa ridica 
e cad reia, o oedenie 
di ochii, pini La cer, 
tndiciud. firi-tdoitli, 
enttența lacului din 
poveste. Un fulfftr a 
trees! prate cer și 
a-am arat tis și det- 
lajese dacă era de la 
platforma induetrield 
apropiată tas de La 
rise știe ca altă uzină 
a sa ic ort stai. Apoi, 
acerași liniște ca la 
începui de luute. Ni
mic nu părea te tul
bura o noapte a sa
tului Ipateștf In toam
na anului ÎMI.

O loară pe mijlocul drumului. înapoi. In ora*. 
D* departe im far Ie sări In ochi, plimblnd lu
mina lui pe haine, pe față, pipăindu-1, recunoo- 
rindn-i parcă. Se arcară In mașină. Medana iși 
dre'.agă A La mină ceasul 1-1 dădu lui Tudur 
fără să spună un cuvint Parcă spuneai eă a un 
râdea. A fost, spuse ea. Ia-1, daci țî-1 din, în
seamnă că a *1 tău Incepind de azi, ora patru 
dimineața, mai apuea, uitindu-sa pentru ultima 
dată pa cadran.

In fața hotelului mașina opri Medana oa În
dreptă spre ușă. Șl șeful T făcură ei N-am fost 
cu voi. na știti nimic. Intră In haL O femele 
spăla pardoseala holului. Ușa liftului era deschi
să. Lăsă, cu părere de rău pentru munca femeii, 
citmra urma A pimtait murAr pe Jos. Auzi In 
ipatrie «L ca șl cum cineva l-ar fl pleznit obra
jii : și asta vine la or* mid. O II vreuna din aia. 
Cine ști* la ce crlștni o fl Coși- Phui. tăcu recep
tion era cu dezgust, admlrtndu-și somnoroasă 
unghiile Ale cu roșu. Că scară amlnAuă cu 
poftă. Medana urcă Incordlndu-și mina pe balus
tradă. Deschise ușa și păși in cameră de parcă 
n-ar fi vrut să deranjeze a cineva. Se lăsă a 
marginea Aiului, abandanindu-șl Ahtofli in 
hol. Simți cum I se răcesc miinile, cum unghiile 
devin albastre, hi bigă miinile In buzunar să le 
încălzească. Dădu peste (coia pătată de vișinele 
A care le culesese din pom cu puțin înainte. 
„Eate obligatoriu să executat! semnele cu ochii 
închiși" — era avertizată. De-ab1a atunci înțe
lese. Semnele puteau să cadă oriunde. Fie și-n 
afara cercurilor. Nu asta era Important Era vor
ba de un test da sinceritate. E ceea ce nu înțe
legea Petăr și n-ivts niciodată să priceapă. în
chise Ahli șl sub pleoapă un fluture se zbătea 
nervos inollnd Intr-o lacrimă. Strlnse cu pulare 
ochii incerclnd tă tacă să dispară, să nu sa mal 
agite, să nu-i mai almtă. Peste dimineața aceea 
dc Iulie, somnul veni ca și cum ar ti așteptat 
demult Intr-o cameră de hotel. Dincolo de pleoa
pă, fluturele mur ba.

azi primase lalidbMI 
pentru infringer* 
■s-c mfrini visai
P starea 
lamiBa m-a Inlrial 
ca spado-1 teri bi IA 
dmgastaa ca aa pod 
d* SMspina 
p* car* l-am dădrt 

ta ca mo) Iod, 
■ai atari I

O sanie
Alteța ta prințul Danomareoi 
plimbîndu-se prin parcuri 

estorflo Iernii bâtind in negra 
și lunind clopotele d« aur 
■le bi*I«Iar

•aii Vlsaldl V 
■ni timpul I

■chil curați ai morțilar 
•glindind pasărea, 
cantora msa Iân5 a«r 
da parcă ga roatei* 
■-au respirat

■ sanie, tirziu, 
lntinzindu-și aripile 
pesta Mi.

Despre nemurire 
Cu lupa incendiat* eorâhii, 
aprindoam păsări in c*r 
1st mai aproape cllnd 
imi dau tirceale
cu lupa aprindeam cămășile 
da mătase alo ploii, 
ardeam icaande sorbeter 
in pie|* imaginar* 
latul e o scrisoare de dragoste, 
dacă nu mă credeți 
biirebați-o pa ea, 
ea mă cunoaște c*l moi bine, 
•a ști* eâ nu mint 
dedt alunei cind 
«arfaetc despre nemuriră. 

Pe lespezi
Trupul meu «Ine cu daruri 
înaintea sufletului meu t 
mărire ție natâzutula 
ne respira tu le 
neîndurătorul*
vase cu smirnă, mătăsuri, 
dacă aurul a exisiat 
atunci ia aurul 
acestui apus, 
dacă singela a erislol 
atunci la singel* m*u lumesc 
pentru «Inu1 lâu, 
la «iața mea 
pentru nes firii rea-li 
penlru îndulcită 
la dssfrinare
agonia păsării 
otrăvite cu cer, 
cimbrul aurului, 
ictă-mâ-s gol 
in fața sufletului, 
pe lespezi.

Deschideri
părți a școlii sale, va fl depășit. Uncia 
lucrări cară abordează fenomene artistice 
regionale, „storcind- sursele documentare 
pin* la epuizare șl Incerclnd să reevalueze 
opera șl personalități acoperita, pu ne
drept, cu un strat subțire de colb, sa 
propun deja ca puncte da plecare penlru 
o nouă privire de ansamblu.

o asemenea lucrare este eartea iul 
Paul Rezeanu, director al Muzeului 
da Artă din Craiova. („Artele plastice ln 
Oltenia- : iasi-ll<4. Editura „Scrisul ro- 
mănase*, Craiova, 1M1J. cercetător cara 
de mai bine de un deceniu repu.ia in cir
culație nume și opere scurtcircuitate da 
critica de arto. prin care trebuie să În
țelegem nu ontica jurnalistică, cl chiar 
istoria de art*.

Frocedind sL«tematic Pau! Rezeanu trece 
ln revistă, cronologic, opera tuturor ar
tiștilor cara ln Intervalul menționai au 
activat pe teritoriul Olteniei. S-a evitat 
cu burnt știință tratarea micro monografi
că șl s-a căutat «* se circumscrie acti
vitatea artiștilor citați — indiferent că 
este «au nu olteni de baștină — exclusiv 
la sfera zeograflcă de referință. Reiese 
clar, din expunere, că la Cralovs. ln 
special, artols figurative au avut, in con
textul cultural al vremii, o poziție Impor
tantă. Mu iți dintre artiștii ce s-au afir
mat aici au mirat diminuați, sau chiar 
nu au intrat deioe, ln sintezele da plnă 
acum asupra artelor plastica românești. 
Re2*anu nu șl-a propus programatic să-i 
reabiliteze, ci să prezinte faptele așa 
cum slnt. Tabloul prezentat de el cu

sobrietate, ea acea economie de mij
loace >1 eficacitate a trazei carac
teristică pentru istoricii care pun 
p.eț pe reducția sintetică nu mu
tilatoare, este foarte convingător.

Spațiul nu na fnsăduie o analiză pn> 
pnu-zisă a cărții. Rețin totuși o idee cara 
se degajă cu pregnanță. Șl anume aceea 
că intr-un mediu aparent provincia!, sau 
care aparent avea toate datele Antru a 
fl astfel considerat, s-au perindat artiști
— nu toți, caut drept, autoreahzați — 
aflați in contact cu marile centre artis
tica europene unde, da regulă, lși per
fecționau studiile. Veneția. MunchenuL 
Viena. Roma. Pariau!. Budapesta erau ln 
secolul al XlX-lea șl ln prima pana a 
secolului al XX-lea, orașe mult mai apro
piate de Craiova decit par ia o prim* 
vedere. Pe vremea Aftalinanelor șl a 
trenurilor eu aburi transferul de rspe- 
rlență artistică, in anii de formare, la 
special, juca aproximativ rolul a cart 
11 joacă astăzi transferurile de tehnolo
gie. După un *v mediu înrrincenat șl 
blzantfnizat, deschiderea artistică a Olte
niei către lume, nu doar către București, 
a fast rapidă șl energetic*. Tabloul zu
grăvii de Pau! Rezeanu devine eu stil 
mal captivant șl mai viva-re cu dt din 
e! Ilpaesc deliberat multe d'.n numele ds 
rezonanță ale artiștilor olteni față da 
opera cărora critica nu a făcut econo
mie de mijloace — Brăneușl. Gbrorghe 
Anghel. nimitrie Ghiaț*. Marius Bunes- 
cu. Cecilia Cu*es?u-Stark, ComeUn Biba
— altele, despre care s-a icni mult. f«ed 
comentate doar In măsura In cart auto
rul a adus noi contribuții : Aman. Fran
cis c Sirato. Kuatațlu Stoenescu eae

O Istorie a numelor mai puțin cunos
cute. deci, dar datorită cărora la Craiova 
și in Oltenia a existat un veritabil suflu 
nou în viața artistică, suflu puni nd am
prenta tentativei alinierii ia cultura eu- 
r«A>n* ■ timpului.

((" muzică

rmj Momente 
de stagiune

Grigore Arbore

Acorduri aJe începutului de stagiu
ne. care au răsunat sub cupali Ate
neului. in Interpretarea orchestrei Fi
larmonicii dirijate de Mircea Cristea- 
cu. sint strinse aub titlul Stejarul ra- 
tu&oete. Iar felu) de organizare al can
tatei scrise de George Draga stfi toar
te pronunțat sub impresia solemnită
ții. Maiestuosul e organizat sonor in 
acorduri. In blocuri de întindere ar- 
cheztralA, in condensări de sonorități 
consonante, staționare, neconținind 
acel ferment tensionant care împinge 
configurat iile sonore verticale spre 
înlănțuire. Stejarul românetc esto a 
muzică lină, statică ca și nemișcată 
(evidentă e durlnta dc Intltnire a aem- 
nincațillor titlului), muzică care prin
de via|ă supunindu-se altor legi dec't 
celor mișclnd materia sonoră In chip 
obișnuit. Acestea ar fi. pe lingă ine
ditul pentru ureche al unei muzici e- 
voluind in succesive „împietriri", ape* 
cifIcitlțlie unei substanțe sonore care, 
din cauza supradimensionării, ajunge 
să nu se mai poată construi pe supra
fețe ample ln memoria ascultătorului. 
Prezente (și clar Afceptfblle) tint, de 
aceea. înlănțuirile imediate, armonii 
firii tor aranjate, fragmentele concise, 

a eoni ce. atenția Indreptlndu-se. „des
cărcată" de greutatea urmăririi lungi
milor, ipre savurarea imediatului, a

simplității și neeontra făcutul ui. Inter
pretarea sprijină „greutatea" muzicii, 
prin trăsături grele de arcuș, prin a- 
corduri de alămuri sostenuto, confe
rind lucrării, tub bagheta „coordona
toare" a lui M. Cristescu. acea solem
ni late de care aminteam la început

ln interpretarea pianistei Ulrica Du
mitrescu, acompaniată da orchestra 
RTV sub bagheta dirijorului american 
Lucien da Gr00te, am reascultat Con- 
cerlul pentru plan șl orchestră de 
Paul CAstantineocu. Ulrica Dumtlrre- 
cu este o pianistă de o deosebită for
ța expresivă, concertul interpretat re- 
prezenlînd oarecum o ușoară deviere, 
o lejeră relaxare pentru o artistă că
reia 11 convin sonoritățile ample șl 
percutante, pasajele de îndrăzneață ve- 
locitate sau de contrasă Încărcătură 
expresivă, valutele sonora arcuite cu 
sagacitate, im Atuozltatea, aplombul 
folMlrii instrumentului eu vădite sub
tilități retorice.

Un cvintet de suflători de lemn po
sedă acel timbru particular, acea sa
voare Incanfundablll trimițlnd la ima
gini de serbări galante sau Renaștere 
opulentă, la tablouri de somptuos re- 
coco sau de Kapellmeister InflretaL 
Este ceea ce se desprinde din Patra 
cintefe norvegiene de Oîiutein Som
merfeld (lucrare deschlzlnd concertul

formației „Concordia" In studiourile 
RTV) compozitor contemporan, IAli
nat stăruitor asupra muzicii vechi 
norvegiene. Interesantă devine aceas
tă Artituri atunci dnd se strecoară 
intre armoniile Preclasice momente d« 
discretă deviere, de aoroaA-nesInitl- 
tă cotire de la rigorile stilului ; Im
presia se formează mal mult ca fiind 
a unei lucrări vechi eu surprinzătoare 
■egmente premonitorii, cu interesante 
îndrăzneli stilistice 1 Senate de Scar
latti— Llpattl sint de fapt transpunere 
pentru suflători a Mrtilurilor de plan 
de Scarlatti, lucrare cerlnd o folosire 
completă a ansamblului. Nu sint lă
sate deoparte fragmente, voci din oar- 
tltura de plan. Iar această nepotrivire 
„bine potrivită1* creează Im ores ia unei 
științe a Instrumentației splendid stă- 
plnlte (șl corect interpretate In con
cert). Cvintetul ep. II Anim plia, 
abol, clarinet, fagot șl earn de Beetho
ven e o piesă rar cuprinsă In 0 rog ra
me de concert, piesă in care Morari 
transpare sil! de sugestiv ln volutele 
sonore elegant arcuite la plan. A*râ 
„aruncate" cu grație șl siguranță Intre 
secțiunile principale (Lena Vierul, in 
intervențiile integrindu-ae promot ale 
cornului (ion Rațlu) sau In ghirlande
le sonore ale obolului șl clarinetului 
(Eugen Glăvan. Florian Pooai. ore- 
linglndu-se cu delicată precizie printre 
armoniile îngrijit punctate la fatof 
(MlHlade Nenoiu). Interpretarea cre- 
ea’ă astfel direct acea gratie fragilă 
Încă denarte de tensiunile beelhove- 
niene. Intr-o execuție meritorie atlt 
prin rigoare cit șl prin reținută fan
tezie.

Viorel Grefa
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atitudini Ierarhiile de valoare
și falsa exigență critică

Ierarhiile de valoare îl falsa exigentă critică. masa ratandl a revistei noastre din
■ r. 51 81 care ridica problema responsabilității judecății de valoare, in stabilirea scării 
de valori a literaiurll contemporane, a stirnil un firesc erou, fdeea că anume bârfi valorice 
nu corespund reliefului literaturii român» contemporane este una care plutește ia aer. 
Discutind-o n-am făcut decii să răspundem unei necesități a momentului. Cititorii sint 
surprinși de lipsa de audiență a unor scriitori Importanți in comentariul eritie. Dez
acordurile exprimate pină acum fa|ă de această discuție și concluziile el, previzibile,
■ u evidențiat ocolirea chestiunilor de fond și penuria de amoarate. Deschidem coloa
nele pentru o discuție sinceră a problemelor criticii noastre literare îl a răspunderii 
ei fa|ă de literatura care se scrie astăzi, față de eal care a scriu fi față de cititori.

Mituri ale criticii
ol deunăzi, am Intllnlt un confrate ]n- 

flltni profesiune cu fața răvăfită de 
minie. Temperament explosiv. cum II 
știam, mi-am închipuit că si de astă 

dată era vorba de unul din acele incidente mi
nore. inerente in relațiile cotidiene cu seme
nii. pe cere, dramatizind sub impulsul momen
tului. le investim mai totdeauna cu imnlicatii 
exagerate In viața noastră ; incidente care-și 
recapătă proporțiile adevărate pnn simpla co
municare cu cei din jur. L-am Îndemnat, prin 
urmare, să-și apună păsul, ceea ce s-a fi dră- 
bit sâ facă, asigurindu-mă că intimplarea pe 
care mi-o va relata, oririt de incredibilă s-a 
petrecut aidoma. Venea de la o editură de prmli
gi u din capitală, unde oferise spre tipărire o 
importantă lucrare de istorie literară. Virtualul 
redactor de carte, altminteri onorabil. Isi moti
vase inaderenta categorică. invocind ritos Duți- 
nâtatea spațiului tipografic, care abia îngădu
ie publicarea criticilor ..activi". Singur la fata 
acestei autorități dogmatizate, confratele ghi
nionist a fost nevoit &A-si plece fruntea. Volu
mele cu profil teoretic și istorico-literar nu-ii 
pot afla locul In olanul de apariții dedt dacă, 
de cele mai multe ori, aparțin acelorași dețină
tori al unei rubrici permanente ]a unul dintre 
periodicele de specialitate — și*» Încheiat isto
risirea Dotienltă cu Îndreptățită indignare fată 
d» atitudinea jignitoare a ..imparțialului" re
prezentant al casei editoriale.

Aparent banală și. nădăjduim, accidentală, 
pățania confratelui iși are tileul ei. dezvăluind 
o mentalitate de-a dreptul păgubitoare in *â- 
virșlre» actului valortzalor. nemijlocit sau In 
perspectiva istoriei, altfel spus. In exercitarea 
funcțiilor criticii a_»unra fenomenului literar. 
Iată de ce dteva considerații apreciative sa im
pun de la sine. Criticul ..activ" se definește cel 
mai adesea in rrlmul rind In raport de frecven
ța cu care semnează In oaeinîle revistelor. Re- 
cenzind eu regularitate e ca ții le contemporane. 
ae statornicește eu încetul in conștiința cititorilor 
ca un specialist In materie. în opoziție evitfent 
părtinitoare, trebuie să Înțelegem, cu altă categorie 
de critici □nactlvi" (?!) aau mal puțin activi. 
printre care se înscriu la loc de frunte MSpnnt 
literari sau cel care încearcă, exempli gratia, 
sinteze mai amole ori mal outin dezvoltat» asu
pra literaturii actual*. Coo tarii nd mai rar con
știința publică, autorii tabăourflar Lmgraaoare 
slnt. firește, mai puțin cunoscut! să. la consecin
ță. răzbat cu mai mult» dificultăți la renurr 
de profil aau In portofoliu] editurilor. Mm 
că această falsă ierarhizare io cotteul ducipLrel 
este intretlnută nu o dată de aceiași eratei -ac
tivi" prin mijloacele oubUeltare. Este otoCHuI 
pentru car», de «tnea ort se preferă abuz:» 

de 
cit 

.. . _ _ . _ ______________ Si
derutante. In dauna eforturilor geoera^zzase. a- 
parținind insă unor icn de aam reaunasă re
zonantă.

Incontestabil necesar ea aaenl orlnrwal tn 
anercnaiul mterpretJttv «ta-jtuî criticului -ac
tiv". numit de Adrian M»rtno -jM'etnr.ut". ,-a 
deivoitat ev vremea lMr-s.n cr^-cețx -huit! o 
tor. frecventa si mie.-ta r^hsjml.-.do-si MMol 
printr-ua anigmaujM nroorw taoeu terarete. 
prnfjvlnW ț£’ ’T"ia*frrul d" «m*urț
e*te fnlăsnlt. prin*?» a'Weîe. (I de mtere-«eV ime
diate «au d» pemee«rră ale ra"fcrei rruoă'i *.n- 
trucit criticii nu sint scutit i r.jct ei d» area lu

volume de cronici deloc modifies*.» fată 
versiunea inițială, așezat» tattr-o lnyL~_bre 
de cit Cursivă ti tiurrind ttthsri aofinicate

Regula dialogului
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nimeni, cred, nu o*te *14 da nărăvit In
cit să disprețuiască actul critic. Nor
mal, orice scriitor ar vrea să fie co
mentat tot normal aste ca o cntscă 

nefavorabilă (sau o tăcere !) Să-l afactere pa 
scriitor, dar e o rea credință să se afirma că 
prozatorul sau poetul face dta p«mulțumirii» 
sal» un caz de război cu criuca. Asta ar În
semna că scriitorul este ua nepaunrioa. incapa
bil să suporte eșecul (adevărat sau inventat!. 
Incapabil să aibă cMMthma valorii, iarepabd 
de o conștiință de sioe îndeajuns de puternică. 
A-l judeca astfel pe scriitor iBOasoapa a des
califica mseși bazele tnual, jrenfirare* e- 
XLStenlei ei. chior dacă si criticii — ore o ac
ceptam si pe a>ta 1 — sint scriitori. Da. dar el 
Sint scriitori in marginea cărților ai tară mult 
hulitele cârti ce a-ar face criticii scriitori T Nu 
vreau să mă fac avocatul duvoiuli*. pnn ur
mare n-am să caut scuze pentru cee* ea e im
par don abil. Sintem o breaslă oificuă at 1 ma
re cădem in ispita de a ndica adevărul personal 
la rang de adevăr absolut, meteahnă ea ar ex
plica, desigur, unei» disensiuni manifestate in 
ultimii ani. Dar sint alte aspecte, mult mal a- 
pasătoare. care influențează io rău climatul 
vieții noastre literare. Există o categorie de 
critici care, in dispreț sumar tată de confrați, 
pretind că scriitorii ce nu intră in gusturile lor 
nu prezintă nici un Interes pentru literatura na
țională. Că acești scriitori n-ar fi altceva decit 
..huligani'', „provocatori" etc. fia trecuta con
ferință un poet a cerut chiar lichidarea lor. 
adică a unor scriitori ca Lăncrănjan de aildă. iar 
un critic însemnat, vorbind la tribună. refu- 
zindu-l aceluiași Llncrănjan orice valoare, a- 
carda gratiile valorii celor din prezidiu, bună
oară lui G. Macnvescu. Este evident că se pune 
prea multă patimă |i probabil din această pri
cină se formulează concluzii extremiste. Și cind 
te rindcștl că loc Mie de«tu] pentru toti sub 
soare, nu si in unele edituri, dsr sub soare, da. 
De fapt, aici trebuie căutate rădăcinile „opțiuni
lor”. in pretenția nesăbuită de a pun» mina p» 
tot <e ar trebui să Le bunul obștii, reviste, h»'- 
lie. tirale. edit’iri rubrici, consiliul Uniunii.

Â«a ni ac înfățișează democrația (de care se 
face atita caz) in numele asa-zuel a'itonumli a 
esteticului. Să nu gindești aă te supui neeon ii- 
ționat. să exprimi pe ri«cul tău punctul de ve
dere impus de alții spre folosul lor. Or. să fim 
bine Înțeleși, fără diversitate de opinti, de sti
luri. de metode, avem de-a face cu „dictatura 
critică". Dar ae cuvine replicat că singură te’uia 
dialogului e semnul democrației. în momentul 
In rara dreptul la opinie, dreptul de a prelua 
critic o susținere sau alta sint recunoscute nu
mai teoretic, n-are nici un rost să ne mai f.i- 
cem ilu2ii cu privire la realitatea dialogului. 
Critico devine o formă a puterii, in dispreț filă 
do obiectul ci, care Înseamnă exercitarea el 
dezinteresată.

Ci'cam. mal săpiămlnile trecute, cartea unul 
reputat comhatanl al valorilor absolute. Dom
nia sa spune că nu poate fi consacrat un scriitor 
decit după criterii valorice. Foarte corect. Dar 'ot 
domnia sa continuă : nu-i Înțeleg, zice el. pe 
unii scriitori care ae supără ce critică fiindcă 
aceasta nu-l ia In scaml (de acord și cu asta), 
în fond, adau't't el. criticul citește ce-l place (șl 
cc e dictat de Interese, adaug), fiindcă e cazul 
de văzut si așa ceva In cartea domniei sale), 
comentează ce-l place, iar scriitorul ignorat 
poate fi mare șl fără rlndurile criticului, el. cri
ticul. nutind greși, nu ? E dreptul Iul. Crede cri
ticul. a greși e omenește, ba a greși e un drept 
fundamental în regulă, si nu prea, pentru că 
in cazul acesta situația le comnlică. Deci, cri
ticul iși arogă legea greșelii, dar scriitorul nu 
arc dreptul de a nu-i fl pe plao legiferarea
dreptului la greșeală. Ar mai fi ceva de adău

meștii» cusururi. Forțarea notei este ușor ob
servabilă mat ale» la Începutul activității, cind 
criticul .activ", cantona* orecumpănitor In spa
țiul creației coelemporaDe. nu posedă încă in 
suficientă măsura acel univers informațional 
care, dincolo de arooria subiectivitate. *ă-l 
fundamenteze comparatist scara valorilor. De aici 
ezitările fi erotiî» o» apreciere, dteodati cele
bre. rar» determină p» unii dintre ei. mal acru- 
pulosi si mai onești U părâiească cel puțin 
pentru un timp nisipurile mișcătoare ale criti
cii curente, revenind printre valorile stabile ale 
Istoriei literara. Ca toate acestea. Io multe ca
zuri devenirea orasoaditatl a criticului „activ" 
iii ui rne*ri cursul stanulată la momentul 0- 
portun d» ini erven U lie proteguitorilor care fo
losesc DOaibilitățiîe cunoarut» pentru a-i confec
ționa succesele si a-i In vrerii cu ascendentul ge- 
nialitltii. In același mod. prin abile artificii re
gi» râie. se recrutează dintr* criticii .jsrtlvl- si 
„criticii-mamuți" care, odată consacrat! ca atare, 
«mit pretenții de dominare exclusivistă asupra 
destinelor dttdpbtMM. Nn ae va Înțelege, sperăm, 
că sir.tem tanpotriva adtkdl de foileton.

Fără tade-fiA. Intrunis nu »• petrec Întotdea
una astfel o rin t re onticii șl istoricii literari ac
tuali extind valon autentice, afirmate prin lu
crări de referință, ta afara oricărei posibilități 
de cbestionare- Desigur. au despre aceștia este 
vorba. ReorotMb.LA san cel puțin discutabilă 
•v.t rmeai nroeedura ta virtutea căreia con ce o- 
tul cntacnim _amv", «voiul In criticul-mamut, 
a» tranatormă ttnr-en ariodoiu de valoare ab- 

ca operează botirltor In fixarea treptelor 
w-r!ure * b sa Ieri ra priorităților editoriale In 
dup vădit ta defavoarea altor despărțituri ale 
^■lintea" despre literatura. Exemplificări con- 
vmgâurer* asure, ta acest sens. «1 un m»i vechi 
articol al p*etntag Iflrcea Dinascu care, scriind 
despre marile personalități ale criticii ramă- 
nmtj eaeiereDor***. enumera adulator destule 
vadiocntau poaorii : faptul In sin» depășește 
•ersxsifseatiile unei tara» ooetlre. De asemenea, 
recenta Htrerte a h ier» tarii rareâuț de la I ere pul 
pipă aal de Al Pire oferi o Imagine lacunari a 
entifsl d taterte! {Harare din ultimele decenii. 
frn-uUD* car» nu poate fi pusă nicidecum numai 
ir dres subieethnUUl autorului.

Stat inati ci leva dintre urmările dăunătoare, 
tncucutatele te lOtalilai** lor. o re lungit» in sfe
ra enteu da cultivare* ostentativi a unu] ade
vărat mu al cntsevtai jctir*. rrascut crimei- 
â*Q* In cal a! entaailui-mamut Asemenea imix
tiuni vierea! dia exterior demersul critic, valo
rizator M iararmzaai prin definiția, prin defor- 
■tare* leodentioasă a simbolurilor transmis» de 
rwhure autonomă a operei la toata nivelele 
foriXă’trlru. Spiritul creator sa consumă astfel 
la stertle «Itoatii cop filetuale. Intlrziind pro- 
greoul diseioliaei. Intr-un cuvint fădnd cu ne-- 
Mitintă evaluarea anitara la treapta eaențislită- 
țli. tntBMută pe argumenta obiective, a feno
menului literar coetemporan In toată comple
xitatea lui. împlinire* arestul deziderat care 
eutx-imă reetur-.]» de altlmă instanță ale actu
lui critic, presupune existenta unul climat oro- 
P«e. ăaadal •». laraederea si reeperiul > recb* 
pase. ta-iRMdbarra oădsia aportul na aureaI or- 
gsairererie al seettiiar de wecialtîaîe dtn cadrai 
ofa*:c> n s-ar cuveni rabstentăaX ano*
rit lo divenmate «i eficienta.

Stan Velea

gat ? Nu ! înclin să cred ci, in relația acriitor- 
c;:.tor. intervenția criticului este delicată. De 
celv mai multe ari el nu are acela»! red In 
descifrarea produsului literar cu cititorul, cod ce 
ae stabilește Intre carte și public, pentru că o carte 
comunică, iar cititorul conitientizează. mal les- 
Birios aau mai dificiL n-are importantă, mesajul 
ee-i este adresat si care reflectă tocmai preocu
pările sale de viață. Mie mi se pare că pre
tenția unor critici de a m constitui in unica 
in<tant« de hotărlri irevocabile reflectă mal de
grabă un comportament gregar. Pe această ca
le. criticul dobindesta puteri nelimitate, el are 
drept de viată si de moarte, el Include aau eli- 
Biir.ă scriitorul după legi inflexibile, constringe 
pfbiiril a renunța «1 la cropriile-i plăceri Și la 
propriile-! «xjganțe. Critica ..autonomi șt ilar" pon
te astfel deveni o castă, un ordin medieval, ceea 
ce nu g-ar potrivi nici timpurilor, nici misiunii 
actului eritie. Iată, se vorbește mereu de ..demo
crația valorilor". Cum ar veni, de funie In casa 
spinzuratului. Nu poți să elimini o mulțime de 
scriitori din ..republică", fiindcă aceștia nu sint 
pe placul unor reviste iar pa alții să-l Inalți fi
indcă sint ta prezidii. Vreau aă spun că norme
le de conduită rlnt. cel puțin In acest moment, 
v'ciate de alte Interese, extraliterare. Asi-tăm la 
una di* cela mai neașteptate diversiuni.

Intr-o viată literară normală s! criticii si scri
itorii au îndreptățirea de a nu etnta la uninon, 
au d-cotul de a fi gruoa’i ne afinități, nimic 
râu. dimpotrivă, de a polemiza, dar nu de a în
cerca controlul absolut, monopolul asupra crea
ției si vieții literare, dictatura unora si exclu
derea din republică a celorlalți. O viață literară 
sl o literatură care să nu fie decit un ne^flrșlt 
monolog entr ce* mai m.ire aberație. Ce dacă X 
nu e«te de acord cu Y In chestiuni specifice ? 
Urbanitatea trebuie «1 domnească indiferent de 
motivele estetice abr dezacordului.

Recenta dezbatere din Luceafărul, consacrată 
problemelor critici! literare de azi. atras» a- 
tentia nu numai arin relevarea unor adevăruri, 
ci «i pr:n fantul că ele se fac din chiar interi
orul lumii critice. Personal am Inrercat un sen
timent de plăcută surorlz!) că unii critici — 
rartlcipantil la colocviul Luceafărului — hi 
pilit rea zi umorul, seninătatea, sint preocupați 
dc ceea ce fac. adică meseria de critici, câ pen
tru ei scrli’orul e un creator co trebuie șl el 
judecat numai potrivit unor criterii de valoare. 
Re'in ca nimerită șl expresivă formula dună 
care „Autonomia esteticului est» un steag flu
turat pentru naivi" Pentru că nu enunțul tco- 
rclle corect ne inte-gsează. ci justa Iul apll'-arC. 
în ce mă privește, aș insista asupra unei păreri 
ce nu a fast deci» enunțată in pomenitul co
locviu. Nimeni nu orctinde ca un critic sau un 
Rrup de critici să imhrâtișeze ce nu-i place. Dar 
cind criticul in cauză este titular dc rubrică, 
obligațiile sale sint oarecum diferite. Publica
ția nu-i aparține, ea este deopotrivă a breslei si 
a publicului. Prin urmare, fie câ-i displace, fie 
că nu. el trebu;e si considere cu țoală atenția 
cărțile, să laude ce-l satisface, «ă nu laude ce 
nu-l satisface, dar este dator să-ji facă oublică 
nemulțumirea, este o datorie fată de revista ca- 
rc-1 tipărește, fotă dc publicul care plătește re
vista. față de obște, lncrincenarea. lipsa de 
umăr, pot fi norme de conduită in via'.a oerso- 
nală a insului (ferească-mă Dumnezeu de aitfel 
de prieteni !). dar nu pot fi norme valabila tn 
viata puhlică. de vrem» ce ea. viaia publică, ii 
asigură condițiile mutcrlale de existență,

Viorel Știrbu

Eminescu
Eminașcu nu mal asta doai 
numai* calul mai mata poet 
din istoria literaturii româna 
da la origini pinâ aii 
substantivul propriu 
ci este incâ ți îubstantlvul comun 
eminescu 
cuvint prin care înțelegem 
doi prinți plutind pe marea cea olbd 
deasupra câreia sa aude cileodatâ 

intrebarea 
^puneți-mi, ce-l dreptatea î"

Iulian Neacșu

De sărbători
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spre «rd, apoi ieși In stradă șl fllerpiad spre ei 
ie pocești toi ce căzuse ta atxipteo aceea, iar 
In final 11 asigură cd Nora se află foarte aproa
pe ji-i pofti pe cecinl ta propria sa loetrtațd 
pentru • ie-o ardta pe fiica lor cum danta cu 
marele Macistc. Eu n-am timp de spionajele 
dumitale, spuse tatdl Norei și intrd, urmat de 
tofU sa șl chiar dc foitul grefier, ta caia lui 
Gherman,

Atmosfera era cum nu se poate mal încinsă 
șt, eu toate ed nu suporta muzica de dans, 
In ruși Maciste execute cele mol fantastice pi
ruete In jurul Norei. Pe prdtor, se înroșeau ta 
foc icdiut vreo trei funii de elraafl, iar Vasile. 
ca bun psiholog, intuind Incepuiul dezastrului 
«celei petreceri, depuse cu multd gingășie suaoa 
pisică tn brațele bdrbarutal car» spumega de 
furie și eu e renerenfd de ofițer de ca va ierte a 
inrttd pe mdmica Norei la dans : li spuse apoi 
partenerei sale ed fiica ei este o adeodratd fru
musețe șl cd lumea e mult mai simpld și moi 
purd deeit Iși închipui» bdtrinal grefier, care, 
stind ta prag, privea dezamăgit spre tatăl Norei, 
liniști! ca prin minune de blana Imaculată a

tinerei feline pe care e mingile acum In ritmul 
muzicii. Deși înregistrase apariția alor tăi, Nora 
părea abientd și cu totul absorbita de mifcdriie 
de maeitru coregraf ale lui MacUte. La un 
moment dat echil plrkiosului bdtrta grefier se 
bulbucard gata, pata sd iasd din orbite, pentru 
cd din blana lui Maciste apăru un bdrbat ele
gant, Insd iluzia nu dură decit ■ clipd, deoarece 
motanul lud propriul sdu pahar de pe maid șt 
cu aceleași mișcări de fin daniator i-l oferi 
tatălui Norei, iar Gherman imitlndu-l se apro- 

: pi» cu un alt pahar de partenera lui Vaiile.
• Nebdgat In teamă, pentlonnrul ieși cu fotul 

nzobsertxst. dar se reîntoarse cu un blitz atlrnat 
de pil și cind se pregătea sd fotografieze dintr-

• un colt al tncăperie, Maciue aruncd fulgerdtor 
un put da. pernd exact pe obiectivul aparatului, 
izbucnird aplauze, apoi Gherman opri muzica 
și toasid In cinstea pd rin iilor Notei, altfel : sd 
ne trdifi dragilor și stzmaft vecini la mulți ani 
dlmpreund cu tofi al dumneavoastră ; vă urez 
sdndtote și o mie de intlmpldri deșucheate, ca 
sd vedeți cil spirit are viața mulțimii nemuri
toare, dreptate și blaftnătate sd vă inspire 
riafa-n toate, iar noi s-asem, la fel ca azi, 
vigoarea codrilor de brazi, sd nd cinstim cind ne 
iubifi, sd fim cu to|ii fericiți și sd trăim, și sd 
trdi|L

Obosit de atllea rime necăutate. Intr-un vifor de 
aplauze — Gherman umplu toate paharele ochi 
și, amintindu-și pared un vii frumot, adăugă . 
sd fim la fel de buni ca vinul, ca sd ne meri
tăm deitinul I Iar dumeavoaitră, i se adresă

• foitului grefier, tă |ti|i ed aici fac poze numai 
eu. dincolo putefi sd fotografiat! cil poftili ; așa 
cd flecare sd-și fotografieze lumea tui. încheie 
Gherman pe un ton care nu admitea replied.

Sd trdi|i cu tofii. rdspunse taldl Notei și, 
dupd ce goh paharul dintr-odotd, le spuse fdra 
urmd de reproș cd deși nu s-a mai simtK de 
multd rreme atlt de bine, te propune sd In- 
ceapd IntiM zi din an cu un pahar de șampanie 
Ic el acasâ. Nora păru cd abia atunci Iși des- 
coperd taldl și-I pupă ca pe vremuri cind 11 
aducea clte-o ciocolată ieftini și bund. Fiind 
ora opt. ta stradd se tatilnird cu taferul căruia 
i se spuse ed poate sd plece ori la el acasă, ori 
cu loatd familia proprie la cabană.

După cifira pași, in timp ce tofi oeclnil dor
meau, întreaga suflare din casa lui Gherman 
pdtrunse prin ușa mailed de ia intrare In lo
cuința Norei. Ajunși in atita lărgime șl tntre- 

. baft de preferințe, Vasile ceru o tdrie. iar Gher
man și mai alee Ion te arătară vădit bucuroși 
de șampanie. In timp ce fostul grefier se pre
gătea sd find și el un toast Maciste se apropie 
ae el cu un pahar plin tar cind tncercd sd 
ciocneascd. bdtrinul făcu ochii mari și scdptad 
paharul din miini ieși brusc afară.

Interlocutor
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mâcșr bunâ ziua, ii cunoșteam si ne cunoștea 
ne toti. nu-ml era si nu-mi fusese mie coleg, 
ci era. devenise și cl un ceva, na un cineva 
acolo sl bioioaia. vedeți, s-a sl umnluț de un 
soirit subudministrativ. Dar ce să facem, cum 
totul In cele din urmă se ordonează intre ca
racter sl morală, nu ne i Amine altceva decit *4 
constatăm că surorirele nu sint la nrima lor 
leclle. Țoale bune adică, toate normale, minus 
treaba aceasta : eu cită boierie săracul si-a our- 
tat o clină micimea trecind nrintre noi si lă- 
sindu-ne nernlec«i. Părea să zică, uite ce
arozav sint io. fac ce vreau si trec dc unde 
vreau ca ne o mode a mea. Eu in aindul meu 
l-am comnâtimit l-am numit in «ine» mei a a 
cum trebuie, un mare mic. am văzut că «1 cei
lalți au rorit Dentru gestul lui. ne-am desnâr- 
tit outin știnienlti. outin triști. d»r varcA si 
nutin mai Inteleotl. Nu nrieleni de-aslea *m 
mai văzut noi si. cine sile, ooat» că n-om mal 
vedea. în ceea ce mA nriveMe eu sint cel oulin 
fericit am înțeles Dentru orima oară că a defi
niție sau o imaeln» a cercului oaste să însem
ne si » la arivi sincer, cu bucurie, in ochi. 
Altfel...

NUMELE POETULUI

Sandu Stelian

dup! praprta-l mărturisire aerisi. San
du Stelian eate „absolvent al Univer
sității din București cu o teză despre 
Problem» cosmosului iu pecii» Iul 

Al. A. Philippidc, a desfășurat o relevabilă acti
vitate publicistică la siptAminalul România li
terară In perioada 196©—1961. cunoscător al poe
ziei românești șl al poeziei literaturii universa
le din toate timpurile, In amănunt ți In ansam
blu, in valorile ei perene. Poetul • debutat in 
1967 In revist* Amfiteatru, apoi a publicat ver
suri In Ramuri. România literară. Flacăra, SAp
tă mi ns. Lure al Aral.

Sandu Stelian a depus In 1970 la Editura Car
te» Românească volumul de versuri Epitaf pen
tru ulmi, cu o recomandare de Emil Boita, care 
nu a apărut nici Dină tn prezent. In urma unor 
conflicte bizare intra unii membri ai editurii 
In cauză și poet.

în 1977 a avansat Edituri! Eminescu volumul 
de versuri Pcan la Iarba dimineții cu o reco
mandare a lui Eugen Barbu. Alte patru volume 
de versuri ale autorului sint In manuscris intre 
care Poarta Ebnrnec dedicat unei colege de li
ceu. A.D.. recent dispărută |n mod tragic. De a- 
semenca. are elaborată In manuscris trilogia fi
lozofică cu titlu generic. Profilul spiritual al po
poralul român. Inglobind lucrările Problema fe
ricirii la români. Fenomenul românesc. Specifi
cul geniului românesc. Tot intr-un stadiu ave- 
mănăto- se află volumul eselatioo-fllozoflc. Me- 
dllațli despre Emineșru".

..Epitaf pentru ulmi", volumul de versuri pe 
care autorul ni l-a Încredințat pentru lectură, 
poartă un motto din Platon : .... celui ce nu-l
curat nu i se cade aă ac atingă de ce este 
curat-, și este emanația unei gindlrl adolescenti
ne. adesea naive, tentată de descripția pitoresc- 
naturistă in Ionul unul franclscanlsm voalat, 
Intr-o sintaxă deopotrivă nutrită de influențe 
barbiene șl de rostirea ..simplă" * versului popu
lar. (Să auzim un cintec nou / adu» de plâpln- 
dele vlnturl / de plăotndel» ane i In scorburile 
acrului, // Să auzim un cintec nou /simțit de bu
zele de sete t ale ciutelor, să n» vindece i rănile

s■MBSsnaMsnam

EMINESCU
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revâriafM lâptoasâ o luminii lunar* l-am vârui 
eligia culcatâ pe zăpezi ; de granit nimbat, cu 
fruntea boltitâ, nas puternic șl bârbie damoaiâ, 
strâjuind ca un zeu d* piotrâ eterul albâstrit ds 
ger. cu ochii privind in sul, spre nemărginirea 
astralâ și, dia stingă Lui, chiar din timpla Lui. 
Luceafărul de ziuă țlșnise cu o clipa mai de- 
vrem*, strălucitor ca o lacrimă stoarsă din po
tirul veșniciei. In înălțimi 1

Și atunci, l-am auzit, in memorie, nemuritoa
rele Lui cuvint*, înțelepte și adevărate : uȘi-apei 
ni s« par* câ nici un neam d* p« fața pâmin- 
iului nu ar* mai mult dr*pt sâ c*arâ respectarea 
la deci! loc mai românul, penlrucâ niffl«n« "u 
«sl* mai tolerant d*cit dînsul. Singurel* țării* 
românești sint acelea in car* din «râmi sirâvechi 
fi «car* ou avui voi* sâ s* închin* la cric* d-zeu 
au vroit șl să vorbească ce limbă i-ou plăcut..."

Vorbea din înălțimi, / sculptat in granitul Ne
muririi, / stea filă, / strălucitoare/ șl da 
neatins...

Ce conține un manuscris 
eminescian
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de-acasă, de aceea familia e-n eterni nwicu
rantă. dacâ e mort sau de mai trăiește Incâ. 
ai dacâ trăiește, cam ?“). Toroutiu datează 
această scrisoare din 18A0. dar ea nu coate fi 
mai tlrziu de 187t (del* tn 1877, Nlcotae Ae 
afla bolnav 1* Icotestl. unde va muri „crin 
Împușcare de sin»- la 7 martie 1884.)

Ici și colo găsim In acest caiet notații biblio
grafice (fiotze cu Micrahesmui, Char Im Pal vin 
cu De la eoniptian litteralr» »■ France etc., pre
cum și numele el adresele unor profesări.

Tot aici av«m fragmentul [Arbeus], ff 7Q-79r, 
„principala lucrare * caietului" după cum apu
nă Constantin Barbu (v. Transilvania fi. 1981) 
care face foarte Interesante Identificări din fi
losofii cercetați de Eminescu. Cltev* fii» sint 
destinata notelor de la cursul de egiptologie *1 Iul 
Lepeiua : acestea flint acrise atlt In limb* ro
mână. cit si In germană — a» vede că 11 era 
mai dificil poetului *â traducă de-a drentul In 
germană după audiție, as* că nu o dată rezumă 
in această din urmă limbă, oe care de-altfel 
o cunoștea foarte bine.

Alte vreo zece file sint bruioane din ciclul 
dramatic dacic. Pe o filă avem poezia E ca si 
rind, „cu scrisul de Vicna. acest crimpeiu. In 
care «Dare. In alt ritm, numele Iul Stefan" 
(Perpesslclus. In Opere. I. p. 498. 1* subsol). P» 
altă filă ne Intllnlm cu o pozie licențioasă 
(„Tot un fel de gazel sint șl versurile indecenta 
din ma. 2 287, L 60 v" Căli nea cu, Opere, XII, p.

Sarea, la vremea ei
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cunoștea public Indemlnarea de a-ml surprinde 
adve-sa -j| — și mâ lovise șl eu căzusem.

Intr-un fel Începuse sâ-mi facă un fel de plă
cere pervc.'sâ gindul de a ști că eu decid asupra 
ram*',or’atuîui categoriei mele. Măturam pină In 
finală to’i adversarii mal redutabili ai Iul Casius 
șl păstram psntru mine titlul de vicecampion.

Și. cine știe, fără alcHelile Florentinei, poate 
că n-as fl vrut nici la Galați sâ-1 bat. Mal bine 
nu m.il inrer-am pentru că acum nu-ml mai 
r4mine nici plăcerea secretă de care pomeneam : 
Castus a reușit și fără mine, sâ’iasâ campion.

Cred că și prezenta Florentinei a contat, dar 
de'ts'vâ In instalarea acelei liniști sufletești to
tale a fast, sint sigur, atmosfera Bucovinei cu 
munții. mână-Stirile si satele ei. Asa că In mo
mentul In care am apus (șofam eu) ..direcția 
Ma’-ea Neagri. înainta marș Florentina chiar 
CA a ris ca inalnte.

1-am recunoscut bagajele (știam că acolo face 
p'a'â d» ani de zilo) și am întina cearșaful la 
cjtiv* pași. ..Chiar câ-i foarte bine aici, dragule", 
ml-a z's F'arentina, șl s-a Întins, lacomă de 
soare. A Inchl? ochii. Inițiativa ei Îmi convenea, 
pentru că puteam, făcindu-mă că citesc ziarul, 
să stau 1a pjndă. Voiam să nu scap nici a reae- 
ț<e de n» fața «1 cind iml va descoperi pre
zența. Păstrasem obiceiul ăsta de a construi

• Teatrul Mic In colaborare cu Institutul 
Ita.i:n de Cultură din București invită iubitorii 
d? literatură ii muzică la o seară omaciată 
„Eugenio Montale" care va avea loc luni 18 
ianuarie a.e. la orele 10.36 la Teatrul Foarte 
Mie d'n B-dul Republicii nr. 21. Participă 
acad. Alexandru Bălăci șl Adriana Mitcscu. La 
procramul serii care va cuprinde poemul 
„Omagiu] lui Eugenio Montale" de Doru Po
povic! șl un recital din versurile poetului, iși 
dt>U concur «ui actorii Teatrului Mic : Mariana 
Cercel. Maria Polra. Maria Ploae, Dinu lancu- 
lescu. Dan Condurache, Petre Moraru șl corul 
„Madrigal" dirijat d» Marin Constantin.
• După ședința inaugurală a Cenaclului II- 

terar-artîatlc ABECEDAR care a avut loc la 

șoaptele străbunilor II Să auzim un cintec nou, / 
să n« lumineze chipurile. / cu pleoapele să atin
gem / strigătele luminilor din viitor." — Pream
bul).

Intonația imniefi ermetizantă („Prin diamantul 
timpului adie de apumă coama / Cojinzcnei, 
pentru care mergi pe mare st D» uscat t dar ta 
ora de seară să arunci năframa /tind prinde 
trup lumina de naiadă, la scăpătat. // Coboară 
viscolul ierburilor vedeniei In oase, nomad Făt- 
Frumos prin corni] dumicați de rit. / alb* noas
tră constelație sc-naltă In singer. prino*se. / 
stngele, soma Îndumnezeit". — Imn celui beat d« 
i«m») extazul naturlstt („Lumină dulce. I lumi
nă de verset pe ape. / lumină crudă de lapte, / 
o. ari nimeni să nu se adape. / prin molizi, aburi 
șl șoapte...-) ispita regăsirii unei inocențe para- 
dislace in natura miraculoasă („să cadă roman
ticele zăpezi i să cadă i astăzi / g| miine i cu 
păsări Inchlnindu-ți gindul i spre un nou târim l 
al vederii, i să ne Incendieze pleoapele mărului, 
dorul / pină azi t pină miine / să simți preves
tirea măceșului albăstrii, aă vezi răscoala visu
lui de veghe / să cadă romanticei» zăpezi / să 
cadă / aslă?i / si miine i să șl auri cum aapă-n 
came i nesflrșirea / eu nu m.d‘ sint bulb, nu mai 
sint frunzfi / eu sint mireasma eternă a reme
morării, privire de stea polară șl vindecare. > In 
lacrimile inimii mele / totul înflorește i de vezi 
curcubciele străbunilor rotindu-se pe țărmul 
lor / de pâmint șl apă. i pecetea vechimii noas
tre * Abia atunci sft cadă in noaote proaspetei* 
zăpezi i ale făgăduinței l și să naști in roman
tica atharva aă naști. / să naști I sonata luminii 
dezvelite...- Ramanlira Atharva) sint notele care 
definesc cele mal bune poeme ale Iul Sandu Sici
lian. Renuntind la unele texte incifrate oeste 
măsură ori la altele prea de tot simple, deeLara- 
tivisle. Sandu Stelian poale să facă din „Eoltaf 
pentru ulmi" o carie unitară slulindu-i cu fide
litate talentul. Nu ne Îndoim că spiritul său critic 
va acționa In sensul ameliorării prin selecție * 
actualului sumar al cărții-

Cezar IvSnescu

Poem pentru 
mai multe continente
„Dac la rația drepturilor copilului" afirmă i 
„Copilul va li ocrotit împotriva 
tuturor lonnolor d* exploatare".
„Declarația drepturilor copilului" afirmă: 
„Copilul are dreptul la invățâmint, 
are dreptul la nutriți* adecvată, 
locuință și servicii medical*.■ 
lată insă c* arată realilataa r 
copilului li plac* sâ se joace In iarbă 
(iarba, aceasta copilăria a planetei) 
in iarba d« ast, in iarba d« vest, in iarba 
de nord, In iarba tuturor punctelor 

cardinal* 
șl nu vrea sâ fii* 
că
in anume ion* 
fiaeare fir da iarbă 
«st* un periscop al unul submarin atomic.

George Alboiu

323). Pe fila 83 v. ni a* pare ■ desluși niște Intere
sante tatonări de rime (nelncluse tn Dicționar de 
rime, ediție îngrijită de Marin Bucur șl Viorica 
Ana Tfiușan. 1976). Intereaante pentru că sint 
omonime nume proprii — nume comune : Ci- 
cero-cicero, Erata-erato. Rubin-rubin. Bonapar- 
te-bonaparte etc. Sint șl unele Locuri unde gă
sim „algebrizări". In altele caligrafii etc.

Rezum Ind, greutatea acestui caiet o dau no
tele in limba germană., fragmentariura-ul In 
limba română (cu însemnări de logică, drept, 
limbă, cugetări filosofice), fragmentul [Arheusj 
șt sonetele pomenite mal aua. Ca Si altele din 
aceeași epocă, caietul acesta ne dă seamă dea- 
pr* anii de formați» intelectuală ai tinârulul 
Eminescu. ne dezvăluie dt de piurat* erau preo
cupării* aale. ce dor ncstăulnit de a acumula 
cunoștințe dt mai variate li de a le supun* 
propriei sale cugetări l-a cutreierat oe tini nil 
zeu. Materia este dispusă Intr-o aparentă dezor
dine. pare o magmă care încă nu a cristalizat 
decit arareori dar cu atlt. pnatc. mai semnifica
tivă. Pentru aceasta insă caietul trebuie văzut 
Subsemnatul. împreună cu Mariana Petrescu, 
sperăm să dăm chiar anul acesta, la Editura 
Cartea Românească, acest caiet In Integralita
tea sl In aspectul Iul originar. Nu.ne îndoim 
pentru toti Impătimlțll Intru Eminescu. dar n 6 . 
alee pentru tlnărul literat contactul direct *" 
fila poetului Va constitui una dintre cel» m*l 
pilduitoare lecții. Pagina eminesciană este ai
doma unei picturi : nu poate fl povestită, ci 
doar contemplată : abia atunci Învățămintele pe 
cane Ie cuprinde se degajă de la «ine.

surprize copilărești, poate și fiindcă ea le gusta 
sincer.

Am recunoscut-o de la distanță. Era bronzată 
frumos și avea o linie foarte tinerească. Am 
numărat (aveam cu ce o tachina) vreo șase băr
bați care au Întors capul cu interes după ea. 
A tresărit sl. cind sâ Înceapă cu ..morala", a 
zârit-o pe Florentina al fața i s-a Înăsprit. M-a 
amuzat descoperirea că mama, tot femeie șl tot 
mamă, este geloasă. S-a depărtat fără să zică 
nimic și s-a Întors cu coșul In care-șl tinea 
lucrurile. S-a așezai lingă mine și „pe unde ai 
umblat, craiule

„Mamă, m-am alintat, vrej să mă compromit! 
In fata nurorii dumitale

„Lfisă, câ „nora mea" te iartă". „Crezi tu-...
..Da", și. către Florentina, care deschisese 

ochii șl era vizibil încurcata (nu-l spusesem in 
mod expres că mă Însor cu ea) ..Domnișoară, e’i 
de cițiva ani am căpătat o manie. Umblu cu un 
obiect la mine, tot timpul si peste tot. Vreau să-1 
Inapoiez proprietarei : iată, domnișoară, taiorul 
pe care l-ai uitat, din grabă, acum patru ani 
dnd ne-am cunoscut".

„Ce taior a mai putut ingălma Florentina 
șj. In clina următoare, «e ridicase deja, ..ai a) 
ml-a plătești pentru mlrlânia asta", a șuierat, 
de data asta către mine, care mâ uitam năuc, 
cum ae depărtează, și, pe urnta, ca un nătărău : 
„ce-i asta mama ’ • 

sflrșitul lunii noiembrie 1981 (la Ca.«a corpului 
didacric din Bistrița, jud. BUtrița-Năsâud) cind 
a fost desemnat și secretariatul cenariu'ui 
(Domnita Petri — președintă. Olimpiu Nușl-lem 
— vicepreședinte și Oliv Mlrcca — secretar) re
cent s-a desfășurat a doua intilnire dc lucru. 
A citit din creațiile proprii Domnita l’elri. Au 
comentat : Oliv Mlrcca. Sorina Coste». Vasile 
Rațiu, Radu Saivan. Anton Buia. Vlrgil Rațlu M. 
ș.a. In următoarea ședință se vor supune discu
țiilor versuri de Vlrgll Rațiu M. Secțiunea * 
doua a cenaclului va cuprinde un Omagiu către 
Eminescu cu participarea citorvâ scriitori din 
Cluj-Napoca și București



atelier literar
poșta redacției )

ȘT. B. T. : Tentativa ponte fi 
Considerată ca reușită, aptitudi
nile prozatorului sini mai evi
dente și mai pline de prumislum 
(mai ales in ce privește schi
tele de portret, struclurarea unei 
trame epice, a unei intrigi, etc.). 
Mai pu(ln abilă și convingătoa
re e frecvența confidențelor și 
confesiunilor........pe metrul pă
trat”... Prea multe, prea puțin 
justificate uneori, prea „din se* 
ntn”, chiar daci substanța lor 
nu e neintere^antâ in sine și, 
firește, chiar data slnt extrăm 
de necesare ți utile exercițiului 
de portretizare, biografic, pe 
care țl-l propune autoruL Nu 
încape Îndoială Insă, efi de data 
•sta, lucrurile se află pe dru
mul cel bun.

FELICIA : Puține frinturi de 
coerență și poezie j ..Obiervațif* 
(cu un final, insă, diluat, lipsii 
de pregnanță), „Pornim de la 
zero", „Dojanâ” ți, oarecum, 
„Sărbătoresc ploile" (dar cu un 
distih final plin da neadevăr, 
dacă nu și de Ipocrizie...). In 
schimb, un vers răzleț, dintr-un 
alt text, de o adinei sinceri
tate autocritică, pe care nu se 
ponte «A nu-1 subscriem din toa
tă inima : „Cu maro păcat «A 
bați cimpil •” Inlr-adcvAr, mare 
păcat I... In plicul următor, lu
cruri cunoscute in general, den- 
pre care nu prea mai e nimic 
de spus (față de cele 21ae Ia 
timpul respectiv). Cea mai bună, 
„Se omoară Beatlc«-ii“ (dar. de 
fapt, nu se omoară ei, ci li 
omoară alții...). Șl din nou un 
vers răzleț, plin de adevăr : „vi
clenia e de nesuportat**. Șl cam 
atît 1

EMIL PETRESCU 1 O cale 
bună, cu semne din ce In ce 
mai numeroase de perspectivă : 
„Să scapi1*, „Tăierea capului-, 

ja-zisul poem”. (Repetăm 
■Iul In privința ținutei mu- 
«criselor 1).

. OmiCA i Lucruri bune și

foarte bune, care sa cer ecosee 
la lumină.

M. DUMITRESCU i Ni se 
aduce la cunoștință că poemul 
eu pricina ar fi copiat din re
vista „Ateneu”. Dacă e așa (șl 
vom verifica, firește) e mare 
păcat că n-ați folosit șansa de 
a mărturisi de bună voie. Poe
mul de acum, uscat, „făcut", 
fără suflu.

VERA DAL1OV 1 E încă greu 
de tras o concluzie asupra aces
tor „mărunțișuri-, cum la ziceți. 
In oare există și unele fulgu
rații lirice promițătoare (de p.. 
„Steaua de care**, „Un drum 
este-), dar șl extravaganțe și 
alunecări In afara poeziei. Vam 
vedea poate mai bine despre ce 
este vorba data viitoare. (In ce 
privește frumosul salut eu care 
vă Incbelațl scrisoarea, vă mul
țumim și răminem în așîcp- 
tere.J.

EUGENIA RADULESCU 1 Po
vestirea e scrisă îngrijit, cursiv, 
dar parcă e mal aproape, totuși, 
de revistele pentru copil.

E.L.F. î Nu ae văd, din pă
cate (alături de Indicii clara da 
sensibilitate și vioiciune de spi
rit) semnele adevăratei vocații 
lirica.

D. DELAMARA ! Nu slnt nld 
•cum lucruri noi. Veniflcări so
nora, retorice (cam păuneacie- 
ne), In care versul si metafora as 
cam Invirt in gol, lipsite de su
portul unul glnd clar, de preg
nanță și putere de oonvingera 
Ne-ațl trimis, parcă, anterior, și 
lucruri mai bune.

A. DAN i Pagini sfioasa, sen
zitive, cu un desen (la propriu 
și la figurat) subțire, luminos, 
ușor tremurat. Mult timp pier
dut și multă neîncredere In pu
terile proprii. Dar nu • niciodată 
tirziu.

B. VJL. Tbamjris. Marteira 
Stamate. T. Plrvaa, Dism Matei.

Y. Pustia. Ml hai Petre ars. Ae- 
asine, Victor Barba. Gb. Dra
gată, M. P. Ulm*. Florina Mar- 
ihitaa (ceva, tn JNu vreau”). 
Ellas (ceva, tn „Opinie-. „Cer
tificat”), Ștefaaăa lea. P. L Vă
duva. RAavan laaeL Mltaal Mă
rar*. Ca au ta si iu Cârtita. Victor 
Manieaau 1 Nimic nou !

Loial ui ța Raiaar (cava. In 
„Fluturi”), Camelia Baraaga, 
Damllracăs Ca roaba a. Dartilrw 
Cetină. MC. Carbișa, Naeett 
Alaadla. Vita tata Siiaga Cleto 
va a a, Petra Plmlotca. A luxa a- 
dra gfirlea. Ștefaa Maaale, 
F. C. FM» șa, Miroslav Juca. Gfo 
Mlacaleaeu. Latar Pugasra, Au- 
rvUau Marias Auguluaca. LC. Ri
da. Martiră Volnicise. Loriaa 
Bala, Pavel Caateeaita. N toata* 
Mihail („cava, ta Jfu cuvint«“). 
Elena N. Păsărică, Nimb San
du, Diana Tună. C Marteuaavirt. 
Marla Petreaen. Atrwi Darognn 
(ceva In „Metamorfoze-), DaBa- 
Marll Selagn. Larrărt Gabs. 
Pula airbu. D. AL Nana. Ertoră 
Baier. Piu Pa». G. M. Craiaua* 
1 ral. Nlea Mlkal. LAtaaa Brv- 
hanea, Caras ta tata Stefan, Marta 
D. Mușat. Andrei Plan. Cocoa. 
Daniei. Aagnrtta Ba Morte. Gb. 
P. Bel anală. Ștefan Vtotaas. CA. 
L Negeeaea. Răgește Paaaana- 
rav, L VaitaHranara. Marfa Ma
rin, Dina O faraon, Puneai Nega- 
eaeu, Laleaua N ragri. N tonta* 
Ceara. Vasăle Mean. TWJtda L 
M. Begin, lan a Pe ta uneai a. C. 
Dumitra. Aaar-Min, Sinaiana 
Motanii, Alex Dnmtararare. Btaa- 
Mireea DMara Da a Devuvla. 
C.H.V. (ceva ta „Pepemn. Nl- 
ealae Alteori. Ella Ovldlu. Mie
rea Dtaraan. Mied AnrvL nene 
la neam-Cri ageri. Caca Marina. 
Oprea Ciupi tu. Dnrttaa Drăcaa. 
Vaier Sardeaua Stain La an. 
Mirean Pitrw. Vargflm Brrlii i 
încărcări du nivel medart.

Gm Dnmkrnrn

Buletin meteorologic 
Un gind lingă umbra ta | 
Pare un imani 
fluture. Auzisem rf ființele au 
o lumini 
înlduntru, 
dar cina știa deed glodul, 
nu devine fi el.
doar unul din obiactela 
domestica \
care ae inconjoarâ.

Moi tiâraia deasupra capului 
meu (ea a mașindria 
norocoasd) 
acest nor de curtnta 
ea mâ urraraaid ca un dine 
supui, 
ocnsto cuvinte 
cu ușile șl geamurile sparta 
(n care viatul «sarsaaxd 
silnic.

Recursul la metodă
Mâ vel gdsi intr-o dimineață 
cu degetul încleștat pe o floare de eda 
și-n colțul gurii Îmi va urdlucl. 
ea o șuvițâ 
subțire «
de linge, 
poemul. r

BON DRAGOS

Peitru ■ Ih puii
M la are mai ostiile unuti 
tteeft cel care pe brind 
cerșește pe la cocurile roolltâțli 
tatu? cina mai poate acriva 
nu sufle* ea cantonau M lutobaJd 
d>a naputoifn da a catsaa decani 
Engd căochand an* monaci

Poea
B4HAI OtABOJ

ca adm n core mA lap-'M 
rivnește p*aapd de pâmiat ;

ed mormera ce-o port ta find 
seobat au mi I aglad ;

cd aa-i at» aăaș hnbirl setai.

GHEORGHE SMEOREANU

Obiecte k sșa|ie
Siena a m pond 

amAup b gAari de cașcaval

a «ta

$ da ta

0. pini $1 vampirii
Metta i Cdl mal frumos ambala] 

Pentru linge 
Este amuL

O, plnd șl vampirii. 
Infiorâiorii vampiri, 
$i-au mai schimbat Metodele 
Și maniera da luau. 
Secolul ne obligi, ce naiba. 
Ei nu mai poartâ pârul vllvoi 
Nici colți supradimensionați, 
Sa îmbracă decent 
Ș< fac mea culpa. 
Recomandâ cu cdldurâ ceaiul 
De plante medicinale 
$ au scos definitiv euvtntul singe 
Din toata dicționarele.

RADU ȘUIU

Pastel
pâdure a!bâ 
pâdure subțire 
caut ea buzele
Imma la 
de nea 
caut eu Inima 
miracolul 
prm caro 
•rt Iztoucta 
in fruase p Rod 
peste ninsori 
pâdura acuta 
co an ade«ar 
ea un cuțd 
ta <menea 
aagurâ 
a>0 ae blnrtdo—

VICTORIA MAESCU

Toaad heoreșteanâ
Casd franzela de aur, trup da leu. 
•copmmd cu tarutari prun in tui, 
ta seoȘu da tramvai injutâ vintul 
p itneiu arcd-ncet la apogeu. 
Sa sartod da poaam p flâmindut, 
f-cinletna erapu-n beleșteu. 
be swg da akanescrise ia muzeu, 
a -atMl spus ca ta moi iau cuvin tul. 
O*e oec poraxshta. se scuturâ cunune, 
dor ora-ntatapcittaii a-a venit 
p di-uboațe curg tpra infinit, 
•■d friMuate da aur peste nune.

BORIS MARIANVTWSCUIOAN OMJMZ

In jurul biografiei intelectuale Elocventa biruință
Urmare din pap. 1

earn nebuloasă, nu știm cum a judecă epeetalls- 
til, Important este Insă In toate comentariile sale. 
Eminescu nu k arată Interesat atlt da canaacin- 
țck fizice particulare, dt de relațiile generale, 
universale ; in transformările tuturor fenome
nelor de energie din natură, el vede expresia 
unul principiu unic pe care caută să-l extindă 
asupra sistemului so tar și al întregului univers. 
Altfel spus, nu de o ambiție vană da a intra in 
competiție cu fizicienii e vorba aid, ci da preo
cuparea de a desen perl acele Idei-forță ale filo
zofici științei care să-l ajute In construirea unei 
viziuni unitare asupra lumii. Ne aflăm in ime
diata vecinătate a proiectului cu „limba univer- 
6nlă”, menită să sintetizeze prin formule mate
matice cifrul acestei viziuni atotcuprinzătoare, 
cu valoare de model teoretic.

Problema este prea complexă pentru a o ana
liza aici. No mulțumim s-o scbițAm ig datele 
el generale. Pentru a ințelepe mal bine «fortu
rile. nu o dată dramatice, prin care Bminesru a 
Încercat, de fiecare dată, să recreeaa o viziune 
unitară asupra lumii, se cere aici <ă ne 
introducem, mal mult declt am făcut-o plnâ 
acum, in atmosfera științifică a eoocii. Ne aflăm 
intr-un moment de răscruce, ci nd ae destrăma» e 
vechea Interpretare a lumii, dintr-o perspectivă 
ordonatoare mecanicistă, newtoniană. Plnă atunci 
universul Întreg apăruse fixat intr-o organizare 
statornicită o dată pentru totdeauna. — mai exact 
structurată așa de rațiunea divină, oamerni nea- 
Vind altceva de făcut declt să descopere legila 
șl proporțiile perfecte utilizate de marele arhitect 
care era Dumnezeu. Dcșeopcrirlle spectaculoase 
In domeniul fizicii, al chimici, biologiei șa. vor 
surpa bazele aceatui Cosmos (in înțelesul gene
ric de imagine nerfeetă si absolută).

O astfel de răsturnare a lucrurilor șl a noțiunilor 
ne proiectează oare Intr-un univers lipsit de o 
ordine coerentă, văduvit do un punct de ve
deta ordonator, „privilegiat**? Teamă need 
un asemenea punct de vedere ar f| intr-o prea 
mare măsură calchiat dună obsesiile — și spai
mele — unora din secolul nostru, generate de 
răsturnările impune de descoperirile eînslcinfrne. 
în anii dc-atunel se produsese o deschidere neli

mitată asupra lumii, văzută intr-o mișcare eter* 
i. punlndu-ae Insă In discuție nu ordinea uni-

■ msalâ c! reconntltulrea el pe alte baze. Ceea ce 
i Înseamnă că, In aceste condiții, făurirea unul 
odei cosmologic nu Intimpina greutăți Imensa, 
ivi zi unea muncii, devenită de-acutn dominantă, 
•termind r- dezvotiare a specializării in domenii 
nltate. di ind la pierderea viziunii de anaara- 
tr. Filozofia are meritul de a fl venit In alu
nii specia «1st ilor. sfldind avertismentul lui 
ewton : „Fizică, ferește-te de melallilcă”.
Este ceea ce a fo«t tentat aă facă șl Eminescu. 
care pendula Intre, pe de o parte, recunoaș- 

rea „mișcămlntului** perpetuu, Iar, pe da alta, 
ălreA nostalgiei unor rooere constante, a unor 

veritabile puncte de sprijin ..arhimedice” care 
aă-l îngăduie nu să răstoarnă lumea ci s-a reașe
ze intr-o ordine universală. Se știe că. In utfimfi 
ani lucizi al existentei sale, ooetul. dună ce In
vest Igase cuceririle epocale ale științelor naturii, 
ca șl ale științelor exacte, schițează studiul filo
zofic intitulat : încercări de metafizică Idealistă 
a raporturilor constante in mișcarea eternă. — 
Uliu care, ducă cum s-a presupus, răspunde ce
lui al lucrării Iul V. Conta — oronunlndu-și și 
folosească pronrietotlle calculului infinitezimal In 
■intriizarca mișcărilor esențiale ale „tuturor fe- 
nomenrlor psihice șl fiii ce”.

Este drent. studiul se găsește, sub forma unei 
schite, anexlndu-șl cel mult ci te va meditații 
răzlețe, nu știm, crin urmare, care-i va fl foot 
configurarea ultimă.

Să ne amintim Inefi că tot in formule mate
matice încercase să așeze cunoștințele din di
vele dom°nll ale v'efil tasa-numita ..«ocio’o'de 
a mstematieir). O tentativă do a arunca punți 
Intro domenii care de-a lungul istoriei glndirlț 
fuseseră separate ți opuse Intre ele. S-a de
monstrat faptul că după Pltagora ae cracase o 
ruptură intre, pe de o parte, glnditorii inspirați 
de matematici ți. do de alta, cei care porneau 
do la rczukatelp științelor empirice. Piston, Tho
mas d-Apuln, Spinoza. Kant revendicau mode
lul matematic ; Democrlt, Aristot, empiriștii mo-

Publicistica lui Eminescu
Urmare din pag a 3~a

dau curs propunerii emisarilor Creditului mobi
liar. Eminescu publică in 25 Iulie 1881 a rectifi
care, La un artleel al nostru, in care Iți cere 
acuze pentru greța'a sa și reproducă integral 
răspunsul din Războiul, ca o reparație morală. 
Avem aici ui un exemplu de demnitate si con
știință profesională in activitatea sa publicistică.

Eminescu critică Creditul mobiliar pe baza 
tratatelor consacrate unor instituții similare 
din străinătate. îndată ce fondatorii celor diuă 
instituții publică statutele lor. poetul se o^upă 
de ele in două articole. Sta te le le Credituloi 

/ mobiliar din 4 august 1881 ți Acum tind sta- 
' lulele din 30 septembrie 1881. Publicarea statu

telor 11 oferă prilejul s& formuleze o judecată 
definitivă asupra «copurilor urmărite de cele

rtsrra ta tapă LorW * eaadtata Mgtaa 
șwa ta rtatltaaria a *aar MM ta taaoE*
ta*te prjs «TMUtama tar aaarttama mm* • 
tae. aga a aartsraOra sacraaa «ăc^a am tari As 
(bbw* martta, •«poAU aă «apta** • aaAMirta ta- 
g2s cao gaararmaae* ămrite taMrata aaiarts^e Aa 
satror» î Awa tartta* • taaa BA asmata torata- 
tiw <>r» ștrim a n partrt B taw te Aha «o «a 
ar A tmă martrtara «tartari ta 4Bm>
tr» ș»ta ȘAM raAQtamsk Nestaa Aam ■» vamta «^

^.im itiata- M ata trrai • «A AA—ra «ta
natal •• eprtata ta tata em««
«r\ «aacvtă tmtavAraw «eltari ■eautataB
• ă i/vxtaa tMOA oa •• ta partv tatamat * A« 
gtai tasparM ta a oi^nata ftatatab _

Sa ma otaoa aă ătaraa asai * ■» ata^M taMta 
tata a eaataașMtag, ta lomta w itaaoo^kkJi — *v« 
I'iritai rteaTiăra lactata ca r ftam <tatr< rm 
e^ab sate aretarte ralta'C e tamta a»**»—a r 
O» OpagMtart «Arttar o» talAMtaM* aasaawW caws^ 
Jar seta | <Vra gAmArBCa caram •- - -rar ta 
IM «MHAr «taa tarata ■taaartrt Mi
tar rara ttalta ăâct tata atartaric. taAataa m*c r> 

taRBVtaIN arta tatataiBtaM* ta aa» Mn. ta jBș 
arwVtoarta etortenrar acta MrtriBaaw »■•» brtwe 
a*e*Mi A “ caă* AaaA tara M^ma-
Bl4l>i eato taa M P»»* • tata ta BA tț 
arttatatortacA IA ttaa «rear tartrfln baoACrtoMaeras 
căror a M ăcartoa <3ttara tor Sară a tatac Marra* 
ta» •».

Clnd ac ajusta ta araci asoad ca lavata. 1A- 
deobște. exist™ ta m dramatic nes arată, taiarttă 
nefericitului aecidtat al bofli : ac ritarri fraza 
lui Ibrăltemnu ta dM* Ooothe ar fl snnrit ta M 
de ani. «1 B-ar mai fl fort Cootbc. Argumata 
adetaraic, deși, dual dte ■-• srădort. m cri X) 
da ani ai tax Eminaaoi a trăit — apirituaimrito 
— dt alțU In M. Irtariograful din nat ae pwteora- 
ni ri ne raportăm iarăși ta spațial katelarmal al
• pocit Căci atunci clnd studiem «forturile Doc
tului de a descoperi tegllc obiective ala «r.lrrro- 
lul ae cade ta nu uităm ta Engele *«i redartaM 
materialele referitoare la Dialectica «stării intra 
in d 18M. firi lata a asxn «ă te atata tn 
faza finală. Propriu-riC, Eminescu trăiește Intr-a 
epoci da răacruca. Intra două hmxL De aid de
rivă iu racle obiaetlva ale dlflcultltltar ineur- 
montabile cu care m confruntă. De a.ei Inoă si 
vast halea ambițiilor cate dnohnTlre. N-am dori 
că dăm o turnură eocomlastică studiului dc față, 
se oara Insă ta rerunoactrtn că deci In tara noas
tră. pe-aturtft. existau Ă aha personaMtăți cu un 
orizont enciclopedic, chiar -tntmștri ai erudiției”, 
nidunul nu a îmbrățișai o arte atlt <te vastă a 
preocupărilor, n-a tins să cuprindă atlt «1 atl- 
tra ea Oiineacu. dezvăluind o pasiune investi
gatoare coraparabttă doar cu acces a oamenilor 
Renașterii.

SI adevărul e că, tn plin veac al XlX-Iea. 
Eminescu reeditează aspirațiile renascentiste, 
slujindu-ce Inta de metode și da o experiență 
anirituală dintre cela mai moderne. Nu credraua 
că greșim afirmind ca o astfel de performanță 
era posibilă doar in condițiile culturii noastrs 
care, datorită împrejurărilor Istorice cunoscut*. 
Iți oărtrase proaspete rezervele interioare, să
rind etape ale dezvolt ir lj șl proiedindu-aa direct 
In cele ma] noi experiențe ala timpului

în prefața ta D la Iert ies aa tatii. Enceta. e’o- 
gilndu-1 pe oamenii Renașterii — „lliaal al gin- 
dirll. ai pasiunii și ai caracterului, ai multilate
ralității șl al erudiției” —, arăta că aceștia ..ae 
erau iaca sclavi al diviziunii muncii, care duca 
la mărginire ți 1a unilateralitate, ații dc frecvent 
tatllniie la urmașii lor* — că pe atunci nu exista 
„om dr «camă rare aă nu fl călătorii In țări în
depărtate. să nu fi vorbit patru-rinei limbi, să 
nu fl strălucit in mal multe domenii”, nonrhi- 
zind : „De alei acea plenitudine și tărie a carac
terului care fac din el «omeni ia adevăratul la
țele» al cuvintului”.

Sg câdera de acord că aceste caracteristici ae 
potrivesc intocmai Bl lui Eminescu — el care, do 
scutul său de incorigibil cavaler al bătăliilor cu 
necuprinsul orizonturilor culturii, iți avea grava
tă deviza : „Ecuația intelectuală : oninilatarali- 
tatea”.

două instituții. Poetul constată, cu vădită părere 
da rău. că tezele sale expuse incă In primul ar
ticol. se adevereau și că prima societate se În
ființa pentru „operații de speculă”, iar a doua 
să marcheze acele operații la Jocul de bursă.

Fomiliile de texte, cum slnt acestea, consa
crate Creditului mobiliar, se intilnesc frecvent 
In publicistica Iul Eminescu de la Timpul. Edi
țiile de plnă acum slnt selective, tn a- 
ceaslă situație ae găsesc șl edițiile lui I. 
Cre|u, care, din 7 texte, nu tipăresc deck două. 
Nu mai vorbim, acum, da acele articole care r.u 
ae Integrează In familiile de texte și care ridică 
dificultăți ]n plus In stabilirea paternității. Nu 
încape discuție că. in condiții ca acestea, cind un 
atlt de mare număr de articole mal zac Îngro
pata in colecția ziarului Timpul, nu sc poate da 
o judecată corectă, necum una definitivă, asupri 
publicisticii eminasciene.

KVNTA KVtSTUM

„Arhivele Oitaaiei ‘

rtJitaă ■ ntlnvA. aaaîra uroaras- tafcr-O eora- 
•tructta oanctetau ta Măritai novaaar tf atxaro- 
lator al nsmeMala aaoaj rt ooutuc”. Se. mai 
dasnriratan ug d.a evoaramal aabticattet : 
..Fated ua maomara al acostai oărti ta tară. A«- 
bUcrtia BQ va fl «aciuare oraviariaU”.

Pubbcaăta arta eOractarată o* eteri aeethtni 
oruona'a : leiorta : Filaaofla. aoctaUMtta. ocoda- 
ai« : F.talaote : ffînagi uf te al fotelor te. ta sflr- 
nt. eroniri. naaeaaa rt oreaentări ta tarii. Sca
tiul cel oui țarina art* tartinat «rimei aariiusL 
LstarteL unda «a ârtueiîh ctudlHa dartinsta ar- 
heolMte^

„Arhivate Otauiaf* aa daacbfate eu două atudlJ 
consacrate Dtraoaahtăîii fovarăsubU Nteolaa 
Caauaaacu : „Ortamalitataa aindlril revolut foca
re a tovarășului Nicola* Ccauaeecu. «ecretanil 
aeneraJ al PjCÎ” ta ELuabeta Trăutara si 
..Dezvoltarea araatoaru. a material ternului dia
lectic ii Istoric In oocra tovarășului Nlcolaa 
Ceauseocu” de Tlbcriu Nicoia. La secțiunea 
„latorte” oe dtetfoa contribui iile datorate lui 
Marin Nica. Misa Davuteacu. Gheorghe Po©l- 
han. Dumitru Barrin. Dumitru Tudor. Octavian 
Toroou. Stefas Steflnaacu. Ion Pătrata. Titu 
Gcoraeacu si altiL Dm aectlunea a doua sm 
retiout n« lingă alte shMlll interesante ne ur- 
m.. toace te data : „ConcctXia Iul C. Răduleacu- 
Motru orivtnd ranortul dintre cultură si civili
zație* (de Dumitru Otoveacu) ei ..Schimbări In
tervenite la structura resurselor do muncă din 
agricultura eoooeratteiă a (udatului Dolj in pe
rioada 1971—187^ (de Sabin Huieteanu și Vio
rica Pană). Din aaetlunra „Filologie* «e rețin 
studifle ..Derlvarraa tooonlmlcâ <t etimologia* 
(de Gheorthe Boleam). „Considerații asuorâ 
neologismului la Tudor Arahezl” (de Doina Ne- 
aomlreanu) si JSoiritul critic la •Ramuri»” de 
Ovldlu GhMirmic. tn «finit. Ia „Cronici 11 re
cenzii” m referă desure lucrările celui de-al 
XV-tea Congres Internațional de științe istorice 
(Mircea Mușatl. decnce eartea tai Stefan Pasru. 
Vaicvedatal Transit răniri vol. II. dcsnre tataria 
lasulai. vol. 1. tfesora Isteria filosofici româ- 
aerti. voL 11 etc.

Un sumar bogat ui interesant face din nrimul 
număr al Artlvrtar Olteni*!, serie nouă, o ou- 
blicatie de ina'.t nivel rt lin tifle oferind cele mai 
hune indicii oentru izbinzila viitoare.

Cronicar

ta ♦mtx

re. tem ura x să M Dană ta mean ta Arerae-a. 
flatarasol alri fit Atacvom. etatartd atata m-i 
f* tafta. v*nad etad • haaa. t*-. «raJ va emaa.

Anaboliți eminescieni
Drmart dia pag a J-a

devabă mnemtaa. care au eoeotttutt chiar «ab- 
•tanta ori chiar pra-textul unor varmsri — nu 
mai taua« azi ceva nou asaltatului. (Acestea — 
ca aâ nu mai vorbim <te tarmutete. etfrwa sau no. 
eooiata pentru ui propriu, uneori ctaar dia 
manuale etaunentaraj. In ecbmab eemne ale Ope
rei — da. Da aceea, c lnevKabiiâ Întrebarea : au 
textele acestui mixtam eemneaitem da eaercflii 
de atrtnt pori prin care ae simte ruopirind, «ore 
Operă, creafivitalea MOinoBCianâ î

Na șfiu cala xaal bună da accaa la un ritemiM 
afectiv și neaproraimator deri! asaaifonajul con- 
fruntativ. Demeraul oe verticală, fie el șl pe 
porțiuni, analiza paradigmatică Un mfelasi tUan 
■1 k-cturâ par a-dogmatică — prin anularea unor 
rafiexe critice) a drumul cal mai acurt și mai 
dreat aura a evalua nu numai funcțtonalitatea, 
ci și vntoarea intrineeta a unul taxt. detanată 
de ..iniimplâtoru’” paratactie. Poarta da intrare 
Bpre acest tărim al coreotxx)denț«tor lăuntrice 
așteptate fi al lnerentetar lacune reciproce irure 
Operă șl Fragmeetarium (pa care orice coofrun- 
tativ Ia relevi) a glvraral — eceet instrument 
absolut nveasar pe cere «ditoarea a avut nu nu
mai răbdarea metodică, dar si cooștiin(a meto
dologică de a-1 alcătui ; depășind net ^timarul 
analitic* șt chiar „indicele de materii”, tezaurul 
de termeni al unei lucrări — aau al unei ocwe — 
cate lnoâri opera «setată altfel, intru cefcrtara ; 
praxls-ului autorului ii coreoDuads astfel un 
praxis «xegetfo care începe cu începutul : repu
nerea taguculul in ordine critlta-

Câ editarea Fragascatarium-utal tal tarul al 
doilea volum e asistai cu nerăbdare) răspund* 
Importantului deziderat exegetic al ounerii tn 
lumină a circulației valorilor semlologtea In crea 
tlvitatea eminesciană, o poate donedi — dacă 
socotim eșantionajul (șl mai alas pe cel parțial, 
lucrind el însuși cu axetnpte selective din volu
mul I al Fragmentariam-ului și respectiv din 
opera beletristică) o dovadă suficientă — ctm- 
s id era ne a paralelă a conceptului de grele. L-am 
extrus. pentru Frarmentarisni din glosarul de 
termeni (v. p. IM) — ideal ar fl fret ca toate 
trimiterile lui să corespundă topic, de vreme ea 
tocmai pentru asta aint făcute ! — Iar pentru be
letristică din tezaurul de termeni «1 Oporsi liîo- 
r&re. pe care Fl am in elaborare.

Două slnț. tn mare, directoarele de arcepti* 
ale sensului de ..oxtatare In spirit” pe care con
ceptul da geniu 11 are In Operă : .spirit** (genius) 
șl ..valoare” (Ingenlum). Cele aproape trei suta 
de ocurente in text și In variante acoperă. Ideal, 
modelul : creativitate spirituală dut>ă matricea 
naturală- Eminescu reconstituie, deci, istoria 
ideii de geniu 1... Iar aceasta. — tară ta fructifice 
programatic o construcție aoerceotivă asimilau, 
șl răapunzind chemării Interioare nocmatice, dar 
ivind privilegiu) rar de a pune In efigie, prin

lata o» armata va taBcEnala acest năator. iată 
oa AteflohagM atnita laaă In urma aa — iată ce 
«msec tata la ama aa. al ..Mioriței*, lată ce 
BAosamere literară ne laaă. iaxă ce mit ne lasă 
_ - a aranaia armă a AentataJ dooOc”. cum zice 
Lrataama. «n at ttaaora care șl Călineacu anu- 
■a ta steasi B aoaateae drew moment initial al 
MMv.i auăQBMocm. mit în care esca stmboiizată 
-«■MMtaa MMmrală a cocorului român tf chiar 
raottafiaa ta inIItacul real al țării reoregentat 
ta taatul carpata”.

lrtâ ama acn uuiraa cnoctdde aici, că „Miorița* 
Ar tartm C — rt «ata. de aa su T — mitul inle- 
taMAM «tata noartre rt mitul întemeierii soiri- 

iraași eonreptul care o definește, propria kri 
craatlritata. Totul — in cadrele blasfem&rii de 
substrat a condiției umane perisabile și corupt 1- 
btte (da unda șl accrantala negatoare da valoare) 
Si In cadrele cops ide rării creației ca tip special 
«te talțlern — cară nu rezolvă, dar dizolvă In 
slna opoziția între aspirația fundară șl luddlta- 
iaa întreținută. Acuasta ag fi. foarte pa acurt. 
rezumatul monografiei concent ui ui liric de ge
mu din tezaurul in lucra de care aminteam.

Deșt ocurentei* atnt infinit mai outine și. pe de 
altă pana, apecifidtatea tor (in fapt : finalitatea 
tor) • radical alta — condiția acceptată inta In 
demonstrat ia de fată — conceptul da geala are. 
tn Era gm tătari am, corespondența evidente cu 
Ooaru. „Geaial culturii” și „geniul bun” (al unei 
creații), ca șl .realul poporului” râepund in chi
puri variate primod accept ii pur metaforice, cea 
a geniului ea duh. Referirile la geniu ca valoare 
<te gindire. ca excelență de creație, olnt. ca și In 
Operă, mai multa și substanțiale, conturi nd 
aceeași efigie. C imit ivi ta tea ca origine « crea
ției — dimpreună cu sub-ideea de demonism — 
•para (p. 123) cu referire la numele Napoleon, 
cu care M sfi«. a aioclai Eminescu (In persoana 
diferita) Intillg varianta ala Odei șl figura Împă
ratului. Ridicarea la eocial — anume, ca șl In 
Operă : la nat tonal —oa face In notarea (p. 52) 
capaeltățU geniului de a duce la progrea o nația 
prin a-i influența aoarta ; dar. relicitează Poetul, 
progresul istoric nu e In genii care «int rare, mat 
rare ha artă dorit tn știință (ta na amintim da 
Cărți te !). d In popor — și In muncă va adăuga. 
Geniul • inta „roga a) cugetării** (p. 178) — sin
tagmă rare face figură da emistih. Da. lată si ne
garea (p. S3), venită, tot ca ai In Operă, din de
rate La existentlal-aocialA si din constatarea Pre
carității coodlțiri : ca ta fia recunoscut ca atare, 
geniul trebuia ta probeze că a și nebun ; Jar 
aceasta prin opera sa I Vituperarea contempora
nilor. prezentă șl aa. oa Înscrie la aceiași sens : 
Macedor.:k| (p. S3) nu e un geniu, ti dimpotrivă 
(ta ne glndim la drastica eatita din poezii la 
adresa unor congenerii. In fine — lntr-un cres
cendo care monumontalteaazâ ideea. geniul e. (o. 
S3j, tarârl ca si In Operă, creditat etic (nu ride 
de alții) șl axiologic (rida de sine) șl mai alea 
creator : ri consună cu corniiItonII tal fără a-î 
cunoaște (p. Ml. creează conjugind Judaeata cu 
memoria (p. 528) )n fine, e etern (n. SM). Relati
vizările apar la tot pasul șl in această apoteoză, 
conform dialect leii între aepi rație sl luciditate, 
pe care o știm dm Operă, inta conflictul de 
esență Intre ..oarecare” și ..Ideal” se rezolvă, ca 
de obicei prin sine : o perlă a fugarelor notații 
eminosciene adună In rotunjimea ei expresivă 
toate contradicțiile si la reduce prin estetic î 
„genial fnrtanatee” (p. 283).

E cuprinsă aici, semnificativ și exemplar, nu o 
calificare, ri o identificare. A na boli za emines
ciană nu « aurtmilafie, ci direct elaborare.



Povestiri fantastice
O antologic de povestiri fantastice ro

mânești. tradusă in limb! străin!, 
lată un motiv de interes deosebit, ru
tine asemenea formule dc carte cu 

temi sini capabile si suscl‘c interesul in sine. 
coresDunzind unei deschideri de sensibilitate 
caracteristic! oentni omul de pretutindeni. Gus
tul pentru fantastic sl insolit caracttxizează 
astăzi mase largi de cititori dc pe toate meri
dianele. ca al pe cercetătorii literari, care s-au 
întrecut constituie o adevărată fenomeno
logie a domeniului. Cu atit mal mult, o anto
logic in limba englezi este menit! sl rițtige 
interesul publicului specializat, sl. de altfel, al 
publicului In genera), adresindu-se cititorilor 
din Ir-o limbă care a Ilustrat cu mult! străluci
re literatura fantastici. Volumul publicat de 
Editura .Minerva este, in acest sens, binevenit. 
Inacriindu-ae Intr-o aerie de initiative capabile 
al puni la indemina vorbitorilor de limbi en
glez! un instrument atrăgător de cunoaștere a 
literaturii rum Ane t>e o latură cort 
unei sensibilități deja elaborate. Un studiu 
introductiv solid este semnat de Nîro’nn Cio- 
banu, istoric literar ce a dovedit aplicație In 
acest domeniu, de care s-a ocunat in mod pre
dilect In ultima vreme. Cu toate acestea, soco
tim d era indicat să pun! la indemioa citito-

ti

REPERE

Jon Irimeicu : „Frig1*

rilor de limb! englez! mai multe referințe In 
ceea ce privește propriile lor tipare de gindire 
si aenslbililate si modul In care materialul tmk 
la dispoziție de traducerile din limba română 
pot al ofere satisfacție gustului lor deja consti
tuit. Ridicăm aici o problemă de principiu, care 
trebuie avut! In vedere 1n mzul unor aseme
nea apariții- Criticul ce introduce materia ro
mânească Intr-un spațiu artistic mai amplu, tre
buie să facă apel ia un studiu amănunțit al 
sensibilității străine, ii «£ ..ofere" materialul 
său intr-un tipar artistic estimat cu multă gri
jă- Referințele din textul irtroducUes lui Nico- 
lae Clobanu la literatura englez! sau germană 
sini pareunocioae-. criticul ipaistind mal mult 
asupra unor analize sf considerații eu valoare 
generală, a căror termmi ajnt. de axemens, 
traduși cu mai putină acuratele in limba ro
mână. insistindu-K pe efectul de Ulteralitaie*. 
dar care nu mai s»un astăzi maro lucru citito
rului de iambi eneieză. O adaptare mai atentă 
a tocului U censibilitatM de astăzi a cititorului 
«i apelul la referințe care aă-i fie familiare «i 
*ă-l facă Înțeleagă motivele românești fi de
corul invocat In presele pe caro urmeeută sl Io 
dteaacă ar fi contribuit la succesul sigur al 
acestei anantil

Selecția antologiei este de eaa mal bună ca
litate. fădnd aoel la autorii daslri al domeniu
lui. de la Eminescu la Mateiu Caragiale. O mai 
ampli reprezentare • proecl fantastice a iui 
Caragiale ar fi fort poate indicată, Dutfndu-se 
renunța la alte contribuții, tadeoaetai dintre 
autorii de dată recentă. Con traversa bilă este, 
de pildă. pgrM".tta lui Cezar Petrescu, care nu 
a fost un autor reprezentativ pentru literatura 
fantastică, după cum o pros! de Oscar Lem- 
naru. autor de altfel lxjtcrr*ant. dar nerrpre- 
aentativ pentru marea literaturi. — poale fi 
semnificativă pentru circuitul intern, dar. in 
orice caz. nu Isi afli locul intr-o ontologie de 
asemenea prestigiu, menit! să nuni in mina 
cititorului străin textele osia mal importante 
d.rfl literatura română.

Pe de altă parte, prezenta lui Mlrcea Eliade 
Si a unei foarte interesante prasa de Ștefan 
Bănulescu cotnoensează licența oe care o re
prezintă povestirea lui Oscar Lemoaru. Ceea 
ee particularizează Insă această antologie e«te 
fluenta versiunii englezești, cu totul zematca- 
bilă. Profesoara Ana Cartianu a făcut un efort 
neobișnuit. încununat eu izbinda unul text de 
ținută literari Incontestabilă. Lulnd in consi
derare dificultățile de traducere, mi s-a părut, 
de aceea, că ezitările din traducerea prefeței lui 
Nlcolae Ciobanu sint datorate eventual caracte
rului special al terminologiei literare folosite. 
Prin aceasta, vrem inc! o dată să subliniem 
că sintem foarte conțiientl de dificultatea unei 
asemenea intre o rin den sl al salutăm reușita sL

Aurel-Dragoș Munteanu

Modalități ale prozei elvețiene

Problema literaturii elvețiene de ex
presie franceză ar putea fl clarificată 
pornind către aflrsltul secolului XVIII, 
cind autonomia literari a «crierilor 

roman de devine un lucru de netăgăduit. Seco
lul urmAtor preia acea hotârire de indepen
dență. voind să demonstreze lumii Întregi ce 
Înseamnă a ..deveni iu Însuți-, ce inscsauiă «ă 
dovedești c& cxijtt de zinc stătător, cu argu- 
menielo unei litoraluri de o euloaro si de o 
vivadMtț irepetabljâ in alte lUcraturL Pin! 
de eu rind li tare ia roman de arau socotite ca o 
anexă la literele franceze, scriitorii roman2l 
fiind clasificați dreot .xeglonaiisti- sl trccuti 
undeva in „provincia literelor*. Această do
rință de independentă precum si de renaștere 
a literelor romandc este dovedită de un gruo 
de scriitori alcătuit in 1904 din CharlcK-Ferdi- 
r.nnd R;<mu2 Alexandre 81 Charles Albert Cln- 
gria. Adrien Bory. Henry Spiess $i Gonzague 
de Reynold. El vor alcătui generația de la 
C.ihier Vaudois, caiete înființate In 19H. „Mica 
provincie-, cum era numită literatura helveți 
de origine franceză hi dstigă pe Plan artistic 
propria identitate sl independentă. Literatura 
ramând! vo dovedi câ nu este nevoie sa fii o 
nație mare pentru a da o literatură mare. De 
aceea considerăm un fapt cu tolut meritoriu 
alcAtuirea unul volum ce cuprinde o antologie 
a prozei scurte elvețiene •) de limbă franceză 
(roma nd A). Lucrarea aparține lui Jean Grosu. 
care a dat la lumină un volum bine dus la 
punct din țoale punctele de vedere. Mal intii 
selecția : scriitorii slnt renrezenlatl din toate 
epocile 1ncon;nd de la Charles-Ferdinand Ra- 
muz (1878—1947) oină la Anna Lise Grobf’ty 
(n. 10191. Pentru a fi bine reprezentat genuL 
traducătorul ii Îngrijitorul ediției a introdus in 
volum cite trei autori reprezcntlnd aceeași ge
nerație. Credem că acest criteriu a fost folosit 
sl pentru a deosebi trăsăturile comune socri fi
er literaturii romande din morile respective 
precum $1 trăsăturile unice, tipice fiecărui scri
itor in nnrte. Prozele alese slnt tipic .«elvețiene-, 
slnt scrise cu patos, cu nostalgie, cu o Imensă 
încărcătură sentimentală, cu o Iubire fără mar
gini fată de fiecare palmă de Dâmint. fată de 
flecare frunză, fată de cea mai lndeoărta’ă 
amintire. Volumul e«te însorit de o introduce
re succintă, dar bogat! In informații, care nu 
Păcătuiește Drintr-un număr mare ii olictlcos 
de pagini, iar prozele fiecăruia din cei douăzeci 
si unu de autori sint precedate de o completă 
fisă biobibliografici.

Antologia a fost alcătuită oe baza a două 
genuri ale prozei acurte : unu) este reportajul 
sentimental, literatura-document si altul «chita 
sau povestirea, adld literatura de ficțiune. în 
prozele din volumul de fa»ă scriitorii romanzi 
excelează în genul renortalului sentimental, al 
literaturii document sl al momorialirticii. Din
tre aceștia amintim oe Charles Ferdinand Ra- 
muz a cărui pie^ă Culesul viilor este o mic.1 
bijuterie, un exercițiu de virtuozitate. Totul 
stă suh aura amintirii cool Uriel, natura, d st- 
aonalele sînt transfigurate artistic, tesatura-bn- 
rorâ. încărcătura-emoțională. Lumea lui Ramuz 
este într-o continuă, frenetică mișcare, culorile 
slnt tari si vil. Nu dintenba se «pune despre el 
că este „cp! dinții scriitor total al Elveție! fran
ceze-. Proza-document a lui Ramuz osie de ne
confundat si poartă pecetea specificului ro- 
mand.

Tot pe traiectoria areătui gen literar «e în
scrie Si Gonzague de Reynold (1880—1970) bine 
reprezentat cu povestirea Sufletul Fribnurgului. 
tipic helveți, nuri In d amprenta unui soirlt m~i 
rece, tradiționalist sl rerinut. dori orara de fată 
11 caracterizează ca oo un sentimental, eare se 
la ceste picior din cind In rind. ea să-si nuni 
friu simțămintelor ce-1 anim! cind scrie despre 
tara sa.

Un scriitor de notație exact!, «crlerile saic 
fiind mai adeica amintiri sl referințe așter
nute pe hlrlle. este Chiries Albert Cingria 
(1883—1954) care e«te prezent In volum cu Flo- 
rileril helveilce. proza unul erudit ce se admiră 
pentru erudiția sa. dovedindu-si harul de acrl- 
Itor al amănuntului cu minuție descris, a) si
tuațiilor deoccblte petrecute in Împrejurări ba
nale.'

Maurice Chappoz (n. 1818). intelectualul de 
forma |ie clasică, autorul „nu al unul VaLaii

pitoresc- ci al unui „Valals Latin, traditional-, 
excelează In arta portretului. Reprezentat In 
volum cu Portretai vilalsanllor. autorul ia do
vedește a fi si el. In altă ordine decit cei co
mentat! mai aus. un excelent autor da literatu- 
ră-documcnt. Proza e scrisă ca un scenariu ci
nematografic. scrisul e viol, modern, implicat 
in realitate, dar sl In tradltic.

Premiantul Goncourt al anului 1973. Jacgaes 
Chessex (n. 1934) este cunoscut ca aciitor de 
proza scurtă prin celebrul volum .Paztretal 
vaudezllor, o adevărat! ..treacă a earact«mlui 
popular vsudez". Este lucrarea unul autor caro 
a devenit mare scriitor european culUvind o li
teratură tinic națională . merglnd Ia originile 
vaudezilor. dec! sl La ale sale, dăruind lumii li
terelor europene tabloul specific bel vet. Exce
lent DOrtrctiat. Chessex este reprezentat In vo
lum cu proza Femei In care avem de a tace cu 
o scriitură de o acuitate rar Intilnit!. cu por
trete parcă trase cu pcneluL Senzația de vizual 
sDorește cu cit Înaintezi tn lectură.

Volumul mal cuprinde do oi tinere autoare 
extrem de dotate. Se simte «iguranta de sine a 
tinerelor care nu mal au nevoie, ca străbunii 
lor. «ă lupte pentru un specific national. Ele 
vin ne un teren arat, cultivat, roditor, ii proza 
lor de ficțiune dovedește Încă o dată harul mi
cului Dopor roma nd. Una din ele este Etienne 
Bariller (n. 1947) si a publicat pin! In orezent 
Șapte romane. Este prezentă in volum cu po
vestirea Gelozie In care se dovedește a fi de o 
matură forță artistică. Stăpină pe arta portre
tului. dez voi tind a intrigă bine pus! La du net, 
Etienne Barilier continuă tradiția literelor ro
man de. Cealaltă este Anae Lise Grnhdy (n. 
1940). de două ori premiantă, odată In 1969 cu 
premiul Georges Nicole si in 1976 cu oremlul 
Schiller. Povestirea Josnica bestie, bestie moar
tă aduce un suflu novator, un stil prooriu. ori
ginal. anropiat de prora absurdă.

Nu de puține ori ne-am exprimat prețuirea 
fată de arta de traducător a lui Jcan Gr ou. 
alcătuitorul acestui volum. Inc! o dată trebuie 
&ă menționăm acuzația ci totul ar II fost scris 
tn românește. Si nu a fost lucru ușor traducerea 
acestor proze cu o încărcătură barocă, stufoa
să. cu fraze lungi si greu de reașezat intr-o 
nouă form!, deși tot de aorginta latină.

Ioana Diaconcscu

*1 Proză scurtă elvețiană de limbă franceză, 
traducere, selecție sl prezentări, cuvin! înainte 
de Jean Grosu. Editura Minerva 1981.

REVISTA STRĂINĂ

HECHT Tlnlr» de numii 18 
Ut DU I Dun J, student! in anul inti!

■nl, Dell* 
*1 Faenltl-

til de filologie (secția reaini-hllni) 
«cric poeme, traduce din autori latini fi, ra a 
aurprinzitoare «iguranțâ. Iți exprimi opiniile 
despre cărțile tare a incinti, ta texte eare ne-o 
recomand! ca pe a viitoare eaelsti. ■- 
pileați, hpltlti de voluptatea asociațiilor șocan
te. Cn bucuria descoperirii unei foarte iuxrs-
trate persoane la clipa in care se decide «â-șl 
urmeze vocația, publicăm primul articol semnat 
de Detl* DunL, «perind enorm In precocele 
ei talent.

Cezar Ivănescu

Fereastră deschisă 
spre univers

dacâ «e consideri naridoxaU DCC ten ta 
lui I.M. PanayotopouICB LapArut re- 
• -nt la editura Albatros In traducerea 
Măriei M«rinr«cu-Himu ai a iul Ioan 

Mirul el nu poate fi decit o oglindire ungblu- 
La'â a fenomenului tXH-tic. rid artistul nu-sl 
ultknzj di-srvndenta claulcvl Elade. dar nld nu 
abdică de la un spirit vita! meridional.

Internat iul ores* or două fundamentale coor
donate reprezinți matricea lirici ; oendulsreo 
Intre contcmolatla zneditcraneaani. dramatica 
determinare in timp a ființei ai o vizionari ex- 
tindere a terestrului ..mundua homlnutn** ta un 
cosmic oicumenic reorezintâ mobilul edificiului 
poetic.

Evoluția temnoraH a poeziei, determinat! de 
mișcările intime ale unui eu marcat de reoL 
desenează o ampli harți : de la influenta sim
bolismului francez (rea im tit! de generația unul 
Cottas Caryotakii. Cleon Paraschas. I. M. Pa- 
navotapoulofl sl Marla Pol Id uri) ia «UDrarcalis- 
mul grefat spiritului elen sl mitologiei autoh
tone. Eliberară] poetului oe realizează In olanul 
expresiei formale : ca anticul PausanlM. artis
tul opune simbolului ..Nosxjr o geografie te
lurici a vitalului ca unici alternativi intr-o 
lume suspendați. ..Wool ke o logos* (Ticerca 
sl Cu vin tul) sini prerogativele acestei alterna
tive. Cind fluxul poetic devine vocea umani
tății terorizate de istorie. Panayotopouloa se 
apropie de filiera spiritelor ..de cetate- ca 
Jean P. Coutaocheru. autorul poemului: „Cu 
arina sl tridentul". De la perioada dnd «rosul 
contemplativ Iii aaoctaM o mitologie de ten
dință romantici, dar de facturi simbolici 
t-Cartea Mirandei*. ..Schite lirice-) la priva
rea de comunicare a -întemnițatului ce nu ci
tește Biblia*, vitalul parcurse diferite trepte in 
raportul cu „irreparablle tempus". Daci O. 
Elyria cultivi poezia mitologici eline in struc
tura el clasici In sine. In (opul, cadența el in- 
terioari. urmărit de antica demnitate a rostui- 
ril poetice, reaction I nd împotriva a ceea co 
T.S. Eiioc numea ..Provincialismul nu In spațiu 
ci in timp", la PanayotoonulM anticul mit cu 
simbolurile sale Ireee In poezie, artistul urmă
rind esența lui In Istorie, precum Seferis la alte 
niveluri. Ahile. Anadyomcne. biblicul Moine sau 
semnificația iul Lao-Tzi evocă o mitologie 
proprie. relevindu-*e ea proiecții directoare In
tr-un oo*m ca „Fereastră deschisă soro uni
vers-. nrisml aaezatl la ochiul întors spre sine 
al lumii.

Axat ne Idee a de timp, poemul concretizează 
on circuit hegelian, o solrall evolutivă a ființei, 
dd emul este singurul actor al acestui scena
riu. avi nd la dreapta vitalul existentei, la «lin
ca «roalunea timnului, iar ne figuri masca imi
nent! a marții. Dominarea rational! a materiei 
Intuitive realizează un sistem ordonator near- 
bitrar. necesar unei astfel de întreprinderi poe
tice. unde ambiția marii sinteze coordonate 
ana tio- temporal poate duce la haos. A don ti nd 
structura simfonici quadripartlt!. ce4e 91 de 
nuclee-unitatc construiesc duo! principiu) mo
zaicului. inovlnd. un sistem articulat armonic 
pe vertical! si contrapunct^ pe orizontali, te- 
■ele centrale ztrfltoat cele 4 nării ca un „cân
tar flrmus-. eare imnreun! cu vocea unic! 
interioară conteni «altate - in dWmitaW. Mo
tiv» iflvuwrnte sl eterogene eoexlâti. intuiția 
ealcultnd Inteligent momente de .jtwnlro- In 
textura poemului. în cadent! epic! fictlunro 
plead de la o situare anistorici In secțiunea A. 
evodndu-1 ne Lao-Tzl sl oe Anadyomcnc. pen
tru ca in B întreaga economie a poemului h& 
ae orienteze duo! simbolul relcvdnd
uzura unei contemporaneități. Secțiunea C cul
mi nead deschizi nd In mod necesar o perspec
tiv! a unei civilizații posibile oe ruinele pre
zent ului istoric, certlfieind Insă. nona parte n«n- 
ta la vastitatea noilor spatii. ..Adagio finale-, 
ultima parte, concretizează sentimentul stinge
rii fie In valpurtice dansuri ale Nootil. fie in
tr-o intomnare a poetului „însingurat / elibe
rat de țoale I anonim-. Dualitatea artistului nu 
admite ins! absolutizarea unei știri : ..Istoria 
noastră e clipa > Clina ce se numește Ne fer
tili f ...Anadyomene i ...Beatrice-. Adevărul 
condiției existențiale nu este Identificat, d 
aproximat. Intr-un text gnomic perechea mi
nimali existent!-neant este Teorc2entaf& ca o 
singur! structuri ambivalent! : „...Și-ntindc 
Brahma, cel cu 2 fete, nidoarcle / ne verzile 
adîncuri de bazalt i Din amlndoul fețele exiș
ti una singur!-.

Din moment ce eontempor.ancita’ea l-a numit 
pe I.M. Panayotoooulo) ..poet-, al unei creaiii 
originale, opoziția dintre ce este tradiție sl ce 
eatc inovație in poezia sa cade : poeții greci 
continui al fie Ins! confruntat! cu o orelude- 
eată euroocani, rit la «ut! din spiritualitatea 
lor anarținc «ciriiului neogrec. cit mitologiei 
antice sau atitudinii eterne a clasicismului grec.

I.M. Panayotopoulos. ca si Odyssoas Ely tis se 
vor judecați conform principiilor criticii ex
primate de Ezra Pound care „sfi rintaroncra jn 
aceeași balanța oe Tcocrii si do Yeats". Elada 
contemporan! si cca etern! se lntilnosc in 
timpul poetic intr-o mișcare perpetuă de cerc 
beraclltlan.

Delia Dună

') I.M. Panayotapaulas. „Fereastră deschis! 
in „Cele mal frumoase pM/t*

• UNII DINTRE cct mal popular! scriitori, com- 
poziton, regizori 91 acton sovietici particip! Ia edi
tarea discurilor pe eare sint imprimate puve>ti. 
Acestea au anual tiraje de citeva milioane de 
exemplare. Printre cele mai mari auceese ale ulti
melor Iun! este Alice In (ara minunilor, cunoscuta 
poveste a lui Lewis Caroil in regla lui Oleg ohe- 
raslmav. Mutic* «cestul disc aparține iul Vladimir 
\1s>țki iar printre interprețl se numSrA cunoscut! 
actori al teatrelor aovictlce. Major lunca discurilor 
pentru copil apărute In ulilma perioada atnt mu- 
«Jciluri. Citeva dune melodiile din aceste specta
cole de plex-up au devenit atit de popularo, Incit 
acestea au trebuit sA fie imprimate pe discuri care 
cuprind numai dntevele Inspirate de o anumit] 
poveste.

e PROBABIL cA putini iubitori al literaturii î<lu 
cA la Roma există un muzeu consacrat memoriei 
lui Goethe. CAci genialul scriitor german a făcut dese 
cAIAtorli In peninsula |t chiar a locuit intre anii 
17a«—nsa pâ via dat Corso la nr. 10 din Roma, una 
dintre cele mal vechi st râzi din capitala lla’lanâ. 
Intre plesc'c cele mal Interesante ale muzeului slnt 
peisajele pictate ți desenate de însuși Goethe, pre
cum șl manuscrise — devenite celebre — despre 
monumentele artei italiene. Muzeul tncearcâ tâ re
constituie acea «tmosferâ spirituali care avea sA-l 
facă pe scriitorul german ii afirme cl sndarea 1n 
italia a Însemnat pentru ei „o adevfiratâ renaștere"*.

• o AnEV ARATA comoarl arheologici a fost 
descoperita de curind pe fundul golfului Imiți, in 
apropiere de Nagasaki : «Abil mongole, statuete din 
bronz, vase, peceți de cupru datind din vremea 
hanului Kubllai <1214—I2J<). Kubilai. unul dinire

nepoții Iu! Tamerlan, a încercat sl Cucerească Ja
ponia cu o flotâ de 1 <M corAhfi. Dar un puternic 
taifun a distrus un sfert din (lata invadatoare si 
temutul han a renunțat la planul sâu.

• REVISTA AMERICANA New Setentiat publlrA 
sub semnătura profesorului Ftoyd Lawnsbary de 
la Universitatea Yale, un interesant studiu asupra 
celor îO de semne calendaristice mayașr descope
rite pe pereții unei elâd^n din localitatea Banampac, 
din xud-estul Mexicului. Savantul american ivan- 
seazâ ipoteza el vechea popu’ațle may« ae orienta 
tn intocmirca calendarelor nu pa poziția planetei 
Venus.

• „SĂRMANE YORIK" — celebra repltcâ ham- 
tetian* putea fi citliA pe afișele lipite pe De reții 
Teatrului Național din Londra, unde au fost vin- 
dute recent Ic iritatle costume'e cumn'’utH irupe 
dramatice ..Old Vi.— specializata In montar e pie
selor iul Shakespeare. Printre ob‘ecte’e oferite se 
află craniul ..sArmanului Yurik* care împreuna cu 
cAmaea lui Hamlet au fost adjudecate pentru suma 
de 1st lire sterline. Ava cum se știe, reputata for
mație teatrală șl-a Încetat activitatea in urmi cu 
un an. ca urmare a hntArirti Consiliului de art! a< 
Marii Britanii de a ausnenda subvenția anuală de 
aeo ma Ure ee-i era acordata.

• IN STANDCH1T.E librăriilor spaniole se aC!t o 
ediție completă a operelor lui Juan Ramon Jimenez, 
unul dintre cei mal mart poeH al Snsnlel moderne. 
Publicai! 'la Editura Taurus. In 23 de volume, nd1- 
țla a fost pregătita de profesorul Richardo Gu'.îon 
eu ocazia centenarului nașterii poetului, aniversat 
tn )M1.

Nici „plăsmuitor de feerii", 
nici „pelerin al inimilor"

arareori soarta a fost mal generoasi si 
totodată mal ingrată cu un scriitor, cum 
a fost cu Ponaiț Is trail Unii a-au gră
bit sl pună apariția scriitorului pe sea

ma nereușitei tentative de sinucidere din ianua
rie 1921. sl pe cea a mecenatului Iul Romain 
Rolland. Dar drama consumați |n narcul „Albert* 
din Nisa, nu a născut prozatorul. Falșii sinucigași 
fac mult caz de morbidei* lor intenții oe care 
le «mină întotdeauna ..sine die-. Dispcrațlt ade- 
vlrați. o fac. du o declară. Panait Lrtrati apar
ținea a reel ora din urmi. Restituit vieții pentru 
14 ani, «I nu avea «4-st braveze gestul (de care 
mai tlrztu ae va rușina, ori. La no) diSDCr&ri 11 
va regreta nereușita), ci va continua lupta 
Începută In anii uceniciți militante si literare la 
„România muncitoare*, sooi La „Lumea nouă* sl 
la „Tribuna tnuu port uri lor". Debutul Iul de ga
zetar In limba franceză s-a făcut In 1919, în zia
rul ..La Feuille- din Geneva, unde a publicat trei 
articole. Este adevărat, pe atunci Incâ nu era 
un aariitor !n sensul prooriu al cuvlntulul. Dar 
nld un străin de Utere căruia tăișul briciului sâ-1 
fi retezat cordonul ombilical ce 11 lega de
vagabondul romantic, eliberlnd din e] scri
itorul. Mal bine de zece ani de presă 
ficuaerl din Istratl un profasianLșt al 
cuvlntulul scris, chiar dacă ceea ce în
credințase pin! atunci tiparului nu fusese decit 

t publicistică.
Restituit străziL vagabondul cu grai de aur, ce 

avea sl-i intrige pe criticii șl ne exegețil săi li
terari de mai tirziu, n-a pregetat — constrins 
fiind — să ae Întoarcă la vechi 1e-1 îndeletniciri. 

„ care nu aveau nimic comun nici cu publicistică 
fi nici cu liieratura. Chiar dup! apariția ..Chirci 
Chiralina* In revista ..Europe- — debut senza
țional înregistrat de unii sceptici la București cu 
ironie si suspiciune —. Panait Istrati trudește un 
timp ca zugrav de imobile la Paris (..nu încetez 
sâ urc pe o «cheli de opt metri pentru a sixii 

- zidurile liceului St. Louis din B-duI Saint Michel, 
44, totul pentru 32 dc franci sl 50 centime, și 

* asta fără ca tovarășii moi de lucru să se Indo- 
: doiAscă de dubla mea piele**), npoi. din nou. ca 
: fotograf ambulant pe Promenade des An

glais, din Nixa. Aici 11 Intilnețte pe Stclian Po- 
poescu. directorul ziar viul „Universul* din Bucu
rești. care citește uluit numărul din „Europe- 
cu prefața Iul Romain Rolland intitulat! „Un 
Gorki balcanic-. Acesta l-ar fi propus compa
triotului rătăcit la Nisa să accepte costul de co
respondent de la Paris a! ziarului său. propu
nere declinată de scriitor care nu dorea „să-$i 
aservească in vreun fel conștiința-.

Marca dispută in jurul scrierilor lui Istratl In 
francezi a eoni In unt îndelung, aț i tată fiind atit 

: de contestatarii acestuia din tară, cit ei de unii 
dintre pretinșii lui apropiat! din epoca arderii 

: scriitorului In Franța. Cei dinții nu-i contestau 
numai scrisul, ci si talentul. Ceilalți. In frunte 
cu Pierre Abraham (fratele si succesorul lui Jean- 

: Richard Bloch la conducerea revistei ..Europe-) 
lăsau să ae înțeleagă d nu Istrnti ar fi fost au
torul operelor sale apărute In franceză, ci „co- 

: rectorii** Iul. Pierre Abraham nu ac afla aă de
dare, In 1932. că „revizuirea* manuscriselor lui 
Lstrati de către Jean-Richard Bloch ar fi însem
nat „rescrierca In întregime*. insLnuind chiar că 
principala sursă de inspirație a „conteatatului- 
scriitor ar fi fost povestirile cizmarului Gheor- 
ghe lonoscu. Șapte ani mai tîrziu. In decembrie 
1959, aflindu-mă la Paris ca bursier UNESCO, 
am insistat pe lingă ambasadorul nostru dc 
atunci In capitala Franței. Mircea Bălânescu. 

: «ă-rni mijlocească o convorbire cu Pierre Abra
ham folr-un cadru adecvat discutării unor pro
blem o „gingașe- do relația Istrati-Bloch. Aces
ta 1-a invitat pe b&trinul director al revistei 
„Europe- ia un dineu la care a participat Si pro- 

: za tarul Plcrre Gamarra. Am adus vorba despre 
afirmațiile făcute Pierro Abraham pe mar- 

; ginea interviului cu Gheorghe fooocu publicat 
în' septembrie 1982 de JuUete Pety. îri. pngfnîîe 
revistei „Europe*. Discuția n-a aprina, septua
genarul „contestatar“ inccrclnd să demonstreze 
că Panait Lstratl nu $J-ar fl datorat aucceaul li
terar decit fratelui său. Jcan-Richard Bloch, 
care „1-a făcut lizibil-. Am adus contraargumen- 

. tele de rigoare, inclusiv citatele din scrisoarea 
Iul Bloch către Romain Rutland, prin caro acesta 

'■ Iși arăta admirația nețărmurită față dc scrierile 
lui Panait Istratl, ceea ce 11 făcea sl declare că 
„ori de cite ori voi avea manuscrisul vreunul 

* volum al său, îl voi publica*. Pierre Abraham 
ai-a susținut teza, arătind că Bloch or fl citit, 

: revizuit *1 rescrli toate manuscrisele lui Istratl 
de la „Stavru" pin! la „Cndin- și ..Mihail*. Drept 
care, spunea cel dc al cincilea director al revis
tei „Europe- (după Bloch. Paul Eluard, Rene 
Maublanc si Rene Jouglct, toți decedați la acea 
vreme). In curind „Europe- va edita un număr 
special dedicat vieții li creației lui Jean-Richard 
Bloch, in care «e vor aduce multe clarificări pro
blemei pusă In dezbatere.

Ace-st număr a apărut In iunie 1966. L-am 
parcurs de la o copertă la alta. Nicăieri, nid un 
cuvint despre Panait Istratl si colaborarea lui cu 
Bloch. Nici măcar in notele biografice care in- 
«oțeic textele ccfondatorului revistei, nu ac po
menește la anii 1923—1935 (perioada scursă in-

văzut de loan Grigorescu

tre apariția „Chlrei Chiralina- si moartea lui 
Panait Istratl) ceva despre relația dintre scriito
rul romln sl primul său editor. Nimic, absolut 
nimic. Și nici asta nu «-Ațe dreot. Deoarece, intre 
Panait Istratl si Bloch a existat o profundă 
prietenie și o colaborare literară confraternă. 
ceea ce ii făcea pe Bloch «ă mărturisească : 
„Dtn prietenie i-am recitit manuscrisele primelor 
Cărți. Progresele sale m minuirea limbii fran
ceze au de ce să surprindă. Nu i-au trebuit de
cit ci ti va ani pentru a deveni maestru..."

S-a stins astfel dt* Ia sine o polemică străină 
de cel doi liteiațl, lipsit! de obiect. Nici Bloch, 
nici Lstrati n-ar fi avut ce să cijtige din conti
nuarea ei prin interpuși, asa cum numai de pier
dut au avut pin! acum totl cei ce s-au incerta 
În tagma detractorilor marelui scriitor bilingv. 
Nici Rolland, nici Bloch, nici Jacques Robert- 
france nu și-au atribuit vrcodail „meritul" de 
a fi scris ceva In locui lui Istrati. Integritatea 
operei acestuia ii aparține atit in franceză, cit si 
în română. Orice interpuși sint nuli și neavenit!.

Admiratorii i-au zis ..plâsmuitor de feerii- sau 
„pelerinul inimilor-. Nu era nici una. nici alta.

Cî doar un mare poveștilor si un incomod mili
tant pe baricada dreptății. A iubit drumurile, dar 
înstrăinarea l-a repudiat. Scria ‘ „Mi-am iubit 
totdeauna pămintui din care am ieșit precum 
Si duioasa lui limbă (...) Pc petecul de pămlnt 
ce ae cheamă România, eu am rădăcini adinei. 
O ii frumaa aâ scrii franțuzește, fără să fi des
chis o gramatică ; o fi frumoH să ai cu tine toată 
presa pariziană (...) Dar mult mal frumos este 
să rămli ceea ce te-ai născut, dnd tu-ai născut 
iubind. Pentru acest românism am refu
zat s& devin francez, sâ prima.%c premii, 
sâ port Legiunea de onoare, să-mi uit limba, să 
nu-ml mai revăd meleagurile copilăriei, sâ mă 
procopsesc și să mă îngraș (<•■) Să dea Dumnezeu 
acestei țări, oameni care s-o cinstească peste 
hotare mai mult decit am cinstit-o eu. dar ml 
se pare că o să treacă multă vreme pină să sr 
mat repete cazul meu. Pcnlru care, eu nu am 
nici un merit Nu eu. ci destinul meu a fost mu
rele meșter (...) Moartea nu exLstă pentru mine. 
CI doar dragostea de viață”.

Istratl n-a fost nici măcar un „exotic-, ca 
Pierro Loti .sau Kipling, cu care multi l-au ase
mănat. Tot cl h du nea : „Las do oamenii de bună- 
credlnțâ să judece. Aci-atcr oameni — singurii 
cărora mă udrcacz in lot Ce scriu —. Io voi a ou ne 
că majoritatea eroilor mei sint români, ori din 
România, ceea ce pentru mine e același lucru ; 
că «cești croi au aindlt și au grăit — in sufletul 
meu timp de ani îndelungați — in românește, 
orictt de universală ar părea simțirea lor redată 
în «rtâ. Iată citeva din motivele, care adăugate 
la cutezanța mea dc a scrie românește precum 
șl la numărul cititorilor mei din România, imi 
dau dreptul de a fi scriitor român...-.

sport Ochelari,
păpuși, podoabe

titlu) l-am cui ea de pe fruntea unul 
magazin. Era dimineața, o floră- 
reasâ cin La ca «ă sc încălzească, 
iar eu socoteam In gînd ci sini 

dator un măr, o nucă, o ramură de brad 
înzăpezită, doi biscuiți și patru mierle sirins 
legate de-o nula de alun psihologului Vic
tor Stăneuleseu zis Mandiba. cel care, îm
preună cu Ștefan Covaci și Valentin Stănescu, 
ne-a înnegurat speranțele și ne-a strecurat 
cucută-n oala cu vm. După ce-au ratat în 
chip rușinos calificarea în turneul final a! 
campionatului mondial. Ștefan Covaci s-a re
tras la Cluj, ca sâ plece odihnit intr-o țară cu 
climă mediteraneană. Valentin Stănescu s-a 
cocoțat in scări. Ia Dinamo București (mai 
are de aurit clanjele de ia u$ile casei) tar 
Mnndiba, mare intelectual de P<jdul Grant 
(cei vechi, bineînțeles), a deschis o școală dc 
antrenori. Nu vă cruciți, nu holbați ochii, 
viața, așa cum spunea Panait I strati, nu-i 
altceva decit o escrocherie divină. Dacă Ve
neția Plutește, Și-a zis Mandiba, nici eu n-â.n 
dreptul să mă scufund. Drept pentru care a 
închiriat, pe banii federației de fotbal, hotelul 
Național din Bulevardul Republicii și a che
mat o sută șaizeci de pretinși antrenori pe 
care să-i instruiască, sâ-i indoape cu idei 
adicătelea, apoi să-i examineze și «ă le dea 
categorie — așa s- zice in Județul CNEFS. a$a 
scriu șl eu. Școlarizarea a durat două săptâ- 
mîni și nu s-ar fi oprit aici, dar venea reve
lionul, sărbătoare care, orișicît, te cheamă 
spre casă. Cea mai reușită lecție, cred că 
n-aveți nici-o îndoială, a fost banchetul. în 
imediata apropiere, lecția inaugurală, !n ca

dru] căreia 1 s-a înmînat un carnet de antre
nor portarului de hotel, ca să nu permită in
trarea in local și-a altor clienți. Gustări calde 
și reci numai pentru cursanți. Nu știu cuin 
s-a procedat cu berea si vodcile de rigoare, 
dar am bănuiala că n-a ieșit nimeni in pier
dere. Profesor și președinte de comisie a fost 
Mandiba și prin urmare n-a avut nevoie să 
mai cheme și vreun antrenor cunoscut ca sâ 
tină o lecție sau măcar să vadă la față glo
riile fotbalului de mină. Și eu sint de părere 
că bine a făcut. Ce: o sută șaizeci de cursahți 
reprezintă arma noastră secretă. Feriți pirtia 
alde Kemoes și Maradona, Victor Mandiba vă 
pregătește urgia neagră ’ Și ca si nu credeii 
câ-i de glumit cu el. vă anunț câ duiiâ ce-u 
turnat lum nt (o o sută șaizeci de capete de 
antrenori calego:\a Ii. 111. IV, a chemat alte 
o sută optzeci de cadre pc care să le înalțe 
în grad. Mirosind, insă, că hotelul Național 
nu-i un vad unde să te dai in leagăn după 
pofta inimii. Mandiba a mutat tabăra la Sna- 
gov, ia hotelul în care. împreună cu Ștefan 
Covaci șl Valentin Stănescu. au pregătit cu 
de-a măruntul pierderea partidelor cu Unga
ria și Elyeția.

Ochelari, păpuși, podoabe.
N-avem fotbal, dar avem fabrică de antre

nori. Și nu contează că n-avem cui să-i vin
dem, Important e câ am deschis negustoria șl 
că la cirma el l-am instalat pe Mandiba.

Dc aici șl vorba pe care-am auzit-o sub 
Podul Grant (cel vechi) : mă, căscaților, 
lovl-v-ar bomba cu nutrii ’...

Fănuș Ncagu

Luceafărul
Revitifi «dilată de 
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