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Proletari din toate țările, uniți-ră I

Luceafărul
Sdptâminal ediiat de Uniunea Scriitorilor 

din Republica Socialista România
A,

republica
r

epublica înseamnă în modul ce] mai de
plin expresia organizata a binelui gene
ral. Lucrul public, cum îi spuneau anti- 
oli. este astâzl Identificabil cu opera de 
construcție socialistă, cu cincinalele bo
gate în succese economice și eu schimbarea La fată 

a țării. Căllnescu spunea că scriitorul trebuie ai stea 
ziua în vuietul cetății, pentru a se putea reculege, 
noaptea, în ritmurile creației durabile. Este larma 
șantierelor, a combinelor de pe ogoare și a motoa
relor duduind In fabrici. România, republica socia
listă de astăzi, este o țară nouă, cu temelii stră
vechi, o patrie de oameni devotați binelui colectiv, 
pentru care nu precupețesc nici energia, și nici ta
lentul. Document edificator pentru conștiința socia
lista a ța-ti de astăzi a românilor, Codul eticii și 
echității socialiste, statutează în primul său para
graf trăsătura fundamentală a comunistului, dato- 
rki sa față de colectivitate. Nu există nicăieri in 
lume o expresie mal adlncă a vocației republicane. 
Participarea fiecăruia La treburile cetății creează 
premlteie unei expansiuni fără precedent a ener
giilor naționale, șl d? aceea credem că numai sub 
zodia socialistă a țării au putut să se împlinească 
cele mal mfirete aspirații ale unor înaintași ou gin- 
dul atlt de nobil, cum a fost Bălcescu, republicanul 
de la 1848. Eminescu, apărătorul „claselor pozitive*  
ale națiunii. Goga, ctntărețul idealurilor de unitate al® 
națiunii, șl al altora dintre cei care au pus urechea la 
inima poporului. Republica a însemnat visul propăși
rii pentru toată România modernă, iar transformarea 
•*  ’f formă de viață a națiunii, în anii socialismu
lui, adaugâ încâ un atribut fecund creației istorice 
a timpului pe care-1 trăim, creație condusă cu 
clarviziune de Partidul Comunist Român, în frunte 
cu secretarul general al partidului, președintele Re
publicii, tovarășul Nlcolae Ceaușescu.

Viața de stat în formă republicană presupune ce
tățeni conștlenți. minți pregătite să discearnă între 
binele șl răul care pot stimula sau amenința crea
ții colectivă. Insistența partidului nostru asupra e- 
ducațlei socialiste este un corolar ăl funcț’el sale 
constituționale de conducător al societății, txi zorii 
civilizației europene, uri înțelept spunea că cel mal 
mare conducător este acela care creează buni cetă
țeni. Nințic nu este mal durabil deoît edificarea 
corștiințelor și coagularea forțelor sufletești. Ele 
constituie un riant indestructibil, aslgurlnd perma
nența in timp preocupîfidursfc de asigurarea dez- 
7,0'târll economice, fundamentală în sonlefrh’fl mo
dernă, partidul comuniștilor români esu: preo’jpat 
dn »prwie.rea unei ror.șXițe "hi tn-te, f • 
țfiîo.- oe uumnic și dî?;«t.rte ale poporniu) român, *1  
in același timp oglindă luminoasă a timpurilor de 
azi. în aiest proces, literatura joacă un rol haiărl- 
tor. prin verbul său înaripat șl capacitatea u de 
mobilizare a conștiințelor. Marile teme ale cărților 
noastre, patria, luptă în numele unul ideal, dărui
rea pentru binele tuturor, progresul, toate se atrlrg

<___________
JURNAL DE POET

Vocația 
istoriei
aptele înaintașilor sint singura erpe- 
:iență încheiată. Ceea ce se in- 

W*  tîmplă acum sau in viitor sint 
evenimente in desfășurare, al căror 
curs normal nu-l poate autentifica de- 

CÎt experiența pilduitoare a înaintașilor Din 
această pricini, mai ales ca om al cuuintului, 
intru patrie, știu că fără profundul atașament, 
fără vocația istoriei, nu se poate aduce spre vedere 
acea lumină ziditoare de care au nevoie contem
poranii, Au fost poeți și ginditori care au so
cotit ca cea mai importantă misiune racordarea 
ființei lor la marile evenimente istorice ale pa
triei,

in lumea veche nu existau decit două feluri 
de evenimente : cele săvîrșite și cele incă nede- 

•săvÎTșite. Evenimentele nedesăvirșite erau pre
zente, erau misiunea mea de-a lucra intru săvtr- 
șirea lor. Ele puteau fi foarte vechi, puteau să fi 
început mai devreme decit cele săvirșite deja. 
Trecut istoric pentru ei nu însemna orice eve
niment ce nu se mai desfășoară acum, ci orice 
eveniment neterminat. In acest fel. omul se an
gaja in istorie în vederea desăvîrșirii ei. Bună
oară, ideea unirii începută de Mihai Viteazul a 
fost trei sute și ceva de ani un eveniment al 
prezentului. Pentru fiecare generație, această 
rană vie singera in istorie : fiecare a făcut ce 
i-a stat in putință pentru domolirea ei. Un eve
niment, odată încheiat, devine far călăuzitor in 
.ființa unei Patrii, devine viață intreagă, odată 
născut, întreg, începe să crească și să -hotărni
cească realitatea unui loc.

★
Rostul poetului este de-a ridica în grai marile 

evenimente din ființa Patriei, El trebuie să aibă 
limpedele discernământ intre evenimentul săvir- 
șit față de care trebuie să jubileze și intre eve- 

‘nimenlul încă lucrativ în șantierele căruia tre
buie să intre cu dinamita vocii sale.

■k
Ochit poetului și toate facultățile lui lucrătoare 

sini îndreptate spre interiorul Patriei sale, intru 
< înnobilarea lăuntrică a acestui vas păstrător. El 
, trebuie sd cunoască fiece mădular organic ce a 
ființat in această patrie, să-i cumpănească pri
cina in cele mai mici amănunte și să-l striae in 
.grai cu măiestria bucuriei. Cine, dacă nu poetul, 
să știe fiece deal, fiece sanctuar și erou, fiece 
vint ce limpezește stejarii Carpațilov. La cei 
vechi nici un poet, nici un inspirat profetic 
n-avea voie să vorbească și să moară, să depună 
■mărturia mesajului său în afara Patriei lui, a 
cetății împărătești. In acest fel, rostirea, ca și 
moartea lui deveneau pietre de temelie în ființa 
Patriei, nu hazard fi jertfă de prisos, ci mărtu
rie ziditoare.

loan Alexandru
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în unghiul de foc al comunicării eu poporul, toata 
fac apel La simțirea șl la cugetul poporului.

Republica este legată de un ideal de justiție «o- 
cLală. Regimul reprezentativ al formei de viață re
publicană aduce preponderența poporului în tre
burile publice. în toate domeniile vieții de astăzi 
din România, se poate spune ei poporul este su
veran. Democratizarea conducerii, la toate nivelele, 
apelul continuu al partidului de a lărgi baza de masă 
s tuturor manifestărilor publice este un element 
fundamental al programului său, pe care se cuvine 
a-1 evidenția cu toată forța în preajma aniversării 
republicii. Pe această linie ie înscrie, desigur, și 
organizarea festivalului de masă „Cin tarea Româ- 
niel“1 amplă manifestare a talentelor șl voinței de 
creație culturală a poporului nostru, care va râmi- 
ne, cu litere proeminente In cronica anilor pe care-i 
trăim Secole de-a rtndul, cîntarea noastră româ
nească a fost una de pâ’imire. într-o țară iubită, 
dar aflată la cheremul unor stâpinlțorl autohtoni 
sau străini Tot folclorul și toată literatura romflnă 
tint o amplă „Cîntare a României*,  pentru că pa
tria a fost întotdeauna resimțită ca bunul nostru 
c?i mat de preț, și suprema datorie era înălțarea 
și glorificarea el. După eliberare, fruntea României 
s-a înălțat mîndră, intre națiunile vestite ale lum’I, 
iar vocea ei s-a făcut auzită cu autoritate, spunînd 
adevăruri, grave animate de un'Înalt spirit național 
constructiv. Clntarea de astăzi a României este ex
presia sentimentului de rnlndrle patriotică a 
cetățenilor unei pairii libere și prospere, stimată 
pentru conduita morală șl pentru fidelitatea față de 
prieteni șl față de idealurile înaintate, idealurile so
cialismului și păcii. Participarea literaturii la acest 
proces de exprimare a tendințelor adinei ale unei 
întregi națiuni nu poate fl declt una plină de res
ponsabilitate, angajată prin flecare carte, prin tie- 
rare rind tipflrlt la realizarea Programului istoric al 
partidului comunist, la împlinirea sarcinilor pe care 
le-a ridicat istoria în acești ani de mare construcție 
națională.

Aniversăm din nou Republica, Intr-un moment 
r’nd pășește In cel de al SO-îea an al său, In ritmu
rile muncii, cu însuflețirea caracteristica marilor 
șantiere. Tara iși trăiește ora creației continue, iar 
sărbătorile sint prilejuri de juhllație în fața lucră
rilor knplinite. Dar munca este garanția duratei, 
forma de viată b popoarelor viguroase șl durabile. 
Reculegerea în asemenea momente de sărbătoare 
nu este abandon șl contempliție obosită, ei retp’- 
rnțle nmplft in preajma unu! rbu urcuș. încă un r 
'-'n Insmin*  încă ”•] pine e irerit, fneă o bil ‘;*ne  
luată cu asalt. Privind eu fneiedere viitorul, năzhîai 
mereu fipr? binele deplin al patriei noastre, Roma
nia. ap-e gloria și pleni udinoa el istorică, supremă 
încununare • lucrului-publlc, așa cum l-a trasat cu 
marxistă previziune partidul, așa cum U visează 
toți cetățenii sil.

Luceafărul

Aici — unde ni-i sprijin Viitorul
AICI — unde ni-i sprijin viitorul 
aici — unde mileniile se rotesc 
și-n propriile lor descintece cobor 
din treapta cea mai purâ

și adincâ de mărgean 
aripa sâ-și înalțe către viitor

aici — unde de-a dreptul ne-am nâscut 
din țeasta încâ vie a lui decebal 
cu arme ți cu mânâitiri in brațe 
în nesfirșit convoi voevodal

aici — unde-a fost mina încleștată 
domol pe plug și aprig pe secure 
din os pe os am înviat 
cum tremură pădurea pe pădure

aici — unde ni-l neamul și pâmintul 
și arșița i-a-mpreunat cu gerul

Stilul

un poem 
cit mai

sint. ori- 
Cind el

«găsesc în recent apărutele Pagini de 
r critică literară, IV, (ediție alcătuită de

George Muntean) scăpărătoarele diso
ciații pe care Vladimir Streinu le face 
privitor Ia trei dintre confrații săi cri

tici : Tudor Vianu, G. Călinescu, Perpessicius. 
Aceștia ar întruchipa trei stiluri mari in spa
țiul culturii noastre : clasicul, barocul și roco- 
coul. Disocierile sînt fine și discutabile, ca ori
ce notație care închide un spirit și o persona
litate centrifugă într-o formulă unică. Creato
rul este ireductibil, dar acesta nu trebuie să 
împiedice criticul să-l prindă, pe cit este cu 
putință. într-o definiție acceptabilă. Dificultatea 
unul obiect poate fi, în procesul cunoașterii, 
nu numai o piedică, dar șl o stimulare. Care 
poet înțelept spunea că pentru a scrie 
bun trebuie să-ți inventezi obstacole 
mari ? Poezia este o dificultate învinsă.

Definițiile date de Vladimir Streinu 
cite obiecții am ridica, memorabile. ___  „
spune că G. Călinescu este „un Rastignac al 
Culturii14 sau un „Gingis Khan cu nostalgia crun
tă a Europei", avem sentimentul viu al unui 
puternic cezarism spiritual, ceea ce pentru G. Că- 
linescu este exact. Formarea • unui Perpessicius 
„orleanist", „gentilom al criticii literare" — deș
teaptă în noi imaginea galantă a unui foileto
nist cu un stil grațios ornamental, ceea ce, ia
răși. nu este departe de adevăr.

Vladimir Streinu însuși este un creator în 
critică și contribuția lui în cultura română nu 
a fost încă elucidată pe de-a-ntregul. Ce putem 
spune, recitind aceste ultime pagini de critică 
literară, este că ele n-au prina mucegaiul timpu
lui și nici nu-l vor prinde, cred, vreodată. în- 
trucît inteligența ce stă in spatele frazelor, da 
o rece, solemnă, frumusețe livrescă, este inge
nioasă și provocantă. Vladimir Streinu scrie tot
deauna in răspăr cu opinia curentă, și chiar a- 
tunci cind judecata lui nu diferă de judecata 
altora, stilul demn, seniorial îl diferențiază. Cea 
dinții mișcare a fanteziei Iul critice este izolarea

să se usuce lanțurile și să cada 
cu singele le-am supt tot fierul

aici — unde ni-i sprijin viitorul 
și tot ce facem o să și răminâ 
și țara pentru noi înseamnă 
de-a pururi patria româna

aici — unde se-nginâ lin 
in zi de naștere tot anul 
și-n locul griului de sărbători 
în piepturi ne zvirlîm cu lanul

aici — unde-ntr-o clipă binecuvintatâ 
cind timpurile-nduplecate sint și vor 
din viața unui om se țese

un steag nemuritof

Grigore Hagiu

demn
obiectului artistic (operă) pentru a împiedica in
timitățile dătătoare de confuzie. Dintre criticii 
care. în linia Iui Maiorescu și Lovineacu, cred 
în posibilitatea autonomiei esteticului, Streinu 
este indiscutabil spiritul cel mai radical. Aceas
tă intransigență se exprimă și în ceea ce ne-am 
obișnuit să numim demersul său critic. Izolarea 
operei este urmată de o înălțare a spiritului cri
tic spre cercul de sus al ideilor acolo unde lo
cuiesc modelele. Opera rămîne, în acest timp, 
într-un strat care o izolează de tot ceea ce 
ar putea falsifica judecata critică exactă. Nu
mai criticul s-a plasat In alt cer pentru a o 
putea contempla cu o privire pătrunzătoare 
și rece.

Critica Iui Vladimir Streinu nu este, cum se 
spune de obicei, atașantă, partizană, ea este 
superior normativă și. prin abundența concep-

Eugen Simion
Continuare In pag. a S-a
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Nopțile 
de altădată

V

O ronia constă tocmai în faptul că per
sonajele, majoritatea dintre ele, cred 
că acționează In chip autonom (Lâf 
parodia acestei autonomii izvorite din 
curatul spirit de contrazicere o avem 

fn convorbirea dintre cei doi primari) : misterul 
de care se înconjoară constituie mai mult aro
ganța declt „adlncimea" lor. Sofronle resimte în 
măruntele umilinți pe care le concede „at&plni- 
lor“ lui conștiința unei superiorități. Cu ceilalți 
ironia umilinței prefăcute nu mai are rost și cil 
ei «e poartă ca adevăratul stâpln avînd la rin- 
du-i încredințarea că-i folosește. Prin el^ insă 
fiecare Iși vede și apără propriile Lntereaa și 
așa mai departe.

DE LA LIMBAJUL SOLIDARITĂȚII 
LA FORMA UNEI STRATAGEME : 

CODUL MITIC

în acest chip privite, primim din partea tu
turor personajelor, a întregii „umanități" a Bor
zei lugestia unei foarte scindate solidarități, 
mai mult, solidaritatea este de fapt un lanț de 
complicități : o solidaritate în exterior care se 
neagă in interior prin divergență și, parțial, 
adversitate sau doar indiferență. Putem deci 
presupune că solidaritatea este una conjunctu- 
rală : că aproape întotdeauna în astfel de situa
ții conjunctura Însăși trebuie într-un fel creată 
spre a menține coeziunea ce altfel B-ar fringe. 
Armonia solidarității lipsește. Chiar dacă auto
rul trage numai din cînd în cînd și doar cîte un 
colț al cortinei mitologice este suficient spre a 
vedea cum conținutul neliniștii care solidari
zează este foarte diferit la fiecare personaj. Ea 
rupe firele fragilei armonii. Această solidaritate 
divergentă nu este, se înțelege, indestructibilă 
căci flecare se face, uneori fără să știe, instru
mentul celuilalt șl, culmea ironiei, prințul pece
neg, Lupu Mavrocosti, cel care măcar aparent 
este chemat să creeze un soi de „echilibru al 
forțelor**,  aolidarizîr.du-le, este el însuși. cum

C. Stănescu
Continuare In paff. a 5-a
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Poezia tînără

t
ermenul de „stare a poeziei'1, cari 
firește va fi fost folosit 31 mai înain
te. a căpătat de cîtva timp-o fracven- 
fă specială in presa noastră literară 
probabil si datorită alegirii lui ca titlu 

de către un important poet roman cofliemporan.
Ce vă să sica In definitiv expresia de ^sîare" 

a poeziei și de ce ea a dtieui uit atieva-
r*t  Lc ■-*»  t’.n ?

Presupun că poetul care intitulat asiic>
cartea vieții t-a gindit mai ales la „starea 
poetică", adiod la acea dispoziție anume a spiri
tului, propice poeziei. 'n discuțiile prozaice 
insă, prin „starea poeziei" cata a se înțelege de 

fapt situația ei la un moment dat, plus o nuanță 
care nu poate scăpa ochiului atent, aceea de 
„stare pe loc**,  stagnantă. Criticii care cercetind 
sau prelinzind doar câ. cercetează poezia de azi, 
ajung la părerea că ea stagnează, nu puteau găsi 
un cuvint mai potrivit decit acela de „atare" o 
poeziei ; căci o poezie care stă pe Loc nu exis
tă sau nu are dreptul de a exista ; poezie în
seamnă efervescență, erupție, mișcare a spiri
tului : folosirea predilectă a expresiei de „sta
re a poeziei'4 a putea insinua de fapt moartea 
sau inexistența el.

Care ar putea fi motivele unei atari afirma
ții ? Că „cei mai importanți poeți tineri1' au în
cetat să mai scrie, preferind poeziei voiajurile in 
străinătate, premiile literare sau publicistica : 
iar ceilalți, care au început sd publice după ti. 
nu sint de fapt poeți, ct doar niște mărunți 
„specialiști în poezie".

Dar „cei mai importanți poeți tineri" nu mai 
sint nici tineri și nici n-au renunțat la poezie. 
Avem cărți recente sau pagini în reviste de Marin 
Soreacu. loan Alexandru, Nichita Stdneicu. Adrian 
Pauneacu ; dacă insă această producție nu e 
considerată poezie, in cite un articol de critica 
snoabă, de ce nu se apune explicit 91 nu se aduc 
argumentele necesare ?

Adevărata țintă este poezia mai tinerilor au
tori ; odată „clasați" autorii in vogă ai aniloi 
'60—’70, se încearcă a se acredita in cite un arti
col de critică ideea, de asemeni fără nici o ar
gumentație, că după ei »-ar fi instalat vidul ab
solut, că poezia std pe loc, adică, a încetat de a 
existto.

Răspunsul este uimitor de simplu. Poezia 
română de azi nu stă pe loc ; există o miș
care poetică cel puțin la fel de ferventă 
și intensă ca in deceniul trecut, poate insă 
că mai conținută, mat matură și mai responsa
bilă și de aceed mai eroică și mai adevărată.,

O critică plina de sine, confortabil instalată 
și remunerată se va urni cu greu tă ia notă 
de noua poezie, ba uneori pare a prefera ca 
aceasta sd nu existe. Dar Mircea Dinescu exis
tă. El nu publică patru cărțt pe an, ci o carte in 
patru ani, in care se pot citi și versurile : „bă- 
trinilor ce țin O biserică in spinare i taie-le ziua 
de vineri I simbătă iți vor dovedi inutilitatea 
cinfeculul*  sau : „Aș vrea să ies cu plugul prin 
oraș / cit este veacul bun de arătură > dar mă 
izbește tilnic peste gură i mina de ghips din 
somnul celor lași".

Sau cartea, tot de curind apărută, a lui Ion 
Cocora, „Inventatorul de numere**,  din care, W<- 
putind cita aict douăzeci de poeme lungi, voi 
cita unul singur, mai scurt : „A trăit fără vilvă l 
A trăit fără onoruri / A trăit fără o presimțire 
de lauri măcar i / Nu a trăit și fără comuniu
nea cu prietenul f Nu a trăit și fără dulcea des
fătare a femeii / Nu a trăit și fără adevărul ti 
4 trăit o viată de om / Afle-se astfel că a fost 
fericit**.

Abia a ieșit de sub teasc cartea „Inorogul 
alb'4, a poetei Mara Nlcoară. carte Intru totut 
excepțională, care ar putea ea singură întemeia 
cariera unei poete de prim rang.

Este anunțat în fine să apară in librării vo
lumul lui Emil Brumaru „Cintece naive**.  A- 
ceasta pentru a nu pomeni din cărțile de poe
zie ale anului in curs decit pe cele care, cu 
subiectivitatea inevitabilă, ne sint nouă mat 
dragi

în presa literară publică tineri poeți $i poete 
de neîndoielnică valoare, precum : Cezar Ivă- 
nescu Dorin Tudoran, Ileana Mălâncloiu, Ma
rius Robescu, Lucia Negoiță, Adrian Popescu, 
Ion Mircea. Daniela Crăsnaru. Nicolae Turtu- 
reanu șt incă alții : autori foarte tineri tnsu 
flețesc cenaclurile și multi dintre ei constituie 
certe promisiuni. Și este un act de cultură sâ 
constați contribuția reala a multor critici la 
afirmarea și susținerea acestor autori tineri de 
reală vocație

Nu, poezia tînără nu stagnează : ea nu stă 
pe loc. oridt o anumită critică stagnantă $i 
leneșă s-ar complace în a pretinde contrariul 
evidenței Pentru că așa cum prea bine observa 
recent unul dintre cei mai fini și mai sinceri 
iubitori ai poeziei, distins și mai in virstă cri
tic, fără poezie viața umană însdșt ar fi de ne
conceput, o greoaie inndmoîire in starea pe loc.

Mihai Ursachi



colocviile luceaîarului

scriitori tineri în 1976
M. UNGHEANU : Bilanțul Ilteraf pe care vom 

încerca să-1 facem astăzi nu este întru totul 
obișnuit. De obicei sfîrșitul de an provoacă tre
ceri în revistă ale anului literar care au în ve
dere toată producția literară. Bilanțul nostru va 
încerca să se oprească însă mal ales la cărțile 
autorilor tineri din anul acesta. Există scriitori 
și chiar critici literari înclinați să afirme că ni
mic interesant nu s-a mai produs în literatura 
ultimilor ani și că nimic nu vine să tulbure li
niștea scriitorilor lansați și afirmați în anii ’60. 
A accepta o astfel de aserțiune înseamnă a ac
cepta teza unei literaturi care nu evoluează 
sau a unei puternice secete literare. Producția 
literară la care ne referim infirmă și primul și 
cel de al doilea caz. Chiar rezumîndu-ne doar 
la 1976 putem susține fără temerea de a greși 
că ultimul an literar ne-a adus cîteva volume de 
literatură care ne vorbesc nu numai despre va
loarea autorilor, ci și de o mentalitate literară 
aparte. Un volum de proză cum este cel al lui 
Nicolae Mateescu. Stația de salvare, ne desco
peră nu numai un prozator tînăr, capabil să in
tre prin cîteva din bucățile sale în competi
ție cu cîtiva scriitori venerabili, dar șl o in
dependență a formulei : el nu urmează drumul 
multor colegi de generație adepți exclusivi ai 
noilor formule literare ci încearcă și reușește 
aă concilieze fericit tradiționalismul cu moder- 

M. UNGHEANU s

„Nu • suficient sd 
constatăm situația pri
vilegiată a unor scri
itori in conștiința 
publicului. Important 
este să căutăm cau
zele*.

nltetea. Carte» de reportaje semnată de Eugen 
Seceleanu și Dorin Tudoran se distinge prin re
fuzul reportajului confecționat. Cu totul 
remarcabile sînt cărțile de poezie sem
nate de Mircea Dinescu, Proprietarul de poduri, 
Mara Nicoară, Inorogul alb, care afirmă scriitori 
do forță și de pronunțat rafinament. Cel puțin 
la fel de bine se reliefează producția criticilor 
tineri. Citez aici cartea despre Caragiale și 
▼Irsta modernă a literaturii, scrisă de Al. Căli- 
nescu, și Poezia lui G. Coșbuc de Petru Poantă 
In care abordarea e îndrăzneață, spiritul real
mente Înnoitor, tar rezultatele de bună calitate. 
Sigur este însă că atît cărțile bune 
ale tinerilor veniți in ultimul timp în literatură 
cit și numele cu adevărat noi sînt puțin cu
noscute. Mulți îl confundă de pildă pe Nicolae 
Mateescu cu Constantin Mateescu. E suficient 
acest exemplu pentru a sublinia o realitate de 
fapt..

LAURENȚIU ULICI î Poate că ar trebui s5 
facem mai clar înțelesul pe care-I dăm terme
nului de ..literatură a tinerilor", logic și Crono
logic- Dacă ne referim la „generația tînără" în 
ansamblul ei lărgim considerabil sfera problemei, 
fiindcă ar fi să aducem In diseuție pe cei care 
au intrat In literatură In cel puțin ultimii zece 
nni, deci după 1966. Mal citim șl azi, in 
diverse articole critice, propoziții care 
vorbesc bunăoară despre „tinărul poet Nichita 
Stănescu", sau despre „tinărul prozator Nicolae 
Breban", ori despre ..tinărul critic Eugen Si- 
rnion", atribute și încadrări valabile pentru ..lite
ratura tînără" dar inexacte pentru „literatura ti
nerilor". De aceea v-aș propune în locul terme
nului de generație ținură pe acela de promoție, 
tînără. cu trimiterea expresă la scriitorii iviți în 
ultimii doi. trei, patru ani. Asta pentru că în dis
cuția noastră să nu pierdem terenul de sub 
picioare, gindindu-ne la un lucru și vorbind des
pre altul. Promoția tînără este o realitate că să zic 
așa obiectivă, existind ca atare indiferent de im
portanța ei literară. Incit n-ar avea rostul să ba
tem la uși deschise clamindu-i dreptul la exis
tență — îl are oricum —. chestiunea de fond ră- 
mlnînd aceea a caracterelor definitorii pentru li
teratura ei. Apărută în alte condiții istorico-li- 
terane. estetice și de climat critic dorit preceden
ta. promoția din ultimii ani nare să se fi con
turat, in ce privește personalitatea ei literară, 
mal puțin polemic și. cum spunea M. Ungheanu. 
fără prea mult zgomot. într-o mare diversitate 
de opinie, de formație intelectuală, de orizont 
cultural, ordonată, totuși, de tendința cvasiuna
nimă spre ceea ee s-ar putea numi ..realitatea 
Imediată" — socială, afectivă, morală, estetică, 
etc. a tlnărului scriitor.

DORIN TUDORAN • în artă, convingătoare șl 
obligatorii sînt afirmările pe cont propriu. Cele 
în bloc, în grupuri nu-mi inspiră prea mare în
credere, pentru că pot ascunde vicii numeroasa 
și de fond. Cred mult mai mult în artistul care 
străbate drumul de la anonimat la notorietate 
singur, orgolios. învingindu-și propriile-i slăbi
ciuni prin propriile-i virtuți. Cu alte cuvinte, 
nu cred — am mai spus-o — “n generații, în 
promoții afișate înainte ca personalitățile ce 
le compun să fi reușit să se impună, să se fi 
particularizat, dacă nu definitiv, cel puțin evi
dent. Apariția conștiinței de generație înaintea 
afirmării conștiințelor individuale mi se pare un 
spectacol întristător. Nu m-a impresionat nici
odată un poet pentru generația din care a făcut 
sau face parte, ci pentru ceea ce a adus el, ca 
valoare, în această generație. Deși prețuiesc și 
respect poeți ca Nichita Stănescu, Ion Gheorghe, 
Cezar Baltag. Grlgore Hagiu, nu am complexul 
„Generației *60 “.

MIRCEA IORGULESCU : Observația lui Lau
rențiu Ulici în legătură cu interesul — nu doar 
precumpănitor, ci total — pentru actualitate, 
existent în proza scriitorilor tineri este exactă și 
trebuie reținută, fiindcă numește una dintre no
tele definitorii ale acestei, să zicem, noi „pro
moții" literare. însă preocuparea aceasta, 
care este constantă și care absoarbe atenția 
scriitorilor tineri, pentru prezent, pentru ceea ce 
se petrece acum, pentru problematica și aspec
tele vieții imediate ține totuși mai mult de o ati
tudine creatoare determinată decît de condiția 
lor de virstă. Spre deosebire, de pildă, de scrii
torii tineri din ani ’64-'GR. ei continuă literatura 
existentă în momentul apariției lor. nu o contra
zic. Mai mult decît disocierile de ordinul vira
tei sau al momentului debutului (elemente im
portante pentru scriitorii tineri din deceniul tre
cut), interesează acum deosebirile de mentali
tate. de atitudine, de năzuință creatoare. Se poa
te constata astfel că pentru scriitorii tineri . de 
astăzi solidaritatea de virstă. de formații ori de 
moment al intrării In literatură a devenit o 
chestiune secundară ; Desigur, afirmările In 
grup sînt mai spectaculoase și stîrnesc întotdea
una mai mult interes decît constituirea tenace, 
de unul singur și pe o durată lungă de timn a 
unei opere : este totuși un faDt de natura evi
dentei că astăzi scriitorii tineri preferă unei ju
venil ități zgomotoase tăcere-a elocventă a scri
sului.

SORIN TITEL : Cred că diferențele țin mai 
ales de ceea ce aș numi „tipul de lansare". Dacă 
timpul a dat mai ales ciștig de cauză unor poeți 
ca Dan Laurențiu, Cezar Ivănescu, Marius Ro- 
bescu, Ileana Malăncioiu, Mihai Ursachi. Emil 
Brumaru ș a. generația la care se referă Ulici a 
avut parte de o lansare mult mai „specta
culoasă". Interesul, atît cel al cititorilor, 
cit și cel al criticii, s-a concentrat rapid 
asupra lor. numele acestora, al unui Ni
chita Stănescu, Cezar Baltag, Fănuș Neagu, 
D. R. Popescu s-a impus din primul moment. 
Creația lor a avut, după cum bine se știe, un 

f caracter polemic, mai puțin teoretizat însă, mai
degrabă demonstrat prin chiar operele în cauză. aJ V_________
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Cu cine ie polemiza î Cu o anumită literaturi 
discursivă și făli patetică, cu acea literatură 
care. dincolo de exterioarele declarației „avîn- 
tate". manifestă de fapt o mare indiferență față 
de om și problemele lui. Cînd intr-o proză a lui 
Nicolae Veiea un copil aproape adolescent Iși 
pune în gînd să bată niște buie și să repare o 
poartă, el face, în sfirșit, un gest firesc, auten
tic, emoționant, prin adevărul lui și, aș zice, 
prin frumusețea lui, după atîtea gesturi grandi
locvente și lipsite de simplitate umană. Această 
povestire „firească" și emoționantă l-a impus 
pe Veiea și a dat ciștig de cauză de fapt unei 
literaturi care pune în centrul ei omul simplu 
cu viața lui de fiecare zi, cu necazurile și bucu
riile lui care au foarte mare importanță. Suc
cesul imediat, vîlva care s-a creat în jurul pro
zei lui Veiea nu ține, așadar, de lntîmplare, «e 
justifică prin polemica ei implicată. Veiea ne-a 
arătat materia din care ae face prora, într-un 
moment cind prozatorii noștri — Moromeții ră- 
mîne, desigur, o minunată excepție — uitaseră 
aproape că există pe pămint „micul om mare" 
și că el continuă, în ciuda falselor haine «ărbă- 
torești, cu care căutau unii să-l îmbrace, să su
fere și fiă se bucure. Cu cele trei pagini ale lui 
Veiea, nu numai autorul lor ci și o întreagă 
proză a clștigat o bătălie literară.

M. UNGHEANU i Interesant ar fi să n« 
oprim la cîteva din cărțile semnificative de 
anul acesta atît ca valoare, cit și ca opțiune li
terară pentru a fixa discuția In concretul pla
nului literar.

Critica mi se pare lectorul cel mai proemi
nent. cu cărți de debut Interesante și diverse, 
Cornel Ungureanu și Gelu Ionescu, cu atitudini 
polemice vil, Mireea Iorgulescu, cu un intere! 
susținut pentru debutanți, cu năzuința interpre
tării independente a scriitorilor mari străini, Mi
hai Zamfir, cu volume de critică datorate chiar 
scriitorilor care fac și critică, Dan Laurențiu. 
Nu lipsesc nici tentativele cele mai îndrăznețe. 
Petru Poantă încearcă să propună o nouă in
terpretare a lui G. Coșbuc, Al. Călinescu uh Ca- 
ragiale foarte modern, Zaharia Singeorzan, din 
păcate într-o carte nu foarte limpede, o nouă 
pistă pentru înțelegerea literaturii lui Mihail 
Sadoveanu. Dintre prozatori aș cita pe lingă Ni
colae Mateescu pe care l-am pomenit la început, 
pe Tudor Octavian cu Noiembrie, viteză, carte 
remarcabilă sub toate aspectele. Cărțile de poe
zie amintite ne arată și ele că tinerii scriitori 
tind să aducă o notă proprie în literatura p« 
care o scriu.

LAURENȚIU ULICI : Volumul Iul Mircea 
Dinescu Proprietarul de poduri mi se pare de 
două ori semnificativ : întli pentru autorul în
suși care, sesizînd impasul vechii «ale maniere, 
a reușit performanța de a ae arăta cu o altă față 
și. al doilea, pentru că acest efort de schimbare 
corespunde unei orientări mal largi a poeziei 
tinerilor. Dar cazul lui Dinescu e interesant și 
dintr-un alt motiv, de pe partea mai puțin vese
lă a lucrurilor. Nu se mai poate face astăzi 
noezle serioasă debutînd. «ă zicem, la 25 de ani 
cu inocența culturală de la 16. Chestiunea si 
pune la fel și pentru celelalte genuri. Dar să re
vin... Pe lingă cartea citată anterior ar fi de 
adăugat și altele, semnate, în acest an. de Mara 
Nicoară, Mlrcea Florin Șandrji, Dinu Adam, Paul 
Balahur. Marin Constantin (cu un debut re
marcabil). $erban Foarță (autor In colaborare cu 
Andrei Ujică al unor superbe „texte" poetice), 
etc., făcînd să crească (sau promițînd s-o facă) 
numărul poeților tineri buni, afirmat! în anii 
din urmă : Mihai Ursachi. Cezar Ivăne*cu.  A- 
drian Popescu, Olga Neagu, Ion Mlrcea, Caroli
na Illca. Dinu Flămând, Ion Stanciu, Dorin Tu
doran, Dan Verona. Lucia Negoiță. Aurel Soro- 
betea. în proză remarcabile au fost volumele 
semnate de Nicolae Mateescu. loan Radin. Ion 
Țugui, Elena Nestor, Monica Săvulescu, Marcel 
Constantin Runcanu. Mihai Sin. autori care, 
împreună cu mai ..vechii" Eugen Uricaru. Mihai 
Tatulici. Constantin Zămescu. Eugen Seceleanu, 
Ștefan Găbrian. compun o formație de proza
tori cu nimic mai prejos decît altele- în critică, 
tot în acest an cărțile citate și mai înainte, de 
reconsiderare în spirit modern a literaturii unor 
Scriitori clasici semnate de Al. Călinescu (Cara- 
giale) șl Petru Poantă (Coșbuc), cartea lui Mir
cea Iorgulescu privind fenomenul literar contem
poran. eseurile lui Gelu lonescu permit, alături 
de cele semnate In ultimii trei-oatru ani de Li- 
viu Petrescu. Ion Pop, Cornel Ungureanu, Dan 
CriStea. Gh. Grigurcu să se poată vorbi despre 
o serioasă echipă de critici ai acestei promoții. 
Am făcut aceste enumerări. Darțiale totuși, pen
tru că valoarea unei promoții literare stă și in 
puterea el de a impune cît mai multe certitudini 
In peisajul unei literaturi. E regretabil că. din 
motive a căror rațiune îmi scapă, critica de sus
ținere absolut necesare pentru exacta afirmare 
a unei generații de scriitori, nu e practicată în 
■promoția tînără decît ocazional (cu ocazia unor 
rubrici foiletonlstice ale cîtorva critici) și cam, 
cum să zic, fărîmițat.

M. IORGULESCU : Cea mai bună carte de 
poezii tipărită in 1976 aparține intr-adevăr, unui 
scriitor tlnăr : este Proprietarul de poduri de

MIRCEA 
IORGULESCU i

„In critică, îobrie- 
tatea tinerilor contra* 
lice guitul, intrat in 
deprinderi, pentru pa
radox”.

Mircea Dinescu. Și nu este vorba de o împreju
rare excepțională, fiindcă profilul liric al acestui 
an literar este alcătuit, dacă nu avem prejude
cata prefitigiilor constituite și a formulelor con
sacrate, prin însumarea volumelor datorate 
poeților tineri : Adrian Popescu, Ileana Mălăn- 
clolu, Flori ca Mltroi, Paul Emanuel, Hor ia Bă- 
descu, Șerban Foarță și Andrei Ujică, Ioana Dia- 
eonescu, Mara Nicoară. In critică și istorie lite
rară, în eseistică prezența tinerilor este de ase
menea masivă și, lucru mult mai important decit 
simpla constatare de ordin cantitativ, această 
prezență se remarcă in primul rind prin spiritul 
nou adus. Poezia lui George Coșbuc de Petru 
Poantă și Caragiale sau virata modernă a lite
raturii de Al. Călinescu, lucrări recent apărute, 
sînt exemplare pentru acest spirit, pe care îl In- 
tîlnim, în forme firesc deosebite și nu fără ine
galități, In cercetările „specializate" ale lui Dan 
Horia Mazilu (Barocul în literatura română din 
secolul al XVII-lea), Aurel Sasu (Retorica li
terară românească), în eseistica lui Mihai Zam
fir (Imaginea ascunsă), Gelu Ionescu (Romanul 
lecturii). Dana Dumitriu (Ambasadorii sau des
pre realismul psihologic), în eseurile monografice 
ale lui Zaharia Sângeorzan (Sadoveanu, temele 
fundamentale) și Mircea Scarlat (Mlron Costin), 
în foi letoni stica lui Ion Marcoș, Cornel Moraru, 
Daniel Dimitriu. Val. Condurache. Mihai Dinu 
Gheorghiu, Virgil Podoabă, Gheorghe Perian. 
Artur Silvestri, Mihai Coman. critici tineri și 
care, deși n-au debutat editorial, se remarcă prin 
seriozitate, prin aplicație, printr-o înțelegere vie 
și actuală a literaturii, prin onestitate și discer- 
nămînt. în proză semnalez apariția unui ro
man excepțional, Cartea fiului de Norman Ma
nea. Cărțile lui Nicolae Damian (Vara), 
Alexandru Papilian (O seară de noiem
brie), Mircea Opriți (Adevărul despre hi
mere), Alex. Rudeanu (Coliba mansardei), Da
mian Necula (Frica). Monica Săvule.scu (Lumea 
toată, «lobodă), remarcabilul volum de debut al 
lui loan Radin (Aventurile tinărului Serafim) 
vădesc și in epică, în ciuda diferențelor dintre 
ele și fără a fi în afara oricăror observații cri
tice. existența unui efort substanțial de înnoire.

SORIN TITEL : Le lipsește, Inii, cărților la 
care ne referim, și altora nu numai celor citate, 
ceea ce se cheamă o „temperatură fierbinte" și 
cititorii simt bineînțeles acest lucru. Așa se ex
plică faptul, probabil, că nici o carte apărută 
în ultima vreme a unui prozator tlnăr nu s-a 
bucurat, totuși, de ceea ce se cheamă un succei 
răsunător. Setea, o carte în jurul căreia s-a fă
cut, la vremea ei, după cum bine se știe, multă 
VÎIvă. meritată desigur, era opera unui scriitor 
de 27 de ani I Veiea era ..celebru" la 23 de 
■ ni 1 Cind a apărut Moromeții. Marin Preda abia 
depășiae treizeci de ani. Dacă vrem tl fim 
lucizi, trebuie să recunoaștem că prozatorii 
..tineri" n-au cîștigat Încă bătălia lor, cu toate 
ță ei au,deja toate armele cu care ar putea fi-o 
cîțtige : talentul și buna credință, probitatea și 
cultura...

M. UNGHEANU : Faptul câ scriitori sub 30 de 
ani. Sorin Titel a dat mai multe exemple, s-au 
impus Și că el nu se mai repetă trebuie să ne 
ridice un semn de întrebare. Care sînt autorii 
desore care a vorhit Sorin Titel si desore ce 
cărți este vorba ? Iată-i : Marin Preda cu Mo- 
rometli. Titus Ponovici. cu Străinul și Setea. 
achite1* ^Jui W. Veiea. Nu repet numele șl 
titlurile pentru a strivi pe cineva cu ele. 
Vreau să atrag atenția asuDra faptului că 
el sînt mai ales prozatori și mal ales ro
mancieri și că romanele lor au interesat și in
teresează categorii largi de cititori. Recenta 
promoție'de prozatori nu Doate invoca o situare 
injustă a literaturii ei atît timD cit nu produce 
o literatură de același tin care s-o concureze 
pe a predecesorilor si. să folosim cuvlntul maeș
trilor. Cititorul caută o astfel de literatură. 
Mult! au fost mirați de succesul primei cărți a 
lui Dinu Săraru, dar el a venit tocmai din În
drăzneala de a intra pe acest teren al prozei 
de unde combatanții noi au dispărut. Un singur 
prozator tînăr a Încercat să înfrunte si să snarcă 
blocada acestor scriitori si acestor romane 
scriind o carte In care problematica lor era re
luată Int^-o formulă modernă : Augustin Bu- 
zura cu Fetele tăcerii. Este si explicația intere
sului față de o carte tiu lipsită de alftbieiuni. Nu 
e .suficient să constatăm situația privilegiată a 
unor scriitori In conștiința publicului. Important 
este să căutăm cauzele. O carte cum eete 
a lui Mihaî TatuHri. rti o scriitură impecabilă, 
sau cum este a lui Ștefan Pîrvu. de o savantă 
Imolctitură stilistică, am citat două remarca
bile debuturi, pot intra ele în ace*«tă  compe
tiție să zicem, cum «punea Sorin Titel ?

SORIN TITEL ; Să scrii bin*  nu-î, bine, Înțe
les. nici ușor si nici simplu. Proza tinerilor — 
m3 refer la prozatorii ce gravitează în jurul

SORIN TITEL :

„Dacă vrem sâ fim 
lucizi, trebuie să recu
noaștem că prozatorii 
„tineri11 n-au cîștigat 
incă bătălia lor”.

viratei de 30 xle ani — producțiile acestora din 
ultimii ani, aproape că ne-au șocat printr-o 
deosebită siguranță și maturitate. Stingficiile În
ceputului nici vorbă să transpară din proza Iul 
Mihai Sin. Gabriela Adameșteanu, Eugen Uri
caru. M. .C. Runcanu. Al. Deal. Radu Ma- 
reș ș.a. Talentul, adesea excepțional, al acestora, 
este în afara oricăror dubii. Se desprinde însă, 
din scrierile lor, un lucru care ar putea totuși 
să ne pună pe gînduri. Ei nu știu exact despre 
ce ar trebui să scrie. Sentimentul că nu se an
gajează cu Întreaga lor ființă în proza pe care 
o fac, că. toț atît de bine ar putea scrie și 
despre altceva, se impune, în ciuda acurateții șj 
frumuseții frazei lor impecabile. Riscul de a se 
transforma In buni caligrafi poate să se ivească 
pe neașteptate. La unii s-a și ivit. O anumită 
anemie caracterizează această proză, care n-a 
reușit, poate tocmai din acest motiv, să se im
pună In suficientă măsură atît In fața criticii, 
cit și in fața cititorilor ; aceștia din urmă, iau 
cu asalt librăriile, dispuși chiar să cumpere si 
să citească, de multe ori. cărți de un foarte 
scăzut nivel artistic, e adevărat, dar care pri
mesc cîștig de cauză pentru că încearcă lă pună 
(pun sau doar se fac numai că pun.), probleme 
de maximă acuitate. Se face o nedreptate, de
sigur. Sepia lui Runcanu sau Focul sacru al lui 
Al. Rudeanu sînt cărți mult mai bune decît 
atîtea tomuri însăilate în grabă a nu știu cărui 
scriitpr avid de »ucces.

M. IORGULESCU : Totuși preferința lor pen
tru Drezent are. chiar dacă nu in chip 
manifest, un sens polemic ; iar personajele 
acestor autori sînt de obicei oameni ti
neri care trăiesc o experiență, nu și-o rea
mintesc, se „formează" acum. personali
tatea lor nu este dată și ireversibilă, interesînd 
numai prin posibilitatea unor revelații retrospec
tive. Rațiunea existenței eroilor lui Alexandru 
Ivasiuc și Ion Lăncrănjan, de pildă, constă în 
rememorarea unor evenimente trăite ; adevărata 
lor acțiune este retrospectiva și această cufun
dare In trecut îi absoarbe uneori complet (cazul 
importantului director Paul Achim din Ilu
minări), paralizîndu-le orice legătură cu pre
zentul. în Calolanul lui Lăncrănjan această între
rupere realizîndu-se prin alegerea unui perso
naj foarte înaintat în virstă, deci fatal „rupt" 
de viața care il înconjoară. Pentru acești eroi — 
la care mă refer, se înțelege, ca la niște întrupări 
ale unor formule de largă circulație — doar 
„trecutul" este viu și de aceea ei nici nu-și re
prezintă altceva, chiar dacă este vorba, cum se 
întîmplă In romanele citate, de un trecut dra
matic. E cit se poate de instructiv de altfel că 
atunci cînd Alexandru Ivasiuc a încercat să 
evite această formulă, ce. repet, nu-i este doar 
lui caracteristică, a apelat fie la o „reconstituire" 
oarecum istorică (Apa), fie la un univers exotic, 
tot Îndepărtat așadar, însă nu temporal ci spațial 
(Racul). Apropierea prozatorilor tineri de viața 
imediată înseamnă de fapt efort de implicare, 
este Indiciul unei participări intense și în cărțile 
lor nu este de aceea de căutat o „actualitate" 
efemeră, jurnalistică.

SORIN TITEL î O anumită Indiferență față 
de lucrurile despre care ei scriu îi oprește pe 
tinerii scriitori parcă la jumătatea drumului. De 
pildă, o temă care ar fi putut fi cea a gene
rației la car? ne referim lansată, se pare, de 
Constantin Stoiciu cu filmul său „Diminețile 
unui băiat cuminte", atacată după aceea și de 
alți prozatori — C. A. Runcanu în Sepia, Al. 
Deal în Anotimpul făgăduinței, ca să cităm nu
mai cărți apărute in ultima vreme — și care «r 
fi putut să ofere o materie dintre cele mai 
incitante pentru un prozator gata să recurgă la 
propria sa biografie, o astfel de temă, deci, atît 
de generoasă, nu a fost totuși „exnloatată" oină 
la capăt. Cărțile la care ne-am referit sînt foar
te bine scrise, dar, altfel, destul de cuminți, 
nici pe departe „incomode", cum ne-am fi as- 
teDtat. dacă ne glndim la tema abordată. Tncît 
«Intern, de ce n-am recunoaște acest lucru, încă 
în așteptarea cărții ..incendiare" care să ono
reze din plin tema la care ne referim.

MIRCEA IORGULESCU : Asemenea „înnoiri" 
artificiale există și iau cele mai diferite aspecte, 
de la simpla, ostentativă paradă de „mijloace" 
strict tehnice (proza lui Radu Mareș) pînă la 
simularea dezinteresului total pentru „stil" ca 
dovadă de ..sinceritate" și „franchețe". Pătrun
derea limbajului jurnalistic și administrativ (cu 
„valențe" șl „coordonate", cu „probleme" și cu 
.amplitudini") in literatură este desigur justifi
cată atunci cînd servește unei intenții artistic? 

(cum *e  întlmplft în cărțile Iul Alexandru Mon- 
ciu-Sudinfichi, de pildă), dar devine un fenomen 
profund nociv atunci cind acest limbaj greoi șl 
inexpresiv e folosit drept unic instrument de co
municare, cum se întîmplă frecvent în romanele 
„fără stil". Aș remarca, de aceea, în acest sens, 
grija pentru cuvînt, pentru adecvare mai bina 
zis, existentă in epica tînără, ca o expresie a 
aceleiași lucidități șl voințe de totalizară des pro 
care vorbeam la începutul discuției noastre. 
Ser Uterul tînăr de azi este atras de proprietatea 
și de exactitatea termenilor, el încearcă 1Â fău
rească un „stil al comunicării" depline, unda 
claritatea, transparența «ă aibă totodată profun
zime și complexitate. Dar această „simplitate" și 
Înșeală adesea, dînd iluzia lipsei de adîncime. 
Venind după un moment de „înflorire" a orna
mentației, după un exces de „podoabe" stilis
tice, această nouă literatură poate contraveni 
obișnuințelor, după cum în critică lobrietatea 
tinerilor contrazice gustul, intrat în deprinde
rea curentă, pentru paradox. Nici Petru Poantă 
și nici Alexandru Călinescu nu utilizează spec
taculoasele și un pic teatralele răsturnări ale 
„opiniilor" răspîndite ; scriind despre Coșbuc și 
despre Caragiale, el dau noi judecăți, metodic 
argumentate, nu aduc „păreri" sprințare și nici 
nu fac abuz de terminologii „la modă" („de
mers", „discurs" etc.). Incit receptarea acestor 
înnoiri de fond este dificilă ți datorită caracte
rului lor, „discreției", lipsei volte de „specta
culos", respingerii programatice a formelor de 
„nefiresc". Dacă șochează prin ceva, această 
nouă literatură șochează tocmai prin încordata 
voință de „firesc" 1

DORIN TUDORAN ■ Problema aceasta „ce au 
adus nou In literatură cărțile noilor promoții de 
scriitori" — este ori foarte simplă, ori foarte 
complicată. Țlnînd cont de spațiul de care dis
punem azi, eu aș opta pentru a fl mai simoll, 
mai puțin inventivi în demonstrații. Și aș răs
punde astfel : cred că noutatea esențială oe care 
au adus-o cărțile Ilenei Mălăncioiu. Florlcăt 
Mitroi, cele ale Iul Mircea Dinescu, Adrian Po
pescu, Dan Verona, cele semnate de Daniela 
Crăsnaru ori Dinu Flămând. Nicolae Ionel ori 
Carolina Ilira, ca să nu mai vorbim de ..mal 
bătrlnif" Dan Laurențiu, Mihal Ursachi. Cezar 
Ivănescu. Vlrgil Mazilescu, Nicolae Prellpceanu, 
Marius Robescu. deci noutatea propusă de ae^stl 
poeți constă numai în felul cum citesc ei lu
mea ; adică în unghiurile sub care poezia lor 
atacă „subiecte" ea : Vlatâ, Moartea, Fericirea, 
Dezamăgirea. Iubirea. Sn°ranța, Re^emmr^a. 
Doar atlț propun ei ; si alții ; ce va accepta is
toria literară din cărțile lor, ce se va adăuga 
din noutatea poeziei lor la fondul de simțire șl 
conștiință națională, asta este iarăși un lucru 
nu tocmai ușor de apua In două, trei fraze. Cărți 
semnificative ale anului 1976 Pot numi, dar 
riscul nu e mic ; mai trebuie să apară la cum
păna 1976—1977 cărți de Adrian Popescu, Horia 
Bădescu, Dinu Flămând și nu doar atlt. Oricum ! 
„Ardere de tot". „Proprietarul de poduri", ..In
tre cer și pămint", „Spațiul de grație" și aș 
«pune chiar „Inorogul alb", deși autoarea a pre
ferat mal mult o antologie mascată, decit un 
volum de Inedite. Dintre cărțile iluotrînd preocu
parea tinerilor poeți pentru lirica patriotică, me
rită a fi menționată „Cartea runelor". Dar des
pre această experiență a lui Dan Verona și des
pre altele ar fi necesară o discuție aparte.

LAURENȚIU ULICI ! Dacă *e  poate vorbi (te 
b solidaritate a promoției tinere, aceasta trebuie 
rtipțatâ într-un ceva comun al literaturii celor 
mâl mulți dintre scriitorii ei. Mă gfndesc la ace*  
severă conștiință a relativității, a mișcării dialec
tice din fenomene, care-1 ajută pe scriitorul tînăr 
să știe că intre aparență și esență există mereu 
un spațiu al confuziei și al absolutului dogmatic. 
Conștiința aceasta, rezultat al unei observații 
atente și al analizei prin delimitare, se exprimă 
Intr-o atitudine specială pe care aș numi-o iro
nică. O ironie ce nu trebuie confundată cu omo
nimul sub care Înțelegem In chip obișnuit acea 
calitate afectivă, tonală, lingvistică folosită pen
tru a minimaliza cutare sau cutare lucru. O 
ironie al cărei sens esențial este acela de relati
vizare, de autocenzură, de „supremă conștiință" 
cum sounea un filosof, de control lucid și res
ponsabil asupra aparențelor de tot felul. Am gă
sit semnele unei astfel de atitudini în Despre 
purpură a lui Eugen Uricaru, In poeziile lut 
Mihai Ursachi, N. PreliDceanu, Dorin Tudoran, 
Mircea Dinescu, in cărțile de proză ale lui Bă- 
lăiță, Duda. Tatulici, în critica lui Al. Călinescu 
sau a lui Cornel Ungureanu. Mai mult, respec
tiva atitudine proprie promoției tinere e sesi
zabilă și în creațiile mai noi ale unor poeți sau 
prozatori din promoția anterioară, ca de pildă la 
Nichita Stănescu, ori la Marin Sorescu, îndeobște 
atitudinea ironică este specifică — istoria lite
raturii române și universale ne-o dovedește — 
generațiilor de tranziție. R&mlne de văzut dacă 
acesta este cazul promoției tinere, oricum un 
anume sentiment al tranziției nu mi se pare a fi 
străin de ea.

DORIN TUDORAN • Sînt șl alte lucruri care 
vorbesc despre personalitatea poeziei scrise da 
tineri. Iată : cei tineri iau preluat din clasici, 
din clasici în viață, din tineri maeștri, din poe
zia celor de vlrsta lor. Dar v-aș atrage aten
ția și asupra unei realități cu nimic mai puțin 
evidente : influența pe care cei mai buni dintre 
tinerii poeți o exercită asupra poeziei... unora 
dm ..clasicii" în viață, asupra cărților unor tineri, 
cindva, maeștri. Nu cred că e nevoie de nume 
— mal ales că mie faptul nu mi se pare con
damnabil, ci absolut pozitiv, dovedind dublul 
icni de iradiere al valorii, drumul complex par
curs de noutate, de originalitate. Mă mulțumesc 
a vă întreba pe dumneavoastră, critici de me
serie. dacă nu ați observat influența, nu mică, 
pe care poezia unor Dan Laurențiu, Mihai Ur-

DORIN TUDORAN :

„Influența pe care 
cei mai buni dintre ti
nerii poeți o exercită 
asupra poeziei... unora 
din „clasicii" in viață".

lachi. Cezar Ivănescu, Mircea Dinescu șl a al
tora o exercită asupra poeziei unor nume cu 
mult mai de mult consacrate și „omologate" ? 
N-ați observat dumneavoastră, să zicem, că în
tre ironia lui Sorescu din Singur printre poeți 
și cea arborată în cărțile mai recente ale poe
tului există o vizibilă diferență ? Și nu se da
torează asta și parcurgerii școlii ...celor mai ti
neri poeți, care au schimbat, — și-mi place să 
cred, au ridicat — nivelul premizelor de unde 
poate fi valorificată ironia în poezie, fără ca 
aceasta din urmă să fie coborttă Ia cotele je
nante „atinse" de atiția, și-atîția poeți „iro
nici" ? A nu se înțelege de aici că eu sint prin
tre cei care-au exultat citind „La Lilieci" ori 
„Descîntoteca". Dimpotrivă. Dar asta e altă 
chestiune.

M. UNGHEANU : Dorin Tudoran deschide o 
cale Interesantă și profitabilă pentru discuția 
noastră. De obicei influența vine de la înain
tași către succesori. EI ne propune un alt 
circuit. O influență de la promoțiile mai tinere 
de prozatori la cele anterioare, al scriitorilor 
vîrstnici. „consacraților". Chestiunea merită a 
fi privită mai atent. Există la unii scriitori o 
îmbogățire a registrului care se face aimultan 
cu a tinerilor dar nu întotdeauna din pricina 
lor. Cu Prinzul de duminică. Eugen Barbu nu e 
un contaminat de tineri ci de tonul unei proze 
noi. Moartea lui Ipu de Titus Popovici mi »e 
Dare a ilustra insă afirmația lui.

LAURENȚIU ULICI : Cum am mal apus mo
dul cum e>ste susținută literatura tinerilor da 
către critică, nu mă refer numai La criticii ti
neri, este nesemnificativ. Indiferența e uneori 
«trigătoare la cer și nu de puține ori. datorită d. 
se produc fel de fel de întîmplări bizare, chiar li 
paradoxuri. Nu-mi amintesc, de pildă, să mai fi 
«cris cineva afară de Mircea Martin |1 subsem
natul despre debutul poetic al Olgăi Neagu, cu 
doi ani in urmă, deși valoarea acestui debut nu 
diferă prea mult de valoarea, bunăoară, a debu
tului Anei Blandiana. Nu știu să fi fost interesa
tă critica noastră de debutul prozatorului Eugen 
Uricaru așa cum a fost interesată de debutul Iul 
Nicolae Veiea sau al lui Al. Ivasiuc, deși, în ce 
mă privește, consider debutul celui dinții cel pu
țin la fel de important ca debutul celorlalți. Și 
pentru că ar fi să pun în evidență, evidentele, 
pxemplele ar putea continua. Nu le mai dau. 
Și pentru că sîntem oaspeții Luceafărului, nu 
mă pot opri de a sugera acestei reviste, singura 
de altminteri interesată sistematic de literatura 

„Tendința cvasiu
nanimă spre ceea ce 
s-ar putea numi „rea
litatea imediată”, so
cială, afectivă, mo
rală, estetică, etc a ti
nărului icrlitcr".

LAURENȚIU ULICI i

tinerilor, iă încerce e suplini pe celelalte, acor- 
dînd un spațiu și mai larg comentării critice a 
cărților acrise de autorii tineri.

SORIN TITEL î Cum să Justificăm, care ar 
putea fi cauzele acestui interes scăzut al criticii 
fațade producțiile scriitorilor mai tineri In com
parație, bine Înțeles, cu ceea ce ie lntlmpla In 
deceniile trecute ?... Iată că, In schimb „exi
gența" față de producțiile acestora îmbracă, 
uneori, forme neavenite și exagerate. Editurile 
și-au propus de cițiva ani încoace, să organi
zeze concursuri pentru debutanți. Nici un tînăr 
nu poate publica plnă nu trece printr-un astfel 
de concurs. De ce n-ar manifesta editurile 
o exigență tot atît d® susținută față de 
producțiile unor autori care, aflați 1» 
nu știu cîta carte, nu reușesc să părăsească 
apele cenușii ale unei jenante mediocrități ? D« 
ce să fim atît de necruțători cu debutanți! — 
■e știe doar, nu Întotdeauna un debut a fort 
edificator pentru evoluția unui scriitor — atit 
de Înțelegători, de conceiiv! cu ceilalți autori ? 
Iată de ce trebuie să ne punem întrebarea dacă 
nu cumva concursurile frînează, uneori apariții 
talentelor.

DORIN TUDORAN : Problama criticii de ans- 
finere mi ie pare una dintre cele mai acute in 
ceea ce privește lituația celor mai tinere pro
moții de scriitori. Dar problema susținerii ests 
ceva mal largă. Iată : a dispărut excelenta co
lecție de debut „Luceafărul". De cițiva ani, con
cursurile de debut ale editurilor au venit B-a 
înlocuiască. Dar, o știm cu toții, rezultatele nu 
Unt deloc cele scontate.

Mai exista o colecție „Albatros", în care, maî 
toți poeții de frunte ai „Generației 'flO. ajunși 
la a treia, a patra lor carte, îți publicau volume 
selective, cărți care se constituiau în așteptate șl 
revelatoare bilanțuri ale unei prime perioade de 
creație. A dispărut șl această colecție Cu ce a 
fost înlocuită ? Cu nimic. Sînt astăzi tineri poeți 
de recunoscută valoare, poeți ce se apropie 
de-a treia, a patra lor carte — alții au ajuns 
deja Ia cinci, șase volume —, dar în fața lor 
nu există șansa de-a se prezenta cititorului 
cu-o primă selecție. Adăugind aici și „spi
noasa problemă a tirajelor", avem în 
față situația exactă, și deloc confortabilă, 
a tinărului poet de azi, față in față cu cititorul 
■ ău ; de prea multe ori, cu intîmplătorul șl 
„fragmentarul" aău eititor.

SORIN TITEL s Critica de susținere, $1 proza 
tinerilor trebuie aâ beneficieze de ea, ar putea 
avea un mai mare rol in formarea a ceea ce 
este nou In scrierile tinerilor. O carte bună se 
bucură de cîteva cronici optative și dispare din 
centrul de interes al criticii înainte ca ea să se 
poată fixa în memoria opiniei publice. A apă
rut, de pildă, recent, o foarte bună carte de 
proză pomenită de M. Ungheanu semnată de 
un tlnăr — Nicolae Mateescu — Stația de aș
teptare. O carte polemică, de fapt, cu literatura 
care ignoră complexitatea vieții, cu proza care 
încearcă o investigare a realității doar la modul 
exterior, reportericesc, cartea unui scriitor care 
știe că a simplifica înseamnă, de faDt, * falsi
fica și care scrie „complicat" nu din orgoliu 
scriitoricesc, ci pentru că știe că șl realitatea 
este mult mai complicată decit îșî închipuie 
unii, în sfîrșit. o carte foarte bună, dar care a 
trecut, în ciuda acestui fapt cu puține excepții, 
aproape neobservată. Datoria criticii (să mi ăa 
ierte cuvlntul poate prea apăsat) era, desigur, 
aceea de a impune o astfel de carte.

DORIN TUDORAN • Cred că pasul necesar 
și decisiv prin care, făclndu-1, tînără generație 
de poeți și-ar putea impune o amprentă mai pu
ternică față de promoțiile Imediat an
terioare este acela de a înțelege că ta
lentul nu poate fi risipit, la nesfîrșit, in 
simple culegeri de poezii. Acest salt la 
nivel de conștiință artistică poate fi sinteti
zat astfel : de la cărți, la opere. Cred c& scrlin- 
du-ne fiecare carte cu conștiința că ea nu este 
un fulg grațios, pe care, însă, vintul II poate 
duce oriunde, ci o parte, o piatră dtotr-un edi
ficiu, putem realiza acest pas necesar. Marile 
literaturi nu s-au ridicat pe cărți, ci pe opere; 
orlcît de spectaculoase, de originale și de va
loroase sint cărțile.

Revenind la „Generația ’60", cred că Ion 
Gheorghe este cel care a înțeles primul ne
cesitatea efortului de-a scrie opere, șl nu doar 
cărți. Repet — șansa promoțiilor mai tinere stă 
în asumarea totală a acestui gest.

M. UNGHEANU • Discuția noastră concepută 
Inițial ca un bilanț și-a lărgit sfera inițială tin- 
zînd să devină un schimb de păreri despre li
teratura tinerilor în general, despre situația șl 
mentalitatea scriitorului tînăr. Ceea ce în ultimă 
instanță nu e lipsit de interes și de importanță. 
Nu ajunge să-i citim pe tineri, ci trebuie să 
știm și cum gindesc. ce probleme iși pun și cum 
încearcă să le dezlege. Valoarea literaturii scrii
torilor mai tineri este, cu rezervele pomenite, în 
afara discuției. Dacă am încerca să-i scoatem 
dintr-un tablou al literaturii române contempo
rane acesta ar deveni neîndoielnic mai sărac 
fără ei. Ei trăiesc actualul context literar sub 
semnul unei semnificative contradicții : pe de 
o parte simt că fac corp comun cu generația 
anilor ’60. ale cărui idealuri literare le împăr
tășește, pe de alta ei simt nevoia unei Separații 
de atitudine șl de direcție. Cred că mulți dintre 
acești tineri nu fac distincția dintre principii 
literare generale li nrogram literar. Evident 
principiile literare ate predecesorilor nu pot fi 
decit și ale lor : Întoarcerea la tradițiile litera
turii române, asimilarea ciștigurilor literare din 
literatura lumii, fermitatea criteriului valoric. 
Dar vremea cînd ele singure puteau mobiliza 
întreaga lume scriitoricească a trecut. Ele sint 
astăzi bunuri comune, însușite de orice scrii
tor adevărat. Nu principiile literare. în fond 
aceleași, pot distinge contribuția unei generații 
de alta, ci un program literar, care, intuind ne
cesitățile interne ale literaturii române contem
porane, nobila el misiune, ieșind în întlm- 
pînarea dorinței cititorului, să cristalizeze un 
proiect literar nou o năzuința artistică adîncă.



colocviile «luceafărului»
La Uniunea Artiștilor Plastici am stat de vorbă 

ea pictorul VIOREL MĂRGINEAN, rugindu-1 «ă 
ne spună citeva lucruri despre faza pregătitoare 
a Expoziției, finind cont de faptul ci a făcut 
parte din Juriul de selectare a lucrărilor artiști- 
Ier plastici expuse, in prezent, la Expozifia Mu
nicipală.

— Expoziția Municipală, de curînd deschisă, 
nu este decît un preludiu al expoziției din pri
măvara anului viitor, care v*  lace parte din 
Festivalul Cin tarea României.

In calitatea mea de membru al Juriului ce vă 
pot spune ? Nu e^te ușor să faci o selecționare 
cit mai judicioasă, pentru că în fiecare dintre 
noi există un alt mod de a vedea, de a inter
preta și înțelege lucrările propuse. A fost, to
tuși, o selecție gevorâ. finind cont de faptul că 
■-au prezentat cam 700 de lucrări de pictură din 
care au fost selecționate peste 250 de lucrări. 
De multe ori am fost nevoiți să revenim asupra 
unei decizii. Unele lucrări nu erau definitivate. 
Dar prezenta Imagine a expoziției de la Sala 
Dalles, (oare In prezent nu mal corespunde ne
cesităților, numărul participanților crescînd de la 
an la an) sală cu o capacitate de panotare de 
cea. 250 tablouri, este grăitoare. Oricîte eforturi 
ar face juriul de a se limita la un număr fix ca 
lucrări Sala Dalles, totuși, rămîae mică, nepu- 
tîndu-se face o panotare aerisită, corespunză
toare. Acest element este esențial intr-o expozi
ție. Panotarea a fofit executată de muzeo^afî ca 
La Muzeul Republicii.

Expoziția Municipală este e expoziție a artiș
tilor din municipiu] respectiv, adică este o ma
nifestare dp amploare ce ie desfășoară in tcu i 
tara. Variată ca tematică si ca lucrări nuanțat 
rezolvate, predomină figurativul.

A fost o serioasă preocupare pentru ridicarea 
ținutei artistice a expoziției. De «gemeni la ex
poziție participă 81 8 pictori șl sculptori ea in
vitați de onoare — Baba, Ciucurencu. Catul Bo- 
gadan, Ion Jalea, Irimescu. Mm Constanimescx 
Boris Car a g ea. Neam gindit, de aaemexd. |i La 

cei care de curînd ne-au părăsit — Ranrv 
Catargi, O. Han gi Mill ța Petrașcu, ca un crnag-J 
adus operei lor.

Aș remarca faptul că participarea tineretului 
nu aste prea reprezentativă, dar. cred, eă «te 
urmarea coincidenței Expoziției Municipale ca 
Expoziția Tineretului de la Clsj-Napoca. caic 
după Închidere, aceeași expoziție, sperăm că •• 
va redeactnd« fi la București. Si expo
ziție e«te, de asemeni, o manifestare amplă, or
ganizată de C.C. al U.T.C. cu lucrări de picturi, 
sculptură. grafică, tapiserie ele. Șl aia slnt 13 
invitați de oooare.

— Damn ei vexai ri ca ce lacrări *ar-  
t ici > aii la aceste expoziții 7

— La Expoziția Municipală particip cu do,,â 
petsaje-cocnpoaitli. adică lumea văzută nu prm 
fereastra deschisă, ci interpretată. La Expoziția 
de la Cluj-Napoca particip cu lucrarea intitu
lată „ZI de odihnă-. Pentru expoziția din pri
măvară. m-am gîndît foarte mult la o lucrare 
legată de 1997. SI referitor la problema Războ
iului de Independență știu ce vol face. Nu va 
fi o lucrare legată numai de acest eveniment is
toric — 1877. d In jurul lui voi face o canpoc- 
ție cu probleme contemporane rara ml vor con
duce la concretizarea subiectului.

■ Pictura a»t« viața mea

Pietonii ALEXANDRU CIUCURENCU. Inviți- 
tul de onoare al Expoziției și deopotrivă ți al 
nostru, a avut amabilitatea ii ne destăinuia 
citeva aecrcta legate de crezul aau artistic pe 
eare-1 slujește ea atîta ardoare. A fost ca a 
lecție de pictură pa care nu putem aă un a eoa- 
aemnăm.

— Pletora romaneaicâ. «țoala ■ 
derog de pictură românească prin re
prezentanții ei cei mai de seamă ara 
înea un prilej de a sa manifesta ple
nar prin operele ce rar fi creata «i de
dicata a cm tar «enimante.

Caro este mobilai interiar ee contri
buie ia declanșarea expresiei plastica 
In formă și culoare a unui pictor 7

_  E bine rind vorbești de pictură «ă știi re 
■ă vorbești, adică să o cunoști in toate secretele 
și tainele meșteșugului ei. Am căutat să înțeleg 
pictura și ceea ce am înțeles am dorit să trans
mit fi itudenților mei pe tind eram profesor 
U Institut. Și am fost aproape 30 de ani I

Mobil interior 7 Mai Intii trebuiesc cunoscuta 
elementele de bază ale meșteșugului artelor fru
moase, ela te ajută «ă faci artă cu adevărat mai 
tîrziu- Să știi cam ce trebuie să aibă o lucrare 
ca «fi fia în rîndul artelor. Citeva lucruri indis
pensabile : cunoașterea compoziției, adică felul 
de organizare a suprafeței pe care lucrezi. 
Acestei compoziții ii lint supuse culoarea și va
loarea. Valoarea in sensul de contrast intre în
chis «1 deschis. Mai adaug un element subiectiv, 
dar care nu trebuie omia — interpretarea per
sonală. Dacă nu există interpretare nu este pic
tură. Poate este mai ușoară exprimarea In lite
ratură decit In pictură. Pictura are metehnele 
ei, are meșteșugul ei și dacă n-ai reușit «â-1 
descifrezi, să intri In tainele ei degeaba te m*i  
căznești.

Publicul nostru a un public dornic de o ple- 
♦ură bună și noi ron aii avem pictori excep
ționali. Ceea co facem și realizăm noi românii 
în pictură ne ajută să facem și mai bine cunos
cută și apreciată pictura noastră peste hotare, 
continuînd tradiția școLil românești de pictură. 
Pentru că noi pictorii de azi datorăm totul îna
intașilor noștri a căror operă nu trebuie să o 
uităm niciodată. Cine iubește arta lui Pallady, 
a lui Luchian aau Andreescu nu poate face — 
dacă are talent — decît o pictură bună.

— Ce ne pateți apune despre pieto
nii Clucurencu și despre mesajul pic
turii sale 7

— Eu ucenicia de pictor mi-am făcut-o prin
tre iconarii meșteri de la Tulcea, care lucrau 
din instinct și simț artistic pur, moștenit din 
tată-n fiu, pentru că există o mare zestre ano
nimă îngropată prin sate, o tradiție veche a 
pâmintului a Înaintașilor spre artele frumoase. 
O plămadă a lucrului, a poporului noetru de 
aici, iar eu nu aînt decît fiul acestui pâmlnt, 
a] acestui popor, care știe să aprecieze, știe să 
păstreze taina frumosului și din sufletul căruia 
se ridică oameni care sâ meargă înainte cu me
sajul artei lor.

— De la instinct artistic piuă la artă 
c un drum lung 7

— Instinctul e bun și el, dar totul trebuie 
eondus după cap. Fără cap nu se poate face 
nimic. Oamenii care au cap pot să facă lucruri 
frumoase, pot să facă artă.

Eu am căutat să înțeleg pictura, să o pricep, 
pe urmă am scăpat de neajunsurile artei și lu
crurile au mers așa cum trebuie. Dar aportul 
meu, munca pe care am depus-o nu e totul. Mai 
e nevoie de ceva, de acel ceva care să te roadă 
pe dinăuntru, să nu-ți dea pace.

Tot ceea ce fac, tot ceea ce gîndesc este In 
censul picturii. Singurul lucru care mi-a mai 
ramai, către care rîvnesc este ca să fac pictură 
și să răsplătesc astfel tot ceea ce am primit, 
tot ceea ce ml s-a dat ca să ajung un pictor 
bun. Pictura este viata mea.

■ Arta lucrează asupra conștiinței 
nu a memoriei

— Ce semnificație are pentru dum
neavoastră. ca artist plastic, acest an 
omagial, tovarășe SABIN BĂLAȘA 7

„Sorbiți api irmped*.  răcoritoare, ;i veșnic «ia 

a izvoarelor patriei noastre"

NICOLAE CEAUȘESCU

— Comemorarea acestor mari . •▼enimente is
torice nu mă aoliatâ numai ca profesionist d 
ca om, ca cetățean «Semnificația pentru mine 
«te aceeași ca pentru milioanele de oameni caro 
trăieac pe acest pâmlnt.

In vederea expoziției omagiale mi-am alea : 
„Evocarea lui Bălceacu-. Modalitatea da expre
sie va fi ca totdeauna a mea.

— Modalitatea originală a expresiei 
dv. artistice t id făcut cunoscut și 
v-au impas. Sacetițj ea dirarsitatea da 
stiluri și de tendințe ie pot afla In 
eoalradicție eu o problematica gadal- 
iMorieă. saa dimpotrivă tebo*ăȘ«oa  
gama expresei artăstiee ?

— Sti!nl jw'upriu. diversitatea da stiluri, aa 
bnptts ea unică aofuție c- rezolvare a proble- 
matioi ooeiai-iatorice în artâ. Fără stiluri pro
prii, lucrările nu vor dura fi nici acțiunea de a-1 
antrena pe artiști să creeze astfel de opere. Mo
dalitățile stilistice nu pot veni In contracția 
cu o temă soci al-is tori că, ele Îmbogățesc gama 
expresiei artistice, numai că, stilul — această 
ființă sinonimă cu cea a artistului — sa Intil- 
nește destul de rar. Contradicția insă apara 
foarte des atunci dnd «e confundă stilul cu tru
cul. aau in cazul ci nd stilul este de împrumut, 
fantomă, sau atunci când el ■« cheamă „modern" 
și punct.

— Exiști situații te cars realizarea 
ta pictară a unei teme anume poate

dace l> trădarea adevărului istorie, la 
a prezentare artistică plată, nennanțaiă, 
echivocă sau Chiar inexactă. Categorie 
no asta este intenția artistului, dar 
cum poate fi explicat fenomenul 7

— Există cazuri, dnd artiștii, care pot rezolva 
foarte frumos peisaje sau naturi statice, nu pot 
rezolva o compoziție cu sensuri ample pe o te
matică «ocial-istorică. în asemenea cazuri co
mentariile sînt de prisos. Rămine problema de 
a-i valorifica pe artiști cît mal rațional- In alte 
cazuri sint artiști care nu au chemare pentru 
astfel de teme, dar aînt primii care ae grăbesc 
să le execute. Cred că și «cest lucru se poate 
remedia, dacă nu ii suprasolicităm prin comenzi 
și elogii. Trebuie să pornim de la principiul ca 
de la fiecare artist să cerem ceea ce poate el 
să dea mai bun, mai autentic.

Cred că lucrările cu problematică social-isto- 
rică se împart in două categorii. : prima care so
licită lucrări de artă, originale, care să dureze, 
capabile să trezească privitorilor sensuri adinei 
ale istoriei, sensuri ce ge întipăresc în conștiințe. 
Astfel de lucrări sint cele solicitate pentru ex
pozițiile publice, de stat, memoriale sau neme- 
moriale, A doua categorie sint lucrările necesare 
ca documente, lucrări ilustrative, implicit con
venționale, care constituie, cred eu, o comandă 
separată cu destinația muzee istorice și mai 
ales pentru îndrumarea elevilor In învățămlnt. 
în acest caz trebuiesc depistați artiștii cu încli
nații spre acest gen. încurajați pentru a a*  spe
cializa. Arta, firește, lucrează asupra conștiin
ței nu a memoriei, are o misiune mai mare.

B Compoziția cu tematica socială 
sursă nemijlocită de reflecție 
și inspirație

— Cc laaMmnâ peutru gv., artist 
>Ia*Ue,  aiol im tavariM BENONE 
gUVAlLA ?

-v Ia _ cop silința fiecăruia dintre soi, 1977 «za 
uu an cu profunde rezonanțe. Cele trei eveni- 
■nente ee la vom sărbători marchează fa fapt, 
■firmarea poporului nootru ca națiune, setea *a  
istorici de a fi atăpln pe propriul lui destin.

Ia ca mă privește, prcgăttsc o compoziție cere 
Iși propune să evoce dramaticul *n  1997, lucrare 
ce reflectă, prin tematică, una din preocupările 
mele mai vechi.

iernatică rweort tS 7

— Compoziția cu tematică sociali a eorutitu:t 
din totdeauna o sursă nemijlocită de reflecție și 
inspirație, aursl care, de altfel, legitimează deo
potrivă conștiința socială s artistului cit și va
loarea de document a creațleL

In arta noastră acest fenomen m reflectă eu 
pregnanță, de la începuturile sale, (n opere ale 
marilor pictori ca : Rosenthal, Tatariaru. Amann, 
Grigorescu. Luchian. Tonitza. I*er.  Baba. Ciu- 
curercu. pentru a da dteva nume doar. Artistul 
plastic de azi prin ce are el mai valoros «te 
purtătorul acestui mesaj care, in continuitatea 
sa, înnobilează spațiul spiritual și cultural romă- 
n«c. Realizarea unor astfel de compoziții re
clamă o documentare minuțioasă, înțelegerea 
semnificațiilor pe care evenimentele amintite le 
stirnese in conștiința omului Liber oe astăzi- Rea
lizarea unor astfel de compoziții reclamă o do
cumentare minuțioasă mai ales în ce privește 
momentul Istoric propriu-xis. iconografia legată 
de acel eveniment, dt <1 înțelegerea semnifica
țiilor na care evenimentele redate le rtirnesc in 
conștiința contemporanilor.

■ Nu fac tablouri, fac niște lucruri 
care trebuiesc istoriei României

!■ aleliend pteteniltii CONSTANTIN PI- 
LIL'ȚA ssiat la ■■ mament islemn. Unul din 
iesceadeațll familiei Eamboccian. urmaș al tra
diției •mâini îatelisr da arii. primește 
din partea piciaraJui as peisaj cu vop
seaua inca neutrală. abia desprins de pe 
șevalet. L’a am pleacă fericit țiuiad tabloul cu 
grijă departe de trup, ea să na atingă vopseaua.

— Asta e. La mine tablourile nu se usucă in 
atelier, spune pictorul parcă vrind să Justifice 
spontaneitatea gestului. Și din nou șevaletul a 
gol, aștepți nd sâ primească viitoarea pinză. Nu 
de mult, ana văzut cum un tablou a căpătat 
viață — șl acum terminat se Intitulează „Trece
rea armatelor române peste Dunăre* 4 și este 
prezent In Expoziția Municipală alături de por
tretul romancierului Marin Preda.

înainte de începerea interviului ml ae suge
rează un Motto sub care să se desfășoare dia- 
cuția noastră. Motto : îmi plaos să fac brîul pe 
opt la mine-n grădină.

— Ce vă sugerează acest motto 7

— Cînd a trebuit să se tacă lacul de acumu
lare de la Bicaz și au trebuit să fie sacrificate 
niște sate, satele n-au plecat în altă parte decit 
atunci clnd li s-au evacuat și cimitirele. Oamenii 
vii n-au plecat fără c«i morți, spre deosebire 
de cei care părăsesc ocina românească lâsîn- 
du-și mame copii, prieteni uitind cit datorează 
celor dintre, care s-au ridicat.

— Eu mă gîndesc la trecut și la is
torie. la relația dintre oamenii pămin- 
tulul străbun și Istoria națională. Dum
neavoastră ce credeți ?

— Cred că peste toate relele secolului și mur
dăria Înarmărilor și indisciplina diplomatică 
contemporană există în țara noastră o vrere de 
bine nu numai pentru cetățenii Republicii So
cialiste România, ci și pentru Întreaga umani
tate, prin ce elaborează Partidul Comunist Ro
mân ca soluție de pace și frumusețe omenească. 
Consider că România, acea pitorească țară a 
jafurilor capitaliste, astăzi înseamnă o frumu
sețe. de Coloană brăncușiană ca urcuș, pentru 

că am urcat toate treptele umane apre demni
tate omenească și apre efort profesional, In așa 
fel incit țara va da soluții, pentru că Țara Ro
mânească dă talente. Cred In aceste lucruri cu 
toată puterea.

— Cum veți participa, ca artist plas
tic. la anul omagial 1977 ?

— Pentru sărbătorirea Independenței, aportul 
meu va fi de patru compoziții, din care am rea
lizat două. Cu 1907, probabil, voi avea și o lucra
re n0uă ce se va rlumi ..Odioasa crimă a bur- 
ghezo-mo6jeriznii din Rpmânia**  sau,-..tyasa£rur‘.

— V-ați apropiat ru mult Interes, in 
pictura dv.. de teme istorico-aociala 
încă de Ia primele expoziții care v-au 
făcut cuniMCut și rare v-au consacra! 
in fata publicului. Ce aduc aou tablou
rile dv 7

— Nu fac tablouri. Eu fac niște lucruri care 
trebuiesc istoriei României, pentru că eu cred 
că p jugul otomanilor, și jugul pe care l-a su
portat poporul român de-a lungul timpului au 
fost trepte apre victoria cea mai mare a româ
nilor Împotriva jugului inerției. Iar această vic- 
lone se numește victoria comunism ului.

Frumosul aducerii spre modem nu înseamnă 
a obrăzniae oaste noapte, a Înseamnă un chin 
ai o muncă istovitoare si de Kind li faptică In 
asa fel ca piaza ta să nu Ce murdărită d să fia 
lr. nobila ta.

Doresc ca pictor să muncesc !n asa feî Incit cu 
putm să Inserr.n lucruri mari. îmi omagiez Româ
nia mea cu ce fac si cu ce pot.

Și ea încheiere aș vrea ca frunzele de toamnă, 
eel? mai nobfle sCnterui de violoncel ale sufle
tului românului. *ă  aibă satisfacția unei necăderi 
In toamnă-

■ Istoria țării — izvor viu da la care 
ne inspirăm ți noi sculptorii

— Mai Intil v-im rufa tovarășa GRI- 
GORE MINEA. ea in calitatea dv. de 
secretar al secției de sculptură din ca
drul L'AP să ne spuneți citeva cuvinte 
despre preocupările sculptorilor In ve
derea participării, prin operele lor. la 
omagierea anulai 1977. an atit de barat 
in evenimente, de un profund interes 
istorie.

— Desigur efi există o preocupare evidentă In 
acest sens. încă din vară se lucrează pentru rea

cts. lliescu-Cfilineștl — rrMrn 
„Monumentul Eroilor" din Pitești

Uzarea unor compoziții cu temă. S-au făcut con
tracte cu Comitetul Culturii și Educației So
cialiste. contracte care sint spre realizare. Aș 
menționa o serie de sculptori : Cristian Breazu. 
Aurel Bolea. Liana Acsinte, Lucian Murnu. An
drei Ostap. Nicăpetre ș.a. care lucrează la aces
te contracte. De asemeni, s-a participat masiv 

Încă din primăvară la concursul pe tema Inde
pendenței. temă ce are ca scop realizarea unor 
monumente ce vor fi amplasate atit în tară cit 
Si în București. Este vorba de proiectele semnate 
de sculptorii Paul Vasilescu, Mircea Ștefănescu, 
Ion Vlasiu. Gabriela Adoc. Pavel Bucur ș.a.. pro
iecte care. sper, sunt în curg de definitivare. 
S-au realizat și sunt în curs de realizare un nu
măr important de busturi monumentale cu eroi 
care au participat la războiul de Independentă 
și care urmează a fi amplasate în primăvară în 
diferite orașe. Autorii sînt, printre alții, sculp
torii Iliescu Călineștl. Horia Flămindu. Constan
tin Popovici. Ion Olieanu s.a. Dar. în același 
timp, trebuie să spun că de la schița imaginată, 
de la proiect la lucrare este un drum lung p« 
care na străduim să-1 parcurgem acum.

— Pentru realizarea acestor proiecte 
de lucrări monumentale cu subiect is
toric. deci pornite de la o temă istori
ca esențială, la ce surse de inspirație 
apelați ?

— In primul rînd istoria țării și a poporului 
nostru este un izvor viu de la care ne inspirăm 
ei noi sculptorii. As adăuga necesitatea cunoaș
terii operei înaintașilor noștri, atit în pictură și 
sculptură cît și documentările la diferite muzee 
— Muzeul de artă. Muzeul militar Central. 
Muzeul de istorie al partidului. Viziunea plastică 
a sculptorului va corela si închega toate aceste 
date și impresii pe parcursul unui drum lung 
de căutări de la schița de idei la lucrarea finită 
care urmează să transmită mesajul artistic, so
cial și uman propus.

— Dumneavoastră la ce lucrați 7

— Printre altele lucrez la proiectul pentru re
lieful ..Monumentului Eroilor**  de la Pitești, 
unde colaborez la lucrarea sculptorului Gheor- 
ghe Iliescu Călinești cu o frescă istorică, ce va 
surprinde un moment din Războiul de Inde- 
pe'dentă. Intenționez, de asemeni, să realizez-o 
«chită mai veche, o statuie ecvestră cu un simbol 
foarte actual legat de Independență.

— Cum vedeți rezolvată. In viitor, 
problema amplasării lucrărilor de 
sculptură In contextul urbanjsticii ac
tuale ?

— Ansamblul, amplasamentul unei statui, a 
unui monument sau compoziții de mai mici di
mensiuni aînt esențiale. Ele ajută 8i subliniază 
mesajul conținut de opera respectivă. De aceea, 
pocotesc ea nece&ară existența unei „Pieți a Tn- 
dependentei“.' in sensul de spațiu larg? cuprin
zător. care să'permită detalierea lucrărilor res
pective care să ofere un cadru vital mesajului 
artistic, social și istoric materializat în bronz sau 
piatră și destinat generațiilor viitoare.

S Un artist bun nu face manierism

In atelierul sculptorului MIRCEA ȘTEFANES- 
CU »m intilnlt «1 pe mol tinirul sculptor 
Adrian Popovici, găzduit pentru un timp 
aici. Cioplea in lemn un chip ; intr-un colț al 
atelierului iculpioriil Ion Olteanu, la fel ca 
Horia Flămindu, urmăreau scena punciind 
momentul de liniște ivit între două lovituri de 
ciocan și daltă cu torbe spuse in șoaptă. Și peste 
tot, sus, domina, așezai pe un stativ (nalt — 
Ștefan cel Mare, unul din proiectele de statuie 
ale sculptorului Mircea Ștefănescu.

— Sinieți autorul binecunoscutei sta
tui a lui Ștefan cel Mare de la Vaslui, 
Jalon al gindiril artistice monumentale 
românești. Sinieți recent premiat al 
Uniunii Artiștilor Plastici cu premiul 
de artă monumentală, fapt ee încunu
nează activitatea dv. și valorifică, in 
același timp, rezultatul muncii dv. de 
creație. Cu ce noi lucrări vați participa 
la anul omagia] 1977 2

— Am foarte multe proiecte. Pe unele le am 
deja pregătite, definitivate, altele stnt doar în 
faza de idee, de gînd ce trebuie să prindă viață. 
Iată acest bust monumental ce va £1 de mari di
mensiuni, 2,20 m, ce-1 înfățișează pe Vlad Țepeș. 
Bust c« va fi amplasat în orașul Giurgiu. Apoi 
Monumentul de la Corabia (Siliștioara) ce va fi 
așezat, cel puțin in proiectele mele deocamdată, 
exact în punctul de unde a fost legat podul de 
vase cind a trecut armata (marea armată, se 
spune) Dunărea In 1877. Locul, acest cap de pod, 
este de un profund simbol Istoric care se cuvine 
a fi înscria în viitor printr-o operă de artă du
rabilă și grăitoare in timp.

De asemeni particip, împreună cu alți colegi 
de-ai mei, La definitivarea unui proiect pentru 
realizarea unul Monument al Independenței des
tinat a Îmbogăți capitala țării cu noi monumen
te de reală valoare artistică. S-au propus mai 
multe variante, fiecare artist plastic străduin-- 
du-ee să găsească o formă cît mal grăitoare, mai 
elocventă in omagierea actului de luptă și jertfă 
pentru câștigarea independenței.

Am terminat acest bust a lui Ștefan cel Mare 
și aproape un an de 2ile am lucrat împreună 
cu sculptorii! Horia Flămindu la un bazorelief 
intitulat Independența, cu aspecte din viata lui 
Mihai Viteazul. Monumentul este pentru Alba 
Iul ia.

— V-a? ruga să ne spuneți citeva 
cuvinte despre secretul sculpturii, des
pre pericolul ivirii unui fel de manie
rism in alcătuirea unor monumente. 
Manierismul in artă nu este rezultatul 
lipsei de curaj in exprimarea artistică 7

— Nu curaj, ci seriozitate. Curajul In meseria 
noastră e altul. De manierism nu scapi decit 
atonei dnd crezi cu adevărat In ceea ce vrei să 
faci. Trebuie să știi să-ți taci meseria. Manieris
mul plutește Întotdeauna, e drept, dar 11 .fac 
numai cei care n-au ce apune, ce comunica. Im
posibilitatea de a face un lucru ca lumea, nepu
tința te duc Ia manierism. Un artist bun nu poa
te face manierism.

— Adică, manierismul implică creație, comple
tează Horia Flămindu.

— Da. așa e. Lucrările originale se propun 
și se acceptă dacă sint bune. Sunt atltea con
cursuri. atîtea posibilități de a te exprima, incit 
este și păcat să nu faci artă adevărată.

— Cum lucrați la un monument 7

— Nu lucrăm. Monumentul se construiește ca 
orice clădire de spirit. A face un monumnet este 
o mare cinste, pentru că el reprezintă o datorie 
socială, civică a fiecărui artist conștient de mi
siunea iui. și trebuie să răspundă in cel mai 
înalt grad artistic acestei datorii. Mă tem că voi 
spune lucruri banale atunci cind am aă amin
tesc efi un lucru rigid, dur. cum e o statuie, are 
la bază atîta efort, atîta muncă, dar că duritatea 
loviturilor de daltă este cu atit mai puternică cu 
cit este mînultă de o mal mare sensibilitate in
terioară. Poate ăsta e unul din secretele me
seriei noastre.

Ultimele vorbe sint spuse cu palmele întinse, 
parcă spre a completa fraza. Miinile sculptoru
lui, miini bătătorite de piatră și metal, miini 
lustruite de esența lemnului și de luciul bron
zului, cu semnul muncii și al trudei artistice în
crustate adine în podul palmelor.

— ADRIAN POPOVICI, sculptor tinăr, 
reprezentant recunoscut al școlii de 
sculptură românească, s-a făcut cunos
cut mai ales prin compoziții și portre
te legate de evenimente șl personalități 
ale vieții social-cvlturale românești. 

La ce lucrați ac’<im ?

— Mă pregătesc pentru expoziție unde am să 
particip cu o sculptură in lemn. Se cheamă 
Astronom. Cu Independența voi face o compo
ziție. am început să Iucre2 la ea și sâ depășesc 
faza de schiță Poate va avea un mesaj alegoric, 
sau am să mă refer la un moment deosebit din 
războiul de Independentă. Compoziția asta o 
proiectez pentru bronz.

Ce să vâ mai spun ? Mă preocupă să le termin, 
să lucrez la ele. Asta-j viața mea. Altfel nu 
le-aș face. Sper ca ele să vorbească de ia sine. 
Sînt mesajul meu.

Convorbiri realizate de 
Cornelia Djigola



La invitația Consiliului județean de cultură ți edu
cație socialistă, în zilele de 17 ți 18 decembrie, un 
grup de scriitori a participat la manifestările înscrise 
sub egida Festivalului național „Cîntarea României", 
desfășurate de județul Buzău.

Publicăm în această pagină cîteva mărturii de scri
itor inspirate de întîlnirile eu oamenii muncii din 
acest județ, de locurile vizitate.

scriitorul și țara
VALERIU BUCUROIU

CORNELIU LEU

La Buzău — 
de o mie șase sute 

de ori mîndru

Inscripție 
sub tîmpla 

Pietroaselor

I
a Buzău, Intr-un miez rece de il lemete» 
că, im fikmt, poate cu cea mal mere 
plAcere din viața mea, o peticul*  de 
cincisprezece minute, proiectau pe funda
lul a două cincinale. Am filmat eu atlta 
pasiune Incit mi-am uitat vechea meserie de repor

ter cu carnet yl creion, fi n-am mai notat nimle 
dintre datele necesare comentariilui vorbit ; nJd 
cifre care al arate evoluția aocial-econonaici a ora
șului, nici nume de oameni. Râmin daci, fi In me
moria peliculei, și in cea a cuvintelor pe care la 
aștern aici, doar cu imagini. Imagini vil, estompln- 
du-ș! culorile sub oțelul lamil, câpAtind profunzime 
doar prin modul în care ele se repetfi yi contur 
schimbător prin mișcarea mașinii eare mA tot purta 
pe niște străzi total necunoscute mie care cunoșteam 
cindva atit de bine Buză ui.

Și astfel. Ia Buzău. înregistrlnd pa pelicula am 
Înregistrat șl pe retină o cale foarte lungă, kilome
tri și kilometri, pe care se întindeau fabrici, uz'.rx 
moderne, ins ta La ții solide inspiring Încredere yl dln- 
du-ți un sentiment de perfecțiune tn funcționare, 
ce-mi apărea ea-ntr-un via frumos, pentru că totul era 
și foarte frumos șl foarte tehnic. De abia apoi, clnd 
am montat filmul, mi a-a reconfirmat realitatea La 
parametrii ei reali și am revăzut una dintre cele 
mai frumoasa platforme industriale ala țării, fru
moasă tocmai prin chibzuiala cu care este alcătuită 
prin gospodărirea spațiului care nu-țl dfi o clipi 
sentimentul de periferie Industrială cum ara fost 
ebișnulți clnva, !n urbanistlcile lăbărțate megalo
man, ci atrînsA, adunată, gospodărind cu grijă forța, 
drumurile și instalațiile comune, pentru a fabrica 
concomitent geamuri, ilrmâ, zahăr, motoare și 
zeci de alte produse, pe atlt de diverse, pe atit da 
legate tntr-un proces unic da producție cara se 
cheamă „dezvoltarea industrială a orașului". Acum 
după ce am Încheiat-o, remarc această frază deve
nita kilometrică nu pentru că autorul ei n-ar avea 
puncta la îndemlnă, ci din dorința mai bine vis din 
nevoia de a exprima șl prtn curgerea el. sentimen- 

t tul trăit pe acel bulevard modem ce te Însoțește cu 
. kilometri șl kilometri de Inspirată arhitectură in- 
■dustrialfi. Un bulevard Imens, ca-n marile capitale 
ale lumii, pe care, xod a numai două cincinale, se 
înșirui*  o puternică industrie diversă, funcțienînd din plin. Vn bulevard frumos, plin de sentimentul 
stenic al construcției socialiste In ampla ej desfășu
rare, pe care se pot plimba șl perechi de îndrăgos
tiți, și oameni care vor să se recreeze, avind garan
tat un spectacol ce! puțin Ia tal de divers ca pa ori
ce mare artera urbană, întregit do surprizele a noi 
apariții eere-1 tot amplifică.

Desigur, plimbarea adevărată, tihna unei piețe 
mal largi declt orice forum, placată cu marmoră 
și mărginită de la vitrinele magazinelor moderne 
ptnă Ia heraldica Palatului eomunal, o au hărăzită 
buzolenll în centrul civic. Dar șl acesta pune une
le semne de întrebare, deoarece s-a multiplicat 
prlntr-un alt centru care se deschide acum în fața 
coloanelor clasice de la intrarea parcului „Crlng" 
unde vin să se plimbe miile de oameni ce stau mal 
aproape de el. yl prlntr-o a treia piață, cu nimic 
mal prejos din punct de vedere arhitectonic, spre 
care se deschide mo za leul și fațada casei de cultură.

Mărturiseam • n-am mai avut timp să-mi notez 
clfrete; Am înregistrat numai imaginile acestui Bu
zău contemporan devenit de trei ori mal mare, șl 
de trei ori mai puiemie Industrial, ta acești ultimi 
zece ini. 91. ilnt numai zece din oei o mie șase sute 
pe care l-a serbat de curthd ț

Sllnd in cuibarul ai 
milenii inchatala

Clan*  cu P«" I*  *oa*a
■ incâliit
popoarele.

Aici fti» M urce fiecare
drum.

Au tenorii sub crengi
inearele

ți rare mei prin ierburi aleargă 
•cum.

Strugurii ,tiu ie mufte din soare
Cind nici dința de lapte nu le-au creicul 
Cintocul aici o-nudțat prima dată să iboara 
Sub dopatul de fluturi naratul.

Migdalii au jeratic >ub cdlciie do rai. 
Toate aici de neeemn dogoresc.
Frunzele au Mpturd de nai 
ți timpul ia chip omenesc.

Stincile scriu mărturii peste rise.
Cutreieri prin singe armura-ntregii firi.

* Uvedlo eu porțile deschise
$I-R mine se topesc atitea amintiri.

String pâmlntul la piept eorbindu-l 
de-aproape.

S-au adunat in el, ți anii, ți bătrinii la 
•ladă.

Aud toL Nimic nu rreou să-mi scape, 
Adun incet dovadă cu dovadă.

Lănci sclipesc prin griuri înmuiate de loc, 
Stele*  se-aprind de bucurie ți groasă. 
Săgețile strămută cerul din loc, 
Se datină norii țl coli necheară.

Pielea dușmanilor arde cu oase cu tot 
Rar cind unul mai scapă prin colbul de 

ură.
Altul umblă fără cap, ca un ciot, 
l-atirnâ pe jeț cuvintele din gură,

★
Anii l-au strecurat printre dimineți ți 

morminte
Cu-aripile-ntinse lorcind sub ațteptare. 
Anii au crescut din aduceri aminte 
Curgind odată cu iborul din soare.

ți mereu peste dealu-ncârunțlt de lumină 
A coborit la timp liniștea silelor.
Florile toate horesc in grădină 
Oțtenli sint iar la casele lor.

String pâmintul la piept vortoindu-i 
de-aproape. 

S-au adunat In ol, ți anii, ți bâtrinii le 
sfadă.

Aud tot. Nimic nu vreau să-mi scape, 
Adun încet dovadă cu dovadă.

Constantin Ion Popovld t 
.Pasărea dimineții*

RADU CÂRNECI

Poema statuilor

Eu luni ol Uriel gl-al gindului 
ațteptlnd in adincul pămintulul 
ca a inimâ-n sfinta durere : 
piatra e ține, cerul a cere, 
plnă ce mina Omului 
• icopă din mrejele tomnulul 
tăindu-l vămile, toatele, 
cum numai ea singură poate-le,

Atunci, din miezul de piatră, 
minunile nl se arată 
peste pajiști Io marginea serii : 
unele sunt ale tăcerii, 
altele sfinte izblnzi, 
in altele strâmojil sunt blinzi, 
unele sunt vulturi pe cer 
cu pliscuri fi gheare de fer, 
altele sunt de Iubire fi har. 
din durere altele, din amar.

Ziua stau ca nlfta statul 
lub ploila luminelor fui

— Tuturor celor cara, ta Măgura 
Buzăului, cu săvirfit minunea —

privind lărlla cu hotarele 
unde răsare fi-apune soarele, 
gindind la ce-au fost fl ce sint. 
la timp, la obftescul orind, 
1a tainela lor, profundele, 
nemurirea durlndu-le*

Numai noaptea la ceasul de dor 
pădurea se deschide pridvor 
fl iată : voievozi fi oftenl 
se pregătesc de lupte in pocni, 
cronicarii scriu despre gloria 
lui Decebal, a lui Mihai, a lui Horia, 
femeile sunt de iubire fi rod, 
bat clopote de nafteri, de prohod 
fi sub luna de piatră 
ciinii istoriei latră..

Eu sunt al tăriei pămintulul 
de veghe la țara cuvintului.

ALEXANDRU
BĂLĂCI

criitorii care au fost Invitați sâptămlna 
trecută să se intilnească, sub egida 
Cin tării României, cu locuitorii dina
micului județ Buzău, vor păstra. între 
smintirile lor luminoase, calda ospita

litate a oamenilor acelor meleaguri, însetați de 
cu’tură și de cunoaștere, de frumusețe fi de ade
văr. ca oriunde In patria noastră. De la condu
cătorii treburilor publice care dovedesc cunoaș
terea temeinic*  a realităților și sint orientat! de 
puterea creatoare a perspectivei care Însufle
țește. pini la elevii școlilor care se pregătesc 
pentru viitorul care le aparține, există o voință 
unică, a tot dominatoare, de a construi sau de a 
sa pregău pentru construcția care va transforma 
intreeur ținut istorie al Buzăului, pe eare docu
mentele trecutului 11 pomenesc de peste o mie 
șa«e sute de anL

Dar palida noastră Însemnare va cristaliza In 
jurul acelei unice insule de frumusețe și de artă 
care ae Înaltă pe aceste străbune pâmlnturi și 
*e numește Măgura. Pentru unii scriitori drumul 
spre acest punct nodal de arii, a fost un pele
rinaj meditativ spre unul dintre cele mai extra
ordinare Jocuri*  pe care le cunoaite lumea.

Ziua de ÎS decembrie a început eu o diminea
ță de neverosimilă primăvară Însorită și cu un 
iran popas la un alt semn al isteriei milenare, 
la' mlnăstiîT» fortificată de la Bradu pe care 
arheologia o «SMiaAdeaA e^aiaoipenata tai Mircea
ce< Bâtrin- A fost intr-adevăr un popas necesar, 
o etapă doveditoare a trecutului de artă al aces-

DAN DEȘLIU Imagini fugare
m revăzut Buzâul zilele acestea, In

a
 doua rîndurl. lntimplqreq a lâcut să 
poposesc de fiecare datâ la Caso de 
cultură a sindicatelor, admirabilă ope
ră edilitară, sugerînd parcă a aero

gara modernă, adică un port Io țârmil văzduhu
lui. Primul prilej a fost acela al unul fettivcl de 
cîntee și poezie. Stînd printre participant!. In 
raza reflectoarelor, am încercat sâ-mj aduc 
aminte unde se va fi petrecut „debutul- meu ee 
o teena buzoionă. in urmă cu trei raci de ani... 
Eram octor-ucenie la Teatrul Poporului i bateam 
drumurile țârii, după vara neagră din *46,  ju- 
cind la public larg In săli strimte, încălzite mai 
mult de focul sacru al interpreților... Bărbați și 
femei din generații diverse, cu fețe supte, cu 
haine sărăcăcioase, umpleau pinâ la refuz încă
perile — adesea improprii, inghesuindu-se pe 
bănci tînguitoara, in timp ce noi Încercam să 
rezolvăm problema mișcării concomitente a trei- 
patru personaje pe un podium înjghebat din 
citeva mese. Ce-I drept, Iq Buzău am avut, chiar 
pe atunci, condiții mai bune, cred câ am jucat 
in sala de festivități a unul liceu, adevârat local 
de lux fața de improvizațiile obișnuite. Acum, »n 
vastul hemieiclu, da rafinata concepție și exe
cuție, In care aproape e mie de spectatori pot

privi și asculte In condiții optime, mi-a lost im
posibil lâ nedeștept pe ecranul memoriei ima
ginea acelui teatru ad-hoc—

După o sâptâminâ. cm intrat din nou in clă
direa eu allurâ de aeroport Prieteni localnici 
m-au invitat M aruncăm e privire asupra origi
nalei expoziții ce m deschidea chiar atunci. In-

Dumitra Cușe i „Compeziție-

tr-unul din holurile Casei de eulturâ. Văzusem 
aici tablouri, statuete, cărți de oeez-e șl cărți 
de învățătura ; vedeam, de estâdetă, ste aje 
încărcate de nenumărata feluri de paie, de cor- 
nuri, chifle, jimble, bulei, olrvenci — ș*  ie-nțete^e 
de la sine, celebrii covrigi de Buzău.

Meșteri brutari vrednici de laude Înfățișat*  
astfel, in zeci de variante, propuneri practice 
pentru anul ce stâ sâ inceopo, fi așteptau op
țiunile consumatorilor. Brusc, • ■ plonjat din nou 
In toamna de âcu« trei decan ti, m-am nevăzut 
alături do colegii de îlurta pe itrâztte acelui 
orășel încă nedezmeticit din coșmorul războiului 
și al secetei, am retrăit intens, intr-e secundă, 
întoarcerea voioasă la gerâ. In vagoanele de 
turneu, cu cele citevo bucăți de mămăligă rece 
târguite In unica piață, o-âturl de brinza „de 
Pietroasele" și de ceapa ragi-e care aveau să 
alcătuiască meniul zilei, pentru mulți dintre noi. 
Eram tineri fi optimiști ; credeam cu patimă In 
ziua de miine, de azi. Cu toate astea, aici eu. 
nici ceilalți nu inirezâracm peste decenii clădi
rea cu siluetă de port la i^rduK, in caro se îm
bina, firesc, poezia cuvintelor, a formelor și su
netelor și culorilor, cu aburul pâinii de aur. pen
tru toți.

f teatru^

Zamolxe (II)

măgura

Ghaorgha Coraan • 
„Sipolul"

tui popor, a cărui creația culturală demonstrea
ză cum pe trunchiul viguroe al milenarei sale 
tradiții, se altoiesc mlădițele cete mai moderne 
ate contemporaneității.

Măgura aste a comună In plină dezvattaaaP 
dar astăzi, tot mai mult in lume, toponimicul 
definește numai tabăra de sculptură care șl-a 
Încheiat aci. nu demult, cel de-al șaptelea an Be 
activități. La albtf W înălțime se ajunge urmîntf 
meandrele unui itinerar mirific, un drum al unei 
spirale ascendente, străjuit de arbori care. In 
soarele puternic al iernii par coloane implîntpțe 
In cerul profund albastru. Pandantul colinei pe 
care se înalță emblematicele semne ale sculptu
rii românești, este armonica mînăstire Ciolanul, 
o altă insulă de pace, in a efirti incintă se află 
un muzeu bijuterie, cu icoane de lemn, oglinzi 
pictata d pe o fată gi pe alta, de miniaturiști 
demni da a ilustra sacrele scripturi ale Întregii 
l*teratari  române. Iar în clădirea seculară din 
centrul patru lateralul posta care se revarsă lu
mina vje a soarelui de intirxiat decembrie, se 
pot privi eu intensă emoție, trei capodopere ale 
pieturii românești, trsi icoane, dintre care una 
este, in realitate, un magnific autoportret al pic
torului Gheorghe Ta t tar eseu, demn de orice mare 
muzeu al lumii.

Calina pe care se ridică alba cetate a artei 
aș înaltă In splendoarea acestui cer de sud. a- 
m in tind cu intensitate de un alt loc al lumii, 
care poate fi comparat Măgurii. Este mica loca
litate Bomarzo, la 70 de kilometri de Roma, do- 
minind o prăpastie în care, in urmă cu patru 
secole, a fost săpată In piatră, o vastă galerie 
de monștri. Acolo, in parcul părăsit din Bomar- 
xa extravaganța atinge culmile, jertfind gustului 
pentru monstruosul formal. In gindurile acelora 
care au văzut mica localitate de lingă Viterbo, 
explozie a barocului admirat de suprarealiști, 
s-au creat asociații și paralelisme inverse intre 
Măgura și Bomarxo. Acolo, In valea părăsită, 
giganticele siluete de piatră — erau inundate de 
apele unui ocsan vegetal. In pozițiile cele mai 
stranii. Aici. Ia Măgura, albele semne ale artei, 
echilibrate și armonice, se ridică, pe o spirală 
ascendentă, de la oglinda apelor calme ale unui 
lac. ca un simbol al aspirației umane spre înăl
țimi. Acolo, la Bomarzo, există la cei care au

modelat mânstrupasele statui, voința estetică da 
a demonstra instabilitatea tuturor eehilibrurilor, 
aici, la Măgura, legea estetică de care ascultă 
imensa horă a semnelor de piatră albă este, dim
potrivă, voința de a demonstra stabilitatea, în
rădăcinarea profundă In p&mintul care ne poar
tă, in navigare infinită, intre Galaxii. Acolo se 
poate rătăci pe poteci care de abia se mai deo
sebesc in inundația vegetației care îmbrățișează 
convulsiv pietrele prefigurînd monștri, incereînd 
să genereze oroarea, aici, frumusețea nu îngro
zește, nudă și alba, sub soare, in dulcea ondu
lare a spațiului mioritfe. Acolo, coloșii de piatră 
sint supradimensionați, (o sirenă poate avea pro
porțiile unei coline), pentru a provoca stupoarea 
prin „frumusețea el" dilatată, aici toate statuile 
ascultă de legi antropomorfice. Omul înțelege 
simetria care se revendică de Ia geometrille de 
aur. de la ordinea care urmează ritmurile uni
versului, neschimbata In esența lor. ondulatorii 
doar. La Măgura, rațiunea de artă temperează 
tumulturile, invățlnd despre calmele echilibruri 
acordate de o cunoaștere nefantastică. Calcarul 
inform, excavat din colinele care înconjoară 
atolul de frumusețe s-a transformat, sub daltă. 
In nuclee iradiante, fiecare grup statuar fiind 
un bloc simetric al spiritului artistic contempo
ran iar cele J12 statul ridicate plnă acum, o 
istorie a poporului român. Există la fiecare din 
cei 10G de artiști prezenți eu opere in situ, la 
Măgura, marea aspirație către poezie, Incrăderea 
nestrămutată In artă, o intuiție sigură a univer
sului. o căutare în trăirea ocultă a pietrei, după 
îndepărtarea crustelor Învăluitoare. Există în 
structura modelată a calcarului vibrația con
strucției umane In înfrățirea cu frumusețea și 
natura, tn simbioza Intre artă si social. Viata 
este simțită direct, lucrurile sint surprinse în 
devenirea dialectică a interferenței Intre spațiu 
și timp. Inundația de la Măgura este generată, 
spre deosebire de Bomarzo, de incantația poe
ziei în care se manifestau stările de suflet ale 
maeștrilor cioplitori. în dezvăluirea lor originară 
In fata acelora care le sondează profunzimea.

Nu există nici un fir al Ariadnei In labirintul 
vegetal și de piatră erodată din parcul părăsit 
da la Bomarzo, înălțimile statuilor se pierd Intre 
liane iar dărlmăturile lor constelează ca așchiile 
albe ala meteoriților, prăpăstiile în care curg 
ape lente. La Măgura, grupul de scriitori a avui 
drept călăuză, pe responsabilul cu activitățile 
spirituale ale județului, pe Lazăr Băciucu, care 
le-a putut descifra organizarea și toate simbo
lurile acestui unfc muzeu de sculptură modernă 
In aer liber și In care după propria-i expresie, 
„artiștii plastici din toate colțurile pămintulul 
românesc incrustează In piatră pecetea spiritua
lității contemporane". In concepția acelora care 
au creat Tabăra de la Măgura ea este o „operâ 
deschisă". Cindva, toate colinele din jurul ac
tualului nucleu eentral, vor fi constelate da 
semnele artei românești, simbolul ca și Coloana 
infinită a lui Brâncuși a locului sub soare al 
poporului român. îndrăgostit do ritmuri, de spa
ții și de culori, îndreptindu-se către un luminos 
destin istoric.

în Tabăra de sculptură de la Măgura orice 
călător poate afla mal mult decît frumusețea, 
în fața acestor semne valoroase ale artei el 
poate învăța șl despre înțelegerea umană și 
universală, finalitatea noastră a tuturor.

O fereastră 
spre cer

televiziune^

tv Un an 
în imagini

1 IA
N

U
A

RI
E 19

77

So afirmă efi statuile greeilor, desco
perite albe de către moderni, erau co
lorate pe cind străjuiau pe Acropole. 
Cu toate acestea noi ne închipuim as
tăzi civilizația elină ca pe o civilizație 
a albului. Imaginația noastră ideală 
refuză (euficicnt de justificat) să țină 
seama de un adevăr practic. Asemănă
tor stau lucrurile cu spectacolul Tea
trului Giulești realizat de Dinu Cer- 
nescu. Concretul reprezentației ni se 
pare oarecum sărac In comparație cu 
virtuțile sugestive ale textului. Regizo
rul a procedat in exclusivitate ca un 
om de teatru. EI a retopit materia 
operei (efect ui nd cum se obișnuiește — 
și nu e cazul să ne mai speriem — și 
unele omisiuni și interverțiri) în sco
pul unei viziuni scenic coerente. 

Această viziune — redusă — tratează 
convingător și sobru parabola profetu
lui ucis prin zeificare. Tonul sumbru, 
atmosfera tensionată. simbolismul, 
mișcarea stilizată, arată că aspectul 
probabil cel mai important al scrierii 
lui Bl a ga a fost înțeles de Dinu Cer- 
neacu. Sint însă în această scriere și 
alte aspecte Importante, e drept de o 
calitate deosebită, ce nu pot fi izolate 
și numite ca atare la fel de ușor. Exis
tă, de pildă, — și nu sintem primii 
care le descoperim — un animism și o 
lumină aurorală, pe care reprezentația 
cred că Ie-a pierdut. Zamolxe — acest 
Zarathustra al Daciei — e un profet ni 
germinației, al integrării organice în 
univers. Cuvintele lui nu au nimic or
golios ci urmăresc doar să facă să lică

rească lumina din lucruri. Poate ei 
preocuparea de a figura a diminuat 
mult din atenția pe care regizorul tre
buia a-o poarte rostirii. După părerea 
noastră, aceasta e chfar problema de 
bază a reprezentării teatrului blagian, 
specifică in cel mai înalt grad. Căci o 
mulțime din sensurile aceitui teatru 
se pot revela numai prin rostire (In 
timp ce altele rămin iremediabil acce
sibile doar lecturii). Avizat asupra 
semnificației pe care o are tăcerea in 
ansamblul operei Iul Blaga, Dinu Cer- 
nescu n-a exploatat posibilitățile d« 
dicțiune ale actorilor. Tocmai Gelu Ni- 
țu, apariție altminteri plauzibilă în ro
lul Iul Zamolxe, a rimai dator la acest 
capitol. De aceea cea mal expresivi 
interpretare din spectacol o dă' Cons
tantin Cojocaru. el glăsuind șl foarte 
adecvat In cadrul dificilei partituri a 
Ciobanului. Corado Negreanu, cu jocul 
său controlat și inteligent, impune per
sonajul Magului, iar Ion Vîlcu confe
ră o abia perceptibili notă caricaturală 
(nu știm cit de bine venit!) Vrăjitoru
lui. Cu recunoscutele lor posibilități 
actoricești. Irina Mazanitis. Ion Pave- 
leseu si Jorj Volcu fac proba unei bune 
integrări în atmosferă. Cum altfel ar 
putea fi calificată reprezentația Tea
trului Ciulești decît ca o contribuție 
necesară în construirea unei tradiții pe 
care dramaturgia lui Blaga o reclamă 
scenelor noastre ? Observațiile de mai 
sus îi subliniază, de fapt, meritul.

Marius Rohescu

Captivantul și firescul nu-l lipae’C 
acestui nou Jova «tory*.  cu zăpadă, 
■chi, ambiții ți absurdități adolescen
tine. accidente, spitale, tratamente me
dicale urmărite pini la prozaic, schi
lozi. institute da recuperare umană, 
dezamăgiri, sentimente umane înălță
toare $i un hxppy-ending forțat de ne
stăvilita putere a vieții, ce trebuie lă 
fie mereu învingătoare. Povestea da 
dragoste dintre steaua zăpezii, speran
ța la schi a colegiului Bishop, Jill 
Kinmont (actrița Marilyn Hassett) și 
asul coboririlor spectaculoase, pe pan
tele cele mai dificile, schiorul supra
numit „Clinele turbat" din cauza per
formanțelor de viteză, Dick Buek (ac
torul Beau Bridges), are importanță 
mai mult ca nuanțare morală a dez
baterilor despre destinele umane. Sce
nariul. adaptat după un roman a) scrii

torului E. G. Valens, așa cum slntem 
anunțați In generic și atenționați în 
final, este urmarea unei întlmplări 
reale.

Emoționantul rezultă tocmai din ve
rosimilul intimplărilor. din lipsa ori
cărei intenții de falsificare prin tre
cerea lor in film. Aglomerarea de si
tuații și răsturnări de situații creează 
o atmosferă convingătoare că indife
rent de tragismul unul destin uman, 
viața continuă implacabil. E ceea ce 
descoperă și eroina la un moment dat 
al avatarurilor sale. De aceea, fieca

re individualitate trebuie să depună 
eforturi da a supraviețui oricărui de- 
zaitm. de a & util societății In indi
ferent ce mod. <ta a profita de viață 
în sensul jnatiflcârii existenței.

Infirmi pe viață, privată pentru tot
deauna da bucuriile firești ala trupu
lui omenesc. Jill găaește suficiente re
surse morale și spirituale ca să iu
bească, să depășească zguduitoarea lo
vitură a mort ii iubitului, să fie uti
lă ea învățătoare In școala de pe o 
rezervație indiană. Personajul cuceri
tor este neconformistul Buek. în ciu
da atributelor sale aparente, dovedind 
o neobișnuit*  profunzime sufletească, o 
mare capacitate de a înțelege, iubi și 
ajuta aproapele. Numeroasele episoa
de înduioșătoare declanșează în sală 
efecte lacrimogene, poate pe drept cu- 
vint. E greu să suporți două ore ne
norocirile ce se abat și se țin lanț pe 
capul unei fete tinere, frumoase și 
talentate, care, culmea !. se consideră 
„norocoasă" din cate afară.

Gindindu-mă Ia considerația unui 
critic despre romanul englez dintre 
030—MS, că ecte „un roman superb- 
mediocru". cred că filmul lui Larry 
Peerce atinge aceeași performanță, este 
un film „superb-mediocru", cu o temă 
frumoasă, tratată corect, este un film 
excepțional colorat, un film cum am 
mai văzut șl vom mai vedea.

Corina Cristea

Dacă in anul care vine ne putem 
considera mai buni și mai înțelepți 
lucrul acenta il datorăm în bună mă
sură și televiziunii caie s-a străduit zi 
de zi și. mai ales, seară de seară să 
aducă pe micrul ecrăn emisiuni reușita 
și interesante, pe potriva dorințelor, 
înțelegerii și gustului telespectatorilor. 
Părerea mea este că 1976 a fost un an 
bun pentru televiziune, micul ecran ne 
e mai drag, oamenii televiziunii mai 
apropiați, orele petrecute in fața tele
vizorului mai plăcute și mai profita
bile din punct de vedere spiritual. Se 
pare că studiourile de televiziune, re
dactorii, operatorii, regizorii, crainicii, 
scenografii, inginerii de sunet, monte- 
uzele, șefii de producție, electricienii, 
toți oamenii care lucrează În culisele 
văzute și nevăzute ale acestei arte, au 
minuit cu mai multă simțire și cu mai

Marcel Groin ! flVis"

mult meșteșug camera de luat vederi 
și banda sonoră, s-au apropiat mai 
mult de viață, do oameni, ne-au trans
mis mai multă c&ldură și bucurie și au 
șurprins cu mai multă artă întimplă- 
rile, faptele, evenimentele și proble
mele din jurul nostru, mari și mici.

Mă gîndesc, fără a spune cine știe ce 
vorbe mari, că televiziunea și-a exer
citat in mai mare măsură funcțiile sa
te informativ-educative. Ne-au prove
nit cu mai mare rapiditate și in forme 
atrăgătoare informațiile de actualitate 
din țară și de pe glob, în acest sens 
televiziunea fiind o foarte bună gazetă 
de actualități. Și-a cîștigat locul de 
drept pe micul ecran omul obișnuit, 
omul muncii cu toate faptele și pro
blemele sale, a ciștigat spațiu ancheta 
socială cu „cazurile" sale omenești, 
anchetă care ne Invită la meditație și 
ne face mai înțelegători, s-a extins 
spațiul acordat tineretului, s-a difuzat 
mai multă informație tehnico-științifi- 
că, au ciștigat teren poezia, teatrul, 
opereta, informația culturală, filmul 
românesc, au fost promovate multe și 
numeroase talente din domeniul crea
ției eultural-artistice și tehnico-știinti- 
fice, au apărut emisiuni și rubrici noi, 
s-au diversificat modalitățile de expre
sie. Să amintim și citeva din emis iu. 
nile care și-au conturat o notabilă in
dividualitate in cadrul programelor TV. 
„Revista literar-artistică TV". „Tea
tru TV“. „Drum de glorii", „Cel mai 
bun continuă", „Teleenclclopedia", „Ora 
științei și tehnicii", „Ancheta TV", 
„Mai aveți o întrebare**,  cărora le 
urăm „un an nou 1977 Ia fel de inte-' 
resant și de telegenic".

Mircea Florin Șandru

_____ J



a patriei cinstire
FLORENȚA ALBU
Herb
Râiboi și pact 
cu stelele, cu urșii, cu distanțele 
urcate pai la pas, 
cu viscolul, cu ploaia și pâmîntuf 
roșcat, din cart tai felii, domaiticindu-lt, 
insamințindu'le, păiindu-le.

Sperietori din deal in deel 
dind semn, alarma 
de păsări, de mistreț, de urs.

Râzbol și pact veche - 
sâ trăiești în armonie 
cu șirul oamenilor amintiri, 
cu șirul stelelor și urșilor, 
din neam de urși, de stele vechi.

Istorie-înscris in piatră,
>n cer, pe fețe »i pe trunchiuri, 
pe piele de sălbăticiune.

Vreme uscată-oca t, la pas. 
prin trecători, 
răbdată — acele unde a feet căiut 
sămința neamului 
de oameni, urai si stele — rădăcini 
ingăduindu-se m viață, in moarte.

ION MURGEANU
Respublica
Dicționarul meu latin 
învață să vorbească românește, 
De Io Traian cite puțin, t
Din Eminescu cit vorbește I

Un miez amar în gura lui 
Simțea, și i-a fost gura rană.
Acum sâ’i dăm Bâlcescukii 
Latina noastră suverană I

Nepoți pt cart nu i-a smuls 
Nici clipa urii, nici urgia.
Acum ogorul ne e striru 
Poporul simtă România I

Grăiască gura lui in plin;
Ne facă vești, aducă dor, — 
Dicționarul meu latin
In care voi putea sâ zbor I

Unde l-aude sfint Izvorul 
De unde curge plină via I
Acolo zilnic bea poporul 
De unde-l trează România I

MARIN CODREANU
Acum, ca niciodată
Acum, ca niciodată pe-acest pămint de glo îi 
Ne flutura mai mindru drapelul tricolor,
Căci ne am croit destinul pe lauri de victorii, 
Cu greu tribut de singe plătit de acest pa por.

Oricit de grabnic timpul aleargă incinte 
Și ne indeamnâ pașii să ținem ritm cu el, 
Ne vom nălța privirea spre-o vreme mai 

fierbinte, 
Cinstindu-ne eroii câzuți lingă drapel.

Acum, ca niciodată, pe-acest pămint de glorii 
Ne flutură mai mindru drapelul tricolor. 
Cea mal bogată filă scriind-o in istorii, 
Urcind solare piscuri spre comunism, in zbor I

MIRON SCOROBETE
' 1600

închinare, pe, Mihai I 
Sint Negoiul ce nu m-am plecat 
de ciad m-am născut 
nici unui impărot

închinare, Tio. Mihai I 
Sint Mureșul ce nu m-am unduit 
la porunca nici unui stăpin nepoftit

închinare, T*.  Mihai I

• „Libertatea națională șl indepen
dența statală a României in conștiin
ța tineretului" — Expoziție de artă 
plastică, Cluj-Napoca. decembrie 1976.

Sintern Șiretul și ceva mal departe, 
scapă-ne, Doamne, do silă și moarte I

închinare, Ția, Mihai I
Eu sint Jara.
Pune-mi la iarnă pe frunte In loc de nea 
căciula aceea rotundă a ta I

ION TUDOR
Vom fi
Si suntem bărbații cei mai frumoși 
Și mindri ca cerbii-n pădure 
Frunte plecată noi nu am avut. 
Fluier avem, și blinda secure.

Și suntem bărbații cel mai frumoși 
Stăpîei pe întinderi, pe vară. 
Cu trupuri scăldate in rouă 
Și-n vint, pa culme de piatră.

Vom fi bărbații cei mai frumoși.

30 Decembrie 1M7 — 
desen de Sabin Ștefănuțâ

DIM. RACHICI
Mi-am făcut căuș palmele
Urc cărarea limpede 

și-ntortocheată a verbului 
spre-a depune pe culmi mărturie 
pentru dreptatea ciocirliei;
e amiază in vîrstâ; se-aud clopotele 
semințelor viitorilor arbori; ziua 
ca o cerboaică-n putere 
naște la mijlocul codrului; 
mi-am făcut căuș palmele 
pentru puiul el 
in drum spre mine sâ se adape.

MARA NICOARĂ
Oamenii
Prin noi patria glndește. 
Umerii noștri puternici 
Susțin toate orașele viitorului. 
Noi sintem granița vie a patriei. 
Singele nostru este mai vechi 

decit orice cuvlnt i 
Sintem atll de ilnceri Incit la manife.tațil 
ll fluturâm in vâzduh.
Doudzeci de milioane de oameni, 
Douâzeci do milioane de iteaguri roții.

ION SOFIA MANOLESCU
Nunta
Lâsindu-mâ să Intru pa poartă 
înainte de trezirea săgetătorului 
m-am aplecat de trei ori in afară 
să-mi strig numele necunoscut 
De îndată ce am auzit bdtind 
aripa nopții deasupra pămintului 
dîndu-mi drumul peste vaerul lumii 
am ieșit să-mi văd nunta, 
înveșmintat în păcatul primordial 
pinâ sâ ajung la câpătîiul fiului 
am mușcat din steaua duhului meu 
de teama să nu mă sărute 
pe întunericul frunții 
Ajungind la marginea ochilor nelntrebați 
unde moartea se ascunde in naștere 
am strigat încă o dată necunoașterea 
de pe Insula trupului nevinovat 
și fără să mai pot tăgădui moartea 
am plecat cu nunta din poarta sărutului.

EVOCĂRI: 1877

șoimii au trecut dunărea
— •

(II)
• Anunțurile din gazete privind mersul tre

nurilor pe linia București — Giurgu Încă mai 
vorbesc despre legăturile eu mersul trenurilor 
de pe calea ferată otomană. Astfel, miercurea 
și simbăta. trenul nr. I are legătură cu trenul 
de poștă care pleacă la ora 1 și 40 de minute 
p. m. din Rusciuk la Varna, far trenul nr. 4, 
in aceleași site, are legătură cu trenul de postă 
care sosește in Rusciuk din Varna La orele 3 
p.m.

Nu peste multe săptămlni, aceste trenuri nu 
vor mal circula din cauza războiului.

• „Midhat Pasa «i-a fixat ședere*  aa la 
Neapoli" (Ziarele).
• Se înființează două noi regimente de arti

lerie, numărul lor ajungind acum la patru. Gar
nizoanele lor : București. Craiova, Roman «1 
Focșani.

• ..După mal multe Întruniri, a-a votat o 
moțiune semnată de peste cinci iute de atudenți 
prin care se cerea guvernului, ca să se aprobe 
Înființarea unui batalion de studenți voluntari.

După mari stăruințe, pe la iflrșitul lui ianua
rie 1877, cererea ni te acordă și in prima dumi
nică din februarie, ne adunăm In curtea dou- 
ției Capitalei, unde ae prezintă maiorul de 
vinători Comă nea nu cu doi ofițeri ce ne-au fost 
dați ca Instructori și chiar In acea zi Începem 
instrucția**.  (Dr. Gh. Sabia : Amintiri din răz
boiul Independenței).

• „Din Brăila ni s-a trimis o broșurică în 
versuri. Intitulată „Urare adresată cu ocaziunea 
anului nou 1877. domnului I. C. Brătianu**  de 
D Velicsianu, Lucrarea aceasta — firește — 
cade afară de domeniul criticii" (Ziarele),

• O știre din Monitorul Oficial : ..Sgomotul 
că Cezarul ar fi dat ordin armatei de a trece 
Prutul la M februarie este lipsit de orice te
mei".

• „MM.L.L. Domnul ș| Doamna au mers 
aseară, la orele 73/, seara, la Universitate, unde 
au fost Intlmpinați la intrare de către D. doc
tor I. Zalomit. și de D. Em. BaceJofllu. profesor 
la facultatea de științe.

înălțimile lor a>j trecut In cabinetul de fizică 
spre a observa fenomenul «clipsului da lună ce 
s-a produs In acea seară." (Manitoral Oficial).

• ..Se semnalează o nouă activitate In pre
parativele armatei rusești a cărai itara este 
excelentă*  (Ziarele).
• „Consolidatele turcești au scăzut la bursa 

din Constantinooole la 13.20“ (Ziarele)
• Ziarele românești reiau o știre apărută In 

I/Italia In legătură eu eventualii succesori al 
Sultanului Abdul Hamid : .Dacă ar fi In de
cretele Providenței ea Sultanul actual să tre
buiască ca si nenorocitul său frate Murad, a

Prima parte a acestui serial a apărui In nu- 
mârul 51 din 18 decembrie 1976

Nieolae Grigorascu : 
„Roșior călare"

părăsi coroana și a reintra in viața privată, 
totul Lasă să se creadă că acest deplorabil eve
niment nu va trage după dinsul niște consecințe 
urite pentru imperiul otoman. In adevăr, după 
Abdul-Hamid, s-ar șui pe tron fratele său, Meh- 
med-Reschad effendi. Acest principe este născut 
la 3 noiembrie 1844. este un om bine făcut, res- 
pirînd sănătate și energie..."
• Ziarele românești reproduc un articol din 

gazeta franceză La Liberte. Up citat : „...Fa
bricate de tunuri, de puști, de equipamente mi
litare, de corăbii cuirasate. de torpile scl. lu
crez si produc ziua și noaptea. Cheltuielile ar
matelor absorb, in toate țările, cea mai mare 
parta a resurselor re bugetele, din re in ce mai 
încărcate, cer impozitului, adică economiei si 
travaliului..."

• Familia (Budapesta) relatează despre sta
rea îngrijorătoare a sănătății Sultanului Abdul 
Hamid, relulnd o știre apărută in ziarul pa
rizian (Le Temps) : „...Boala Sultanului Abdul 
Hamid se manifestă din o în ce mai anriat. 
Doctorii povestesc rele. Deja el manifestă o 
activitate febrilă și fără scop. Aei voiește fă 
facă o plimbare pe mare, si îndată iți schimbă 
ide ea. Altădată el anunță o excurs; u ne intr-unui 
din chioșcurile sate. $i In ultimul moment se 
îmbracă spre a merge pe Bosfor sau in marea 
Marmara. El este adese cuprins de o spaimă 
copilărească. S-a pus păzitori in toate curțile 
li coridoarele palatului. Sultanul ie închide pe 

dinlăuntru în odaie, ceea ce este cu totul con
trariu obiceiurilor țârii".

• După o depeșă telegrafică din Iași, ziarul 
Telegraful anunță : ..Trupele care erau dislo
cate pină acum la Bundoki. Varniza și Bender, 
și care compuneau aproape o diviziune, au 
părăsit de vreo ci te va zile cantonamentele lor 
de pînă aci. au trecut rîul Botna. și și-au luat 
cantonamentele la Orak. aproape de fruntaria 
română. Aceste trupe fac pregătiri ca să treacă 
Prutul pe la Stănilești".

• „Ziarele din Boston publică detalii asupra 
unei experiențe ce s-a făcut în acel oraș în 
februariu curent și care a escitat o mare emo- 
țiune. Profesorul Graham Beli a făcut să se 
audă de către 500 persoane, reunite în sala 
Liceului, cîntece și cuvinte pronunțate la Salem. 
Acest oraa este situat la o distanță de Boaton 
aproape egală cu caa caro «apară Parisul d« 
Versailles.,

Principiul construcției arestul aparat este 
analog cu telefonifl, inventat acum cîțiva ani 
de d. Sudre și experimentat cu succes la Paris". 
(Ziarele).
• E votat bugetul de venituri și cheltuieli al 

României pe anul 1877. Bugetul prevede :
Cheltuieli 87 666 906 tel
Venituri 81 004 284 lei
Deficit 6 662 622 lei
MARTIE
• Monitorul oficial reproduce după gazeta

Independance Belgique următoarele : ..Armata 
rusă, întrunită in Basarabia, nu se poate mișca 
din cauza intemperiilor stagiunii. Chlșinâu 
un uragan, însoțit de niște viscole grozave da 
zăpadă, a ținut mai multe zile (...) Drumurile 
tint impracticabile. Generalul șef al statului- 
major, care plecase (...) pentru a vedea La 
Odesa pe generalul comandant șef, a foat reți
nut la Bender din cauza grămădirei zăpezei.

Dacă generalii nu pot călători, cum s-ar nu- 
tea pune in mișcare niște trupe numeroase

• „Sesiunea intîia a Curții cu Jurați s-a în
ceput ieri la 1 mart fi va dura pină la 10 curent". 
(Curierul de ImD-

Interesant de amintit e faptul că între noii 
jurați aleși pe această perioadă de zece zite 
te află menționat și Emlneicu.

• Ziarele transmit știrea că la Constantino- 
poie au fo«t lipite placard*  te toate eolțurite de 
strade. rare cod find plingeri că națiunea n-a 
fost consultată cu ocazia incheerii păcii cu Ser
bia. Aceleași placard*  rer șl depărtarea minis
trului de război Redif-pașa și a mareșalului 
palatului Mahmud Damad-pașa, căci râm in erea 
acestora in funcțiune ecte vătămătoare viitoru
lui națiunii.

Petru Vintilă
— vi urma —

Nopțile de altădată
Urmare din pag. 1

am văzut, un dezechilibrat ! în aceasta constă 
puterea corosivă a ironiei sadoveniene, puțin 
luată in seamă deși toți comentatorii mărturi
sesc iptr-un fel «au altul că au simțlt-o dar 
fără a o analiza, urmârlndu-i pină la capăt 
efectele.

Să vedem, în fine, mai de aproape ce fel de 
inamic adversar este inginerul Bernard, însă, 
ținînd cont de lumina ce o aruncă asupra lui 
interesele lui Lupu Mavrocosti : el ne apare ca 
un agresor inventat, o soluție de supraviețuire 
pentru ruinatul boier. Autorul avea d« ales intra 
două posibilități : să descrie direct interesele 
divergente și, ca atare, chiar lupta surdă ori 
spectaculoasă a purtătorilor acestora pe terito
riul Borzei găsind un inamic imaginar și fan
tezist sau să investească un personaj istoricește 
posibil, deci real, cu o funcție imaginară, da 
care acesta nu are însă cunoștință. Alegînd a 
doua alternativă, Sadoveanu ni se dezvăluie 
!ntr-o postură neobișnuita. Nicăieri aproape spi
ritul ,,demistificator“ nu este mai acid, mai dur 
decît în aceasta așa numită alegorie : nici vor
bă, in Nopțile de Sînziene există un nivel mi
tologic dar să observăm că el nu este plasat 
cum ar trebui, In adîncime, ci Ia suprafață, aș
ternut ca pa.,văl subțire peste lume. UUfid la 
îndemlnă, speculația pe tema «mitologică iese ca 
un fel de obligație patriotică de sub condeiul 
fiecărui comentator). Subminarea Intrigii mito
logice cu ajutorul aluziei ori explicației sociolo
gice, urmărirea, aproape dedectivistică a fiecă
rui traseu ori fapt „mitic**  de către un ochi lu
cid (am fi tentați să-i atribuim aici autorului 
..zimbetul strimb" al scepticei lucidități carș 

11 definește pe pircălabul Ștefan Soroceanu din 
Nunta domniței Ruxandra, carta și ea construită 
pe echilibrul subțire, precar dintre o realitate 
aprigă și contradictorie și aparența ei idilică) : 
ironia, sarcasmul țin mereu companie misteru
lui creat de legături nu atît de „tainlce“ ori 
Invizibile cit mai ales nevăzute. Trebuia »ă

PREZENȚE
• Almanahul „Flacăra- im ie deschide cu do

cumentarul „HemAnia in lume prin opera celui rual 
iubit |1 reprezentativ tiu al «iu, Nieolae Ceaușe>cuH. 
Sint consemnate opiniile unor cunoscut! oameni 
politici, editori, veriitori de pe diferite meridiane 
despre peri o na ii ta! ea proeminentă a președintelui 
neairu. ale seeatui bărbat de stat ..aflat in prima 
linie a politicii mondiale". Din cuprinsul almana
hului semnalim reportajele st rinse sub titlul : 
„Oameoi ai cin e Ln al ului, oameni pentru cincinal**,  
articolul istoricului Al. Porțeanu : „Independența — 
• Istorie a trecutului, a prezentului jl viitorului-, 
precum și amintirile moșului petre Geantă, parti
cipant la râacaaieie dm 1M7. Un loo a paria H 
ocupă interviurile cu scriitorii Eugen Barbu. NI- 
rolae Dragoș. Ion Gheorghe, Tașcu Gheorghiu. 
O.R. Popescu. Marin Preda (care publică un remar
cabil fragment din viitoarea ca carte „Viața ca o 
pradă'). Dinu Siraru, Marin Sorescu, Franz 
Storch. Sflto Andrâc, lnterviun ce se constituie In 
adevărate preludii la viitoa-e cărți de memorii. Sub
liniam prezența in pagiauc almanahului a unor 
presu^oaM semnături : N Ca ran din o. AL Cerna 

vedem chiar In titlul romanului n intenție Iro
nica : „nopțile de sînziene" semnifică o mito
logie degradată, o virtute magică folosită In 
mod conștient ca un instrument de Înșelare. Căci 
noaptea magică In care viețuitoarele vorbeic și 
sint înțelese de om îndeplinește funcția unei ma
nevre, sporind astfe? densitatea ironiei ce se 
infiltrează, insidios, In spațiul mitic, desflgu- 
rînd spre a lămuri. Codul mitic, amintire a unei 
experiențe comune a solidarității, nu mai este 
aici limbajul solidarității ci forma unei stra
tageme.

Stilul demn
Urmare din pag. 1 

telor, ușor ermetică. Streinu iubește formulele 
oraculare, frazele lui nu explică, frazele punc
tează, concentrează și. cînd vorbele existente nu 
sint suficiente, criticul inventează expresii. 
tetice noi, preocupat tnereu eă Înscrie opera In
tr-o eștegorie. Categoria poate fi de . ordin iti- 
listic sau psihologic, natura ei coqteazâ m^i pu
țin, ce contează este doar faptul că opera tre
buie izolată în elementele ei de origilealitate.

Scrisul (l’ăcriture) defiăvlrșește ceea ce spi
ritul critic, fixat de la început in vecinătatea 
prototipurilor pure, concepe și clasează : scris 
de o eleganță provocatoare, cu propozițiupile 
întinse ca niște arcuri, de un farmec controlat. 
Pentru a-1 defini printr-o categorie stilistică 
mare, trebuie să ne deplasăm In lumea șpi- 
ritualâ a Spaniei, pentru a privi măreția sum
bră a portretelor în alb și negru, simbolismul 
lor ascensional. Vladimir Streinu, pornit din 
Teiul Argeșului, este ultimul nostru mare senior 
la Curtea Esteticii.

Rădulescu, Vlaicu Bârna, Constantin Gmtamou (cu 
o savuroaiă schiță), Cornel Bozblcl, Arcadia ParceK. 

g Almanahul literar e«te, desigur, unul din puți
nele volume care șre privilegiul de a reține. In- 
tr-un număr de pagini destul de redus, un mari 
număr de ilustre nume ale literaturii româno de ari, 
Sint prezenți, ln această carte a anului, dintre 
poeți. Virgil Teodorascu, Nichita Stftnescu, Grlgore 
Hagiu, Marin Sorescu, Gheorghe Pltuț, NLnâ 
Casslan, Ileana Mâlănciolu, Valerlu Bucuroiu, An
gela Marinescu, Marius Robescu și alții, Sînt -pre
zenți, dintre prozatori, Fănus Neagu, Constantin 
folu. Vasile Re b rea nu șl alții. Criticii sint repre
zentanți de Ov. S. Crohmălnjceanu, Emil Mânu, 
Mariaa Popa, M. N. Rusu. Cornel Regman.

Un loc aparte în această carta a scriitorilor îl ocu
pa traducerile din literaturi strâJne semnate da 
Ștefan Augustin Doinaș, Nell Arsenescu-Cosțineecu, 
Ion Caralon. Sint prezenți de asemenea cu însem
nate contribuții Nlculae Stolan, Vasile Netea, Ni- 
coiae Clobanu. Cezar Ivânescu. Marin Mincu, Gheor
ghe Iatrate. George Albolu, Teodor Mazilu, G. Di- 
mLsianu, Frlda Papadaehe, Al- Ralcu, Ovidlu Papa- 
dima, N. Ca ran din o Tudor Mușatweu, Mlreea Mlcu, 
Octavian Stoica.

f radlo ^r
V • — Retrospectivă

^plastică^

Istorie
și actualitate (H)*

Un an 
într-o clipă

O retrospectivă poate fl de două fe
luri : critică (referitoare la emisiunile 

• audiate) și autocritică (referitoare la 
cronicile scrise). Pentru că, privind în 
urmă, ne dăm seama ce cantitate infi
mă înseamnă rindurite acrise de noi 
față de emisiunile radioului ne lăsăm 
(modești) la o parte. Si pentru că 
n-avem vreme (spațiu) de fraze albe 
să spunem :

— cete mai audiate (rele mai bune) 
emisiuni au fost cete de adresare di
rectă, de îmbinare a știrilor politice in
terne și internaționale, a reportajelor, 
a transmisiilor în direct de acolo de 
unde oamenii muncii obțin zi de zi 
noi și minunate succese, eu comenta
rii, note, interviuri, muzică (bună). 
Acestea ar fi : „Radioprogramul dimi
neții" (cu acea oră de răspunsuri foar. 
te utilă, oră ce-a intrat foarte repede 
in conștiința ascultătorilor), „De la 1 la 
3**  (care beneficiază șl de o excelentă 
partitură muzicală de fiecare dată). 
„Orele serii" (cu o tabletă „Realitatea 
românească" excepțională), „O zi in
tr-o oră" (nu numai o zi. dar șl o în
treagă lume Intr-o singură orâ) și 
„Studioul T *76 “ (îmbiaind fericit emi
siunile fixe cu comperajul). ..Revista 
literară", radio, „Viața cărților" etc. 
Emisiuni bune și chiar foarte bune 
mai are radioul, dar acestea dețin toa
te calitățile radiofonice : a) sint dina
mice, b) sint realizate cu un înalt grad 
de profesionalitate, c) sînt pluraliste, 
d) se adresează unui foarte larg pu
blic.

— anchetele sociale (Intr-o frumoasă, 
loială concurentă cu cele de Ia TV) au 
oscilat Intre foarte frumoase și inabil 
făcute. Diferența nu este numai radio

fonică ei și pedagogică. Pentru a fi 
profund educative adevărurile trebuie 
rostite cu multă atenție. Contează la 
fel de mult șj cum nu numai ce spu
nem (mai alea cind ne adresăm celor 
tineri).

— n-au făcut excepție (ba dimpotri
vă) de la cete spuse mai sus nici sce
nariile radiofonice (domeniu in care se 
constată uneori o mediocritate nedori
tă).

— emisiunile pentru tineret au încer
cat anul acesta o rupere de șabloane șl 
de didacticism supărător, intrind in
tr-un contact mai viu, mal direct cu 
publicul. Ieșirile din studio, realizarea 
unor emisiuni ln direct cu șl pentru ti
neri au fost, fără îndoială, bunuri clș- 
tigate (ne referim la ..Clubul invitați- 
!or“ cu ieșiri la Ploiești șl Slobozia). 
Din păcate, la altele continuă să domi
ne o viziune înghețată, rigidă asupra 
realității, mai alei cind reporterul se 
află in mijlocul oamenilor.

— „Meridian-club" șl „Trecem pe re- 
cepție“ sint două emisiuni cu profil 
bine conturat, distinct. Ambele răspund 
unor Imperative ale tinereții : călătoria 
și caleidoscopul (ca forme ale cunoaș
terii) ;

— programele muzicale (despre care 
nu am scris pină acum) au cel mai 
serios „contracandidat" in emisiunile 
care nu au profil muzical. Pentru a fi 
cinstiți trebuie să spunem câ nu vechi
mea unor melodii cl calitatea lor îm
piedică ascultătorul a fi mulțumit. Vom 
reveni însă.

Sperăm într-un an ln care cu mici 
retușuri radioul să ne aducă numai 
bucurii.

Constantin Stan

Mai fărae reprezentată, a foet sec
țiunea de sculptură. Numeric, locul 
principal l-a deținut portretul care, fi
rește, in expozițiile cu un asemenea 
profil, nu poate Înlocui acele lucrări 
ilustrative și pentru o anume viziune 
plastică și nu doar pentru forța mo
delării. Premiul pentru sculptură a re
venit lui Ion Pcp, muncitor la Tarni- 
ța. județul Cluj, pentru lucrarea ln pia
tră Bobllna. o compoziție de mici di
mensiuni (0.760—0,350—0,370). in fapt 
scene in relief aproape plat desfășu
rat pe cele patru fațete longitudinals 
ale paralelipipedului pietrei. Pentru 
virtuțiile compoziției am mai retinut 
doar lucrările lui Mihăescu VirgiJ 
(Memoria cetății, poliester armat). Do- 
mokoș Lehel (Constructorii, basorelief 
bronz) și. în special. Mihal Buculet a 
cărui lucrare (Erou) vădește încă o 
dată largile disponibilități ale unui ar
tist care are un deosebit simț al mo
numentalului. Cu o sculptură executa
tă ceva mai ln grabă, prin Interpre
tarea unui cunoscut model iconografic, 
este prezent și Ian Ionuț (Ștefan eel 
Mare). Să ne fie îngăduit să credem 
că un oarecare efori de organizare ar 
fi permis o mai reprezentativă și poa
te chiar mal de calitate prezentă a 
sculptorilor tineri in această expozi
ție.

Același lucru. In linii mari, s-ar pu
tea spune și despre secțiunile de gra
fică și artă decorativă. Neîndoielnic, 
lucrarea cea mai realizată și sub pro
fil tehnic este cea a Simone! Runcan 
(Peisaj Industrial, gravură în metal) 

distinsă eu premiul L A P. Ca majo
ritatea gravurilor Simonei Runcan și 
aceasta are o anume răceală detașată 
a abordării temei, ceea ce dă. In ca
zul de față, obiectivitate imaginii. Gra
vurile lui Borusz George ta (Șantier, 
ac va tintă). Adrian Dumitrache (Par- 
trei. acvatintă). Suzana Fîntinaru (Spa
tia rarpaia-daaatoiaa. xilogravură) toa
te premiate, pot fi considerate ca in
dicative pentru orientarea tematică a 
tuturor celorlalte. E pozitiv faptul că 
unii dintre exponenți sint proaspeți ab
solvenți. afirmați cu brio in trupul 
studenției (Denisa Ionescu. Stefan Orth 
atc.) dar nu • la fel de pozitiv faptul 
că lucrările prezentate nu sint pe mă
sura posibilităților lor artistice. Poate 
că prezența intr-o expoziție cu carac
ter republican ar fi trebuit să fie privi
tă cu mai multă atenție de unii ex- 
ponenți care s-ar fi lăsat astfel pradă 
mai greu unui convenționalism între
ținut, e drept, de mijloace tehnice une
ori remarcabile.

Tn ansamblu, se poate afirma Insă 
că expoziția de la Cluj-Napoca con
stituie o experiență interesantă, un 
bun prilej de reflecție asupra necesi
tății adecvării propriului meșteșug la 
generoase subiecte de Inspirație.

Grigore Arbore

„Nu știu alții cum sint", dar mie mi 
•e pare nostalgic că. deși li zicem Anul 
nou. cu ocazia acestei sărbători 
lumea private șl înapoi, la anul 
vechi. Fiindcă așa. pe nesimțite, a mai 
L- Jt un an. „tinerii compozitori" au 
mai imbătrinit. dar tot tineri au ră
mas — „tinerețea e o stare a spin*  
tuiui" —. aau. altfel spus, includerea 
In această categorie ascultă de crite
rii stilistice, nu de criterii de virată. 
Dacă stilul nu-ți imbătrînește, rămii 
tinăr, in categorisirile rapide, toată 
viața, așa că s-ar putea institui titluri 
ca : decanul de virstă al tinerilor com
pozitori. un vechi tinăr compozitor, ce! 
mai bătrin tinăr compozitor...

Tn „Fl Aleph", nuvela Iul Borges, e- 
roul vede tot pămlntal, deodată, in- 
tr-o fanîă minusculă. Dacă ar fi să 
vedem anul întreg intr-o fugară închi
dere de pleoape — in muzică timpul 
se contractă adesea, ca spațiul la Bor
ges. aici jocul cu timpul e lucru se
rios. dar cronicarul respectă de regulă 
timpul, de unde se trage și denumirea 
profesiei — deci Intr-o clipeală, cum 
snuneau cei vechi, sugerind mai bine 
etimologia, anul acesta ar părea anul 
colectivității, al solidității, dacă vreți, 
iar nu ai vreunei personalități anume. 
Au fost in trecut ani ai vreunei des
coperiri miraculoase, mai la timp sau 
mai cu Intirziere înfăptuite, să zicem 
anul lui Aurelian Octav Popa, anul lui 
Cornel Dumbrăveanu. Dar cel ce ne 
părăsește zilele astea este un an al 
nimănui. Adică al tuturor. Nu vreau 
să spun că s-au șters personalitățile, 
dar cînd o țară a început să conteze 
efectiv, din punct de vedere muzical, 
o anurne compactitate a valorilor, o 
masivitate a atracțiilor efasează Im? 

presia de strălucire firavă a păsări
lor rare. Personajul care se relevă cu 
tot mal multă pregnanță și-și Impune 
prezența autoritar este unul colectiv In 
însăși esența sa — muzica de cameră, 
și In spatele său. semnificația pe care 
o citim sa numește civilizație muzi
cală.

Situația lucrărilor aduse ea noutătî 
de anul ce s-a scurs nu poate fi des
prinsă din context, din matitatea unei 
stagiuni bogată in fapte de si cu zi 
care, datorită uneori unei anvizajări 
doar statistice și nu specific-calitati- 
ve. adesea nu se văd, ca pădurea din 
cauza copacilor. Se produc astăzi un 
număr impresionant de premiere ro
mânești. ca nieiodatA. In Festivalul E- 
nescu muzica autohtonă a jucat un 
mare rol. a fost într-adevăr una din 
axele de interes. In stagiunea obiș
nuită. Radiotelevizlunea îșj menține 
rolul pilot, urmată, de loc neglijabil 
de stagiunea camerală a Filarmonicii. 
Dar. in genere, după inițiativele de 
acum cîțiva ani — și inițiativele In 
domeniul repertorial imbălrinesc mai 
repede ca oriunde — nu s-a mai in
ventat nimic in privința formei de pre
zentare a lucrărilor, domeniu capital 
de invenție, dacă vrem să asigurăm 
viața unei lucrări, suflul entuziasmu
lui public. în ultimă instanță să creș
tem nivelul conștientizării în cârtirii 
parea spectatorului meloman.

Clipa In care am revăzut stagiunea 
s-a scurs. Probabil că a fost o clipă 
luminoasă, și. cind binele devine do
minant. cînd determină culoarea cli
pei. meseria aceasta a noastră ne o- 
bligă să vrem mal mult. Dar să nu 
uităm ceea ce a devenit curent, co
tidian.

Costin Cazahan
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Pc cai,
tovarășe Grosu...
— FRAGMENT DIN COMEDIA INEDITA 

..MOBILA ȘI DURERE" -

Decorul: simplu și auster al tovarășului Grlgore. 
GRIGORE — Dragă tovarășe Grosu. uite zilele 

vin și se duc și noi nu ne-am mai întîlnit 
cu cadrele de conducere la un pahar de vin 
de nu mai țin minte. E posibil așa ceva ? 
Se mundește mult și se bea prea puțin. Dacă 
mergem așa in continuare ne anchilozăm, ne 
rupem de mase. Și mie nu-ml place să mă 
rup de mase, am multe calități dar păcatul 
ăsta nu-1 am

GROSU — E groaznic 1
GRIGORE — Nu e suficient să ne lamentăm ca 

niște babe, e groaznic, e groaznic, știu și 
eu că-i foarte groaznic. Trebuie să acținăm 
imediat. Pe cai, tovarășe Grosu...

GROSU — Evident, pe cai. tovarășe Grigort. 
Cai, cai, cai... Să dăm fiecare o sumă de ... 
fiă facem o reuniune tovărășeasca, intima, 

cu tovarășele necăsătorite cu vinuri de ex
port, cu puțină muzică languroasă și mo
bilizatoare.

GHIGORE — Ce ușor recurgi tu la metodele 
cele mai simple, bătătorite și arhibâtătorite. 
(cu ironie maximă). Să dăm fiecare o sumă 
de... Iar cu aceleași metode răsuflate, depă
șite ! Lumea ■ evoluat, nu bate pasul pe loc 
turn il bați tu, banii nu se mai țin Îs ciorap, 
nu se mai ascund in sticle, au apărut alte 
metode, C.E.C.-uri, conturi, viramenturi. Să 
dăm și noi un chef care să fie plătit modern, 
de stat, prin virament, nu de fiecare om in 
parte. De ce alții își plătesc chefurile prin 
virament sau anumite fonduri și noi să re
curgem iarăși ?i iarăși la metodă Învechită 
a buzunarului propriu.

GROSU — Da, da. a plăti bateriile la gbla*&  
prin virament e desigur un ideal, cum ar fi, 
de pildă, o iubire, dau și eu exemplul care 
mi-e mai la îndemlnă. Ce poate fi mai plă
cut și mai mobilizator decît să bei in contul 
statului ? 1 Există o disciplină financiară din 
păcate. Ne trebuie un scop. Un scop înalt, 
ceva măreț și plauzibil.

GRIGORE — Trebuie o justificare. Cine apune 
Oă nu trebuie ? Noi n-avem nimic de as
cuns. Așa e șl drept. Nu trebuie să fim me
canici. să bem de dragul de a bea, să min- 
căm șalău „bonne femme**  de dragul de a
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. mine» jallu .Poarta feMr" trebu?» eft^r 
viro lucrunta In perspectivă.

GROSU — (cu •arveare Latta ta
privim 7

GRIGORE — Unde dram si prfxiss • Depart*,  
dt mai departe— d bn
ma aS cu senthneafcri datoriei. Si la
„Doi cocoși"1 cm aet*̂  1*  sem-aa, EL-1 
trufie, firi ide precoacepțrte. •

GROSU — (moi recitat) -Dot eocoșf" tadrfda U 
ora douăsprezece.

GRIGORE — N-ar importanță. am dat «I cu wj 
exemplu. Importanta e idee». Trebuia d 

1 bcm In inter» de wnricu.
GROSU — Trebuie găsit • fostifirare. Cirri eft 

nu m-am gfnrfit la asta ? Depfterea p!u=£-ji 
ar justifica o petrecere tovftrftgeaacft tatt-un 
cadru intim cu muzici bmd.

GRIGORE — Planul l-am deșta#t dar taa l-om 
îndeplinit.

GROSU — Aga e * Si tfim afonei o mas! ta cin
stea echipei de fotbal. stau In canto
nament |i noi ne gindim la viitorii ]or_

GRIGORE — De-abia a promovat (fin B ta C. 
ca să nu spunem c-a retrogradat. Nu e tra 
succes atlt de mare ra să mente al Ce stro
pit cu un pahar de vin hun.

GROSU — D ece «! fim tnecmuc 7 De ce «4 
sărbătorim numai victoriile. Putem d einst::n 
și insuccesele aparente ci doar si Ia inmor- 
mtatări se bea.

GRIGORE — Ești un idiot * 
GROSU — Stat plătit pentru arta.
GRIGORE — Ce-ai zice de xm «chimb de expe

riență 7 De ce n-am procresa. invri. gene
raliza mîncînd icre de Manrinria ? Da ee • 

GROSU — Chiar așa, de ce 1
GRIGORE — Ei. da. sărmanul schimb de expe

riență, ml nea-1-ar mama. to( el o <1 ne-a- 
ducă izbăvirea.

GROSU — Mie ml ae pare ri logic Da-ft 
vățăm din lipsurile noastre da ce nn în
vățăm șl din lipsurile altora î '

GRIGORE — Ai dreptate I Si iegm 1» aer, «ft 
vedem ce mai e nou ta lume, ce gjnde^c al
ții, că uite vine bombardamentul informa
țional, Avem nevoie da lupta de opinii. Stil 
ce e lupta de opinii 7

GROSU — Doi oameni rare a» aceeași părere si 
se jenează a-o apună.

GRIGORE — Ești un idiot !._
GROSU — Mă flatați, tovarășe Gri gore .
GRIGORE — Gata. Ajunge cu ailta Di livră gea

lă mic burgheză.... Avem nevoie de un 
schimb de experiență ca._ fdapd o paazd) 
dă-mi {mediat o comparație, autodidactul?.

GROSU — (nu se știe de ce. se ridică la picioa
re) Cum avem nevoie de aer de oxigen.

GRIGORE — E bună 1 Deci trebuie ®â organi
zăm un schimb de experiență, si ista-i im
portant. Că pe lingă schimbul de exnerier’ă 
o să fie șl un pahar, două trei, patru, de 
vin, un antreu, o rață cu varză, o ciorbă de 
burtă dimineața și niște clătite flambate la 
un moment dat. trece pe planul al doilea. 
Important este progresul.

GROSU — Just 1 Foarte just 1 Bem și mergem 
înainte.

Teodor Mazilu

Poșta redacției
adresata mtul semnatar

al Poștei redacției
Cu-atitea bunătăți in față, 
ori cit ai fi de aspru tu, 
• prima oară cind in viațfi 
nu spui : „Deocamdată, nu I".

★
La naiba plicurile pline 
ce*mi  fură timpul, enervant 
Trimiteți-mi vă rog mai bine 
cit«-un curcan, la post restant.

★
N-ai cum să-i descoperi 
căci s-ascund ca-n iarbă, 
unii după Barbu, 
alții după barbă.

★ 
Dansind c-o debutantă „bine", 
a sârutat-o-n plin locaș — 
iar ea s-a explicat in fine : 

„Nu public, domnule poștaș I".

Andrei Ciurunga

Prcicnțc
redactor : de mina ■ doua 
dactilografă : distrată 
corector : distras

Comitetul fondului numerar anunță Intempes
tiv că toate bălțile de autor ae vor face in ziua 
de 1 ianuarie 1977 (post-festum). Se servește, la 
licoare, și o ciornă de burtă (specialitatea bucă
tarului Butușină). Directorul instituției perspec
tive atrage în mod dubios atenția următorilor 
tovarăși să-și ridice sumele presante : Cecil Ma- 
zilescu, Ion Gluga, Nicolae Basta, Ion Silă (etc.).

★
La șezătoarea literară din TECOCI au parti

cipat mal mulți mîrîitcri- S-au citit poesie roză 
și tabule rase de umor. Manifestarea s-a regre
tat și la HIRLAU hucurindu-«e de o varga par
ticipare.

★

De curînd a apărut tatr-o ținuți grafică re
probabilă „Galeria cu mită sălbatică" de Cons. 
Tolu. Cartea ■-» epuizat în cîteva bile.

★

Ședința secției de gura Humorului 1 avut joc 
marțea trecută. Au citit din lucrăturile lor : Bu
letin Silvestri. Ion Plăieșu. Cănuță Tănase. In 
tneheiere Mice» Miciu a citit o parohia despre 
proza lui Ștefan Vlrfu.

★

Din realizările Asociației scriitorilor de Bucu
rești pe anul ta rare au petrecut : 1) întocmirea 
unui plan de mișun (vedre. țoxuri. tinted din 
2*«)  rare a frai r.uptit -z-â la ultimul itroc : 23 
Sărjre» . "te literar- (po*7-e  și r*Ma-
S3Â1 îrta; ce ra-â : V» Orgar.iziFea mri

, excarțil eu autobarjl ta Vata» Vinului : 4) Aij- 
gurarea concediului de odihni pentiVrude, pri
eteni. vecini și alte verișoare In stațiunile Nep- 
tun și Călimănești : 5) O conferință despre tra- 
gedia beareft. R*ferent  : Ion Papuc. Cor efe rent 
W. JavrOft. Au luat euvîntul Romului Vulpescu 
e Petre Tuțaa Gheorghe Pieuț a tăcut. 6) Ti
nerea unei ședințe da anal-za șuncii condusă de 
FTnuș Neagu.

★

In tartinele hbririslor ae mai găsesc următoa
rele tar — ■ „Ochii ftarilor*  de Petre Gol, 
«Inorogul calp- de Mar» Nicwali, „Mălin cu 
pantak»" de Ion Horea, ..De-ar fi pușca iarbă 
verde" de Gbeorghe Ciucm .„A pocnit-o" ca 
Eugen Barbu, -Plita" d« Vinu Dărâm „Un pe
tec de flori" de Nicu Belea etc.

Locatarii Casei de libație de 1a Mogoșoaia 
(Buhuș Keagu. Gligore Gagiu. Romul Buteanu. 
Ckmdir Puci) stat înștiințați că așezămlntul îa 
caznă v» intra in remoîan (e) de sezon !

★

RedatoruL dactilofraga șl colectorul de aervici 
vă vizează la mulți ani și să ne vedem eu ei ine.

Gheorghe Suciu
Post-friptum : dactilofraga. redactaurul șl 

eoreciocui au fost e$antionați.

Creioanele
iMa»pre masa mea de lucru, astâ noapte 
am auzit venind anele șoapte.
Vodle apoi i-an ridicat
ea la ■ ceartă. Am privit mirai. 
Doa» creioane discutau cam „tare", 
anul mai mic. alini ceva mai mare. 
Pricina discuției nu • știu.
auzeam doar fragmente :
— Snaal ca pal o» acria !
— Ba și eu pet t*  scriu !

Am adormit șl le-am lăsat ta pace : 
piuă la arsaă, ist an iă ae-mpace.
Dar ta sari, etad privii spre creioanele mele, 
sării pe hire a «w"»*'  aunl din ele.

Morala-1 străveche șl s-am s-e dezic î 
crdotml cd mare iașhite pe cel mic I

Andrei Ciurunga

Mascota
VALENTINA : Jlîamă. l-am scris lui Llcă e scri

soare de adio. Mi-am dat seama că nu-1 iu
besc și nu mă pot mărita cu el.

MAMA : Da ce, Valentina 7 De ce nu-1 iubești. 
Valentina 7 Ce ți-a făcut bietul băiat 7 Nu 
s-a purtat frumos cu tine 7

VALENTINA : Nu, eu nu știu de ce nu-1 iubese 
dar ce pot să fac? Dacă nu-1 Iubesc, nu-1 
iubesc 1 De purtat s-a purtat foarte frumos 
cu mine, m-a dus la cofetărie, la circ, e un 
om plăcut, știe să converseze, e cult, citește 
toate almanahurile și nimeni nu știe să vor
bească mal frumos decît el despre cutremu
rele din Japonia. Are toate calitățile posibi
le si imposibile dar de iubit nu-1 iubesc.

MAMA : Dacă ai avea bunăvoință, I-ai iubi.
VALENTINA : Am toată bunăvoința. Am vrut 

din toată Inimă aă-1 iubesc dar nu reușesc. 
Am încercat să mă sugestionez, am cumpă
rat și o carte ..Prietenia și dragostea, izvo
rul căsniciei fericite !*  Am citit și tot nu-1 
iubesc !

MAMA : Poate n-al citit destul de atentă I
VALENTINA : Vai, mamă 1 o știu pe dinafară. 

Mi se rupe inima de mila lui Lică. crede-mă 
știu cît e de simțitor și cît de mult o să su
fere cînd o să citească scrisoarea mea! Stat 
sigură că o să plîngă... Numai de n-ar face 
vreo prostie I Of, de ce nu-1 iubesc ? De ce 

nu pot să-! iubesc ?
(Sună soneria) 

VALENTINA ! (speriată) El este !
MAMA : Vai, ca ne facem 7 (izbucnește In 

plina).
VALENTINA •. (pltage) Sărmanul Liră '
LICA : (cu jale) Bună ziua ’ (molipsit. Izbuc

nește In plîns. Plîng în trio).
LICA : De ce nu vrei să mă iubești Valentina î 
VALENTINA ; (plîngînd) Vreau, dar nu pot !
LÎCA :(plîng1nd) Nu există nu Pot. Dacă omul 

vrea...
VALENTINA î Am toată bunăvoința, am depui 

toate eforturile, dar nu pot.
LICĂ : Deci, totul e pierdut. N-o sfi-ți mal po

vestesc niciodată despre cutremurele din Ja
ponia.

VALENTINA : Ce păcat 1
LICA : Ține, te rog, acest plic. Te rog, aă-1 

deschizi numai după ce nu voi mai fi pli
tre voi.

VALENTINA ! (înspălmtatată) Lică, ce vrei si 
faci ?

LICA : Adio 1 Te-am iubit mai mult declt In 
filme. Adio 1
(Pleacă. Cele două femei pllng In duet) 

VALENTINA : Mamă. n-<m curaj să deschid 
plicul.

MAMA : Nici mi n-am Inimă să fac «sta ! Dar

tfov.flon

«Int mamă și • aft ml «a cri fie. (deschide pli
cul și Citește).

„Vei știi că te-am Iubit nebunește și n-o să 
te uit niciodată. N-o ne mai vedem nici
odată și <Je aceea Iti mai cer două lucruri : 
Primul ta gi nd ești din cînd în cînd 1» 
mine, iar al doilea să-mi restitui toate scri
sorile, precum și: banii pe care bam chel

tuit cu tine, AlSfrurez alăturat lista cu chel
tuielile efectuata în timp ca te-am iubit și 

tu nu m-ai iuhit.
1. Una pereche ctfpsurl (perle) 15 lei ;
2. Una cutie fondante (pentru mama soa

cră) 18,75 lei .
3. Un ruj de buza (af vrut să vezi cum îți 

ată dar buzele tale n-aveau nevoie) 20,25 Iei.
4. Cinci brinzoaice și una gogoașă mare. 

12 lei.
5. Un porumb fiert — 2 Iei.
8. Douăzeci de mici (la restaurant) un sifon 

fi un ardei iute — 43 lei (bacșișul îl suport 
eu D

7. O carte de bucate (ca visa am nutrit pa 
marginea ei !) 12,50 lei.

8. Cinci garoafe roșii aduse de ziua ta 
(cît de mult ți-au plăcut 1 M-ai sărutat pe 
obr»2, atît de fericită erai de gestul și aten

ția mea. Spuneai că nu valorea. ci gestul con
tează. 5i acum 7) 25 lei.

9. 66 de bilete de tramvai, clasa I (nu te-am 
dus niciodată la a doua) 19.60 lei.

10. 38 pahare sifon, 4 Ci-co, 2 pepsi — 35 
lei.

11. Două mascote de cofetărie — 8,30 lei.
Dacă am uitat, din cauza durerii, să pun 

ceva la socoteală, sper că de data asta vei 
fi mai sinceră decît ta dragoste.

VALENTINA : (izbucnește în rîs) Dar mamîi. de 
ce-mi pune la socoteală două mascote ? Eu 
n-am mîncat declt una !

MAMA : Nenorocitul, ți-a pu« Ia socoteai! și 
mascota lui !

VALENTINA : Ce mă făceam mamfi, dacă reu
șeam să-l iubesc 1

H. Salem și Lucia Verona

Fm-ma In Im» țțrf Tudor George, vAzytl de 
Sorin Postolache

Marlon Oproiu QQ Aural Ștefan Alaxandraicu



Revelion
eu scriitorii

BUCUREȘTI
Ușile redacțiilor au fost închloe, redac

torii s-au mutat la Casa scriitorilor. Eava 
uitima noapte din an, clipa marilor re
memorări, cilpa bilanțului final. Dar tata 
și primitorul spațiu.al celor atinși de mur.a 
și, mai tîrziu. de muzee.

Ambianță colorată, hîrtie creponată, hîr- 
tie din belșug, fanioane, lampioane, «ta- 
dioane (pentru Tudor George). Intri, braț 
la braț, vorba francez ului, tagma amica.ă 
a criticilor în viață: N. Ciobanu la eot 
cu Mircea Iorgulescu, Al. Piru pr.înrl 
strlns de mină pe Darie Noviceanu. Darie 
Novâceanu cu restul lumii., N, Manoles- 
cu converslnd cu M. Ungheanu, feerie de 
luMini. confetti si bezele, bezele și con
fetti!....

Atent și îndatoritor AL Oprea, cu echipa, 
supraveghează intrarea. .

Meniul bogat, tarma’e da Ardeal făcute după rețeta lui O. Stoica și compa
nia, vin de Zghihara adus da membrii 
Cenaclului umoriștilor prin reprezentantul 
legal (V. Băran, cu bon de mînâ), pește 
din bălțile Brăilei. complimente la toți 
(frații Florin și Teodor Pu(!)câ, gata 
șoca ți de t impui care trece). Transportul 
nocturn asigurat da Gh. Pltuț și Teodor 
Balș, antrenul nocturn N. Velea; tortul 
nocturn lacob Șhapira și familia

Moment solemn, Intrarea bărboșilor : 
Petre stoica, Ion Th, Ilea, Venit de la 
Bistrița Năs&ud, Ion Petrache, Monciu 
Sudinskl și alți colaboratori cum ar fi 
Florin Mugur, Ștefan Iureș și Romulus 
Guga, călătorit tocmai da la Tirgu-Mureș. 
Conciliator principal tov. Udrlșt», zis filiform ul.

Se schimbă replici umoristica și sticle 
de Radebergar. După orele 0,1 ie schimbă 
in general idei. Cu care au dau, cel care 
n-au, nu dau.

Cele mai multe idei le are Romulus 
Vulpescu, deși posedă doar o jumătate de 
normă. Sosit tirzlu. de pe teren, Traian 

’iancu face o ușoară reorganizare a locurilor.
Unii acceptă, alții nu acceptă, din sim

patii personale. Se Încinge tradiționala 
perlnlțâ și un grup de colindători, jumate 
de la ..Flacăra", cealaltă de Ia „Almanahul 
literar" ingaimă pe două voci separate : 
„Hai, să dăm mină cu mină 1“ Dar Fănuș 
Nc.agu șl Adrian Păunescu sînt absenți I

El află totul In aceeași noapte prin co
respondenții voluntari din județe,

într-un dulap stil Florentin, eu geamuri 
cristalizate da ger, • țintuit arde
leanul M. M.

— Uite, mă, ăsta a ăla care na Iaca parodii i
— Hă, hă, hl 1
— Lăsațl-1, zice mai milos N. Stolen, 

orice om e supus greșelii 1 Parodiatul e 
deschis (dulapul mal bine ris) șl nime
rește în brațele lui I, Grlnevicl :

— Pe mine de ce nu mă parodiezi T Al !
Tn aceeași clipă sa crapă ușa șl un tip 

în uniformă P.T T.R. intră șocat da veselia 
generală și dă citiră următoarei telegrame 
în grai moldovenesc :

„invităm toți ia Vaslui. Umor general. 
Restanțe toamnă" I

Motoarele pornesc, mașinile dudule, în 
afară de-a lui Gh. Fituț căreia 11 Upseșta 
un sonet.

Singur, meditativ, circumspect, fllosoftad, 
distanțat (a prlrpit recent locuință In ..Băl
ța albă") umoristul Teodor Mazilii con
chide pe limba lui Vergillu : „O tetnpcra, 
o mores 1"

La o mică distanță tn timp, J se Inmînaază 
nota de plată. Nu mai filozofează... I

Solemn șl grav. Tudor George, fost 
rugbist In echipa de Juniori a țării, excla
mă semnificativ :

— Ora Închiderii, eole<L Aho*  1
Mașina lui Gh Pltuț pornește Îmboldită 

do un „sonet aerian".
La anul și la mul ți bani I

Pe sub a plopilor alee
Pe sub a plopilor alee
Aseară eu te am așteptat.
Șl freamătul lor ca o actntee, 
Pină tîrziu l-am ascultat.
De m-al minții si-ml spui de ce.
Că eu fe-am așteptat cu dor,
Iar vintui cu ale lui ac a
Mă înțepa uluitor.
Pe sub a plopilor alee.
De dorul tău a seară-am plina,
Vintui In loc u-a mai vrut aă atea,
Și te-așteptam ca pe-uu dulcu via.
Se făcuse miezul napțfl,
Șî eu singură am rămas.
Plopii șușoteau cu toții 
Dind nopții tainic glas.

LENUTASALÂVA1TRU

Despărțire
Clnd al plecat ta de la mina 
Am plecat șl eu de la tine 
Cînd ieșeal tu din inima mea 
Ieșeam șl eu din a ta.
După clt-e am petrecut șl am pățM 
Drumul ni l-a taiat un cuțit
Ort poate că
A destinului foarfecă
Ori bagsamă
A sorții ticăloasă Iama
Ce să mă fac 7 Ce să ml fac 7 
Străin ești de mine ca un copae 
Ceși clatină galbena Iul frunză 
Și uu vrea nicicum să nuarA.
Sunt palidă de melancolie
Cum ieste o coală de birtie 
pe care nlciun pmet
N-a scris tristul său alfabet secret.

ROZALIA TRITEANU

Primul clopoțel
Era toamnă.» a sunat. 
Primul clopoțel.
Eram mică... am purtat, 
primul ghiozdănel.

Era Iarnă... am tnfnmtat,
Primul viscollțeL
Era primăvară^, am dasenat. 
Primul ghioceL

Era vară... a sunat.
Ultimul clopoțel.
E vacanță., am terminai. 
Cu primul clopoțel.

ADINA PARADII

Pâpuță de departe
Ce vals (l-ar place țle mult. 
In Jurul tău să-l clnt 7
Tu, să te-ndrepți spre dirijor 
Și eu să-ncep să pllng.
Cu ce-așl putea să cumpăr eu 
Doar capul tău de ceară. 
Să-l Iau In brațe, 
Să-l țin eu,
La mine In cămară. 
La el șă pnt privi mereu. 
Eu, să gindesc nimica. 
Privind atlt la chipul tău, 
OchH să-ndemne mina. 
Să-mi fie teamă să-1 sărut 
De frica mea amară, 
□ar să-l vorbesc atlt de mult 
Acelui chip de ceară

ION CLOȘCA

\____________________ _______

r x

'------------------------------ ->

interviuri imaginare
La întrebarea unul reporter de-al nos

tru. o întrebare simplă și netendențloâsă, : 
„unde vă petrecețl revelionul" ?, am pri
mit următoarele răspunsuri.

Alexandru Andrițoiu: In Laos tinere, să 
scriu un reportaj pentru „Familia".

Eugen Barbu: Ce te interesează pe dum
neata t Vreau să petrec „incognito" |

Adrian Beldeanu: N-ați auzit ce-a spus 
patronul î

Ion Băieșu: Nicăieri 1 Am In cap iu- 
biectul unei tragedii...

Ana Blandiana: Nu știu. Depinde de 
croitoreasă.

C. Bărbuoeanu: La Casa scriitorilor tn 
inspecție.

Verile Răran: Tn noaptea de revelion 
voi participa din partea cenaclului umo
riștilor la două șezători literare. Seara de 
la 20 La 22 La Vaslui și numai apoi la 
Piatră Olt,

Radu rime ci: slnt de serviciu in tipo
grafie. Cap Limpede.

Nina Casiian: Aii hotărăște 1
NIcolae Dragoș: Depinde de cel de la 

TV. Dacă au vreun Juriu.,..
Mircea Dinescut Am găsit un club la 

Podul Basarab. Tacim pentru burlaci, ți
nuta obligatorie.

Antologie negativă
radiționaki „vttrlnâ da rabutori" a Atelierului literar nu poate lipsi 
nici in acest sfîrfit de an. Cititori șl corespondenți o reclama impe
rios, iar „colecția" (deosebit de abundentâ) a coșului redacțional o 
impune fără doar și poate. Publicăm, deci, In această pagina, o 
nouă culegere din cele mai ciudate înjghebări de versuri primite la

redacție In cursul anului, convinși câ, pe lingă prilejul lîmbetului — cu care, 
după o celebră opinie, trebuie să ne despărțim de trecut — numeroșii noștri 
corespondenți (cei core au talent, firește, fără de care, In domeniul gingaș a! 
literelor, orice stăruință e zadarnică) var avea, și in acest chip, de invdțat 
cita ceva în munca lor plină de aspirație către frumos. Dorindu-le, lor și tutu
ror cititorilor noștri, o lectură agreabilă și semnificativă, le adresăm, in același 
timp, cordiale urări de bine și La mulți ani I

Clipa rătăcită a unui visător
Vises adese clipa petrecut! 
Cu tine, muză la Izvorul Mureș 
Văile și munți le cutreieram 
Ca căprioarele pierdute tn oxtaa

Din clipa clnd te-am văzut 
parțial de tine m-am Indrăgtt 
O sini din paradis apărută 
Gingașă și eandldă tăcută

Măreați a fost rina etnd te-am visat 
Parcă dintr-o cupă da crin al apărut
Cu nevinovata-ți a ta făptură 
Parcă șl acum te am tn amintlro

S-a dus amorul, dus a fost 
O dată cu deepărțirea mea 
De muza demonică șl albi 
Pe o suprafață din rocadă 
A clipei rătăcite a unul visător

Cum crinul ofilit Ișl plimbi seva 
Prin a Infinitului de stele candido
Așa privirea mea se înfiripă 
tn a abisului vis do nlnfe.

DINU ORBAN

De dor prea mult răpus
De mult ta rog
revin-o
din depărtări
din larg 
destul a-l stat pe acolo 
și eu peaici pribeag.
Dar nn m-at tnțeleo
și eu „te caut
sufăr
așa precum albina 
om tar prin flori de nufăr

Un ins necunoscut 
po drum l-am întrebat 
ș'a spus că to-a văzut 
la rău
afar din «at.

Chemat de dor spre tino 
am alergat la rău 
eu gind că te găsesc 
cu rufo de spălat.

Dar ml-al simțit venirea 
ș-al mers pe rău in sui 
cu scop ca să mă laș! 
de dor prea mult, răpus.

TEODOR PÂRVAN

Ioană Diacon eseu: (pe un ton suav) 
Dacă-ml dă voie tov. Haraiamb Zincă, o 
să viu șl eu aici La sediul unde îmi exer
cit zilnic profesiunea....

Șt. Aug. Doinaș: Nu știu. Oscilez Intre 
tentația de-a traduce din vechea baladă 
germană și un studiu despre arta prozo
diei la ardelenii din zona munților Za- 
rand... Zău, nu m-am decis 1

Tralan ian cu: să știi că reveltonu' nu-1 
cum hotărăște ornu, nu mă duc In vreo 
speluncă, dacă trebuie, stau La muncă. 
Banii nu se fac așa, stind în erîșmâ șl 
a bea. Cine vrea să se distreze. trebuia 
să mediteze !....

N'icolae Mano)eseu : Slnt invitatul unul 
grup de poeți care fac revelionul îm
preună cu Mihai Ungheanu.

Dumitru Micu s Cu „frumoșii nebuni" la 
Sinaia 1

Ion Sofia Mano]eseu: Bre, bădle, pi mini 
nu știu dl șe m-or invitat niște tovară
șele de Ia Consiliul femeilor. In cartier, 
bre I

Teodor MazUu: Asta-1 bună ! De clnd 
obiceiul ăsta 7 Unde faci 7 Ce dregi 7 To
tul are o Limită în gazetărie. Dacă am 
chef 11 fac la Predeal, dacă n-am chef, 
nu-1 lac. Vechil greci spuneau...

Fănuș Neagu: Clnd luna va sparge-n 
colți rumegușul norilor vreau să mă duc 
cu sorcovfi-n mină în fațA Federației de 
fotbal să vedem ce viață au dlnșii acolo. 
M-au chemat și La Arad, dar nu zboară 
avioanele.Adrian Păunescu: Turneu eu cenaclul I 
Pe 30 la Sibiu, pe 31 la Oradea, pe 32 la 
Iași, apoi la Bacău, Craiova șl iar la Si
biu. N-avem timp do sărbătorit trecerea 
timpului.Gheorghe Pltuț: (modest șl-n grai arde
lenesc) Știți, io am o mașină și de fle
care dată, cînd vin sărbătorile să strică. 
Amu, musai, efi merje da cum vine re
velionul o apucă boala. Așa că ol fl în 
răpărație jenerală.

Heporterul : De ce n-o vlndețl daci vă 
priclnuiește atîtea necazuri 7

Gheorghe Pltuț: No, că după aia iară 
merje de zbîmîle I

Mircea Slntimbreanu: Am descoperit o 
baltă de ștlucă la kilometrul 48, direcția 
Ce mi ca. Dacă-I merge mașina Iul Băleșu 
acolo ne găsiți. La copcă I
Gh. Tomozei 1 Dau examen la școala de 
șoferi. N-aduce ceasul....

N'icolae Velea: In sinul familiei !

G. D.

Să mor de plăcere
Să mor de plăcere 
cu dinții de zăpadă 
ca h ah I ou rile nani pachebot 
ce ou vrea să pllngă, 
și voi dormi acru 
ca mintea departe și ucra.
Mă vai gheasai latr-ua colț 
lingă baaba de fasole mucerUtă 
ca o bombă pe landul mirt 
și si simt miinlla mele cam foraied 
tn miini de femeie an tied.

VICTOR PERLESCTJ

Poezia
tn sfera mea te prind cu drag.
Vezi brațal meu «e-ntinde 
Mi prad cuvlntul care vag 
M-a înrăit : te-aș sage.
91 P-aș dnn ca a bomboană 
Să te topești «apid
Stil, ești bomboană șl te sug 
Fiindcă mă simt candid.
Șl dalce-aș vrea st fii merea
Dar tare ca o piatră 
Sugtndu-te să simt șl m 
Cit ești de căutată.
Să gust înalt ele-ți virtuți
Umorul șl lirismul 
Să te-angajez să mă ajuți 
Să-Hdepărtez snobismul.
In sfera mea te prind eu drag
Sub brațul meu te-ndoaie 
Șl iți promit să trec un prag
După această foaie...

M. Z. TACHE

Am luat plasă
11 spun el vreau st o-ntllnesc dlsearft. 
Ea Îmi răspunde afirmativ din cap. 
La ora nouă plec pe ulicioară, 
Dar ea, nebuna, șl-a făcut de cap, 
șl-n loc să vină colo la-ntilnlro, 
B-a dus la dracu-n praznic la televizor, 
să vadă on film tot cu... Iubire, 
unde Juca Câlumbo ăla chior.
A fost prima dată cfnd am luat plasl. 
de la o fată care nu glndeam 
șl am pornit-o binișor spre 
căci pe stradă nici un rost n-aveam

COSTEL PipEREA

Poșta redacției
M.R. Iacoban: Sîntețl Ieșean șl vreți să 

publicați într-o revistă de prestigiu și 
mare tiraj 7 Adresați-vă publicației „Ori
zont" care apare la Timișoara.

Horla Zilieru: Vreți să vă schimbați nu
mele in Horia Pălmașu 7 Și, mă rog, că 
vă împiedică ?

Laurențiu Fulg»; Nu publicăm aforism*  
tragice. Poate Alții.

Petre Got: Adresa „domnișoarei poe
tese" pe oare ne-ațl cerut-o (politicos alt
fel) nu v-o putem comunica deoarece a 
devenit între timp „doamnă". Poate aveți 
altă Idee.

Romulus Vulpescul Nu v-am a minat 
publicarea „fiindcă nu corespund din 
punct de vedere vestimentar și al po
doabei barbllare" (așa cum susțineți). 
Textul e scris jumătate în franceza feu
dală, jumătate în esperanto. Neavînd un 
specialist în problemă sîntem nevoițl să 
vă publicăm doar poza. Asta ca să îiu 
spuneți că ne formalizăm.

Aurel Rău : Aveți dreptate: e rău cu 
rău dar și fără Rău. e mai rău 1

Grigore Hagiu: Treceți pe la redacție 
și vom vedea.

Nlchita Htanc«cu: Am primit monezile 
(mal bine zis denarii) și haicuurile Înso
țitoare. Vi le restituim. Monezile le vom 
publica în numărul viitor.

Constantin Chirlță: Aveți vreun Interes 7 
Dinu Sâraru: Despre țărani au mal 

scris: Rebreenu, Reymond, Coșbuc, Tolstoi 
și mal recent Ion Țugui. Puteți continua.

Aurel Baranga. Ne consultați întrebîn- 
du-ne dacă Paul Everac are sau nu umor. 
Mă rog, da unde să ne dăm seama de 
chestia asta ?

Mircea Slntlmbreanu: N-avem loc In 
schemă !

Valentin Silvestru: Ne întrebați dacă am 
rts sau nu clnd am citit schița dumnea
voastră. Am ris, tovarășe, am rîs

Alexandru Ivasluc: Am primit „racul". 
A fost repartizat secției de critică. Re
cuperăm apa. Foc există.

Tudor George: Doriți să știți adresa re
dactorului șef 7 E navetist 1

Mircea Iorgulescu: Dragi salutări de la 
Nlcolae Clobanu.

Al Piru: Da. Virgli Ardeleanu este o 
persoană reală. Trăiește In Ciul, lucrează 
La revista „Steaua", a fost rugbist și are 
1,82 Înălțime. Putem realiza întîlnlrea la 
eare fă referiți. Mai meditați...

Teodor Păcă : Vreți să ne întilnim 
undeva la o cafeluță și un vlnlșor ? tn 
ce ecop 7

Radu Dumitru: Am primit Jumătate din 
piesa intr-un act. Trimiteți și restul șl 
vom vedea.

SISIF (caricatură de I. Vlăsceanu)

Cintece de iarnă
Pe albele zăpezi din visai mea de ere 
treeea-l ea o himeră cu geana iremurlndl 
și eu muream de verde in ape diafane 
pe umărul de stage al nopții de izblndă. 
Cu-o toamnă-o pios po omeri 
legal eu ziua-n rod
mă prăvăleam fugind din noapte siderală 
șl legic tmj urlau toți anii din ființă 
tind mă trezeam pe alge tn ora matinali 
—Șl io doream arendă In lafletu-ml po

mare.
tn rimînea-1 statuie rănită grav de seara.

D. MOROȘANV

Amintirea unor vorbe de la 
soare spre cugetul omenesc
Da. parcă soarele, acest diamant,
Ml-a vorbit de Emanniol Ram
Cu vorbeJe lui mă făcea
Umbra zArLl ce fecioara > tin cel or

adesea l-mi târna
Cum l-mi tace Inaa tntrs «find
Ca amintirea onor vorbe ds ia onora
Spre cugetai omenesc
De vrei, știi ta, anale, ca inalnts de a
Să nu mal minți I

PETRU PETRESCU

Epidrame
Dlrl, dlrl, dtrl, Itngă salctml-saletml. 
Cintece legănate-n tălciml — 
Acolo pierdusem veverița.
Scorburind tn glas pe Evenlța L

★
Doagă cintâ pe butoi dogită. 
Toate după marea amăgită — 
Fină s-a spart lemnul, pină-o vfnt, 
Cfnd cepul sări, vinul fuse clnt.

★
Se îngropase chipul soarelui, 
Pe creștetul adus pămtntulul — 
Din mana cărui răsări a floare. 
Chipul aăa « rotită sărbătoare I

★
Pe cerul negru do noroidal, 
S-a certat olchetelo pe nodal — 
Că n-avea șl el un zal do novai, 
Cum era atunci cor slmpozlonal 1

GHE. BARBA

șantier
Un all reporter indiscret a aflat citeva 

din proiectele de viitor ale scriitorilor 
care se pregătesc să Intim pine revelionul.

Aurel Rău : (Cluj) Viața și opera dra
matică a lui D.R. Fopeocu (eseu).

D.R.  Popescu : (Tribuna) o halbă pen
tru Leonida Neamțu 1 (fragment de ro
man) .

Al. ivasiuc : „ARACUL*  (volumul unu 
și doi din Apa șl Racul).

N. Breban : „Cum am vtndut mașina", 
(interviu). *

Mltcea Micii : „Daci nu puteți slua. 
Citiți noaptea- (glumiți).

Ioanichle Olteanu : „Starea Fondului li
terar*  (baladă).

Petre Stoica : „Viața la țară**  (aforis
me).

Vaslle Rebreanu : „California, man 
amur" (transcriere fonetică).

Constantin Nfslpeanti : „CttiuțU, bă
ieți" ’ (poem In vert Alb).

Ion Bănuță : „Panorama albinelor mici 
și mari" (panoramă).

Ion Băieșu : „Tanț*  și CM tel" (tango).
Tralan lancu : „Legea nr. I- (lege)- 
Dinu Sflraru : „Starea țăranului de IA 

1850 încoace" (recensământ).
George Leenea : „Ixisttad ta lașul vast*  

(epigrame).

Alexandru Jebeleanu : „Doi pe lume nu 
se poate" (scuze muzicale).

Cornel Regman : „Cu erttica nu-1 da 
glumit" (duet acenie)-

M. Nițeecu : „Ba-i Ae glumit, tovară
șe !" (replică).

Petre Got j „Cămașa de mire" (iluzii 
serafice).

Fănuș Neagu : „Eu șl Dumireau Mlneu 
pe fotoliu" (roman).

Amza Sficeanu : „Teatrul ■ viața mea*  (cronici).
N. Carandino : „Ba * mea. stimabile !■ 

(replici dramatice).
Al. Raicu : ,,Alo asoclatta... 7 (consem

nări) ,
Adrian Beldeanu : „Jurlaprudențe" (so

nete). 4
Emil Brumaru ! „Mărarul deocamdată" 

(sfaturi de cămară).
Adi Cușin : „Trandafir de la Suceava 

m-am mutat tn munți degeaba" (as fi
nanțe).

Anghel Dumbrfiveanu : MFuga din hazard" (speculații literare).
Alecu Ivan Chilia : „O »icunl« la A- 

rad" (roman).
Comeliu Leu : du haiil" (scenariu

de film polițist).
Geo Dumitrescu : „La Sinaia ninge, 

plouă, ni se pare nouă" (poșta redacției).
Marin Mincu : „A rivederci, Roma" (La 

revedere, tn romAnește).

Rubricile au fost realizate 
de Mircea Micu și familia 

Desene de Florin Pucă

Definire
Prlvlțt-l
E sîngelfl m*a  luneclnd o un șarp< ; 
e vulturul pe-o stlncă, 
alături Prometeu ;
E laptele stelelor
din nebuloasa A a dr fin ecă ■
E diametrul lunii
clnd pală se-ntrupeaaă din eercurl infinita; 
E zlmbetul fachir aJ Dtanei.
țipătul ciutei ;«...
x tsul fecioarei despletite, ș'apoi 
tint Eu.

DEM. COVILTIR

Poftă
Am • pof«ă acum sălbatică 
*ă mușc ■ pulpă de trestie goală 
mă-nirtb clleodată ee-ar fl dacă 
aș mușca pădurii din poală.
As rămlne solltu. Avid, crispat.
La marginea obicei ului do a mtnea pline, 
dar mi-aș păstra neviciat 
siabidunea de a nu mal rămtno.
Am poftă acum ta mușc
• umbri de cline culcata tn apă, — 
ea n-am nevoie ea alțM do cama 
mle-ml trebuia un tt» să asă priceapă.
Am a poftă anm Ulbatîeă ea MUtlado
■ u știu pructa, dar aș vrea ou viitor, 
eu o Singură stradă, fără balustrade,
■ a ptiu precis, dar aș vrua un eumpreiar^»

L POPEICU-Napata

Despărțire
rie un ocean e-ntre nat.
De-acinn B-e oă ne mal suri po-am!ndol, 

doi ee eram ca nbto ponunboL
Ne-am despărțit din cama cl 
A ftacașei Valerie.
P'«rf> mete pltagmu dnpa perdea... 
GrMiaa p ea Mata pllugea.
Cerul era cenușiu. întristat.
Plaua mereu, tar pieăturiJo aftaa, 
Ctud pe fereastră picurau.
Afară vtatnl vuia.
Afară, ta ploaia ~ea" sta 
fi mă privea, dar ea pltagea 
Ctad mă vedea, cam tristă mmo. 
Cum mereu o carto răsfoiam.

Insă rlntuJ deodată a stat.
Soarele a-a arătat, amurgul încet s-a lăsat: Gary se ta torcea
Valeria t-a spus ceva. •
Ctad ea ca ochi pier du ți priveam

pe-nndeva • Gary a venit apel la mlno
M-a întrebat : „na mă simt blno 7" 
„Ba da — a fost răspunsul meu. 
Dar Gary a-nceput să pltngă. ndind

obrazul mea Oh 1 — ultimul «ărut ce mi-l mal dăruia 1 
Sărata! durerii, deznădejdii. 
Ultimul trebuia să fie a! durerii.„ 
„El" nu putea nimfe să spună,
Căd lacrimi mari ti lunocou pe obrax, 
Ca izvoarele din munții Caucaa.

Iar el a plecat spunlndu-mj „adio !*  
Atlt mi-a spus. Iar ecoul răspundea 1 
..Adio... o.. 000..« sa... a., dil.. o,.aa 
Iar au rămas-am in grădină. 
Buh clar de lună plină „

Bă pllng Iubirea noastră. 
S-adorm da-a pururi cu capul pe-o piatră, 
Să mor pronunțlndu-țl numele tău.
Să mor... să invlu din nou. 
Doar pentru a te vedea pe tine.„

BONTA AVRAM

ATELIER LITERAR
Poșta redacției

H. MENZAROS ! Sînt vizibile unele 
semne de poezie. Din păcate, n-am reu
șit să descifrăm în întregime manuscri
sele (pe viitor, vă rugăm să folosiți ma
șina de scris), așa că nu putem adăuga 
alte precizări, (Firește că e o poezie 
feminină, cum ar putea fi altfel ?...)

TKUȚA gheorghe : Povestirea dv. 
dovedește talent, fără doar șl poate. Fi
rește, mijloacele sînt încă șovăitoare, 
formula folosită (cu lungile repetări, u- 
neorl exagerate) e discutabilă, dialogul 
Interior al lui Gote nu e întotdeauna 
„adevărat", etc. Dar dinamismul piesei 
e susținut, viguros, iar eroul e viu, ex
presiv, și problematica Iul ciudată șl 
patetică devine, pină !a urmă, convin
gătoare, adînc semnificativă. E cazul 
să stâruiți, să vă pregătiți cu seriozi
tate și ambiție pentru această muncă 
grea a prozei, pentru care, după toate 
semnele, aveți o anumită chemare. Țl- 
ncți-ne șl pe noi la curent.

v. DRUME9 : Tn penultimul pilc, lu
cruri alarmant de slabe, uficate, Lipsite 
de viață. Ceva-ceva, în „Autobiografie", 
„Urmașii", „Cuvintele". Tn ultimul, însă, 
citeva pagini mai consistente, o desfă
șurare mai amplă, în zone noi, cu re
zultate demne de interes : „Porumbelul", 
„Pentru speranță", „Iarna", „Izblnda", 
„Rază". Mulțumiri pentru urări și vorbe 
semnele de har pe care ne-ar fj plăcut 
bune.

A. BODNAR : Nu sînt, din păcate,
să le întilnim. Dar harul dv. pare să fie 
Intr-adevăr In profesia pe care v-ațl a- 
les-o, în mărturisirea din finalul scriso
rii, care reprezintă cel mai frumos oma
giu adus poeziei.

I. ENACHE : Nu apar confirmările aș
teptate. Ultimul plic ne aduce niște pa
gini căznite, greoaie, un fel de „lucru 
manual" neînsuflețit.

A. T. FURNEA : Multe JucSrli șl
bancuri (uneori cam ușurele, inconsis
tente). Printre ele, șl cîteva pagini ni
țel mal înfiripate (dar nu la nivelul aș
teptărilor) : „Zîmbetul omului", „Ecou", 
„Scrisoare Feliclei". Se pare că scrieți 
în mare grabă, „dlntr-o aruncătură", și 
nu mai reveniți asupra textelor (de- 
aceea rămîn în pagini multe lucruri în 
plus, multe lucruri „nerotunjite", multe 
„locuri virane", din care lipsesc adesea 
elemente esențiale...).

ARMINA RALU : Semne interesante, 
de bune perspective, în mal toate pagi
nile, dar mal cu seamă în „Prevestire", 
„în dor", „Cînd se moare", „Ploaie", 
„Trădare" Amenințări de retorism, de 
grandilocvență ușor teatrală, sînt și ele 
prezente peste tot, reușind sâ compro
mită citeva piese (altminteri, sortite reu
șitei). Dar. fără îndoială, vom primi 
vești șl mal bune din partea dv.

GEW POLIXENE s Nu e nimic nou 
în ultimele trei pilcuri (singura „nouta
te" ar fl acest „Schopin", de tristă ori
ginalitate !).

C. VALMA f ..Grîu sub vis", „Ardeal". 
..Dragoste", ceva mai limpezi și mai fi
rești. Dar, tn general, predomină un sol 
de artificialitate, de dispoziție spre tru
caj și eprubotă. Vom vede*  In ce mfl- 
lurfl fluxul Urle (care nu lipsețte) va 
reuși să biruie Impedimentele de labo
rator,

AL. PRIBOIANU î Nu sînt lucruri noi, 
demne de atenție „Oglindă" e o In
tenție Interesantă, care se pierde, însă, 
în milul retorismului.

V. IONESCU : „Pete de culoare-, „în
ger", „Lut", „Natură moartă", „Somn" 
..Jo* ’ADRIAN ALUÎ GHEORGHE : Sînt Ci
teva pagini mal reușite : „O noapte", 
„Giordano Bruno" și, oarecum, „Nepe
trecut de cîntec". „Dragoste statornică" 
șl „Nepotolit Joc", cu un tonui Urle con
vingător. cu părți izbutite, ar mai trebui 
lucrate. In spiritul temei, mai sobru, cu 
mai puține „floricele" (gen „înmîrez- 
mează ochiul", etc.). Spunețl-ne șl sem
nătura definitivă.

Paulina Mlhâiță, Florie» Dumitru, An
drei Caucar, Delia Străuț, S. Seceleanu : 
Slnt .unele semne bune : merită să in
sistați.

Ovidlu Rubin, Stelian Al de a (mal bu- 
nă, „Cercul"), E. Calahin, H. G. Leon, Dan Florian, Morlzeu, Gellu Dorian, 
Samantha, Dan Cristian, Hnsdrubil H., 
M. Casapii, V. Hrlstescu. Botez Mari», 
Vaslle Dumitru, G. Ocnișoara, C. Bacu 
(mal bine, In „Cumpănă Hint")', Zoltes 
(„Vază de flori"). G. POpeSCti-Tăricbni, 
I. Bușe, Anca Aurelia, Marin Rada, M. 
Țelian, Fănică Melancu : Nimic nou I 
Gh. Geacu, Marcu Mihai, Axente Ursu, 
Constanța Păduraru, A. Popa, Vaier Va- 
lerlanus, Emilia, M. Țigănuș, Daniei 
Bărhulescu, Trifon Felicia, D. Baladan,
E. Nagib (manuscrise dactilografiate), 
Radu Bujor, Scutaru Ioan, Ovidlu To
ma. Maria Avarvarei, Bonțea Vaslle.
F. P., Rogojînaru Gh. (ceva mal bine. In 
„Filă de toamnă"). Colțuneac ionel, vaai 
Cimneanu (ceva, în „Sub coline") : în
cercări de nivel modest, fără calități 
deosebite.

Geo Dumitrescu

REVISTA STRĂINĂ
• MUZEUL „PUȘKIN" DIN MOSCOVA 

păstrează peste 3 000 de tablouri. 350 000 
de gravuri și 100 000 de piese numismati
ce, fiind una dintre cele mai Importante 
instituții de acest gen din lume. Sub sem
nătura lui Vladimir Bodnarenko, revista 
Aurora publică un articol dedicat vene
rabilului centru de studii, frecventat zil
nic de un mare număr de vizitatori. Aici 
se află piese rare, cum slnt portrete fu
nerare din Fayum, plnze de Zurbaran șl 
Murillo, peisaje de Constable $i una din
tre cele mai bune colecții din lume ale 
maeștrilor lmpresloniști.
• REVISTA EXPRESS publică ultimul 

Interviu al lui Andre Malraux, cu prilejul 
■ parițiel sale La Gallimard. Continulnd 
«eria operelor de filozofia culturii, marele 
scriitor francez se întreabă asupra desti
nului operei de artă, asupra șanselor sale 
de a asigura eternitatea operelor în fața 
morțH. Interviul este un document tulbu
rător, primind semnificații noi în urma 
dispariției autorului Condiției umane. 
Declarațiile fuseseră înregistrate în vară, 
Înaintea oricărui semn care să anunțe 
boala șl moartea lui Malraux.
• PATRICK CRAINVILLE, ULTIMUL 

GONCOURT, continuă să fie controver
sat în presa franceză. Cartea sa este apre
ciată pentru forța imaginației și vocația 
dezlănțuită a tînfirulul scriitor. Critica 
formulează însă rezerve privind barocul 
discursului romanesc și Inspirația Insolită.
• MANUSCRISE LITERARE INEDITE, 

de o mare valoare, au fost găsite recent 
In depozitele untel bănci londoneze. Ele 
aparțin lui Byron șl Shelley și au fost 
depuse de Scrope Berdmore Davies la o 
bancă, încă din anul 1820, clnd a părăsit 
Anglia. Davies era prieten apropiat al lui 
Byron și el Însuși un autor cunoscut îr> 
epocă, elenist reputat și clasicizant de 
marcă. Se pare că graba sa de a pleca 
din Anglia s-ar fl datorat creditorilor. 
Manuscrisele au trecut apoi prin mai 
multe mîini, rămînînd necunoscute pină 
azi cercetătorilor șl marelui public.
• O DESCOPERIRE SENZAȚIONALA 

pentru arta grecească antică a fost fă
cută In Armenia, pe un șantier arheolo
gic ce conținea piese din secolele II și 
I l.e.n. La Artașat, vechea capitală ar
meană, e fost deshumată o frumoasă sta
tuie a Afrodltei. constituind unul din cele 
mal splendide modele de acest gen află
toare azi în lume. Specialiștii notează că 
exista puține statui asemănătoare. încă 
patru. în muzeele franceze și britanice. în 
acest fel, Afrodita de la Artașat ar fl a 
cincea.
• PATRU MUZEE SOVIETICE au con

tribuit la constituirea expoziției Tezaurul 
mormintelor scitice, care a cuprins 170 
de exponate admirate pentru rafinamen
tul lor neobișnuit. Slnt cuprinse piese a- 
parțlnind tuturor triburilor scitice, din 
regiuni variate, de pe țărmurile Mării 
Negre pină In Extremul Orient. Obiectele 
de aur șl argint, mal ales podoabele, sînt 
opere de artă, care pot stîmi invidia meș
terilor de azi prin sentimentul proporții
lor și puritatea motivelor.
• CEL DE AL XIV-LEA CONGRES al 

artei fotografice, ținut in Bulgaria, a pri
lejuit organizarea unei largi expoziții de 
fotografii, reunind expozanți din toate a- 
aoclațille naționale. Presa a remarcat 
orientarea marcată a fotografiilor către 
opere inspirate direct din realitățile so
ciale. o accentuare a militantismului a- 
cestel arte noi. în acest sens, referatul 
Fotografia pentru pace șl progres, al ar
tiștilor bulgari, reprezintă o adevărată 
expresie emblematică. ,
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cartea românească în lume
DUMITRU TRANCA, 

directorul Direcției pentru culturi 
ți presă din M.A.E.

„Procesul de pătrundere a valorilor 
culturii românețti peste hotare s-a 
accelerat ți diversificat foarte mult"

Literatura unor nobile tradiții 
umaniste, revoluționare, în orizontul 
spiritual al contemporaneității

ION HOBANA, 
secretar al Uniunii scriitorilor

din R. S. România

— VI rugim si circumscriețl sarcinile m 
revin in mod deosebii Direcției Dumnea
voastră cu privire Ia propaganda cultura
lă peste hotare, la răspindirea cărții ro
mânești și a celei de literatură contempo
rană în special 1 In acest sens, Congresul 
educației politice și al culturii socialiste 
a adus o serie de obiective noi. Puteți aă 
precizați ce măsuri au fost luate pentru 
extinderea acțiunilor și activizarea propa
gandei românești peste hotare 2

— Situată la confluența factorilor de creație, 
execuție, difuzare și decizie în materie de cunoaș
tere a valorilor culturale românești peete hotare. 
Direcției pentru cultură «i preiă din M.A.E. ii 
revine misiunea de corelare și mai ales de sti
mulare și de urmărire a acțiunilor foarte nu
meroase și variate întreprinse de foruri speciali
zate, și cpre pot fi înglobate In noțiunea de pro
pagandă românească peste hotare.

O primă misiune de onoare a D.C.P. este ur
mărirea apariției peste hotare și a difuzării lu
crărilor tovarășului președinte Nicolae Ceaugescu 
cu care prilej constatăm cu satisfacție publica - 
rea pînă acum a 48 de lucrări in 15 limbi și în 
21 de târî.

Pe de altă parte, ei li incumbă aarcina nego
cierii acordurilor și programelor de schimburi 
cultural-științifice, la nivel guvernamental, cu 
un număr de aproape 90 de țări de pe toate con
tinentele. Aceste instrumente juridice bilaterale 
consemnează, pe principiul reciprocității, majo
ritatea acțiunilor românești care vor avea loc in 
diferite țări în domeniul învățămintului. știin
ței și culturii, inclusiv acțiuni foarte concrete 
cum ar fi acordarea de burse de studiu și spe
cializare, schimburi de specialiști și oameni de 
cultură, organizarea de expoziții de artă, eioo- 
ziții de carte, traduceri, coeditări, gale ale fil
mului, schimb de informații, spectacole, turnee 
artistice etc.

Măsurile pe care le luăm sau le preconizăm in 
direcția unei mai largi răspîndiri a culturii româ
nești peste hotare poartă în mod necesar am
prenta specificului relațiilor diplomatice și vizea
ză o concepție de ansamblu urmărită, in princi
pal, prin extinderea acordurilor și programelor 
de schimburi culturale cu un mal mare număr 
de state, îmbogățirea programelor care se nego
ciază periodic cu acțiuni și opere românești de 
prestigiu și audiență In străinătate, urmărirea 
ecoului, cultural al acestor manifestări peste gra
niță, informarea culturală și dotarea ambasade
lor românești cu filme, cărți, discuri, reviste, pe 
care ele, cu mijloace caracteristice, să le aducă 
la cunoștință publicului străin etc.

— Considerați el producția de carta 
românească de azi. literatura roniempa- 
rană. fenomenul cultural in general lint 
cunoscute la valoarea lor 2 Dacă no. căror 
tartori ac datorează această lipsă de pe
netrație in conștiința lumii 2

— Pentru a aprecia dacă fenomenul cultural,
producția de carte, in specia! literatura romă" 4 
contemporană sint cunoscute peste hours la 
valoarea lor ar trebui <â unem de li
mitele obiective *Ie  posibilității Jor de a E cs- 
noscute. Lățind la o parț*
ce, dansul, de pilda, cape <e 
cartea românească lover? obr r
culației restrlace a limb:: noastre, care 
de anverguri internațională și ? defiîr i*  pu
țin răipfndită. In ciuda ceor circa 1® ăt - ’ - 
rate de limbă și literatură, istoria satto
poporului român care funcționează - -fi - 
versități străine din 34 țări. Două CâS ze «âbt 
deschise pentru a face să circule earua roma
nească : traducerea și publicarea in I mbi Fra-* 
in țară și coeditările cu edituri <—3 ne. .
aceasta insă este nevoie de un cadru XtsSa- • 
special care să dea prioritate funcției nharaj*  
a cărții și care să permită editurilor noaatre -*  
cheltuiască fonduri care, aparent n ■wr**-ți 
nu se justifică, dar care In viitor vor răaaîâ.i 
toate eforturile. O asemenea legislație ar trebm 
să se extindă, evident, și La comerțul exier.ar ra 
cartea și alte bunuri culturale. Nn ne potera 
permite să așteptăm și să ne lăsim -■ . . 
trebuie să contribuim la a ne face crw *•

Traducerile ar trebui însoțite de o pubbdtste 
corespunzătoare In presa literar*  rr*.-.L  d» u -- 
sarea lucrărilor în prezența autoruhu ta a <=VU- 
cii literare străine. De fapt, pledez iM_ibu xw- 
modarea noastră la variatele condiții cEn exte
rior, unde nici autorii autohtoni nu pătruxd atit 
de ușor, și mal alea de la sine, ta eawtLnu 
blicului.

Apreciez, totuși, eă procesul de pătrundere a 
valorilor culturii românești peste hotare s-^a ac
celerat și diversificat mult si ă faptele de ra!- 
tură românească sint azi incomparabil mai trra 
cunoscute peste hotare decit In treat -Pătrun
derea în conștiința lumii", cum «punet: dv.. e» « 
înaă un proces îndelungat, stnuoe p <EEc*l.  
fiindcă presupune asimilarea acestor valori, inte
grarea lor în circuitul valorilor universale ceea 
ce nu se realizează brusc. Convingerea mea ra- 
timă este că noi ne găsim abia la iote puiul aceș- 
tui proces, dar că nu ne putem îndoi de pro
gresul și reușita lui.

— în ce mod colaborează MiaMenl. Di
recția Dumneavoastră cu Con«itl«] Cultu
rii și Educației Socialiste, Uniwaca arn- 
itorilor și alte instituții eare se preaeasa 
de răspîndirea cărții românești peste hali
re ? Ce considerați că trebuie fărat pen
tru a asigura o mai strinsă coordonare a 
acțiunilor și pentru a spori efiewilalra 
lor 2

— Ca să aveți un răspuns exact la această În
trebare ar trebui să-i ascultați pe toți cei impli
cați. Cred ch ați înregistra autocritici fi dezi
derate fiindcă, in ceea ce ne privește, coopera
rea dintre acești factori nu stă numai In urba
nitatea relațiilor ci și in eficiența coordonării e- 
forturilor. Cum această preocupare pentru răs
pândirea cărții românești peste hotare se expri
mă, deocamdată, mai ales prin dialoguri, mi ♦« 
pare că n-ar fi lipsită de eficacitate o discuție 
multilaterală, pregătită dinainte și incheiati cu 
un inventar de soluții practice, prezentat facto
rilor de decizie, căci în principiu toți rintem de 
acord, și cam de mult.

într-un astfel de inventar de soluții, privind 
mai larga răspindire a literaturii române con
temporane, tipărită in limbi străine, eu aș in
clude : alcătuirea de scurte prezentări, care să 
însoțească lucrările trimise pentru prospectare 
revistelor literare și editurilor străine : tradu
cerea in limbi străine a unor capitole de probă 
sau a cîtorva poezii care să ajute pe editorii 
străini Jn luarea unei decizii : efectuarea în țară 
de traduceri literare (tryal copies) și remiterea 
lor celor care se ocupă de promovarea cărții 
românești peste hotare : publicarea cel puțin a 
unui dicționar de literatură română contempo
rană In limbi de circulație Internațională și re
editarea lui la intervale regulate ; sporirea nu
mărului de lucrări editate In țară In limbi străina 
și oferirea lor spre vin zare în custodie librăriilor 
străine ; pregătirea unor traducători specia li za ti 
pentru a traduce din limba română ; organizarea 
de expoziții de cârti literare române în străină
tate prezentate de critici literari români și stră

ini ; studierea profilului editurilor străine pen
tru a se stabili colecțiile destinate literaturii con
temporana universale ta cadrul cărora să fie in
cluse și lucrări literare româneați ; sporirea pe
riodicității gi Îmbunătățirea profilului buletinului 
..Livre» roumzinF ; stabilirea de noi contacte cu 
reviste literare străine de prertigm in care să ae 
publice medal mane ale unw sanitari români con
temporani și fragmenta ; editare» fa țar*  a onor 
caiete panodice de literatură română oantexapo- 
rană ta hmhi străine etc.

— Daca serilIMnl pat eautalbul ta asal 
baaa esaaastere a literaturii Iar ta stri

fe pealru anal viilor ®3 t^ta răavaad ete 
indicații lor des a rin se din C«agreai taa- 
cațtel politice ri al etalării sari aliata 2

— Preocupările D.CP. ajut radrepcata in acad vi- 
nor, cu prioritate, spre : asigurarea ooc±"^ikr 
de apariție a lucrărilor pregedirtehi! Nico’ae 
Ceaușeacu in Polonia. Frar.ta. Grecia. Suedia. 
S.U.A., Olanda. Kuweit. India. Canada, Pakistan, 
coordonarea unui foarte mare număr de arturri
externe menite să marcheze tn sirătoitate cente
narul independenței de stat a României. a 
XXX-a aniversare a republicii. Ti de am de la 
răscoala țăranilor din 1W7 : pre el vrea denehide- 
rii Caselor de cultură românească in R P. Un
gar*.  R. F. Germania. R P. Pokxr Ș2 R. P. 
Bulgaria ; sprijinirea editării unor lucrări de 
istorie a României, prezentare generală a tăr— 
cărți social-politice ta Brazilia. Grecia. Portu
galia. Japonia. Iugoslavia. S U_A_, R.F.G, Polo
nia. Spania. Turcia, Iran.

Va fi urmărită fi sprijinită apariția unor căiți 
de literatură română contemporană. In an to ta ei 
sau lucrări de autor. (Eugen Barba. Marm Preda. 
T tus Popoviw. Alexandru Ivurine. Xiriata S *-  
nescu. Constantin T«n) ta Anglia. Franța. Elve
ția. Suedia. Polonia. Cuba. Japonia eto.

„CiîSersii de pe oițe meirdiona • 
irrtercsot oe edutârVof

• Fi

P de «nr» >ra^r*z ae««« ta ^.,sr«afire
exac-* a i Triosm ctaa -Uiy.-grzwz* aaeee** 
reais ft de

unei vanes abde edzuci parfume ur-ta pi-dara 
ta fața iemI terțes « eotfîîi-n pe_n u pobc.- 
carea roo-atador _Ae-ul loarxi*- _Cr*u de 
Curtea V«be“. de sofisme ala
inter locator-, lor i kd ded-^s ca «sta excludă
apar.țta aceeuv cărtâ Motivul : jwtisu! suferă 
de a amstrac^e prea baroc*.  ceiâliÎT de prea 
mult _jqT“ ax ptaresn A trebuit să mîre m sce
nă regia tmor mafiou as «delor radarfoo re ca 
nu dup*  mulu am. la aceeași editură — fără s*  
mai tresar*  vreo cnnțtiinț*  tn privința stilului 
sau constnarpri — «*  apar*  improvizațiile 
tembele ale unor tacepăton lipsiți de talent. 
„Virtuțile- — nu mai încape ma o iudoial*  — 
erau căutate in afara hteratunr Ce factori pot 
interveni pentru a așeza lucrurile in adevărata 
lor tamin*  ? In primul rind scriitorii tafiți, care 
sint factoni cei mai dinamici, mai supli, mai
convingători.

,',Cârțile cu interes potențial In Străi
nătate se referă la actualitatea 
arzătoare ;i conțin cea mai mare 

încărcătură de specific național**

Dtvi de 
Vjorrf MArffinean

Aum covaq.

„Traducâtorii slrrt mitoomantel*  dai- 
tonelor univonalo aio fitaraturii

tail ii ■■ taleriiv preacapas de trada»-

menținem o asemenea atitudine față de toate 
poeziile selectate.

Mergind mai departe, doresc lă consemnez 
apariția unui volum Labiș, tradus de regreta
tul Aurel George Boeșteanu. Profesoara Ana 
Cartian l-a tradus in englezește pe Creangă, 
luind și un premiu. Recent a apărut Meșterul 
Manok în șase limbi : română, engleză, fran
ceză, germană, rusă și spaniolă. Unele versiuni 
sint recente.

— Io vară a avut loe an Colocviu al 
traducătorilor din literatura română. Ce 

«1 
•t

participare a avut secția de traduceri 
literatură universală la acest colocviu 

ee rexultate credeți eă s-au obținut 2
— Sigur că traducătorii din țar*  au fost șl_ sî

prexenți la Colocviul de care vorbiți. Ar trebui 
să discutăm poate mai mult despre anumite sti
mulente morale, atit pentru cei care lucrează 
in țar*  în acest domeniu, cit mai ales pentru 
cei din străinătate. La noi s-au acordat 
medalii, prin ambasade, In străinătate. Ar fi 

fost salutar ca asemenea medalii aă se acorda 
fi ta inebrierea coJocviidui. Scriitorii vor ai 
aibă prestigiu ta fața confraților, a oamenilor 

ew acerat. preocupări. TraAicăiorii <!:»*  
xr.^rjCtar.-eja dessunetar unzveraata ala lri*-  

r treb-e «*  h țe «oorde a tial 
nsare otanâe. Exta**  actaa preoriBara 
«c a taila rf-a ca două wnnaiw «ta h- 
teratxaâ rotnăză. traduse ta limbi străine, la 
f.eeare editură Ar fi minunat Gindiți-v*.  ar 
însemna 20 de volume pe an. In curind a-ar 
constitui o adevărată bibliotecă de literatură 
română pentru atrăini. S-a discutat tn Consiliul 
Umxuuj despre așa ceva și aștept să se reali
zez» Na știu dac*  este vorba de un plan ferm. 
Trebuie să alegem tas*  ai mai mare grijă căr- 
td» pe care ta vnra traduce și ps autorii ver- 
vnjrr străine. Utte. am văzut un Baco via Ln 
hmba ras*,  toarte frumos ca aspect, tradus d« 
AL Irăneoro. Confrați dm Umimea Sovietic*,  
tama omnacătan ds Inb*  română, mi-au spus 
tas*  c*  om orice vrei, asanai Bacovia nu !

— C« utatii eă trebuie iatreprins pca- 
taa a aa rtdtaa nivelai propagandei auL-

— Uniunea Scriitorilor eite ana dintre 
reprezentativele organizațiunl culturale din 
România, cu o pondere deosebită in pro
paganda peste hotare, atit prin aportul 
său permanent la tezaurul de bunuri in
telectuale, prin funcțiile obștești, cit șl 
prin activitatea politico-social*  a mem
brilor săi. Vă rugăm să precizați care 
sint principalele acțiuni ale Uniunii în
dreptate in vederea unei mai bune cu
noașteri a literaturii noastre In străină
tate.

— în înțelegerile de colaborare cu alte uniuni 
există întotdeauna o clauză care prevede schim
burile de cărți, defiigur un schimb selectiv, me
nit să dea o imagine sugestivă asupra celor mai 
reprezentative lucrări care apar. Folosim cu pre
cădere această clauză pentru a trimite cărți ol 
publicații de la noi traducătorilor de limba ro
mână. Facem aceasta și cu prilejul vizitelor in 
țara noastră a unor scriitori din alte părți. Pre
cizez insă că nu dăm curs deloc gustului perso
nal, ci unor aprecieri obiective, bazate pe ecoul 
în presă, pe succesul la public (nu celui datorat 
elementelor facile !). avem ta vedere și premiile 
literare etc.

— Pentra eă ați deschis discuția pe a- 
ceastă temă... Există cumva o listă pre
ferențial*  a Uniunii ? Am auzit adeseori 
vorbindu-se de așa ceva.

— Nu, nu există o asemenea listă, pentru că 
nu există o asemenea concepție. Ne adresăm 
oaspeților noștri cam în felul următor: iată, a- 
ceastă carte i-a bucurat de succes, a luat cutare 
și cutare premii, s-a tras în mai multe ediții, 
intr-un răstimp foarte scurt. . Repet, niciodată 
nu funcționează numai orientarea unei singure 
persoane sau,a unui grup restrinâ.

— Vă rog a*  arătați mai exact cum se 
constituie opinia pe baza căreia acționați !

— Toți oaspeții străini care trec pe la Uniune 
întreabă : ce cărți bune au apărut la voi în ul
tima vreme ? Eu, de pildă, am vorbit de Delirul 
lui Marin Preda sau Incognito al lui Eugen 
Barbu, despre Galerip cu viț*  sălbatecă 
a lui Toiu, de Iluminările lui AL I va
gi ur, de romanele lui D.R. Popescu, de poeții 
tineri (Dorin Tudoran, Dinu Flămând, Daniela 
Crăsnaru, Dan Verona). I-am citit și am vorbit 
despre ei cu căldură. Dar chiar dacă părerilo 
mele ar fi fost altele, tot recomandam cărțile 
actstor autori, pentru că ele au întrunit sufra
giile criticii și ale publicului.

Dar să continuăm cu acțiunile Uniunii I... Al 
doilea aspect important în popularizarea litera
turii române constă in munca efectivă de pregă
tire a unor grupaje de versuri și proză, pe care 
le trimitem la solicitarea unor publicații și edi
turi din alte țări. Am răspuns astfel cererilor 
venite din India, Finlanda, Uniunea Sovietică, 
Anglia. Polonia. Grecia, S.U.A. etc.

Pregăum și artxxke. De asemenea, antologii 
de versuri. Am tnnu recent la editura Stock 
dm Paris o mare antologie de poezie actuala, 
in car« figurează toți poeții de aetâzi.

— Ciae a făcut aumarul 2 Cura au foM 
aleoe poeziile 2 $11(1 «ît este de important 
geatni toată lumea M m asigura a selec
ție echilibrată 1

— Pocnind de la principiile expuse mai bus. 
ținind aeama deci de valoarea poeziilor, antolo
gia a fost realizată de secția de relații 
externa a Uniuni Scriitorilor, cu sprijinul efec
tiv al unor critici, membri în Biroul Uniunii, res
pectiv Aurel Martin și Ov. S. Crohmâlniceanu. 
Sprijinim întocmirea unor asemenea antologii și de 
către editori străini. In Polonia va apare anul 
viitor o mare antologie de poezie românească.

Un alt aspect asupra căruia aș vrea să insist 
ae refer*  lă traducerea ,Jiteralâ“ a unor cărți 
pentru a le propune atenției unor editori străini. 
Erte o formulă pentru a-i informa si incita în 
legătură cu apariții de mare succes la noi. Prin
tre altele au fost traduse cărți de Marin Preda. 
F&nuș Nea^u, AI. Iva^iuc. Vreau să subliniez 
c*  acestea a tot traduceri de prospectare.

— Considerați că publicațiile literare 
pot fl*  fac*  mai mult pentru informarea 
publicului din alte țâri asupra literaturi) 
române 2

— Trimitem revistele noastre unui număr destuî 
de mare de persoane, traducătorilor de literatură 
română, care pot astfel aă-și facă o idee mal 
clară asupra peisajului nostru literar. Cred că 
Secului XX a avut o Inițiativă foarte bună, pu- 
blicind uneori traduceri. Un rol important deținu 
Cahiers Roumainea d'Etudes Litteralres, care a 
pătruns departe și oferă un tablou dinamic aJ 
criticii noastre de azi. E<ste o revistă de 
ținută, ecourile pe care le avem la Uniune sint 
foarte favorabile. Un rol revine și diferitelor 
ediții în limbi străine ale Revistei române, re- 
virtă cu un alt caracter, publicînd traduceri cm 
literatură propriu-zisă.

Uniunea Scriitorilor consideră că o mare im
portanță va avea crearea acelui organism pre
văzut In Programul de măsuri izvorit din ho
tărî rile Congresului al XI-lea și ale Congresului 
educației politice și al culturii socialiste, in a 
cărui sarcină va intra coordonarea eforturilor 
de propagare a realizărilor noastre din. multiple 
domenii.

— Vă rog să continuați cu trecerea In 
revistă a acțiunilor întreprinse de Uniu
nea Scriitorilor !

— O acțiune importantă o constituie invitarea 
tmor personalități din străinătate care să ia con
tact cu realitățile românești și cu literatura 
noastră, devenind apoi mesagerii ei .Ne-au vi
zitat ta acest scop: K os tas Asimakopoulos din 
Grecia, Stavroa Daligiorgia din S.U.A.. Vijjai 
Chanda din India, Martin Booth, Michael Im
pey, Danuta Bienkowska, Iun Kojevnikov și 
alții.

Un roi de primă mln*  îl au edițiile bilingve. 
Acțiunea ar trebui extinsă în sensul înscrierii 
în planurile fiecărei edituri a unor asemenea 
traduceri. Ar trebui găsite mijloacele de a face 
ca acestea să depășească aerul desuet pe care-1 
mai au uneori, apelindu-se poate și la scriitori 
din alte țări, care să lucreze împreună cu tradu
cătorii noștri, sau chiar cu autorii.

— Ce aspecte ale literaturii noastre 
credeți că pot interesa pe străini cu pre
cădere 2

— Lucrările cu interes potențial se referă la ac
tualitatea arzătoare și conțin cea mal mare În
cărcătură de specific național In mod firesc, 
cititorul străin este interesat de literatura care-1 
Îmbogățește tatelectualicește și moralicește, prin 
cărți care se referă nemijlocit la experiența 
noastră din ultimii treizeci de ani.

Exist*  categorii de cărți care trezesc un mare 
Interes pe plan mondial, literat ura-document, de 
pildă. In care avem atîtea reușite. Sau literatura 
științifico-fantastică. Unele din cărțile și antolo
giile noastre de science fiction au fost bine apre
ciate șl peste hotare.

Interviuri de Aurel-Dragoț Munteanu

— S-a dtortsai muJL pe acenetă temă, iar cine
va a pcapw te organisme-ta UmiMi să precizăm 
că ioc. nuli tarii caro merg ta străinătate sint

să ne cnnsdere mesageri ai Întregii li- 
teratan rutei» Se poate face extrem de mult 
rrm contacte personaje. Se pot duce cărți, 
îsi Boăotna la eduura unde lucrenzâ Irena Ha- 
rasQO*~ici.  nu erau materiale la zi. In perioala 
c^rai acear**  cunoscută traducătoare a literaturii 
jir—tre pregătea o antologie a nuvelei românești, 

care a p apirut intre timp. Nu știa, de pildă, ni- 
m.c despre Moartea InJ Ips a lui Titus Popovici. 
pe enre a in irod lm-o ta sumar la recomandarea 
nea. Fac nunisteruhii de externe sugestia să 
disxribuie multe cărți prin ambasade, este
foarte important. De asemenea, lă răspin- 
dcaae*  presa literar*.

O alt*  problemă este cea a lectoratelor de 
nmb*  român A Prin intermediul lor, in mod 
firesc, ae face cunoscută literatura română și 
se stalest» fteafoslea față de România. Am dis- 
c-jtat cu profenorul Oridiu Drimba. care este 
la Totidol Am văzut rit se poate face, aproape 
fără nici un sprijin, expoziții de Cărți, de 
pictură, conferințe oi diapozitive, proiecții de 
filme etc. Stai sigur e*  țara noastră ar avea 
eevew de cit mai mulp lectori de asemenea 
cahbra tatelectnaL

— Ce trăaăiori ale Ut era tarii româno 
MnsâderaȘi c*  b eteaie evidențiate ta pri- 
aata rind pentzo a ioieresa ps itrăiai?

— O țar*  nu ae impune in primul rind prin
cultură. De cele mai multe ori, interesul este 
itirmi de prestigiul ei politie și economic. Mal 
m seamă io ultimul deceniu. România și-a 
ciștigat o binemeritată prețuire peste hotare, 
datorită unei politia dinamice Și Înțelepte, ac- 
t vi ti‘Si eecretarotai general al partidului, pre- 
ședtatete N:colae Ceaușescu. Numele țârii 
nnastre ee află alt In toată hunea pe prima 
pjgini a ri«retor, ai cuvinte pline de admi
rație. România și-a conturat o puternic*  ln- 
dr.-idualitate pe plan internațional. Odată cu 
această recunoaștere produs și interesul
pentru cultura ci

teai doresc s*  adaug ceva! Ca vechi lucrator 
în turism, subliniez importanța lui în răspindi- 
rea culturii. Este o realitate pe care o ne
glijăm prea adesea. Turistul nu este atras 
numai de nisipul fin de Ia Marea Neagră, d 
și de arhitectură și de cărți. Omul care călă
torește este curios și Însetat de alte orizonturi 
culturale. Totul este să-i poți oferi ceva...

— Ca iubitor al poeziei, etun puțini am 
cunoscut ta literatura contemporană, fi pu
neți-mi, vă rog, pe cine ați iradnee te 
primul rind dintre poeții de ari2

— E vorba de opțiuni foarte subiective. 
Foarte î_ Cred că pe Nichita Stănescu, pe Mircea 
Dinescu și pe Ileana Mălăncioiu. Nu m-aș opri 
numai la ei. dar în acest moment l-aș prefera 
In primul rind.

— țeastă preocupare există, dar manifestările 
rnt spom&ee. depinzând mai ales de etbtun- 
Acum dțiva ani. din ini pali va tacțacL a ^Arut 
traducerea ta cinci limbi a unui florOegiu dra 
hm românească. In ana volume separata, cu 
dna titluri diferite. Traducerea i-a realizat in 
cadrul secției -fi a apărut la mai molie edituri. 
Din păcate, n-am depAgit tirajul de 1 Mi de 
exemplare, deyi posibilitățile reale de difuzare 
ar fi fost uriașe

— Venind vorba de aatolagfi. ®uas aa 
fost ele alcătuite ? Cine a întocmit su
marul și pe ee criterii 2

— Sumarul a reunit poezii ale unor autori din 
secolul XX, fiind propus de un ..comitet de 
inițiativă", ca să-i spunem așa. De fapt a-a 
bazat pe traduceri gata făcute, publicate deja 
in revistele 0entru străinătate.

— No cumva s-a făcut, in acest fel, un 
loc prea mare improvizației ?

— Intr-un fel aveți dreptate. Am dispus de pu
țin timp la dispoziție pentru alcătuirea antolo
giilor de care vorbeam. Cu toate acestea, poe
ziile traduse erau reprezentative. Testamentul 
lui Tudor Arghezi nu mai e o improvizație, 
apariția lui era impusă de locul proeminent pe 
care îl ocupă în poezia noastră. Am căutat sfi

apoi lectorii universitari, 
oamenii de cultură in 
apoi revistele care iși

Sint 
gazetarii. 
As cita , ____ ___

— titlu de glorie din a ,,relansa" cy me
todă valorile românești peste hotare : Cahiers 
roumains d’etudes litteralres, Secolul 20, Revue 
roumaine, Livres roumains, Syntesis. O misiune 
importantă au în această privință și revistele 
Nene Lltieraiur, A Het, Uiunk, Korunk, Igaz 
Szo, Novîl Jivot. Operația nu e deloc simplă. 
Personal am avut inițiativa cîtorva antologii de

editorii, 
general, 
fac un
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