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Proletari din toate țările, uniți-vâ I

Luceafărul
Sâplâminal editat de Uniunea Scriitorilor 

din Republica Socialisto România

Nobila misiune
A n aceste zile s-a Împlinit un an de la pri

mul Congres al educației politice și al cul
turii socialiste, congres care a elaborat pe 
baza orientărilor Congresului al XI-lea el 
partidului, programul de largă perspectivă 

al muncii politico-ideologice și cult ural-educative pen
tru dezvoltarea conștiinței socialiste și formarea omu
lui nou. La un an de zile de la lucrările Congresului 
se poate aprecia c& orientările și hotărî rile Iui au avut 
o mare inriurire asupra întregii vieți social-economice. 
Primul Congres al educației politice și al culturii so
cialiste a determinat o și mai puternică intensificare 
a activității politico-educative, odată cu substanțiala 
creștere calitativă a acesteia. Ponderea problemelor 
politico-ideologice și educative a ocupat un Ioc tot 
mai mare in tematica generală a mijloacelor informă
rii de masă. Activitatea cu]tura!-educativă de masă a 
căpătat un impuls nou datorită Festivalului național 
Ci niarea României. Ca o probă majoră a rezultatelor 
obținute in procesul complex al edificării unei conști
ințe umaniste noi s-a înscris atitudinea cetățenilor 
României socialiste în împrejurările dramaticului ca
taclism de la 4 martie 1977. printr-o manifestare de 
solidaritate umană la scara Întregii națiuni. La Con
gresul educației politice și al culturii socialiste, secre
tarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a definit în mod magistral conținutul și caracteristicile 
esențiale ale patriotismului revoluționar. puternică 
forță motrice a progresului. Este o datorie de frunte a 
organizațiilor de partid, de masă, obștești, a tuturor 
instituțiilor cultural-educative să transforme In faptă 
această superioară concepție politică.

Recenta Conferință națională a scriitorilor a confir
mat, de asemenea, spiritul creator al orientărilor și h->- 
tăririlor congresului. In ultima perioadă literatura ro
mână a cunoscut fi ea o înflorire nouă ilustrindu-se 
prin lucrări de ridicată valoare artistică, prin opere 
animate de un spirit militant, printr-o problematică 
gravă care reflectă drumul ascendent al dezvoltării 
României de azi. noua conștiință a celor ce edifică so
cialismul. Prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu si 
importanța principială a expunerii sale, recomandările 
și sugestiile pe care le-a rostit despre literatura actu
ală, despre necesitatea ca Uniunea scriitorilor sfi-și 
perfecționeze organismele de lucru, să îmbunătățească 
întregul climat al vieții literare In vederea creării a- 
celor condiții care să asigure apariția unor noi opere 
de valoare au dat Conferinței naționale a scriitorilor o 
perspectivă ideologică superioară. Indemnlfrile sala 
au găsit un larg ecou la toți scriitorii. Ca revistă de
dicată cu precădere tinerilor creatori, am reținut din 
expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu. din raportul 
conferinței, din luările la cuvint acele idei care priveau 
dezvoltarea literaturii române în general și acelea pri
vind literatura tinerilor scriitori. Avem datoria de a mi
lita activ ca tinârul scriitor să se afle in primele rin
duri ale celor ce muncesc pentru ridicarea bunăstării 
întregii țări, sâ-șî facă din cunoașterea aprofundată a 
vieții în societatea noastră un criteriu de atitudine 
scriitoricească angajată, să cunoască viața oamenilor 
muncii, să se integreze colectivelor de muncă cărora 
aparține, să evite o profesionalizare pretimpurie care 
ar putea avea drept consecință plafonarea artistică, 
ruperea legăturilor cu viața. Un rol deosebit in viata 
literară, așa cum a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
trebuie să-1 aibă cenaclurile literare ca sedii ale con
fruntării de opinii literare, de perfecționare a lucrării 
artistice, de stimulare a noilor talente. Din această 
perspectivă existența Cenaclului revistei ..Luceafărul*, 
ședințele sale de lucru, întilnirile cu cititorii și cu oa
menii muncii s-au dovedit o inițiativă pozitivă pe care 
o vom continua lărgindu-i sfera de acțiune.

Una din îndatoririle revistei este, în continuare, aceea 
de a descoperi noi talente și de a le da o îndrumare 
literară potrivită. Stimularea ..celor ce vin*, a viitoarei 
generații de scriitori este o datorie de onoare a unei 
reviste de literatură care se adresează cu precădere 
tinerilor creatori. în același timp revista va trebui să 
se preocupe și de tinerii scriitori care se află la a 
doua, a treia carte după debut, comentînd cu solicitu
dine și cu exigență lucrările care nu sint la înălțimea

Luceafărul
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VIATA LA zi

mihai viteazul in ardeal

ECOURI

Secțiile 
și cenaclurile lor

I
ucrările Conferinței naționale a scriitorilor 
desfășurate in săptămîna care a trecut, docu
mentele și hotărîrile ei, noul statut aprobat, 
stabilesc certamente cadrul unei și mai bune 
atmosfere de creație, climatul literar care să 

asigure creșterea prestigiului obștei noastre, promova
rea unei literaturi de calitate, răspunzând dezideratelor 
exprimate în înaltul cuvînt al secretarului general al 
partidului.

Pe fiecare dintre noi, sînț convins, ne preocupă 
acum găsirea celor mai eficiente forme prin care viața 
literară să-și spună cuvîntul. începerea acelor activități 
prin care Obștea să-și aducă o contribuție mai impor
tantă la promovarea creației tuturor membrilor ei. 
Dezbaterile pe marginea lucrărilor apărute. întilnirile 
cu publicul cititor, sint formele noastre curente de 
lucru. Acestora, simțim nevoia să li se adauge niște 
solide cenacluri profesioniste care să dea un sens foarte 
precis și la obiect activităților în secții.

Trebuie să recunoaștem : secțiile sînt cadrul cel mai 
firesc pentru desfășurarea vieții obștești și profesio
nale a Uniunii și a Asociațiilor. Dacă unele simpozi
oane sau dezbateri cu teme răsunătoare și exhaustive 
string uneori laolaltă majoritatea membrilor Uniunii 
în ședințe cu caracter mai mult sărbătoresc decît de 
lucru, dezbaterea concretă, la titlu, la aspectele pe 
care le ridică intr-o anumită etapă creația, la proble
mele reale ale profesioniștilor din genul respectiv, 
poate avea loc In mod fructuos și cu rezultate cît mal 
concrete, mai ales in șecția care-i întrunește pe toți 
cei interesați prin genul de creație pe care-1 practică. 
O experiență frumoasă și rezultate interesante au ob
ținut pînă în prezent colegii noștri din secția de dra
maturgie, prin cenaclu] lor care a îmbrăcat forme 
variate, de la lecturile obișnuite și pînă la montarea 
unor piese de teatru in lectura actorilor ; un cenaclu 
de poezie arată iarăși frumos ca organizare și atracti- 
vitate, ca să nu mal vorbim de pasiunile pe eare le 
dezvoltă un cenaclu al tinerilor.

Cenaclul de proză, un cenaclu profesionist de proză 
pune probleme mai dificile prin dimensiunile lucrări-

Corneliu Leu

Din casâ-n casă și din om în om 
Din șa de munte pinâ-n șa de cal. 
Din frunzâ-n fruniâ și din pom in pom 
Trece Mihai Viteazul prin Ardeal.

E spiritul a toate știutor
Tăind istoria de-a curmeziș, 
Românii poarta sub pieptarul lor 
Icoana lui, pe un întreg podiș.

Din fețele țăranilor bâtrini, 
Din tot ce e femeie și bărbat, 
Din tot ce sint copiii de români, 
Oricind el poate fi reîntrupat.

Mihai Viteazul râspindit a fost 
In dulcele AYdeal, de trunchi unit, 
Și-n orice om e pus la adâpost 
Ca semn câ dreaptă-i pohta ce-au pohtit.

Cum se ridică soarele din mari, 
Cum din lumina mamei se nasc prunci, 
Mihai Viteazul cu ai lui călări, 
Veni dintr-ale patriei porunci.

Ce sumbră soartă a tăiat de viu 
Din arborele țării, ram de ram,k_________

„Toate basmele 
s-adună"

RESPIRĂRI

Miraria
• bucurie apariția cărții Miraria; otita 
de plină de poezie, a lui Marcel Gaf- 
ton.

Acest bărbat distins și cu timpla din
argint pe care lumina-l scoate-n stri

gat dm scoarța ae mesteacăn, este de fapt un 
adolescent

Rareori am văzut un poet atft de nobil prin 
discreția w. nevoitor de sine însuși și atit de 
îndrăgostit de vers.

Marod îmi apare aidoma unui elev care chiu
lește de Io lecția de ingereascâ ca să fumeze 
o țisara.

Al nimânuia fiind, el este al tuturor.
«Colinda geme notă umbrei", - umbrei celei 

răcoroase a wtiinii pe care ți-o pune mai nicio
dată iubita pe b'mplâ. Mirată și mirabilă, poezia 
pe care o cemâluieste Gafton e ca litera pu
pilei pe căpruiul vederii, e ca albastrul irisului, 
cuvint pe albul ochiukii.

Cărturar discret slujitor al culturii românești 
prin a ti tea și atitea re scrieri din alte înalte li
teraturi. exemplu de modestie, de modestie fără 
de umilință.

Gindindu-md la inima lui Marcel gindesc mal 
degrabă la o floare a soarelui, și gindindu-mâ 
la floarea soarelui, gindesc mai degrabă la a 
albină.

Miraria lui ne însănătoșește speranța de poe
zie, iar versurile ei ne spală ochiul.

Acest bărbat distins și cu ti mp la din argint 
pe care lumina-l scoate-n strigăt din scoarța de 
mesteacăn, este de fapt un adolescent.

Copil fiind nu mă uitam mirat dec it numai 
la adolescenți.

Nichita Stănescu

Poezie și 
implicare critică

Continuare in pag a 7-a

d
upă miracolele coregrafice cu care, de 
mai multe veacuri, ne desfată dansato
rii ruși ; după performanțele acrobatice 
ale dansatorilor hollywoodieni, pare 
greu de crezut că se mai poate inventa 

ceva nou, că s-ar mai găsi și alte frumuseți ori
ginale în acest domeniu al artei. Totuși așa ceva 
pare a se fi realizat deunăzi, aci, în România. 
Sub numele de „Poezie și dans" am asistat, la 
Teatrul Național din București, la o încercare de 
logodnă neobișnuită. Nu între muzică și dans : 
nu intre versuri și muzică ; ci între un text poe
tic și un nou fel de a se dansa. Nu era nici ba
let. nici step, nici dans ..cu subiect" sau, cum se 
zice, dans de caracter, nici dans acrobatic, deși 
tînărul dansator Gheorghe Iancu executa neve-

D. I. Suchianu
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Eugen Jebeleanu
sirena

L_____________________________________ .

Învățătură de minte
Am intrat in vioță 
nețtiind nimic 
Și plec din ea știind 
că nu știu nimic...

Inimosul
Fiind om inimos 
și cu o leafă minimă, 
murit-a grandios, 
coci o murit de inimă.

< - *

ATITUDINI

Unde ești tu, 
„zglobia" 

mea generație?

Să fie sfîșiat pinâ tin iu
Acest cuminte, mindru, trudnic neam 1

Cu lacrimi și cu singe pe obraz. 
Ardealul, pentru totdeauna sfint, 
Ascunde-n el, păstrează pe Viteaz, 
In oameni, în lumină și-n pâmint.

Pe cîmpf cind pare câ suflare nu-i, 
Dacă măcar e-un mugur sau un 
Spicele griului, spionii lui, 
Măsoară inimile în viteji.

Ardealul prea-ndelung de țara rupt. 
Cu patria firească-n veci unit. 
Păstrează neatins pe dedesupt 
Temeiul cald al pohtei ce-au pohtit

Se-aude iarba, firul ei ales.
Cum crește fraged pe-un picior de plai, 
Pășunile in primăvară ies 
S-ademenească surul lui Mihai.

Atîta doar de-ar fi, destul ar fi, 
Mihai Viteazul nu e in trecut, 
Mihai Viteazul din a morții zi 
In fiecare zi s-a tot născut

Adrian Păunescu

• storia poeticilor relevă o polaritate 
persistentă. Urmărind-o. constatăm că 
poezia a fost înțeleasă in funcție de 
două concepții fundamentale, aflate 
intr-a opoziție dialectică. Prima. la 

care ne vom referi mai pe larg, poate fi de
numită sacralizantâ. Ea tinde să desprindă în 
mod total poezia de celelalte arte șî activități 
creative și să-i confere un statut de preeminen
ță sacră. A doua pornește de la ideea că poezia 
este o activitate inteligibilă, codificabilă chiar 
(pînă la un anumit punct) și. aspect deosebit de 
important, compatibilă cu celelalte arte și acti
vități creative.

După cum se știe, concepția sacralîzantă își 
are una dintre principalele surse în estetica lui 
Croce. Ea a apărut, insă, in forme mai mult sau 
mai puțin tranșante, și in poetici mai vechi. în- 
tr-un eseu deosebit de interesant în contextul 
de față (Poetică și retorică, trad. rom. 1975), 
Renato Barilii sesizează o serie de elemente sa
cra lizante ale unor poetici dintr-un trecut înde
părtat. ale căror idei sint neașteptat de asemă
nătoare cu cele pe care le susțin adepții mo
derni ai iraționali ti ții poeziei (sub dublul el ra
port : al creației și al receptării). Iată cum des
crie BariRj o metafizică creat ion istă a poeziei, 
transmisibilă pe căi exclusiv iraționale și emo
bee. preconizată in urmă cu mai bine de patru 
sute de ani de către Francesco Patrizi : ..Poezia 
nu se mai poate ralia la modelul celorlalte ști
ințe fi arte, d trebuie câ se stabilească in zona

Voicu Rug ari ti
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IN ACEST NUMĂR : • întilnirile «Luceafăru
lui" : La izvoarele griului, in cimpia soarelui — 
Revista "Luceafărul- in județul Ialomița • Frag
mente critice de Eugen Simion • Confruntări de i 
Romul Munteanu • Cronica literară de M. Un- 
gheanu • Proză de Let iți a Vladislav și Marian 
Drumur • Atelier literar de Geo Dumitrescu 
• Mapamond

Mîhnirile și bucuriile noastre

t
e-am ascultat, prie
tene tinăr. vorbind 
La Adunarea gene
rală a confraților 
noștri din Bucu

rești. Unele dintre gîndurile 
dumitale erau și-ale mele, 
cu altele nu au fost de acord 
înșiși cei de-o generație cu 
dumneata. După cum vezi, 
nici bucuriile, nici mîhnirile 
noastre nu țin seama de virs- 
tă. Iar valoarea, cu atit mai 
puțin. Ce jignitoare alătura
re de vorbe : ..tînărul scrii
tor cutare" ! Nimeni n-a în
drăznit niciodată să apropie 
aceste două noțiuni, atunci 
cind se gîndea la Eminescu 
sau Blaga. deși fiecare din
tre aceștia îsi cucerise noto-

Scrisuure 
unui tinăr 
prieten

rietate a la mai puțin de 30 
de ani. N-am citit nicăieri si 
n-am auzit pe nimeni zicînd 
„tînărul poet Eminescu" sau 
.tînărul Blaga". Vorbind des
pre autorul ..Luceafărului", 
chiar drasticul Maiorescu 
nu-i spunea altfel decît

„domnul Eminescu" si-atit. 
Nici o aluzie la vîrstâ.

Așadar, prietene tinăr, de 
ce să pui vîrsta înaintea ta
lentului, de parcă ai implora 
circumstanțele atenuante ale 
lipsei de experiență, de care 
scrisul dumitale nu are. nu 
trebuie să aibă nevoie.

Există cîteva publicații 
care apar anume pentru 
dumneata. angelicul meu 
prieten. E drept că prin ele 
isi mai viră uneori coada si 
cite un drac mai bătrin. Dar 
de ce să te superi din asta ?

Andrei Ciurunga
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u o dată. Dătrunzind Ih Casa Scriito
rilor de ne Calea Victoriei ne-am in- 
trebat : -Unde ești tu. ,,zglobia" mea 
generație : mereu tăgăduitoare de -îm
plinirea celor mai nobile ambiții, me-

reu ardentă, mereu gata să SDună ..prezent!“ ?• 
Nemiloșenia timpului ne-a marcat pe toți. In 
trebindu-se dacă încă este tinăr sau bătrin, 
unul dintre marii noștri cărturari spunea cu 
înțelepciunea senectuții : ..Cind un copac se ri
dică în sus și dă frunze în fiecare an își închi
puie că e de aceeași vîrstă cu păsările care se 
adună in crengile sale"... Cresc arbori puternici 
in dumbrava minunată a literelor românești și 
stejarii au început să odrăslească. E bine cind 
pădurile sint lipsite de uscăciuni, dar și mai 
bine e cind le vezi inăltind mlădițe viguroase. 
Generațiile nu numai coexistă, ci și creează îm
preună. Tinerii de azi. mai prezenți în litera
tură. poate cu si mai nobile ambiții decît cele 
pe care le nutream noi ieri, nu ignoră viața 
obștească a breslei noastre, ci își cer dreptul la 
cuvînt în cetate. Si ascultîndu-i la recenta Con
ferință națională a scriitorilor, n-am putut să 
nu evoc in sinea mea momente mai de demult 
ale vieții literare românești, tablouri dintr-o 
vreme cind cei ce azi și-au atins deplina matu
ritate. fie si numai în vîrstă dacă nu și în crea
ție. erau doar tinere speranțe, făpturi fragile, 
sfioase, cu manifestări marcate de o juvenilă 
emotivitate, setoase de afirmarea vocației lor 
mereu arzătoare. Eram cei de 20—25 de ani pe 
atunci și. in fruntea breslei, lumina făcliilor 
rămase nestinse peste cultura noastră, purtate 
de marile talente ale generației „bătrinilor" pe 
care ii veneram : Mihail Sadoveanu — cel ce 
lăsa cu adevărat o diră sonoră de foc pe tra
iectoria lui cosmică dind o lecție de construcție 
umanității ; Tudor Arghezi care ne tot învăța 
să nu spunem una și alta să „fumăm", Victor 
Eftimiu, Lucian Blaga. George Călinescu — in
telectualul cel mai rafinat pe care l-a avut pînă 
astăzi scrisul românesc — Camil Petrescu, 
Adrian Maniu. Perpessicius. Miron Radu Pa- 
raschivescu — cu Inegalabila lui dragoste de 
tineri și de adevăr — Tudor Vianu. Eugen 
Schileriu. Alfred Margul Sperber, Nagy Istvan, 
Oscar Walter Czisek. Tudor Teodor eseu-Bra
niște.-Felix Aderca, Vladimir Streinu, Eusehiu 
Camilar. Marcel Breslașu... Ei ocupau atunci 
primele rinduri de scaune la ședințele noastre 
din Casa Scriitorilor și noi abia îndrăzneam să 
pătrundem cu sfiiciune pe uși și să ne așezăm 
timizi cit mai aproape de ieșire. Se mal aflau 
printre noi. la vîrsta noastră, sau chiar ceva 
mai tineri, un Nicolae Labiș. un Anatol Ba- 
consky, un Mihai Gâfița, un Mihail Petroveanu, 
o Veronica Porumbacu, un Alexandru Ivasiuc... 
De mult, să tot fie vreo 25 de ani de atunci, 
strîngîndu-ne în jurul său. Mihail Sadoveanu 
ne-a învăluit cu albastra lui privire si ne-a spus 
Profetic : „Fiți sobri si păstrați-vă curați ca 
niște preoți ai unei misiuni sacre !“.

Am rămas, toți. înmărmuriți, nimeni n-a co
mentat atunci vorbele rostite ca intr-un legă- 
minl intre generații. S-au dus în lumea umbre
lor cei de-atunej lăsîndu-ne în urmă, nouă tu
turor. lumina cărților lor si pilda lor de scrii
tori-cetățeni. Scaunele din crimele rinduri au 
fost treptat ocupate de ceilalți, adică de noi. cei 
cărora ni se cerea să fim asa cum ne-a vrut 
Sadoveanu. adică sobri si curați ca niște sluji
tori ai unei misiuni sacre. Am ocupat scaunele 
dar. adeseori, numai atit. Mai ne-au rămas bă- 
trîni. din fericire, nu multi, si poate in mod 
salvator pentru noi n-am fost încă nevoiti să 
ne trezim cu totul lipsiți de înțelepciunea lor. 
A nins căruntenia peste tîmplele noastre, dar 
încă, din cei de demult, care au slulit decenii 
de-a rindul literele românești si s-au îndîrjif 
să rămînă printre noi nu ne-au părăsit. Să-i 
venerăm si să-i respectăm, să ne plecăm ure
chea si la necazurile lor. căci ele Dot fi ade
seori mai mari si mai grele ca ale noastre și 
să le cinstim prezența. Pilda pe care ne-o dă 
Geo Bogza este copleșitoare. Parcă prin vocea 
lui 11 auzim si ii mai simțim încă Drintre noi 
pe Sadoveanu. pe Arghezi. pe George Călinescu. 
Din păcate, pe măsură ce unii dintre noi ne

loan Grigorescu
Continuare in pag. a 6-a



omanele poeților au 
suscitat întotdeauna 
discuții. Ele au fosi 
chiar excluse din sfera 
romanului pe motiv că

se pot emancipa în întregi- 
de lirismul specific autorilor 
poezie. Sigur este că între

nu 
me 
de _
marile romane ale lumii, puține 
sînt scrise de poeți, dar La fel 
de sigur este că romanele aces
tora din urmă, compuse cu o 
libertate de creație pe care ro
mancierul propriu-zis nu și-o 
Îngăduie, au interesul și farme
cul lor particular. Disponibilita
tea lui Marin Sorescu este cu
noscută. El a Început prin a fa
ce critică, parodii (o altă față 
a actului critic), poezii, 
și recent a publicat un 
corpolent, cu un titlu 
Trei dinți din fată. Personajele 
lui sînt trei tineri artiști. Val 
Tomiță, sculptor, Adrian Plosca- 
ru. poet, Tudor, prozator, nu
miți undeva în cuprinsul cărții 
„Trio Flax", pentru că iau mese 
improvizate într-o cameră de 
burlaci, frigînd la flacăra injec- 
torului de gaze cîmati Flax. Tu
dor și Adrian lucrează in aceeași 
redacție și au aceeași locuință. 
Ei sînt și gazdele tînărului sculp
tor Val de care se simt legați 
prin tinerețe și prin aspirațiile 
artistice comune. Viața grupului 
e tulburată de apariția unei ti
nere femei, frumoasă, statuară, 
pe care ei o compară cu Nefer- 
tltl, dar numele el este Olga. 
Olga este soția unui „ștab", mai 
In vlrstă care a descoperit-o in
tr-o facultate ieșeană și a mu- 
tat-o la București. Val și Olga 
se descoperă reciproc și hotă
răsc să se căsătorească. Întîm- 
plările au de aici înainte o nu
anță umoristică șl absurdă în a- 
celașl timp. Val este un tip In
teligent, deschis. plin de fante
zie si nu alege soluțiile obișnui
te. Aduce pe Olga In cambra lor 
de boemi, dar nu înțelege co
muniunea decît după ce fata va 
fi preluată. In urma unei discu
ții, de la actualul ei soț. Pînă la 
Intilnirea de la Bufetul Fintîni- 
ca. ora 4 p.m.. autorul ne intro
duce în viața blocului în care lo
cuiesc tinerii. Sub pretextul u- 
nel inspecții a spațiului locativ, 
tinerii, constituit! ad-hoc Intr-o 
comisie improvizată de Val, iau 
rlnd pe rind efalelc si chiar a- 
partamentele. Prileî pentru au
tor de a înfățișa „firescul" vie
ții. în care Intră în egală măsu
ră nuanțele umoristice. cele ne- 
umorlstlce. cele dramatice. O 
dactilografă. Margareta. este 
snerlatfi de Inonînata vizită, cnn- 
slderînd-n o descindere în le
gătură cu o rudă mal dificilă 
din Drooriu-I dosar și ar vrea 
să știe ascunsă, din această nrl- 
c’nă. 
fiind, 
tr-un 
trînă
măresc agonia. Etr. La IntHnl- 
rea de la ora 4. Val nu mer°e 
singur cl îl la șl pe Tudor. A- 
cesta a venit proaspăt de pe te
ren unde a asistat la moartea 
absurdă a unul erou exemnlar, 
învățătorul Burculeț. 
care scria un reoortaj. 
face $1 o Incursiune In 
satului pe care o vede
lași ochi atent la comicul șl ab
surditatea existențiali. Tmpuns 
mortal. BurculeJ se rid‘că de 
jos și spune vor%e Hră șfr •. 
nu-i nimic... o să meargă la 
croitor să-i coasă mațele etc. 
Tudor face drumul de Întoarcere 
la București In același tren In 
care este transportat coșciugul 
fostului său coleg și prieten

teatru 
roman 

prozaic

fotografia în care. eonii 
se aflau tmoreună. Tn- 
anartament. moare o bă- 
«I snirituaiil tineri 11 ur-

(Wore 
Autorul 

lumea 
eu ace-

c prezențe
„iNTtLNIRILE 

DE LA MÎNJINA-

în cadrul acțiunilor dedicate 
Centenarului Independenței de 
■lat a României. Comitetul de 
Cultură șl Educație Socialista 
al Județului Galați. In colaborare 
cu Muzeul Județean de Istorie 
Galați au organizat a elncea edi
ție din „Intllnirlle de la Mlnjina".

La Căminul Cultural din comu
na Costache Negri (toată Mlnjina) 
au făcut comunicări. In legături 
cu lupta poporului român pen
tru libertate, unitate și indepen
dență națională, Dr. Al. Porțeaan 
de ta Institutul N lorga Bucu
rești, prof. Nlcolae Ci» chir de la 
Universitatea București, prof. 
Emeric Mlhaly de la Universita
tea Galați, muzeografa Maria Ga
zele șl prof. Sara Mlbaly. Cuvln- 
tul înainte a fost rostit de Aneta 
Anghel, directoarea Muzeului de 
Istorie Galați.

La Casa Memorial! „Costache 
Negri" a avut loc. în continuare, 
un recital de poezie închinat „Pa
triei șl Partidului", susținut de 
scriitorul Barba Alexandra K- 
mandl. reprezentant al Muzeului 
Literaturii Române și de poetul 
gâlâțean Ion Trandafir.

Manifestarea s-a Încheiat cu un 
î pecia col la care au participat 
formațiile artistice ale Căminului 
Cultural din comună.

EXPOZIȚIA REPUBLICANĂ de 
ARTA POPULARA. ARTA PLAS
TICĂ 91 ARTA FOTOGRAFICĂ 

DE AMATORI

• La uti de marmură a Casei 
Sclnteii a-a deschis Expoziția re
publicană de artă populari, artă 
plastică șl artă fotografică de 
amatori, orfantzatâ în cadrul Fes
tivalului național „Cin ta rea Româ
niei". Sint expuse peste 1SSS de 
lucrări de certă valoare artistici 
care abordează o tematică boga
tă. diversă: ele oglindesc prin 
limbajul specific fiecărui gen In 
parte tradițiile artei noastre popu
lare. tradițiile creației Istorice a 
poporului, lupta multiseculari a 
maselor pentru dreptate, pentru li
bertate socială șl națională, viata 
șl munca oamenilor de azi. con
structori ai socialismului. Expo
ziția ni se înfățișează ca un am
plu șl cuprinzător tablou al crea
ției celor 3 158 cercuri șl cenacluri 
care. însumează peste 31 Mâ artiști 
de toate categoriile sociale, de 
toate viratele, de toate naționali
tățile participant! la Concursul de 
creație din cadrul Festivalului na
țional „Cintarea României". '
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Burculeț. Ajuns la redacție pre
dă textul despre Intimplarea în
vățătorului șefei de redacție. 
Consecința : Tudor va fi pus In 
discuția redacției. După aceste 
întîmplări Tudor Însoțește pe 
Val la Fintinica unde sosesc atît 
Olga cit și soțul ei Sandru. Dis
cuția. In fum de țigară și miros 
de mititei, este pe cit de sur
prinzătoare ne atît lipsită de 
sublim și de comică. Părțile 
fără a fi ajuns la o hotărlre 
cLar exprimată se deplasează în 
camera boemilor unde Sandru, 
soțul părăsit, se va Încadra 
abulic atmosferei boeme.

Autorul face o adevărată 
colecție de reacții contrarii 
obișnuitului sau comunului. Ur
marea e in aceeași linie a sfi
dării șabloanelor existenței. Val 
l$i ia de mină logodnica, pără
sind casa șl pe fostul ei soț 
care rămlne In brațe cu bustul 
Olgăi modelat rapid în tim
pul midi festivități de Val. Ti
nerii hotărăsc să petreacă noap
tea nunții lor In mod neobiș
nuit. Hoinăresc prin Bucureștii 
luminați de lună, se joacă de-a 
v-ați ascunselea și aleg drent 
leagăn nupțial o barcă. La 
ziuă. Val se întoarce insă fără 
Olga. E convins că fata s-a ln- 
necat și face Încercări de a o 
regăsi. între altele face o vizită 
lui Șandru acasă spre stupoarea 
acestuia. Convins că nu e aici, 
o caută la țară, unde se simte 
foarte bine, dar Olga nu e de 
găsit nici la bunicii de acolo. 
Evenimentele șe precipită nu sl 
relatarea autorului, extrem de 
analitic, eu plăcerea digresiuni
lor Sandru, șef dintre cel fără 
carte, dar de carieră. e«te re
trogradat. Astfel alunge directo
rul unei fabrici de păpuși. A- 
junsl în arest punct aflăm că 
sculptorul Val care îșl eîstivă 
aid existenta, fftcînd proiecte de 
păpuși a transformat în secție 
productivă o fostă anexă a fa
bricii anterioare. Războiul pen
tru noua Elenă va continua 
ded. Marin Sorescu îl di în 
continuare dezlegări surprinză
toare. demne de comedie. Val U 
sfidează panoul *ef care 4e ne
voie acceptă. Pini la armă de
vin prieteni, (Marin Soream In
tră aici pe teritoriu literatu
rii Iul Ion Băieșu) intere
sați amindol de inexplicabila 
dispariție a Olgăi. Fac chiar o 
călătorie In comun In Deltă.

Viața „trioului Flax" nu este 
însă în întregime părăsită de 
narator. Aventurile lui Tudor con
tinuă. Șefa de redacție organi
zează o ședință în care un mare 
maestru al reportajului contem
poran analizează reportajele lui 
Tudor, găsindu-le neconforme cu 
realitatea. Tudor reacționează 
violent desfiintind reportajele 
marelui maestru pentru lipsa lor 
de legătură Cu realitatea. Situa
ția redactorului Tudor e precară. 
Asta nu-1 împiedică să se pre
ocupe de necazurile lui Val. El 
și Adrian fac investigații pentru 
a lămuri dispariția O’CTă’. Re
zultatele nu-s Încurajatoare. O 
cunoștință a lui Tudor, pierdu
tă In anii studenției ieșene, fru
moasa Diana, îl pune pe Tudor 
pe urmele dispărutei.

Marin Sorescu nu se poate 
opri că nu facă și un scurt is
toric al Dianel. Frumoasa îi fă
cuse curte lui Tudor ca studen
tă. dar acesta nu înțelesese si
tuația, va deveni accesibilă deci 
altora mai puțin inteligenți de- 
cît el. Predilecția autorului pen- \ 
tru scenele grotești se dezvăluie 
din nou Diana intră în relații 
vinovate cu un coleg întreprin
zător, care ajunge să locuiască 
Intr-un cămin de fete ca șef al 
stației de radioamplificare. Șe
ful stației de radioamplificare o 
ap^la amoros în clipele cind 
stația era liberă cu ajutorul u- 
nei plăci pe care se află un 
tangou la modă. Dar secre
tul tangoulul fiind cunoscut și 
de altcineva, o brigadă U.T.M 
chemată și ea de aceeași melo
die poposește La ușa stației de 
radio. Scenele care urmează fac 
deliciul lui Marin Sorescu. Fi
nalul e o căsătorie forțată a 
Dianel cu craiul, de care acum 
Insă, -cind se întllnește cu Tu
dor e despărțită și dispusă să 
se întoarcă la vechile sentimen
te. Situațiile par desprinse din 
proza lui Teodor Maziiu. Nota 
misogină a literaturii lui Ma
rin Sorescu se face văzută <fcn 
plin aid.

De la Diana. Tudor a£l* ei 
fostul el aot a peerutt wdew 
în București o fată ea părul 
lung care se află acum la Cluj— 
E Olga, dar Tudor nu mal ara 
rind să comunice prietenilor 
lui descoperirea. Doi tovarăși 
rare-1 legitimează îl urcă Ln- 
tr-un „gaz" și Tudor va face.

după expresia autorului, o as
pră „școală de interiorizare", 
tăind stuf și stînd de vorbă cu 
Șandru. Șoțul Olgăi a plecat cu 
Val în Deltă unde s-au împrie
tenit la un vin cu unul Con- 
■tantiniu din Cluj care le-a îm
părtășit din experiența lui 
amoroasă. Gelos pentru că recu
noștea in femela descrisă pe 
Olga, Șandru îi înfige un cuțit 
în burtă. Cazul se aplanează 
deoarece nimeni nu cunoaște 
mobilul. Val dispare singur in 
Deltă unde moare înecat miste
rios. Olga se întoarce la Șandru 
dorind să-1 revadă pe Val. Con- 
stantinlu dă tîrcoale casei sub
jugat de Olga care l-a părăsit 
’n favoarea primelor ei legături, 
iar Șandru din nebăgare de sea
mă calcă pe individul care se 
învlrtea insistent In jurul pro
priei Iul case. întîmplări apa
rent fără sens, care declanșează 
însă o altă semnificație. Așa a- 
junge Șandru la tăiat stuf.

Scriitorul dotează roma
nul său cu un bogat epilog. Ul
timele fapte povestite fac parte 
din el. Epilogul își are însă și 
el epilogul lui. Tudor va ieși din 
Închisoare. Se va Întoarce la A- 
drian, acum căsătorit cu fosta 
dactilografă, care intre timp 11 
publicase cu pseudonimul Ion 
Maurlclu reportajul cu pricina 
Intr-o revistă literară. Reporta
jul are mare succes și e consi
derat o nuvelă deschizătoare de 
drumuri în proza nouă. Tudor 
o reîntîlnește și pe Olga. Intîl- 
nirile au loc în medii improprii 
la prima vedere situațiilor ero
tice, dar esența lor aceasta din 
urmă e.

Marin Sorescu este un ob
servator al prozaicului cotidian 
colorat după împrejurare de u- 
mor sau de absurd. Prima întil- 
nire cu Olga are loc pe culoarul 
wnel băi publice. A doua la 
coada unde proprietarii mașini
lor de scris vin cu ele la veri
ficare. De aici Tudoc o duce pe 
Olga la el acasă să-1 ofere o ca
fea după rețetă proprie...

Rezumatul de pini aid 
nu este întlmplâtor. Semnfflca- 
Ma cărții e bine dezvăluită de 
subiectul ei și meandrele Iul nu-s 
întîmpiătoare. Autorul Încearcă 
să caracterizeze prin ele viața 
afla cum o înțelege: fără o lo
gică evidentă, fără outinti de 
a fi supusă rațiunii. Ilogică e și 
comportarea Olgăi și a Dianel 
care reflectă în comportamentul 
lor mișcarea surprinzătoare a 
vieții.

Marin Sorescu concepe roma
nul ca pe o proai saturată de 
autenticitate. De aid o colecție 
de fapte autentice, dar unidi
recționale care împing romanul 
uneori In teritoriu! prorei sati
rice. Ceea ce I se poate reproșa 
este încărcătura eapfementară 
mal peste tot. Chiar subiectul 
este extrem de încărcat, exce
dentar ca amploare fată de sem
nificațiile pe care in propune 
să le transmită. Dincolo de toate 
acestea, și de o notă de vulgari
tate care minează uneori ironi
ile din roman. exaaaenul de pro
zator al hd Marin Soc rac j a 
fost trerxrt ea brac. Tm teti 
te 'rtd • de tapl m de
tegMM dega Mt •
mare sensibilitate la gustase. 
In care trocul ri feaMia sfnt ori- 
vite mereu be ca irate. fie cu 
tristețe.

M. Ungheana

^carteTd^debu^n

Gustul critic 
și putința 

„raționalizării** lui
aci scurtul eseu Des
pre „cate ti ca" ftcviRCă- 
cisol din foarte in
teresanta carie a Mr 
Marian Papahag:') au

se impune ca o con tribul* deo
sebită privit din unghiul temei 
aboedateț tem! asupra căreia 
amplele interpretări ce i-au fost 
dedicate marelui critic ao că
rui! cu mult mal mare preftt) 
prin urmare, dacă eseul în cau
ză rămine sub acest raport un 
dinamic și inteligent „exerri: u 
de lectură", mentă totupi ’ e 
reținut pentru valoarea sa Se 
„Introducere", in sensu' că «□, 
credem noi, identificăm prenr- 
șele reale ale modului 
leg ere a actului critic ăt către 
dnărui exeget. In coo tram eu 
declarațiile de a*î»-
tativ radicale, vădit
rate de limbajul] par»d:gir-ct:c 
al „noii critici’ (itak>-*.—
mai alea) din eseurile cu carac
ter programatic de la Ineerrsne? 
cărții (Pretext. Crit*ra M -tale
le gerea" operei. Critică și in
venție. Polemică șl Mteratară). 
așadar, acum, in eseul despre 
„estetica" iui E. Loxinescu in- 
tilnim o seamă de disociat?: în
soțite de revelatoare a ta te ca
pabile să învedereze „crezul" 
critic la care se raliază șt Ma
rian Papahagi. Astfel, renun- 
țind a mai tăia firul In patru 
precum In eseurile amintite, au
torul stăruie asupra a două ca
tegorii fundamentale ce prezi
dează actul critic viabil. citind 
direct din E. Lovin eseu : ..A- 
ceastă critică estetică se des
compune, credem, în două ele

PRIMIM DIN PARTEA ACAD. IORGU IORDAN URMĂTOA
REA SCRISOARE :

Tovarășe Redacior-șef,

Sini nevoit să fac apel, ea și In alte rfndurl, la ospitalitatea 
d-voastră, rugindu-vă să publicați următoarea scurtă precizare.

In numărul de la 21 mai a.c. al „Luceafărului", Emil Manii 
afirmă că „pentru Creangă se apelează la ediția G. Klrileanu", 
dinți astfel a înțelege că nu există alta. Nu știe d-sa că In 1970 
a apărui, la „Minerva", e ediție critică, în două volume, a ope
rei povestitorului moldovean, întocmită de Elisabeta Brincuș și 
de mine ?

Cu mulțumiri anticipate și cu salutări tovărășești,

IORGU IORDAN
București, 25 V.1977

EXERCIȚII Dl LECTURA

mește gust sau 
cr.jcA, « a?.uj 
teiectt&dă de a 
ewiiLal tehnic.

mente, unul refer.ndu-m ]a per
cepție, adică la ceea ce se r.u-

•eerib/.itate ar
ia facultatea :s- 
ar.atza, element 
Cnuca integra

lă presupune posedare a ambe
lor msuș.n. adică «• a gustului 
și a putinții raționalizării lui 

Locuri comune, chestiuni 
de bun simL se va zice. Adevă
rat. dar in același timp nu mai 
puLn imponacie per.tru semn:- 
Lca^a lor de jnari locuri co
ntur?" -* deci, prin actualitatea 
lor itr.-z*®*». da^ ne g.ndm 
la de avataruri
paracntice care clinează asu
pri sp!r.tujna de f -rerr.lrr.int 
cznd se p*&âîsra recu-
noagteni aderă.-or vocații 
iir crihi-s îteere n nu

tinere. Or, pr.m.nd lu
crurile drntr-o asemenea pers- 
perrrvă functxnal categorială și 

szmp’.ist prezumțioa- 
să îrjrî ar putea unii U crea- 
d* i, ia fond, nu dorim să spa- 

±?rit că Marian Papahagi, 
încă de la prima sa carte, se 
dovedește un critic autentic toc
mai per.tru că satisface pe de- 
p?n dublul deziderat lovinei- 
r.an. Iată, ne îngăduim să cre
dem că formulări precum cele 
ce urmează nu stau la îndemi- 
na oricui si că ele du pot fi de
nt emanația unei vocații enti
re in cazul căreia gustul artis
tic și putința „raționalizării" lui 
colaborează intr-o unitate in
destructibilă : ..Ar fi revelatoa
re o comparație între Ion Barbu 
lin Umanizare și Dezrobire și 
Tudor Arghezj din Psalmi ; In 
ciuda multelor deosebiri, cei doi 
mari poeți ie asemănă In unele 
privințe. Psalmistul Arghezl 
păstrează In versurile sale toa
tă tensiune unei pasiuni umane. 
Aspirația barbiană este către 
castelul de gheață al gîndirii. 
către abstractul suprem ajuns 
aproape divinitate. Renunțarea 
argheziană este pătrunsă de tul
burarea credinciosului care e 
dezamăgit în asp’rația spre molt. 
„Umanizarea" lui Ion Barbu 
este aproape o concede, cu toa
te că amindol resimt dramatic 
renun*area. limita umană a as
pirațiilor spre suprauman. Dar 
la Ion Barbu se mai păstrează 
Încă elementul superb nietzs- 
choean ( .Acolo drept, sub ce
rni lichid de mia’ări f Cu-o 
frunte mai senină, o inimă mai

caldă, / Ml.odne. șl tu. sete de 
spațiL veți parai" — s.n.) sen
timentul mfringerii „umbrei ce 
urcă din Lete". pe cită vreme 
la Arghen renunțarea are in ea 
toată dramatieftatea (sic) unui 
prometeu care crede". De alt- 
Br.nteri. stud ul din care am 
decupat are-t citat (Ion Barbu: 
Bitapaetiea iaâegrării io anita- 
te) este u.na din piesele de re
gi stență ale volumului, consti
tuind a contribuție de prim or
din la difie-.lul efort de desci
frare a j-.-.-ersului poetic 
barbian. Cel puțin ..teza* in
truziunii aui-generii a spiri
tului apolhnie In structuri
le frapant dionisiace ale ridu
rilor Jac atevad și Uvenderode, 
este demons trail de Marian Pa- 
pahifi cu un simț al nuanțelor 
H cu o capacitate de a minu! 
v.run;’.e critice sintetizatoare 
in totul remarcabile. In 
ictumb. na aceeași este Im pre
ria lăaatâ de ctudiu] consacrat 
ÎA Tudor Arghezi. Cum indică 
p titlu’ (Citind „Cuvinte potri- 
vit«n. de data aceasta, autorul 
pne parcă cu tot dinadinsul 
»ă-și re«pecte programul din 
Pretext in litera lui, adică să 
ne ofere niște „exerciții de lec
tură". sau mai exact, o suită 
de note de lectură. Din această 
pricină. *»udiu] este fragmentat 
și e păcat. Intrudt și acum 
ideea critică inițială este real
mente captivantă, dacă ne gin- 
drm la faptul că prin Cuvinte 
potrivite, in trade vâr, Arghezi 
propune întreagă Istorie a 
poeziei refăcuta original și fără 
neapărate trimiteri la un nume 
sau altul". Spre deosebire de 
studiul d&spre Ion Barbu, unde 
joncțiunea dintre unghiul istfr- 
nc-literar și cel critic-literar se 
produce cu mare siguranță și 
cu riguroasă raportare Ja biblio
grafia critică (pcate, totuși, sint 
cam excesive și cam fastidioase 
citatele in spaniolă din Ortega 
Y Gasset), acum, in cel despre 
Arghezi, stirn-ește mirare ab- 
tențx cvasi completă a unei atari 
perspective indiscutabil nece
sară.

Ca densitate și coerență, com
parabil cu studiul despre Ion 
Barbu ni se par și următoare
le s:udii : Tudor Vianu, poet. 
Măștile lui Vinea, Pentru o lec
tură „in sistem" a romanului lo- 
vinescian. Cit despre articolele 
cuprinse irt a treia despărțitu- 
ră a volumului (despre : poezia 
italiană in general, Giuseppe 
Ungaretti. Fernando Pessoa. Mu- 
rilo Mendes și Hermann Hesse), 
sintem de părere că ele reco
mandă un exeget al fenomenu
lui literar străin dintre cej mal 
autorizați, in măsură să arate, 
prin antiteză, adevărata față a 
„corn pe ten ți lor" de ocazie care, 
din nefericire, ne asaltează In 
continuare cu „contribuțiile" lor 
manufacturiere.

Nicolae Ciobanu
•) Marian Papahagi : „Exerci

ții de lectură", Editura „Dacia", 
1976.

viața cărților j

|[ poezie

Sentimentul 
patriei

u ne putem Întemeia 
numai pe simțămîn- 
tul / jertfelor, evo- 
cîndu-1 la nesfirșit pe 
Celdepe — / tronulde-

foc ori Ruptuldecămile, poate nu 
îndeajuns / vorbim despre biruin
țele noastre. De-am fi fost / nu
mai carne muncită de sabia nă
vălitorilor / n-am fi rămas c« 
sîntem. Cartea de istorie, / cu ume
de litografii e cartea unor adevă
ruri / ce nu-și află prețul întreg 
decît prin fapta noastră / de azi". 
Pasajul, extras dintr-o piesă Inti
tulată semnificativ „Vorbește poe
tul", de parcă acesta ar renunța cu 
orgolioasă umilință Ia podoabele 
strălucitoare ale metaforei atunci 
cind trebuie să se exprime pe sine 
ca fidel mesager al unul crez de 
natură istorică și morală, poate sta 
foarte bine ca motto la ultima 
carte*) publicată de Gheorghe To- 
mozei. In general, discursul său li
ric se organizează după o tehnică 
specială a adițlunllor In cimpul co- 
notațiilor situative, astfel Incit ele
mentele lingvistice își conservă a- 
proape intactă Încărcătura seman
tică inițială, exprimind. dincolo de 
statutul monologal al actului, voin
ța secretă a poetului de a comuni
ca. de a-și realiza eul In planul di
namic al dialogului. (Este’ absolut 
evident că acest lucru ar trebui să 
■pară rit mai neevident cu putință,

[ proză |

Un roman 
al eșecului
A utr-unx din nopțile de 

card*, medicului chirwc. 
roooel Matei Draghi nda. 
I s-e Drrr'“tâ na <ni te- 
crrat. virtjnă a unui <rav 

acri dent de marină. CirrumriAnța, 
„banală" pentru tensiunea devenită 
regulă In viața chirurgilor, are 
■cum statut de excepție, datorat 
unei teribile întîmplări. Pacientul 
aflat pe masa de operație este fiul 
colonelului. TatăJ nu rezistă șocu
lui. intervenția eșuează șl Matei 
devine. In urma traumatismului ce
rebral. pacient al clinicii.

Din acest moment începe de fapt 
romanul *) semnat de Banu Rădu- 
lescu. Situația de la care pornește 
autorul, credibilă In planul realului 
(deși la marginea verosimilității) 
apare inițial ca artificioasă In plan 
fictional. Odată acceptat Insă acest 
pretext spectaculos, tot ceea ce ur
mează este interesant șl bine scrii.

Consecința stării de șoc este pen
tru Matei pierderea capacității de 
exteriorizare coerentă prin cuvînt. 
mal curînd. însă, pare ■ fi vorba

criticâ]

Stil, limbaj 
și serie 
culturală

/K n cazul studiilor de sti
listică și poetică, dincolo 
de libertatea alegerii unei 
metode tradiționale sau 
poststructuralfste, este e-

sențial. cind cercetăm literatura, să 
dăm judecăți din unghi literar, es
tetic. să decupăm și să recompunem 
textele cu instrumente specifice, 
pentru ■ nu mai face „o pioasă 
confuzie Intre cultură și literatură", 
Intre listele de cuvinte sau proce
dee poetice și axa ce subîntinde 
operele. Ideea care organizează 
ultimul volum publicat de Al. An- 
driescu •) ascultă de acea deviză 
călinesriană pusă In fruntea Isto
riei literaturi; române : ..Singura 
operație ce trebuie făcută era izo
larea culturalului de artistic". 
Scriind despre începuturile prozei 
artistice cu referire la contribuția 
cronicarilor la dezvoltarea limbii 
literare și poziția neologismelor la- 
tlno-romanice și neogrecești In 
cronica lui Radu Popescu, Al. An- 
driescu izolează culturalul de ar
tistic. cu instrumentele lingvistului 
sau ale analizei clasice de text, 
decuplnd și inventariind complexe 
fonetice, morfo-sintactice. lexicale, 
narative, descrieri, portrete, acene 
de luptă, dialoguri etc. Lingvistul 
ne convinge de ..rolul cronicarilor 
la făurirea unei limbi literare ar
tistice românești", de preocuparea 
lor „de a făuri... o limbă frumoa
să" și de a unifica limba literară. 
Exomplole, comentariul pun in evi
dență și o finalitate estetică in 
scrisul iui Grigore Ureche. Miron 
Costin, Ton Neculce, Radu Popes
cu. Persistă însă. In aceste decu
paje atente la izolarea culturalului

LHKMk*4M TOM VTj

măcar și numai pentru justificarea 
sensului oricărui demers teoretic în 
șuccesiunea datului artistic).

„Limba ce-o știu de la bunica, 
limbă / apropiată de tăcere, simplă 
/ ori dimpotrivă irosind lumina / 
și murmur de havuze bizantine f 
ca-n gura unul clopot atîrnînd / își 
leagănă pe lume lemnul sfînt / șl-șl 
arde luminările severe i în jaruri 
vechi, ce s-au hrănit cu mere". A- 
Bemenea vechilor dleci purtîndu-șl 
călimările la șold1 cu felurite cerne
luri pentru tot atîtea felurite în
scrisuri, poetul se oprește cu sfială, 
dar și pătruns de adînca răspunde
re a misiunii sale în fața icoanelor 
demne de laudă și întristare ale is
toriei noastre, istorie văzută, desi
gur, nu în manifestările sale de ști
ință constituită pe un sistem de 
legi obiective, ci In funcție de re
zonanța lirică a evenimentelor sau 
personalităților cunoscute. Accentul 
personal Imprimat de Gheorghe To- 
mozei acestei materii dificil de a- 
bordat cu mijloace adecvate poeziei 
moderne este acela că, fără a demi- 
tlza o mitologie care, fiindu-ne atît 
de scumpă ar fi și imposibil de de- 
mitizat, evenimentele sau persona
litățile evocate nu rămîn în gran
doarea lor hieratică, dar intangibilă 
și rece de parcă ar fi vorba de ado
rarea unor zei străini, ci devin în-

de un refuz intenționat al cuvlntu- 
lui. care permite situarea Intr-un 
timp al amintirii, propice analizei 
eauaetor «are mi cohdus la «mc. 
Confesiunea provocată de un ima
ginar vecin de cameră, alter ego al 
personajului, reface din secvențe 
disparate, montate 1n ordine afec
tivă. filmul existentei doctorului 
Draghinda.

In carte se împletesc firele a 
două romane. Mal întîi romanul 
formației, cuprinzînd evocarea vie
ții aspre de copil de trupă (apare 
acum Stratulat, personaj deosebit 
de Interesant, ascunzînd sub masca 
răutății o puternică dramă), liceul 
militar, studenția In timpul războiu
lui. peregrinările ca medic de uni
tate militară în perioada anilor 
cincizeci (prilej de confruntare cu 
dogmatismul epocii). în fine, munca 
la Spitalul militar din București 
care îi aduce împlinirea vocației.

Personajul apare ca un om pu
ternic, superior. In stare să domine 
evenimentele și âă aleagă soluțiile 
cele mai bune.

de artistic, o izolare a literaturii 
de celelalte arte sau literaturi oc
cidentale. Cind vorbim de portret, 
descriere și narațiune la cronicari, 
relația cu Iconografia epocii, indi
carea lipsei de interes pentru pei
saj sau rolul alegorie și simbolic 
al acestuia, ar modifica însăși op
tica noastră estetică. Există in 
cartea lui Al. Andriescu un „prin
cipiu unificator", dar acesta nu 
șterge diferența de calitate a arti
colelor „scrise la intervale mari de 
timp unele de altele, între anii 
1955—1976". Cele mai bune sînt 
analizele închinate începuturilor 
poeziei în limba română cu refe
rire la Dosoftel, creatorul unul 
limbaj poetic original, delimitările 
prilejuite de locul lui Maiorescu 
ca teoretician al limbii și incursiu
nea în „stilurile neartistice". Al 
Andriescu se pune în valoare 
atunci cind se află în contradicție 
cu alte opinii, cînd le dizolvă sau 
le Întoarce pe toate fețele, obligat 
în același timp să-și impună punc
tul său de vedere diferit, fără să 
se lase descoperit în fața celui pe 
care-1 contrazice, fie acesta Lau- 
rențiu Ulici, Ion Coteanu. Gh. 
Bulgăr. Ov S Crohmălniceanu. 
Autorul demonstrează cu argu
mentele unui comparatism lărgit 
că „traducerea în versuri a psal
milor a fost pentru Dosoftei (...) 
o chestiune de vocație literară" 
(s.n.), pe fundalul convergențelor 
șl divergențelor dintre Psaltirea 
fleheiană, Psaltirea lui Cores! și Psal
tirea in versuri. E fertilă și obser
vația cu privire la prozeliții con
temporani ai lui Dosoftei : Ton
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tîmpl&rile și persoanele din intimi
tatea noastră.

Această reducție a polilor coloc- 
viali printr-o indiscernabilă dialec
tică a sacralității și lumescului nu 
exclude ipoteza anunțată a dialo
gului : indiferent că poetul evocă 
umbrele trecutului sau își transcrie 
o emoție liberă de orice referință 
istorică, el se găsește mereu in si
tuația de a comunica, de a stabili 
o relație între doi termeni, unul 
dintre aceștia fiind cu siguranță ci
titorul. De la Zamolxes și proble
ma scrierii dacice la forța infinit j 
germinativă a pămîntului și văzdu
hului patriei, de la legendarul Ne
gru Vodă văzut ca reîncarnare 
perpetuă, invincibilă a domnilor a- 
părători de țară pînă la „descripția 
Voronețului" și a strachînei sa
vant smălțuite din casa părintească, 
poetul se mișcă printre cuvinte ca 
un meșter zugrav care ba se lasă 
purtat de vraja melancoliei unor 
destine și Întîmplări mai curînd a- 
pocrife, oricum, nu o dată aflata 
„sub pecetea tainei", ba se lamen
tează duloe-ipocrlt In mijlocul unor 
Înscenări antcmpanneștl. Gustul său 
pentru vechi realizat la nivelul le
xicului prin înflorituri de bucoavnă 
contaminată de expresii turco-fana- 
rlote înviorează, prin culorile rea
duse la lumină, teme care, în atîtea 
alte variante, rămîn doar o stima
bilă literă moartă. Iată cum trăiau 
Zeii acestor locuri : „Nu erau mai 
făloși / decît primarele, într-un sat 
cu case / mărunte și cu biserica ne
terminată. / N-aveau palmele spar
te de piroane / n-aduceau cu el 
ploaia și nu-și cheltuiau / sămînța 
după voie. Unul era mai-marele / 
aratului ; altul stăpîn pe morărit / 
Erau zei pentru dulgheri, chiristigil 
șl olari, ba / chiar și pentru criș- 
mari. Isprăvile lor erau povestite 
măsurat, după amintirile / din ar
mată și după istoriile cu balauri”.^ 
etc. etc. Cartea Iul Gheorghe To- 
mo2ei este o împlinire estetică re- 
marcabilă «ub zodia sentimentului 
iubirii de patrie.

Dan Laurenfiu
•) Gheorghe Tomozei i „Poema 

patriei". Editura „Eminescu", 1977,

Dacă romanul formației aduce 
triumful perseverenței și certifică 
deplina realizare profesională, ro
manul familiei consemnează un du
blu eșec. In plan erotic degradarea 
relațiilor în cadrul cuplului are 
drept cauză atît mediocritatea so
ției. cît și superioritatea copleși
toare a bărbatului. Laura este cea 
care sesizează caracterul ireconci
liabil al rupturii : „Tu... tu pentru 
mine erai situat undeva prea sus. 
N-am putut niciodată să ajung la 
tine. Sau n-am avut voință. (._.). 
Coborai tu la mine cînd și cind. dar 
asta mă umilea. (...). E grea viața 
unui pigmeu lingă un uriaș. Și cred 
că și invers".

Celălalt eșec marchează relațiile 
(Bntre tată șl fiu. Matei crede atît 
dc mult In VAtoerea experienței 
■ale lorii o impune ca singur mo
del fiului. împotriva voinței aces
tuia. II înscrie la liceul militar apoi 
la medicină. Reacția nu va Intirzia 
să apară. Băiatul tși urmează pro
pria vocație, refuzînd să r&mînă un 
duplicat al orgoliosului său tată.

Dramaticul solilocviu al lui Ma
tei Draghinda, „răfuială" cu sine 
de mare intensitate emoțională, o- 
feră numeroase pagini de elevată 
ținută artistică. Confesiunea pare a 
urma capriciile memoriei dar șe 
supune de fapt unei construcții ri
guroase. în care fiecare secvență 
răspunde cerințelor ansamblului.

Roman al eșecului. „Păsările mari 
■nu cîntă" este departe de a fi un 
eșec. Dimpotrivă.

Valentin F. Mihăescn
•) Banu Rldulescu : „Păsările 

mari nu cintă". Editura Militară, 
1976.

Gheorghe, Ioan Alexandru si chiar 
Nichita Stănescu.

Capitolul privitor la Redescoperi
rea textelor vechi în secolul al 
XIX-lea, cu accent pe valorifica
rea limbii vechilor texte In litera
tura cu subiect Istoric ac fi fost 
mai interesant (reprezentativ, nu 
ilustrativ) și Intr-un fel mal la 
obiect dacă-și alegea exemplele 
din literatura fără subiect istoric, 
pentru ca prezența arhaismului să 
aibă o funcție mai evident artis
tică decît aceea redusă la sceno
grafie. Evoluția limbajului poetic 
cu referire la Eminescu. Minulescu, 
Blaga, Barbu, Nichita Stănescu, 
loan Alexandru, Marin Sorescu nu 
aduce perspective noi, ci trece în 
revistă, sistematizînd. Idei centri
fuge. Analitice sînt articolele des
pre Sadoveanu șl Rebreanu. Cartea 
lui AI. Andriescu repune in discu
ție problema relației dintre stil și 
limbaj cu instrumentele cercetării 
lingvistice și stilistice. Esențială șl 
încă nerezolvată în studiile cu 
acest profil este coordonarea date
lor, supunerea lor la principii ge
neratoare de limbaj poetic, mai 
largi și mai semnificative prin 
raportarea Ia datele filozofiei cul
turii, ale istoriei perspectivei artis
tice în literatură. La Bălcescu, sti
lul funcțional științific, dat da 
redactarea unei lucrări de istorie, 
devine operă cu valoare literară și 
nu numai culturală din multe mo
tive. Unul, nu cel din urmă, n« 
obligă să vedem că șl Thierry, 
Michelet. Guizot scriau altfel isto
rie, depășind dar incorporind docu
mentul nud. De unde și prezența 
lor nu întîmpiătoare în istoria lui 
Lanson. Portretul, descrierea, nara
țiunea în roman de geste. in saga, 
în | folclor funcționează altfel decît 
în literatura scrisă mai tîrziu. 
Structurile limbajului artistic sint 
o vreme sincretice apoi se autono
mizează Arta se supune un timp 
mecanismelor mnemotehnice, apoi 
le uită — reinventîndu-se și re- 
amintindu-și de ele. Stilurile $i 
limbajele artistice trebuie izolate 
de cele culturale dar nu și de se
riile culturale în care au funcționat 
și s-au impus pentru a nu decupa 
sau tăia impropriu firul creațieL

Doina Uricariu
•) Al. Andriescu, „Stil șl limbaj-, 

Editura „Junimea". 1977.



rofesoara care trebuia să intre în clasă

P
 odată cu directorul, era de chimie. Se 
știa că are fustele pînă la mijlocul 
genunchiului, talia 38 și numărul pan
tofilor 35 y2.

In prima săptămână de școală fusese alta, 
osoasă și acră, cu o voce tunătoare, în ciuda 
faptului că nu trecea peste patruzeci și șase 
kilograme, cu tocuri cu tot, așa cum avea să 
•flri.i' n.-. tîrziu, în plin cheful banchetului, 
luțu Rădulescu ; acesta înșirase pîinea cu un
tură a interniștilor, rația de la zece împărțită 
cu atitea zimbete și plecăciuni de Mama Sofi 
Bucătăreasa, de parcă ar fi dat pepite de aur 
conquistadorilor, înșirase, deci, feliile în lada 
de lemne și, ca din greșeală, o fixase pe „chi- 
mista1 peste gustarea de la zece cu scaun cu 
tot, în hohotele de rîs ale clasei.

Tuțu Rădulescu a fost, cu o zi mai tîrziu, eroul 
careului de dimineață ; zece clase înșirate fru
mos in poziție de drepți, cu profesorul de sport 
In flancul sting și nevastă-sa, o scobitoare cu 
părul rar și roșu, în flancul drept, iar în față, 
grav și indignat, consiliul profesoral. Chim ista 
a venit imediat după dirigintele clasei ; își 
schimbase fusta, avea una verde, mai scurtă și 
mai tighelită, lăsînd vederii zero-ul format de 
cele două picioare subțirj și nedepilate.

„Să iasă în față elevul Tuțu Rădulescu !“, a 
tunat directorul, mutîndu-și greutatea pe celă
lalt picior și înfigîndu-și mina în buzunarul 
halatului. Cei dintr-a opta au pufnit în ris, 
erau amici de minge cu împricinatul, plus ve
cini de stradă, plus aspiranți la orchestra școlii, 
condusă de chitaristul și solistul vocal Tuțu 
Rădulescu.

„Acest elev, coleg cu voi, și-a dres directorul 
vocea, dîndu-i o notă de autenticitate macabră, 
a săvîrșit o faptă gravă, o criminală abatere 
de la regulamentul școlar...44

Profesoara de română a tușit sCUrt șl sec, 
ceea ce însemna „am spus și cu asta punct", 
scoțindu-și burta în afară și înăsprindu-și tră
săturile. Pe cenaclista dintr-a unsprezecea a 
pufnit-o risul, ea o știa mai bine pe „literată", 
avusese chiar o ciocnire cu ea, după olimpiada 
de română, faza pe școală ; Cenaclista era, în 
felul ei, o mare originală, nu consulta manua
lul și nu-și lua notițe niciodată. Asculta cu 
supușenie vorbele profesoarei și conspecta tot 
ce-i pica în mină, sau pe sub mină, din raftu
rile bibliotecii pentru elevi. La olimpiadă scri
sese, în stilul ei curgător, despre Rebreanu și 
opera sa, dar nu făcuse decît s-o neurastenizeze 
pe „literată41, o femeie deșteaptă, dar leșinată 
«ă-i audă pe alții folosind propriile ei expresii, 
sau, intr-un caz fericit, aplicat la „spuma" cla
sei, propriul ei concept critic despre cutare 
sau cutare autor.

Auzind-o pe Cenaclistă pufnind șl cum ure
chile și ochii finuței doamne erau ca ante
nele pentru captarea semnalelor interplanetare, 
l-a întors puțin spre dreapta, măsurind cele 
treizeci de uniforme cu dispreț suveran.

Dacă ar fi putut țipa cu ochii, sigur ar fi 
țișnit pe banda Morse consoanele și vocalele 
ei spilcuite, „dobitocilor, fetița mea are zece 
ani și vorbește curgător engleza, mă rog, cit 
de curgător poate vorbi o copilă de zece ani, 
iar voi... sînteți rușinea acestei școli bătrîne, 
cu renume bun și dascălj onorabili, am «pus, 
interniști proști, needucați și veșnic puși pe 
tîmpenîi..."

„Așadar, a continuat directorul, din ce în 
ce mai morbid, acest brontozaur nespălat a 
pus-o pe domnișoara Valerica (a întors capul 
spre Chimistă, trăgind un zimbet dulce și can
did, „vă rog să mă scuzați tovarășa Valerica, 
dar trebuie..."), cu scaun cu tot. în lada de 
lemne..."

A urmat un hohot colectiv, uriaș, nestăplnit, 
zece clase rîzînd drăcește la auzul cuvintului 
„brontozaur" ; Chimistă era o cantitate negli
jabilă, n-o băga nimeni în seamă, cu toate 
că făcuse doi pași in față, pentru clasele care 
nu făceau cu ea, deci n-avuseseră plăcerea s-o 
cunoască direct, ca de la elev la profesor, înve
lită în catalog ca într-o armură.

Tuțu Rădulescu își împinsese, șl el,,.umerii 
în față ; o privea pe Chimistă într-un fel ciu
dat ; curiozitate precoce amestecată cu apaima 
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al sosise ci ți va : Ștefan Traian, cu 
cleme la pantaloni, legindu-și bici
cleta de rastel, Toma Vereanu, trlntind 
portiera mașinii și așteptând să co
boare Silvia Leva, Kollar, grăbit și 

zlmbitor, purtînd o geantă mare care-i deforma 
mersul. Pe scări, se încrucișară cu secretara care 
cobora să ridice condica de prezență. La primul 
etaj, se opriseră să discute Roland Steiner cu 
Viorel Percea, voci tari și tinere. La capătul co
ridorului, apăruseră primele halate albe.

— Nea Ștefane, dă-mi o țigară, te rog !
— O iei așa de dimineață ?
— Lasă-mă, că m-am ambalat. Uite, poftim 

patruzeci de bani.
Ștefan Traian mai urcă un etaj, intră in a 

doua încăpere, unde își avea biroul, descuie ser
tarele șl dulapul, își îmbracă halatul, se așează 
pe scaun și scoase o mapă voluminoasă : „Cli- 
mati zarea complexului I.L.U.A Pen tei". Ușa se 
deschise brusc și intră Ioan Grozan, colegul său 
de birou.

— Am onoarea să vă salut ! La ce lucrați ? 
Pentei ? Aveți timp, nu acum evident, să ne 
ocupăm puțin de Floroaia ? Nu mai avem mult, 
știți, pînă la atingerea termenului contractuaL

— Tov. Grozan, acum mă duc in laborator. La 
ora zece e bine ? De altfel, Floroaia nu ne-a tri-
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mis materiale la timp, legal ne putem decala cu 
același interval.

— Sigur, dar aici este eterna contradicție cu 
beneficiarii. Doresc o cercetare la timp, dar fără 
contribuții materiale care le-ar putea afecta pro
ducția curentă.

— Vedere scurtă 1 Ați citit articolul din „Era 
socialistă" ? Sovieticii scot zece ruble aur dintr-o 
rublă investită in cercetare. E cea mai grozavă 
afacere — să vinzi materie cenușie.

— Am citit. In fine, contribuim și noi cum pu
tem. Deci, ne întîlnim la zece, bine ? Am plecat 
La Kollar.

Ștefan Traian reluă studierea dosarului fă- 
cîndu-și notițe pe o foaie de hîrtie ; din cînd în 
cînd își privea ceasul. La ora opt scoase din- 
tr-un sertar două borcănele, puse într-un pahar 
o linguriță de ness și două de zahăr, turnă apă 
din sticla de pe birou și începu să amestece. Bău 
cafeaua fumînd o țigară, apoi ieși luînd cu el hîr- 
tia cu însemnările.

în laborator, standul mare funcționa, umplînd 
cu vîjiitul Iul vasta incintă.

— Bade Costache, se adresă Traian mecanicu
lui de sector, sînteți dispus să-mi legați apara
tura la ventilatorul meu ?

— Nu pot acum dom’ inginer, am ordin de Ia 
profesor să aranjez standul CV-ului. Mai tîr- 

j ziu, viu eu pe Ia dumneavoastră, o facem și pe 
asta.

— Mai tîrziu nu pot. Se poate să vă folosesc 
trusa de scule ?

— Cum să nu.

V _____________

tineri prozatori
letitia Vladislav

careul 
de dimineața

de-a fi trimiș trei die acasă ; In termeni pe
dagogici exmatriculat pentru purtare necores
punzătoare, abatere de la regulamentul școlar 
|i normele etice de comportament în școală 
și. implicit. In afara școlii, conform proverbului 
..cine fură azi un ou. miine fură un bou", sau 
și mai la obiect, „dacă-1 dai un deget, îți ia 
toată mina."

„Acest element înrăit șî lipsit de educație, a 
tunat din nou directorul, are de dat socoteală

Iulian Olariu i „Umbre șl lumini pe trepte11

în fața voastră, tovarăși elevi ai liceului, în 
fața cadrelor didactice aflate aici și în fața 
organizației U.T.M. din care face parte".

Chimistă a scos din recuzită un zimbet victo
rios ; parcă rinjea o mumie egipteană, avea să 
spună, la același banchet de adio, chitaristul 
Tuțu Rădulescu.

„Aveți ceva de spus, tovarășa Valerica, a în
trebat-o, după ce-a tras aer în cimpoi, directo
rul, cu cel mai dulce gîngunt bărbătesc, poate 
doriți să completați cele spuse..."

„Două vorbe, domnule director, a suspinat 
profesoara, arătind că jignirea lăsase în su
fletul ei feciorelnic, de proaspătă absolventă, 
o falie mai cumplită decît cea din San Fran
cisco, doar două vorbe : dreptatea învinge !“

„Mi se pare că are un corespondent in la
tină", a ciripit nevasta doctorului Gabrea, din 
întimplare bibliotecara școlii, cultivată serios, 
în zilele de duminică, cu tratatul de medicină 
generală, citate latinești și operații de apendi
cită.

„In Latina44, s-a mirat sincer bondoaca de 
geografie, „ăsta-i port la fluviu, sau o deschi
dere la mare", a continuat, numai pentru ea, 
Ciudată că începe să resimtă^ chiulul de la, 
aeminariile de geografie economică a lumii. 
•»iA simțit; un ghiont în spjpare, „tacj că te

marian drum ui*
o zi calitativă
și cantitativă

— Și dacă-] vedeți pe Borta.y, trimiteți-I la 
mine.

Se ghemui lingi conducta ventila torului ci 
începu să facă primele racorduri. Lj un moment 
dat. sesiză o mișcare, cu coada ochiului. însoțit 
de doctorul Vasa și Koilar. venea profesorul, 
uscățiv, in halat strălucitor de alb. Se ridică.

— Să trăiți.
— Ce-i, Trai ane ?
— Pregătesc încercările pentru ventilatorul de 

la Pentei...
Profesorul trecuse.
își reluă activitatea, recapitulând mintal pro

bele pe care trebuia să le facă.
— M-ațî chemat ?
Durduliu, Borbely stătea lingă el, respirind 

greu.
— Te-aș ruga să-mi faci legăturile electrice 

aici. Vezi că trusa wattmetrică a fost dusă la 
standul de pompe.

— Bine. Faceți azi încercări ?
— Da, mai tîrziu.
Privi la ceas : era ora nouă ; putea să-și a- 

prindă o țigară.
Pe urmă. Ștefan Traian urcă înapoi la biroul 

său și începu să pregătească fișele pentru măsu
rători. Hîrtia milimetrică i se terminase. Cobori 
un etaj, bătu la ușa care scria „Șef de secție. 
Secretariat" și intră.

— Ce dorești ? îl întrebă doctorul Vasa, din 
fața dulapului de fier din prima încăpere. Se
cretara se opri din dactilografiat.

— V-aș ruga să-mi dați niște hîrtie milime
trică.

— Un moment !
Doctorul Vasa scoase un dosar și trecu în în

căperea lui, de unde reveni cu o hîrtie în mină.
— Dumneata ai ridicat acum două luni un 

bloc cu hîrtie milimetrică.
— S-a terminat, am avut un proiect de proto

tip.
— îți dau cinci coli, ai auzit tovârășă Carpen ?
— Vă mulțumesc, îmi ajunge.
Secretara îi dădu colile. Pe coridor, Vereanu 

discuta cu Percea ; se opri lingă ei.
— E o prostie, spunea Vereanu. Chiar și în 

orașul tău, trebuie să te asiguri ca și cum nu 
l-ai cunoaște.

— Vorbiți de accidentul de ieri ?
— Da. Nu se amendează destul, asta e.
— Fii serios, izbucni Percea. Mie pentru ce 

mi-a luat carnetul pe trei luni ? Pentru că n-am 
dat prioritate unuia care mergea ca nebunul I

— N-ai dreptate. Să știi, mie îmi pare bine 
cînd sînt amendat. Nu rîdeți, nu că dau bani ci 
fiindcă înseamnă că milițianul îmi atrage aten
ția asupra unei greșeli pe care eu nu știam că c 
fac, de asta 1

Doctorul Vasa ieși în coridor și îi privi. Se 
despărțiră.

în birou îl găsi pe Grozan, amestecînd ceva 
într-un pahar.

— E pentru inimă, îi spune Grozan, văzîndu-1 
că se uită. L-am realizat după cartea de rețete 
de plante medicinale dar am modificat modul 
de fierbere inspirîndu-mă din „Ceaiuri, infuzii 
decocții". Doriți ? 

vede", apoi a văzut umerii lui Rădulescu, că- 
zuți, ca la păsările de curte, pe zăpușeală.

Soarele se ridicase simțitor deasupra Mure
șului ; aveai impresia că se repetă pentru cine 
știe ce spectacol in aer liber.

„Eu propun să fie exmatriculat, s-a repezit 
profesorul de sport, și la mine trage chiulul, 
făcind pe măscăriciul la bară."

„Silviule, a șuierat nevastă-sa, băiatu-1 bun 
la oină, mă opun 1“

Dintr-o dată s-a făcut liniște ; cei dintr-a 
opta scormoneau pămîntul cu vîrful pantofi
lor. A zecea și-a unsprezecea nu se băgau, unii 
mai aveau un an de „tras", ceilalți aveau de 
dat bacalaureatul, se fereau de belele ca dracu’ 
de tămîie. Numai clasele a noua coboriseră 
drapelul de doliu ; își lăsaseră capetele în jos, 
rușinate. Era pentru întîia oară cînd luau parte 
la așa ceva, careul de dimineață fiind, pînă in 
momentul acela, o scurtă notă informativă, ur
mată de gimnastica de înviorare și marșul pe 
note, „Porniți înainte tovarăși", de-a lungul 
și de-a latul curții-

„Eu, a încercat dirigintele, eu zic să-j dăm 
votul de încredere".

Cei din consiliu au început să murmure și 
să se agite ; unii erau pentru, alții i] și ve
deau „zburat" acasă, apoi la un liceu din ora
șele vecine, bineînțeles disciplinar.

Maria Bărbuței, singura fată cu fruntea sui, 
a scos un suspin lung ; cînd consiliul s-a în
tors spre careu, eleva a dat drumul unul potop 
de lacrimi fierbinți și amare. Curgeau pe obraji, 
pe guleraș, pe ’uniforma niciodată in perfectă 
regulă (ba prea scurtă, ba fără matricolă), fără 
să le pese de stupoarea Chimistei și mila Ma
mei Sofi, apărută și ea, din senin, chiar in 
spatele directorului.

..De ce miorlăi ?“
Vocea „literatei" a răzbit pînă în mijlocul 

clasej A Noua Umană, făcîndu-1 pe Rădulescu 
să tresară, iar pe ceilalți să prevadă cam ca 
șl cum va fi la ora de română.

„Chiar, de ce miorlăi, eleva Bărbuței ?“ s-a 
Interesat și directorul, renunțînd pentru dteva 
clipe la pronunțarea „sentinței".

„Știți, a sughițat umanista, eu, în calitate da 
colegă a elevului Rădulescu Tutu dintr-a noua 
uman, pot spune că este un coleg bun si sili
tor. iar...“

Directorul a făcut ochii mari, ca în fața unei 
arătări, refuzînd să creadă că toate astea se 
întîmplâ în școală și sub ochii lui.

„Hai, dă-i drumul", a sărit, ca încinsă biblio
tecara, bănuind o dramă ca-n romanele lui 
Cronin, unde blinda Mary visează fericirea, dar 
are parte numai de necazuri, sărăcie și umi
lință. Și toate din pricina unui tată zgîrcit, a 
unei case bizare și-a unui bilei cu călușei co
lorați și muzică vulgară.

„..iar eu, a continuat fata, suflîndu-și nasul 
și batista unui vînător de munte, eu sînt de 
acord să-1 iertăm și să-1 ajutăm ca în viitor 
să nu se mai întîmple..."

„Șî-ai să-1 ajuți chiar tu, a chicotit Chimistă, 
jlUi^uașa, eleva Bărbuței ?“

Soarele se ridicase binișor; pieleșcfta. jp«-pjy 
cioacele fetelor, s-a destins ; era noyă,^

— Nu. eu am ceaiul meu.
Ștefan Traian își scoase termosul din dulap 

fi-si turnă un pahar. Apoi așteptă începutul dis
cuție i-

— V-ar deranja dacă r-aș cere să-mi cedați 
trei țigări ? întâmplător, n-am luat pachetul cu 
mine.

— Nu. poftiți.
— Iată, un leu și douăzeci de bani. Dumnea

voastră nu fumați ?
— Un moment, lă vă dau restul. La ora asta, 

nu.
Apoi începură discuția despre contractul pri

vind intre prinderea din Floroaia.
— Să ținem seama de faptul, adăugă Grozan, 

că și dumneavoastră și eu sintem angrenați și in 
alte lucrări, care pot aduce prelungiri imprevi
zibile.

— In cel mai rău caz, facem o organizare lo
cală de două schimburi.

— Asta e valabil pentru dumneavoastră. Eu in
tru în perioada examenelor pentru doctorat.

— Atunci eu ; dar aranjați să-1 primesc pe 
Borbely.

— Evident.
— E douăsprezece și-ar fi cazul să mă reîn-

lulion Olariu : „Toledo Puerto del Sol”

torc în laborator. Ce-ați zice de o țigară ? Sîn
teți invitatul meu.

Fumară în tăcere, apoi Ștefan Traian coborî 
in laborator. își aranjă fișele pe masa de co
mandă și conectă instalația. Uruitul ei și cifrele 
roșii ale numărătoarelor electronice îi anihilară 
celelalte percepții. începea experimentul. La ora 
treisprezece și cincisprezece era sigur că par
cursese suficient domeniul de măsurători. Deco- 
nectă instalația și-1 căută pe mecanicul de sec
tor.

„înțeleaptă remarcă, a continuat „literata44, 
vădit mirată că un creier făcut pentru NaSOj 
este in stare și de altceva, te felicit domni
șoară".

Directorul 8-a uitat la ceas, era tîrziu, după 
pauză ar fi avut istorie la a zecea, nu mai 
putea lungi povestea cu scaunul, profesoara și 
lada de lemne. Luîndu-și un aer solemn și 
distant, de om pus să judece și să dea ver
dicte, a făcut un pas în față, rupindu-se de 
ceilalți.

„Elev Rădulescu, a tunat, la nici un metru 
de urechile inculpatului, te iert".

„Cum ce ?... tovarășe director, a sărit Chi
miste, vă da ți seama de gravitatea faptei aces
tui... acestui..."

„Te iert, a tunat mai departe directorul, pen
tru că meriți o șansă. Unu. Te iert pentru că 
ai cap. Dot Și te mai iert pentru că-1 văd 
pe taică-to cum vine de La atelier".

Și-a vi rit mina In buzunarul halatului, apoi 
trecind pe lingă ceilalți, rămași cu gura deschisă 
ți tremurind de indignare, a intrat in clădire.

„Rupeți rindurile, a țipat profesorul de sport, 
|i intrați la clase !“

Cel dintr-a opta au rupt-o la fugă, Îmbrân
ci n du-se și țipind pe 9Cările din dreapta.

Cei mari au rămas mai la urmă, arătindu-se 
mulțumiți și afectați.

Numai Tuțu Rădulescu a rămas pe loc, cil 
umerii căzuți, ca o găină beteagă.

„Cine-i tac-to. bă ?!..." a șuierat Cromwel, 
profesorul de istorie, incercind să împuște doi 
iepuri dintr-o dată : s-o consoleze pe Chimistă 
ți «ă-I pună ,Ja buzunar" pe director.

„Ca-zan-giu_." a silabisit Rădulescu sfirșit J 
pur și simplu nu înțelegea de ce-i făcuse di
rectorul o asemenea figură ; la banchet, după 
două ore de zdrăngănit la chitară, avea să 
mărturisească (absolut deliberat) că-i venise să 
intre în pămînt de rușine.

Mama Sofi a pus mina pe coada clopoțelului j 
lunetele lui au gpart aerul ; calde, vesele, crista-
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line, urci nd și coborând după cum Iți mișca 
bucătăreasa mîna.

Maria se gindea la Ion Budai-Deleanu.
Bondoaca de geografie nu descoperise cam pe 

unde vine Latina.
Bibliotecara se jurase pe „Castelul Pălărie- 

rului" să descopere drama.
Iar Tuțu Rădulescu se gîndea la gestul di

rectorului și, pe măsură ce înțelegea, îi venea 
să-și roadă unghiile, să-și tragă pumni în cap 
și, ca o autopedepsirc îndelungată-, să fugă toată 

.viața de. pîjnea qu. untură, valența. cloruiui și 
. Ui* de Jemne, miroșind a rășină...

— Bade Costache, eu am terminat. V-aș ruga 
să vă luați sculele și să puneți instrumentele în 
cutii.

— Mai lucrați aici ?
— Nu știu, să vedem ce spune prelucrarea 

datelor.
Cu fișele în mînă. urcă la primul etaj și intră 

pe ușa pe care scria ..SaLa calculatoare".
— Ai trecut și pe la noi ? îl întrebă Silvia 

Leva.
— Am ceva de calculat îmi dai instrucțiunile 

pentru „FeLix CE-15“ ?
Se așeză în fața claviaturii și cuplă calculato

rul. Silvia se opri lingă el cu dosarul in mină.
— Ești supărata ? o întrebă $i-i atinse șolduL 
Ea zi mb: și-] sărută pe obraz.
— Vrei să-ți fac o limonada ?
Fără să mai aștepte răspunsul se duse la chiu

veta. umplu un pahar cu apă, turnă trei lingu
rițe de apă. stoarse o jumătate de lămiie și în
cepu să amestece. Zgomotul carului de imprimat 
acoperea zăngănituL

Ștefan Traian, absorbit de acționarea tastelor 
și aparițiile cifrelor, bău aproape automat limo
nada. Pe măsură ce se apropia de sfirșit simțea 
că e copleșit de oboseală. Două erori făcute îi 
sporiră atenția. In fine, deconecta calculatorul și 
se întinse pe scaun.

— Totul e minunat. îi spuse Silviei, și limo
nada ta a fost minunată.

— Te-ai liniștit ?
— Dacă vrei, mergem după-masă la cinema.
— Vrei tu ?
— Haide, nu te supăra ; mă duc eu după lucru 

să iau bilete. Vrei să ne intilnim diseară, la opt
sprezece treizeci, la „Feldioara" ?

— O să-mi pun rochia cea lungă.
Ștefan Traian ieși cu grijă și bătu la ușa 

^Șef de secție. Secretariat".
— Șeful e înăuntru ? o întrebă pe secretară.
— Da. se poate.
— Tovarășe doctor, spuse Traian intuind, am 

terminat și cu ventilatorul pentru Pentei. Totul e 
foarte bine, priviți vă rog rezultatele.

li întinse pe masă fișele de calculator.
— Bravo ! Dă-i înainte.
— In curând trec la contractul pentru Floroaia.
— Bine. Poți să-ți iei fișele, treci la redacta

rea materialelor. Profesorul dorește să fie totul 
In termen. Am trecut de teorie, acum acționăm.

— Am înțeles, la revedere.
Pe scări se in crucișă cu frâu Vilma. femeia 

care făcea curățenie după-masa în clădire. Era 
ora paisprezece.

— Bună ziua, frâu Vilma ; ați udat florile 
mele ?

— O. astăzi e tare, tare cald. Am udat ieri șl 
astăzi. Eu am grijă.

— Mulțumesc, la revedere.
Pe coridor. Roland Steiner venea fiuierind șl 

bătind ritmul cu palmele.
— Să trăiască ursulețul Ștefan ! Cum o duce 

ursulețul Grozan ?
— Bine, bea ceai contra inimii.
— Ho. bo. ce simpatic îmi este. Tu ce faci ?
— Am terminat niște încercări și-au ieșit 

foarte bine.
— Așa e. ieșirea e totul ; te-am salutat !
în birou, nu era nimeni ; se așeză pe scaun, 

puse hîrtiile în ordine în dosar și se opri, gîn- 
dindu-se la cuprinsul textului final. Dar se sim
țea prea obosit să-1 scrie ; renunță, deși știa că 
are să-1 urmărească, azi șl zilele următoare, la 
masă și în pat, amplificîndu-se și acaparîndu-1. 
Se uită Ia ceas : paisprezece treizeci. „Prea tîr
ziu pentru o țigară, își spuse, se apropie prân
zul". Așa că luă cartea lui Oshorne, „Fans" și 
începu să citească. Pocnetul unei uși îl aduse la 
realitate : paisprezece cincizeci și cinci. își 
prinse clemele la pantaloni, controlă dacă avea 
la indemină cheia lacătului cu care legase bici
cleta. puse dosarul în birou și halatul în dulap, 
Încuie sertarele și dulapul, apoi ieși.

Pe scări coborau și ceilalți, tinerii gălăgioși ?i 
veseli, vîrstnlcii ponderați. Semnară pe rînd 
condica de prezență și se risipiră. Femeia de 
serviciu încuie în urma lor ușa de la intrare și 
dispăru în interiorul clădirii.

florica 
mit roi

Ca o rândunică 
îmi voi lua zborul
Cit de mult mâ urăște infirma I
Sub picioarele mele de cal ea adastâ 
sperând sâ recompunem împreuna 
moara de vint, 
cu pîăminii putrezi imi striga 
vorbe de iubire și de ocară I 
Ah, orașul pe care l-a clădit sub

picioarele mele 
îl voi zdrobi in tihnă 
mâ voi bucura de plăcerea hranei 
ca o rindunică imi voi lua zborul 
eu, uriașa cea fricoasă I

Tu nu mă mai vrei
Tu nu mă mai vrei, căci 
din carnea arsă 
tot ce mai sclipește pe rug 
este dulcea mea dorință, rămasă întreagă 
întruchipată de găvanele strepezite

ale ochitei 
și batjocura mulțimii 
te înverșunează 
împotriva mea 
ca pe o piatra 
o, te-am iubit, așa aș vrea să 
foșnească cenușa mea 
toropită, îngenuncheata lin 
la picioarele tale de carne crudă

|i oaie tari

Saltimbancii
surorii mele

O iubire mistuitoare ne ține 
drepți pe fir 
deasupra prăpastie! mistuitoare 
tu surîzi cu 0 floare albă în 
colțul gurii 
ca o pata de zăpadă 
N-am terminat să-ți spun tot, 
deasupra golului depun 
o coloană de un 
alb orbitor 
îl astup o secunda mistuitoare 

ca^e ești floarea sîngelul meu n .mnan
, a iubire mistuitoare jie fine drepți ; 3

Cineva mi-a deschis 
ușa rîzînd
Cineva mi-a deschis ușa 
rîzînd 
și mi-a spus : 
ești de risul diavolului, 
uite ce iubești mai 
mult cum ride de 
plăcere in brațele Iul 
dar eu am țipat 
victorioasă : 
Voi construi pînă la 
capăt coloane 
majestuoase coloane albe I

Ca o lovitură de pumnal 
în inimă
Deodată titanul melcilor prinse speranță 
din el crescu un copac radios 
pe neașteptate] ca o lovitură 
de pumnal in inimă crescu I 
Dar cu cita ușurință m-am purtat I 
De parcă aș fi plutit de colo-colo 
ca un fulg dus de vint 
M-am purtat fără pic de grijă 
Acum s-a stins moluscă mică 
s-a indepărtat vertiginos 
pot sâ spun că vertiginos 
NICI N-A MAI EXISTAT 
vertiginos, ca o lovitură 
de pumnal in inimă I

Rugă către 
bărbatul iubit
In fața ta m-am mușcat singură de gură 
și m-am îmbrățișat strălucitor 
ia-mă acum in brațe, ca pe un frate iubit 
și arată-mi cit de clară e moartea 
Ca un cuib de scorpioni răscolit 
a fost dragostea 
nici n-a apucat țipătul să facă lujer fraged 
și otTava s-a întins ca demența 
Odihnește-mă, liniștea mea.

Lumina îngemănată 
cu umbra 
înfiorătoare este privirea pe eare mi-o arunc I 
Nici o pală de aer, nici un hohot de plins I 
înfiorătoare este privirea pe care mi-o arunci 
Lumină îngemănată cu umbra, cobor seara 
Nici o pală de aer, nici un hohot de plins 
înfiorătoare este privirea pe care mi»o arunci 
Fulger, fulger orbitor 
și tu, blinda, galbenă lumină 
o, voi, care sunteți ale mele, 
numai ale mele 
lăsați-mâ, lâsați-mâ să mâ transform

in femeie 
desfigurată femeie cu care 
m-am luat de mînă și am rîs I

0 
0 t

Un abur de foc este sărutul 
cucernic și decapitat 
cu capul plin de pietre 
îngenunchez in fața ta 
viața mea ia înfățișarea singelui 
cu capul plin de temple 
îngenunchez in fața ta 
dar imi voi lua zborul 
ca o căprioară decapitată 
rivnesc incâ o dată 
sâ mai fug.
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intilnirile « Luceaiăruluî »

<r yriwl u e.
Ncsiirșit 

pămint flc Hori
e spune, iar cînd nu se spune, se serie 
că rareori ajungi acolo unde ai mai 
fost cu mereu aceeași grabă de gaze
tar care-și caută exemplele fără do
rința de a ie repeta. A fi scris despre

un sat cîndva este primul obstacol in calea 
unui condei cu diapazon, pentru că — de ce să 
n-o recunoaștem ? este destul de greu să repeți, 
fie și după cîtiva ani, o biografie limpede, 
dreaptă, fără meandre ascunse. De aceea, reîn
tors in comuna Gheorghe Doja, una dintre cele 
mai avute și frumoase comune din Cimpia Bă
răganului, pe unul din drumurile albe ce 
încărunțesc pletele de griu ale cimpiei fi Însoțit, 
la fel ca și prima oară, o vreme, de cureaua bă
tută in copci de argint a Iatomiței, m-am În
trebat, pe bună dreptate, cum as putea acrie, 
dacă nu mai bine, mai mult — despre înfăți
șarea ei, înfățișare ale cărei trăsături îmi erau 
de-acuma cunoscute. Iată-le, puține •> nu in
tr-o anume ordine, așa cum le-am (inut eu 
minte de-atunci : înființată după primul război 
mondial pe loturile de pămint cele mai rele ale 
Iui Barbu Catarg!, loturi date unor familii ce 
luptători prahoveni din Mtele Rinari, Drajna de 
Sus, Drajna de Jos, Cioranl. Noii „proprietari* 
erau săraci între săraci, veneau an de an să-și 
muncească ruptura de pămint, din primăvară 
pină in toamnă, adipostindu-ae in bordeta aau 
îub coviltirele căruțelor. Pentru aceasta «nu 
numiți și „cokxiiați*, pină cind 2M de tanui.i 
rămîn cînd dă bruma In 1822. In case de crengi 
împletite, lipite cu pămint și acoperite cu stuf 
sau coceni, pe o margine a lacului Fundata. In 
jurul lor pirul le înghite lacom recoltele care 
nu sint mai mari de... 1 500 kg griu la hectar ’ 
De mers, merg în tir Ud cu talpă din pălâni 
vechi care țineau plnă ce intrau pe miriște ți 
se găureau ca sita. De mincat, minrau mAml’i- 
guță prăjită cu sare, mincare de care sigur prin
cipesa Elena, care îți dăduse numele satului nu 
s-ar fl atins nici măcar cu privirea. Da invitat 
învățau, in 1924. In casele invițiior.lor și jdi 
după mai bine de 10 ani U s-a făcut o «coall : 
2 clase și 1 coridor. Cind se fmbrăcau. «e Im- 
brăcau in petice adunate din generație in gene
rație. petice tradiționale, care Însumau „costuma 
familiei. Iar de murit, mureau cu zile, hlinzi si 
neputincioși, cu ochii țintă la cerul alb al Bără
ganului care, numai el, le-ar fi putut tnnute - 
doctor. Lor, acestor oameni necăjiți, cu ofaraxrle 
arse de amărăciune și deznădejde. 11 ae ma. 
spunea și „coloniați", cu alte cuvinte co
loniști” cînd ei nu erau altceva decit 
niște umbre sărace ale p&nrdntului împinse de 
disperare din albia seacă in care se născuseră. 
Viața lor nouă de așa-ziși colonizatori era u4>- 
ma cu cea veche, sau poate, în lipsa speranței, 
mai rea, sub lumina de gutuie putredă a lămpd 
cu gaz. Este deci ușor de Înțeles, și nu trebmu 
să ne mire, că la Înființarea primei kw întovără
șiri averea obștei număra... 12 601 lei. C5ți tete 
n-aunpițftkftșt^.țul u place să-ți amintească, gă- 
răcia? Aâiăzj această avere n-ar putea plăti aici

• Cenaclu] revistei „Luceafărul* a 
fost nu demult prezent în mijlocul 
locuitorilor orașului Țăndârel și-al 
cooperatorilor din comuna „Gheor
ghe Doja" Județul Ialomița. Ambele 
Intilniri s-au desfășurat in cadrul 
Festivalului național „Cîntarea Ro
mâniei-, fiind organizate în colabo
rare cu Comitetul județean de cul
tură șl educație socialistă Ialomița, 
eu sprijinul secției de propagandă a 
Comitetului Central al U.T.C.

Prima șezătoare literar-artistlcl a 
cenaclului a Început in grădina de 
vară a Casei de cultură a orașului 
Țândărei, sub o ploaie de flori de 
salcim. Poetul Mircea Dlnescu a 
deschis șezătoarea cu „Baladă veselă 
de dragoste pentru tristețea celui 
plecat in armată-, apoi Anca Bur
lacii, tlnărâ interpretă a cîntecul ui 
popular al acestor meleaguri, a cîn- 
tat o baladă, pe versurile poetului 
lalomlțean Eugen RomecL Frumoa
sele versuri ale poeziei Iul Virgil Ca- 
nanopoi „Contraste- șl-au găsit tonul 
și ritmul In muzica compusă și inter
pretată de Adrian Antonescu. Actrița 
Sanda Maria Dandu. a recitat cu 
sensibilitate ..Floare albastră*— Apoi, 
după clteva minut* de Între
rupere, șezătoarea și-a schimbat se
diul desfășurării — din cauza unei 
furtuni specifice Bărăganului — ln 
ia_a Casei de cultură. Liliana Unu, 
o mai veche musafiră a clmpiel, ci
tește poezia inedită „Noaptea In dm- 
p:e" Actorul Ion Lemnaru face cu
noscută spectatorilor poezia ..Viața 
pe roți* a poetului Dan Verona. ȘL 
poate pentru a continua idee* în- 
ecp-tă în poezxa amintită. Dan Ve
rona a*șu . O lume cu totul mira
culoasă". Benedict Popescu, tin foarte

I
Sande Marla Dandu

Ion Lum nora

talentat interpret de muzică tînâră, 
a clntat mal Intll o baladă pe versu
rile poetului Luca Onu. Prezentat 
ca „un poet care reconstituie 
în vers mitologia românească", 
a citit din creația sa, poetul ‘Ion 
Gheorghe... Programul cenaclului își 
continuă firul de poezie și mu
zică. Cîntă, din nou, Adrian Antones
cu, citesc din versurile lor Veronica 
Galiș și Cornelia DJigola. In final, 
după o nouă rundă de cîntec cu 
Benedict Popescu, aplaudat îndelung. 
Cornel Chlțuică, directorul Casei de 
cultură Țândărel încheie șezătoarea 
ipunind, printre altele : „Aceasta-1 
poezia, acesta-i cîntecul, acesta-i ce
naclul revistei „Luceafărul". Vă mai 
așteptăm la noi".

în comuna „Ghecrghe-Doja“, unda 
a avut loc a doua întîlnire, 
oamenii din pulul veniseră la în- 
tllnirea cu poezia și cîntecul după 
o lungă zi de muncă. Simoe Stelian, 
secretarul-adjunct cu problemele de 
propagandă, ne Informează că sînt 
prezenți fruntași în producție, oa
meni deosebiți, oameni pe care l-au 
cunoscut șl reporterii revistei noas
tre Iulian Neacșu, Ion Longin Po
pescu. Eugen Mihâescu, scriitori ce 
au fost ln comună lntr-o documen
tara prealabilă, pentru că „a devenit 
deja o tradiția a revistei „Luceafă
rul". a spus Nicolae Dragoș, de a or
ganiza astfel IntUnirila cenaclului cu 
prietenii săi."

în acea noapt*, oamenii de la 
„Gheorghe-Doja* au stins luminii* 
mult mai tfrau dedt a* obișnuiseră. 
Avem speranța că ișl vor aminti d* 
ea.

C1OMCA1

Adiiai» Antontwu

Benedict Popeicu

■■

URSIM SCRISE FtNTDC hTllKIREA IIHSTE1 diaJUlSR» CC PRIETENII POEZIEI DIN JlDtȚL'L IALOMIȚA

(intcc despre Bărăgan
Gi da mo* muncașta Bărăganul 
Di cu im p p«nă-R ion, lacul.
Cu să Kaate din pănint, ia locna,
Grad ca i ar* aa crescut

De 0D4a M mă nat in grabă 
Feți duși spre-oii* poveri
Ca să ceașcă m ți-i dd să sugă 
De ia sate țarini puteri.

C-te l-a scai afară din kt basna 
b aă sărau. noaptea, cin-* stea. 
Gte-o rază tebă do Itoamâ.
Ca m boa tamaâ rate o vrea.

Ca ochiul de domsaeor 
Ce-a vegnoat ■ ternar 
Să nu dea pe carw* aer 
Și pe blind pârarat «tere*. 
F»e-i cugete! mm
Cum nsa pa-ou cv «tete 
Intr-o vraow de pede 
AurHâ ca an era

F*e-i brazi UMOMoa

» te^teteee sdrteumv

Ca niște păsări adormite
Tresar in vis
Sub amintirea soarelui.
A preacuratului miez,
Nenescului I
Doar cumpăna fîntinii 
încet coborind
Și iar urcind spre cer
Shnt măsoară timpul, 
La fiecare aplecare a el 
Inimile piecaților noștri 
Zvicnesc in fragilele tulpini
De mac
Și aerul împușcat de alicele
Sevelor
Moare fericii
ImbteȘjș nd Bat Ago nul.

UUANA URSU

'lurdulc cu boinl tinâr
măcar casa lor de odihnă cumpărată la Poiana 
Țapului, ca să nu mai vorbim de milioanele de 
lei, milioane adunate cu stăruință și cu 
hărnicie recunoscute prin Ordinele Muncii cla
sa I primite. Astăzi această comună cu nume de 
martir are tot ceea ce îi putea minuna Înainte 
pe locuitorii săi. „Cînd mi-au băgat lumina, îmi 
spune unul dintre ei, am pus bec mare afară, 
lumea trecea și se minuna de atită ziuă din 
curtea mea“. Astăzi dojenii nu se mai minu
nează nici de casele lor noi, nici de școlile lor, 
nici de dispensar, nici de cămin, nici de grădi
niță, nici de magazinul cu etaj de care se fo
losesc cit se poate de firesc de ani. Cifrele care 
le desenează cu contur ferm viața se schimbă 
mereu, cresc și de aceea nu le mai poți tran
scrie cu siguranța că, revenind, diferențele Intre 
cele vechi și cele noi nu vor fi prea mari. Ele 
sint așa cum aînt și el,oamenii, care le adună 
pe celălalt talger al unei balanțe care 11 înalță 
tot mai sus. Pămîntul lor. mi se spune, arătin- 
du-ml-se, este la fel de bun ca untul cel mai 
gras. El poate fi Întins pe piine și mincat chiar 
înainte de a rodi, mi «e spune. Iar de minunat, 
dojenii se minunează numai de cei cărora, ea 
și mine, le vine greu să audă că tot ceea ce 
văd s-a fntimplat atit de repede. Incit nici n-au 
mai apucat să uite ce au văzut In urmă cu nu
mai clțiva ani.

Să nu vaite insă, să ao-l doară 
Cind comorna va veni să-l ta. 
Bărâganu-I leagănă cu vintui. 
Ca sa doarmă cind I va tăia.

Secerat, m odihnește-o clipă 
Ș< de-ab«a așteaptă ca-ntr-o zi
Să-și înceapă iarăși munca sfinld 
Fora care n-ar putea trăi.

Cri de mult muncește Bărăganul 
Pentru oameni, pentru țara lui I 
Pentru cit dă Patriei de aur, 
Treauie trecut intra statui I

V1RG«L CAtlANOPOt

DAN YTRONA

Noaptea In (împle

Fîrcvu careva
Oe pddvi
Dorte.

Iulian Neacșu

Poem
Țării noastre co-i dorim î 
Soare veșme io chSm 
Soare vesme sad lucind 
Men ca prapuri de arg«ut 
Pe coline undmnd.
Merele de lonateu
Fio-a meri ca mfr-uo tea 
însorit frumos m or.
Ca loto lui Brincovwan
Ce-I sfidează pe sudan 
Cu și fără iatagan.
Fie-i dulcele izvor

V________________

teatru
Douâ ore 
de pace

b IeraasW oeWor Imm bate 
ram gria-a proptei morilor de griu 
mai aveau și ei pe-acasă 
crte-o mama, crte-un riu.
Cei câzuți veneau in țară 
cu piciorul prins in scară.
caii noștri, caii buni 
M-i lăsau prin alte lumi.

„Murgute, cu botul tinâr 
«■ îchijelo din umâr*.

MARIN LUPȘANU

televiziune^
„Gloria

A f u CBnu etnia

Istoria 
c plină toată 

cu țărani
A n acea zi din mai 1977, marea Cîmpte 

Română era udă de ploaie. Orizontu
rile ei, altădată largi, erau acum în
chise, apropiate. Cețuri subțiri, mal 
degrabă o perdea de ploaie fină șl 

persistentă, cuprindeau oameni, sate, copaci, 
culturi agricole. Torentul căzuse mai de cu 
noapte și fusese caracterizat de către cei din 
„Gh. Doja“ drept o ploaie „de milioane”. Expre
sia a ajuna la cunoștința mea prin Ion Gulie, 
șeful brigăzii a doua vegetală. Că expresia est* 
urmarea unui fapt real aveam a& mă conving 
în cursul zilei.

La „Gh. Doja* plouă rar, aici natura are șl acest 
obicei. Vara pămîntul, deși nădușește de gras 
ce e, pină Ia urmă se usucă, devine tărînă fără ! 
viață. Or, o ploaie căzută în prag de vară în
seamnă că peste anotimpul arșiței nu va călca 
seceta, ci va durui greu belșugul. Mai ales cind 
oioaia este urmată de o atmosferă umedă *1 
caldă, ceva Intre climă tropicală și subecuato- 
rială. In acea zi de mai 1977 dojenii vedeau vii* «4 
toarele milioane cum cresc, ae-ndesesc, Înver
zesc, se-ndreaptă spre floare, ajung fruct. Erau 
munca lor, iar o ploaie venise să le dea bob ir- 
nace spre ele.

Deci, în acea zi de mal, țăranii români soco
teau milioane și v-o spun eu că nu le stătea 
deloc rău. Dimpotrivă. Arătau doar cumpătați 
și buni gospodari. Pe retinele lor se proiecta 
nu un fragment din marea cimpie a existenței 
noastre ci chiar cimpia întreagă. Am străbătut-o 
cu trenul, cu bicicleta, cu piciorul. Era o gră
dină care semăna cu paradisul. Sau poate că 
era chiar paradisul. Prea era totul solemn sl 
sărbătoresc. Mirosea a crud, a ploaie, a pămint.

■ CU VITEZA DE 25 KM PE ZI

Vreau să spun că această cimpie are pentru 
noi aceeași semnificație pe care o au Carpații. 
Adică de a fi leagănul spiritualității noastre, do- 
vada că noi sintem p« aceste locuri de milenii 
Ei. tocmai acest lucru vor să-l demonstreze gl 
cei din satul „Gheorghe Doja", județul lalomiț*. 
Și nu le este greu. Exemplele le stau la Inde- 
mînă cu droaia. Lor însă le place să le aleagă 
pe cele mai ușor verificabile și. de ce nu. chiar 
vizibile. Sint oameni onești.

Moș N ecu lai Dumitrașcu știe din proprie ex
periența acest lucru, lucru care nu l-a încurcat 
deloc să se salte voinicește peste 80 de ani, sl 
aspire la IM și chiar la mai multi. îl cunoaște 
tot gatul. Un bătrin puternic, lănătoa, cu Ine* 
destui dinți In gură pentru a vorbi clar, răspi
cat De fapt după cum ipune lumea, râxpicat a 
trăit acest om toată viața. E, intr-un fel, unul 
dintre erori lot John Wayne. Un pionier. Adică 
anul <En erOti acela care. In filmele americane, 
taie pădurea, tead mlagtine. r lupți cu unul 
Grizzly pentru a-|i lire loc de cate, de «emănat 
și cules. La virata pe care o im eu acum. Ne- 
culai Du ml traseu, proaspăt Întors din primul 
război mondial, se muta din Drajna-Prahova. 
aatul său de munte, în creierul cîmpiei. Nu tu 
brad, nu tu piatră. Pămint și bălării cit vezi! cu 
ochii. Vara, focurile Gheenei.

S-au petrecut 55 de ani de cind In satul „Gh. 
Doja” cea mai arătoasă construcție era un bordei 
In care se afla prăvălia. Era singura construcție 
solidă și avea drept structură de rezistență bețe 
de lipan, care lipan se-nălța pînă la 2 m și era 
din belșug. Chiar prea mult. „Șase zile făceam 
cu boii din Drajna pină aici. Ni se părea că 
venim foarte repede". Mai greu, mai ușor, noul 
sat s-a văzut în 1925 cu nume și titlu de comună. 
11 locuiau cei care avuseseră lucrare grea cu 
nemții la Măr&șeștl, Mărăști, Oituz, cu viata, cu 
moartea, cu răsuflarea rece a războiului.

Acum satul are 13 străzi drepte și serioase, 
mai c-ar putea fi numerotate ca la New-York.

Sînt deci 55 de ani de cînd satele prahovene 
Nucșoara, Drajna și Cioranl au roit. Oamenii, 
cai, vite, corturi, atelaje. Dar moș Neculai este 
convins că el șl ai aăi nu sînt pe aceste locuri 
de 55 de ani, cl de sute și mii. Cindva, nici ei 
nu mai țin minte cînd (uită pînă și memoria 
colectivă, doar sîngele își înalță glasul șl ca a 
busolă spune „aici"), istoria le-a întors spatele. 
Călăreți străini le-au călcat grinele, casele. I-a 
găzduit și i-a apărat muntele. Mulțî s-au Intora

Diverse
Piesa lui D R. Popeacu „Boul ore d« 

pace" reprezintă. Înainte d« toate, în
cercarea de a reconstitui dramaticul 
eveniment al Războiului pentru Inde
pendență In spiritul semnificațiilor sale, 
al caracterului aâu modelator de deatln* 
omenești, o dezbatere, deci, la care iau 
parte nu numai două tabere aflate în 
fața unui moment hotârltoe al istoriei. 
Cit mal ales douâ lumi, douâ concepții 
opuse asupra Pbertâpl și a adevârulut. 
Confruntarea d'ntre câptlanul Andrei 
Dunftrlnțu și Cahlr, comandantul taberei 
adverse, care traversează întreaga piesă, 
capâtâ o încărcături tragică atunci cînd 
căpitanul român trebuie să «lcagi In
tre viața unicului fiu. Constantin, luat 
ostatec de turci folosit ca miză su
premă lntr-un joc prin care aceștia 
speră aă înlăture amenințarea dezastru
lui ți demnitatea proprie șl a poporului 
«Au. O cu totul altfel de luptă ia naște
re astfel, o luptă în care forța armelor 
este înlocuita de aceea a sentimentelor 
și convingerilor șl In care strategiile 
sint pulverizate de șocul credinței. O 
luptă în care Cahlr. oersonaj demonlzat 
șl abject, înzestrat cu trăsăturile defini
torii ale asupritorului modern, va aduce 
în scenă un întreg complex de argu
mente etnice șl mistificatoare în favoa
rea menținerii cu orice preț a puterii 
suzerane și a vidului conștiinței, argu
mente care nu vor rezista Insă în fata 
dorinței de libertate și de adevărata 
pace care vine sâ încununeze o realita
te Izbăvită de pericolul fantomelor.

Construită astfel, piesa lui D.R. Po
pescu cîștigâ In profunzime prin rea
lismul psihologie cu care este con
turată Crlna Dunârințu, tar tabăra 
română, viu și pitoresc reprezentată 
prin soldațil Stan, Mitru, Radu, Costa- 
che, etc., amplifică perspectiva, susfi- 
nînd lntr-un fel ciocnirea surdă care 
se desfășoară între protagoniști șl con- 
cretizlnd dezbaterea Ideologică la care 
participă atîi tn calitate de martori cit 
șl de implicați

Pus în scenă la Teatrul Mic în regia 
Soranel Coroamfi, ipectacolul „Două ore

__________________________________________  

de pec«" reprec-ntâ — *-**teâBBSW uoei 
lecturi «tente « ac>wen>oc pMUUL a 
■ cestui nbram poe— Mamaac. m care 
iși dau eoorarsxj laa Minn«rs la ra
lul căpitan alai IXmârmțn. Oița Tudora- 
ehe ln ace_a al Crrncx Dunârmța. D*Jia 
lanculaacu tn ;at*.pretarea personajului 
Cahlr, Visile Nipiiesra ln rotai ha AB. 
memorabu prin acuratețea echivalen
țelor scenice pe care Imb atent M prxa 
grija acordată detabulul arrnn firaov. 
Scenografia Adrianei Lan a cam poeneă. 
ingenioasă, a nrueturat spațiul lntr-un 
mod funcțional, rreind a nucă oază da 
liniște apărată de impietituiU* auxrcțe- 
lor care par să se deactudă spre ca 
fundal larg, c* loc al Infrumăiil spiri
tuale șl ca o promisiune a apropiatei 
victorii. In apec.acol există însă șa mo
mente de imobilism sau de m-șcare con
vențională. care nu pot fi justificat* 
prin duelul rdpUaior. tot «sa cum exis
tă și Împliniri demn* d* interes printre 
care sint de menționai en* solemnă a 
familiei Dunârințu înaintau dureroasei 
despărțiri de Constantin, amintind de 
masa rituală din filmul „Pădure* spin- 
zurațllor", precum și relațiile dintru 
tată și fiu, reacția lor comună în fața 
tragediilor istoriei, a destrămării pro
priei familii pe care o poartă cu sin* 
atitudinea lor de nezdruncinat. Reflec- 
tlnd intențiile autorului Sorana Co- 
roarri face din personajul Crinei Du
nârințu o expresie a revoltei și netm- 
pâcâril născute din contactul iubirii cu 
absurdul unui timp care-șj Înghite co
piii, echLllbrînd astfel structura specta
colului ș1 dlnd consistență conflictului 
spiritual care 11 delimitează pe eroi. La 
succesul spectacolului contribuie și in- 
terprețu ostașilor din tabăra română, 
printre care Vistrlan Roman, Papii Pan- 
duru, Nicolae Pomoje Miticft Popescu, 
etc. tar Olga Tudarache coniribuie încă 
o dată la adecvarea și patosul atmosfe
rei, prin interpretarea sensibilă a boce
telor șl a ctntecelor de dor.

Valentin Dumitrescu

FlhnnJ mneical renunți cu greu La 
formulele sal* consacrate, fiind sau 
istoria unei cariere încununate de-o a- 
poCeozâ fl^lă, sau o poveste ln care, 
cind ti-e lumea mai dragă, eroii ie 
opresc și ae apucă să cinte lungi mo
ri oloage sau dialoguri lirice. îndeobște, 
conflictul crest cu mijloace dramatice 
este punctat de intervenția muzicii 
care nu se mulțumește cu simplul rol 
de acompaniament discret.

Filmul lui Alexandru Bocâneț este 
însă un spectacol — de la început pină 
la afirșit — o generoasă explozie de mu
zică, dana și imagine în care gestul, 
cuvintul, dorința abia exprimată, de
clanșează torent* de sugestii vizuale și 
muzicale, văzul și auzul fiind primele 
care caull să fie convinse. Este o de
tronare ■ teatrului in favoarea Înțele
gerii prin sunet și imagine plastică, un 
mod de comunicare mai direct, mai a- 
fectlv Cotidianul nu mai este doar un 
izvor de situații, ci o sursă inepuiza
bilă de ritmuri și armonie.

Regizor de televiziune, organizator 
de shaw-uri pline de vervă și ingenio
zitate. Alexandru Bocăneț a fost unul 
din acel pasionați pentru care lumea 
nu există decit dincolo de camera de 
luat vederi ; Gloria nu cîntl este ex
presia cea mal directă, mai sinceră, a 
acestei pasiuni — un film foarte per
sonal

Discursul artistic se sprijină mai fi
les pe aglomerarea miiloacelor artis
tice, pe ritmul obținut din montaj, din 
imaginea deosebit de vie realizată de 
Stefan Fay. pe costumele inspirate 
create de Doina Levința. Trupa de ba
lerini condusă de Cornel Patrichi cu 
talent și originalitate, este unul din 
cele două argumente de bază ale con
cepției regizorale ; muzica ar fi tre
buit să fie al doilea argument dar, din 

păcate, partitura muzicală este una 
oarecare, cu nimic mai bună decit pro
ducțiile cu care ne-am obișnuit, un 
oarecare acompaniament fără pretenții.

Actorii, luați și ei de șuvoiul de su
net culoare și mișcare, au totuși ră
gazul unor scurte recitaluri care între
țin o atmosferă caldă, intimă : Toma 
Caragiu in rolul unui savant candid, 
Tora Vasil eseu și Hontfiu Mălăele in
tr-un cuplu ingenuu, Jean Constantin 
ale cărui calități de actor de film sint 
luate ln sfirșit in serios, după atitea 
roluri în care a fost folosit doar ca 
pată de culoare. Scenariul lui Dumitru 
Solomon are replică spirituală, situații 
firești, in perfectă concordantă cu in
tențiile regiei — unul din scenariile 
cele mal bune din ultima vreme. Nu
meroasele argumente de reușită ale 
filmului 11 apropie de un adevărat 
eveniment artistic.

Nicolae Mateescu

Iulian Olariu : 
„Alb ți albastru in Baleare"

a Atlt Înainte cit și după Conferința 
națională a scriitorilor, redacția lite
rară a televiziunii a organizat ci te va 
mese rotunde care propuneau încă din 
titlu teme de mare interes, în cadrul 
cărora cei invitați urmau să-și schi
țeze opiniile in ceea ce privește pro
pria lor activitate intr-un domeniu sau 
altul al literaturii. L-am putut astfel 
asculta, intr-o discuție despre poezia 
patriotică, pe Nichita Stănescu care, 
cu inegalabila «a căldură sufletească, 
a vorbit despre înțelegerea pe care 
trebuie te le-o acordăm tinerilor care, 
dt se poate de firesc, iși aleg teme 
poetice dintre cele mal grele și am
bițioase, urmind astfel destinul celor 
dinaintea lor care nu au făcut altfel. 
Cuvintele poetului au sunat cu atît 
mai convingător cu cit avem ga
ranția versurilor patriotice scrise de 
el de-a lungul anilor, versuri care-i 
ilustrau într-adevăr ideile exprimate 
in emisiune. Pentru că se observă, 
din păcate, persistența unui mai vechi 
obicei al redacției literare TV de a 
nu invita întotdeauna la asemenea 
mese, să le zicem, cu titlu, tocmai pe 
aceia care pot ilustra titlul nu numai 
cu cele citeva cuvinte spuse ad-hoc, 
ci și cu propriile lor cărți care le pot 
susține. Se creează astfel destule con
fuzii, din moment ce scriitorii invi
tați să susțină o idee sau alta sînt 
dintr-aceia care. In cel mai bun caz, 
le acceptă cu indiferența unui epigra
mist cind se discută despre romanul 
istoric. De aceea ar fi de dorit ca, 
mergîndu-se in direcția, permanenti
zării contactului scriitorilor cu citi
torii lor $1 prin Intermediul micului 
ecran, redacția literară TV să invite 
Ia mesele rotunde pe care le organi
zează autori care ilustrează prin acti
vitatea lor literară și publicistică ideile 

despre care vorbesc, care militează 
pentru ele cu stăruință și nu ocazio
nal, fără convingere.

e „Deși este luna mai și nu est* 
prea cald, spunea reporterul, ber* 
Încă se mai găsește". Această simplă 
afirmație i-a nedumerit pe mulți din
tre aceia care umblă cu sacoșele da 
la o alimentară la alta fără să gă
sească bere. Lucrurile însă s-au lim
pezit cind camera, plecînd de pe 
chipul zîmbitor al reporterului, nc-a 
dezvăluit locul unde acesta descoperise 
că mai este bere : fabrica de bera 
Grivița. Cui îi comunica reporterul 
această constatare ? Directorului că
ruia urma să-i ia un interviu I E bina 
totuși că se găsește bere In fabrica de 
bere și nu altceva.

• în „Viața economică a Capitalei-, 
emisiune difuzată pe programul 
2, am urmărit un timp cu interes în- 
tilnirea anuală a comerțului cu fa
bricile de confecții și încălțăminte 
pentru Încheierea noilor contracte 
prin care se va hotărî ce vom Incălța 
și îmbrăca de-acum încolo. Aflați pe 
litoral, aceștia ne-au prezentat pe 
rînd scuzele pentru modelele care nu 
ne plac, învinovățindu-se pe rînd de 
inerție, lipsă de gust etc. Problema 
este veche, reprezentanții industriei 
pretinzînd că nu li se comandă mo
delele noi, iar cei ai comerțului că 
nu li se prezintă asemenea modele. 
Reporterul, vioi și incisiv, a surprins 
tocmai aceste neînțelegeri, deasupra 
cărora, în finalul emisiunii, au plu
tit zîmblnd manechinele. Fiind o pro
blemă de interes nu numai pentru 
bucureșteni, reportajul ar fi trebuit 
programat pe 1.

N. Iulian



întâlnirile «Luceafărului» ________ _

in cimpia soarelui»
la cîmpie încă de pe-atuncL Dar unii, printre 
care și cei reintorși atunci, In vechime, și-au 
botezat noile gate cu numele de dinainte. Un 
fiat a căpătat alt nume : Netoți. Denumirea ar 
stîrni hazul, dar se dovedește foarte gravă. Cei 
din sat nu erau neajunși de minte. Lipsea o 
parte dintre ei, cei care rămăseseră în umbra 
muntelui. Oamenii nu erau toți și-și botezaseră 
satul ca atare. In 1922 s-a reîntors ultimul val 
din cei plecați cindva. Au întemeiat colonia „Va
lea lui Sinan-. Se spune că un Sinan și-a lăsat 
oasele și soldații pe această vale, bătut de 
Mircea, Vlad, Mihai. Nu departe „de din vale", 
sînt mlaștinile de la Rovine. Colonia „Valea Iul 
Sinan" se cheamă acum „Gh. Doja-, iar strajă 51 
stau tumulii milenari. Chiar și numele satului 
îi leagă pe cei din Valea lui Sinan de înălțimile 
istoriei. Niște tirani au căutat în istorie un 
târan. Le trebuia un nume pentru sat și l-au 
găsit la 1514. Spune Moș Neculai că n-au trebuit 
să caute mult. Istoria e plină toată cu țărani. 
Doar alegerea a fort grea.

Gheorghe Doja. în Republica Socialistă 
România sînt trei sate cu acest nume.

■ DE LA INALJIMEA BICICLETEI

în satul „Gheorghe Doja-, bicicleta este un 
locuitor obișnuit. Nu este casă în care ea să nu 
fie prezentă. face zgomot, deci nu trezește
vecinii, nu scoate fum, deci nu orbește găinile, 
nu trebuie să-i dai fin, să rinești în urma ei. 
s-o păzești să nu intre în tarla. Pur și simplu îi 
dai două, trei pompe la roți — dacă sînt moi. 
încaleci și la drum tătuță.

t
lon Gulie, brigadier, unul dintre cei patru 
.vegetali" ai cooperativei agricole are 42 de ani. 
doi copii și două biciclete. MS însoțește la cîmp 
Parc-ar fi un ghid într-o expoziție. Desigur e 
noroi, desigur e rouă mare. Desigur, desigur. în 

luna mai pe cîmpurile celor din „Gh. Doja“-Ialo- 
mița ai ce vedea. Iată : 19 Grîu, 24 Porumb. 9 
Floarea soarelui. 10 Sfeclă de zahăr, 7 Orz, 
9 Grădină. 1 Ricin, 1 Fasole, 3 Lucernă. Ai crede 
câ e un sistem de notare de la 25 la 1. Eroare. 
Este numărul de loturi semănate cu fiecare cul
tura. Sînt multe, pentru că dojenii, deși au 
coborît de la munte, știu și fac agricultură la 
marea artă. Pămlntul lor este de două feluri : 
bun și ceva mal puțin bun. Cel mai puțin bun, 
situat în jurul satului, înalță în fiecare vară 
popoare de floarea soarelui și porumbiștr. Griul 
e ceva mal departe de sat. e mai boieros. Din 
toată cîmpia dojenitor singura plantă conștientă 
de sine la această oră este Griul. Lanurile au 
acum un verde deschis, lucios. Spicele au mus
tăți, lapte șl seve. Unduiesc. E deja în ele o 
idee de auriu. Pe cîmp e un zgomot incert. Ai 
senzația unei bătălii ciudate. Si bătălia chiar 
există. La nivelul spicelor. Acum se conturează 
boabele de griu, plinea noastră de la anul. Am 
cunoscut această pîine de la înălțimea unei bici
clete și m-a durut inima că ploaia îi făcuse 
și-un dram de rîu. Culcase o parte din griu la 
pămînt și doamne, în curînd, spicele vor fi grele. 
Un om care le veghează de ani și ani destinul, 
bunul meu prieten Ion Gulie, le învăluia încre
zător cu privirea. Umăr la umăr, cicliști fără 
pretenții, dezbăteam serioasa problemă a sfeclei 
de o jumătate de chil. Pe sub ochi ne trecea 
cîmpia : grîu, sfeclă, vie, grîu, orz, sfeclă, floare, 
grîu...

Eram doî oameni eunoscuți întîmplător, legați 
de firul subțire și rezistent al amintirii. $i poate 
nici nu ne dădeam seama că Marea Cîmpie apar
ține amîndorura și multor milioane ca noi.

■ TRĂIASCĂ OAMENII I

Din cel 4 miliarde de locuitori ai planetei 
Pămînt. 3.647 trăiesc, iubesc, speră, ae împlinesc 
în satul „Gh. Doja- din Cimpia Română. Una din
tre cimpiile pămlntului. Nu cea mai mare, nu 
cea mai mică. Un loc unde omul W obține hra
na. se simte bine și stă pin. De nicăieri nu vom 
aștepta mai multă mincare și mai bună decit 
din partea cimpiei. $i dacă avem cîmpie înseam
nă că putem face și alte treburi decit cele nu
mite cultivarea pămlntului și creșterea animale
lor. Putem gindi — cîmpia ne hrănește, putem 
visa cu folos — cîmpia ne hrănește, putem cînta 
— cîmpia ne hrănește, putem scrie, putem mer
ge în excursie, putem lega prietenii, putem. Sînt 
adevăruri banale. Noi n-am putea scrie nid un 
rînd, iar orașul nostru n-ar fi atit de strălucitor, 
dacă la „Gheorghe Doja- sau in alte sate n-ar fi 
oameni vrednici, conduși de alți oameni vrednici, 
dacă oameni ca aceștia n-ar însemna somnul, 
nașterea, curgerea cosmică a semințelor, viețui
toarelor, însuși crugul vieții semenilor lor. Sînt 
țăranii noștri care vin din adincurile vremii, de 
dincolo de primele diviziuni ale muncii. Viața 
lor e cît mileniile și de aceea cei 55 de ani îm
pliniți la „Gheorghe Doja" sînt doar o fărimă din 
existența celor care n® slnt părinți, bunici, stră- 
stră-bunici — oameni care au rezistat în vifor
nițele istoriei, oscilînd intre munte și elmpie, 
forme de relief extreme, preferindu-le deopo
trivă.

La mulțl ani, prieteni I Vreau să vi spun asta, 
măcar în gind. In fiecare zi. mii de ani de-acum 
’nainte !

Eugen Mihăescu

z - — - - -
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CU PRIETENII POEZIEI DIN Jl DEȚUL IALOMIȚA

Pc cînd dăduse 
griul

Fragii
Ies fragii din păduri pinâ la margini

de drum 
Rugîndu-se de mațini, de călători cu

grăbită privire: 
- Vă rugăm, opriți*vâ  o clipă ți ne culegeți 
Luați in seamă ți sfinta noastră menire.

•) Iulian Olariu, „Impresii de călăto
rie din Spania" — pictură. Sala de expo
ziții din Str. M. Emlnescu 8, mai a.c.

Noi sîntem fragii, la palatele lumii 
Am fost profesori cindva de cadril, 
Noi tămăduim cu secrete arome 
Trupul subțire și bolnav de copil. 
Noi sintem fragii, păzitori de lumină 
Ce ne tragem din vestiți alchimiști, 
Altădată ne logodeam cu prințese

Și-nveseleam pe-mpârații ceî triști. 
Cu sfială eram așteptați pretutindeni 
Din miazâ-noapte la miazâ-zi,

Pe mare călătoream cu corăbii, 
Pe pămînt ne luminau drumul făclii.

Dar bucuria noastră cea mare 
De cind nimeni nu mai învață cadril 
E să ne strecurâm ca-ntr-un templu 
Pe limba cu cer norocos, de copil.

Opriți-vâ, deci, cu mașinile voastre ciudate 
Nu ne lâsați in fum și singurătate, 
Dacă n-aduce bucurie și alinare 
Seminția fragilor va dispare.

VERONICA GALIȘ

Mctamorîoză
Am visat munți după ploaia 
Brăzdați de ciudate canale 
Și noi, in chip de țestoase 
Purtindu-ne carapacea 
încolo ți-ncoace.

Ciudat cum nimeni
Nu se grăbea
Și nici nu dorea să se scalde 
Căutind poate - fără să vrea 
Aceleași locuri inalte.

Cită răbdare aveam 
Luind sfirțitul de la capăt 
Urcind dragostea ți ura *
Speranța ți nesperanța 
Mai sus de frunțile noastre.

■- ■ c i. .. - .

MARIA MARINESCU

Poem ca o cumpănă
Griu, un exemplu de formă a timpului 
sau sub forma unui mag timpul, cind 

se joacă ca un copil 
Acest timp care a mai trecut și prin

viața lui 
Pericle sau și mai demult prin viața

ursitei Pandora

Tatăl meu fie iți explic acest lucru 
Fiindcă Iu crezi câ poezia se scrie 

in afară de timp 
Despre bostănării n-am sâ-ți vorbesc.

Nici despre cai 
Pe acestea le știi și tu. Da ia aminte 

că lumina 
Curge. Și curge atit de tăcut.

Vinovată soartă. Cu gust de pelin.. Și cu fiere 
Exact cum ți s-ar spune bună seara

la naștere

Pentru cine nu poate înțelege cum crețte 
din viață poezia.

In casa unui melc adesea cobor 
ca intr-un beci. 

Cite lucruri frumoase acolo 
Prin coridoarele intortocheate

E atit de 
De multe ori chiar te pierzi ca 
Intr-un labirint căutind prin
Timpul răsucit in forma cochiliei groase.

NICOLAE SIRIU

plăcut I Și
«• -

Ecoul pădurii
transparentă, pură liniștea 
răsfrinQea ecoul pădurii 
de la marginea orașului 

pașii merg scurt, arcuit 
grăbind știute nostalgii 
in pădurea de la marginea orașului 

adun ie palme 
ecoul pădurii, ecouri 
și te chem, și le chem, și te chem.

pleoapă obosita de atitea așteptări 
frunza s-a așezat 
pe ochiri de apă verde 
oprit din loc în loc 
de neprevăzute chemări 
in pădurea de la marginea orașului 

adun ei palme 
ecoul păderii, ecouri 
și te chem, și te chem, și te chem.

CORNELIA DJ1GOLA_____ J

in spic...
recizeî că țăranii care-mi răspund mai 
jos La unele întrebări nu au nimic din 
.jfătosenia" si ..Înțelepciune®- idilică 
si edulcorată ce ae mai in ti Inerte une
ori în textele pe temă rurală. Ei lint 

cooperatori agricoli a căror trăsătură dominantă 
este aceea că sînt oameni de omenie. Ideal mi
lenar. vast cum e marea, cu nimic alterat vreo
dată. cei cu care stau de vorbă locuiesc in co
muna Gheorghe Doja din județul Ialomița. Am, 
deci. în față oameni moderni, oameni ai celei 
mai bogate cimpii din tară, care fac naveta cu 
autobuzul pină La marginea tarlalelor coopera
tivei agricole, si comunică prin stații de radio 
portabile în vremea culesului cind nu e timp 
să te intilneșli om cu om. specialiști in culti
varea sfeclei de zahăr și a fior ii-soare lui. pro
prietari de autoturisme, de tot felul de aparate 
electrocasnice devenite familiare cum erau odi
nioară albia si bătușul. căruța si caii, rirtuta si 
războiul de țesut, consumatori de cafea, pacienti 
anuali ai stațiunilor de tratament si odihnă, abo
nați La ..Cartea Prin postă-, cursanti ai inviți- 
mintului agro-zootehnic. depunători la C.E.C. 
(2 011 depunători din 3 600 de locuitori ai comu

nei !). oameni oentru care muntele, de unde au 
fort aduși la LmDroorietărirea din 1921. poveș
tile la gura sobei, expediente^ specifice (comer
țul cu cherestea, cu ._mobilâ~ de bucătărie, cu 
flori de sîincă. cu mere pâtule și poame afu
mate) au rămas simDle amintiri, rosturile grele 
Si esențiale ale cimpiei abeorbindu-le CU totul 
existenta si modelindu-le-o după criterii dol

■ DESPRE NIȘTE OAMENI AMBIJIOȘI

— Am auzit că brigada de la Zootehnie îngri
jește vacile cu Laptele cel mai dulce, nea 
Gheorghe Călin...

— Brigada mea De care o conduc din 1987. 
eu fiind brigadier de cimn înainte, face In
tr-adevăr lucruri bone, este o brigadă la locul 
potrivit.

— Ce erte acest «al de hlrtie ?
— Un afts cu care să-i amuzez pe aootehniști 

să meargă la Slobozia la Clubul tineretului.
— Care «int cei mai bum sootehmsti din bri

gadă ?
— Tudoee Niculae Tudoae Gheorghe si Praf

N'rcoUe. sert. tovarăș] zootehnici de 17
ani si cei mai vechi. Ei gfe*  xmrurii tovarăși 
din sector care dmâșear virrta d« M de ani.

— Cum cor.duci dumneata brigada, cum dis
cuți cu oamenii ?

— Ca discuții cu ei găsesc mereu înțelegere 
k cuvinte bune. Toci au contribuit cu cite 25 
de norme, o norml fiind de minimum M de lei 
in Gheorghe Deja. la Caatal omeaieL Toți sini

sj nu avem neolăcen.
— Dar cu Dresedir/^e Ion Spătârelu ?
— Lucrez ru președintele de U înființare 

Dină in prezent. Este un tovarăș impunător, 
care nu se complace cu nimeni, ne înțelegem 
din punctul de vedere aJ problemelor legate de 
•enoc- La tUUA lui a reușit la facultate.

— Care £±tean e cel mai respectat in sat ’
— Intii președintele care gindește eficient si 

a adus cooperativa de la o producție globală 
de 11 mii lei. la <5 milioane, apoi, il numesc 
pe Dorobanțu Marin, șef de echipă La cultura 
mare, care a scos echipa în toamna trecută cu 
9C de tei pentru o normă convențională. El per
sonal a încasat 45 000 lei bani gheață plus cerea
le si alte produse. Fiind cel mai vechi șef de 
echipă, in prezent aflindu-se la semănat in 
cîmp. e prea simpatic si simpatizat si nu știu 

ce metode folosește că cer multi să lucreza 
cu el.

— Ce-ți dorești de la viată ?
— îmi doresc de la viată să-mi duc copiii toți 

la gîndurile mele de împlinire și să pot lucra. 
Am incă multă putere de muncă și ambiție, ci
tesc toate ziarele, studiez, particip la plenare 
si adunări generale.

— Primarul comunei e mai puțin cunoscut 
decit alții ?

— Acest lucru nu este adevărat Eu am copi
lărit cu primarul NicoLae Mihăilă. am făcut 
cooperativizarea împreună. Comportarea, felul 
lui de a gindi și lucra îl fac să fie apreciat. 
Cind dă de necazuri se impune, cind dă de 
bucurii le împărtășește. Noi îl ajutăm, iar dacă 
nu merge treaba îl criticăm La noi. poate fi 
profesor, director, primar, dacă merită 11 cri
ticăm.

■ T1NĂR LA 91 DE ANI

— Eeh. moș Ștefane, s-a cam îndepărtat pri
măria de casa matale.

— Apoi, la SI de ani se cheamă că duci în 
spinare 91 de kilograme. Mătăluță poți duce 
atita greutate ?

— Nu pot. moș Ștefan. Eu nu pot nici sâ 
vorbesc in public, cum ai făcut dumneata la 
aniversarea a 50 de ani de La înființarea co
munei.

— Nu vorbeam dări n-as fi Intilnit un tînăr 
la frizerie care n-a știut de unde sîntem și 
cind am venit to Bărăgan. Mi-a răspuns cu 
umerii. De ce să-mi răspundă cu umerii ?

— Mergi des La frizerie ?
— Vinerea ; e ziua mea libert Mă bărbie

rește ori Cornel, ori Mi$u. băieți buni care nu 
taie Pe nimeni ; Cornel Îmi e nepot și în tim
pul liber umflă un balon, il săpunește și-l rade 
cu briciul să-și facă mină, cum zice că face un 
frizer din Australia...

— Cum 1e vorbește him ea-n nat. mos Ște
fane ? Cind de rău sau cind de bine ?

— De rău. lumea n-are de ce-1 vorbi De Ște
fan Meirosu. pensionar C.A.P, care iubește eatul 
si oamenii care se îngrijesc de el și care are 
cel puțin 50 de fii. nepoți, strănepoți, ei stră- 
strănepoți in Gheorghe Doja. Eu am o vorbă 
bună pentru toti si mereu imi vine să-i dau La 
liar, mai ale*  ne Ion Spătărelu. nepotu-meu. 
presedimete coooerativei. de trei ori deputat in 
M.A.N.. Erou al Muncii Socialiste și membru in 
Comitetul Central. Dar cind văd că-1 mai dau 
si alții, și televiziunea, imi iau adio de la 
această ambiție si-1 salut eu intii pe stradă. 
,,Bra\-o. nepoateii zic. ești tot ca taică-tău, 
mă. ca Toma care a pus plugul In bălăriile din 
satul lui Cocean si care vin tura griul cu machi- 
na in 1921 «i cu caii în 1923. Om hun e și 
Andrei Stelian. contabilul șef al C.A.P.-ului. gi- 
neri-mio. care-mi cumpără lapte si Diine albă 
de la Slobozie si-mi aduce apă cind il strig 
peste gard : Stelică. i-e sete găleții ! Fana, ne- 
vastă-sa. m-a plimbat în Slobozie pe la maga
zine si mi-a cumpărat o pălărie și un fîș. iar. 
Glcă. al doilea ginere, m-a urcat în Trabant 
și mi-a arătat „Hanul privighetorilor- unde clnta 
unu din vioară ca la noi la Drajna și care 
cemăna cu răposatul Mitică Viorea. Gică îmi 
aduce duminica suluri de brinză Timiș, la bru
tărie mă servește bine Mitică Noaghe. iar la 
farmacie, unu Lie Mihăilă. fost sanitar.

—nSthteti multi Bătrînî îh Sat?’ .........................
~ Nu' mai sîntem multi. Cam cît! încap în 

autobuzul cu cate ne plimbă toamna pe taflafe- 
președintele Spătărelu. îi place să ne arate hol
dele, să ne vadă inclinindu-se și țîțîind din 
buze de mirare, apoi să ne întrebe de sănătate 
si să ne toarne țuică în păhărele cumpărate de 
la cooperativa comunală. Odată ne-a duș gi la 
București, pe cind dăduse griul în floare,M

Ion Longin Popescu

•‘1

Iulian Olariu : „Orizont alb. Baleara"

(T radio==5^

Etichetată ca apanaj al copuJor șl 
(mai ales) al femeilor, curiozitatea își 
are legile ei, situată fiind In vecinăta
tea senzaționalului (cu care uneori se 
confundă), dar și cu hazardul. Atunci 
cînd nu este constructivă, curiozitatea 
devine viciu (a se vedea clasicul caz 
al tragerii cu urechea și al privitului 
pe gaura cheii), dar fără îndoială : ma
rile descoperiri ale omenirii s-au da
torat și întrebării (legitime) : dar de 
ce ? De ce să cada merele totdeauna 
în jos ? de ce unei corăbii ce se a- 
propie de țărm i se vede mai întîi ca
targul ? de ce nu poate fi împușcat 
un pește în apă ? de ce s-o fi învîr- 
tind soarele în jurul pămlntului și. așa 
în general, unde s-o fi ducînd el 
după ce apune ? Unele întrebări au 
primit răspuns, altele mai așteaptă 
încă. Important e că oamenii le-au 
formulat și au, cum *e  spune, la ce 
șe gindi.

Radioul i-a avut în vedere pe ama
torii de întrebări, dedicîndu-le emi
siuni de diverse nuanțe : de la mai 
vechiul imperativ „Vreau să știu" la 
„Biografia unei capodopere- (amatorii 
de curiozități nu evită nici domeniile 
artistice), ba mai mult le-a pus la dis
poziție și un dub (marțea, de la 3 la 
4).

De Ia început trebuie spus că ast
fel de emisiuni sînt interesante, Sînt 
interesante pentru că ele lucrează cu 
fapte ce se opun obișnuitului, ce sca
pă de lnseriere. sînt interesante pen
tru că ele produc ascultătorului o reac
ție firească : „Ia. uite, domnule !“, 
simplă dar care conține și mirare și 
satisfacție și uimire. Ia, uite, domnule, 
și-a spus cronicarul marțea trecută, 
s-a mai descoperit un trib total necu
noscut. Idiomul este necunoscut, afirmă

Curioșii
specialiștii, topoarele de pLatră. afir
mă cei care i-au descoperit, nu pareau 
chiar total necunoscute I în Caucaz »e 
poate face foc și fără fum I (e vorba 
de o nouă metodă de cocsificare). A 
apărut arheologia aeriană (nu, nu vom 
săpa in aer, ci tot în pămînt. dar noua 
ramură este frumoasă ca o poezie și 
utilă ca o știință). Rebusul heraldic al 
Basarabilor (trei capete de negri) Qe 
încercase a fi explicat de Bogdan Pe
tri ceicu Hasdeu (1873) suscită și azi un 
viu interes. Dacă credeați că a fi vs- 
detă înseamnă cîteva vocalize, concer
te. aplauze (și remunerări) fabuloase, 
v-ați înșelat amarnic. Bogdan Dot nea- 
nu ne-a scos din cap iluziile acestea 
cu privire la vedetele de muzică ușoa
ră. Cronica eroică — 1877, punct fix al 
emisiunii, ne-a pus în temă cu publi
cistica eminesciană referitoare la ne
atârnare.

Așadar, o emisiune instructivă, bine 
rînduită, cu o partitură muzicală ex
celentă. Nu se poate spune că ea (emi
siunea) ar rivaliza (în profunzime și 
înțelegere) cu alte emisiuni ce au a- 
celași punct de pornire (sondarea unei 
realități mai puțin cunoscute), (la tele
viziune, tele-enciclopedia realizează 
sensuri majore etice, filosofice din 
prezentarea acestor aspecte), dar lege- 
ritatea, structura de magazin, adopta
rea unuf limbaj specific curiozității 
(paradoxuri ce nu mai sînt paradoxuri : 
foc fără fum. galerii de mine pe piloni 
de aer etc. etc.) dau culoare și pot 
constitui deliciul unor tineri ascultă
tori. „Clubul curioșilor- este o emisiu
ne de duminică dimineață. plasată 
din întîmplare, marțea.

Constantin Stan

plastică^

Ultimi expoziție personilâ (de sculp
turi grafică) a lui Iulian Olariu a 
fost organizată In 1MC. De atunci, artis
tul a mai expus o dată un număr mal 
mare de lucrări (grafică șl sculptură) in 
anul 1970, împreună cu alți cițiva colegi 
de breaslă. Prezența ulterioară, destul 
de sporadică, la manifestări expozițio- 
nale de mai mare amploare a lăsat im
presia că artistul nu este decis pe ce 
cale să-și orienteze, cu precădere, crea
ția : a picturii, a sculpturii sau a grafi
cii. Puțini știu că în spatele discreției 
acestui artist se ascunde un profesionist 
tenace, care lucrează cu o acurateța 
demnă de invidiat In domeniul sculptu
rii, preferind un material a cărui folo
sire creează nenumărate probleme, legate 
nu doar de meșteșug, ca atare ci și de 
concepție : oțelul lnoecldabil. Dar asu
pra acestui capitol vom reveni probabil 
altădată, atunci cînd artistul ne va da 
prilejul să-i vedem lucrările expuse. 
Oricum, faptul că Iulian Olariu nu este 
un simplu străbătător al genurilor ar
tistice care are atenția îndreptată asu
pra unor tehnici șl mijloace moderne de 
exprimare în domeniul sculpturii, ne-o 
demonstrează expoziția deschisă luna 
aceasta sub egida Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străinătatea. 
Impresii de călătorie din Spania este 
titlul generic al grupajelor de pictură în 
ulei șl monotipurl colorate, prezentate 
de artist. Niște note de călătorie, deci, 
la prima vedere, în care artistul a ținut 
să consemneze impresiile întipărite pe 
retină la Toledo, Campo de Criptana, 
Avila, Cuenca și în insulele Baleare. 
Contactul cu cerul peninsulei iberice și 
cu claritatea de cristal a văzduhului

Imagini 
sugestive*)  

mediteranean a avut pentru pictor efec
tul unul veritabil șoc vizual. Volumele 
sint decantate, sobrietatea caselor, pie
țelor, oamenilor se decupează fără echi
voc pe orizont. Umbrele lipsite de 
griurl au acea culoare nefirească unde 
predomină vloletnrile și roșcaturile in
certe. Intr-un cuvint, pictorul a încer
cat a transpunere fidelă, Încărcată de 
emoție însă, a acelei game naturale co- 
loristice. inimitabile, care aparține pei
sajului spaniol și numai lui. Fostul elev 
al lui Sirato — și amintesc nu întLmplă- 
tor această descendență — arată că prin 
picturile sale poate să cenzureze senza
ția Imediată șl să o transforme într-o 
imagine sugestivă și deloc sofisticată a 
realității.

Partea cea mal interesantă a expozi
ției o constituie, fără îndoială, cele cinci
sprezece monotipuri colorate, remarca
bile. Mă refer, mai ales, la Perspectivă 
albă, Ritmuri albe, Orele albastre ale 
dimineții, Seara adormită, toate marca
te de o mare naturalețe a exprimării. 
Jocurile de albastru șl violet, griurile 
roșcate, fundalurlle verzul-vlscoase devin 
elemente firești ale unor compoziții unde 
tendința de geometrizare a elementelor 
nu diminuează efectele aparent ciudate 
ale luminii Aparent ciudate, spun, deoa
rece artistul pare a fi înțeles că el nu 
trebuie să reinterpreteze prea mult ci 
doar să aibă înțelegere exactă pentru 
ceea ce există șl pulsează în jurul lui.

Acest artist, care Înțelege materia, ni 
se pare a fi excesiv de parcimonios.

Grigore Arbore

(( muzică^

m-J Formații de trio 
și capodopere

Concertele de muzică de cameră In
strumentală au in publicul bucureș- 
tean un auditoriu constant, pasionat 
de „domeniul nespusului- — cum nu
meau romanticii acest gen de creație 
muzicală care elimină in tot cuvîntul. 
Deși au loc cel puțin patru manifestări 
pe săptămină, sălile rămin pline, ceea 
ce înseamnă nu numai că interpreții 
știu să facă din concerte un eveni
ment, ci și că, datorită programărilor 
inspirate și judicioase, se răspindește 
o anumită educație muzicală. Ciclul 
„Tineri muzicieni in fața capodopere
lor- a prezentat pină acum destule 
formații sau soliști cu un repertoriu 
de mari pretenții, abordînd partitu
rile extrem de grele cu un spirit în
noitor. cu o prospețime și o putere de 
revelație care se află anume in tine
rețe. (Printre aceste prezențe am 
amintit pînă acum cvartetele ..Acade
mica- sau Brevis-, interpretând anul 
acesta jubiliar mai ales lucrări de 
Beethoven).

Sîmbătă 21 mai a avut loc la Sala 
Mică a Palatului al doilea concert cu 
trio-uri pentru pian, vioară și violon
cel de Beethoven, în interpretarea 
Luminiței Ghencea, Andei Petrovicl 
și a lui Iosif Calef — de data aceasta 
și cu participarea clarinetistului Ștefan 
Korody. Sudura, omogenitatea acestei 
formații pare cu totul neobișnuită, 
avind în vedere vfrsta tînără a inter- 
preților — însă aflăm că ei colaborea
ză Încă de pe băncile școlii și Con
servatorului, avînd deci peste un dece
niu de activitate ! Iată un model de 
seriozitate și pasiune pentru muzică, 
una din acele împliniri de idealuri care 
nu se lasă oprită de timp sau greu
tăți. Nu este deci o îmtîmplare coeziu

nea sonoră, frumoasa înrudire a fra
zelor, „răspunsurile- care păreau să se 
audă la același instrument, deși fie
care interpret a folosit toate mijloacele 
de a-și exprima personalitatea.

Trio-ul nr. 1 op. 1 in Mi bemol ma
jor. o lucrare ce depășește stilul „mo- 
zartian-, pierzind amabilitatea aces
tuia și câpătind cîte ceva din brus
chețea tipic beethoveniană, a fost con
dus cu strălucire de violonista Anda 
Petrovici, a cărei degajare e urmarea 
stăpînirii nu numai a arcușului, ci și 
a esențelor muzicale. Accentul înru
dirii Trio-ului cu sonatele de pian s-a 
dovedit în exprimarea Luminiței 
Ghencea. de largă respirație și relie
fare a valorilor interioare. Dar un cu
vint cu totul deosebit trebuie spus 
despre clarinetistul Stefan Korody, 
care a reușit să facă din Trio-ul nr. 4 
în Si bemol op. II o pagină de iniția
tivă solistică, de epuizare a fante
ziei tematice; și despre violoncelistul 
Iosif Calef. incontestabil stăpîn al te
melor lirice și al accentelor grave în 
partitură, datorită căruia părțile lente 
(Adagio din op. 11 și Largo din nr. 
5 op. 70) ale lucrărilor au avut pro
funzime și aleasă sonoritate.

Am vrea de asemenea să semnalăm, 
pentru cei cărora timpul nu le permite 
întotdeauna să ia parte la astfel de fru
moase seri muzicale, o apariție „înre
gistrată- în contextul trio-uritor de 
elită : cele două discuri ale formației 
„Collegium Musicum Academicum- din 
Cluj-Napoca. „Integrala sonatelor pen
tru flaut- de I. S. Bach, cu GaVril 
Costea Ia flaut, Ecaterina Botar la 
clavecin și Use Herbert la viola da 
gamba.

Grete Tartler
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d
upă frumoasa parafrază barblână, Car
tea copilăriei (1974), Horia Zilieru re
vine cu Astralia (Ed. Junimea, 1976) 
la tema lui privilegiată ferosul) pe care 
o tratează intr-un vers mai concen

trat, nu lipsit de anumite dificultăți. Emoția se 
închide într-o ornamentație grea și complicată, 
încit, pentru a ajunge la fondul sentimental al 
poemului, trebuie să treci prin mai multe rin- 
duri de metafore, dublate, la rindul lor, de 
savante sugestii muzicale. Versul curge, de la 
un punct, departe de albia ideii (simbolului) ce 
I-a pus în mișcare, liber șl autonom, desfătat, 
mulțumit de propriile sonorități :

„Virginul val cu coamele-nspumate / în despe
rarea oarbă ne absoarbe / și ne lovim ca păsă
rile oarbe / de zidurile nopții fulgerate. // în
genuncheri) ca magii într-un laur / munciți in 
somn de nașterea-ințeleaptă / și alți zugravi 
făptura ne-o așteaptă / s-o treacă pe icoanele 
de aur. // în craniul meu ninsoarea senzuală / 
ca-ntr-un mormînt îngroapă după luptă / să
geata, arcul, teascul, vîsla ruptă / și magica 
beteală de vestală. // O rază între maluri ne 
învață / ce-1 trecerea divină către astre / și-al
bina umple-n oase văi sihastre / cu mierea el 
de smirnă și de ceață. // Iar nervii mei serafici 
ard afară ! logodna lor smerită in feștile / și 
se ridică trestia-n pupile / prin care sună-o 
iarnă funerară.“

Ninsoare senzuală, iarnă funerară, nervi serafici 
care ard. etc. amintesc de Bacovia și de simbo
liști, mai puțin tonul ceremonios al poemului 
și tăietura severă a versului. Acestea din urmă 
vin, negreșit, de la Barbu și de la ermetici, pe 
care Horia Zilieru îi cultivă într-o manieră 
proprie. El nu conceptualizează simbolul poe
tic, îl răsfrînge numai într-un număr de imagini 
dificile alese cu precădere (și aici Intervine a 
doua caracteristică a lirismului său) din 
sfera marii poezii. Poemul stă, in acest fel, de
parte de dramele spiritului și nu are a lncifra 
o emoție abstractă, poemul caută, dimpotrivă, 
să ascundă ochiului comun efluviile elegiace ale 
unui trubadur care se rușinează să-și poarte 
bucuria și suferința pe față. Rezultă de aici o com
plicare, o artificializare (cum zice L. Raicu— Cri
tica, formă de viață) a emoției directe, senzoriale, 
dar și complicarea, mistificarea sentimentului 
constituie un mod de a face poezie. In termi
nologia lui Ion Barbu s-ar putea zice că Horia 
Zilieru face, într-o tehnică cvasiermetică, o 
poezie leneșă, pur și orgolios sentimentală. Ea 
aduce în minte poza mai veche a poetului ga
lant care contemplă sinii femeii iubite cu emo
ția cu care ar privi două catedrale. Această 
poză cunoscută ia în Astralia o înfățișare ne
așteptată. Poetul este, în continuare, încercat 
de voluptăți mari și trece prin extaz uri împinse 
pină la limita insuportabilului, insă în cimpul 
lui de observație incep să pătrundă, intr-un 
chip amenințător, făcliile de ceară, văile plln- 
gătoare, amanții pali, corbii, cimitirele, nevro
zele, cu alte vorbe, toate figurile simbolismului

Unde ești tu, 
„zglobia" mea generație?,

/

Doi poeți

Urmare din pag. 1

vîrîm tot mai mult prin „bisericuțe", sub epi- 
tronia unuia sau a altui mărunt potentat literar, 
bătrînii se retras în pontificat.

Orice literatură năzuiește către capodopere. 
Dar pentru ca acestea să apară este nevoie ca 
prin filtrele selecției să treacă mult nisip auri
fer pînă cînd să poată răsări o roză de aur. 
Este nevoie, pentru a avea un nou Eminescu, 
de mii si mii de poeți. Este nevoie de multă 
răbdare, de multă căldură, de multă înțelegere, 
de multă ocrotire si de cit mai puțină intole
ranta. Este nevoie de respect față de cutezanță 

Iși, unepri, chiar față de iconciastie, de folosi
rea dreptului. elementar al oricărui artist “ade- 

I văraC de ă abotdâ ‘©rtfe Droblentottofi.
" orice, conflicte, orice trăiri omenești dacă Aces

tea pot exprima și reprezenta problematica, 
trăirile, conflictele epocii in care ne ducem 
viata. Inimaginabil de crezut că ar fi posibil 
ca un adevărat om de creație, un real si res
pectabil talent să promoveze în scrisul său, un al
fabet al vieții- descompletat, un alfabet in care, 
anumite litere, să Ie fie rezervate spre rostire 
numai altora, lui revenindu-i doar o parte 
din unelte, doar o parte din viața — și 
anume cea care solicită mereu incantația — 
doar o parte din adevăr. Reala Iul năzuință nu 
poate fi alta decît datoria și obligativitatea ce-i 
decurg din menire, de a înregistra totul, de a 
filtra totul, de a spune totul. După măsura ta
lentului si a responsabilității sale fată de popor, 
fată de umanitate. Vorbeam despre intoleranță. 
Mai trebuie oare s-o explicăm ?

Așa cum îmi spunea odată Miron Radu 
Paraschivescu. „arta este caracter". Artistul 
asudă din greu nu atît asupra operei «ale. cit 
asupra propriului său caracter. Si unica lui 
recunoaștere vine din intrarea sa în conștiința 
poporului, din trecerea greului examen al opi
niei publice. Iar aceasta nu se poate decreta și 
nici statua prin ierarhizări conjuncturale dic
tate de intolerantă. „Mediocratia literară", cea 
atît de frecvent producătoare de maculatură 
manifestă însă o nevoie ..vitală" de ierarhizări 
in cadrul cărora ei. si numai ei. să i se rezerve 
de „drept" locuri de frunte. Plină de suficientă 
pînă la debordarea de sine, ea emană numai 
automultumlre si este insațiabilă nu doar de 
lingușiri, de privilegii si aplauze. fie si ale ga
leriei. ci si de putere. Si. dacă se poate, de cit 
mai multă putere nu din cea asupra spiritelor, 
nu din cea dată de harul convingerii si emo- 
tionării prin cuvînt. al învățării prin înduioșare 
— cum spunea Geo Bogza — ci. pe cit posibil, 
asupra administrației. Păcat. Nu o dată, a tre
buit să constat că printre cei mai activi con
frați prin ședințe, mari amatori de intoleranță, 
aînt inactivii din literatură, jar tlnta atacurilor 
lor o constituie activii din literatură. Oare așa 
am înțeles să fim curați si sobri ca niște preoți 
ai unei misiuni sacre ?

Cuprinși de pasiuni adeseori dezonorante, 
uităm domenii în care rămânem frustrați de 
drepturile noastre. Voi da un singur exemplu : 
cel De care ni-1 oferă cinematografia. Doer mai 
puțin de o treime din filmele care se fac la 
noi sint ecrise de scriitori. Această artă de pe
netrantă pătrundere în conștiința maselor este 
văduvită în bună măsură de anortul asana tor 
pe care i l-ar putea da scriitorii. Abili făcători 
de filme, multi recrutați dintre funcționarii pro
ducției cinematografice au o înduioșătoare 
griiă ca scriitorii să capete un cit mai restrins 
acceg la cea de a 7-a artă, șicanîndu-i atunci 
cînd încearcă 6ă se apropie de aceasta, spe- 
riindu-i cu .specificul" limbajului cinemato
grafic. cu dificultățile urmăririi unui scenariu 
Dină la transpunerea lui pe ecran. Realitatea 
arată însă că. ori de cite ori un adevărat scrii
tor si-a pus numele De genericul unui film, 
acesta si-a asigurat cel puțin o calitate : acu
ratețea tinutei si a cuvîntului. 60 de milioane 
de spectatori vin în fiecare an la filmul româ
nesc. Scriitori ca Titus Popovici. Marin Preda, 
Eugen Barbu. Petre Sălcudeanu. Horia Lovi- 
nescu, Paul Everac. Mîhnea Gheorghiu au sem
nat filme la care numărul spectatorilor a trecut

[sport] Revanșe,

Fragmente critico

. Poezia 
erotică

astenic. Iubirea devine, atunci, © suferință 
sfintă. vegheată de o „clopotniță cu Îngerii de 
pază" (Posedat de fac), pe meterezele dragostei 
urcă „lumini trufașe- și laurii unei simțiri 
mîndre se transformă în cenușă. Bacovia este 
tradus într-un limbaj mai sofisticat, pus pe 
registrul unei retorici ceremonioase : ,,Ah, corbi 
în muțenie adastă, / in nupțiala lor singură
tate ; / prin ochij reci curg bolțile surpate / și 
se-nfioară turle-n spuma castă. // Coroana albă 
lăcrimindu-și spinii / ingheațA-n virfuri magice 
vocale / și-amanții pali in parcuri siderale / ies 
dezgropați din lavele luminii. // Ca șerpii cu 
vaporii de otravă / cresc nervi în smintire și 
beție / și chipul supt de-o grea melancolie / vi
sează pinza Inului, suavă. // Pe lacrima de 
smirnă poartă patul / miresei In durere aștep
tată / și gura lor e-o urnă aplecată / ca un 
mormînt cîntînd în ierbi păcatul. // O bufniță 
bătrină înconjoară / slăvită ardere în carnea 
vie f și singele hrănește cu vecie / azilul alb 
al crinului de ceară. // Dar șerbul tău își pune 
alte coarde / și în genunchi cu harfa mai ră- 
mine, / cit sug din el albinele păgine / puterea 
mierei ce în candel! arde. // Și vede ca-n prun
cie lingă vatră // căderea-aceea caldă de veș
minte. / cu fumul miiniț atingând fierbinte / me
lancolii cu sinii mari de piatră".

Sint In versurile lui Horia Zilieru șl sugestii 
ce trimit la Blaga (intre ele o definiție a dra
gostei ca „blinda stare de orbire"), sau la Ni- 
chita Stănescu („o« hiperboreean", Îngerii care 
trec cu aortele deschise pe notarul dintre zi 
și noapte) etc. de unde putem deduce că pen
tru împătimitul, cordialul poet ieșean comuni
carea lirică Începe printr-o asumare solemnă a 
emblemelor poetice tradiționale și moderne. E 
o umilință, e o trufie în această Iubire de Poezie 
și de convențiile el prestigioase, azi cind orice 
poet face imposibilul pentru a scăpa de ele ? 
Oricum. Hona Zilieru poartă cu orgoliu 
insignele retoricii tradiționale și nu se sperie 
de a fi socotit un poet nesincronic. El pune la 
butoniera unei lirici frumos împodobite, o roză 

adeseori de 3—4 milioane. Nici-o carte, ni ci-o 
niesă de teatru nu pot întruni un asemenea 
auditoriu. Si totuși, multe din filmele noastre 
sint scrise de neaveniți. Ba. unii se mai vira 
cu dezarmantă candoare la ecranizarea mari
lor valori ale romanului sau dramaturgiei cla
sice românești, așa cum s-a petrecut cu litera
tura lui Caragiale.

L-am ascultat Ia deschiderea lucrărilor Con
ferinței naționale a scriitorilor, cu emoție 
pe tovarășul Ni colac Ceaușescu rare ne
reamintea de necesitatea adăpării direct de 
la izvor si nu de la ulcior. Da. acolo se afi 
adevărata ană vie din poveste si no» o 
bine. A o afla, a o dewooeri. a-i fciaiultî vadu
rile înseamnă a da sănătate nn -ama. actck*  
noastre, ct M sufle total aonorah*.  Ftel sa an 
ialA. există in breasla noastră destxa (Ttrro 
care știu bine oe ce drumuri ae ajunge la ast
fel de izvoare. Au fâcut-o înaintea lor toți marii 
intelectuali ai națiunii, toci cei ce-au știut să 
răminA sobri și curați ca ni^te adevăr ați sluji
tori al unei misiuni sacre. Putem acrie In mai 
multe limbi materne, dar asa cum spunea 
tovarășul Ni cola e Ceausescu, trebuie să rostim 
limba unici a sufletului Dooorulut Reprezen
tăm stiluri diverse, caractere diverse, tempe
ramente diverse, sensibili țâri diverse, dar nu 
putem în viata breslei noastre decît o

• Și acum pentru că fotbalul românesc ne-a arătat 
pe lingă „efectul Zagreb" șl alte „efecte" (a se ve
dea miraculosul meci egal al constănțenllor la 
Craiova), vom trece la rugby. Astăzi, la orele 15,30 
pe celebrul stadion Parisian Parc des princes, echipa 
de rugby a României, proaspătă Campioană a Eu
ropei la rugby (mat exact cîștigătoarea Cupei 
F.I.R.A.), intHnește cincisprezecele fcranței — șl ei 
recent cîștigătcr al Turneului celor 5 națiuni, cele 
mai puternice echipe de rugby ale Europei se 5n- 
tîlnesc Intr-un meci așteptat de toți iubitorii rug- 
by-ulul. El are și aspectul unei revanșe deoarece 
recent la București, Franța pierdea într-un meci, 
memorabil ca desfășurare și răsturnare de scor, cu 
15—12. Firesc ar fi ca XV-le galic să ne viziteze 
și el la anul de două ori. Factorul psihologic s-a 
arătat a fi foarte Important în aceste întîlnlri de 
tradiție șl avantajul terenului nu e de neglijat 
într-o astfel de confruntare. Desigur fran
cezii vor încerca să demonstreze ca de obi
cei că înfrîngerea de la București, a fost o în- 
tlmplare. El au o formație echilibrată, capabilă de
un joc rațional și eficient. Echipa României, cu o

unică sensibilitate : cea care rcfitzl intoleranța 
și unește spiritele.

Disensiunile nu ne rin: proprii ti rw pot 
guverna vuu otwtei noastre. Dacă hbena:ea 
6-a născut din luptă, niciodată n-au răsărit 
caDOdooere din neanriil mio^ranțes Ci numai 
din sondarea sufletului Dooorulm. <£n cunoaș
terea aspirațiilor lui. din dreptul sacru a', scrii
torului de a se putea sluji oe toate Licrele 
alfabetului vieții, oentru a servi întregul ade
văr. căci scriitorul nu este altceva decît ua uto- 
ric al prezentului ri al viitorului.

Nobila misiune
Urwiara dia pap. 1

promisiunilor debutului și nu dau «arisfartie 
nici prin conținut run pnn forma ioc. A fi 
scriitor tinăr nu înseamnă in cone^pUa noas
tră a fi absolvit de exigența critim. Tirărul scrii
tor este dator, la fel ca si mai vârstnicul său con
frate. să ofere revistelor, editurilor, ci ut on Lor 
lucrări literare adine meditate din punct de ve
dere al ideilor și formulei lor artistice. Litera
tura română actuală are o nobilă misiune. Re
vista noastră va fi preocupată de promovarea 
unei literaturi militante, patriotice, de aprecia
bilă valoare artistică. Din acest punct de ve
dere vom fi In continuare preocupați ca revista 
să reflecte activitatea cenaclurilor importante 
din întreaga țară, a valorilor literare indiferent 
de situarea lor geografică. Tineri scriitori nu >e 
află doar in capitală și numărul lor nu se reduce 
doar la cei ce bat drumurile redacțiilor. Redact .a 
va continua acțiunea de prospectare a talentelor, 
de încurajare a tinerilor de Incontestabilă do»a-- 
literară. Nu vom limita deci activitatea revistei 
la un număr restrins de tineri, la dai-trei care se 
erijează uneori, dir. proprie inițiativă. In manda
tari ai unei generații ae tineri scriitori a căror 
activitate și operă nu o cunosc. Nu cei mai in
sistent! sint cei mai buni, du cei mai zgomotoși 
sint cei asupra cărora trebuie să ne opnm in 
primul rind.

Cultivarea tinerilor $i îndrumarea activității si 
a literaturii lor sub semnul nobilei misiuni dez
văluita de cu vin tar ea tovarășului Nicolae 
Ceausescu la Conferința națională a scrii
torilor este preocuparea cea mai de seamă 
a revistei noastre. Organizarea de dezbateri pe 
probleme de fond ale literaturii de azi. practică 
vizibilă In viața revistei, va avea un caracter 
mai viu, mai aplicat conform înaltelor sarcini 
care-i stau in față.

revanșe, revanșe
înaintare excepțională, n-are încă acuratețea șl efi
ciența Jocului gazdelor. Pe un teren neutru sau ro
mânesc am fi considerat Intllnirea deschisă orică
rui rezultat, o șansă In plus în aceste alte condiții 
avînd echipa României. Dat fiind avantajul jocului 
acasă acest pronostic, deși Intllnirea e deschisă 
oricărui rezultat, nu mal poate rămlne în picioare. 
Prima șansă aparține teoretic francezilor. Avem 
însă încredere In valoarea pachetului nostru de 
înaintași și credem că el nu se vor mai lâsa antre
nați ca în precedentul meo de la Bordeaux într-o 
evoluție care să convină echipei Franței. în condi
ții de arbitraj corect și de evoluție plenari a rug- 
biștilor noștri balanța poate înclina în favoarea 
noastră. Marin Ionescu, Murarlu, Dărăban, Bu- 
cossy, Motrescu Ortelecan, Băciolu, Dinu, Con
stantin, Stoica. Plntea și ceilalți au o clasă care Ie 
dă nu numai dreptul ci și datoria de a lupta con
vins șl lucid pentru victorie. Pînă acum mergeam 
în Franța pentru a juca frumos, A venit vremea să 
mergem pentru a cîștiga.

Discobol 

jputridă și duce în minA un crin sfint ureînd, 
in acest timp, spre turlele albe, inaccesibile ale 
amorului. Cu toată invazia de Imagini funerare 
(„pierdut mormint", „giulgiu cald", fluturi sen
zuali îndrăgostiți de „candeli și ruini", „pupila 
muribundă", castitatea sinilor care acoperă dis
tanța de la „crin la un iertat mormînt", „nunți 
de cenușă" etc.), poemul erotic al lui Horia 
Zilieru nu-și pierde, totuși, caracterul feeric. 
Dragostea continuă să fie o sărbătoare a simțu
rilor chiar și atunci cind prin fața ei trece un 
carnaval de imagini agonizante. Clinchetul de 
©ase, paloarea fețelor, tristețea amanților ti
neri prin parcuri siderale nu reprezintă decît 
semnele și măștile unei pasiuni ce se răsfață 
in oboseală și boală, așa cum femeile frumoase 
iși compun uneori o mină de suferință pentru 
a marca © Încordare a spiritului. O Doină pe 
taica rsbilsr sugerează o petrecere erotică în
tr-un decor cosmic funest, cu asfințituri, porți ale 
neantului și- sini ce aprind in nopți crunte 
„roza sfintă / crinul sfint". Roza este „floarea 
de geniu" a poetului și, hrănită cu suflarea 
morților. ea dă o beție extatică albă. Fluturii 
aleargă in nebunie, coroanele de spini plîng pe 
„golgotha de carmin" și pe „carnale ruine" trec 
roiuri de albine rodnice.

Cum se vede, această asiralie natală presă
rată cu cadavre și morminte este departe de 
a fi un tărim al tristeții și suspinului. Erosul 
s-a plictisit- de oglinzile clare și luminoase, de 
peisajele sărbătorești, vrea acum confruntări 
mai dure, spații mai accidentate, și Horia Zi
lieru, slujitorul lui devotat, fabrică decorurile 
trebuitoare. Insă, repet, decorurile nu pot as
cunde temperamentul, in fond, idilic al poetului 
și nesățioasele Iui bucurii livrești. Acestea sint 
uneori puternice și acaparează, falsifică poemul. 
Ce poate sâ însemne ..căldura' gurii cu făclii 
de ceară / atomii de amant devoră-n spasme" 
dintr-un poem ce se cheamă Hypneza ? ; dar 
crinul „mai Ottoman" care locuiește intr-un cra
niu, dar sinii care ..încălzesc mistere”. în timp 
ce coapsele cu venicie. smirnă, fum și feciorie 
s-au retras, neintovărLr.’.e de vreun amant, în 
„alt neant" (Elegie) ?! înseamnă o proliferare 
a simțului metaforic, un răsfăț in gratuitate, 
nu străin de temperamentul poetului și de 
idealul său despre ană. dar excesiv și parali
zant aici. Acest trubadur in vremuri moderne 
pune uneori prea multe corzi la liră și, îmbătat de 
învelișul formal al muzsci. uita să spună ceea 
ce intenționa să spună. Tn«ă. in asumarea to
tală. pasionantă a K»v<--ti:lor poeziei stă, in 
fond, originalitatea și farmecul liricii sale. Ho
ria Zilieru prelungește cu o remarcabilă abilitate 
tehnică imaginea și prestigiul bardului care 
Întreține cu aspră loialitate lumina In can
dela suferinței erotice : „C-un veac m urmă 
m-a ucis o roză / cu vastele pupile de femeie. / 
Și-n visul miinii moarte mai icinteie H nisipul 
din secreta ei nevroză-.

Eugen Simion

n roouLiKbz î* T~f ‘ - ■ esie Mihai Ur- 
-artu. r=se rei propice singu-
răutîli rwmiiirt an;nroJ mării, virtul 

cderale. utopiile 
metafinre. Aw mmra motive sint

■duse in printr-o ironie so
lemnă. Limba e tă. aamptuoasă. de o mu
zicalitate excesivă. ar*  poama demon
strației filozofi re ■ tău mi se pare un
gol / și fi in ți nd act ac decit mine / imi pari
de esența ist t? i a*  i~~- “u lipsește macabrul : 
,-De când te aștept acum sint o babă /
iar tu bag de adori un schelet". E sem
nificativi tentai adeamnlor acvatice : ^Acolo-s
palaiun vtrzu: r tlncc / cu turnuri de apă. 
statui de rusak*  Srinle ude și pletele ude. 
ierKjjir plete «e aftt**.  iaci o repLcA la FAt- 
r ; Tei : « tjă de crin tn feri

AaMua Vua© Aeteoa Dum atae"_ 
„Iată beția de roza a zorilor / Clopote clare, 
glas de opal f DoruJ de ducă al călătorilor / Su
fletul meu vrea si vie la mal" sau o ironie epici, 
ascunsă intre paranteze, ta maniera lui M. Ivă- 
nescu : _C5t ai rfipi înțelese că uttlma-i frază / 
era de tm echivoc scandalos, cu subsoluri hibri
de / și inter.țiuni refulate, ba chiar / de o vani
tate absurdă (ca si cum domnișoara / l-ar da
tora rit d? cit existenta), că din aceasta reiese 
un f«î autarhic «i «©lipsiri de a fi. in sfîrsit, 

făcuse rid!ru5". (Din reveriile domnului R.).
Poeții suportă destinul unui personaj dintr-o 

altă istorie : -Eu sint cruciatul căzut dintr-o 
țară De pes’e tărimuri de veacuri confuze" : 
are am.z:irt seculare : „De la ferea sta din turn 
mă ku-d fără sine / Prin cetina neagră, zidi
rile Dcgr*  Pierdusem cit mai e ceasul, cît mai 
e veae-ji*.  Vxața e îndeosebi nocturnă : un abur 
de subtilă rr.eiempsihoză confundă viziunile.

Cind ironia lipsește. Ursachi e un sentimen
tal : „îți mai aduci aminte de casa noastră / Sin
guratică. r.ua și castani ancestrali ascunzindu-i / 
Zid»-ra imaculată”-. Gestul narcisic a devenit un 
r-tual : -Ca și mai înainte mă gindesc in oglin- 
zslc Izruiw meu”. Ser afiș mul pozei — grația de 
bal lunar — dă poemului o artificialitate speci
fică- Poetul e paradoxal totuși ; tată vecinătate 
Iui Urm uz : „ — Vae vae cucu victis / Benedic- 
tus. Btrnediri.’-is > toată moartea e un strep- 
te-ase «au o replică la Ion Barbu („Sfînt trup 
p hrană si’eși hagi rupea din el"). „Și-n ceată 
văzui Pelicanul cit o mitropolie l cu ciocul 
enorm Lmplintat ca o sabie-n sine".

Metaforele 
plasticizante 

lui Dan 
teatrale 
Textul

arele ei metafore nu sint niciodată 
plasticizante”, zice Al. Paleologu 
despre poezia lui Dan Verona. (Nop
țile migratoare. 1972, Ed. Cartea Ro- 

' ' ’ poetului
și des- 
Verona 

ca im- 
e plin 

se amestecă in 
fanatismului bi- 
atirnă lungimi 

nu se justifică.

mânească). 
de obicei. . 
se. Imnurile 

sînt 1*  origine la fel de 
r.urvle lui loan Alexandru, 
de gesturi solemne. Ecleziastul 
Cin tarea Cintărilor, în absența 
biic. De versuri excepționale 
unde exaltarea mitologizantă _
Viziunea unei lumi plină de mirodenii, tămiie, 
lapte, miere, sugerează invazia unui paradis 
ram searbăd. Poetul convinge acolo unde tonul 
apologetic glorifică forțele cosmice. Iată viziunea 
devenirii ca efect al sacrificiului: ..Sub o cîmpie 
vei muri fecioara mea / ca pe pămint să aibă 
loc o nouă zi... / Fecioarele de-ar geme in 
biserici 1 Și laptele lor de-ar fi să-1 bea închi
puiri albastre ‘ Tn locul lor ar naște crinul I Ma
rea, toamna ' Ca pe pămint să aibă loc o nouă 
xi“. (A dona noapte).

Poemele sint pline de aluzii la Orfeu î „Acum 
dacă-aș avea o liră / Un popor de femei aș 
scoate din l Moarte. (...). Doar pleoapele să mi 
le trec pe corzile lirei / Și din lemnul mut al 
pustiei / l-aș chema pe cel dispăruți."- etc. 
Poezia e un blestem ereditar : „Șansa mea este 
lira i Moartea pe care tu mamă mi-ai hărăzit-o 
I Vai. pinâ și plînsul meu se transformă / în 
rintec" (Intiia noapte). Lira este deci o soluție 
existențială : „Și destinul gemînd se retrage in 
liră / din fața Neantului."

Textul depășește viața, natura este subordo
nată culturii, ca atare Dan Verona •poetizează 
excesiv : „Mireasma limbajului vostru e aseme
nea mirtului / Cîntecele umblă plin noi ca 
fetele prin iarba înrourată". Poetul nu 
aduce o materie poetică nouă : el prelucrează 
alături de alții dar totul se topește in țesătura 
poemului din pricina unui ton idolatru și unifi
cator. De multe ori poezia se transformă in „dez
batere filozofică" (Cine sintem ? Cine sîniem ?). 
întrebările retorice se hrănesc din locuri comu
ne : „Clipa e o răscruce ? / (...) Atitea căi sint 
posibile. Cum să-ți alegi din toate / Acestea doar 
una ? (...) Aș putea spune vreodată : totul e bine 
/ Aceasta e calea ? / Cit sint eu in această lu
mină I Și cît nu sînt?" (A șasea noapte) Epopeea 
erotică se consumă In bibliotecă : „V-am iubit 
Andromeda. Briseis, Elena / Calypsa, Daphne, 
Antigona. Sapho. / Cu voi întirziam prin poduri 
de internat / Prin grădini cu gutui, prin bibli
oteci". Dan Verona are și darul versului atotcu
prinzător : .,De coarnele berbecului atirnă viitoa
rele turme" ; „îndrăgostiții își aduc umbrele ca o 
tortură".

Luate-mpreună poemele lui alcătuiesc un 
elogiu purificator.

George Alboiu
J

Confruntări

Scriitorii și publicul

intențiile scriitorului. Și în această 
el rămîne un termen indirect de re-

cînd se definește ca o prezență, ca un 
direct de dialog, cititorul este ispitit 
prin prefețe prevenitoare, explicative

eî mai mulți scriitori din toate timpu
rile și-au conceput operele ca un mod 
specific de comunicare cu publicul. 
Sînt extrem de rare cazurile cînd ci
titorul — destinatar al cărții literare — 

este constituit doar ca o negație _sau ca o ab
sență în 
ipostază, 
ferință.

Atunci 
partener 
de autor ____ _____ _ _____________
sau pline de cuvinte de laudă, adresate unui 
public îndeobște cunoscut.

Așa au procedat numeroși scriitori clasici ca 
Racine. Corneille sau Moliăre. La fel se com
porta Fielding, Lesage. Balzac, prefețele lor la 
volumele de teatru sau la diferite romane con- 
figurîndu-se ca niște programe literare veritabi
le. în toate aceste cazuri, scriitorii se adresau 
unor cititori reali, formați dintr-o categorie so
cială sau culturală relativ restrînsă, cu care au
torii aveau un pact tacit prestabilit. Autorul 
putea intra într-o fericită consonantă cu acești 
destinatari pregătiți printr-o educație îndelun
gată să vină în întîmpinarea operei sale.

Indicii succesului imediat al unor opere de 
autentică valoare pot fi măcar în parte explicați 
Si pe această cale. Este adevărat că pe parcursul 
epocii moderne prefețele au început să dispară, 
iar sfera publicului pregătit prin alte mijloace 
să recepteze într-un timp scurt anumite cărți, 
a crescut. Pactul fundamental dintre scriitori și 
cititorii reali rămîne Insă același. De la Sufe
rințele iinărului Weriher, Noua Heloiză, Nimic 
nou pe frontul de Vest, Răscoala, Baltagul. în
tunecare, Delirul, Incognito etc., cititorii s-au 
găsit de fiecare dată in fața unor opere aștep
tate. previzibile, dezirabile. sedimentate pe o 
sensibilitate și un gust literar existent.

Mult mai dificil de explicat este raportul din
tre oamenii de litere și cititorii posibili, ade
renții virtuali care trebuie cîștigați pentru un 
nou mesaj, chiar dacă discursul literar rămîno 
cel tradițional și nu are nimic șocant.

Toți scriitorii și cărturarii care au Încercat 
fn diferite perioade revoluționare să emancipeze 
cititorii prin cărțile lor au făcut apel la mijloace 
mult mai complexe pentru a realiza un climat 
favorabil Înțelegerii și acceptării operelor lor.

în acest context se produce o largă alianță 
de idei intre oamenii de cultură, se formează 
grupări literare, sînt elaborate manifeste, se faca 
apel la solidaritatea umană, socială sau națio
nală. Așa au procedat, rind pe rînd, Diderot, 
Voltaire și Rousseau. Samuel Micu, Gheorgha 
Șincai și Ion Budai-Deleanu, Schiller și Goethe, 
Iorga, Brecht. Lion Feuchtwanger și Thomas 
Mann. Maxim Gorki șl alții.

Comportamentul scriitorului fată de cititorul 
real sau cititorul posibil este sensibil diferit față 
de atitudinea manifestată în raport cu cititorul 
Ideal, la care J. P. Sartre și M. Blanchot s-au 
referit adeseori. Este incontestabil faptul că citi
torul ideal este si el vizat ca un cititor posibil 
sau virtual. Diferența stabilită de noi are în 
vedere mal ales atitudinea scriitorilor fată de 
acest public necunoscut, inexistent. în curs de 
formare, previzibil lntr-un timp mai Îndepăr
tat.

Să nu uităm că în toate aceste ipostaze, opera 
literară apare ca un act de violentare a unui 
gust artistic perimat, ca o forță de șoc îndru
mată împotriva unor prejudecăți, ca un text 
obscur adresat unei lumi necunoscute. în toate 
aceste cazuri, găsirea unor modalități de comu
nicare presupune un efort sensibil sporit, ca și 
un timp de așteptare mult mai îndelungat. De 
la Tristan Shandy, Educația sentimentală, Ulist, 
Cartelul, Absalom, Patul lui Procust. Rădăcini, 
Portretul unul necunoscut, losif și frații săi 
pir.i la Păsările. Fetele tăcerii, îngerul de gips. 
Vioăiaam regaU etc. se configurează o litera
turi inacnsâ intr-un orizont ai așteptărilor epui
zate cau viitoare.

A «fatali un criteriu de egalitate între soecesul 
rapid al unei opere foarte accesibile, situat in
tr-o conjunctură favorabili de receptare si alta, 
mult mai dificilă, care presupune un orizont in
formațional de așteptare mai îndelungat, ni se 
pare o eroare. De aceea. In Sociologia literaturii 
(1954), Robert Escarpit se referă la funcționali
tatea operei prin actul de receptare, nu la va
loarea sa. „O operă este funcțională, cînd se 
produce o coincidență între publicul interlocu
tor și publicul spre care aceasta a fost lansată 
prin însăși publicarea sa."

Ion Bujor Pădureanu
Iarna promisiunilor
In iarna asta 
s-au ascuns doi hulubi 
in singele pâmîntului. 
Albi?
luminoși in tâcerea lor, 
așteaptă zborul oamenilor.

In iarna asta 
s-au ascuns doi hulubi 
in singele pădurilor. 
Albi.
Floare de gheață
ce naște din moarte, viață.

In iarna asta 
s-au ascuns doi hulubi 
in vinele oamenilor. 
Albi.
Născuți din credințe străbune.
In lume, toți credem in ginduri mai bune.

In iarna asta 
s-au ascuns doi hulubi

Mîhnirile și bucuriile noastre
Urmare din pag. 1

Eu nu m3 «lihnesc — dimpotrivă! cind iți 
intilnesc semnătura in ..România literară" sau 
In „Viața românească" sau in „Contemporanul". 
Nu-i colegial să facem reviste pe virste. âă tra
gem gard intre noi, să ne salutăm numai de la 
distantă. Și nu-i nici literar ! Nedreapta discri
minare ne care însuti împotriva dumitale o faci, 
te scoate din competiția severă in care toți sin- 
tem egal angajați, într-o disciplină făcută pen
tru eternitate, nu doar de la o generație la alta. 
Si jocul acesta ți se trage de mult, de pe vre
mea cind in fiecare comitet și comisie a scrii
torilor trebuia să existe și-un tinăr și-o femeie, 
de parcă interesele obștei s-ar divide pe 
virste și sexe. Si s-a păstrat această mentali
tate — si dumneata cazi victimă ei. iubite 
scriitor tinăr.

★
Și te-am mai auzit, prietene tinăr, vor

bind supărat la sfatul scriitorilor împotri
va editurilor care te publică rar. Eu nu pot să 
mă plîng in această privință. Am tipărit trei 
cărți de poezie la patru ani distantă una față 
de alta — si tocmai in anii in care luna- fe
bruarie avea 29 de zile. Glumind, aș putea zice 
că sint un poet bisect — și mă socot un privi
legiat pentru asta. Au tăcut insă la acea adu
nare blinzii noștri colegi, adică tocmai acei care 
ar fi trebuit să fie foarte supărați pe editurile 
respective. Lor li se tipărește cite o carte pe 
an (ba și două pe an. ba si trei !). Ei sînt astfel 
zvirliți ca din praștie direct în groapa cu Ici 
(cu ghiare sau de metal, omonimul nu preci

Funcționalitatea creației literare Intrată In 
contact cu publicul odată cu lansarea sa este un 
evident indiciu al succesului, dar și al circum
stanțelor extraestetice favorabile actului de lec
tură. Cînd intervin și circumstanțele estetice care 
susțin imediat opera, întîlnirea acesteia cu pu
blicul poate fi considerată fericită, chiar dacă 
înțelegerea sa nu este încă deplină. De la Un 
veac de singurătate pînă la Delirul, Incognito 
etc. ipostazele favorabile de receptare rapidă a 
cărții literare pot căpăta o motivație foarte di
ferită. Dar intr-un asemenea context, lansarea 
unor judecăți tranșante de valoare nu benefi
ciază întotdeauna de climatul cel mai adecvat. 
Criticul trebuie să distingă efectul senzațional 
al unei opere de valoarea sa intrinsecă, atunci 
cînd între acestea poate să nu existe o conso
nanță deplină. Cititorul nu este însă fericit 
atunci cînd i se distrug în mod rațional miturile 
statuate de gustul său literar sau de starea 
afectivă, care mărește aderența la o carte.

Nu putem trece cu vederea nici existența 
acelor cititori ciștigați în timp, capabili să trans
mită și altor generații preferințele lor literare. 
Funcția deschisă a acestui mecanism al gustu
lui și al informațiilor instituționalizate face ca 
unele romane cu o valoare diferită ca Vin 
ploile, Pe aripile vîntului. Obstacole etc. să se 
bucure de un succes continuu, mult mai larg 
decît acela ce îl dețin unele cărți contempo
rane de o certă valoare ca Miliardarul de Mi
chel de Saint-Pierre. Onoarea pierdută a Ka
tharine! Blum de H. Boli. Bat tobele pentru 
Rancas de Manuel Scorza, Ora de germană de 
Siegfried Lenz etc. Evident că nu sînt excluse 
nici actele de uitare ale unor cărți lansate cu 
mult zgomot, susținute și de moda literară. 
Operele neoromancierilor francezi au intrat în ul
tima vreme într-un con de penumbră cu o du
rată nedeterminată.

Dinamica bursei valorilor este permanentă. 
Clasicii tuturor timpurilor trăiesc prin valoarea 
lor continuă, dar și prin întreținerea instituțio- 
nalizată a interesului pentru opera lor. Cînd 
eforturile criticii didactice sînt stîngace, deviate 
sau puțin justificate, rezervele cititorilor tineri 
față de clasici apar ca o reacție de împotrivire 
tacită fată de o literatură devenită „oficială" 
prin interpretii săi lipsiți de vocație.

Cind critica didactică universitară sau critica 
explicativă cu un caracter mai general este 
funcțională și beneficiază de credit, operele 
clasicizate dar dificile, cîștîgă în toate sferele 
de receptare. Timpul de aclimatizare, conjugat 
cu o critică explicativă adecvată reprezintă un 
auxiliar prețios al succesului cărții literare di
ficile. Romanele lui Joyce șl Kafka. Thomai 
Mann și Robert Mușii, Proust și Gide, ca ii 
poeziile lui Mallarmâ, Ion Barbu și Lucian 
Blaga beneficiază astăzi de un alt spațiu de re- 
eentare decît cu cîteva decenii în urmă.

De aceea. H. R. Jauss avea dreptate cînd 
afirma că „Modul de constatare obiectivă a 
succesului literar, ca o congruență Intre inten
țiile operei și așteptarea unui grup social, ii 
pune pe sociologii literaturlf Intr-o mare În
curcătură, atunci cind trebuie să explice un 
succes durabil sau Intirzlat".

Evident că este mult mai facil de demonstrai 
succesul rapid, dar superficial, al romanelor Iul 
Fr. Sagan sau Erich Sagal decît înțelegerea tir- 
zie a Iul Joyce, V. Woolf, Faulkner, Ezra Pound 
sau G. Grass ș.a.

Există însă și o libertate compensative, care 
îl acordă atît cititorului, cît și scriitorului un 
drept de opțiune. Așa cum scriitorul își poate 
alege în principiu destinatarii imediajl sau tirzii 
ai operelor sale, la fel și cititori! au dreptul de 
preferință pentru cartea accesibilă, plăcută, care 
nu Ie cere eforturi uriașe de Înțelegere sau 
opera dificilă, a cărei lectură oferă în final a 
compensație estetică <i intelectuală mult mal 
mare.

Scriitorul autentic poate merge Ia fel de bine 
cu timaul sân. aaa cum soaie fi un anticipator 
al guxtuîni literar din vremea sa. □ poate sa
tisface cerințele cititorului fericit, nepreocupat 
de motivația preferințelor sale, așa cum are 
dreptul să-i violenteze prejudecățile, să-1 creeze 
starea de neliniște estetică, deschisă spre înțe
legerea noului.

în acest spațiu de Inițiativă © singură Ipos
tază ni se pare aberantă. Ignorarea destinataru
lui în procesul de receptare a operei literare.

Romul Munteanu

In singele viitorului.
Albi.
Printre ehemârile inimilor.
ei, neincetat, 
vor trece primii în zbor.

Vîntoasele
Vintoasele 
mi-au luat frunzele 
și, din adincimi 
le-au alungat în volburi, 
așteptind in ploaia 
Lumina.

Vîntoasele
mi-au luat frunzele 
și le-au ascuns 
sub ape, 
adâncind izvorul 
din care-mi fluier 
eintecul veșnic proaspăt 

______________________________________/

zează) — fără a 11 se da timp să-și cugete căr
țile decît după apariție, adică inutil de tirziu. 
Si nu s-au revoltat pentru asta 1 Volumele lor 
se vind. ce e drept — 6au se difuzează, ca să 
fiu mai exact, ceea ce pentru edituri e tot una. 
Dar pe cititori nu-i consultă nimeni după ce au 
citit cartea — iar critica strigă sau tace (vai. 
mai ales tace !). în aceeași ordine (sau neordi- 
ne) de idei, contribuind la agravarea confuziei.

Nu te necăji pentru toate acestea, tînărul meu 
prieten. Nu pune la inimă nimic altceva decît 
eventuala dumitale insatisfacție în fața unor rîn- 
duri proprii nereușite, pe care ești tentat să le 
arzi dună ce le-ai așternut pe hîrtie — și n-al 
face rău !

Noi nu vom putea rămlne ai acestui timp, 
dacă nu vom încerca să ucidem tot ceea ce na 
desparte de veșnicie. O. de-ar fi să reziste mă
car o silabă de-a noastră — alta decît a veci
nului nostru de scris ! Dincolo de această sa
tisfacție imensă, toate celelalte pălesc.

★
Cuvinte mai sînt. vor mai fi. Noi do! — dum

neata și cu mine — vom rămîne mai departe 
aici, cu manuscrisele noastre niciodată mulțu
mitoare. cu arderea noastră, cu cenușa sau cu 
diamantele noastre. Eu cu destule bucurii și 
mîhniri. dumneata cu ceva mai puține, deoarece 
actul dumitale de naștere este mai puțin vechi 
ca al meu.

Aceasta e singura deosebire. Crede-mă și iu- 
beste-mă. tînărul meu prieten — si primește-ml 
această mînă. pe care ti-o întind atît de grăbit, 
încit nu mai am timp să mi-o curăț de cer
neală.

r.ua


atelier literar Oltule Anotimp tinăr Orașul se ridică

[ posta redacției J
TEODOR OPREA ! Vagi sem

ne ; îci-colo. cîte o imagine, 
cîte un. sunet, Dierdute. însă, 
într-o ..plasmă" tulbure, in
coerentă, fără „emisie".

M. î început promițător, prin
tre inerente naivități și stîngă- 
cii. Mai bine, in „El". ..Si mi-a 
strigat4'. Reveniți.

M. HAMZA : Cereți Informații 
la secretariatul de redacție 
(eventual, prin telefon).

M. RADA ! Predomină „făcă
tura". vorbirea ..poetică", diva- 
gantă, „în dodii", mimlnd poe
zia, un metaforism artificios, 
neconvingător. dulceag, uneori 
de gust îndoielnic (ex. : ..mun
ții sînt ramuri de măr / Înflo
rite pe umerii lumii" sau : ..Șl 
fructele sînt stropi de luceferi / 
cu lumina înflorită pe ace", 
sau : „sub sălcii / poetul Își să
rută cuvintele i într-un gest 
/ demiurg", etc., etc.).

A. ALBU : Scădere alarmantă 
de substanță, de nerv, de vibra
ție. Ceva. în „Palmele".

LUCIAN PETRESCU : Inco
erență. delir verbal, extrava
ganțe dubioase. într-un șuvoi de 
vorbe necontrolat, prin care. Ici — 
colo, pare să lucească si cîte un 
cristal liric. Dar drumul e gre
șit. în general, și nu va putea 
duce decît la eșecuri și pierdere 
de vreme.

EM. GV î Citeva pagini bune 
— și foarte bune parcă mai in
spirate și lucrate mai „la mese- 

Noapte" (cu ultimul vers 
uscat șl brutal). „Lucidi

tate". „Poem simplu".

FR. KOCS1S • într-adevăr. 
par mai atent și sîrguincios di
chisite si prelucrate. Dar si prea 
insistent, meșteșugărește, ceea 
ce, de multe ori. stinge iradia-

ția și freamătul, usucă, simpli
fică și înțepenește expresia, 
imaginea. Ceva mai bine in 
„Povara singurătății" „Trepte 
celeste".

R. MARIAN : Mai multă lim
pezime și cursivitate ca de obi
cei. ajungind uneori la întru
chipări demne de interes („De

numai să citim, dar să și scriem 
sute de scrisori săptăminal, 
ceea ce e de-a dreptul imposi
bil. 2 / ar trebui să transfor
măm această rubrică de interes 
public într-o treabă particulară, 
adică, de fapt. să desființăm 
„Atelierul literar" ca atare. 
Ceea ce ar fi păcat !...). Nu pu
tem și nu vom face, pentru ni
meni. nici o excepție de la 
această regulă (e ușor de pre
supus că solicitanții unor ase
menea privilegiate excepții se 
vor situa într-o poziție cel pu
țin jenantă...). Pentru cei ce nu 
doresc să-și vadă numele pome
nit la „Poșta redacției", există, 
insă — am mal precizat —. o 
cale simplă : un pseudonim „de 
lucru".

A. POPESCU : Sînt niște 
exerciții de începător, destul de 
stîngace și neglijente, care, din 
păcate, nu poartă nici un semn 
al vocației lirice.

Elena Seren, Albert, 81ujeru
Marin : sînt unele semne, me
rită să insistați.

Cici Constantinescu 1 
..Fetiță"

Munteanu Iosif, Umanistul. 
Covrig Marin. Ionel Delacornu, 
Ion Arion. Ciucă Gheorghe, 
I. Pajureanu. Mlhal Lormln, 
Ioan Bercea, M. Țeîian (ceva. In

vrei", „Poeme" VIII și, oarecum, 
„Poeme" II. III. V. VI. „Sal- 
cîmi"). Alteori. însă, lucrurile 
se rarefiază (poate și din cauza 
unor repetări insistente. fără 
efect de sugestie și potențare) și 
alunecă pe panta ușurinței, sim
plismului, banalității.

ALINA DAMIAN : încă o 
dată, pentru dv. și pentru toti 
cei care ne cer răspunsuri aca
să : nu putem trimite astfel de 
răspunsuri (motivele sînt ușor 
de înțeles — 1 / ar trebui nu

„Țipătul păsării", 
lemn") Georgcta 
Nimic nou !

„Porți de 
Dragomir :

Stan Gheorghe, Constantin 
Cotea, Ică Munteanu, Geor
gescu Pop Ristalp P. P. (pe vii
tor. mai citeț !). Volbea Romco, 
Sorin Ivașcu, Karol Ruzicska, 
George Lupuțan, Florin Nichita, 
Adrian Boccoș. Riga. Surghe 
Cornel, Puiu Nedea, Georgeta 
Ionescu. Viorica Jenei, V. A. 
Ianuș : încercări modeste, fără 
calități deosebite.

Geo Dumitrescu

Oltul cel care nu se scurge. Cel care
nu îngheață. 

Oltul bâtrînul luptâtor in ilegalitate, 
ureînd căderile abrupte, cu noi in spinare, 
indemnîndu-ne mut :
— Haideți, trebuie s-ajungem la Dunăre I

Oltule, tu care cunoști potecile istoriei
toate - 

astâzi neocolite drumuri — 
tu, bâtrîne partizan, 
ca o limbă in ceasornicul țârii, 
ca șarpele casei, 
așează trecătorile tale mereu înaintea 

noastră, 
©dincotro, 
du-ne la marea cea cu adevârat mare, 
să fim delta strămoșilor noștri 
ce îndulcesc apele nu atît de potabile 

ale lumii.

Tu, Oltule, timpla noastră căruntă lipită
de pieptul pămintulul, 

tu, Izvorî nd mereu din partea stingă 
a tuturor lucrurilor și ființelor 
născute in valea ta,
tu, Oltule, numai tu și cu noi, 
malurile tale abrupte...

BOGDAN GHIU

Cere-i poetului
- Cere-I măcelarului să-ți lucreze 

o cămașă-nflorată, o iie ;
# croitorului — o pirogravură, 

brutarului - un plan de acțiune,
— De nu ți s-ar jena auzul, 

privirea lor ți-ar spune totul.
— Nimic din toate-acestea 

poetului sâ nu-i pretinzi, 
chiar dacă intîmplarea 
ades ne joacă farse.

— O dreaptă cumpănă ridicolul va ține.
— Dar lasă-i libertatea

cu haru-i de-a trai in pielea tuturora,
cu forța de-a-mblinzi 
și-un vis in miez de noapte, 
pe sine-n graiul său să se exprime, 
și n-o să te-mpresoare 
tristețea sau singurătatea.

- Cere-i poetului, de-i ceri,
memoria să nu și-o piardă, 
dqr și atunci, adînca-i mistuire 
memoria va să fecunde. -

PETRE VLAD

O, cum ne cheamă griul sub cumpănă
• de țară

în anotimpul tinăr de rod cînd curg izvoare 
pecetluind pămîntul cu aur și lumină 
unde se pleacă spicul ca pentru închinare.

Aici ne scriem rostul pe creștet de cîmpie 
și giulgiul cald de rouă in palme

ni se-așterne 
cînd păsările, oarbe, trag razele de soare 
să-și țeasă cuiburi nalte, curate și eterne.

Aici cinstim țârina prin tulnice rotunde 
cînd vulturii amiezii de pe Carpoți coboară 
la ceas de împlinire, ca pentru închinare. 
Aici culegem rodul in miez curat de Țară I

IOAN VASIU

Cici Constantinescu: 
„Luminița-

Vă rog
Eu sînt acela 
vă rog sâ mâ credeți 
botul umed al umbrei vă 
linge picioarele 
tovarăș de arme cu rouă 
mâ latrâ ciinii ca pe lună 
eu sînt aceia 
piinea și surea ta 
fără tine 
viața mea este o buruiană 
a timpului / dar 
aceasta duminică nu se va 
sfârși niciodată.

CRIST1NEL PRICOP

Orașul se ridică și cade 
asemenea crengii de mâr, 
asemenea vintului, in ochiul 
copilului orașul pare nemișcat 
și totuși orașele cad spre a face 
loc ajtor orașe mai mîndre, 
o primăvară crescută din trupul 
unei alte primăveri imbătrînite. 
numai omul, omul e nemuritor. 
In amintire există un rîu cu ape limpezi 
și pești multicolori, 
brazii par veșnici 
și omul e asemenea lor, 
numai foșnetul frunzelor amintește 
de trecerea timpului, 
de ar fi omul nemuritor.
întunericul prinde spinarea omului 
in clești de oțel, 
spaima explodează in trupul lui 
dar omul nu se prăbușește, 
cad orașe, se sfarmă aștri, 
dar ochiul omului râmine limpede 
ca apa în iezer 
și miinile clădesc 
cărămidă cu cârâmidâ 
un nou parapet împotriva stihiei.

BORIS MARIAN

Povara singurătății
Să nu porniți singuri. Nopțile 
sint mai lungi și mai aspre încolo, 
iar cerul uriaș de tat mai departe 
îl veți privi cu ochi slăbiți prin dioptrii 
cernind nisip sticlos de perle sfârîmate. 
Pe drumul ccela hoții nu umblă călare 
în cete înarmate și chiuind la pradă, 
e doar unul, fără formă și nume, 
hain și cutezător ca un lup flâmind, 
avtnd ca semn nobiliar clepsidra.

Bâtrînil spun că dincolo de pădurea 
cu cincizeci de copaci 
umblă o stafie de-i spune singurătate 
și bintuie în țara aceea veșnic albă 
cumplite bali cum sînt tînguirea și regretul, 
că mulți poeți îl cîntă-n versuri frumusețea, 
virtuțile șl austeritatea 
de se-nspâimîntâ trecătorii ninși 
in nopțile de veghe și nesomn.

De-cccea să ne întovărășim, ca sufletul 
să nu treacă niciodată dincolo 
de pădurea cu cincizeci de copaci, 
ci să rârnînâ cu copiii de-a pururi 
in țara zilelor lungi și fericite.

FRANC1SKO KOCSlS

cultura 
românească 

în lume

A LITERATURNAIA GAZETA dedică In nr. 10 
din acest an o Întreagă pagină traducerilor de 
poezie românească și unor comentarii semnate de 
critici din țara noastră. Versurile aparțin lui Mihai 
Beniuc. Vlrgi] Teodorescu șl Veronica Porumbacu. 
Gabriel Dimisianu trateazA într-un articol proble
me ale evoluției romanului românesc de astâzi. 
Aurel Martin se ocupă de unele aspecte ale valo
rificării moștenirii culturale, Ion lanoși dezbate 
trăsături ale umanismului în literatură, iar Dan 
Hăulică se referă la prezența traducerilor din scrii
tori sovietici în paginile revistei Secolul XX.

• CENTENARUL INDEPENDENȚEI DE STAT A 
ROMÂNIEI continuă să anime interesul străinătă
ții pentru realizările culturale românești, pentru 
țara noastră și personalitățile care au ilustrat des
tinul său luminos. In orașul peruan Cajamarca 
s-a desfășurat, sub egida universității din 'locali
tate, un festival dedicat filmului artistic șbJOocu- 
mentar românesc. De asemenea, a fost deschisă o 
expoziție de fotografii infățișind succese ale con
strucției socialiste în România, Iar în cadrul unei 
mese rotunde a fost dezbătută politica internă șl 
externă a țării noastre.

A UN frumos succes repurtează traducerea 
Italiană a eseurilor lui Mircea Malița. apărute sub 
titlul Oro grig o. Este vorba de o selecție din 
eseurile publicate in cele trei volume ale versiu
nii românești a Aurului cenușiu, însoțite de o pre
față care prezintă cititorului Italian personalitatea 
autorului șl preocupările sale de analiză complexă 
a condiției umane în secolul nostru. Aurul cenu
șiu a fost, de asemenea. tradu9 în limba maghiară 
și urmează să apară într-o versiune poloneză. Ca
riera internațională a „eseurilor rostite", cum le

„Toate basmele s-adună"
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rosimile miracole gimnastice. Pașii săi aveau 
zece metri fiecare, fără să fie sărituri, ci um
blet cu continuitate de fluvii. Aveam in față, 
materială, adevărată, imaginea acelor legendare 
„cizme de o sută de leghe" ale lui Degețel din 
basmul lui Perault. Zborurile Iui căpătau ceva 
încă mai înaripat in momentele de imobilitate. 
De la o înălțime de 2 metri, el recădea. fix ca 
eternitatea, pe un singur picior, cu trupul frint 
lateral, rupt in două, in unghi drept, partea ori
zontală spînzurind, nemișcată, cu greutatea pier
dută, nepăsătoare la pretențiile gravitației uni
versale. Spuneam, adineauri, că scenele dansate 
nu aveau subiect. Da. insă în sensul că în loc de 
subiect aveau...* subiecte. Multe și rapide. Mișcă
rile dansului treceau de la o semnificație Ia 
alta cu acea armonioasă dezordine pe care o are 
„căderea pe ginduri". cum se zice așa de frumos 
în românește acelei hoinare visări. Mișcările ba
lerinului nostru nu apucau sfi se înscrie într-un 
subiect. într-o temă cinetică, fiindcă fiecare ati
tudine începea o altă aventură pe care. Imediat, 
o și Iasă. Mișcări de mim. Mișcări care nasc 
obiecte, creează lucruri, fabricate din nevăzut, 
compuse din pur văzduh. Da. aci stă originalita
tea acestui artist. El face operă de mim, cu, 
drept unealtă, cel mai fantastic, supranatural fel 
de a dansa. Un fel original de a face din trupul 
omenesc orice, și mai ales din a-1 „face bucăți", 
din a-1 demonta și monta la loc ca pe un puzzle. 
Dansul său (repet 1) nu e „dans de caracter", nu 
povestește cu trupul o poveste, ci. tot mereu. în
cepe și lasă : ca a curgere de ginduri : ca un 
fluviu de tîlcurl trecătoare.

Mi-aduc aminte de dansatori americani ca 
Jene Kelly sau Fred Astaire. El. într-adevăr, 
povestesc. Istorisesc, cu picioarele o lungă iste
rie. Tălpile lor cu sunet de silabe, cu articulație 
de slove sonore care nu bat ca toaca, ci schimbă 
necontenit tonul, punctuația, alura audio-motri- 
ce. asa cum discursul unui povestitor modulează 
muzical tonul vorbirii sale. Este o căsătorie între 
litere și tălpi. Și este cu totul altceva decît face 
admirabilul balerin român Gheorghe Iancu. El 
nu spune basme cu trupul. El face altceva : gîn- 
dește ; pornește Intr-o lungă călătorie a minții, 
într-o lungă cădere pe ginduri. unind și dezu
nind toate părțile trupului său. Fragmente de 
anatomie sînt văzute despărțindu-se, împărțin- 
du-se. reintîlnindu-se In figuri pe care pînă azi 
nu le mai văzusem făcute de nimeni și nici ne 
Închipuiam a putea exista vreodată.

Desigur, jocul său. In ciuda perfecției, ne dă 
totuși speranța unor găsiri viitoare. Nici mai 
bune, nici mai rele, ci. simplu : altele.

Firește, el nu e singurul autor al șirurilor sale. 
Se întîmplă aci, așa cum se întîmplă aproape 
totdeauna în lumea dansului. Un coregraf de 
mare talent va compune bucata. De pildă „nu
merele" așa de originale ale lui Fred Astaire (cu 
excepția a numai două din ele )au fost compuse 
de diverși coregrafi talentați care nu numai că 
dădeau dansatorului. Ia început, ideea generală 
a „bucății" dar chiar și pe urmă : interveneau. 
Adică după ce dansatorul umplea cu pași su
gestiile Învățătorului, acesta zicea : „asta da 1“ : 

subintitulează autorul, probează virtuțile unei gîn- 
dirl suple, cu o mare deschidere problematică și 
rigoare. Menționăm, de asemenea, faptul că volu
mul trei al Aurului cenușiu a fost prezentat în 
mod elogios in Times Literary Supplement, remar- 
cîndu-se contribuția gînditorulul român la dezba
terea celor mai semnificative probleme ale con
temporaneității.

e Tn MAREA BRITANIE a fost proiectat filmul 
Independența — năzuință de veacuri a poporului 
român, la Kington upon Hull. De asemenea, au 
fost prezentate aspecte ale luptei multiseculare a 
poporului nostru pentru uniune națională, trăsă
turi ale vieții sociale și culturale românești, evi- 
dențiindu-se rolul deosebit de Important pe care 
l-a avut Independența în afirmarea deplină a po
porului nostru pe plan european.

A AFLAT IN TURNEU LA VARȘOVIA, corpul 
de balet al Operei Române din București, a dat o 
serie de spectacole cu Lacul lebedelor de Ceaikov- 
skl. o serată de muzică româneaseă, cunrinzlnd 
lucrări de Enescu, precum șl Timpul cerbilor de 
Tiberiu Olali și Căsătoria de Doru Popovici, doi 
dintre«c^i1?mal. reprezentativi cpxnpăzitori români 
contemporani. Evoluția Corpului' de balet româ
nesc s-a bucurat de adeziunea plină de căldură a 
publicului polonez.

A TN CADRUL COOPERĂRII CULTURALE CU 
teatrul Ludwik Sotski din Tarnow. Polonia. Tea
trul Național din Sibiu a prezentat in Polonia două 
spectacole. La Tarnow șl Kracovia a fost prezen
tată comedia autorului învie tic Mlhal) Roșrin. 
Tineri căsătoriți caută apartament, pusă în v*”iâ 
de Iulian Vișa. scenografa fiind semnată de Ma
rla Adamska. La K'elce. cort'-ia s-a ridicat pe 
replicile comediei satirice contemporane a drama
turgului român Aurel Baranga. Opinia publici. In
tr-un cadru scenografic semnat de Judith Fe- 
kete-Kothay. spectacol In regia lui Dan Alexan- 
drescu.

sau : „asta nu !“, ratifidnd sau anullnd fante
ziile interpretului.

Dar încă n-am spus principalul încă nu am 
vorbit de frumusețea centrali a acestui recital 
de „Poezie și Dans". Acel centru de frumusețe 
este o tinără femeie care spune versuri. Und-? 
și cum intervine aci poezia ? Versul ? Căci ceea 
«-c surprinde e că, de cele mai multe ori. intre 
picioarele versului și picioarele dansatului nu 
este nici o legătură de tramă dramaturgiei. 
Versurile recitate de Adela Mărcuiescu nici nu 
explică, nici nu sint explicate de cinematica cor
porală a dansatorilor. Dans și poezie pleacă. fie
care. intr-o lungă călătorie proprie. $i totuși.. 
Totuși cele două riuri sint strins legate, ca apele 
de sus cu apele freatice de subt ele.

Legate, așa cum șl in viața de toate zilele 
două ființe se iubesc, dar fiecare iși vede, cut 
la cot cu celălalt, iși vede de treabă, simțind 
adinca dulce euforie de ..a fi împreună". Adela 
Mărculescu are un fel delicat de a spune versul 
ca o confidență pe care și-ar face-o sieși. E=te 
atita patetică simplicitate, atiU delicată spiritua
litate în versurile pe care le spune ea ! Versuri 
de Ana Blandiana. Geo Bogza, Eugen Jebeleanu, 
Nina Cassian. Marin Sorescu. Nichita Stânescu... 
După cum vedeți. poeții aleși tot unu-și-unu. 
Aleși de cine ? Căci există o funcție de regizor 
In alegerea versurilor unui recitat Mai ales ari, 
unde regizorul este și personaj in poveste. Re
gizorul, aci. însăși grațioasa noastră spuitoare de 
versuri. Regizoare, protagonistă și— gazdă. Da. 
Amfitrioană care își privește musafirii și le zim- 
bește. Versurile —. ea le spune fie circulind cu 
pași majestuoși prin vasta încăpere a casei sale, 
fie așezîndu-se jos. încet, pe podea, pentru a 
vorbi intim și afectuos fiecărui invitat. Versurile 
In gura el parcă ar spune : vezi, aceste vorbe, 
care nu-s ale mele, ci ale adevărului : aceste 
vorbe sint tot atît de frumoase ca și pașii voștri 
cînd ei scriu povesti direct pe zare, direct pe văz
duh. Sînteți cu toții oaspeții mei și vreau să vă 
simțiți bine în mijlocul poeziei mele, așa cum 
această poezie se simte ea însăși bine alăturea 
de voi.

Miriam Răducanu a mai compus „bucăți" co
regrafice și pentru o altă dansatoare : Raluca 
Ianegic. De data asta va fi „dans de caracter", 
cu tîlc precis, cum a fost de pildă alegoria core
grafică a ideii zborului din statuia lui Brâncusi. 
Tot astfel vom vedea citeva „numere" sugerind 
oboseala, istovirea, neputința, dezarticularea în
tregii ființe. Numere executate uneori de însăși 
coregrafă, autoarea bucății. Chiar și în timpul 
acestor reveniri la formule deja existente, for
mula cea nouă li se adaugă totuși prin însăși 
sosirea in scenă a „stăpînei casei", asemenea 
crăiese! lui Eminescu. în ai cărei ochi frumoși 
„toate basmele s-adună".

Acum mai bine de cincizeci de ani scrisesem 
un lung poem în proză intitulat „Despre și pen
tru patriotism". Acest sentiment, spuneam eu, 
înseamnă a te simți mîndrii că faci parte dintr-o 
țară unde cutare lucru frumos a putut să se 
Intîmple. Recitalul creat, regizat, prezentat de 
Adela Mărculescu este tocmai ceva din acel „cu
tare lucru frumos" care s-a petrecut deunăzi in 
țara noastră.

revista 
străină

O TN TADJIKISTANUL DE sud arheologii au 
descoperit un mare complex de temple, aparți- 
nlnd așa-numltel împărății Kușan, unul din sta
tele cele mai vechi și mai puțin cunoscute din 
antichitate. Situat pe o insulă intre riurile Vahș 
șl Piandja, templul reprezintă un intreg orășel 
încercuit de ziduri. Galeriile interioare, locurile 
de exercitare a cultului, resturile de coloane 
atestă că templul a fost executat după un proiect 
arhitectonic complex. In interiorul templului s-a 
descoperit locul unde se păstrau obiectele de cult 
ale preoților. Printre ele s-au găsit statuetele unor 
divinități, țesături din fire de aur, arme, suluri de 
papirus, vase.

A „POEȚI POLONEZI DIN EVUL MEDIU PÎNA 
LA BAROC" este titlul unei antologii a vechii 
poezii poloneze din această perioadă, apărută de 
eurînd sub îngrijirea scriitoarei Kăttimiera Zu- 
kowska,' in editura varșoviană P.I.W. h.wte’araâ este 
completată de un index al autorilor ■ menționați 
cu exemplificări din primele lor lucrări.

A REVISTA LITERARA „SENS ȘI FORMA" din 
R.D.G. a tipărit în cei mai recent număr al sâu 
corespondența încă nepubUcatâ dintre Rainer Ma
ria Rilke (1175—1SM) și diplomatul și biologul Rolf 
Ungern-Stemberg (ltM—1M3). Corespondența, 
aproape in întregime uitată, a fost descoperită In 
timpul unor lucrări de Inventariere a manuscrise
lor Bibliotecii Cen-rale a clasicismului german de 
la Weimar. Rolf Ungem-Stemoerg predase această 
corespondență spre păstrare Bibliotecii de atunci 
a Landului Turir.gia, în marue 152*.

A CU PRILEJUL PRIMEI ANIVERSARI a morții 
ha Konrad Swinarski. Ia VarȘcvla a fost decernat 
un premiu purtlnd numele acestuia, premiu Înfiin
țat de revista bilunară „Teatr-. Laureatul acestui 
premiu este cunoscutul regizor polonez Andrzei 
Wajda, realizator al unui spectacol pe care junui 
l-a recunoscut a fi drept cei mal bun din sesiu
nea 1975—spectacol pus In scenă la Teatr Ni- 
woii din Varșovia, cu piesa „El su*»fto de la rezdn" 
a dramaturgului Antonio Buero Vallejo.

A LA MUZEUL CENTRAL DE STAT DE CUL
TURA MUZICALA „M. L GLINKA" din Moscova, 
s-a .deschis o expoziție de autografe ale lui 
Beethoven, cu pnlejul anlversim a 15a de ani de 
la nașterea marelui compozitor. Pnnire lucrări se 
pot vedea culegerea de ciorne ale Simfoniei a 
n-a. Eroica, Sonata Kreutzer și alte opere, precum 
și fotocopiile autografelor trimise La expoziție de 
Arhiva centrală de documente vechi a Bibliotecii 
universitare din Tartu. De asemenea, este expus și 
un portret al lui Beethoven executat de pictorul 
acad. Leonid Pasternak și o mască mortuară a 
compozitorului-

A LA KULTUR FORUM BONN CENTER din 
capitala R.F.G.. a fost inaugurată o expoziție de 
artă contemporană tradițională din Sierra Leone, 
rare urmează a fl prezentată apoi șl la Deutsches 
Museum din Mur.apoi la Mannheim. Această 
expoziție se situează pe linia unei serii de prezen
tări a artei africane inaugurată în prin expo
ziții de artă senesaleză. ghaneză și tanzanianâ. 
Arta eon tempo ran A este prezentă prin Hassan 
Bangurah și pictorița Olaynlka Bumey-NIkol. 
Obiectele, cu deosebire cele din cultura Africii 
occidentale (Mali) sînt împrumutate de către Mu
zeul Rautenstrauch-Joest din Kdln.

A DE CURTND A IEȘIT DE SUB TIPAR, sub 
auspiciile ed’t’jri* L.S W. din Varșovia o culegere 
de poeme ale poetului Szenwald Luejan (1909-1944), 
militant revoluționar polonez, membru al Uniunii 
Tineretului Comunist șl al Partidului Comunist 
Polonez, cronicar al Diviziei Kosciuszko. Volumul, 
Întitulat „Poeme alese" $1 precedat de un cuvlnt 
tntroductlv semmat de Stanislaw Dobrowolski — 
care a «eîecționat șl poemele — cuprinde și citeva 
traduceri din Sîenwald.

a TÎNARUL SCRIITOR FTLVîCEZ JFAN-LOUIS 
TFBRADE născut în 1948. prezintă în Collection 
Blanche a editurii Gallimard, primul său roman, 
..Bleu alg^rien". Eroul, un tînfir francez, își Îm
parte locuința cu un vechi militant al Tineretului 
Comunist Francez și un anglo-saxcn. gazetar de 
agenție. El întreține o corespondentă lunară cu 
doi prieteni râmași in Franța, vrind prin aceasta 
să le explice secretul unei țări peste care trecuse 
un ciclon tropical, războiul și ano! proclamarea 
independenței. Ce ascunde de fapt ace] albastru 
permanent al cerului alperian ? Mal întîl. primele 
consecințe ale naționalizării pftmînturilor sl afe 
Revoluției agrare, aool rămășițele încă vil ale 
colonialismului, eît șl tutela anacronică impusă 
fetelor șl apăsarea nevăzută a puterii. Pe scurt, 
toate contradicțiile născute din șocul între tradi
ții și dezvoltare.

A FRUMOSUL ORAȘ FLORENȚA găzduiește în
tre 21 mai șl 28 Iunie anul acesta ample manifes
tări culturale vleneze. In cadrul lor va fl pre
zentat^ printre altele, o importantă exoo21ție 
grupînd următoarele teme : „Arta afișului vlenez 
din anii douăzeci", o documentație despre „Arta 
Nouă la Viena" șl „Artizanatul sticlei la Vlena", 
o machetă a centrului Vlenel ș! opera sculptoru
lui italian Wander Bertoni, stabilit la Vlena din 
1943, „Coloane șl simboluri'*. în paralel, se poate 
viziona și expoziția „Cum văd copiii italieni 
Austria**. Pe de altă parte, între 21 șl Iunie un 
ansamblu al operei din Viena va da. tot la Flo
rența, mal multe reprezentații avlnd în nrogram 
„Intrigă șl iubire" de Gottfried von Elnem, ș! 
..Salomea" șl „Ariana la Naxos" de Richard 
Strauss.

Poezie
și implicare critică
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unde acestea încetează să-și exereite drepturile 
și prerogativele. I se deschide astfel larg sfera 
iraționalului, a emoției, a căutării miraculosului 
Si a sublimului. Categoria ei privilegiată devine 
aceea a expresiei, a *exprimării*. a exteriori
zării. activității care nu mai trebuie măsurate 
după etalonul unei adaptări mai mult sau mai 
puțin libere, mai mult sau mai puțin adecvate 
la obieete preexistente și intenționat chemate 
in cauză, ci cu acela al intensității și al intimei 
coerențe atinse în acest proces de -exalație**". 
Aceste considerații se referă la poezie, la mo
dul în care aceasta trebuie „făcută" ; noi știm 
insă că orice poetică (teoretic precedentă poe- 
liei),ae află intr-o relație de omologie cu actele 
critice de receptare (teoretic succesive).

în acest punct al discuției se cuvine sfi ope
răm o disociație Intre concepția sacralizantă, ce 
însumează aspecte teoretice, și atitudinea sacra
li zantă, ce este materializată in textele ce țin 
de demersul critic practic. Aceste două entități 
se află intr-o relație de omologie, dar nu in- 
tr-una de identitate. O poetică poate să stea per
fect de bine In manualele de estetică, fără ca ni
mănui să-i treacă prin minte să-i conteste drep
tul de existență, o aplicare a ei In texte de lar
gă circulație este un fapt social. Din aceste mo
tive. afirmațiile noastre cu nuanță polemică tre
buie înțelese intr-un dublu sens : In primul rind, 
ca reacție strict teoretică. împotriva unui anu
mit punct drt vedere, pe care il considerăm ajuns 
in stadiul de prejudecată, In al doilea rind. ca 
reacție față de un aspect al practicii critice, pe 
care ii considerăm neconcordant cu dezvoltarea 
actuală a conștiinței literare.

Atitudinea sarralizantă refuză orice tentativă 
d? analizare rațională a poeziei. Lirismul este 
explicat prin lirism, comentariul de poezie tinde 
să își asume in întregime ambiguitatea poeziei 
însăși. Ea este sintetizată in mod sugestiv de 
către Dă maso Alonso in Poesîa espagnola (1952) : 
„Unica modalitate de a intra în acest domeniu 
este un salt norocos, o intuiție. Orice intuiție 
este dragoste, este act de iubire, sau care pre
supune iubire f.„l Esența ultimă a obiectului li
terar este cognoscibilă numai prin saltul orb și 
obscur".

Fără să pornească întotdeauna de la principii 
teoretice explicite, mulți dintre cei care scriu 
la noi despre poezie procedează la fel și. drept 
consecință, comentariile lor intuitive nu sint alt
ceva decît reconstituiri metaforice ale unor 
structuri poetice. Valoarea estetică nu este de
monstrată prin argumente logice, ci este detecta
tă prin intuiții bazate pe afinftăți. Rezultatele 
sint uneori deosebit de reușite, in genul lor : ele 
conțin o poezie secundă, ce tinde să egaleze în
tr-un mod confuz, dar cu o incontestabilă ener-

Secțiile 
și cenaclurile lor

Urmare din pag. 1

lor care trebuiesc citite, ca și prin modalitățile in 
care ele trebuiesc citite. Proză în lectura auto
rilor. proză citită dinainte de către participant, 
în cenaclu avînd loc numai dezbaterile, proză 
scurtă, citită ad-hoc și romane ale căror pro
bleme mai importante să le pună în discuție un 
referat : formele sint multiple și aici și cred că, 
de la caz la caz. de la situație la situație se 
pot găsi soluții cit mai ingenioase pentru orga
nizarea în bune condițiuni a unor discuții cu 
caracter profesional cit mai înalt. Deoarece, 
esențialul acesta este : obștea de profesioniști al 
prozei să dezbată cu competenta pe care o ga
rantează lucrările membrilor el : ochiul atent al 
colegului să te ajute la desăvîrșirea operei tale, 
căldura confratelui să te susțină și să te încu
rajeze pe linia exprimării celor mai îndrăzneț® 
dintre ideile pe care le cauți, experiența profe
sională și de viață a unuia să se dăruiască și 
pentru împlinirea operei celuilalt.

De fapt, ceva mai puțin organizat, noi și acum 
facem acest lucru în mod prietenesc, atunci 
cînd ne citim unii altora cărțile Cenaclul. însă, 
ar prezenta marele avantaj al unui cadru orga
nizat în care să se exprime cele mai avizate 
opinii profesioniste, cele mai competente puncte 
de vedere. întrunindu-i pe cei care sînt singurii 
ce pot privi proza dinăuntrul creației ei. din 
interiorul muncii de desăvîrșire a ei.

Din aceste motive, pledez pentru un cenaclu 
al secției de proză, care să ne întrunească lao
laltă pe cît mai mulți dintre noi și la care să-i 
InVităm să vegheze cu obiectivitate la desfășu
rarea pasiunilor noastre pe colegii noștri care 
dau sarea păm’ntuliil literar : criticii. 

gie lirică, punctele sale de plecare. Nu este greu 
de observat, insă, că în asemenea texte intuiției 
i se acordă o prioritate iraționalistă.

Un exemplu relativ recent, de critică în care 
intuiției i se atribuie un rol preponderent, chiar 
exclusiv, este eseul Poezia lui Eminescu (196Q) 
de I. Negoitescu. în el imaginea tradițională a 
marelui romantic este răsturnată printr-un pro
iect a cărei esență este lirică. Poezia eminescia
nă este supusă unei cunoașteri intuitive, nu ra
ționamentul este folosit drept instrument gno- 
seolosixj, ci construirea unul model concret. Papa
lul câ I. Negoitescu pune la îndoială creațiile 
eminesciene în care, pot fi decelate elemente ale 
unor demersuri logice, preferind acele bruioane 
In care crede a găsi rodul necorupt al unor pure 
intuiții, se răsfrînge In însăși structura cărții 
sale, ale rărei componente sint logic contestabi
le, convingătoare fiind, în sens liric, doar tota
litatea eseului. Cartea este un sucoedaneu meta
foric. a cărui scriitură are drept principală ca
litate o putere de fascinație ce nu ține de for
ța demonstrației noționale, ci de darul liric al 
autorului, de capacitatea materializării unor in
tuiții critice în imagini poetice (intuiții greu sau, 
mai degrabă, imposibil de demonstrat). Dealtfel, 
însăși ideea centrală a cărții este aceea a exis
tenței unei opoziții ireductibile intre poezie șl 
tot ceea ce autorul consideră câ ține de dome
niul nonexpresivității poetice. Eseul este sclipi
tor in felul lui. dar nu mai puțin îndoielnic pen
tru cei care gîndesc că. totuși, poezia este un 
domeniu inteligibil.

In critica românească de azi cartea amintită 
este cel mai semnificativ rezultat al atitudinii 
despre care discutăm. Desigur, în numeroase alte 
ocazii s-a pornit de la o atitudine similară. A- 
ceasta și fiindcă ideea unui acces la esența poe
ziei exclusiv prin intermediul unor intuitu ful
gurante nu generează numai un plăcut vertij 
metafizic, ci are si excelente consecințe prac
tice pentru spiritele comode. S-a intimplat, In 
felul acesta, să apară și să se consolideze un 
loc comun, care poate fi rezumat in felul ur
mător : adevărata poezie nu poate fi înțeleasă 
decit de către o minoritate formată din spirite 
capabile să intre intr-o rezonanță intuitivă spe
cifică ; la rîndul ei. adevărata critică de poezie 
nu poate să aparțină decît tot unor reprezen
tanți ai acestor categorii privilegiate ; există 
critici foarte docti. dar care nu sint capabili să 
înțeleagă poezia și. în consecință, nu reusesc să 
scrie o critică a poeziei care să ii convingă pe 
cititorii de elită ; cutare este un foarte bun cri
tic. dar „nu are organ pentru poezie". Acestor 
afirmații li se potrivește foarte bine o butadă 
a lui Cocteau. poate prea crudă, dar exactă, 
care îl aseamănă pe anumițt poeți, cu niște man
darini. care stau ghemuiti unii lingă alții și-și 
Încredințează secretele la ureche. In cazul nos
tru. sintagma „anumiți poeți" trebuie Înlocuită 
cu „anumiți critici".

Din punctul de vedere al sociologiei literatu
rii am putea să vorbim. în legătură cu atitudi
nea a cărei sumară fenomenologie o schițăm, 
despre expresia unul extrem egocentrism, cu rol 
bine determinat într-o specifică strategie a su
praviețuirii literare. în condițiile micșorării rela
tive a interesului marelui public pentru poezie 
și. implicit, pentru comentariul acesteia, acțiu
nea de mitizare tinde să il confere criticului de 
poezie un statut misterios și incitant. ce năzu
iește să-1 ajungă din urmă pe cel al însuși poe
tului. O afirmație a lui Northrop Frye în legă
tură cu poeticile romantice („Criticii romantici 
dezvoltă adesea teorii poetice în care poezia este 
concepută ca o retorică a grandorii personale"). 
este de reținut nu numai ca adevăr teoretic, ci 
și ca justificare, prin extrapolare, a atitudinii pe 
care o urmărim. Intr-adevăr, efortul vizibil al 
unor critici de a apărea cu orice preț într-o pos
tură de maximă originalitate în comentariile lor 
de poezie poate fi calificat drept „o retorică a 
grandorii personale" : criticul nu este Interesai 
atît de textul pe care il comentează, cit de lu
mina in care va apărea el însuși în fața citito
rilor. Dacă. însă, poetul reușește să sublimeze 
obsesiile sale autocontemplative în expresivita
te validă din punct de vedere estetic. în schimb 
eforturile criticului de a transforma contempla
rea unei poezii în expresivitate de tip liric sînt 
de cele mai multe ori sortite unui eșec explica
bil : în poezie adevărurile subiective pot fl va
lide. în critică mal puțin, sau chiar deloc. Tex
tele memorabile ale acestei categorii critice sînt 
rare și impun deobicei, în mod paradoxal, mai 
ales prin anvergura pătimașă a lansării unor a- 
firraatii discutabile.

Integrarea diferitelor idei gi fenomene 
estetice in structuri mai largi. pe ca
lea unor tentative totalizatoare este de o vie 
actualitate. Această necesitate a fost probată de 
cercetări ințerdisciplinare de cele mai diferite 
orientări. Accentele noastre oolemice au tocmai 
sensul contestării unei atitudini ce tinde să păs
treze poezia sub un statut de entitate inaccesi
bilă și inexplicabilă, șl care împiedică valorifi
carea critică a unor sectoare poetice de mare 
interes. Tn măsura in care atitudinea pe care am 
descris-o este operatorie, o discuție despre poe
zia patriotică, de exemplu, nu poate să depă
șească nivelul enunțării unor clișee publicistice.



Ciut ar ea României

un festival al genului crshr î*
— S-a încheiat Festivalul național „Cin

tarea României", Ce a însemnat el pentru 
mișcarea artistică de amatori ji. în ge
neral, pentru cultura noastră socialistă ?

— Festivalul s-a conturat drept cea mai gran
dioasă și reprezentativă sărbătoare a muncii și 
creației libere, independente. A fost un amplu 
poem eroic dedicat de artiștii profesioniști și 
amatori patriei noastre socialiste, trecutului ei 
glorios, cu care ne mîndrim, și prezentului 
nostru luminos, in care stă garanția succeselor 
viitoare, pe drumul edificării societății socia
liste multilateral dezvoltate. Faptul că la fes
tival au participat circa 80 000 de formații ar
tistice de amatori, cu aproape 2 000 000 de mun
citori, își află explicația în democratismul larg 
și autentic al culturii noastre socialiste, in ca
racterul dinamic și în umanismul ei definitoriu, 
atribute care și-au pus amprenta pe întreaga 
și bogata gamă de manifestări artistice oferite 
de oamenii muncii români, maghiari, germani 
și de alte naționalități, înfrățiți prin muncă și 
talent, prin dragostea lor fierbinte pentru pa
trie, ce a imprimat festivalului un puternic 
spirit revoluționar, militant, patriotic. S-au în- 
tîlnit pe scena festivalului artiști din rindul 
muncitorilor, țăranilor și intelectualilor, forma
ții ale sindicatelor, ale așezămintelor culturale, 
ale cooperației meșteșugărești, ale tineretului și 
militarilor, cei mai buni oameni la locurile lor 
de muncă sau învățătură și cei mai talentați 
creatori ori interpreți amatori. Făuritorii valo
rilor materiale s-au afirmat plenar ca făuritori 
ai frumosului artistic, iar numărul impresionant 
de spectacole, expoziții, gale de filme etc. pre
zentate în fața celui mai larg public, ne îndrep
tățesc să considerăm câ întregul popor a par
ticipat la acest festival a] României socialiste.

Am fost, deci, martorii unei desfășurări de 
energie și virtuozitate fără precedent. în care 
s-au oglindit adînc valențele educative, puterea 
de convingere și maturitatea mișcării artistice 
de amatori, contribuția ei remarcabilă, alături 
de artiștii profesioniști, la afirmarea noilor va
lori ale culturii și artei socialiste.

— Care credeți că au fost elementele 
noi, definitorii ale festivalului, atit sub 
raportul repertoriului, cit și al calității 
artistice a manifestărilor ?

— Sub semnul înaltelor comandamente politi
co-educative, morale și civice ale întregului fes
tival. artiștii amatori au abordat un repertoriu 
bogat și complex, în care și-au găsit locul atit 
valorile consacrate ale artei șl culturii noastre 
contemporane, cît și creații noi, originale, sem
nate nu numai de artiști profesioniști, ci și de 
numeroși debutanți din rindul amatorilor, au
tori ai unor remarcabile volume și culegeri de 
poezie, lucrări de artă plastică, filme, piese de 
teatru, lucrări corale, piese de muzică ușoară, 
librete de dans tematic, texte de brigadă artis
tică, montaje Iiterar-muzicale, ș.a.m.d. Ele s-au 
constituit ca un minunat și emoționant omagiu 
adus luptei, jertfelor și victoriilor poporului ro
mân în cucerirea Independenței și dabindirea 
unității naționale. Au evocat cu putere simbo
lică luptele țărănești din sîngerosul an 1907. Au 
evidențiat momente importante din istoria glo
rioasă a luptei partidului, a clasei muncitoare, 
pentru făurirea unei societăți noi. libere, suve
rane și independente.

Odată cu aceste impresionante pagini de epo
pee națională, de vibrant și amplu dialog cu

olsel, un sat din Maramureș In sen- 
_ _  tembrie 1944. Hortiștit, in retragere, dau

foc satului transformind în scrum ci- 
JK fl JL teva sute de case. Douăzecișinouă de 

partizani, bărbați din Moisei, Borșa, Să- 
liștea, Birsana sint prinși și închiși intr-o casă 
de lemn. Aici vor fi executați in acel negru sep
tembrie, apoi casa va fi nimicită de flăcări.

Piesa intr-un act Moisei, aparținind lui lan 
Ardeleanu-Pruncu, metodist la Casa de cultură 
din Sighetul Marmației și pusă in scenă de un 
grup de țărani din Valea Stejarului, evocă mo
mentul de așteptare al celor 29 in acea casă de
venită închisoare. Timpul este spus de expresia 
chipurilor, starea lor sufletească de corul celor 
trei femei :

Săraca inima me
Unde vede o fintîne
O tulbură și apoi be
Si zice c-așa-i tihne.

Bărbații poartă un dialog natural, al treburilor 
diurne, uneori colorat de expresii locale care ii 
sporesc autenticitatea. Replicile au culorile as-

De vorbă cu
CONSTANTIN MINDREANU 
vicepreședinte al Consiliului 

culturii și educației socialiste

trecutul, în repertoriul formațiilor artist’cp de 
amatori au ocupat un loc de frunte realitățile 
noastre socialiste, eroismul cotidian al oameni
lor muncii, preocupările, năzuințele și împlini
rile lor, efortul comun și profunda abnegație 
dovedită în înfăptuirea hotăririlor Congresului 
al Xl-lea al partidului și ale Congresului edu
cației politice și al culturii socialiste, in făuri
rea socialismului și comunismului pe pămint 
românesc. Cu totul remarcabilă a fost preocu
parea manifestată a protagoniștilor de a conferi 
pe scenă acestui repertoriu major o ținută ar
tistică adecvată, fapt materializat prin înaltele 
calități regizorale și interpretative, prin since
ritatea și vigoarea creațiilor originale, prin ca
pacitatea manifestărilor de a pătrunde in con
știința publicului și a prilejui meditații adinei, 
consistente și mobilizatoare, cu privire la răs
punderile noastre, ale fiecăruia, fată de patrie 
și popor. Aceste considerații nu vizează numai 
spectacolele, prezența pe scenă a artiștilor a- 
matori- Pe parcursul festivalului au avut loc 
numeroase simpozioane, sesiuni, comunicări, 
dezbateri. întilniri cu spectatorii — oameni ai 
muncii din Întreprinderi și instituții, ori de pe 
ogoare, din facultăți și licee — la care, alături 
de artiștii amatori, au participat prestigioși re
prezentanți ai vieții noastre cultural-artistice, 
ceea ce a întregit In chip armonios ideea de 
festival național al educației politice și culturii 
socialiste.

— După opinia dumneavoastră. în ce 
credeți că a constat caracterul competitiv 
al întrecerilor din cadrul festivalului ?

— Nu este o noutate că astăzi ne-am deprins 
să îmbinăm armonios ideea de întrecere socia
listă cu aceea de prietenie și întrajutorare la 
locul de muncă. Pentru că această întrecere țin
tește obiective comune, exprimă năzuințele și

Ion Bhbeo : .Portul Constanța" (Din .Expoziția 
repwb'icanâ de artâ populară și arta fotografică 
c« amatori deschisa la sala de marmură ■ 

Casei Sânte ii]

M o i s e î
pre, precise de pe zodiile femeilor : roții, negre, 
oranj sau albastru de Maramureș. Sentința peite 
timp rostită de femei : ^Monei. Moisei. / 1 Aă» 
sint bărbații tăi ?/ Cu vieți peste moarte 
Cu piață pe moarte ; Cu riațd pre moarte dl- 
cind" înalță victimele ia structura 
cioplit de maestrul Vida Geza. Cei 11 barbari— 
coloane se inrirt ia idu lerers acelor 
cului, făcliile primite ia muai de la cele ce poar
tă firul vieții simbolizează actoria sacr-.-.-mj*  
și a suferinței eare înnoiește. Ușa «ia sens*  «rr 
rolul unui personaj cere poartă replia n rit- 
ța și cu moartea, ultima ia treme de pace, 
împlinirea primei. Fiecare chip «auriii 
o idee, un camefer rum o *«c  w^âr^le t"*«r>-  
torului maramureșn. Resemnarea *r  rotrnu 
cu dorul de viață, cu rissl. utedustM trece 
istorie vizionar spre lumea r-i--—--i ;w3-
ta energică se așează ta spațiul de pace, de erec
ție, rivnit dintotdeauna.

Știu, n-a fost in zadar ! — sugerează vie
ții care înalță umbrele lor și le rotește O9*x  soa
relui. Splendidă inc he ere de spectacol intre Ri
tual și teatru, reînviind nn fragment de vstnrm 
contemporană. 

idealurile întregii națiuni. Și pentru câ este fi
resc să-i cunoaștem pe cei mai buni dintre noi, 
de la care fiecare are ceva de invățat. La fel 
trebuie înțeles și caracterul competitiv, deosebit 
de exigent și. totodată, mobilizator al festivalu
lui.'El a descoperit și valorificat minunate re
surse, a declanșat ambițiile creatoare, atit ale 
formațiilor cu vechi stagii de activitate, cît și 
ale celor noi, tinere. înfățișate în preajma a- 
cestui festival și el tinăr. Finala a adus pe ma
rile scene ale Capitalei 350 de formații cu a- 
proape 14 000 de artiști amatori. Au venit, adică, 
cei mai buni dintre cei mai buni, așa cum era 
firesc într-o competiție severă și viguroasă, de 
o anvergură fără precedent. Aproape fiecare 
județ și fiecare localitate — firește, cu specifi
cul, tradițiile și înnoirile lor In planul vieții e- 
conomice, sociale și cultural-artistice — și-au 
dezvăluit, Insă, In acest final, atributele de pu
ternice centre ale mișcării artistice de amatori, 
ale literaturii, teatrului, folclorului, artei și cul
turii cinematografice, mișcării corale ș.a.m.d. 
Dincolo de prezența In finală ori pe podium, 
odată cu laurii cuceriți prin muncă, talent și 
perseverență, putem spune deci că festivalul » 
evidențiat însuși genial creator al poporului ro
mân. permanenta vocațiilor sale artistice și în
cununarea lor deplină in anii socialismului.

— Ce funcții disttncte au avut furiile, 
alcătuite din rpeciohști, în această amplă 
și riguroasă competiție națională ?

— într-adevăr, fiecare juriu a cuprins perso
nalități de frunte ale vieții noastre cultural-ar
tistice. specialiști pentru fiecare gen artistic, 
alături de numeroși oameni ai muncii, ca re
prezentanți ai publicului larg — beneficiarul 
legitim al tuturor operelor noastre de artă iz- 
vorite din popor și create în folosul poporului. 
Trebuie marcat insă că. spre deoeebire de alți 
ani. prezența largă a artiștilor profesioniști, fie 
dramaturgi ori com ponton, critici, regizori, in
terpret» etc., nu s-a fltaut simțită in mod deose
bit numai in aceste jurti. ci pe tot parcursul 
festivalului. Iar pnn efortul. competența și răs
punderea manifestată de e nu numai ca simpli 
„judecători**,  d și ca factori de educație fi de 
orientare a artistului amator, prezența acestor 
oameni de artă și cultură in fiecare juriu a re
prezentat o minunată exprimare a colaborării 
tot mai adînd Intre art.-stul nrafeslonist și a- 
maior. Intre instituțiile de ană profesioniste șl 
formațiile de amatori de pe tot cuprinsul țării. 
Este fi acesta un bem risngat pe scena f ești va
lului național. mer.rt d ae impună cu forța 
unui autentic prinapm 1a vtagfr. ta activitatea 
tuturor formațiilor arîuKace de amatori. Este 
spiritul unei largi eaD^taarări bumtâ pe Înțele
gere și stimă reciprocă, pe rtaponderea unani
mă față de menirile peAMm-ednatfae si de 
contribuția artei noastre sănătate la fot mazes 
omului nou. Iar acest vtrrt rrrorit dzn umanis
mul politicii part: datai sasan. dm preocuparea 
permanentă pentru dmi oftarea multilaterali a 
personalității cetar ce goaceae. călăi'zețte as
tăzi tot mal viu mirarea srtxstieâ de amatori, 
condudnd-o pe noi trepte de pracres ta ceea 
ce privește ▼arietatea re=sijer. autentidtatea. 
bOEâtia Si vigoarea rramormtai. înalta ținută 
artistică a mamfe«£fe-_jar k rua mai puțin im
portant, permazMnxt^zacea ajCagnim artiștilor a- 
taatori eu maneta tars de narwni ai muncii 
dm (ara noastră.
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'zest ~~ xxta a rxrr c cr-*:  lor spe.rxr^.’- ' să se 
umpLe de * Tv Li-rn ir toate

tbm •”«*«  îwtwrnr • Ce
le-a nti» i~. rw-îu -e-ereat iu
aderdr r—-ftmr n irzn* k

r Xrus exsXau isaplergr rvr bocet, det- 
ess.-e^ : «r*-  r—- restee» ptadunla ne-

ax jsr~»- xi r^eri pne-. noutatea formei, a 

vzt. mrmtr-x menajau. Mmset. nn sat de pe 
Vt.m ’• ar» s f-A eirâmidă fi

■= ee*r  peste o mx craci sute de 
m Mrăaepr . as celor eroeeti rn pie- 

dm ta --terarr permăvară f ori de «mp fi de 
•oare k .-.<?*  eărzri tu aegrul septem-
taw £a roWM usUxs ta piatră sculptată
pe «x dm re’TJ aia camsasei.

Ion loga

Arta de a trăi
Ind Alecu Russo șl-a Intitulat poemul 
despre țară „Cintarea României" sînt 
convins câ s-a gîndit la conținutul lui 
patriotic. De-atunci și pînâ azi, s-au 
scris multe poezii patriotice In litera
tura română, străbătute de același sen

timent, de aceeași dragoste de pămînt și de țară, 
exprimată mai profund și direct, sau mai puțin 
direct, după priceperea fiecăruia. Cred, personal, 
că Eminescu și-a iubit cel mai mult patria deoa
rece l-a dedicat cele mai bune poezii.

Patriotismul este, cred, cea mal populară voca
ție, fără de care nu cred că s-a născut om pa 
pămint. Ea poate fi dezvoltată sau poate pieri pe 
parcurs, ca un talent înăbușit In fașă, ceea ce nu 
înseamnă Insă că de această pierdere nu este vi
novat In primul rfnd omul, ca individ, tot astfel 
cum șl de manifestarea ei pozitivă tot el se bucură 
In primul rînd, avînd meritul de-a și-o fl pus In 
valoare.

Aceste glndurl ml-au venit în minte după ce am 
participat la desfășurarea etapei republicane a 
Festivalului național al culturii și educației socia
liste „Cintarea României", aslstînd la programul 
formațiilor muzical-coregraflce șl artistice de ama
tori din județele Cluj și Suceava, sentimentul cu 
care am vizionat aceste manifestări a fost acela 
de reîntâlnire cu lumea fabuloasă a copilăriei, cu 
lumea străveche a satului (ca o comunitate Indes
tructibilă) cu acea lume care, după vorba ace
luiași mare patriot, Eminescu, „gîndea în basme 
șl vorbea In poezii", a cărei structură morală și 
Ingeniozitate (geniu artistic) estetică îmi e con
tinuu Izvor de uimire. Faptul că, de exemplu, Iile

-------

Maratonul estradei
na dintre sălile arhipline — Iubitori 
ai Renului și mai ales suporteri — a 
fost cea a Teatrului satiric-muzical 
..Constantin Tănase“. din Calea Vic
toriei 174, unde s-au desfășurat Între

cerile „Formațiilor de estradă, brigăzi artistice, 
satiră si umor, orchestre si soliști de muzică 
ușoară**.  De la monologul satiric al micuței El®“ 
na Cioată, reprezentînd Casa de cultură din 
Negrești, județul Vaslui, pînă la mini-recitalul 
de-acum consacratului solist de muzică folk 
Adrian Ivanițki. reprezentînd Țesătoria 
bumbac Sighișoara, de la Cvartetul vocal de 
muzică de jazz al Casei de cultură a tineretu
lui din Sibiu pină la Formația de estradă a 
Casei armatei din Cluj-Napoca, programul 
acestei «ectiunî a festivalului s-a dovedit un 
maraton, pentru care juriul a trebuit să fi« 
înarmat eu o bună condiție fizică si cu nu mai 
puțin necesara putere de-a cintari calificativele 
acordate, uneori pînă la zecimi de punct.

Dacă ar fi un lucru de la care să poată în- 
ceoe comentariul privind calitatea recitalurilor 
prezentate pe sus-amintita scenă, acesta este, 
fără îndoială, entuziasmul de concurs dovedit 
de concurenti. Chiar și atunci cind partiturile 
— muzicale, satirice — ce le-au fost încredin
țate «Dre interpretare nu s-au ridicat la cote 
calitative mulțumitoare, artiștii amatori oe care 
i-air. văzut aici păreau că «ăvirșesc un lucru 
de suflet.

Decalajele valorice Intre concurenți. mai alea 
cele dintre orchestrele de estradă și muzică 
ușoară, n-au fost nici mici, nici neașteptate. 
Expbcații pentru ele se pot invoca in serie, 
dar am Rărit de cuviință să aflu opinia unuia 
din membrii juriuhii. pentru care nid muzica 
e n»o munca indelmcată cu artiștii amatori 
na tant msae .^necunoscute**  Așadar, l-am Între
bat ne BtaxxanorJ Vn«f1e Veaetavarhi care of 
? e <ftfe-eutel de valoare intra
«wtoeL- jd- R; n cea mai im-
rxKrtantâ cauză, dacă-i putem ocxme astfel, este 
felul in eare fiecare a înțeles rostul unei bri- 
eăzi. să spunem, al unei orchestre de estradă. 
Unii concurenți s-au prezentat pe scenă cu an
sambluri foarte numeroase, greu dirijabile, imo
bile. ceea ce a făcut aproape imposibilă o mi
nimă mișcare scenică, atit de necesară în acest 
cen de spectacole. Apoi, «-a văzut foarte bine 
unde a dus mina un artist profesionist si unde 
a lucrat un „urechist". cum le spunem noi ce
lor care de ani de zile, eșuați din restaurante 
la brigăzi artistice, mai mult strică decît dau 
a iui or. Colaborarea unor ansambluri cu artiști 
nrofericnistî n-a făcut altceva decît fii pună 
mai bine in valoare adevăratele calități ale 
colectivelor artistice respective, posibilitatea lor 
de a se subordona unei munci artistice cit mal 
apropiate de cerințele unui ansamblu profesio
nist Mai mult, s-a simțit chiar si unde artistul 
profesionist a dus. cu adevărat, suflet, si unde 
el a indeolinit numai o formalitate. Din punct 
de vedere muzicaL vă oot SDune că diferențele 
de valoare încep de la aradul de BtăDînire a 
tehnicii interpretative ; mă gîndesc In primul 
rind la instrumentiști, pînă la calificarea core
petitorilor. Chiar si felul in care «-au achizi

Cazacu din Fundu Moldovei, cu un fluier nu mult 
mai mare decît un creion m-a făcut să văd la 
un moment dat cum pe scena sălii Ansamblului 
„Rapsodia Română" au năvălit toate dealurile cu 
turmele de oi ale copilăriei sau faptul că Orches
tra de muzică populară „Someșul Napoca" a fo
losit ca instrument muzical zurgălăul din steagul 
de nuntă ori că nu știu care rapsod de pe me
leagurile aceleiași copilării a fluierat „Cioclrlla" 
în degete, a Interpretat-o adică fără nici un in
strument muzical, toate acestea m-au făcut să 
trăiesc sentimentul de patrie, de „Cintarea Româ
niei" la care s-a gîndit Alecu Russo, adică de 
mîndrie că aparțin unul popor care știe să se 
bucure de viață atît de ingenios și de simplu șl 
atit de deplin.

Ceea ce ml se pare mal Important, șl decît stricta 
Ierarhizare șl decît strictul scop educativ, este In 
primul rînd autenticitatea acestor manifestări, 
adică acea energie de viață ce se descătușează oda
tă cu ele, acea erupție de talente ce se pun în va
loare, se risipesc șl ard pe scenele unor săli arhi
pline care izbucnesc în aplauze sincere, viforoase.

în acest festival, poporul a ajuns să se cu
noască mal bine pe sine și-acesta mi se pare 
lucrul Important. Mal Important decît palmaresul, 
care, așa cum îmi apunea într-o pauză directorul 
„Institutului de cercetări entologlee și dialectolo- 
gice“, Nicolae Nlstor, va fl extrem de greu da 
stabilit tocmai din cauza nivelului ridicat al valo
rilor. Ca orice valori autentice, unice, cele folclo
rice sînt suverane. Ele nu pot fi comparate.

Matei Gavril

ționat instrumentele pentru aceste formații a 
fost o probă de responsabilitate artistică. Am 
Văzut Pe această scenă si multe InstrumenXe 
care mai mult străluceau decît erau în stare să 
emită sunete cît de cît corecte. Oricum, va 
mărturisesc, in deplină sinceritate, că acest 
festival a creat o emulație artistică Kreu de 
bănuit atunci cind Începeau primele pregătiri 
pentru realizarea lui. E. sipun eu. marele 
cîstig". ,

Printre spectatorii cei mai credincioși si spec
tacolelor prezentate în sala din Calea Victoriei 
174 a fost si compozitorul Horia Moculescu. 
L-am urmărit în cîteva rînduri aplaudind. oo- 
mentînd. făcind pronosticuri. Nu peste multă 
vreme aveam să-mi dau seama că e „parte in- 
teresatăH. Si. deși la ora cind scriu aceste nn- 
duri nu cunosc rezultatele concursului, pot 
șpune că din tot ce am urmărit pe 6cena acestei 
secțiuni a festivalului. Formația de estradă * 
Casei de cultură a sindicatelor din Rlmnicu 
Vilcea mi s-a părut a fi avut programul cel 
mai rotund, bine finisat, de frumoasă acuratețe 
muzicală. Instructor : Horia Moculescu. Este t» 
motivul pentru care. Intr-una din pauzele zilei 
a patra l-am solicitat un scurt interviu :

— Din ce număr de artiști amatori l-ați se
lecționat pe Cei aduși pe «cena Festivalului ?

— Numărul exact nu-1 mai știu ; pot «fi vă 
spun, doar, că ml-au trecut prin mină 26 de 
formații.

— Artiștii prezentl In formația dumneavoastră 
«lnt 100% amatori ?

— Fără nici o excepție. A fost una din devi
zele cu care am Început această muncă.

— Altele ?
— Să urc pe aeenâ oameni care «ă înțeleagă 

absolut to( ceea ce fac. Știți ce-am făcut ? I-am 
luat De fiecare ta parte si î-am dus să-mi „tra- 
doci~ textele d« care la aveau de interpretat. 
Pînâ na am avut druranta că înțeleg, că simt 
ceea ce inieroretează. nu i-am suit pe scenă. 
Ce artart poți fi — amator ori profesionist — 
dacă nu ai nici o legătură cu textul, cu muzica 
pe care trebuie să le transmiți ? Cum să 
transmit! dacă nu înțelegi ce al de transmis 7 
Primul lucru pe eare-1 avem de făcut acum 
este să consolidăm acest început de drum, să 
nu lăsăm să pătrundă comoditatea, diletantis
mul. formalismul în acest angrenaj artistic 
tinăr.

N-aș vrea, nu pot să închei aceste cîteva rin
ei uri fără a semnala incisivitatea unora din 
textele brigăzilor artistice. La faza finală a 
Festivalului s-au prezentat cu adevărata texte 
de satiră si umor. Adică : cu satire, spuse cu 
umor și, mai ales f, avînd o direcție sigură în 
care să se îndrepte săgețile critice. Un exem
plu in acest sens l-a constituit Brigada artistică 
a întreprinderii de autoturisme „Dacia" Pitești. 
Sigur, n-a lipsit nici acel gen de satira în care 
îți vine Rreu să deosebești complimentul făcut 
directorului de eventuală critica.

Marele cîstig a fost, asa cum sugeram si la 
începutul acestor Însemnări, autenticul entu
ziasm de concurs.

Dorin Tudoran

MAPAMOND

lirică din lirică din

r.d.
VOLKER BRAIN
Descoperire decisivă
In dimineața asta strada-i plinâ 
de pleoape deschise doar pe jumătate 
Tumult de piepturi in halele magazinelor 
Valuri de subțiori
Scări rulante, aglomerate da sentimente 
La fiecare intersecție mi sa destramă 
Fibrele in patru direcții
Ale vieții, fiecare strălucitoare și simplă. 
Brusc, oamenii înfloresc dinăuntrul lor 
Ca un cîmp de maci, ca un cimp 
De gingașe ginduri ce-și întorc fața 
Și se desăvirșesc unul pe celălalt

Iar capul meu 
A rămas culcat 
In iarba statornică din poala ta.

Introducere
Lâsați-i să-și culeagă în mănunchiuri 

versurile pentru jocul gloriei postume 
Lâsați-i din rime inflorite să-și facă 

marcaje pe drumul cuvintelor goale 
Poeziile noastre sint porțile de ieșire 

de sub înalta presiune din plasa 
dorurilor 

Poeziile noastre sint sîrme de telegraf, 

k__________________

germana

Max Unger : .Mama*

vibrind continuu, pline de energie 
Poeziile noastre înmuguresc ca niște 

pomi 
cu mii de rădăcini înfipte-n tainele 
bâtrinului pămint, răsfirindu-și 

t crengile
in mii de speranțe

Poeziile noastre să ne arata 
poienile sub podwite gînderitor 

Poeziile noastre să soarba vtaeta 
nopților 

ie bolta eemita
Poez «te noastre s-afwvQe tfx nai

Kend fricii
PoezDiie noastre să pmă platoșă de

soare 
pieptunvor noaste I

Mica patrie
Iotă asfaltai, descompus 
Pe deipui întunecat Greșii 
Mici și crispați.

Tumul de televiziune cu albe 
Lumini străbate țara
Violete
Dungi - poduri pe cer 
Peste bâtrinele acoperișuri I

Mirosul cimpurilor 
ll trag nervos in piept 
- O amintire efemeră —

In prag stă mama 
Trăiește I

In românește de 
Mihaela Davidescu

Pe povirniș trintitâ, măsoară cerul
Si ceru-o privește.
Intinderea-oceasto seninâ-i un răspuns ? 
Chiar intrebarea-i un mister:

Mar?

Alfredo R. Roces : „Petcuilori de «cold

G11LLIIM0 C. DE VEGA

EDITH I. T1EMP0
Iarba, simbol

Cum oare să spunem câ jtim ce • lumea 
Cind nu «edem «intui, ți nici gindul, 

sau «ia|a 
Sporindu-,i vigoarea, și nu putem zâri 

răcoarea 
Din apă, care stinge setea |i dâ viată. 
Cel mai mărunt lucru-i o taină.

Compasul păianjenului

Se-ngemineaiA cu aitrele ,t
cu_ pâminlul,

Dar noi trebuie să calculăm cu degetul, 
mereu I

Spațiu-i «I insuși, n-are nevoie 
de numere și liste, 

Și timpu-i sâmințâ, e creștere, națtere. 
Declin apoi, șiroind dincolo 

de cadranele noastre.

Viață, moarte, dragoste pe care 
le prindem sau 

no zboarfi, le conturăm
sau le-ocolim ; 

Și spunem câ moortea-s frunzele-useate 
și râsucite in 

ultima lor curbâ foetalâ, 
sau cuțitul 

Care reteazâ mugurii coeotierului 
pentru rezerva 

Drenatelor seve ce urcâ. Vioțo-i 
cel dinții

Strigăt ce urcâ, viata-l foc sau e soare; 
Dragostea-i ființă, dragostea-i cellalt, 
Dragostea-I Unul.

Ea se întoarce, și adevăr șl lume
se ciocnesc. 

Și simte iarba necositâ-mpungind-o 
in coaste cu acele sale.

In românește de 
Nina Stănculescu
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