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roblemele democrației în socie
tatea contemporană se referă la 
țoală structura instituțională a 
stalului. Implicind cele mai 
largi domenii ale activității e-

conomice. politice și sociale. în acest sena, 
partidul nostru a fost preocupat in mod 
continuu de crearea celui mai adecvat ca
dru de manifestare a inițiativei și ener
giei maselor, pentru realizarea deplină a 
idealului socialist : o lume a celor ce mun
cesc. o lume a justiției sociale, in care 
producția se supune imperativelor create 
de oameni, a celor ce stăpinesc bunurile 
și le întrebuințează in scopul ridicării 
continue a nivelului lor material și spiri
tual. Adunările generale și consilii le oa
menilor muncii din întreprinderi asigură 
tocmai forma instituțională de participare 
a celor ce muncesc la adoptarea unor ho- 
tăriri legate de viață, de realitatea pro
ducției, fiind in același timp expresia lar
gului democratism al societății noas
tre. Conducerea nemijlocită a întregii ac
tivități economice este îndeplinită in 
România 9Ocialistă de clasa muncitoare. 
Tot ceea ce se hotărăște. privind viața 
întreprinderilor și scopurile producției, 
toate marile decizii din societatea româ
nească angajează clasa fundamentală, 
forța conducătoare pe drumul propășirii 
noastre istorice. Partidul Comunist Român 
a considerat întotdeauna că munca de 
conducere economică nu trebuie ruptă de 
contextul social-politic, subliniind faptul 
că ea reflectă implicarea oamenilor mun
cii, atit din punct de vedere profesional 
cit și politic. Participarea poporului la 
fundamentarea deciziilor înseamnă deci și 
o formă superioară de conducere, asigură 
cele mai bune condiții pentru indeplini- 
rea sarcinilor productivi, a creșterii ran
damentului economic și constituie, pe a- 
ceastă cale, o premisă a realizării pro
gramului de ridicare a bunăstării generale, 
a nivelului de trai material și cultural. 
Este un adevăr confirmat de viață, pe li
nia căruia se înscria și recfchta iWMra a 
plenarei Comitetului Central, privind îm
bunătățirea muncii in domeniul presei și 
activității editoriale. Creșterea responsa
bilității colective, angajarea fiecăruia, 
transformarea fiecărei publicații intr-un 
larg organism reprezentativ adincește 
trăsătura profund democratică a societății 
noastre, a stilului de conducere socială 
promovat de Partidul Comunist Român. 

Congresul consiliilor oamenilor muncii, 
care va avea loc pentru prima data, se va 
manifesta ca un forum larg de dezbatere 
a dimensiunilor majore pe care le pri
mește in țara noastră această formă a de
mocrației economice. Se vor intilni cei 
mai buni fii ai clasei muncitoare, comu
niști, oamenii pe umerii cărora cad sar
cinile dificile ale progresului nostru eco
nomic, ale dezvoltării României și situ
ării ei între țările dezvoltate. Problemele 
lor sint probleme fundamentale, ale noas
tre, ale tuturor celor care năzuim spre o 
țară mai mindră, mai bogată, mai frumoa
să. Iată un singur aspect, din multitudi
nea celor care ie înscriu in gama largă de 
«trăsături umane implicate in actuala etapă 
istorică a socialismului românesc r respon
sabilitatea, faptul că partidul pune la baza 
tuturor obiectivelor sale Istorice adinca 
implicare a fiecăruia. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu spunea : „Să acordăm mai mul
tă atenție actU'iiății de conducere din în
treprinderi, consiliilor oamenilor muncii, 
birourilor acestor consilii, pentru a antre
na mai activ aceste organisme colective 
în soluționarea problemelor, în dezbaterea 
problemelor fundamentale ale activității 
economice din întreprinderi". Gradul de

participare aJ «rector <Jrr*nisme  ia toate 
etapele acuntății productive reflecți- ca
pacitatea ciasei muncitoare de a asigura 
controlul întregii strueuari economice a 
societății, de la decizie la producție, indică 
maturitatea t» istorică. faptul ci este pe 
deplin conștientă de amploarea răspunde
rilor sale £aU de întregul popor a că are 
in același timp forța necesară, «inașa e- 
nergie de a îndeplini aaramle mărețe cu 
care a fost investita.

Documentele partidului nostru, cuvin ță
rile tovarășului Nicolae Ce***^«cu  au evi
dențiat in repetate rinduri faptul că «n:i 
noștri au cunoscut proceed de formare a 
unei noi conștiințe muncitorești- S-a năs
cut, In marele proces revoiutkmar de 
transformare a Întregii ancsetățl româ
nești, constituit un nou tip de munci
tor, cu totul îndepărtat de proletarul 
alienat, nevoit forța de muncă,
așa cum l-a descria Man. Avem astăzi 
de-a face cu un muncitor conștient de fi
nalitatea nobilă a activității «ale, de ca
racterul util istoricește al Întregii sale ac
tivități. de la munca in uzină piuă la 
dezbaterea In forum a politici statului. 
Conștiința muncitorească este astăzi un 
factor determinant in viața socială, po
litică $1 chiar morală a țării. Munca este 
ridicată la rang de lege morală, așa cum 
se cuvine intr-o adevărată societate a me
ritului «i dreptății. Muncitorul de astăzi 
este un cetățean instruit. instrumentul 
activității «ale cere o minte elaborată, 
înaltă tehnicitate, iar intre efortul său de 
zi cu zi și problemele cele mai ample ale 
lumii distanța este tot mai mică. Centrele 
cu veche tradiție muncitorească sînt sem
nificative pentru Larga activitate culturală 
de masă, dar intr-un sens bine definit : 
cultură de masă înseamnă la Reșița, de 
pildă, o orchestră semi-simfonică, în care 
valorile muzicii universale sint interpre
tate de către muncitorii și maiștrii de 
înaltă calificare. Statutul aocial al munci
torului din România socialistă înseamnă 
și o a|tă condiție intelectuala și morală.

Acest uriaș salt calitativ reprezintă pen
tru scriitorul român o pagină fascinantă 
de istorie vie, capabilă aă sugereze cărțile 
definitorii ale epocii. Clasa muncitoare 
din România de azi a preluat și tradițiile 
morale ale izvorului său permanent, ță
rănimea românească, cea care a fost de-a 
lungul secolelor coloana de lumină a po
porului nostru. Meditația asupra acestei 
trăsături, felul cum s-a produs transla
ția istorică, in cursul a numai una sau 
două generații, de la conștiința țărăneas
că la cea muncitorească, iată o altă pro
blemă artistică de stringent interes, care 
și-a făcut deja loc in poemele și romanele 
epocii, dar care iși așteaptă încă marile 
creații, monumentele nepieritoare, înscri
se in cuvintul românesc. Auzindu-i pe 
contemporanii noștri vorbind in forumul 
muncitoresc, privindu-le chipurile hotărî - 
te, cintărindu-le cuvintele responsabile, 
care mărturisesc hotărî rea lor de a face 
totul pentru binele și propășirea țării, 
scriitorii români vor simți și mai acut 
apelul secretarului general al partidului, 
președintele României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a se inspira de la izvoarele 
vieții, de a bea apa vie a realității noas
tre 
tor 
sei 
ție 
ținui limpede al țării Iată ce dă sens 
cărților noastre și le asigură durabili
tatea.

pe visători
Eugen Jebeleanu

^4rcrui

socialiste. Viata este supremul judecă- 
al operelor noastre. In activitatea cla- 
muncitore, în munca plină de abnega- 
a contemporanilor noștri se află des-

musețea fiecărui județ 
portul românesc unic 
purtat cu atita grație și 
frații și surorile noastre

ecuprins și pur ca o lacrimă 
a tuturor nădejdilor, un 

n singur cuvînt, deplin pre
cum trecerea prin viață, el 
însuși Viață, l-am topit din 

vechimi fără memorie în numele de 
țară, pămînt și roade, răsărit de soa
re, alinare și curaj.

Sfătuitor în vremi de cumpănă, 
cîntec la ceas de tihnă, un singur cu- 
vînt, Mamă, cuprinde necuprinsul cu 
o lumină ce-i doar a Omului de-a 
pururi, a inimii în vîrste, a tot ce-i 
mai înalt din înălțimile frumosului 
pe lume...

Chip de neasemuită candoare și 
tandrețe, melancolie și așteptare, 
mama este numele unor curate ver
suri ale marilor noștri poeți, dar și 
izvorul de înțelepciune a unui Ste
fan zis și cel Mare, adică ales între 
oameni.

Aceasta pentru că nu există în 
destinul nostru o mare izbîndă cu 
care țara își cucerește de-a lungul 
veacurilor timpul, deopotrivă cin- 
stindu-și-1, fără ca eterna mamă să 
nu fie credința dinții, dar și povara 
de suflet a tuturor jertfelor.

Din vremi neprielnice ne stau măr
turie obrajii ei ninși de durere, dar 
și veghea roadelor și pruncilor, ast
fel dăruindu-ne în acest neam ce-și 
numără printre virtuțile sale sănă
tatea minții și a brațelor.

Iar dacă există eroi în istorie, a- 
ceștia nu pot fi, din perspectiva veș
niciei pămmtești, decit fiii anonimei 
și nu mai puțin eroice mame.

Poporul român are printre rostiri
le sale de adevăr adînc, una prin 
care spune că pruncii duc în vîrste 
mereu mai departe virtuțile mamei.

Viața adaugă și întregește, 
struind, desăvîrșind.

Sînt virtuți ce-au ctitorit o 
leagăn de muncă în dreptate, 
limpede pentru milioane de prunci.

Acest nume de mamă, simplu, fru
mos, Alexandra, este la fel de sim
plu și la fel de frumos al istoriei 
noastre în evul de aur al patriei...

Un mormînt, la Scornicești, peste 
care vor cădea flori și zăpezi.

Un mormînt simplu, dar fără uita
re, cum fără uitare este lumina ma
mei...

con-

tară, 
timp

Ion Țugui
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poporului român de 
în acest fel 
în aceste 
sufletului 
altceva s-a

din patru 
olimpiade 
românesc, 
întîmplat

JURNAL DE

entru întna oara in istoria 
Patriei are loc o manifes
tare a geniului nostru na
țional de o asemenea am
ploare. Este o mare bucurie

pentru noi toți cei ce lucrăm în 
cuvînt în vederea buneistări morale 
și spirituale a 
a ne întâlni și 
în patru ani, 
carpatice ale 
Pentru că nu
în Elada lui Pindar și Sofocle. Poe
mele și tragedia lor s-a născut și 
afirmat prin întâlniri ale tuturor 
provinciilor acelei limbi unde poeții 
puteau cunoaște portul, cîntările și 
obiceiurile fiecărei insule, fiecărei 
cetăți cu specificul ei.

A fost o incinta re de neprețuit 
pentru noi toți de a fi văzut fru-

e

deseori noetul. nrin firea sa visătoare. 
a cind vorbește Doate să Dară un exage

rat dacă nu cumva un mincinos. Fi
rește că este numai o aparentă căci 
gindirea în mituri proliferează in ju

rul ei o dulce mitomanie cum magnetul in jurul 
său invizibilele linii de forță ce atrag pilitura 
de fier De orbita sa. Vorba domnului Shakes- 
Deare care zicea undeva că ooetul conte mp 11 nd 
un măr. vede in el un leopard iar. 
cuvintul mâr. îl scrie mirîndu-se că 
văd măreția leopardului.

De altfel blinda mitomanie descinsă 
tul din mit este intru-citva ceea ce 
numai psihologia mitului. Fantezia 
este dinsa. decât o încredințare, o totală lipsă 
de suspiciune, o absolută lipsă de sentiment al 
concurentei, deci a invidiei. In cazul Doeziei, 
lipsa de invidie, absenta Instinctului de concu
rentă are o adevărată natură creativă. De ce ? 
pentru că firea genuină a aindirii poetice naște 
lucruri, naște obiecte, naște ouă siderale sl albe. 
Aici, sub această boltă stelară, se ciocnește în 
cinstea învierii cuvîntului. cu ouă albe, nefier- 

4 te. Gălbenușul si albușul se scurg in cuvînt piuă 
cind el ia făptura lui Făt-Frumos.

Să-i iubim pe visători ! Ml-aduc aminte că 
derbedeul sacru de Panait Istra ti într-ona din 
cărțile lui lăbărțate si de nobil suflet, prin gura 
Dersonajului său autobiografic Adrian Zografi, 
intr-o tinjire a acestuia sub canicula Si lenea 
izbăvitoare a unui Nil tinzînd spre Alexandria, 
aindea sau visa cam asa : ..Ei și. ce dacă mi 
s-a dus viata oe apa simbetei si n-am apucat 
să compun măcar un sir de versuri. N-am decit 
să mă eindesc la Iliada si să visez că am scris-o 
eu. Ce Liniște, ce fericire, ce echilibru !“ (Citez 
din memorie).

Dacă mintea mea n-ar fi edificat piramidele 
din Egipt, dacă ochii mei n-ar fi pictat pinzele 
lui Van Gogh și dacă cea mai bună și misteri
oasă elegie a lui Rilke n-ar fi fost scrisă de 
mine înrr-o noapte de sîmbătă. cu tîmpla S4.tb 
pernă si secret, si apoi atribuită lui. ce credeți 
domniile voastre, că aceste minunății ar exista 
intr-adevăr ?

Nu, rra se poate să vezi sîne. dacă nu «sti at- 
natic !

Nichita Stănescii

In pagina a 3-a
COLOCVIILE -LUCEAFĂRULUI-

Noaptea, stând singur in pat, 
întins pe cearșeaful strâmt, 

cearșeaful
cu riduri de senil, 
când oasele, independentele mele 

oase mă dor, 
când ascult sfîșietoare cîntece de 

«caf conc'», 
când visez ce nu mai poate 

să fie, 
când rememorez vag ce a fost, 
când nu mai pot construi 
nici măcar un coteț din cîțiva 

păduchi 
de stele problematice, 

când puțin mă mai interesează 
ce ne pregătesc Cei Mari 

de peste Ocean sau de prin 
alte părți, 

când nici nu pot să adorm, 
nici Să rămân treaz, 
atunci 
se apropie de mine, 
cu pași largi și desgustători, 
femeia cu trupul de scorpie 

blazată,

al Patriei, 
în lume, 

noblețe de 
pe urmele

POET
confruntare 

populare și 
va scinteia geniul care 
se vor impune valorile na- 
care exprimă sufletul po- 
nostru, vor fi smulse din

părinților. Din această 
a valorilor autentice, 
culte, 
rămîne, 
ționale 
porului
uitare în contemporaneitate atîtea 
făpturi și evenimente istorice pil
duitoare. Știm pentru cine scriem

și unde-i izvorul inspirației noastre. 
Înaltul rafinament al dansului 
românesc, portul transfigurat, mă
sura în cîntec și discreția frumosu
lui nostru sînt o lecție uriașă pen
tru poetul cult care fără aprofun
darea acestor valori de aur autoh
tone rămîne în afara sufletului 
românesc. Avem o moștenire fără 
seamăn pe care se cuvine s-o 
mutăm în cuvînt, în imne și cărți, 
s-o țesem în lucrări ce vor mărtu
risi peste veacuri măreția și demni
tatea poporului român. Cu acest 
gînd a pornit la drum festivalul 
național Cîntarea României și în 
acest spirit avem încredințarea că 
va aduce roadă pe mai departe.

loan Alexandru

LECTURI

Dacă te-aș săruta acum 
un fluture de foc te-ai face 
scăpat din ochiul unei flori.

Iar dacă te-aș privi acum 
ca pe un crin lovit de-o rază 
ar fi însingurarea ta 
o lacrimă ce sîngerează.

Și dacă te-aș striga încet 
in dimineți de rouă rece,

ai ști că viața dintre noi 
precum zăpezile se trece.

Dar astfel, depărtat și trist, 
visez un înger de zăpadă 
în mină cu un trandafir 
prelung și suplu ca o spadă.

Și cind de tine mi-este dor 
(o, seara cind mă tem

de moarte) 
presimt secunda care vrea 
cu un suris a ne desparte.

Mircea Micu

Camus, 
intermediarul

m început prin a-l citi pe Camus nu 
a pentru el însuși, ci pentru a învăța să

mă apropii de misterul dostoievskian.

Pe măsură ce m-a făcut să-i înțeleg 
mai bine pe martirul nihilist Kirilov, 

pe marele păcătos Nikolai Stavroghin față in 
față cu inocența și pe tragicul Ivan Karamazov, 
al cărui absolutism de tip raționalist eșuează in 
nebunie, am început să uit pricina pentru care 
l-am căutat inițial și să-l citesc pe Camus pen
tru el însuși.

Intre timp îmi însușisem marea lecție a lui 
Kafka și înțelesesem că nu este puțin lucru a 
ajunge la intermediarul cit mai apropiat de 
vreme ce nu iți este îngăduit să stai chiar îna
intea aceluia care...

Mai înțelesesem că întrebările acestor damnați 
coincideau cu propriile întrebări ale lui Camus 
născute în contact cu 
că prin modesta operă

suferințele inocenților ți 
de intermediar către lu-

Ileana Mălăncioiu
Continuare în pag. a 6-a

se apropie Lelea, 
marea Lele, 
Lelea Lehamite. 
Ea, 
deloc dușmănoasă, 
îmi trage o palmă peste buzele 

scrumite, 
îmi înfundă capul în varza 

putredă a pernei 
și-mi șuieră plictisită printre

dinții ce-i ating urechile : 
- Ai murit destul. Acum treci

Dincolo...

Și ma trezesc a doua zi 
în scâpârâtoarele brațe 

clâtinâtoare
ale Vieții...

ISTORIE Șl ATITUDINE

Demistificarea
centurionilor

omanul Bietul Ioanidc este, de fapt, 
r locul de întilnire și de întrepătrundere

a mai multor cicluri romanești. Ar fi 
poate mai exact sâ se vorbească d,espre 
rotnanul lui Ioanide sau romanul lui 

Hagienuș ori al lui Gaittany etc. Autorul nu este 
preocupat de creionarea unei structuri unitare, 
dominată de o inerentă viziune teleologică. Căr
țile sale sint adevărate structuri mozaicale, In 
care traiectoriile indivizilor se întretaie, fără 
a-și pierde autonomia în favoarea vreunei pre
concepute unități a întregului. Romanele nu sint 
dominate de construcția epică, ci de jocul idei
lor : ele nu sînt uneori o întreprindere narativă, 
ci și una intelectuală. Scriitorul nu descrie, ci 
analizează, explică și clasifică. El nu sugerează, 
ci dă verdicte. Călinescu are vocația caracteri
zărilor, a creionării tipurilor umane prin con
cepte și nu prin acumulări narative. Dezvoltarea 
romanului nu face decit să confirme atributele 
exprimate inițial.

„Bietul Ioanide" și „Scrinul negru" cuprind, 
între alte filoane narative, și pe cel ce s-ar putea 
numi ..romanul centurionilor", adică al aderen
ților Mișcării. Aceasta nu este însă prezentă în
totdeauna ca fapt brut, ci ca realitate mediată, 
ca atitudine. Nu se impun istoria și evenimentul 
concret, ci dezbaterea ideologică, frămîntarea 
conștiințelor care sint puse în fața unor decizii 
fundamentale.

Datele cele mai explicite în acest sens se gă- <- 
sesc în confesiunile lui Tudorel. Dar trebuie să 
fim circumspecțî : găsim aici transfigurarea și 
transcrierea într-un limbaj problematic și in- 
telectualizat a unor teze brutale. lipsite de orice

Mihai Coman
Continuare în pag. 7-a
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el de al cincilea ro-

Cman al lui Nicolae 
Breban, Bunavestire, 
este un edificiu greoi, 
?omplicat, exprimind 

năzuința autorului de a face ro
man ideologic. Expresiv este în 
Bunavestire felul cum un roman

cronica literară

veritabil, viabil poate fi sufocat, 
anulat de o a doua construcție 
romanescă artificioasă, tezista
care se dezvoltă parazitar, aca
parator pe trupul celei dinții. 
Bunavestire ascunde, de fapt, 
două cărți deosebite ca substan
ță și realizare. E vorba mai întii 
de. istoria Leliel Crăinlceanu 
încurcată in ițele unor relații 
erotice delicate și dificile, po
veste a cărei întindere nu e 
deloc neglijabilă, și de is
toria lui Traian Liviu Gro- 
bei, funcționar mărunt, măr
ginit, lipsit de aspirații înal
te, cu a cărui „preistorie41 ne în- 
tîlnim în primele pagini ale căr
ții, dar al cărui roman propriu- 
zis începe odată cu dispariția 
din scenă a frumoasei Lelia 
Crălniceanu. Prima istorie e ro
manul autentic al Buneivestiri, 
în care scriitorul face £ ova da 
înzestrării lui știute, cea de a 
doua, efect al snobismului lite
rar și a unei opțiuni spirituale 
anacronice, alcătuiește partea 
eșuată a celui de al cincilea ro
man a! lui Nicolae Breban. In
teresant este că in economia 
Buneivestiri lungul episod al 
întîmplărilor Leliei-Haretina 
Crăiniceanu este folosit ca in
troducere pentru cel de al doi
lea roman către care se în
dreaptă, de fapt, întreg inte
resul autorului, pe care Nicolae 
Breban mizează.

Prima parte a Buneivestiri ne 
înfățișează o dramă amoroasă 
cu patru personaje, petrecută 
undeva în provincie. Cadrilul 
erotic e jucat de Lelia Crăini
ceanu. de Mișu Cîrstea, de Puși 
Zăgănescu, de Traian Liviu 
Grobei. Cîrstea, amantul „en 
titre" al Leliei, încheie o lo
godnă din interes cu Puși fără a 
renunța la Lelia. Aceasta din 
urmă se logodește, prudent și 
formal, cu Traian Liviu.. Pe 
scurt, prima parte a Buneives
tiri este istoria războiului dispe
rat pe care-1 duce o femeie pen
tru a-și salva prestigiul. Război 
în care orice mijloc e bun, chiar 
și Traian Liviu Grobei folosit in 
această erotomahie de provincie 
ca Instrument de șantaj. Trama 
e a romanului traditional și 
lungul episod erotic se deta
șează valoric în cuprinsul ro
manului. Caracterele sint sur
prinse cu acuitate. Lelia, Puri. 
Cirstea fiind personaje a că
ror configurație și conduita 
sufletească se memorează. Abu
rul literaturii lui Stendhal si *1  
eroilor lui. pomeniți in Bunaves
tire. plutește peste aceste pa
gini. O privire pătrunzătoare, 
crudă e ceea ce dă un Interes 
particular conflictului erotic. A- 
ventura Leliei, dramatica și de
loc ridicola ei aventură, e ur
mărită cu detașarea și precizia 
cercetătorului. Relațiile cuplu
lui Lelia-Cîrstea dovedesc pri
cepere psihologică, o deose
bită știință a nuanțelor su
fletești. în Puși Zăgănescu. 
e schițat un interesant per
sonaj feminin care știe *4  
transforme in fringe rea intr-o 
victorie. Felul cum se fac si «*  
desfac grupurile de simpatizau  îi 

SDtltâ ert>- 
geudr--..i-

1 . ? o rare» In această di
recție, voind să fie cu orice preț 
mottern. Autorul Buneivestiri 
nu vrea să ne lase să credem 
nici o clipă că el ar simpatiza 
fie cu provincia — ce mezalian
ță ! —, fie cu romanul tradițio
nal — ce demodat ! — motiv 
pentru care scufundă întreagă a- 
ceastă parte, cea care-i do
vedește în Bunavestire chemarea 
reală de prozator, în apele unei 
ironii- și ale unui sarcasm care 
nu sînt întotdeauna de cea mai

prezențe

• Deosebit de utile, adevărate 
instrumente de lucru pentru cri
tica și istoria literară, aint masi
vele și completele volume intitu
late Referințe critice apărute sub 
egida Bibliotecii centrale univer
sitare din Cluj-Napoca. Ultimele 
două tomuri ce ne-au sosit Ia re
dacție au în vedere articolele re
feritoare la scriitori din România, 
apărute în publicațiile noastre pe
riodice în decursul anilor 1173 |i 
1974. Toată lauda pentru migălosul 
dar șl atît de fructuosul efort de
pus de cele patru autoare ale lu
crărilor : Ana Mlhu. Cornelia Vai
da, Went Ida șl Monica Gadolea- 
nu. în același perimetru — meri- 
tînd laude similare — se înscrie 
și Buletinul de informare In cul- 
tura-literară, nr. 2, redactat de 
Biblioteca de' stat din București, 
recent sosit la redacția revistei 
noastre.
• Din bogatul și diversul număr 

al revistei „Presa noastră- nr. 3— 
4 a.c.. semnalăm în mod special 
articolul însemnări despre ziarul 
„st^oa Dunirii”, încadrat la ru
brica „File din istoria presei". 
Autorul. V. Câmpeanu. se oprește 
mai ales asupra unei scrisori pri
mită de Mlhail Kogălniccanu. re
dactorul ziarului, de la Dumitru 
Brăteanu, din care rezultă date ti 
opinii semnificative cu privire la 
funcțiile majore ale presei româ
nești progresiste din perioada de 
după Unirea Principatelor.
• „Caraț-Severinul", astfel se 

Intitulează suplimentul social- 
politic și cultural-ștlințiflc editat 
de ziarul „Flamura" din Retita 
In cinstea centenarului Indepen
denței de stat a României. Re
portaje. evocări, articole eu ca
racter documentar, mărturisiri, 
dezbateri, după cum și o pagină 
de poeme inspirate de marele e- 
veniment istoric, toate acestea, 
așadar conferă publicației un as
pect viu, atractiv, remarcabil prin 
sinceritatea șl spiritul de dăruire 
al colaboratorilor. în amintita pa
gină de versuri sint prezenți ti
nerii poeți caraș-severinenl Geor
ge Suru, Gheorghe Azap. Sabin 
Opreanu, Ioan George Șeitan. 
Gheorghe Zlncescu, Mona Copâ- 
ceanu, Io91f Cărălmanu. Nichifor 
Mlhița, Mariana Tomescu și Ana 
Selena.
• „Revista noastră”, publicația 

elevilor Liceului „Unirea" din 
Focșani, cu ultimul număr, ia- 
nuarie-martle a.c., sărbătorește 65 
de ani de la apariția primei se
rii șl 5 ani de la apariția prezen
tei serii Coordonat de profesorul 
Petrache Dima, sumarul acestui 
număr atrage atenția și prin salu
turile adresate colectivului redac
țional de Șerban Cioculescu, 
Const. Clopraga, Iosif Const. Dră- 
gan, Ion Popescu-Gopo, George 
Chlrllă și Ion Nistor, redactor șef 
al ziarului „Mllcovul" din Focșani 
Prezenți la o întîlnire cu membrii 
cenaclului „I.M. Rașcu“ din Foc
șani, poeții Nicolae Dragoș, Mircea 
Dlnescu, Dumitru M. Ion, Dinu 
Flămând, Mircea Florin Șandru. 
Dorin Tudoran și Dan Verona au 
participai la un interesant și in
structiv „dialog literar41 cu mem
brii respectivului cenaclu, dialog 
al cărui text se publică în același 
număr al „Revistei noastre".

Nicolae
Breban:
„Bunavestire" 

k _____ /

bună inspirație. Nicolae Breban 
iși molestează cu superioritate 
ironică. sarcastică personajele, 
care ies deformate caricatural, 
grotesc din acest impact, mole- 
stindu-și prin aceasta și ade
vărata-! vocație de profund 
analist. Deși nu este în în
tregime adecvată realității re
flectate de Bunavestire — nu e 
obligatoriu ca orice provincial 
să fie și un om ridicol, cu atît 
mai muK atunci cind provincia 
despre care scrie era chema
tă la alt stil și ritm de viața — 
direcția săgeților lui este parțial 
justificată. Mentalitatea mic-bur- 
gheză nu a dispărut încă de 
peste tot. mirajele kitschulul 
fac destule victime. Așezat la o 
egală distanță de personajele 
sale autorul pare a le trata cu o 
crudă imparțialitate a ironiei și 
sarcasmului. Totuși figura cea 
mai puternic desenată grotesc, 
micul burghez tipic, este in a- 
ceastă primă parte a Baneivei- 
tiri. Traian Liviu Grobei. Scrii
torul nu ae «bone de Ia nimic 
pentru a-l compranite : ii nu
mără banii de tazzunar. notează
mărcile de binmn proaste la 
care apelează, biletele de clasa a 
Il-a pe care le cranpâră- ii sco
tocește garderoba, se referi 
«i stent la înfătisarva hn preca
ră etc. Grobei e un spirit nee 
voiuat. obraz, âxnitat la cramțele 
propriei ha m-anei de cnerreoioc. 
dar fascina*  de ceea te el cre
de sau c*  ere cultu
ri elecasf*.  b» fwt finele 
etc. Itoriul taa de »-i tace curte 
Le bei este mesrbss «1 orofurzd 
ridicol Fefeâ coran Grobei coo- 
eepe relația ca LeQa ara—iăr--> 
pe care : le prw»- tarraonaK 
le preparative pe care ie h'tfă- 
șoari ic rrdmr w caotract 
matrimonial ><• - - olnttiîra
lui neobosită aaensraeaxl fibsz:- 
n-smul penaMjr L4n.<j 
logodnrt. a .retafir <r- ca Lriha. 
cu familia d nat lat dtaatr-a

fel de neglijențe, de inconsec
vențe străbat întreg romanul 
dindu-i un aer, involuntar, de
rutant. Chiar dacă nu consimțim 
la imaginea unei provincii româ
nești contemporane populate de 
personaje filistine, de oameni 
complet alienați de kitschuri, 
— imagine contrazisă debordant 
de ritmul nou de viață al locu
rilor unde altă dată nu se în- 
tîmpla nimic, — trebuie să con
venim că portretul satiric al in
signifiantului funcționar Traian 
Liviu Grobei se potrivește mi
cului burghez de pretutindeni și 
că este, în sine, o reușită literară 
a acestei faze a Buneivestiri.

Ceea ce urmează este romanul 
ideologic propriu-zis, repudiabil 
atît ca idei cît și ca literatură. 
Insignifiantul Grobei se meta
morfozează peste noapte, ajun- 
gind dintr-un subordonat umil 
un ins fascinant și dominator, 
noua lui personalitate impunînd 
unei societăți de intelectuali 
clujeni preocupați întîmplător 
de același obiectiv: reabilitarea 
memoriei unui anonim filozof 
nedreptățit, cred ei. de împreju
rări. Este vorba de Mihai Farca, 
năbădăiosul unchi al Leliei, pe 
rare Grobei tl descoperă în al
bumele ei de familie. în teancuri 
de epistole uitate prin sertarele 
Crâjnicenilor. Convertirea lui 
Grobei. de a cărei logică autorul 
»e dezinteresează declarat pe 
motiv că trăim intr-o lume a 
ilogicului. este psihologicește și 
literar vorbind neverosimilă. 
Auiorul nu se împiedică de ase
menea fleacuri literare, legătură 
cauzală, motivație psihologică ; 
el el — mai Încape vorbă ? — 
ur. modera, pentru că ține sa dea 
hn Traxan Liviu Grobei rolul 
xsr**ultri  prestigios, ai mitiona- 
rakri unei _jaod credințe*.  Titlul 
-nr-w.i'riri de «ursă biblică, ne 
rrrvfar» către o lecturi parabo- 
hcă. Traian Liviu Grobei

vățătura lui. Ea vorbește despre 
stăpini șl slugi, de -peste-oa
meni44 (citește supraoameni), de 
dizolvarea moralității. împru
mutul ideilor lui Nietzsche din 
Așa a vorbit Zarathasira fiind 
bătător ia ochi. Acestea al
cătuiesc învățătura al că
rui nou „maestru*  e Traian 
Liviu Grobei. acum loan, pen
tru care se organizează intilniri 
cu intelectualii unui oraș uni
versitar, pentru care Nicolae 
Breban scrie un roman de a- 
proape șase sute de pagini. Un 
roman întreg in care ae sub
ordonează totul — substanță, 
personaje, epică, viață, con
strucție, talent literar — a - 
pologiei absurde a unui perso
naj confecționat, neverosimil.

In această ultimă parte a căr
ții, Grobei nu trăiește decit prin 
obstinația autorului de a ni-1 
propune mereu atenției In ciuda 
logicii. Și ceea ce este mai 
surprinzător este că ridicu
lizatul, compromisul personaj 
Grobei de altădată, acum cind 
a devenit adeptul ..învățăturii44 
lui Farca și se numește loan, 
este iertat de orice păcat, Îm
brățișat, adulat de acriilor. Dis
tanța dintre autorul-narator, pe 
de o parte, și Grabei, pe de 
alta, prezentă in pnma parte a 
romanului a dispărut, rezerva 
față de el, la fel urmarea fiind 
un echivoc transfer de ati
tudini intre autor și perso
najul său. Ideea unei umanități 
împărțită in călăi și victime nu 
rămine doar in hirtule lux
Farca pe care lestndrază < tra
sează Grobei, d traversează na» 
treg romanul adapdnd realită
țile vieții sociale ia care ae re
feră unei viziuni rare reAjce 
relațiile umane la bMăogie. 
Cruzimea cu rare cran
rite aventurile Leitei a dtapănn, 
Grobei e privit ea wn afini, pro
iectat intr-o lumină sagrifiieă. 
Vorbind acum despre Grobei 
Nicolae Breban sene mte pa
gini de hagiografie: -Iasă tatona 
lui Grobei Traian-Ia vru. mer
ceologul din sudej BaaatiLS- 
care s-a lipit en tot truam ala 
viu de ideea sa, piei ia -joptre. 
pină la geamăt, pasă u 
descență*.  Adeziunea '3 Grotad 
e înțeleasă ra o dewocx» mia 
piară fată de o idee : .Oar*  ^va
nitatea de id de ooâe. va lorica 
ceva din această pudU ’! Dts 
acest mit_ de aatitatr ? T 
despre ce idee e wba ? Aban
donul autoralra e ar-‘ t

iluzie
Lelia nu >-a k 
ruliu de vrată
Grobei.

Mcr± -- Grttar 
: .XJrtX d« PtiNH

sau Clrrtea. mai putts atrași df 
jetul vitrio-ant. Grotx perso
najul gol de orice sdbszaaU. 
stingacL mărginit, menit, după 
spusele autorului, face dteoc-'-ă 
dovada, scăpind controlului «a- 
tiric al roman derutai. unei rieti 
sufletești reale, a unei roodwta 
suple Intre semeni, a unor lec
turi nu tocmai obișnuite, per.:ra 
funcționarul pe care încearcă 
să-1 caricaturizeze autorul. Arr-

— pe care aflăm abia actan 
răr-4 rhraeg.i p loan — ar 
ecr^sțKsde kti ăaaa

P» «rvt p» MAe • *-

cartea de debut

Masca
Princepelui
• A. I. Brumam. de la

res-Lsta bratoveonă Antra, defec
tează in volum eu un ^aav*  
des orc PiliMcpeie !u? E_rr- 
Barbu. Masca Prinevwel^ (Da
cia. colecția _Dmoboâul*.  117TJ. 
Eseul, nu mai mare de • sotă 
de nazini. are treisonanee ra- 
pitole si tMiwreMce fise, rkaae 
oesDre rocnan. văzut a o ale
gorie a eoocii fanariote !a care 
mentalitatea de ev medm tirzra 
ae amestecă ca filoanfta seco
lului luminilor.

Ar fi fost dteva de
prrnriniu pe rare critiriLl » le 
face. Este Dosibil să r (Mi fui trib ■ 
ezoterismul și teanfia medie 
vală cu soiri tul Renaștere na 
Ca zii astro cu Baklaasare CaKi- 
gîkoe ? Putem identifira eooea 
lui Brâncoveanu cu eaoca fa
nariotă dintre 17®—1799 ? Eu
gen Barbu imaginează un per
sonaj loan Valahul ca «no- 
nent al spiritului local De seama 
căruia pune Folelnl navei com
pilația de pronosticuri după ca
lendarele italiene de tipul 
L’Astrolozo grotiesca făcută de 
Giovanni Candido Romano, cel 
care semna si Ioan Romanul 
sau Ioan Frincul Acesta era un 
italian din Roma, nu un român 
ca Ion Românul din Sin-Petru. 
traducătorul Alexandriei cu a- 
Droape un secol înainte, al Al
bin ușei (Fiore dl virtu) si al 
unui Rojdanic. In loc să arate 
deosebirea de mentalitate dintre 
cei doi autori unificați de Eu
gen Barbu (ceea ce unui roman
cier îi este Dermis, fără a forța 
totuși datele Istoriei). A. I. Bru- 
maru compară în nlus ne loan 
Valahul cu misticul german din 
secolul al XV-lea Thomas a 
Kempis. a cărui Imltatio Christi 
a tradus-o in slavoneste Udriște 
Năsturel si în românește (îna
inte de Toma Chiricuță) Samuil 
Micu. Sugestia se află chiar In 
Princepele, cu distincțiile nece
sare. acceptate de eseist. Tho
mas a Kempis recomandă ..ne- 
știința", pe cînd loan Valahul e

X t
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PliMâBâte £ £ butan» Kă dra 
in Cai razie Pitaii-pttatf Draae 
ruf-Fis*-*  ia ugmt. de racier*.

hxnle anei. Jocs?^'*.  LTot
in Qaevrdu. erou Pvejo cu rar- 
tra a I>«aoc. AăruaîzS
rid se facoart N- x!
se kxe* ins*  dacă jac’ia'zr * 
aDurtxn tai PvHtas hsl Qae- 
vedo In—p btirabor^a e d*c*  
romane erai a efitat chrert Ve- 
deuiile iSacdoei y=i Qjeveife, 
El alzvaril eudMMiada &as E 
■Iraaeil alruaritaula. Lsăm in 
serios faDrui că Ottarrano se
duce De EvarMrbehrta ea emble
me mistice ..ooate dm M.chael 
Maier fScrutiuina (lyui- 
cnm)“ ? Ottaviano era la cu
rent cu Peria CaelereH de 
Abraham Coben Irira - Lui 
loan Valahul mișcarea meteo
rologică si zeolorică ti «nun mai 
mult decit ooet“ afla Ottaviano 
din Tabulae anateauieae de Ju
lius Casserius ? Probabil A. L 
Brumaru a citit aceste cărți, 
căci în altă narte vorbește de 
..frica" misticilor, de Dă catul o-
riginar (în interpretarea lui 
Athanasie cel Mare), de filozo
fia lui Giorgios Gemictos Ple- 
thon din lucrările lui : Diferența 
între Aristot și Platon si Despre
legi.

U tadhrtrtl de acel a M :
p*<-nne  flaefatieă (Dentru f>.*:-  
<?.< sare exulică combustia) : 
r*J5sa* f-a raraleâ a con<t':''4-< 
(raetaătă) t Marialltate fisteriei- 
taâel : raooalul e. si mocivn! ■»- 
«■1 arie rare a dezechilibra*  r*  
bolnav (de la nosolorie. strata 
malari ilor In genere) : lorica 
Doezei nu etfe unu asiendcă 
(corect - «Mensihilă. !nvede-a- 
tă) : «nam at urgie (..cuvintul
•- glndeste pe sine si se incuri- 
intează") : pneumaturgie (..pu
nerea a ce**a  in ordinea reali
tății nrin asoect vocal") : idee 
rerulaiivă (regulatoare) : șirei- 
tiune (sicitate) : subrrptiune
(snbrepa — a se insinua) : su- 
pinatie (ședere ne spate). Ast
fel de cuvinte si altele De care 
nu le mai amintim dau eseului 
lui A. I. Brumam un ton pre
zumțios bombastic.

Al. Piru

viața cărților |

i poezie

Obsesia 
livrescului 
în poezie

se ist. critic si istoric li
terar. unul din principalii 
animatori ai .JLchmox"- 
ului clujean, autor, in ul
timii ani. al unor exce

lente dialoguri cu personalități ale 
vieții literar-cuhurale europene. Ion. 
Pop nu eace mai trațin ■■ pact, li
nul autentic, chiar dară, asemeni 
altora apartenentx lui declarată Ia 
nobila stirpe a ■vrratiler a făcut ca 
volumete «ale de verauri să rămină.
uneori, in atara mtrrrulni mai ac
centuat al nnmmf —trilnr de poe- 
Ee. De altfel Lmmaril a nou-

o auterec-j-lu: său

: 3«s e nrta *^saj de o 
laadft «anatlK « dhtar de tarer-

MML Sa ca W * de
fia O W • Or Iar Pra>r-•*

ore bota «aMBaM 
Toad a ftat MM*, m

proză

Conflictele 
timpului 
nostru

Publicistica 
unui 

revoluționar
ub îngrijirea Uviel Gră
madă. in seria „Restitu
iri" a editorii Daria se 
publică o culegere de 
texte din publicistica lui

Andrei Mureșanu. în acest fel, ce
lor dteva articole ceva mai cunos
cute din activitatea de ziarist a po- 
etnhxi transilvan — și e vorba aici 
in primul rind de „Cîteva reflexii 
asupra poeziei noastre", de .,Dupli
că". (Asupra poeziei) și de ..Româ
nul și poezia lui", articole incluse 
ti de G. Ivașcu in antologia sa, 
„Din istoria teoriei și a criticii lite
rare românești**  — li se adaugă a- 
cum alte pagini rămase parțial în 
coloanele foilor brașovene ale Iul 
Bariț. Luate In totalitate, e de fă
cut observația că aceste texte pu
blicistice se contrapun, prin spiri
tul lor adeseori viu și militant, le
gendei de sorginte eminesciană a 
unui bard damnat și tenebros, așa 
cum apărea pină nu demult figura 
autorului poeziei „Un răsunet". 
Dimpotrivă, volumul de față, inte
resant atît sub raportul convergen
ței ideilor susținute spre fondul co
mun al ideologiei pașoptiste, cît șl 
prin cele citeva note particulare, 
de temperament și de formulare 
stiVstică. pe care le conține, dezvă
luie opțiunile unui spirit meliorist, 
încrezător în progres și în luminile 
rațiunii. în cultură și în civilizație, 
manifest’ndu-și deschis atașamen
tul la primatul conștiinței morale si 
conectat în întregul său la ..duhul" 
unui veac cu atitea mari si nobile 
promisiuni de împlinire pentru is
toria umanității. De altfel, nașterii

ion pop 
®raniatita trrjir

bana

imnrpsta de neinlâturat a Iul „deja 
vu“. apare intr-o viziune poetică re
marcabilă : ..Dacă fata mi-o voi în
toarce. singele cui i 11 voi vedea li
cărind ? Dacă fața mi-o voi întoar
ce. // In ținutul în care totul a fost 
spus / Fără de număr parantezele 
cresc H Taina deplină să o închi
dă — / în marea purpurie / Le si 
zăresc aștepți nd / Tăcutele alge În
tunecate. H Trec printre ele ca prin 
golul unui erou / Din care n-au mai 
rămas decit scuturile. / Foarte de
parte se-aude căderea săgeților / Din 
arcurile celor însingurați — / O 
ploaie lină pe -acoperișe / în preaj
ma semnului, ii Și eu urc mereu și 
drumul se-ngustează. / Din ceață-n 
nxaj. ceată trecind; i Departe, depar
te. văd două paranteze-ntîlnin- 
du-se. / Un ochi de-ntuneric veș
nic deschis. / O neagră sămîntă ne- 
ifKeisră / Ce poate-mi așteaptă lu-

... Să fie acesta un zeu al tăce
rilor ? ‘ Oricit aș umple văzduhul 
cu sunete. / Mai vinovat voi fi de
ci privighetorile". Senzația că o 
preistorie, comună sufletului si ex
primării lui. a închis intre aprige 
paranteze accesul spre inima Poe- 
xaei eu—1 părăsește nici o clină pe 
poet Feriretul-robol al Poeziei pare 
a fi un soi de misterioasă pasăre 
Arrbeooteryx. a cărei alcătuire ju
mătate e cunoscuiâ. jumătate inchî- 
pu.:â (Către Archeoptcryx).

Printre moli vele-parte ale acestei 
cbbe'ii sint de notat : degradarea 
StariJor ori micilor simboluri (Le
bede). condiția narcisistă a poetului 
modern. înaintea căruia totul s-a 

(Spun sînt), încercarea des
cinderii de memorie, ca șansă a 
—rooeririi candorii lirice (Da, o 
fereatară). precaritatea ..gloriei", in 
Ln*a  marilor înfruntări existențiale

(N-am văzut lei), tirania cuvintelor 
(Casa, Spun aint).

Avatarurile experienței lirice sînt 
transcrise, cel mal adesea, în son uri 
liniștite. Nu lipsește însă, din cind 
în cînd. violența, așa cum o înțeleg 
și folosesc poeții avangardei <b- pre
tutindeni. Atunci cînd se hotărăște 
să-și întoarcă fața de la marile 
modele, să le uite („Mț-pțn întors 
fața de la stele, stelele ^Ițit asa de 
sus. / ..Atît de calme, atil de indi
ferente". / Poate știu totul, poate 
nimic. / De mult prea departe mă 
luminează".) pentru a încerca e ex
periență mal personală, rezultatul 
este un șir neîntrerupt de evanes- 
cendențe, cu nimic mai mistuitoare, 
cu nimic ieșite de sub umbra in
terogației.

Ce este poezia ?. iat$ întrebarea 
ce-1 hărțuiește pe poet. Aflat la răs
crucea atitor experiențe lirice ale 
lumii, el nu poate vedea poezia de- 
cît ca pe un inefabil loc geome
trie : „Cuvînt. amprentă / Pe fața 
tuturor lucrurilor. / Greu va fi pen
tru / Nemernicul si tîlharul. H Si 
Dumnezeu locuiește / în gura ta i. 
încercuită. H La egale distante de 
centru. ! Fier, teclle de aur; / Au
reola. II Sfînt, sfînt. / Lină rotire. / 
Sînge / Al aștrilor". Greu de atins 
(„Greu e să-ți strecori printre atî- 
tea cronici / Țeasta istorică : i Mă
reață. inima se străduiește / în 
mlaștina contemplativă. / Sub 
curcubeul de sulf / Vom visa to
tuși / Nemuritoare mării argintii. / 
Vom gîndi totuși / Mări argintii si 
nemuritoare") el nu exclude sansa 
de-a visa „mări necunoscute". în 
largul cărora se poate ivi. cîndva. 
poezie : chiar propria-ti poezie.

„O. de-aș putea să scot numai un 
țipăt ! / Apoi, să ne învingă para
disul44 — iată visul unui poeta arti- 
fex 1 Dar cine mai poate spune, a- 
tuncl cînd poezia există, asa cum 
se întîmplă In versurile lui Ion 
Pop. cine este poet născut și cine 
făcut ?

..Gramatică tirzie" este un rechi
zitoriu amar-lucid. ne care un poet, 
excedat de problematizarea condi
ției poeziei, și-l intentează, fiindcă 
regimul de existență al propriei sale 
poezii nu se poate sustrage lucidi
tății. Ceea ce nu lasă acest proces 
să alunece intr-un scepticism agre
siv. este si filonul lui sentimental. 
Căci, „Gramatică tîrzie" este un 
autorechizitoriu tandru, ca orice au- 
toproces pe care îl deschide un poet 
modem împotriva propriei sale con
diții lirice.

Dorin Tudoran
•) Ion Pop : „Gramatică tîrzie", 

Editura „Daria", 1977.
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redeveni cele de el cunoscute din-
-.*££1  din totdeauna".
i a ceea re am numit 
ral de a devenit
k*  te proza ranUneaac*

j-: $i structura inti-
7T.-i individuala. Pe acecte coordo
nate este conceput Andrei Druma- 
ru. savantul tinăr. capabil, inteli
gent. dar fără alte preocupări și 
reacții umane. în afară de cele 
legate strict de domeniul său știin
țific. Vizita fostei sale profesoare 
In vederea organizării banchetului 
vechilor absolvenți ai școlii din 
Mocod îi produce revelația situației 
In rare se află, declanșlnd un pro
ces pe care l-am putea denumi ..al 
reumanizărli". în aceeași conjunc
turii este și Ina. prima dragoste a 
Iul Andrei, acum judecătoarea aus
teri. osificată In funcție, trăind o 
existență lnautentică, dar pe care 
IntHnirea ru fostul Iubit o va 
elibera din starea de manechin 
al propriului rol. Există, de
sigur. si un alt gen de per
sonaje al cărui resort intim se 
înscrie In altă sferă, a patologicului 
social. Doctorul Tomlță. egoist șl 
carierist Incorigibil, pentru care 
toată lumea te constituie lntr-o Ie
rarhie de posturi, suferă de un 
complex al ..nedreptățirii". Redus 
la această unici trăsătură persona
jul nu este tocmai credibil dar

ochiul satiric al scriitoarei se dove
dește remarcabil. Prin contrast 
apare însă figura Deliei, adolescen
tă misterioasă, de o gratie și femi
nitate fascinantă, dominîndu-și co
legii prin inteligență si frumusețe. 
exprîmindu-se1 totuși cam didactic, 
în sentințe scoase parcă din cărțile 
de Înțelepciune : „Cel ce vrea să 
fie judecat de ai săi. trebuie să se 
gindaască mai întîi că face un rău 
alor săi. că toți s-ar simți o clipă 
la fel de vinoyați ca și el. întinind 
ideea florilor dreptății. Șl tocmai 
asta nu trebuie să se întîmple. nu 
trebuie, auzi Personajul trăiește 
mai intens in situațiile poetice sau 
dramatice, unde reacțiile și gestu
rile reprezintă izbucnirea fondului 
sufletesc insondabil. al acelui 
..etern" feminin, mereu enigmatie 
Alături de discursul analitic, une
ori ram simplificat (majoritatea 
stărilor Intelectuale Salt sufletești 
■nt fia ..logice" fie ..hllnde") 
exist*  ti -cel evocator, aaeia al ..ro
manului" «atuhri. Din amintirile si 
povestirile eroilor. Mocodul se in
stituie treptat ca un veritabil spa
țiu privilegiat, intrat aDrnape in 
sfera fabulosului. Scriitoarea pro
bează un ascuțit spirit de observa
ție. sensibil la pitoresc, la farmecul 
particular dar și Ia nuanțe. Viata 
satului se încheagă veridică din 
cioburile amintirilor, atît în exten
siune cît și In profunzime, sub as
pect etnic, social si oslhologic. In 
astfel de pagini llmbalu] este ex
presiv. adecvat. Cuvintul canâtă sa
voare și vibrație poetică. Memora
bil este, din acest punct de vedere, 
episodul distrugerii tutunului În
verzit. unde beția simțurilor fetei 
pare exacerbată de o vegetație an
tropomorfă, fantastică. Tutun de 
Macedonia este n carte interesantă, 
mal ales nrin originalul ..roman" al 
satului. în care pagini obișnuite al
ternează cu altele pline de culoare, 
palpitlnd de viată.

Paul Dugneanu
■ Maria-Luiza Criatescu : „Tutun 

de Macedonia", Ed. „Cartea Româ
nească", 1976.

HJSSANU

conștiinței morale „dntărețul anu
lui 184B in Ardeal" ii închină chiar 
un mic poem in proză in textul in
titulat „Trecerea omului la sloboze
nie și moral*.

Autoarea ediției remarcă judicios 
că. in genere, articolele lui Andrei 
Mureșanu sint subordonate „ideii 
de sincronizare a culturii materiale 
și spirituale românești cu ritmul 
civilizației și culturii europene". In
tr-adevăr, sîntem departe de uimi
rile unui Dinicu Golescu in fața 
dovezilor de bunăstare și de civili
zație ale lumii occidentale și ceea 
ce trece acum pe primul plan este 
Ideea necesității, dar și a posibili
tății de a ne integra unei mișcări 
de prefaceri pină mai ieri necunos
cute. In ce privește ideile literare 
în jurul cărora sînt scrise aceste 
texte, ne găsim, comparativ, înain
tea multora dintre propunerile si 
exigențele vehiculate de epoca pa
șoptistă. Desigur, pe urmele lui 
Alecsandri, se exaltă valorile poe
ziei populare, după cum. in alte 
locuri, se vorbește în termenii co
muni pașoptismului despre rapor
turile literaturii cu societatea si cu 
aspectele concrete ale realității ro
mânești. Valoros istoricește, cum 
s-a mai remarcat, si pilduitor prin 
poziția sa este articolul din 1844, 
„Citeva reflexii asupra poeziei noa
stre" cu urmarea sa din „Duplică" 
(Asupra poeziei). Constatând că a 
sosit „minutul criticei" si pentru 
„Foaia pentru minte, inimă si lite
ratură". după ..maxima sa de a în
curaja" si dună ce, vreme de sa^e 
ani și jumătate, „tipărise multe

poezioare și mai bune și mai nere- 
gulate", textul anunță, pentru întiia 
oară în Transilvania, acțiunea se
lectivă a actului critic. Cu alte cu
vinte. critica intră, și aici, în unele 
din drepturile sale primordiale. E 
vorba, firește, de o critică lingvis
tică și prozodică. în consonanță cu 
nevoile principale ale momentului, 
unde termenii de „vestmint mate
rial al versului" și „veștmînt ideal 
al poeziei", folosiți de A. Mureșa
nu. i s-au părut lui G. Ivașcu a fi 
termeni pre-maiorescieni. Pentru 
netezimea formulării e de citat 
opinia lui Andrei Mureșanu în le
gătură cu ceea ce hrănește inspira
ția artistului autentic, și anume 
toate semnele si valorile realității : 
„Artistul nu poate să nu vină în 
atingere cu tot ce este împrejur de 
sine. Pe el îl incintă o frunză ce se 
mișcă pe un copaci. îl aducem la în
suflețire o privire de pe un munte, 
o pasere ce zboară, ținutul în care 
trăiește, patria în care s-a născut ; 
pe el II mișcă Istoria, religiunea. 
științele, năravurile, drepturile, 
limba, monumentele poporului său. 
al cărui mădular! este și el. Fan
tasia lui află nutremîntul său spiri
tual în ideile si părerile, judițele si 
prejudițele. patimele de care este 
stăpînltă soțietatea în care se află".

în concepția revoluționarului ar
delean noezia este aidoma unui 
J&nus hifrons, cu o față spre tre
cut și alta sore viitor, altfel zis ea 
este, deonotrivă. depozitară si pro
fetică : „Poezia-, ca să poată fi pro
ductivă, trebuie sau să se simtă in- 
cîntată de un trecut glorios, bogat 
în evenimente. care să deprindă 
a lor înrîurintă și asupra timpului 
de față, sau să poarte în inimă o 
credință vie înt.r-un viitor eclatant, 
și credința aceea să-sl aibă funda
mentul său în coltul cel înflorit 
din cîmpul unei nouă vieți a po
porului".

Cu o fervoare de regăsit, poate, 
în Arghezi, cîntărețul pașoptist 
face în „Măiestria tipariului" elo
giul scrisului și oficiază inspirat 
cultul Iui Gutenberg.

Dan Cristea
• Andrei Mureșanu : „Reflexii", 

Editura „Dacia4* Cluj-Napoca, 1977.



locviile «luceafărului»

omul muncii 
in literatură

„Scriitorul nu trebuie 
să aducă la sine o 
realitate, ci să se 
ducă el spre realitate"

— Oamenii muncii sînt o prezentă 
constantă în operele dv. Ce puteti spu
ne despre această prezentă in literatu
ra română a ultimilor ani ?

— Prezența „oamenilor 
muncii” în literatură nu 
trebuie tratată, cum s-a 
întîmplat și se mai în- 
tîmplă, ca o problemă de 
campanie. De care să ne 
amintim numai în anumi
te împrejurări sociale și 
politice, cînd ne întoarcem 
toți către anumite cărți și 
către anumiti scriitori. în 
celelalte împrejurări fiind, 
chipurile, partizani ai 
„marilor și autenticelor 
valori", general umane 

șl general valabile. Ea, aceasta prezență, nu 
trebuie abordată însă nici la modul simplist si 
mecanicist. Fiindcă lucrurile nu se rezolvă, pe 
plan artistic, prin includerea într-o scriere a 
unui muncitor sau a unui țăran. Accentul 
trebuie să cadă pe gînd și pe gîndire. pe felul 
de a fi al muncitorului si al țăranului, pe 
filozofia care i-a călăuzit si ii călăuzește 
în viată. A căror prezență în literatură poate 
fi si indirectă, poate exista ca termen de ra
portare conflictuală. — depinde de specificul 
fiecărei lucrări literare, de înclinațiile autorului 
și de cunoaștere, de bagajul cu care a venit 
el de acasă, sau pe care si l-a format ..pe 
drum", prin cercetare.

E de dorit, desigur, ca într-o literatură, mai 
ales într-o literatură cum este a noastră, anga
jată. partinică, să existe, ca eroi, citi mai 
multi muncitori și țărani. Nu cred insă că 
trebuie să transformăm această dorință in 
normă rigidă, în dogmă. Nu trebuie să fabem 
..statistică literară". întocmindu-le eroilor ..fise 
de cadre", in funcție de ..originea socială", cuin 
li se întocmeau oamenilor intr-o vreme. în viață, 
nu în critica literară.

Problema e alta și nu ține de număr. — 
numai de număr — ține de gîndire. de aspi
rațiile si frămîntările de fond ale claselor de 
bază ale societății românești. Fiindcă mie mi 
se pare mai periculoasă, ca tendință, substituirea, 
îmbrăcarea micului burghez în salopetă mun
citorească. transformarea țăranului în simplu 
mahalagiu. îrv ..om de periferie". Scriitorul nu 
trebuie să aducă la 6ine o realitate, racor- 
dînd-o forțat cu ceea ce știe și cunoaște el. 
Mai firesc și mai fertil e sâ se ducă el spre 
această realitate. Dacă poate, dacă ar-esdispo- 
nibilități de cunoaștere în acest sens. Dacă nu 
Ie are, dacă nu „l-a durut" niciodată o anu
mită realitate, e mai bine să nu scrie despre 
ea. Să scrie despre ceea ce cunoaște bine de 
tot. cel puțin la început, urmînd ca după 
aceea. De măsură ce evoluția proprie o va cere, 
cunoașterea să fie lărgită.

Majorai sl minorul coexistă firesc în 
literatură. Si dacă e ceva de discutat aici, e de 
discutat raportul dintre aceste două coordonate. 
Iar acest raport, măsura in care domină tabloul 
general o trăsătură sau alta, reflectă (&âu es
tompează) ceea ce s-a numit și se numește 
specific n i ț io n i L în cazul nostru, 
de pildă, dintr-un asemenea tablou majorai 
nu poate lipsi. Nici măcar estompat nu poav 
fi. Dacă vrem să nu ajungem la falsificări, la 
denaturări.

Vorbind de „oamenii muncii" noi vorbim de 
popor. Iar prezenta poporului in literatură nu 
ține de cuprinderea, prin literatură, a tuturor 
Îndeletnicirilor practice. — otelan. turnători, e- 
lectricieni si modelatori, tractoriști si zootehnisti 
etc., etc. Ține de aspirații, de problematică. 
Așa cum reflectarea actualității in Literatură nu 
tine de „calendar (am ajuns cu reflectarea oină 
în 19^0. trebuie să mai înaintăm puțin cu ea. 
măcar vreo trei ani. trebuie s-o aducem la 
zi!). Tine tot de problematică, ține de măsura 
în care «înt sau nu sint prezente in literatură 
frămîntările unei Întregi epoci istorice.

Din acest punct de vedere, lucrurile nu stau 
rău în literatura contemporană. Dar nici 
strălucit nu stau. Nu vreau să spun prin asta 
că nu există ciștiguri si izbinzi. Există ase
menea lucruri. Si poete că tocmai de aceea 
există si insatisfacții. Pentru că există ciștiguri 
și izbinzi.

— Care este raportul dintre dezide
rat și realitate în privința viziunilor 
artistice asupra omului muncii ca fi
gură centrală a istoriei, prezentului și 
viitorului societății noastre ?

— „Omul muncii" trebuie să știe că prezenta 
lui in literatură nu depinde numai de cel ce 
scrie literatura, de preocupările si de viziu
nea lui. Depinde, dimpotrivă, uneori in chip 
hotărîtor si dramatic, și de cel ce tipărește 
literatura. De cel ce se împacă mult mai 
repede si mai ușor cu problemuțele micului- 
burghez. decit cu frămîntările mari ale omului 
de azi. de aici, din România socialistă. Cara 
a fo6t și este „figura centrală a istoriei", revin- 
decindu-și, pe drept, același loc și in literatură.

— Indicați constantele personalității 
acestui erou și condiția lui literară in 
ultimii ani ?

— „Condiția literară" a eroului contemporan 
e destul de șubredă, fiind de-a dreptul precară 
citeodată. Atunci and acest erou e lipsit de ceea 
ce s-a numit si se numește implicare. Cind 
devine revoluționar cu voia autorului, în chip 
forțat. Cînd are loc substituirea de care 
vorbeam mai înainte. Cind scriitorul „tunde pu
recii", îl Ioc să se „lupte cu leii". Cînd neesenți- 
alul devine esențial prin contrafacere. Contra
facere la realizarea căreia contribuie nu o dată 
și „superba" noastră critică literară.

— Spre ce zone și probleme ale rea
lității se concentrează atenția dv. in 
prezent ? La ce lucrați ? Ce intenții li
terare aveți ?

— în ce privește preocupările proprii aș vrea 
să vă spun că aștept să iasă la lumina zilei 
Suferința urmașilor, un roman în 
centrul căruia se află un țăran, lucrind pînă 
atunci, ca să-mi fie așteptarea mal cu spor. Ia 
Fiul secetei, un roman în centrul că
ruia se află un muncitor, un revoluționar 
de azi.

Ion Lăncrănjan

„Oamenii muncii vor să-și recunoască in lucrările literare și 
artistice propria lor fizionomie morală, nu să găsească în 
romane, filme sau piese de teatru personaje închipuite sau eroi 
transplantați in zilele noastre din alte etape istorice sau chiar de 
pe alte planete. Unii creatori de artă își închipuie că pot găsi 
conflicte interesante numai în anumite medii sociale, unde unii 
oameni complică inutil lucrurile și însăși viața lor citeodată din 
lipsă de activitate. Intr-adevăr, oamenii muncii din uzine și de pe 
ogoare sînt mult mai puțin complicați, ei rezolvă problemele de 
viață și de muncă mult mai simplu și mult mai direct. Dar fac 
o mare greșeală aceia care cred că, din această cauză, acești mi
nunați creatori ai bunurilor materiale și spirituale, oamenii 
muncii, nu pot oferi cele mai importante surse de inspirație 
pentru artiști. Tocmai oamenii muncii sînt animați de idealurile 
cele mai înalte și de convingerile cele mai profunde, își trăiesc 
viața cu pasiune și dăruire, sînt însuflețiți de spirit de dreptate 
și adevăr. Ei, oamenii muncii, exprimă în modul cel mai preg
nant adevăratul caracter al poporului nostru, sensibilitatea și 
frumusețea sa morală unică în felul ei“.

NICOLAE CEAUȘESCU

„Muncitorimea își pane 
pecetea asupra tuturor 
compartimentelor vieții 
sociale"

scriitorul contemporan 
ceastă realitate ?

rx
de a trăi,

lui

— Considerați că literatura română 
contemporană surprinde aspectele noi 
He realității, ale problemelor legate de 
viața oamenilor muncii? Cum reușește

să recepteze a-

— Pentru un om al 
scrisului întreaga viață 
care-1 înconjoară și pe 
care o străbate lucid, en
tuziast, neliniștit, repre
zintă. desigur, un labora
tor de creație, el impli- 
cindu-se existențial în 
fiecare schimbare, asu- 
mindu-și ca martor activ 
și personaj viu într-o pie
să cu pauze aleatorii și 
fără final absolut previ
zibil, riscurile meseriei 

într-un anumit fel, se 
se va îndrepta însă în 

mod fatal cu precumpănite. în dependentă de o 
multitudine de factori care i-au cizelat prin ani 
ființa spirituală, spre teritorii îndeosebi apro
piate sufletului și inimii sale. E un concert ar
monios, in definitiv, natura diversă a preocu
părilor umane, gama nesfirsîtă a sensibilităților 
care alcătuiesc un univers, re fleet in du-se in 
tabloul bogat de acum in nuanțe al literaturii 
române contemporane. Pornind deci de la pre- 
miza că importantă e. in primul rind. capaci
tatea de a recrea in chip sensibil și convingă
tor artistic lumea reală in datele ei reprezenta
tive. orice se intimplă poate, intr-un anumit 
s«?ns. oferi elemente pentru o construcție sem
nificativă. Talentul nu trebuie. Creste, bruscat, 
autobruscat și împins spre zone care nu-i priesc. 
nu-i sint proprii. Talent Înseamnă tocmai, prin
tre altele, autocunoastere. autodescoperire : să 
intuiești ce ști] să fad mai bine, eventual doar 
tu. numai tu și să te ferești de ademenirile unor 
flăcări spectaculoase dar iluzorii, pentru tine in 
orice caz amăgitoare. Și totuși printre teme și 
probleme istoria operează o naturală cernere și 
ierarhizare. O ierarhizare de conținut, valorică, 
ce tine cont de pirzhiile sociale, determinante, 
de obsesiile rare impregnează atmosfera unei 
epoci. Am citit recent fragmente dintr-o carte 
apar țin in d unui tinăr scriitor. Dragomir Horom- 
nea. care m-au cucei it prin naturalețea firului 
epic, autenticitatea figurilor, simplitatea ri in 
același timp complexitatea, deloc contrafăcută, 
a unor personaje confijrurind o hime in care 
crezi și care reuaeșle. prin magia artei adevă
rate. să ți se impună. As tine, pornind de la 
această lectură mai proaspătă _să remarc din 
nou deși voi repeta inevitabil lucruri pe care 
intr-un fel oarecare le-am mai spus sau au 
mai fost spuse, adevăruri probabil elementare 
dar nu mai puțin esențiale. Dacă într-o epocă 
istoricește revolută muncitorimea, deși restrinsă 
cantitativ, a-a constituit toturi In ferment al pro
gresului. devenind forța motrice prind oală a 
schimbărilor revoluționare produse în tara noas
tră. ea a ajuns In procesul industrializării in
tensive. o ^armată pașnică" imensă, in continuă 
expansiune și care evoiuind ri formindu-se spi
ritual pe sine Însăși, iri pune pecetea asuora 
tuturor compartimentelor vieții sociale. Doream 
doar să subliniez im fapt evident ri anume că 
lumea muncitorimii și a muncii, ca scoală de 
educare a caracterelor, de forjare a unei viziuni, 
din termen de referință teoretică s-a nreschim- 
bat inir-o realitate palpabilă, vastă, cu rami
ficații în straturile cele mai afunde ale existen
tei. conditionindu-ne dezvoltarea și opțiunile. 
Aceasta in primul rind. Asistăm apoi la o mo
dificare continuă a conștiințelor in relație cu 
mutațiile produse in raporturile sociale pe baza 
avi n tu lui societății noastre in general.

— Credeți că este reflectat in roma
ne, proză scurtă etc., fenomenul trans
formării vieții oamenilor muncii, a 
muncitorilor in noile condiții de dez
voltare ale societății contemporane?

— Truditorul de azi e altul, firește, decît cel 
din urmă cu jumătate de secol. Gradul de civi
lizație tehnică a impus cunoștințe superioare, 
stăpinirea perfectă a unor unelte de producție 
complexe. Altul e orizontul său spiritual. Mun
citorul contemporan. în cadrul unui ansamblu 
de măsuri care au dus La creșterea nivelului său 
de cultură, a atins treapta în care o departajare 
netă între ceea ce numim îndeletnicire intelec
tuală și muncă fizică devine din ce în ce mai 
puțin operantă. Stărui asupra unor asemenea 
lucruri prea cunoscute si arhicunoscute prin în
delungă repetare pentru că în tratarea proble
maticii muncitorești sîntem încă uneori prizo
nierii anumitor preconcepte. Poate că. într-un 
fel, vechile prejudecăți de mult dispărute cu 
privire la imposibilitatea dezbaterii marilor 
drame umane pe material de viată țărănească 
continuă să persiste, oarecum, fie și inconștient, 
de astă dată în legătură cu prezenta în litera
tură a muncitorimii. Conflictele reprezentative, 
trăsăturile în măsură să exprime o epocă, pot 
fi depistate cu forță sporită, consider, plonjînd 
în plinul unei existențe caracteristice, prin ex
celentă. pentru actualitatea românească. Șl nu 
e vorba doar de sugerarea unei atmosfere, a 
unei ambianțe, ci de crearea unor personaje — 

purtători ai problemelor grave si de esență cu 
care se confruntă societatea noastră într-o etapă 
de definire a răspunderilor si de cristalizare a 
viitorului ei.

— Aveți pe masa de lucru, un pro
iect de viitor pentru o carte cu tema
tică muncitorească ?

— Personal, mă aflu în căutarea asiduă a unei 
chei care să-mi înlesnească trecerea de la un 
univers pe care l-am frecventat în cărțile mele 
de început, un univers propriu unei perioade 
istorice de acum încheiate, la investigarea con
diției moderne a omului pentru care munca va 
trebui să se constituie într-un mijloc de afir
mare plenară a personalității și de eliberare 
spirituală, a omului participant activ La fău
rirea unei lumi a creației constructive.

Al. Simion

„Ceea ee transmitem 
cititorului este și 
încrederea noastră, 
convingerea că 
adevărul ne aparține" ”

— Erie omul muncii o temă 
„fierbinte", de anvergură istorică, pen
tru un scriitor tinăr ?

— Literatura nu se poa
te mulțumi să afirme că 
oamenii muncii făuresc 
istoria, ci trebuie să o și 
dovedească ; a face să se 
simtă în fapte obișnuite 
vuietnl istoriei, nu e La 
in de mi na oricui. Cînd Iți 
stau ta dispoziție biografii 
de excepție, cînd poți să 
alegi dintre faptele ome
nești pe cele care au ho- 
tărit in mod direct tato
na. ecte firesc să preferi 
calea cea mai simplă. To

tuși culisele și chiar scena pe care se joacă ac
tele istoriei, cu personajele sale principale și 
toată recuzita de rigoare, nu rint de-ajuns pen
tru a înțelege spiritul unei epoci. O epocă ae 
simte cu aceeași rigoare in gesturile cele mai 
mărunte, in faptele cele mai îndepărtate, apa
rent de epicentrul istoriei. întreaga dimensiune 
a evenimentului se simte abia acolo unde isto
ria se întoarce asupra oamenilor ca un ecou al 
propriilor fapte. Nu există pentru literatură teme 
interzise, dar există adevăruri ușor de demon
strat. uși deschise pe care trebuie doar să te pre
faci că le forțezi, precum există și adevăruri to
tale — dintre acelea pe cara doar marile perso
nalități se încumetă sâ le atace, fără teamă de a 
cădea in banalitate. Abia aid. pe teritoriul unui 
adevăr dintre cele mai profunde, aid unde isto
ria nu explodează senzațional, se probează ade
văratele virtuți scriitoricești.

— Pentru rezolvarea unei asemenea 
teme, diversitatea ri zi anii artistice 
trebuie să fie • problemă de 
căpătii ?

— A ataca o asemenea temă este mai întîi o 
chestiune de convingere și abia apoi o problemă 
de mijloace artistice. Un întreg arsenal de mij
loace nu poate sâ țină locul vocației, al încrede
rii nemăsurate in puterea de expresie a faptului 
obișnuit, căci, in mare măsură, ceea ce transmi
tem dtitorului este și încrederea noastră, con
vingerea că adevărul ne aparține. Convingerile 
de împrumut, ideea vagă că, pe-aici pe undeva 
trebuie să ne-așezăm și noi ca să vedem mai 
bine și să fim văzuți mai bine, nu ajută la ni
mic. Arta se intilnește cu istoria nu numai așe- 
zindu-se la masa istoriei, d aducind cu ea spiri
tul viu al epocii. Diversitatea viziunii artistice 
este desigur de dorit, dar nu poate fi impusă. 
Critica noastră literară merge pînă acolo cu do
rințele ei de diversitate, încit încearcă să im
pună pînă și unuia și aceluiași scriitor schimbare 
— schimbare cu orice preț, de la o carte la alta. 
Și faptul nu ar fi încă de condamnat, dacă mulți 
scriitori nu ar fi înțeles această pretenție ca pe 
o obligație de a se prezenta de fiecare dată sub 
altă înfățișare, părăsind teritorii pe care le cu
noșteau, către care ii chema vocația și experi
ența, lansîndu-se în producții a căror singură ca
litate este acsea de a fi la modă. Trădarea pro
priilor credințe și propriilor înclinații doar de 
dragul diversității, a fost plătită prea scump pen
tru a mai susține astăzi, ca acum două decenii, că 
datoria literaturii ar fi una sau alta. Literatura, în 
ceea ce are ea mai bun, scriitorul care crede în 
intuițiile sale mai mult decit In orice, își servesc 
epoca și cititorii mai mult decit ar face-o dînd 
ascultare celor mai binevoitori sfătuitori.

— Care sint, după opinia d-voastră, 
condițiile expresivității ?

— Cred că sinceritatea trăirii este singura con
diție a expresivității. De la discriminare încep 
toate nedreptățile și dintre ele, cea mai gravă 
pentru un scriitor, este aceea de a lua condiția 
intelectuală drept singura garanție a adevărului.

— La ce lucrați ?
— Lucrez la un roman intitulat Barca. Am 

schițat alte cîteva povestiri care vor veni să 
completeze ciclul început cu volumul Stația de 
salvare.

Nicolae Mateescu

„Mai mult curaj și 
îndrăzneală în 
abordarea cotidianului"

— Ce ro] ocupă, după părerea dv„ 
personajul provenit din rindurile cla
sei muncitoare în literatura română 
contemporană?

— Eroul muncitor așa 
cum a fost el definit al
tădată se dovedește a fi 
un concept prea îngust 
pentru personajul-erou 
de astăzi, intrucît ultimul 
deceniu nu a schimbat 
doar peisajul exterior ci 
gi pe cel interior al mun
citorului, cu felul său de 
a fi. de a gindi, de a dis
cerne. de a judeca, de a 
reacționa — lucru arhicu
noscut. pentru că e pre
zent in viața cotidiană, 

«tar nu ta 4C<so|i măsură și-n literatură, și mă 
f*r  <nd<'’«**bț  te cvo germană din țara noastră. 

Să nu generalizăm, dar cred că mutațiile amin
tite ii răpesc scriitorului posibilitatea de a sorbi 
din experiența sa in ale cunoașterii omului, mai 
ales atunci cind nu e in contact permanent cu 
această categorie de oameni. In general, aș spu
ne că locul eroului individual a luat-o colectivi
tatea, oglindindu-se pe planul literar, de fapt, 
ceea ce se petrece la scara întregii societăți : 
procesul de omogenizare în modul de trai. în 
sfera cunoașterii și a întregii conștiințe.

Indiferent de profesia și naționalitatea lor, ce
tățenii României socialiste au dobîndit calitatea 
de a fi oameni ai muncii.

— Diversitatea viziunilor epice con
tribuie la definirea revelatoare a con
diției personajului caracteristic temei 
in discuție ?

— Cred că există o diversitate de viziuni ar
tistice, dar ca să diversificăm și noi aici, în
drăznesc să formulez o impresie.

A scăzut, poate, numărul cărților cu firul epic 
dus pînă la capăt, deci și a posibilității persona- 
jului-erou de a se înfățișa cu tot ce este, cu tot 
ce năzuiește sau visează. S-a lărgit, în schimb, 
aria de interes al scriitorului — probabil din 
dorința de a cuprinde o secvență cit mai bogată 
a realității, Mozaicarea uneori chiar ex
cesivă îi permite să folosească drept chit 
accente comentative, adică pasaje eseisti
ce. Deși în asemenea romane „erou prin
cipal" sînt, în fond, relațiile interumane, se 
poate vorbi și de prezența făuritorilor de valori 
materiale, angrenați în perfecționarea vieții so
ciale. Și, totuși, pe lingă aceste opere strict ne
cesare, pentru că invită la dialog și la confrun
tări de opinii, așa cum sînt cerute de însuși 
timpul în permanenta sa devenire, ar trebui 
să existe, poate, și mai multe romane 
de acțiune, cu pe nedrept subapreciata „fabu
lație", Ia care, de altfel, s-a revenit după 
un timp de tatonări și pe alte meridiane alo 
globului. Omul, și mă refer aici la cititor, are 
nevoie astăzi de cît mai multe prilejuri de dez
batere, dar ele singure nu-i pot satisface setea de 
cunoaștere în sfera destinelor individuale, și nici 
acea dorință — de care ne îndoim citeodată, dar 
fără temei — de a-și regăsi în plămădirile lite
rare propriul său chip, și propriile sale preocu
pări, griji, bucurii.

— Și-a făcut critica literară datoria 
față de această direcție tematică a li
teraturii contemporane?

— Critica, după părerea mea. a făcut foarte 
bine cînd s-a legat (și se leagă) de anumite 
simplificări în concepția și practica literară, în- 
trucît, într-un asemenea domeniu, pe cît de com
plex pe atît de. gingaș, simplificarea devine ușor 
schematizare, iar aceasta anularea oricărui me
saj, fie el chiar cel mai bine intenționat.

Dar critica literară trebuie să aibă — mai alea 
după perioadele amintite — multă grijă ca la 
pl ivitul buruienilor să nu lovească (cu sapa) și 
în rindul florilor, numai pentru că mișcarea 
a devenit mecanică. Un „nu" cronic, exprimat 
doar in virtutea inerției, se dovedește a £ la fel 
de neproductiv ca și „da"-ul cronic, căci ambele 
scutesc de adevărata analiză diferențiată, pină 
la urmă, și de propria dezvoltare a criticului în 
această extrem de grea profesie, fără de care 
nici o literatură nu s-ar putea dezvolta.

— Care este punctul dv. de vedere 
iu legătura rn căile pasibile de dez
voltare a literaturii axate pe temele 
asupra cărora am insistat in dialogul 
nostru ?

— Din propriul meu dialog cu coala albă, deci 
cu manuscrisul in devenire, dar și din preocu
pările unor colegi de breaslă. știu că nenumăra
tele îndemnuri ta mai mult curaj si Îndrăzneală 
în abordarea cotidianului, ca și îndemnurile pri
vitoare ta crearea unei literaturi diversificate, cu 
o mare varietate de stiluri și mijloace artistice, 
toate acestea au darul de a impulsiona Întreaga 
creație- intărindu-mi încrederea in profesia, 
menirea sau. pur și simplu, in munca noastră 
pe dt de frumoasă pe atît de pretențioasă.

Franz Storch

„Tema aceasta na este 
o temă de sărbătoare 
de care să ne amintim 
cînd și cînd"

— Există deja romane in care eroul 
principal este muncitorul, ca individ 
bine definit, sau romane care se fi
xează asupra unui grup social defini
toriu pentru societatea noastră. Soco
tiți că literatura română actuală tine 
pasul cu dezvoltarea și evoluția noilor 
relații existente in viața oamenilor 
muncii?

— Cred că romanele de 
inspirație muncitorească 
sint încă puține, iar, din- 
tr-acestea, doar cîteva par 
mai bune decit celelalte. 
Explicații ar fi destule și 
nu lipsa de atracție a 
uzinei poate fi una din
tre ele. O anume garan
ție a succesului La editură 
și la o parte din critică, 
cît și un șablon imperfect 
al temei a creat, in urmă 
cu ani. rețineri ale auto
rilor și ca urmare au apă

rut cărți în care eroii — muncitorii — se miș
cau stîngaci într-un decor — uzina — care ar fi 
trebuit să le fie familiar. Muncitorii ..creați" se
mănau prea puțin cu modelele folosite de autori, 
fiind mai mult expresia gratuității cu care își 
imaginau aceștia că ar fi. Dialogurile pe care 
erau puși să le susțină ei între ei erau uscate, lo
zincarde, conflictele artificiale, iar portretele 
idealizate. însăși uzina apărea idilic, ca o pajiște 
între florile căreia autorul plasa intîmplător două 
trei noțiuni simple legate de un flux tehnolo-
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Stîlp de poartă
Coperți blostăm cite coperți 
cenușa nordice peceți 
porți ochiule de sub cetăți 
copacu-i înfrunzit de jele 
in negre crengi și in ulcele 
zidit pe dreapta lui pruncie 
și-a izgonit hotarul

fie
uscata crește în ființâ 
din ger fărâ îngăduința 
și umblă cu umbrele sure 
pe săniile de foc să fure • 
din rădăcini tot ce-i pădure 
Uscata ca de vint Uscata 
de mină îl duse pe tata 
in vaduri seci subt rădăcini 
strîns în pumnale de străini

in stîlp e jarul tău din vatră 
vezi sâ nu se facă piatră 
in crestăturile ce-or fi 
sunt trupurile-mi străvezii 
cind apa-mi mușcă din picioare 
e boală-n voi in fiecare — 
vin șobolanii rind pe rind 
vopsiți să muște și din gind

grăiește stilpul prin cetăți.

Un cer se ridica
Apă în mine întrupare 
și vîlvâtaie in calendarul inimii 

înțeleaptă țârîna din mine 
lacăte îmi leagă la glezne 
pași-mi seamănă grele inele și rugă-n nisip

Joleo : „Arcaș odihnindu-we1

înfometată 
flacăra le caută 
și plinge ochiul 
pină unde granița vorbei incâ nu arde 

un cer se ridică prin mine 

împătimită steaua se zbate piin cap 
jar pentru prînz cum ne lasă 
marginea stelei

abate riul spre ea 
pină turnu-nclinat al bisericii 
a duce mai sus de privire 

mană intoarce-te 
furtună pină-n țărmul duhului meu

Lumina
Cu daruri ai venit lumină de ziuă 
râzboînicile flăcări din mine sâ stingi

brățări din sud bolnave lanterne 
pe apa brațelor tale 
și mătăsuri de vint 
să lunece 
cind gurile noastre 
se prind in păcat 
aerul ne fură veșmintele 
podoabele tale ard pe un cer depărtat 

numai semințele 
împrăștiate prin rouă 
blinde crizanteme-s la picioarele noastre 

grăbește iubire pajiștea spre ziuă 
pătimașa românită 
îmi stringe genunchii 
și înflorește de singele nostru 

sâ ne rugăm iubito sâ ne rugăm 
pentru pacea din arena romană 
la ceasul albastru 
și degetele noastre albastre de cintec

Capacul sîngera 
albastru 
întors de zodii in mine certatul cu mine 
arbor cu aripi in cer 
vorbele singeră-n crengi 
foc blind să mă spele apele țârii 
n-are margine către cer 
mereu in pâmint Marmar coboară 
mișcă stele 
și arde frigul de afară 
cind mina imi rămine-n ger 

certații singeram albastru 
zăpezilor 

un zeu 
urma și rana-n vale-și ciritâ 
copacul sîngera albastru



erul e o baltă mare, urci mal 
mult să atingi apa tulbure, dar 
ea se arcuiește și se îndepăr
tează...
tulbure 

mijlocul ei e o 
Undeva departe 
unește cu pinza de jos și marginile lor 
se prind strins pinâ dispar împreună 
într-un cerc fără margini. Coborînd, ce
rul coboară și el, pinza cenușie, întinsă 
începe să se miște In valuri mici și tul
burele ei începe să se despartă în două. 
Unui presărat cu stîLpi legați între ei 
cu fire întinse, coroane de pomi, acope
rișuri de case vine de La două margini 
ale cercului cenușiu. Cele două nesfie
șituri tulburi se apropie unul de celă
lalt, dar se opresc lăsînd între ele o 
linie largă, șerpuitoare, de un tulbure 
pur, uniform, liniștit. Șarpele tulbure 
vine de la o altă margine a cercului, 
ajunge la pata albă, se desparte In două 
ocolind-o, se împreună din nou împle- 
tîcindu-se înainte.

Rîul se desparte în două, ocolește sa
tul, se împreună din nou... Satul e în
conjurat de un zid gros de pămint de 
înălțimea unui om. Apa e aproape cit 
zidul și privit de sus satul e o farfurie 
plutitoare. Dincolo de zid sint casele, 
cam la mijlocul distanței dintre locul 
unde apa atinge pentru prima oară pă- 
mintul, la Deal șî locul unde îl atinge 
pentru utilma oară, la Vale, sint Copa
cii. Lingă 
alt zid de 
locuri : la 
La Copaci
Trică. Vaier, Petre, Mitru. Lina. Dina. 
Reta. Vetuna. Valerian, Sică. Gică, Tuie 
și Gore. Trică e la capătul dinspre sat al 
șirului, ridică sacul din grămadă. Vaier 
il ia, Petre i] ia și-1 dă din mină In 
mină pînâ ajunge la Gore, lingă apă, 
care îl pune in zid. La Copaci sint : 
Duie, Radu, Victoria, Valică. Rada și 
Victorian. Duie e la capătul dinspre sat 
al șirului, Victorian e lingă apă. La Vale 
sint : Victor, Vlcu, Picu, Sofian. Sofia, 
Sofica, Milica. Nicu și Vîtiu. Trică ridică 
un sac. Vaier îl luă. La capătul de lingă 
apă Gore puse sacul în zid.

„Toți sacii vin ia mine... toți îmi dau 
mie sacii și au încredere că Ii așez 
bine... Au încredere...

El, nu-i vorba de încredere... Ce. cind 
îmi dau să le pasc caprele n-au încre
dere ?

Nu-i vorba de capre. Aici dacă nu așez 
bine sacii..."

Pătru aruncă sacul din mașină. hl~ia 
se rupse, nisipul se împrăștie. Dina în
toarse capul. Gina întoarse capul. Petre 
întoarse capul.

„Un sac pierdut..."
„Un sac pierdut..."
„Un sac..."

Jos e o pînză și mai 
bine întinsă și in 

pată albă și rotundă, 
tulburele arcuit se

zidul de pămint e alipit un 
saci care e întrerupt jn trei 
Deal, la Copaci și la Vale, 
aint așeza(i unul ling*  altul

★
Tricâ ridică sacul. Dina 11 Iul, Beta 

î] luă. Lingă zid Țuie așeză sacul. Zo
rin opri mașina lingă grămadă, cobori, 
veni la Sofron.

— Uite ce e, zise. 
Gică veni lingă ei.
— Te cheamă la static.
Sofron plecă. De sui de tot «e vede 

un cerc alb cu marginile ridicate drept 
lingă care sint trei șiruri mid de puncte 
negre. Zidul alb de sad înconjoară sa
tul și e întrerupt in trei locuri ling*  
rindurile de oameni. Aproape de zid e 
un șanț adine de o înălțime da om si lat 
de zece înălțimi. Oamenii au săpau au 
luat pămintu] și l-au pui in edu] de 
lingă apă. In șanț e apă și cei mai 
mul ți stau pină La genunchi cufundați 
șl-șî dau din mînă In mină sădi. La 
Deal rindul începe cu Trică. Vaier si 
Petre și se termină lingă apă cu Țuie 
și Gore. Sofron e lingă o cutie In care 
e Înfiptă un fel de nuia subțire de 
sirmă. La Vale, în partea dinspre ■ 
sînt Victor, Vlcu și Nicu lingă apă e 
Victorian, iar la Copaci rindul Începe 
cu Duie și Radu și k termină cu Vino.

— Am găsit, zise Victoriț*,  trinU m 
maldăr de saci.

Radu se uită Înainte.
— Dacă mai sint cine zed de metri.

Duie ridică alt sac.
„încă vreo cindzecL.. Termin *m„. “
Victoria 11 luă.
„Cincizeci de metri și gata..." 
Valică II luă.
„Cincizeci de metri...*
Radu |1 luă, Petru 11 luă.
„Cincizeci și gata..."
„Cincizeci..."

★
„S-ar putea să fie degeaba... Cîțiva 

metri dacă rămin nezidiți și apa do
boară digu’... Atunci, degeaba..."

Duie ridică alt sac, Radu il luă, Vic
toria îl luă.

„Acum, cind mai avem puțin să intre 
apa... să dărime digul...**

„Să strige...
—- Apaaa !
Să fie un șuvoi mare, să nu-1 putem 

opri../4
„Din ce în ce jeturile sînt mai dese... 

pămîntul e îmbibat."
Soarele ar trebui să fie undeva în 

partea de jos a cerului, dar nu e. Cerul 
e pustiu, tulbure, aerul e cenușiu. Iar 
casele, pomii și drumurile sînt intr-o ne
mișcare clară ; au marginile plumburii, 
sigure. Pe drum e mașina lui Zorin, 
printre case nu e nimeni. Lingă școală 
Grigore, Costin și Mitran stau în pi
cioare și vorbesc, femeile stau jos, copiii 
stau jos. La Copaci Duie ridică un sac. 
Radu II luă, la Deal Gore puse sacul 
în zid, Trică ridică altul.

teatru \

Două proiecte realizate La teatrul 
I.A.T.C. pun în lumină preocuparea 
pentru diversificarea mijloacelor acto
ricești In cadrul unui repertoriu care 
prin însăși condiția sa invită la pro
fesionalism și onestitate.

1) Cu puține, inevitabile excepții, 
clasa prof. Zoe Anghel Stanca tn dis
tribuția piesei lui Carlo Goldoni „Casa 
cea nouă", se prezintă ca un ansamblu 
armonios, care ciștigă încă în omoge
nitate prin tendința comună — vizi
bilă — de a da strălucire spectacolu
lui dincolo da calitățile distincte ale 
celor care il compun. Beneficiind de 
Îndrumarea consecventă a regizorului, 
într-un spațiu larg, disponibil, con
ceput de scenografa Diana Popov, stu- 
denții-actori se lasă antrenați în jo
cul viu, dehordant, cu replieri sinco
pate, descinzind din comedia dell’arte, 
în care chiar reprezentări mult prea 
apropiate de modele cunoscute (cum 
este mișcarea scenică a personajului 
Toni, trimițind stringent la eroul fil
mului „Cowboy-ul de la miezul nop
ții". interpretat de Dustin Hoffman), 
cîștigă o anume prospețime și savoare. 
Din lista de nume care și-au adus 
contribuția la realizarea spectacolului 
am putea transcrie o bună parte, printre 
care I. Cosma, desfășurind un jnc echi
librat și susținut de o sigură stăpinire 
a tehnicii actoricești. Paul Zein, D. Cio- 
banu, A. Panamarenco, G. Oseciuc, 
ș.a. O mențiune specială pentru cali
tățile deosebite ale viitoarei actrițe 
L. Toma. care în rolul personajului 
Meneghina a dat măsura unui talent 
matur, spontan. viRuros, departe de 
ezitările specifice începutului.

2) Dacă un program estetic în ge-
neral nu poate justifica materializarea 
ințențiilor artisticei „un studiu asupra

VĂ PROPUNEM UN NUME NOU:

gheorghe truță
MMK___ __ _ ____ 1—

ropunem azi cititorilor un nou prozator, un talent plin 
de promisiuni, înrudit, după impresia noastră, cu 
vigoarea șl profunzimea „auditivă" a unui Marin Preda. 
Gheorghe Trută are și el o „ureche" de o remarcabilă 
acuitate și fidelitate, grație (în primul rînd) căreia

izbutește să „reconstituie", cu o convingătoare autenticitate, eve
nimentele colective șl individuale ale mediului său de baștină, 
satul. După cum se va vedea din povestirea care urmează, ii nărui 
prozator nu se mulțumește cu căile și modalitățile tradiționale 
ale narațiunii ; el încearcă îndrăzneț (nu fără riscuri, dar nici 
fără succes) formule noi, moderne, reușind să imprime textului, 
cu o precoce indemînare și siguranță, un „nerv" specific, de 
reale perspective.

Vom mai auzi, sintem siguri, de Gheorghe Trută, elev în clasa 
a Xll-a ia Liceul „Frații Buzești" din Craiova (in momentul de 
fată, probabil, in „frigurile" bacalaureatului...). Pe măsură re 
nobila meserie il va dezvălui, treptat, și ultimele ei „taine", mari 
și mici, debutantul de azi are toate șansele de a deveni, intr-o 
bună și nu prea îndepărtată zi, un remarcabil prozator.

Geo Dumitrescu

a doua povestire

— Ce dram’ stăm ? zise Costin. La 
dig nu mai sint saci șl noi stăm.

— Spune șl tu ce să facem.
— N-avem nisip, punem altceva.
— Ce ? Piatra am terminat-o, pămin- 

tul de la fundații la fel.
— Nu mai e nicăieri nimic ?
Mitra veni mal aproape.
— Ar fi ceva. zise. Săpăm cu caz

maua și încărcăm în saci.
Victor ridică un sac. Vi cu 11 luă, Picu 

il luă. Sofian 11 luă, ii căzu din miini. 
Nicu rămase cu miinlle Întinse.

_On> bătrin... A treia oară îi cade..."
— Nea Sofiane, ziae Picu, veni, ridică 

sacul. Odihnește-te mata puțin...
Sofian nu zise nimic, se puse iar în 

rind.
..Dtară stau joi o clipă adorm... Ei să 

cart g ra si oarm... dnd mai e puțin..."
— Nu se poate, zue și Grigore. Pină 

săpăia cu cuznaua vine noaptea 1
Se ai:*  in lua.
— Fme un ceaa re întunecă.
Se kDourse zidul școlii spre copii.
— Mă. voi n-aveți pe-acasă grămezi 

de tatap. pietnș sau pămint ?
— N-avem timp. x_re Sofron. Acum se 

face Șoapte.
Valfc-.că dete sacul, tșj șterse fruntea, 

ee ta ce apa Urnește mai des... 
Azi âmmeaț*  ttaniaa la o or*  o dată... 
*cjn5 nu trec nici minute-. Să aud din

..Toți Un miinile Întinat să apuce sa- 
cuL.. Lui nea Sofiy ii tremură-. Ș iL- 
licii la fel—-

— împinge, împinge 1 Up*  Victorian 
alergind cu sacul.

„Se crapă tot zidul» eade_
— Douăzeci de metri mai erau
Radu împinse cu amindouă e <*>

sein dură, scândura re dezlipi, 
pe alături. Radu Împinse. a*w?a-

„Apa— apa..."
★

Mitrică opri matt’», cobora
— Șefule, ii zise lui Șotron. Am vext 

cu mașina jumate că nu mai e s_sp
Grigore veni Ung*  eL U bătu pe iar
— S-a făcut rost. zise. Haideți ta des

cărcăm asta și mergem la Gore.
Petru se urc*  In mașină. Grigore ta 

agăță de oblon. Veni și Sică.
„Nici acum nu i-a dărimat— Iar să 

aud :
...— Apaaa...
Nici acum... nici acum—"
Dacă n-ar fi pata rotundă X albă din

tre ape totul ar fi o uriașă jumătate oe 
sferă cenușie. Apa și aerul nu -w mai 
deosebi supuse fiind aceleiași culori. Ce
rul ar putea fi jos. apa sus sau cerul 
ar putea fi intr-o parte. Sau n-ar mai

Teatrul 
I.A.T.C.
tragediei", cum sun*  emblema specta
colului „ Hamlet**  pus ta seen*  de anul 
IV actorie sub Îndrumarea conf. tmiv. 
Dem. Radulescu și lector A. Piteșxea- 
nu. nu poate rămine indiferent la des
coperirile pe care promite s*  le re
veleze. Astfel, „studiul" presupune In 
primul rind o anumit*  metod*  și o 
doză corespunzătoare de originalitate. 
In ceea ce privește metoda, vom re
marca decupajul textului care reduce 
trama la evenimentele cardinale ale 
tragediei, evitarea unor canoane In re
prezentarea personajelor (Polonius 
apare mai calculat, mai rapace, tira
nic fără a fi senil), folosirea unor ten
te naturaliste in scopul adecvării, al 
modernizării mesajului. Rezultă de aici 
un spectacol inegal, in care cele dou*  
tabere sint conturate adesea univoc și 
ostentativ : p@ de o parte, un Hamlet 
(reprezentat de Virgil Flonda) spectral 
șl caustic, cu izbucniri zeflemitoare — 
nu întotdeauna binevenite, — alter- 
nind cu patetice contorsiuni meditati
ve, un Horațio (Toma Vaslle) modest 
și șters și o Ofelie (Gabriela Vlad) 
suavă, în limitele coordonatelor știu
te ; apoi, Regele (Mircea Petculescu), 
greoi și monoton, mai degrabă un bur
ghez care își veghează bunurile. Polo- 
nius (Valentin Mihali), intrigant viril 
și malefic. Regina (Tamara Lepoiev) 
cu trăsături vulgare și stridențe neve
rosimile. O scenă realizată este aceea 
a jocului de măști în secvența „cursei 
de șoareci” și desigur că mai sînt și al! 
tele care însă, nefiind susținute de o 
concepție unitară, sint amenințate de 
uitare. Chiar și așa, rămine îndrăzneala 
de a aborda această piatră de încer
care a artei dramatice, îndrăzneală 
care merită tratată cu interes.

Valentin Dumitrescu

avea rost să mai fie.
— Apa ’ strigă Gore, fugi.
Trică alergă, Vaier alergă, Dina lu*  

un sac, fugi.
„Apa..."
„Apa..."

Sică luă seîndura lată. fugi.
„Ai vă2Ut ? A venit... Ai văzut ’ A 

venit..."
Gore ajunse la jet, se propti cu spa

tele.
„Iar o să astupăm și jetul ăsta.- o ta 

mergem cu zidu’-nainte...
...— Mănincă, mă !
O să terminăm, o să se facă noapte, 

da’ ce dacă. O masă... toți..."
— Repede, repede ! strigă Sofron. a- 

pucă un sac. Repede cu sacii.
— Apaaa ! strigă Gore cu ochii hol

bați înainte.
„O masă...
— Asta ce mai e ? Niciodată— dau*  ta

e întrerupt doar în două părți : la Deal 
și la Vale.

— Gata, zise Radu, puse miinile în 
șolduri, se uită la zid.

„Gata... am terminat ! Ai văzut ?“
Valică veni lingă el, privi zidul.
„Am terminat..."
„Am terminat..."
— Am terminat și asta, zise Duie, se 

apropie de zid, privi in apă.
— Vai. știți ceva? zise Victorian.
Rada îl privi, Victoria îl privi, Vasi- 

lică se uită peste zid.
. — Ce e ? întreabă Rada.

— S-ar putea ca ăi de la Deal sau ăi 
de la Vale să nu fi terminat. Și dacă 
intră apa pe-acolo, degeaba am termi
nat noi.

— Gore, zise Sofron. Mă, spune dacă 
ai obosit la așezat. Eu știu că acolo e 
greu și tu de dimineața...

Gore potrivi sacul, dete din cap ne
gativ.

„Cind mai sint mai puțin de două
zeci... Gore... Gore...

...— Vezi că e capra legată...
Ia mal taci acum ! Ce capre ? Cine 

mai vorbește de capre...
...— Hai să mîncăm...
Toți... o pline..."
— Mă. zise Victor, dete sacul, se uită 

apre sat. Acolo nu arde ?
Vlcu privi. Sofia privi, Milica dete sa

cul. Vîtiu așez*  sacul in zid.
’ ,-Arde-. Apa..."

..Arde... Apa..."
— Mă, arde, zise iar Victor.
„Plastele colectivului... ard, casele 

tint aproape... Satul..."
Aproape de Vale e o flacără mare 

care luminează în jur într-o culoare 
roșie, aprinsă și care se pierde în jur 
pină ce aproape de apă rămine galbenă 
ceroasă. De sus de tot satul e o lumi
nare cufundată in apă căreia i-a rămas 
afară doar flacăra. Sus e negru. Împre
jur e negru. Victor ieși din rînd, fugi 
spre plaste.

.Ăștia au timpit! Văd că arde și 
itau..."

Vlcu ridic*  sacul, Picu 1-1 luă, Nicu 
11 lu*.

doboară și zidul ăsta ? Noaptea..."
— Gata, 2ise Zitiu, împinse bine sacul 

în zid. Gata și la Vale.
Zorin opri mașina La Deal, coborî.
— E cam gata și-aici, zise.
— Dă jos cam vreo zece saci, zise 

Sofron.
Zorin se urcă pe oblon, Sofron se urcă 

și el.
„îl păzim toată noaptea... ce să facem 

altceva ?“
La Vale zidul nu mai e întrerupt și 

lingă el nu mai e nimeni. Și la Deal 
albul e continuu, dar oamenii sînt încă 
acolo și înseamnă câ mai sînt de pus 
cîțiva saci. Și sus și jos e beznă, nu e 
nici luna, nu sînt nici stele. Doar jos e, 
luminița farului. In grămadă au mai ră
mas cîțiva saci.

Ajunse lingă apă. Trică mai ridică un 
sac ; trecu din mină în mină la Vale
rian, la Sică, la Gică, la Tuie.

„Gata..."
„Gata..."
„Gata..."
Gore il puse în zid.
„Gata..."
Se auziră pași, dinspre Vale se văzu

ră umbre mai negre ca întunericul. Mi
tru întoarse capul.

— Care e, mă ? întrebă.
Nu se auziră decît pași.
— Noi, zise Victor, se apropie.
— Ce e. mă, cu voi ? întreabă Sofron.
— Am terminat și noi adineaori și ve

nim să re-ajutăm, zise Milica.
— Al dracului de zid ! oftă Petre, se 

apropie, izbi cu pumnul în saci. Nu cre
deam că-1 mai terminăm.

„Acum l-am terminat... parcă mă 
simt mai ușor..."

— Mă, eu mă duc, zise Victorian, se 
ridică.

„Am terminat... nu mai vine apa... 
miine trebuie să sap șanțu’ ăla..."

Sofron auzi, veni dinspre dig.
— Nu pleacă nimeni, zise tare.
Toți se uitară înspre voce. Sofron veni 

aproape.
— Nu pleacă nimeni, zise iar.

f aruht CntairfiL w wtat dr taa 
tenta tata*. fApM. Ann maa

— Noroc, zise Radu.
— Noroc, zise Sofron. Ce e cu voi ?
— Am terminat, zise Victoria, puse 

mina pe un sac.
Sofron duse mina la barbă.
— Deci la Copaci e gata, mormăi.
_Pe-acolo nu mai intră apa..."
Radu veni lingă zid. Rada veni lingă 

eL Valîr*  veni și el. Din rindul celălalt 
veniri Dina, Reta și Vetuna și se formă 
alt rind.

— Aia de la Vale au terminat ? întrea
bă Valenan.

— Mai au puțin... mai puțin deal aici. 
Si s-au dus și din grupa noastră să le
ajute.

— Noroc, zise Duie.
— Noroc, zise Vicu. Ce e cu voi ?
— Am terminat, zise. Și-am venit să 

'•nninăaa șl aici. Da*  văd că mai aveți
vreo rițjva metri.

Flacăra s-a «ținu ta locul ei a rămas 
tar. apoi n-a mai rămas nimic. Iarăși se 
rede ifi Întuneric doar lumina farului.
Farri t va fehnar mic pui intr-o pitic 
ea perete d*  <ld*  aaexaiă in virful unui 
strip malt cit dai oameni și putred. E 
■■■zax aproape de Copficâ. Hug*  rid. V’ic-

î» jotaa : .Mioara*de sacx. 
A an doar «

Te*—* W WTX* la rr^<iri BpOt !> tid.
— E loePMi tanc zise iar. $t-așa »-a 

Oolm! p aampo* de la Gore. Vicu ieai

— flH afl ce? me. Lasd-ne nou*  dii 
aatn ne Mat p cu nani' te Am.

Zfâ-a «e wc*  pe abtac.
— B^dco. zise Sofron Sase metri 

diră wm rtst. Ce »**e.  !
Got» ta ease silnSe.
X-o aă ma: fie mari o <r»bă__ o să

MănhscA or uri
Vezi, dar*  no erau apele astea— dad

— D« «r k ista, use Viriu.
TaAri întrerupe e Ia Deal De sus 

âr tot aa «e aui vede nimic și ea s*  
vee câta; trebuie ei cobori aproape de

Aha&e tas*  vezi mal mult saci albi fă 
ma_ pofta Edol adevărul. 6ofroa Imn 
ușor es rirfal bocancufcn stapa.

. V— e »• im tir» A. Veri d a-a 
pUlHt ?

— Asa e_ Am terminat ridul— dar 
dae*  apeta creat ? Ș: dae*.  eu știa, apa

VLe w olbU. Mxstb m mCk Radi 
« =3toorw drwa

.De ee c*  nu p4tt*aa?  An 
Ma rtae apa— “

SPrauni— De cr d =□ piect-n?" 
ee nu pieritaB*"

— Ce k* nri taec^ riri ’ tw Vida 
Zida*  e Vita—

— tl r^rim, ziw Scriau. La noapte 
poate eronc acele- Sau. oae știe, tatr*  
apa pe njdeaa prta rid. Saa - ea mai 
șsu ! De-aia trebwe pact.

— D păzea cw Nbra >e ajezi pe 
păcim. Do*  vstaw ctoe-: r^rrare.

— Mal B o*zim.  cw mr Satroo. Facem 
aw : oari ptn*  ta ’ «o! noatt. alții de 
la nrieznl nopO pcaă Anineata. Două 
orbtmbari. F.enee artetaab ae taoir*  dt 
ține d: eul_ cam ta dană wte de metri an 
cm. Zorin p Mitric*  ■■ pai «ad de re- 
nerv*  d daci se rcoe ifctal croti și 
rin iuti <ka orihisBb ta v-ajote. Dac*  se 
mi reste atvelnj ane*  aratațl iot catuL

Tlca Mitru ae aoeta iar. Victor veni 
lingă el. Rada w daaa ttaei Duie.

_Ann na mai vm aoeie— am făcut 
digul. .•

_De ce ta mal at*m  T Am făcut 
digul—a

.Na mal vine mm. *
— Or ta rămină *tata  mai tineri și 

bărbatiL riae Safran. S*  fie oameni de 
toc re de re.

Ridic*  glaauL
— Hai care vrea ta rimin*  ?

Trică lasă capul în jos.
„Am făcut zidul... nu mai vine apa... 

sînt mort de obosit..."
Vicu se uită în jos.
„Nu mai trece apa prin digul ăsta... 

Și sînt obosit..."
Vaier se uită la zid.
„E gros... Și ei de ce nu se duc ? 

Eu..."
Gore se ridică.
„Cum am terminat... fiecare cu tre

burile lui. Vorbeau despre creci... Masă... 
nimic.

— Ia mal taci ! Du-te !“
— Eu, zise Gore. Rămin eu.
— Tu ești Gore ? întrebă Sofron.
— Eu. zise Gore.
— Lasă, zise. Tu du-te și te culcă. Ai 

muncit cît zece.
„Tot Gore... E bun omu’ ăsta, a mun

cit... Da’ cine știe... cine știe ce-i vine? 
Nu ești sigur..."

Gore se dete In spate.
„Am muncit cît zece... El a spus-o...
— Și ce... n-a fost așa ?
Da, da, cît zece I
„— Să rămînă oameni de nădejde !"
— Nu vrea nimeni să rămînă ? întrebă 

Sofron.
„Ei drăcie ’ Ăștia nu-și dau seama...
— Sînt și obosiți...
Dar nu-și dau seama ? Dacă nu ră- 

mîn, au muncit degeaba..."
Nu se auzi nimic.
„Nu zice niciunul nimic... să zic eu?!“
„Ei de ce nu zic... eu singur..."
„Ei să nu rămînă... eu..."
,.Ei...“
Sofron se mișcă brusc.
— Mă ! țipă. Degeaba am făcut digu’ 

ăsta dacă nu-1 păzim. Ne-am rupt oasele 
degeaba.

Se uită prin întuneric.
„Nimic... nimic... nimic... Stau și se 

uită la mine ca niște... niște..."
— Dacă nu vrefi de bună voie, atunci 

vă pun eu! strigă tare. Cum vă strig, 
veniți la mine... Vaier!

Vaier veni.
„Pe mine... M-a găsit tocmai pe mine...
— De ce tocmai pe mine ?“
— Rămîi în primul schimb, zise.
Vaier se apropie mai mult.
„Toți pleacă... se culcă... eu rămin..."
— De ce tocmai eu ? zise. Mă găsiși 

pe mine mai prost ?
— Lașă, c-o să fie și alții, zise Sofron.
Apoi își schimbă glasul.
— Mă. adică. Gore care de-azi dimi

neață... Da’ ce n-a făcut omu’ ăsta ! 
El vrea să rămînă și voi...

— Lui, îi convine, zise Vaier. Miine 
ia caprele, le duce la cimp, pune capu’ 
jos și doarme. Da’ eu miine am treabă.

— Ce să mai vorbim ? zise Sofron iar. 
Dacă stăm la fiecare cite zece minute 
unde ajungem ? Costin...

Costin veni.
„Ce să-i faci ? M-a alea, m-a ales !"
— Stai In schimbul întîl.
— Stau, zise.
— Petre...
Petre nu zise nimic. f
„Pe mine... Cum... dintre toți... pe 

mine ?“
— Petre, zise iar Sofron.
Petre ieși în față.
— De ce să mai stau ? zise. Am ri

dicat digu1...
— Vino, mă, încoace, spuse Costin. 

Te-a strigat, vino aid !
— Da’ tu ce te bagi ? Ce vrei ?
„Ce ae bagă el’_. Ce...-
— Cum ce vreau ? Dacă trebuie ta 

rtminem. r*mlnem.  Și te fad tu mai 
deștept

— ’ r termtoatl-c ! strig*  Sofron. Ce

GĂre se așeta pe tm mc.
..Dă dea a sarnl din mină In mlnk_ nu 

ricea nimeni nimic Acum se ceartă !•
Petre veni ling*  Sofron.
_Eu stăteam șl-n rind... și descărcăm 

mașina..."
— Acum te dai rezistent. zise spre 

Cortin. Eu eram $i-n rind. $i la des
cărcat.

— Adie*  ai muncit tu mai mult ca 
mine— asta vrei să spui ?

Sofron se urni, veni spre Petre.
..Dac*  o iau așa, nu mai termin... Ia

— Ia itați, strigă. Dacă nu vreți cu 
vorbă bună— Să iasă toti bărbații Intre 
douăzeci și patruzeci de ani.

Multi oameni veniră lingă el.
— Faceți două rinduri. Căutat! să 

aveți In fată «au In spate unul cît mai 
aproape cu casa.

Se formară douS rinduri.
— Si tu, zise Petre. Tu te dud șl te 

culd ?
— Nu, zise Sofron. Intru și eu Intr-un 

rind.
Lingă zid rămaseră doar cele două 

rinduri de oameni.
— Voi plecat!, zise Sofron celor din 

spate. Vă culcați șl la miezul nopții vă 
scoală ăia care sint în fata voastră 
acum. Uitați-vă bine unii la alții.

Un rînd se destrămă, celălalt porni pe 
Ungă dig. dispăru in întuneric.

Gore rămase In același loc. se uită

T*  tt1 exas
Fericirea de a 

tu însuti
Aparent anaeronje. micul fermier al 

Ameririi libere" mai lupt*  inc*  împo
triva buldourelor eoneernelor de ex
ploatări petrolifere, carbonifere. etc„ 
ineerrfad cu deznădejde ta-și păstreze 
modesta erescătorie de cat modesta 
crescătorie de vaci_ modesta plantație 
de bumbac sau piersici. Apărindu-lc. 
cu o rezistență și tm sacrificiu duse 
pin*  la absurd el lupta de fapt pentru 
ideea de libertate la care nu poate re
nunța. Tema este una dintre cele mai 
frecvente in cinematografia americană, 
nu numai datorită situațiilor dramatice 
reale d «I datorit*  posibilelor specu
lații amice, de impresionare a specta
torului. ea presupunind in primul rind 
revoltătoare scene de violență și co
rupție. Asupra ei se oprește si filmul 
lui Jonathan Demme. MÎNTE RECE 
(Fighting Mad in original), film In care 
temperatura violențelor și a crimelor 
este destul de ridicat A

Dezamăgit de atmosfera vidată a 
orașului. Tom Hunter se întoarce la 
ferma părintească din dorința de a În
cepe o viată nouă și de a-și crește 
băiatul „in aer liber". Marea Întreprin
dere de exploatări carbonifere Crab
tree se extinde văzînd cu ochii și în 
drumul său. potrivnică și încăpățînată 
se află ferma Hunter. Un pretext de
venit obișnuit pentru un lanț de oribile 
crime. în care ucigașii profesioniști se 
mișcă nestinjeniți. legea fiind lejeră, 
iar acțiunile lor aproape întotdeauna 
rămase nedovedite. Puțini la număr, 
neapărati de lege, ultimii cow-boys ai 
Texasului, cow-boys pe motociclete, 
sint lichidați rînd pe rind. Cind paha

rul revolta «e umple pentru Tom Hun
ter. el trece la armă â măcelărește ..in 
cold Hood". Se moare astfeL cwn bine 
ae aice ja-n Texas FinaluL idilic 
(xândeot de răni dup*  ce fusese ciu
ruit de gloanțe Tom se întoarce la 
fermă eu fiul tau. in jurul lor zbur- 
dind cai și vad) îndulcește puțin esen
ța dur*  a filmului dar pare lipit și oa- 
recwn lipsit de verosimil chiar și in 
mesajul moral pe care-1 presupune.

Imaginile filmului sint corecte, co
lorile dozate armonios, tehnica in a hă a 
anematnerafiei moderne nu mai ridică 
dificultăți in realizarea peliculei. At
mosfera este convingătoare și capti
vant*  fibră momente de mare emoție 
artistic*-  Acțiunea e brodat*  prea in
tens numai pe contrastul dintre velei
tățile caste si tradiționale ale catego
riei fermierilor pașnici si venalitatea, 
corupția, dezumanizarea stăpinilor ma
rilor întreprinderi industriale. Același 
șerif lipsit de personalitate si adevă
rată putere, pe care-1 cunoaștem din 
majoritatea filmelor cu această temă, 
apare și In intriga simplistă din MlNIE 
RECE. Nici Peter Fonda — excepțional 
interpret al rolului principal — actor 
de talent și variate posibilități inter
pretative, nici muzica deosebit de fru
moasă, semnată de Bruce Langhorne, 
nu salvează acest film din locul comun 
!n care se înscrie realizarea lui. Im
presionante rămin întimplările. poves
tea și situația in sine, tema aleasă si 
nu transpunerea lor in limbajul cine
matografic.

Corina Cristea

Mai multe emisiuni (reportaje. In
terviuri. mete rotunde) au fost dedi
cate in ultimul timp Congresului 
Consiliilor Oamenilor Muncii. ve
nind in in timp mar ea acestui im
portant eveniment din viața social- 
politic*  a țării. Una dintre ele — 
Oamenii consiliul» — a fost realizată 
de Anca Arion la uzina „Vulcan", con- 
firmind încă odată resursele multiple 
ale acestui excelent reporter. Privi
rea sa proaspătă și atentă a surprins 
aspectele cele mai semnificative din 
viața vechii citadele muncitorești 
bucureștene. completindu-se firesc cu 
un comentariu sobru pe marginea de
clarațiilor interlocutorilor. în marea 
kx majoritate oameni care și-au asu
mat sarcina de reprezentanți în 
C.O.M.-ul întreprinderii cu maximă 
responsabilitate și disponibilitate su
fletească.

a Alternate, deși se deosebesc prea 
puțin în conținut și în intenții. Re
vista literir-artistiră și Atelierul de 
creație literar-artistic*  s-au prezen
tat in ultimele lor apariții ca rod al 
strădaniei redacției de a le diversifica 
mai mult și astfel de a cuprinde o 
zonă mai mare de interes, în pofida 
spațiului restrîns în care sînt progra
mate. în prima, programată săptămîna 
trecută, i-am putut vedea și asculta pe 
loan Alexandru, Gheorghe Tomozei și 
Mihnea Gheorghiu, laureați ai „Cîntă- 
rii României", cit și pe Aurel Martin 
(a prezentat cartea altui laureat — 
Clipa — Dinu Săraru) care și-a în
cheiat scurta prezentare cu un para
lelism intre meșterul Manole și eroul 
cărții. Dumitru Dumitru. Atelierul..., 
sub genericul „Democrația culturii".

s-a deschis cu cîteva reflecții 
ale iui Nicolae Dragoș asupra 
condiției scriitorului privită în lumina 
dezbaterilor din ultima vreme și a 
continuat cu prezentarea lui Aurel Rău 
la masa de lucru și în tipografia re
vistei „Steaua”, o prezentare cam 
grăbită a ultimei sale cărți — „Cuvinte 
deasupra vămii” — și a unui proiect 
mai vechi legat de scrierea unei cărți 
de proză de călătorie în Grecia. A ur
mat un frumos reportaj despre fil
mul „Liniorii” despre care, pînă la 
prezentarea sa pe ecran, am aflat 
numai lucruri frumoase de Ia regizo
rul Andrei Blaier, operatorul Nicu 
Stan și actorul Gheorghe Dinică. 
Un frumos moment al emisiunii 
a fost momentul dedicat picto
rului Sabin Bălașa, a cărui confesiune 
m-a impresionat nu numai prin con
vingerea cu care a fost spusă, ci și 
prin argumentele — tablourile — care 
au ilustrat-o. deși alb-negrul nu-1 a- 
vantajează pe acest colorist de idei 
pentru care fericirea de a fi el însuși 
este însemnul conștiinței sale de pic
tor umanist.

a Cîteva episoade din „Exploratorii", 
serial de duminică după-masa, bine 
făcut, între documentar și film artis
tic, ne fac să credem că șl televiziu
nea noastră, nu neapărat în cadrul 
emisiunilor școlare, ar putea să se an
gajeze în a realiza un serial dedicat, 
să zicem, oamenilor de știință români, 
al căror pionierat, e drept, nu atît de 
spectaculos, nu a fost totuși cu nimic 
mai prejos declt cel al exploratorilor, 
nu ?

Iulian Neacțu



a pădurii
după rîndul care dispăruse în întuneric. 
Nu se mai auzi nimic.

„Au plecat acasă... Ăștia au rămas, 
s-au dus și păzesc. Și la miezul nopții 
or să plece și ei... Fiecare la el acasă...*'

O luă pe drumul dinspre sat.
„Au plecat acasă și la miezul nopții 

or să plece și ăștia... Flecare la el 
acasă..."

...— Mîncăm și noi ce-o fi...
Mănincă... se culcă...
— Mănincă... Vezi, și tu ziceai c-or 

să pună o masă... Nu ziceai așa ?

— Ba da, așa ziceai. Cînd dădeai sacii.
— Ia mai taci 1 zicea, nu ziceam, 

gata 1“
Trecu din cîmp pe ulița dintre case.
„Si eu prost !... Ce-aveam atunci in 

cap? Cum îmi închipuiam așa ceva ? 
Oamenii sînt obosiți, au muncit toată 
ziua. Se duc, mănincă ce au... sînt obo
siți... au muncit toată ziua...

— Dar eu... eu n-am muncit toată 
ziua? Și cum am muncit! Nu l-ai auzit 
pe Sofron...

— Gore, du-te și culcă-te, al muncit 
cit zece... Sau dup-aia...

— Mă, Gore vrea să rămînă. și voi...
— He-hei, aici ia taci tu că poate e 

altceva. Poate n-au avut Încredere In 
tine. N-ai auzit ? Oameni de nădejde să 
păzească zidul. Și pe tine te-a trimis 
la culcare...

— Sau tot acolo...
— Mă, Gore vrea să rămînă $1 voi... 
Adică... dacă pină și Gore... cum e el... 
— Adică... stai... Cum sînt ?“
Ia, gata ! De unde-mi vin așa gîn- 

duri ?“
Mai sus. mal sus și mai sus. dar e tot 

întuneric. De ce te îndepărtezi mai mult 
în întuneric lumina farului nu rămîne 
în urmă, nu se micșorează. Dimpotrivă, 
se mărește, strălucește mal mult de 
parcă s-ar hrăni cu întunericul mai des. 
Privind-o mult, pe nesimțite nu mai e 
jos, la locul ei între spe ci în mijlocul 
uriașei sfere negre. Nu se mai află Jos 
pentru că în întuneric josul și susul 
dispar sl se amestecă intr-un nimic ro
tund. întunericul pătrunde pe sub pă- 
mint și pe sub ape și formează acolo 
cealaltă parte a sferei negre. Totul par
că ar fi un uriaș fruct de Întuneric cu 
simburele de lumină.

Gore ieși de pe uliță, ajunse pe dru
mul pietruit, o luă înainte spre rentm.

..Adică— ei sint obosiți, mănincă. se 
culcă...

— Da’ eu n-am muncit ? Și știau ca 
n-am unde să măninc. Știau, nu?

— Și am muncit toți, nu ? Dacă venea 
apa nici ei n-aveau acum ce să mă- 
nînce... unde’ si doarmă.

Asta — așa e_. Da’ au tort vreodaA 
altfel ? Au fost și mai...
și nu mă supăram— Așa «irit eL

— Da’ astăzi erau parcă altfel. CU ?
— Așa e, parcă..."
întoarse capul intr-o parte, apoi ia 

alta, se uită la ferestrele luminate-
,S-au dus acasă— sting luminile— ue 

culcă. Eu mă duc și mă culc la primă
rie... pe blanc...

— La^â, imi fac eu rostul meu— Uni 
fac casa...

— Ai dat șl nisipul și pietrișul-.
Așa e, uitasem. Și ce... ce dac*  ? Clnd 

C-or duce apele iau altele.—-.
Ajunse în centru, urcă scările primă

riei, merse pină La ultima tișă.
„Vezi... Am dat și nisipul și pietrișul. 

Ei s-au dus acasă, eu...
— Ai dat... Vezi că-ncepî • * fu rară 

dreptate. Ai dat c-aveai... Și ei dăc-ar 
fi avut ar fi dat.

Așa e... Ce dacă am dat? Trebuia— 
Si parcă toți erau altfel... parcă—

— Nu trebuie să mă mai gindesc— Să 
dorm... sint obosit..”.

Pipăi spre geam, g*«n  chibritul, gac 
felinarul.

„Ce să mă mai gindeac 7 Ma cux_ 
dorm...". .

Scapără, lumina atinse intr-o uc*x-_-«  
toți pereții, ii aduse atiț de B^voape mul 
pe alții, incit abia mai Încăpu un pat 
fără tăblii. Așa e. De ce urci mai mult 
lumina dintre ape «e mărește, vine in 
mijlocul sferei de Întuneric. E ciudat 
cum uneori într-un nesfirfit nu poți 
găsi nici un strop de lumină pe cane 
însă îl găsești intr-o fărimă de pămint. 
La oameni.

Gore e întins cu fața in sus in pat
„...Valerian a mușcat, a luat sacul.. 

Țuie a mușcat, a luat sacul...
— ...Mănincă, mi-a zis.
Dup-aia, cind am terminat a-au cer

tat.. Nu-1 așa că erau altfel atunci clnd 
făceam zidul î Să Im «ta : c-am dat 
nisipul șl nu știu ce... c-am făcut nu 
știu ce... Numai aata: dup-aia «-au 
certat.

— Iar Începi... Mal bine stai aci șt 
culcă-te 1

Așa e... mă culc. Ce să mă mai gin- 

desc ? Mă culc... dorm... Ce să mai...".
Se întoarse pe-o parte, iși puse o 

mină sub cap. Scindurile de sub el se 
răsuciră cu zgomot.

— ...Apa ! strigam.
„Alergau... și Sică... și Lică... și Pe

tre... Toți — toți...
— Mă, parcă ziceai că te culci... N-are 

rost să te mai gîndești. Ce, parcă...
— Lasă-mă-n pace ! Nu mi-e somn...
Așa e... erau altfel. După terminare 

s-au schimbat... Sau înainte de-a veni 
apele erau așa cum sînt ei și s-au 
schimbat, sau invers ?

— Uite, acum chiar că mă scoți din 
sărite. Ce dracu mai vrei ? Miine te 
scoli, iei caprele...

— Ia mai lasă-mă-n pace cu caprele 1 
Vezi, acum tu mă scoți din sărite...

...Or să rămînă cum au fost pînă 
acum. La fel, la fel !

— ...Capra, vezi c-am legat...".
Se întoarse iar cu fața In sus.
„— Da' dacă ar mai veni o dată apa ?
Se sculă, puse picioarele jos, rămase 

pe marginea patului.
„Mă duc pină acolo... De ce să nu 

mă duc ? Mă duc pînă acolo... văd...".
Se ridică în picioare.

Unde te duci ? Ce să cauți acolo ?

Ion Jalua : «Caii soarelui"

Ml. tu «-J pro*  ara e» drucu al t 111
rina »*_.

— Ml 4oe ptaa a*»*» Ca daaâ. «(-*■ 
DeMUwr om. catar» anttlr «Mp*

JMa’Uant
Tac.. O a»-a ar 9

Ms

Șt <w .fee*  ar C » 7 Ce. rr« 1 
■eta pertzn saîBe 7 Ar fl ai a."

Așa e— V*  pentru ei ar fi mai bt~*-
— Zaci tu c*  pentru «i_ d»' Wt pe

tru tine faci ce fad. De nade știi ci 
e mal tene pentru ei «i Ce t»i_ si 
f> altfel ? Da*  daci ei rint bum. tn 
folosești—

Așa e—
— Cum «*  Ce ?_ A<Ee*  nu e b.ne 

să fii bun ? Da*  mie rind imi era foame 
pe clmp nu puteam să mu-X caprele ? 
Da’ ta ziceai :

— Lasă, Gore, nu e bine ** fad 
așa !

Eram bun da*-ml  era foame. $1 nu le 
mulgeam...".

Intră In cimpul goL
„„Trie*  la dig :

Bine că veniși ! Cresc apele—-.
Ajunse aproape de dig, Începu să 

meargă mai încet

—- Cine e acolo ? întrebă Vaier din 
Întuneric.

Se opri, merse și mai Încet.
— Cine e ? întrebă iar Vaier.
— Eu, Gore, răspunse.
Merse Ln direcția vocii. Vaier rămase 

pe loc.
— Ce e, mă, cu tine pe-ad ? zise Va

ier gros, stinse țigara sub talpă. Cre
deam că cine știe ce dracu’ e...

— Nu mi-e somn, zise Gore, se opri, 
privi spre dig.

„Am ajuna Lingă dig... am ajuns lingă 
dig..."

— Cum mai merge apa ? întrebă. Sca
de, crește ?

„Scade... Crește... crește— crește...- 
Valer căută altă țigară.
— Scade, zise. Adineaori am măsurat 

eu și scăzuse o palmă.
Gore se apropie mai mult de zidul de 

Saci.
Scade... scade...

— ...Valerian a mușcat, a luat sacul... 
Țuie a mușcat...

Mănincă, a zis.
— A scăzut... a scăzut—
Dup-aia s-au certat...
— A scăzut..."
— Pînă dimineața e gata toată, zise 

Vaier, aruncă jos chibritul itins, porni 
iar în susul digului.

E Întuneric peste tot șl do*r  lumina 
farului mai licărește. De-a lungul digu
lui sint oamenii care îl păzesc. Casele 
nu se mai văd oricît te-ai apropia.

— Cum dracu’ de nu ți-e somn ? zise 
Vaier cînd se întoarse. Eu pic—

— Nu-mi e, zisa Gore, atinse apa cu 
mina...

„N-or să mai fie niciodată as* — or să 
rămînă ca-nainte— ...Valerian a muscat, 
a luat sacul... Țuie...

Dup-aia s-au certat— a plecat fiecare 
la el acasă...-

— Du-te și culcă-te. zise Gore. Ra
min eu...

„Du-te și—
— Ce vrei să faci ?
— Ce vrei să faci ?
— Ce vrei..."
Vaier se plimbă pe ling*  dig.
„Cine știe ce se-ntîrnpU— Dup-aia—-
— Pini la miezul nopții mai town ea.

n-ar mai fi nid un timp sau poate toate
clipele i-au topit Lntr-una mare ri nea
gră care se ascunde undeva in imensul 
tntimone. Ziua e altceva, oamenii se 
mișc*  șl lucrurile m miacă și timpul se
vede cum curge.

„S-a făcut Întuneric deplin dintr-o 
dată. Totul a devenit o uriașă sferă nea
gră. E ciudat cum uneori Intr-un nesfir- 
șit nu poți găsi nici un simbure de lu
mină. Sau, poate e trist.

radu 
earned V______

muntele
i

L<1 pragul furtunilor, la marginea Mării 
Neliniștite 

mi-am înălțat Muntele și-mi lac din el 
sanctuar de timp. Necunoscuți pelerini 

ar dori 
sft-l ajungă la poalele veni. $1 sosesc. 
Peste tori, departe, voci se aud și 

împușcături, 
dav eu uri rxfcc Mumtote. E tinăr și 

crește 
și aid, I iapodobesc podurile eu taine 
de păsări dai sadice zări, iar viata,

meruu, 
• dărui cu proaspătă viață.
Miniuwt, Muntele «seu I 

vei cat ra-w*  toraonwi t iute meri ta

•W cwa ad vod I Veiesed wud »

Nonfto euvt ute vteâterilor, deși soarele 
totdeauna mă Riubne. Nopțile I Eu ii 

pun Muntelui

E m wac iM de cura, uw— Atvr ue

Acura, raci, oasele sUăMosilor «e 
liniștesc.

Vriuri de ieriwri, de izvoare, de limpezi

Uneori uri dor lacriraii ceUr triști, ca e 

dutamat I Trece 
prin iriraa ta derri de Rată, ta—o de

păsări gemene. Bat notari spre Muniae 
—a, de departe 

s-aud strigăte Și impuscâturi ; ocrio fiare 
sub chip de om se arată. Secol mare, 

incâ împovărat 
de strimbe gindiri, iată 
corăbii noi : spre mine frumos 

plutitoarele

(discurs liric)
și-mi intră in porturi : Osana I tuturor 

celor 
asemenea noua visind I

Muntele meu I modernă împărăție și 
dreaptă se-nalță. 

Și totuși, o, durere I undeva mai cad incâ 
ucișii 

fără de vină, mișelește loviți, devreme 
plecind spre 

dincolo, eroi fără glorie. O, păcate ale 
Secolului I 

lată, așa pier vitejii în afara tumirurilor 
și numai tirriu încununa-se-vor de 

moartea 
prea tinără. Secol I in tine incă fiare fac 

pui, 
ies la lumină și sfișie vieți. Adevăr zic : 

e timpul 
să no room intim de Auschwitz, de

Birienau, de... 
Yiut proaspăt «An Muntele tneu către

zări—

rv

Ion Jalea : „Arint"

btostei de coitod, cu indrogostiti il 
împodobesc, 

toni iwspir peste iiMlWe-ntinderi, cu rod 
^netesc văte Și tawetar odihnă sub 

stric aduc, 
tar teii kucteter I legăn, și îndemn 

bărbații 
eăWo temei i tedi către duh spre 

fecundarea cerurilor, 
trup către frup spre bucuria pâra intui ui.

Nopțile 
i ««pi pe Muși, tar nsttorilor vin fi

■i«re aduc. 
O, «opția, trudesc asemeni ha Zalmoiis, 

învingătorul.

ie wmzid Secolului. <m I oamenii poartă 
caeeni de aței, pe cai de fier călărind, 

insa 
adesea ertind drumul stelelor, emulgind 

pâm intui ui 
taine, dar cerurilor nid o întrebare I 

Și morile suflete ? 
Ce se vor face daca aștrii nu le mai 

cheamă I 
Și ca va să fie cu inimile de vor râmîne 

mărunte 

ca bobul de mei 1... O, ele stins vor 
înflori și rodul lor 

pleavă se va chema I... Secol trist, 
ingimfare a celor 

fără de mine I lată minia mea, iată 
cîntecu-mi 

fără de teamă, ca un blestem 
ajungindu-te I...

V

(...In somn, visind, am lăcrimat, trist
# hălăduind către zi.

Era frumos chipul Secolului, frumos și 
trist de incâ multe păcate. 

Lumea cutreiera pâmintul flâminzind, 
petrecind, îmbuibindu-se, 

iar peste toate un soare scirbit.
Și miniat am strigat in Piața Lumii : - Să 

vină înțelepții I 
Și ei au sosit obosiți : - Dați tuturor 

cuget, măsură și demnitate I 
Apoi : - Să vină coi ce împart legea !

Cascind s-au apropiat:
— Dați fiecăruia după faptele sale : spre

a străluci soarele 
fiți pătimași in dreptate : fiecăruia o stea 

spre a se cunoaște I 
Apoi am chemat poeții I pe adevărații 

poeți i-am chemat 
și ei au venit : neincununați, după lauri 

tinjind, 
de viaul cri bun însetați, in ochi cu 

marile cintece, 
cu pajura timpului pe frunte. Și mă 

priveau uimindu-se !
— kită, le-am zis, Secolul a imbâtrinil I

Nu simțiți ! Se clatinâ I 
lnnorți-1 I Sădiți grădini de trandafiri 

cintâtori, 
semăna ți imnuri pentru Om, peste tot 

ode pentru femei, 
pontru bărbați, cintece de dor și de 

nuntă, cintece de vin 
și blinde bocete. Dați fiecăruia măcar 

un vers — 
atunci vor veni și privighetorile I 
Iar adormirilor paznici le-am strigat :
— Alungați zarafii și vinzătorii de

suflete I Biciuiți-i 
și azvirliți-i in mare : hrană peștilor I 
E timpul să cioplim cugete-n marmură : 

pentru înțelepți, 
pentru viteji, pentru cei cu soarele-n 

cuget 1 
Ridicați statui pentru marii Iii ai 

Pâmîntului, 
și temple in care ginditorii, asemenea 

prinților, 
să fie incununați I Fiți puternici dar 

generoși I E vremea I 
Acum lumea iese dintr-o lunga tristețe - 
o, voi, inaintemergătorilor I începeți...").

„.La pragul furtunilor, la marginea Mării 
Neliniștite, 

am ridicat Muntele, impodobindu-l cu 
înmiresmate păduri.

Aici mi-am făcut sanctuar de timp. De 
peste zări, pelerini 

sosesc la poalele-i verzi, imi respiră 
aerul înmiresmat 

și-și odihnesc spiritul in strâvechile*mi  
temple, domol 

plecindu-și genunchii la raclele 
strămoșilor meij 

și Mnntele-1 in azur, deasupra-i horă de 
vulturi I 

Iar poeții seamănă cuvîntul șî paseri 
măiestre il poartă 

in toate punctele cardinale 1... Și, la 
marginea Mării Neliniștite, 

turmele cerului pasc ierburile trupului 
meu l„.

radio

rj „Printre nori pînă 
la lumina soarelui"

^plasticâ^

Debutanți 
și consacrați

Final 
de stagiune

La începutul acestui secol, soarta 
a vrut ca două genii ale artei să se 
întîlnească și, mai mult decît atît, 
să lege o prietenie trainică, ce va 
trece dincolo de hotarele timpului. 
O întîlnîre decisivă, un adevărat 
eveniment pentru istoria tuturor 
artelor, cu atît mai mult cu cît în 
această întîlnîre poezia și pictura 
s-au contopit într-o impresionantă, 
unică imagine.

Parisul anilor lfiOO număra prin
tre locuitorii săi un tinăr cu ochi 
seînteietori, în vîrstă de douăzeci și 
patru de ani, spaniol de origine, pic
torul Pablo Picasso. In același timp 
locuia, la Paris, Guillaume Apolli
naire, poetul, în vîrstă de douăzeci 
și cinci de ani. Destinul, nu întîm- 
plarea face ca cei doi să se îm
prietenească, și același destin face 
ca Apollinaire să devină primul 
exeget al operei celebrului pictor. 
Surprinzătoare și, în același timp, 
impresionantă, este și intuiția pe 
care a avut-o de la început poetul 
în privința operei lui Picasso, ex- 
primînd un adevăr care va rămîne 
valabil pînă la ultimele creații ale 
pictorului și pe care, Apollinaire, 
nu a apucat să le mai vadă: frumu
sețea înseamnă frămîntare; cei ce 
văd adevărata frumusețe sînt ca și 
loviți de cea mai teribilă lumină. 
De aceea, Picasso va pune sub 
semnul întrebării ideea tradițională 
de frumos, așa cum fusese ea 
concepută pînă atunci în artele 

frumoase. Celebrul pictor va pro
duce o adevărată revoluție creind o 
nouă ordine, cu greu asimilată la 
început, de public. în schimb, poetul 
Apollinaire va căuta (dincolo de 
noile forme din tablourile lui Pi
casso) poezia în pictură. Pictura va 
fi pentru Apollinaire, arta ce fixea
ză sentimentele, dorurile, acelea ce 
par a zbura către infinit în poezie, 
în acest fel, arta nu va fi o copie a 
realității ci un produs al imaginației 
creatoare. Artistul va fi capabil să 
creeze lumea luî, înaltă și dureros 
de frumoasă, nu mai prejos în a- 
devărul ei decît lumea în care 
trăim.

Acesta a fost subiectul rubricii 
„Interferențe spirituale: Apollinaire
— Picasso" din cadrul „Clubului cu
rioșilor", subiect prezentat sub for
ma unei scurte dramatizări inter
pretate cu binecunoscuta sensibilita
te și emoție a lui Virgil Ogășanu și 
Ion Caramitru. Redactorul emisiunii
— Camelia Stănescu; felul în care 
alcătuiește de fiecare dată această 
emisiune prezintă un real interes 
pentru ascultători.

Cît despre Frumusețe, ea rămîne 
veșnic (oricît de multe povești ade
vărate și miraculoase am auzi des
pre ea), dorul nostru nesfîrșit, du
reroasa noastră fericire de a ști că 
există undeva, prea departe sau. 
poate, prea aproape de noi.

Ioana Diaconescu

Expoziția de tapiserii a absolvenților 
de anul acesta ai secției textile a fa
cultății de arte decorative din cadrul 
Institutului de arte plastice „N. Gri- 
gorescu" trebuie discutată mai mult 
sub raportul eficienței procesului di
dactic decît sub acel al reușitelor indi
viduale. Majoritatea lucrărilor păcă
tuiesc prin schematism și in aceste 
condiții ne gîndim cu oarecare nostal
gie la alte promoții din ani nu prea 
îndepărtați care, fără să-și cenzureze 
excesiv fantezia și fără să-și unifor
mizeze prea mult mijloacele de expre
sie. reușeau să se mențină cu mai mult 
succes intre hotarele unei tematici ge
neroase. Anul acesta absolvenții texti- 
listi ne pun în fata unor lucrări dem
ne de toată lauda, dar care nu le prea 
pun în evidentă personalitatea. Faptul 
că în galeriile de artă ale municipiu
lui ai impresia că lucrările unei întregi 
clase sînt mai mult sau mai puțin 
emanația unul singur creator trebuie 
să pună pe ginduri pe cine este in 
drept să o facă. Am vaga Impresie că 
prin tapiserii cu temă s-a Înțeles de 
data aceasta transpunerea unor ele
mente vizuale ce țin mai mult de sfera 
litografiei și afișului, într-un domeniu 
mai puțin apt să le primească. El 
se dovedesc buni executând ai unui 
program stabilit. Am convingerea că 
schemele compoziționale ale tapise
riilor inspirate de istoria patriei, 
prezente în expoziție, ar fi pu
tut fi înviorate de o anume doză 
de imaginație care stă atît de 
bine mai ales unei anumite vîrste... Să 
sperăm, oricum, că după acest inter
mezzo academic fantezia își va lua 
zborul ! Numele expozanților sînt : Cor
nelia Iacob (Stolnicul Constantin Can- 
Ucuzino) ; Liliana Agache (Nunta) ; 

Constanța Crișan (Obiceiuri de iarnă — 
o lucrare ce vădește un simț coloristic 
destul de rafinat) ; Mariana Popa (Isto
ricei : Mihaela Constantin (1848) ; lo- 
landa Stanciu (întemeietorul) ; Viorica 
Ioana Slădescu (Omagiu) ; Tudora 
Speriatu (Bogăție) ; Popa Gheorghe 
(Măști) ; Crăciun Anca (Sfîrșiț de 
iarnă) ; Dumitrașcu Ecaterina (Vibra
ție).

★
Organizată in spațiosul hol al Tea

trului Național, expoziția de grup a 
pictorilor Virgil Almășanu. Sabin Bă- 
lasa. Sever Frențiu, Ion Gheorghiu, 
Georgeta Nip&ruș, Ion Pacea, Con
stantin Piliuță este, neîndoielnic, 
o reușită ln ceea ce privește pre
zentarea. în fine o expoziție de 
grup în care se pot vedea, cum se 
cuvine, lucrările ! Niciunul dintre ex
pozanți nu n.e arată însă o fată nouă 
a creației.
Trec cu vederea faptul că unele pînze 
au mai fost expuse si nu doar o dată : 
ele sint deci cunoscute de orice ama
tor de artă. Ca atare, deși o manifes
tare de asemenea amploare si ținuta 
ar fi trebuit în mod necesar comenta
tă mai De larg, mă văd nevoit să tri
mit momentan la articolele anterioare 
unde am spus cita ceva despre fie
care. afirmațiile răminlnd valabile. 
Adaug doar că expoziția pune încă o 
dată in evidentă calitățile remarcabile 
de colorist ale lui Ion Gheorghiu pe 
care a1 doua oară în decursul a doi 
ani il invit să ne arate, totuși. într-o 
expoziție personală, dacă se poate și 
altceva De lingă aceste spectaculoase, 
e drept, corole suprapuse (un străve
ziu simbol erotic) intitulate semnifi
cativ „Grădini suspendate".

Grigore Arbore

La sfîrșitul stagiunii, Filarmonica a 
hotărit o audiție mal puțin conformă 
cu spiritul ce se credea a fi al concer
telor sale simfonice. Chiar aspectul să
lii era întrucîtva schimbat, apăruseră 
difuzoarele, iar în mijloc era instalat 
un pupitru de comandă. Dirijorul Mi
hai Brediceanu a marcat Încă un punct 
în inițiativa responsabilă, căci nu pu
tem să formăm publicuri închise, săli 
pentru un anumit public, valoarea tre
buie promovată iar nu exclusivismul 
stilistic. Si publicul a răspuns calității 
cu convingere și cu o maleabilitate că
reia i s-a dat ocazia să fie probată.

Lucrarea „Spațiu doinit" de Dinu 
Petrescu are importanță muzicală, 
sprijinind ascultătorul, venindu-i în 
întîmpinare prin eufonia ce distila pro
cedee și scări intonaționale autohtone, 
către o esență spirituală românească, 
o curgere a timpului specifică. Compo
zitorul abolește conflictul muzical ime
diat și energia astfel difuzată hrănește 
mari arcuri asemenea. Amplasarea 
surselor de sunet — scenă și difuzoare 
— nu este întîmplătoare. arhitectului 
formelor sonore îl ia locul arhitectul 
spațiului sonor, informația muzicală 
este predominant aliată punctelor car
dinale. Aspirația componistică nu vi
zează înscenarea unor confruntări și 
satisfacția rezolvării lor ci instituirea 
unui climat poetic, a unei prize totale. 
Muzica lui Dinu Petrescu este o muzică 
de mijloace și prin aceasta, încă o 
dată, o muzică a zilelor noastre.

Pare că se va reîntrona un anumit 
tip de efort componistic. După mai 
bine de o jumătate de veac în care 
compozitorul strunește materialul cu 
un exces de voință în fiecare moment 
al muzicii astăzi compozitorul pare mai 
de grabă tentat să lase mari suprafețe 

evoluind de la sine. Să ne amintim că 
și progresiile dezvoltative travaliul ma
rilor forme clasice, aveau o doză în
semnată de automatism,*  autoritatea 
componistică exercitîndu-se tot în stra
tegia secțiunilor, mai mult decît asu
pra fiecărui semn muzical. Revenind, 
Dinu Petrescu lasă materialului suges
tia Liberă, desenind dezinvolt și inspi
rat contururi ample, invitînd la emoție 
și meditație.

Cortina stagiunii camerale s-a tras 
după concertul final al unui ciclu de 
prestigiu : cvartetul „Academica" a 
făcut performanța de a oferi publicu
lui bucureștean, în mai multe seri răs- 
pîndite în ultimele luni, toate cvarte
tele beethoveniene. Actul temerar, pen
tru o formație încă tinără, își află 
echilibrul în responsabilitatea cu care 
membri formației au abordat creația 
beethoveniană, în componenta ei poate 
cea mai dificilă și simptomatică pen
tru evoluția unui geniu. Cei patru In
strumentiști, după cîțiva ani de func
ționare comună, au dobîndit aceeași 
conduită psihică în fața operei, ceea ce 
le permite evoluția degajată, spontană, 
în concert, comunicarea efectivă în 
actul cintării, țel ultim și rațiune spe
cifică a muzicii de cameră. Realizări 
memorabile în acest ultim concert le 
aflăm în părțile lente ale Cvartetului 
op. 130. în prima și a treia parte a 
Cvartetului op. 135, unde dialogul in
strumental. eliberat de orice constrîn- 
gere, de emoția adaptării la scenă, ca
ligrafia contururile luminîndu-le ordi
nea interioară. Marca acestei formații, 
într-un fel unică la noi, o găsim în 
sinceritatea abordării muzicale. în cre
dința devotată de care este animat jo
cul concertistic.

Costin Cazaban



FRAGMENTE CRITICE

Geo Dumitrescu
n

eo Dumitrescu face (îndeosebi în vo
lumul Aventuri lirice din 1963, redis
tribuit, intr-o cronologie nouă a poe
melor, în culegerea din 1974 ■ Jurnal 
de campanie) și o poezie politică sub

stanțială, comunicînd cu dezinvoltură, aproape re- 
pottericește, observații pe teme de istorie mo
rală și socială. După ce, timp de aproape două 
decenii, poezia socială se epuizase in anecdote 
versificate și goale pamflete, ea își regăsește 
tonul adevărat și substanța prin contribuția poe
ților mai tineri. Geo Dumitrescu este alături de 
ei și, Aventurile sale dau un sens mai precis 
liric acestei deschideri spre social și politic. 
Poemele sale demonstrative și polemice (Ciinele 
de lingă pod, Macarale la marginea oralului. 
Balada corăbiilor de piatră etc.), valorifică și 
O altă sursă (sleită și aceasta de versificatorii 
din deceniul al VI-lea) și anume poezia coti
dianului, lirismul faptelor banale. Poezia folo
sește nu numai limbajul străzii („Doamne, iar- 
ță-mă“. „mă bate gîndul", „nemaipomenit**.  ..vă 
jur", „colosale". „probabil că“, „cum se intîmplă 
adesea**,  „de ajtfel", „du-te dracul ui „acum

• Albert Camuș Eseuri, Antologie, traducere
și cuvinte introductive de Modest Morariu.

insă", „deși era cu totul vădit**...),  dar și o 
anumită optică realistă, demitizantâ a individu
lui simplu, brav șl gălăgios, nu mai puțin demn, 
prin aceasta, să devină subiect de 
lirică.

meditație

Farmecul (și rezistența) poemelor lui Geo 
Dumitrescu, in contact cu aceste teme tocite de 
alții, vine din desfacerea comunicării de orice 
solemnitate livrescă. din renunțarea la orice 
veșmînt de gală. Poemul începe, dezarmant de 
simplu, pieptul nu se bombează, glasul nu ae 
îngroașă, limbajul gonește clișeele ce buimăcesc 
mintea. O profesiune de credință (Intrare ia 
atelier) pune problema liricii in termenii celui 
mai prozaic realism : stelele, florile, munții, oa
menii, soarele, pe scurt, toate lucrurile și vietă
țile sînt făcute din pămint. deci poetul acrie 
cu o cerneală în care s-au dizolvat bulgări de 
lut. iar împletitura subțire a versului absoarbe 
în chip fatal lumina și rouă unei existențe co
mune. Idei, în fond, răspindlte. trecute de mii 
de ori prin articolele programatice, insă nouta
tea, savoarea lor în versurile lui Geo Dumi
trescu vin dintr-o ciudată tensiune a comuni
cării lor (o tensiune a simplității), dintr-o im
plicare totală, energică în banalitatea expresiei : 
„O, nu-mi cereți, / nu pot și nu vreau să iu
besc / tristele flori, tristele frunze preoate-ntre 
file, / nemuritoare schelete, mumij vegetale. /

Doi poeți
1. Limba din poemele lui Marra Samca 

(Deacintoteca. Scrisul romfcrbrar. 19QK) ran u-■ 
profund democratică. întreaga poezie moaernă 
știe «l-și aproprie stihii mlcar" * — ca a po
litică a secolului XX — aă-1 lndxao*  L~. a 
Așa se explică marea DOpalarttaie a la Sareaot 
Starea poetică prefcatâ ece una Klnmeaxa. □'-*!  
pe zlmbet si Îngăduință. hammJe mari atm îaatf 
în rls, cele mki ănt luate In serios — «ezsâx- 
litatea este una ■ bunului sxmț colectiv. fără 
exagerări individualiste. O ie- tătare com» A 
este poezia lui. o chemare către natural b
tu rale te. ea Drecupune un etitar mtod.il C. 
Stănescu observă _un ocean de bune istesâlț 
„o debordantă bunicredintă*.  Multe texte aa 
preluat „din men*  tonul din anrcitotric oCe- 
nești. Marea șansă a acestcr poeme este eă aaa 
se poate spune orice : .Trăim ta Emstea &ora- 
tră zgomotoasă / Care dintre m • fi ea Mo- 
moțul. ‘ Zgomotele astea infernale. 1 că nari 
nu ne putem auzi bine. ' Lumea e de vmâ. nnt 
oameni ca niște mobile. / Cind merg parcă isi 
mută mobila. / De aceea e atîta gălăgie, atiu 
grijă. / Și unii tot ca mobila se deteriorează. 1 
Se zgirie. se strică prin kwire. ' Le sare cîte-o 
așchie". E aici o SDcrovăialÂ veselă, reconfor
tanta. „o vervă trecătoare, digesth-i". cum spune 
poetul. Nivelul scăzut e atins de acele texte care 
trădează o psihologie ușor infantilă : „Vulcanul 
mustăcește. / Vrea să mai spună ceva, f Nu. 
n-am spus motanul, vulcanul am spus”.

Dar Sorescu știe să Întoarcă motivul pe dos. 
Dacă In poezia neoromantică „sinii saltă ca două 
căprioare", Sorescu va zice : „Ieri două că ori oa
re ne-au tăiat drumuL Săltind sprinten una 
alături de alta. / Ca doi sini. Doi sini ai naturii 
mame". Oralități le. ironiile. calambururile 
(„Cum te văd și cum mă vezi". „Da e o ipoteză 
o ipotenuză ce unește cele două catete” etc) îm
pănează paginile. Nu este singular : Vasîle Vlad 
(mai crispat). Ion Nieoleocu (mai m*âca1).  Ri
ch i ta Stănescu (mai aerian). Ovidiu Genaru (mai 
prețios) completează familia poeților ironici. Nu 
trebuie uitat ,.naivul" Emil Brumaru. Marele 
merit al lui Sorescu : a creat o sensibilitate 
..soresciană” ; stilul tui are ceva din Obiectivi
tatea fenomenelor na tuni, de aceea s-a impus 
atit de firesc.

2. Un poet subtil, cui ti vi nd îndeobște un er
metism filologic este Ion Mircea. El vine in 
poezie după experiența deceniului șapte (de-

Camus, intermediarul
Urmare din pa/v 1

mea lui Dostoievski devenise de fapt aa mare 
intermediar fa sine. Către ce ? E greu de spus. 
Către acel ceva nedefinit, pe care 11 eduUz-m 
pentru a putea trăi pină la capăt atunci cind 
încrederea primară h» viață a fost pierdută, și 
pe care, pentru a ne justifica de ce-l căutăm U 
punem under a deasupra noastră.

Dar, pe măsură ce am început id fac din Ca
mus un intermediar in sine, pe care l-am prefe
rat altora pentru că era drntr-odată și împo
triva oricărui fel de absolutism și împotriva de- 
sacralizdrii lumii, am început sd fiu cu el mult 
mai necruțătoare decit la început.

In ciuda marii seducții pe care o exercita 
asupra mea Mitul lui Sisif. la ale cărui idei 
l-am redus pe Camus multă vreme, nu puteam 
accepta concluzia acestei cărți, potrivit căreia, 
măreția omului ar fi aceea de a construi in ar- 
gilă știind că opera sa este lipsită de viitor. 
Nu-i judecam, firește, soluția ca nesinceră, ci, 
dimpotrivă, vedeam in ea rezultatul direct al 
unui chin acut din care spiritul a ieșit prea obo
sit pentru a-și mai asuma o idee viabilă in nu
mele căreia protestul uman și prin el viața să 
aibă cu adevărat sens.

„Omul revoltat" a venit să justifice speranța 
mea că din adevărata durere a celui care a trăit 
absurdul pină la ultima lui consecință va re
naște adevărata împotrivire la suferința ne
dreaptă, adică aceea desfășurată in limitele 
omenescului și in numele a ceva atit de ome
nesc incit a căpătat aura sacrului.

Aici gindlrea lui Camus dovedește încă o dată, 
la un nivel superior, că nu in zadar s-a întors 
el, de cite ori a avut răgaz, dinspre realitatea 
existenței pe care o trăia, către aceea a artei ve
chilor greci și către lumina și echilibrul din în
săși tragedia acestora.

In treacăt fie zis, ar fi nespus de folositor de

galbene subțirimi. subțirimi străvezii, / dar 
moarte, moarte, neingăduind / amintirea dreaptă 
■ freamătului... / Dar. domnule, zicea / amicul 
meu cu suflet de cristal, 1 ia seama, / un abur 
este poezia !... / Un abur ? mă gîndeam. Un 
abur, firește — / o, lumea e plină de aburi, / ce 
urcă Încet din cratere stinse, / din paharul cu 
ceai de romaniță, / ori din retorte cu grele 
fierturi corosive / sau chiar de pe-ntinderea bă
tută de soare / a mării...".

In acest spirit și cu acest limbaj lipsit de 
hiperbolă (nu Insă și de o expresivitate ce iese 
tocmai din evitarea metaforei livrești) sînt scrise 
8i celelalte poeme (Problema spinoasă a nopți
lor. Macarale la marginea orașelor etc.) unde 
Geo Dumitrescu folosește și epicul sub forme 
de mici in timpi ări de De stradă, sau de anecdote 
de un haz miticesc. Prezenta epicului la un poet 
iritat de retorica tradițională ar părea nefirească 
dacă n-am observa numaidecit că Geo Dumitres
cu introduce aceste nuclee narative Intr-un flux 
Eric mai larg, in scopul de a da culoarea pro
zaică a vieții- Poezia modernă, purificind confe-
i.une*.  a alungat epicul. însă T. S. Eliot nu eli
mina posibilitatea ca poetul să folosească un 
subiect pe Înțelesul tuturora. Rolul epicului ar 
fi. in acest oaz. să amuze spiritul cititorului si 
rt-J tină in friu. in vreme ce poemul iși face
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ambele părți ca această carte importantă să ■- 
junpd max repede la atitonU romăn, care coaznnc 
in mod eronat să-l socotească pe Camas filosof 
al absurdului și să neglijeze acei optimism în
cercat ce se degajă ta ultimă ăsstanșă din dure
rea omului să a revoltat.

în așteptarea acestui eveniment am citit cu 
încintare vobsmul de eseuri ale hsi Camns «pă
rut recent la Editura Cnirers Mă opmc tncă 
o dată îndelung la : Scrisori către un prieten 
german. Viitorul tragediei. Intre Plotin și Sfin- 
tul Augustin și. spre s nn mă dezminți întorc 
pe toate părțile pe care se poate întoarce fie
care idee din Reflecții despre ghilotină.

Totul îmi spune cil de firesc era pentru Ca
mus să devină mai intii nn intermediar intre noi 
fi Dostoievski și apoi pur și simplu trn «ter
med jar in sine.

★
Prin această antologie, poate tocmai fiindcd 

n-a alcătuit-o el însuși, Camus devine pentru 
prima oară intermediar intre el și el și intre el 
și noi. pentru a fi înțeles cum se cuvine. Fie
care pagină chiar și atunci cind nn reprezintă 
mai mult decit o conjuncție intre o serie de idei 
și altă serie cu care aceasta se lega perfect deși 
nu ne dăm seama, îmi atrage atenția asupra 
unității de gindire din opera acestui mare revol
tat împotriva marții în general ți a plusului de 
moarte din lume in special.

Și... cu toate astea, sau... chiar pentru toate 
astea, dacă trezită brusc din somn ar trebui să 
motivez de ce imi este Camus atft de nespus d? 
aproape aș răspunde fără a ezita și, poate, fără 
a omite nimic esențial : fiindcă m-a făcut să-l 
înțeleg mai bine pe Dostoievski și să mă îndo
iesc mai mult de el pentru ca apoi să-l caut din 
nou cu și mai multă sfințenie. 

efect asupra lui. Va să zică epicul este. în lirică, 
o momeală : „așa cum hoțul imaginar are tot
deauna la el o bucată de carne pentru dulăul 
casei".

Geo Dumitrescu o folosește cu iscusință, poe
mele sale lungi și demonstrative, dintre acelea 
ce se mișcă in jurul unui simbol și-1 încarcă de 
mai rpulte sensuri, au și o parte pregătitoare, 
pun pe cititor în temă printr-o succesiune de 
paranteze narative. Faptul banal al apropierii 
macaralelor de marginea orașului se transformă 
într-o epopee a periferiei care iese din inertia 
socială. „Scelerata concupiscentă" a colonialis
mului devine. în alt poem (Balada corăbiilor de 
piatră), tema unei cosmogonii aproape romanti
ce, (aproape de n-ar fi ironia, witz-ul care du
blează fantezia și ține in lanț confesiunea ce 
tinde, altfel, să delireze).

Excepțional. în această sferă de simboluri mo
rale și sociale, este poemul Ciinele de lingă pod. 
construit pe o iscusită ambiguitate. Versurile au 
o desfășurare narativă neascunsă. poetul poves
tește pur și simplu ceva, o aventură velocipe- 
dică la marginea orașului (spațiu liric al lui Geo 
Dumitrescu), treci nd aceeași idee prin mai multe 
stări lirice. Potaia Degringo se ia după biciclis
tul țanțoș și, de aici înainte, nu va mai părăsi 
pe cel care se pregătește pentru „marele (...) 
zbor către steaua adevărului", pentru „marea 
(...) vînătoare împotriva inerției și beznei". Cii
nele Degringo poate fi. așadar, simbolul conștiin
ței. al demnității regăsite, vigilența spiritului 
lucid asupra aventurii existențiale. El este însă, 
înainte de ceea ce zic eu că este, subiectul 
unui poem delectabil prin acest amestec de șire
tenie și gravitate, de ris si nlîns. propriu lui Geo 
Dumitrescu, mai bucurestean decit oriunde, aici, 
cînd trece cu voioșie Dește frontierele genurilor 
literare. Pentru a încălca orice regulă de poezie 
serioasă, el explică, la urmă, ce a spus înainte, 
păcat de moarte la alții : „Căci ciinele Degrin
go / se află acum, credincios, nedespărțit. I lingă 
ușa mea, / poate chiar undeva Ln mine... / Fireș
te. / as fi putut să nu vă spun acest lucru / 
de pe acum. / să nu vă sileoc să-l țineți minte i 
pînă cînd vă va fi. poate, de folos — : dar voi 
știți. / de multă vreme stiti că nu mă DriceD să 
mint > si din această pricină n-am să doc «crie 
niciodată / pe poarta inimii mele : ,.nu intrați, 
cîine rău !"...

Geo Dumitrescu și-a format. încă de la în
ceput. un stil și stilul său DOetic fi-a imnus. Este 
stilul unei generații și stila] unei personalități 
care refuză să se clasicizeze. să se ia — cum se 
spune — în serios, fădnd opoziție literaturii din 
interiorul literaturii. Prm acest continuu exerci
țiu al contestației, stilul ca si omul refuză să 
Îmbătrânească.

Cu aerele lui băiețeii si cu ironia pătrunză
toare, Geo Dumitrescu este unul dintre Doetn 
cei mai importanți de azi.

Eugen Simion

9 Semipreparate și preparate de legume
0 Semipreparate și preparate din carne de vită, porc, pasăre și pește
• Semipreparate și preparate de cofetărie și patiserie

ATITUDINI

Colaborare si sincronizare
9

X n „O carte și șapte personaje" prof. 
IDim. Păcurariu, în colaborare cu 

cunoscutul critic francez Claude Pichois 
(laureatul Premiului criticii franceze 
pe anul 1976), realizează o intere

santă specie de cercetare, aproape pentru prima 
dată încercată la noi. Este vorba de urmă
rirea unei chestiuni literare incitante în spațiul 
de atingere a două literaturi (în cazul de fată 
romană și franceză) : căutarea căilor de difuzare 
și traducere a poeziei românești. Pornind de ]a 
tipărirea volumului lui D. Bolintineanu „Brises 
d’Orient" în anul 1866 la Paris, autorii acestei 
cărți, cu-titlu detectivistic, întreprind cea mai 
utilă anchetă, reactualizînd o problemă tot atît 
de acută astăzi ca și acum o sută de ani. Cum 
poate fi posibilă concurența artistică a valori
lor literare autohtone în Europa ? Mai exact, 
care sint factorii interni și externi care pot in
fluența acest proces subtil de europenizare ? De 
cine depinde, in ultimă instanță, recunoașterea 
și validarea universală a creațiilor românești ? 
Iată atitea întrebări importante deschise de 
această carte palpitantă și vie (în straturile ei 
epice) ca un roman polițist. Răspunsurile sînt 
neașteptat de actuale deși s-ar părea că distanța 
cronologică le-ar deprecia.

Dar să vedem cum se desfășoară lucrurile în 
concret. Profitînd de atmosfera din Europa, fa
vorabilă românilor după înfăptuirea Unirii, 
D. Bolintineanu dorește să se facă prezent ca 
poet și în capitala Franței, (să i se cunoască „nu
mele ca poet în Francia") instigat și de popu
laritatea prietenului său Vasile Alecsandri pe 
plan european. V. Alecsandri publicase la Paris, 
incă din 1853. o culegere de traduceri „Poesie 
roumaine — Ies doinaș, poesies moldaves..." în 
transpunerea lui J. E. Voinescu, apărută după 
doi ani intr-o altă ediție, apoi iși tradusese sin
gur poeziile populare „Ballades et Chants popu
lates de la Roumanie (Principautes danu- 
biennes), recueillies et traduites par... avec une 
introduction par M. A. Ubicini, Paris, E. Dentu, 
1855“. Acestea apăruseră aproape imediat și în 
versiunea germană a lui Wilhelm von Kotzebue 
„Rumânische Volkspoesie, gesammelt und ge- 
ordnet von V. Alecsandri", Berlin, 1858. Consta
tăm că bardul de la Mircești era, la timpul său, 
un poet european, ceea ce trebuie să ne bucure 
dar să ne și incite. Dacă mai adăugăm la acestea 
și faptul că în Anglia se tipăriseră deja două 
antologii de poezie românească („Doine : or, the 
National Songs and Legends of Roumania", Lon
don, 1854, alcătuită de E. C. Crenville Murray și 
..Rouman Anthology : or, Selections of Rouman 
Poetry, Ancient and Modem..." de Henry Stan
ley) avem o idee clară despre nivelul ridicat de 
difuzare în afară a poeziei românești la acea 
dată. Generația pașoptistă înțelesese exact dezi
deratul europenizării și acționase în consecință, 
folosind toate mijloacele „tactice" spre împlini
rea acestui deziderat. Dar, ceea ce reprezintă 
cel mai important lucru, ea pricepuse necesi
tatea acută a sincronizării emulative cu Europa, 
în acest sens, activitatea scriitorilor din această 
generație este prodigioasă, creînd o tradiție 
europeană valorilor poetice românești, tradiție 
ce a fost neglijată de junimiști. Această „negli
jență" a devenit tradiție ce s-a perpetuat 
aproape pină in zilele noastre. De aici complexul 
europenizării ce apasă asupra scriitorului român 
contemporan. Vasile Alecsandri și D. Bolinti
neanu n-au avut acest complex ; ei erau CU- 
noscuți și stimați în Europa ca egali ai unor 
nume de mare rezonanță. Altfel spus, receptarea 
poeziei române funcționa atunci firesc. Așa se 
și explică faptul că Victor Hugo reacționa ast
fel in fața volumului „Brises d’Orient" a lui 
Bolintineanu : „Mulțumiți din partea mea, vă 
rog. pe dL D. Bolintineanu ! Sum atins de pre
țioasa și grațioasa sa tramitere, am cetit cartea 
sa foarte remarcabilă cu un viu interes. Dom
nia ta. a{ prețuit in acest poet al Orientului, în
tr-o pagină elocintă. plină de știință, calitățile 
©ele mai inalte (_). Un «n de știința domniei 
îââc a pronunțat, eu contrasemnez- lubrae Rimi- 
■ăa ! Ea «oir raad ■ Itab». nai a Grecia ! Sum

adresată de Victor Hugo Iul Henri Cantel și pu
blicată în „Familia" nr. 19/15 iulie 1866). Această 
scrisoare a lui Hugo este semnificativă, intr-un 
plan, mai general, în ceea ce privește strategia 
europenizării la scriitorii generației pașoptiste. 
Nu trebuie uitat că D. Bolintineanu, împreună 
cu A. Zâne și M. Costiescu, traduseseră „Mi
zerabilii" imediat după apariție în 1802 și „Hugo 
știa, fără îndoială, acest lucru", cum afirmă 
D. Păcurariu și Claude Pichois. Adică, cu alte 
cuvinte, Bolintineanu a mizat conștient pe prin
cipiul reciprocității actului cultural de tradu
cere. In legătură cu această strategie, e timpul 
să divulgăm secretul titlului cărții de față : pen
tru ce se cheamă deci „o carte și șapte perso
naje" ? Foarte simplu, pentru că la apariția vo
lumului „Brises d’Orient" („cartea") au „cola
borat" în afara autorului (care este și traducă
tor) încă „șapte personaje" în ordinea următoare: 
Ulysse de Marsillac, Ange Pechmeja, Delacourt, 
George Marianu, Leon Plee, Henri Cantel și Phi- 
larete Chasles. Astfel, Ulysse de Marsillac, prie
tenul lui Bolintineanu, îi revede traducerea și-l 
recomandă lui Leon Plee și lui Delacourt. După 
ce citește manuscrisul, Delacourt îl prezintă căl
duros spre confruntare poetului Henri Cantel, 
care, la rîndul lui, entuziasmat de lectură, îi 
solicită o prefață cunoscutului critic Philarete 
Chasles, profesor la College de France. Cel 
care îndeplinește rolul de intermediar în toată 
această acțiune va fi inimosul George Marianu, 
student român la Paris, sprijinit de Bolinti
neanu. Trecut prin acest filtru de „acomodare" 
la spațiul literaturii franceze, volumul lui Bo
lintineanu apare în martie 1866 și este primit 
foarte elogios în presă, bucurîndu-se și de aten
ția poetului Theodore de Banville care se mi
nunează că Bolintineanu a „surprins secretele 
cele mai intime ale versificației noastre" (fran
ceze — n.n.). In legătură cu observația lui Theo
dore de Banville trebuie să stăruim puțin asu
pra traducerii propriu-zise, realizate de Bolin
tineanu însuși. Cum se explică elogiile parna
sianului T. de Banville ? Se pare că poetul 
„Florilor Bosforului" era edificat în amănunt 
asupra actului dificil de receptare în spațiul al
tei literaturi prin intermediul traducerilor. El 
știa că nu tot ceea ce e reprezentativ în litera
tura autohtonă va fi receptat ia fel șl în Franța. 
De aceea își selectează textele în conformitate 
cu sensibilitatea poetică a publicului francez în 
epoca respectivă. Nu numai atît ; el recurge ia 
tăieturi și transformări chiar în interiorul ver
surilor, căutînd să fie cît mai aproape de spi
ritul poeziei și limbii. Trebuie adăugat la toate 
acestea și faptul important că, prin „Reveriile" 
sale, Bolintineanu era un poet foarte modern, 
încadrîndu-se în curentul de sensibilitate poe
tică europeană a timpului. Intr-un cuvînt, el 
sincroniza prin poezia sa cu poezia continen
tală. Prin pretenția demnă de a fi difuzat in mod 
concomitent, Bolintineanu realiza dezideratul 
unei sincronizări reale, inaugurând împreună cu 
Alecsandri un dialog fertil cu poezia Europei. 
Este demn de relevat faptul că, orgolios, D. Bo
lintineanu refuză o prefață de complezență din 
partea lui Saint-Marc Girardin, motivind că 
„dacă aceste poesii trebuie să aibă succes, nu
mai că vor avea o prefață, apoi eu nu țin la 
acest lucru" (s.m.). Studiul lui Dim. Păcurariu 
și Claude Pichois are meritul rar de a incita 
la discuție, indicînd o pistă fructuoasă de cola
borare între specialiști din țări diferite. Cum 
se poate explica deci întilnirea celor doj cerce
tători altfel decit prin faptul cunoscut că unul 
(prof. Dim. Păcurariu) este specialist în epoca 
lui Bolintineanu (dînd o monografie de refe
rință despre poet), iar celălalt (prof, francez 
Claude Pichois) este autorul unei lucrări monu
mentale despre „Philarete Chasles et la vie lit- 
teraire au temps du romantisme", 2 voL (1965). 
Cunoscători ai aceleiași epoci pentru fiecare li
teratură in parte, cei doi specialiști s-au rao- 
frnntat reciproc, realizând in comun o lucrare 
foarte vie prin deschiderea ei către problemele 
rele mai acute ale literaturii române.

Marin Mincu
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T. ROȘU: Dacă ați pune un 
pic de frînâ acestui șuvoi ver
bal dezordonat, delirant, dacă 
ați supraveghea nițel înfrigura
rea și debitul atît de industrios 
al condeiului, cu siguranță că 
lucrurile s-ar îndrepta mai clar, 
mai convingător, spre poezie 
(după cum se poate bănui din 
unele texte trimise, ca, de pildă, 
„Preferința intimă44, „Așteptarea 
sub clar de lună").

MIHAELA MAGUREANU : 
Pagini curate, de confesie și ob
servație subțire. Dar..- „variații 
pe aceeași temă44, lntr-o arie 
cam restrînsă, intimistă, sau 
chiar feministă. Mai bună (mai 
lirică) și mai literatură, „Linia 
vieții". Nițel vagă (sau con
fuză), „Leac", „leac" care nu e 
pus, de fapt, în evidență și pen
tru cititor...

ION DUNGAî Evoluție deza
măgitoare, cu degradarea gravă 
a rosturilor esențiale ale poe
ziei. „Teoria dv. nu e decit o 
pledoarie in favoarea comodită
ții și jocului superficial de cu
vinte, a neputinței de a arțicula, 
de a cristaliza, de a frecventa 
ideea. Ceea ce ne-ați trimis 
acum (lungi, interminabile lita
nii monotone, vorbărețe, diva- 
gante, fără nici o adresă) ră- 
mine în zona delirului verbal, 
nonșalant și fără consecințe. E 
cazul să reflectați serios și să 
vă mai „sfătuiți" nițel cu căr
țile marilor poeți. Pe viitor, nu 
ne mai trimiteți tot ce scrieți, 
ci numai selecții foarte exi
gente.

A, DUMITRAȘCU: Angaja
mentele sînt frumoase, sperăm 
să Ie puteți îndeplini și vă do
rim succes la examen. Printre 
versurile trimise nu prea sînt 

Aucruri noi. Ceva mai aproape 
de poezie, „Un salut", „Defi
nire".

D. MARAN: Pagini parcă In 
progres („Caligrafie", „Flori", 
„Ireversibil", „Disonanță44) dar 
și unele amenințări de uscă
ciune, „intelectualism" livresc, 
elaborare căznită (vizibilă).

L- CISMAȘU: Pagini conștiin
cioase, bine intenționate, dar 
discursul rămîne, din păcate, 
uscat, plat, fără freamăt poetic. 
Ceva, în „Să spui".

D. BORCEA: Cîteva lucruri 
bune, de data asta, mai inspi
rate și mai sigure; „Cercetare", 
„Fire44, „Vreme".

D. BOS. : Proza e superfi
cială, ieftină, scrisă uimitor de 
rudimentar, neglijent, ori chiar 
mai rău („Se știa (...) că cit 
Kojak își fumiază țigara"... etc.). 
De necrezut!

EM. STĂNESCU: Sînt idei și 
intenții bune în scrisoare (deși 
tonul ei de jale nu prea stă 
bine unui tînăr pus pe fapte 
mari, fie chiar în domeniul poe
ziei...). E drept, că „faptele 
mari" nu se arată, deocamdată, 
în pagini, dar un zvon liric 
există, o anumită joacă ingenuă 
cu vorbele, care ar putea de
veni, cu timpul (dar nu fără 
6tudiu șl exercițiu susținut și 
exigent), poezie adevărată. Pini 
acum, cea mai bună pare să fie 
„Sentimentul timpului"- (Dar de 
unde ați luat citatul din scri
soare, pe care ni-1 atribuiți, se 
pare, fără temei?...).

ELENA I. P.: Sînt și niște 
semne de poezie, în unele pa
gini, încă șovăitoare, fragile, 
frugale („Noi doi", „în noi, ră- 
dăcinlle", „Vamă trecerii44). Să 
sperăm că viitoarele plicuri ne 
vor aduce confirmări, mai am
ple, mai profunde. Despre cena
clu, cereți informații la secre
tariatul de redacție. Mulțumiri 
pentru frumoasele cuvinte din 
scrisoare.

I. GH. ANTON: De data asta, 
compuneri mai de grabă mo
deste, convenționale, născute 
mai mult dintr-un zel grafic, 
decît din inspirație. Ceva mai 
bune (dar sub nivelul necesar), 
„Ceasul", „Generații", „Am cu
noscut un miner".

Taflan Iulian, Viorel Tomca, 
Eugen Olteanu, loan Anastasia, 
Jipa Corneliu-Viorel, F. Coryl- 
lus, M. G.-Caracal, Șanț Mare 
Florea, Ioan Anda, Tomescu 
Traian, Dorin Călin, Adrian 
Olah, Doru Dume, M. B. Slobo- 
zan, F. Călin, Dulcă Lucian, 
Purniche Rădica, Mile Racus 
UB, Valentin Dobrescu, Văluță 
Paul, Alexandru Udrea, Adrian 
B., Marcel Teodorescu, Oltean 
Ioan, Preda Marian, Gavrilă 
Marioara, Eftene Dumitru: Nu 
se văd semne de talent, deo
camdată.

P. Cilianu, G. Vaiman (ceva 
mai bine, în „Ploaie de vară", 
„Toamna"), A. Armas, Lăcri
mioara Stănescu Lyssa, Șt. L. 
Delaolt, Ion Mitrache (pe viitor, 
mai citeț!), Decheval: Pagini de 
nivel modest.

Nestor Ioanid, G. Papp (mai 
aproape de poezie, în „1907"), 
Caesar Dragoș, Teodor Pirvan : 
Nimic nou!

MANUSCRISE NEISCĂLITE: 
„Omule", „Te voi aștepta"; 
„Licuriciul", „Cetate de co
paci", „Amurg"; „Zbor", „Elan 
smuls", „Cîteodată", „Aprinde 
lumina!" etc.; „Portret"; „Eu 
am găsit fericirea oamenilor", 
„Reptilo-umane", „Mărginiții".

Geo Dumitrescu
N. R. Manuscrisele nu se 

înapoiază.

Clipele existentei
Nu știu unde mai sînt 
jucăriile 
puștile de lemn 
bordeiul din curte 
era război 
și treceau tot felul 
de păsări 
pe cer 
unele 
fătau la întîmplare 
puii morții 
măturau casele 
străzile 
nu se mâi văzuse 
astfel de grabă...
In ochii copiilor 
de atunci 
s-au uscat lacrimile 
pentru totdeauna...

DAN CALIS

Balada despre frați
” Pe fratele meu din Mălini 

l-a zdrobit o șopîrlâ metalică 
tocmai cind lumii-i sporea 
universul c-un limpede astru,

= Pe fratele meu Anatol 
l-a-nghițit o furie-a pămintului 
tocmai cind lumea-ncepea 
să se vadă cu ochii poetului.

Pe fratele meu Heruvim 
o cîrdășie bezmetica 
1-a-mpins tîlhărește-ntr-o pivniță 
să-și afle în ea Paradisul.

= De unde să știu că un alt 
Eminescu sau George Bacovia 
n-a fost mioritic sortit 
să se mîntuie încă din fașă ?

PETRE VLAD

Cronologie
Viitorul 
e secretul zeilor 
trecutul 
e pămintul 
de la un capăt la altul ; 
prezentul 
e picătura aceasta 
de rouă 
pe frunze tremurătoare.

ALEXANDRU HORIA

Mereu
Vin mereu la apa aceasta, sete. 
Vin mereu la malul acesta, dor.
Sub cerul lor anume. Vin 
în perpetua întoarcere 
a firului de iarbă la 
viața pămîntului, 
în perpetua rotire a 
tulpinei spre lumină. 
In toate ești și-n toate 
sădită sînt. Explică-mi 
știință a lumii prin 
mult complicate calcule, 
explică-mi gestul simplu 
al înrădăcinării...

LILIANA POPESCU

Ion Jalea : „Dac”

Exist
Exist pentru că — firave —
zborurile se scutură peste cel ingindurat ; 
exist
să nu îngădui nimănui 
răcoarea ierbii s-o alunge 
izbind in ea cu piciorul 
ca-ntr-un dine bătrin ; 
exist
să mi-l fac prieten
pe cel ce cu pietrele singurătății aruncă 
în vasul de porțelan al timpului...

ION TEODORESCU

Altfel
Căutîndu-te mă întreb ce culoare are 
amiaza ochilor tăi.
Amară e siguranța că nu exiști dar 
vin păsări tămăduite de lună și cai bolnavi 
de aripi să-mi aducă vești despre tine, dar 
sunt miresme în care locuiești,
muzici în care te recunosc plutind blind 
în așteptarea trupului.
„O speranță mai trăiește", îmi spun și-atuncî 
îmi înflorești pe tîmplă ca o ramură de ' 

măslin ; 
mîinile mele se-mpacă una cu alta, sîngele 

foșnește 
în dreptul fhîmii, cuvintele încep să mi se 

supună.

...Altfel lucrurile trăiesc în apropierea 
respirației mele, calitatea luminii e alta și 
dau atunci să te ating dar culeg pasărea 

Soledad 
cu aripa devastata de brumă.

ANCA SMARANDA DIGA

Rlvnita candoare
Poezie - candoare rîvnitâ 
acum cînd noaptea și-a încheiat 
toți nasturii
și luna și-a rezemat tîmpla de-un 
șanț cu viorele
și coapsa iubitei va naște o dimineață 
gingașă 
poezie - candoare rîvnitâ 
cînd realitatea își arată dinții 
galbeni
și lumina se unduie printre copaci 
poezie — candoare rîvnitâ 
cînd sufletul meu e ca o cameră 
dezinfectată cu toate ușile 
închise.

CRISTINEL PRICOP

Ion Jalea : „întemeierea Țârii Românești4*

din poezia americană Tema aceasta
nu este o temă de sărbătoare

JAY WRIGHT
în dimineața aceasta
In dimineața aceasta am deschis larg ferestrele 
încăperii mele strimte și lumina a năvălit 

fericită 
eșarfă cristalină pe care imaginația mea a 

spiniurat-o 
icoanâ in perete și căreia numaidecit i-a dat 

viață. 
Din ungherul meu o privesc cum pune stăpinire 
pe întreaga încăpere urmărind o dragoste 

rotundă 
lumina și umbra - ac de gheață și flacără vie. 
Depinde cum vrei să înțelegi acest joc.
E norocos acela care descoperă intimplâtor 

încăperea 
sau regăsește spațiul îmbrățișat de umbre, 

deschis. 
Lumina s-a instalat comod in fotolii și nu cred 
să mai pot inchide ferestrele vreodată.

CALVIN C. HERNTON
Sunetul tobei
Nu sînt metaforă, nici simbol nu sint. 
Ce auzi nu este vintul șuierind prin copaci, 
Nici pisica schilodită fără milă in șanț. 
Eu sînt răzvrătitul din mijlocul străzii. 
Eu sint cel care plinge, ride, simte durerea, 

bucuria, 
Vorbesc astfel pentru că exist.
Aceasta este vocea mea, puternică. 
Aceste cuvinte sint cuvintele mele. 
Gura mea le spune. 
Mina mea le scrie -
Sint poet. 
Ceea ce auzi este glasul meu hotârit 
Inălțindu-se limpede către urechile tale.

Demistificarea
Urmare din pag. 1

profunzime de gindire. Tudorel traduce In ter
meni filozofici o atitudine care se refuză orică
rei dimensiuni teoretice. El încearcă să Interpre
teze, să justifice manifestări care țin de irațional 
și sadism. Cu excepția lui Gavrilcea, centurionii 
prezentați sint ori niște declasați, care, sub pavăza 
uniformei, ucid și pradă din sete de avere, ori 
niște inși aflați în pragul paranoiei (actorul Ca- 
rababă). Alături de ei evoluează o masă de 
tineri care, sub impulsul vîrstei. vor să-și ex
prime autonomia personalității lor prin mani
festări de excepție. Ceea ce îi fascinează este 
vocabularul simbolic invocat de Mișcare. Sint 
actualizate, mistificindu-Ie, valori ca : acțiunea, 
stăpînirea de sine, vitejia, tăria morală etc. O 
întreagă recuzită teatrală (construită după mo
delul medieval al inițierii eroice) este pusă in miș
care pentru a constitui cadrul de manifestare 
al tinerilor centurioni. Sub toată această masca
radă se ascunde un scop unic : anihilarea perso
nalității individuale, transformarea omului in 
simplă unealtă. Lipsa de experiență, lipsa de 
luciditate își spun cuvîntul : tinerii sint atrași 
de sunetul cuvintelor și de romantismul însce
nărilor, fără a putea vedea mobilurile in pro
funzime, degradarea umană spre care se în
dreaptă. „Romanul centurionilor44 este de fapt 
romanul unor tineri care, in căutarea unui sens, 
intr-o societate care abhoră democrația, ajung 
într-o asemenea criză, incit acordă semnificație 
lipsei de sens ; idealul devine lipsa de idealuri, 
anihilarea ființei umane.

Drama lor se naște din faptul că ei nu pot 
distinge in vocabularul uzitat (datorită implica
țiilor simbolice ale termenilor folosiți) viciul fun
damental al construcției ideologice a Mișcării. 
Logica ce unește acești termeni este una falsă, 
care duce în final la instaurarea contrariului 
celor enunțate inițial. Sînt invocate valori, pen
tru a fi anihilată orice valoare ; se proclamă 
calități umane ce anulează omul și duc la ani
malism etc. Este aici precaritatea oricărei con
strucții propagandistice care are ca scop justi
ficarea și instaurarea iraționalului. loanide. co- 
mentînd caietul, îl sancționează drastic: „Băiatul 
ăsta suferă de demență acută, caracterizată prin 
logică sofistică implacabilă!" exclamă el.

Pe de altă parte, actele Mișcării, formele ei 
de manifestare pe plan social sînt în flagrantă 
contradicție cu declarațiile ei teoretice. Limba
jul ei invocă toate valorile fundamentale ale 
omenirii, dar faptele ei duc la distrugerea lor 
sistematică.

loanide greșește față de fiul său pentru că el 
k____________________—_______________________

Joseph Picked : „Peisaj cu cal”

DON JOHNSON
O, stapina alba
O, stopină albă
O, vag sentiment de superioritate,
Râmii dacă vrei
Copilul teu doarme
L-ai așezat alături de mine, iar eu 
li voi da căldura trupului. Biet suflet, 

Existență de ciine, viață zodamică, 
O, egoism, mindrie, prejudecată, 
O, animal îndoctrinat al unei ilttZM.

centurionilor
pune problema In termeni intelectuali, fiind 
ferm convins că este vorba doar despre o eroare 
de gindire. Arhitectul au este numai fascinat 
de antichitate ; el giodeste ca un antic. Aseme
nea lor este ferm convins că greșeala este rodul 
necunoașterii. în acest caz repunerea problemei 
in termenii ei exacu. clarificarea conceptelor ar 
rezolva orice dilemă. De aceea, după eL com
portarea lui Tudorel ar necesita doar o sancțiune 
logică. Este adevărat că argumentarea fiului său 
este un imeas sofism : numai că răd^rîaile ei 
nu sint de ordin togie. ei de ordin existential. 
Premisele vieții acestor tineri sint false : ele 
nu pot fi corectate urin simple demonstrații 
ideatice. Efite nevoie de o totală restructurare 
a mediului lor social, de o deschidere radicala 
a orizonturilor lor existențiale, pentru ca ei să 
poată deveni ceea ce ar dori să fie. Cultura, 
factor formativ decisiv, devenind o piesă de 
muzeu, degradindu-se in pedanterie pedagogică, 
nu mai are in romanul lui George Căli
ne seu nici un efect asupra lor. Limbajul 
persuasiv al Mișcării află aderenți pentru că 
ancorează în tărimul incert al aspirațiilor juve
nile. necanalizate de nici un ideal cultural. In 
același timp, el exploatează ampla si contradic
toria mișcare a subconștientului, inerentă ado
lescenței. Dorința desprinderii de sub autorita
tea tutelară a tatălui este corelată cu lipsa unei 
personalități suficient de ferme pentru a se afir
ma pe sine. De aceea este căutată o altă auto
ritate căreia tînărul satisfăcut de revolta și 
emanciparea sa față de ..tatăl-tiran". 1 se supune

Desen de Raluca Grigorcea

CONRAD KENT RIVERS
Vocea liniștită a Harlemului
Veniți la mine visuri sparte și aduceți-mi ofrandă 

gloria sufletelor stearpă,
Voi găsi un loc fericit pentru ea in grădinile 

mele.

Nu mai tinjiți în zadar după soarele Californiei) 
nu vâ mai gindiți la solul fertil al

Alabamei.., 
Nici la ochii dirji oi tatălui, nici la spinarea 

încovoiată 
a mamei peste albia plina de rufe.

Eu sint speranța mută a renașterii voastre, 
trupul meu sleit de puteri va deveni 

țârină... 
al vostru de asemenea in pâmint și apă se va 

preface...

D< i negri mergind 
pe un drum in Georgia
Acest drum este asemenea unui mormint
Ce poartă sufletele noastre către spații bizare. 
Un chip crispat, respirații sacadate, lumina lunii, 
Cina tin ie și somnul intr-o cameră aglomerată. 
Să ne închipuim că Dumnezeu dansează
Și mănincâ terci din griu cu o lingură de lemn, 
Cind noaptea pătrunde ca o felină prin lucarne 
împreună cu briza rece și sfintă a mării 
Calmind existența noastră dureroasă.

In românește de 
Petre Dan Lazăr

cu fervoare : .JSintem In căutarea unui spirit 
care să ne domine de la o altitudine superioară. 
Tata ar fi fost pentru mine un astfel de spirit... 
din nefericire cimpul său de activitate imi e 
complet refuzai—.“, meditează Tudorel

Pentru el ..personalitatea superioară" devine 
Gavrilcea. Incontestabil. acesta este o prezență 
malefică, un ins bintuit de un rău lăuntric. Nu
mai că maleficul lui Gavrilcea se trage dintr-un 
substrat ta o logic și nu ește dublat de nici un 
element intelectual. Inapt pentru creație, el are 
vocația răului și a distrugerii. Voința sa. rapidi
tate decizi dar felul in ore ii paralizează pe 
cei din jur sint rodul liberei manifestări a in
stinctelor sale primare. Alături de voluptatea 
aventurii, Gavrilcea are $i simțul pericolului : 
el nu va făptui, d va pune pe alții să făp
tui asci-

EJ nu are atit vocația conducerii, d mai ales 
pe aceea a dominării ; nu viziunea și decizia 
de amploare ii caracterizează, ci reacția de mo
ment. subjugarea voinței celui apropiat și folo
sirea lui ca unealtă docilă. loanide. adept al 
„Kalokagatiei". este revoltat de succesul „bubo- 
sului44 în fața femeilor. Judecind după propria-i 
măsură, el crede că acesta le fascinează prin 
complexitatea personalității sale. De fapt, Ga
vrilcea le domină pur și simplu, așa cum agre
sorul își stâpînește victima. Pica și Meme o vor 
recunoaște : el le inspiră teamă. Aici greșește 
loanide față de fiica sa : el vede in relația ei cu 
Gavrilcea una afectivă și o tratează ca atare. 
Dar aici nu este vorba despre dragoste, ci de 
anihilarea voinței, de pierderea stăpinirii de sine. 
Pica nu-1 iubește pe Gavrilcea. ci e subjugată 
de el. Ea nu se sacrifică, ci pur și simplu este 
sacrificată.

Aristocrata Meme. în schimb, din paradă de 
cultură, proiectează asupra lui recuzita aventu
roasă a eroului romantic. în descrierea viitorului 
ei soț ea face exces de rafinament livresc : Ga
vrilcea este, pe rînd, „smeu“. „balaur* 4. .monstru", 
„Barbă-Albastră" și „condottiere". De fapt, per
sonalitatea acestuia se caracterizează prin libera 
manifestare a instinctelor, necenzurate de vreo 
preocupare intelectuală sau morală. De altfel, 
Călinescu îi refuză finalul patetic. Gavrilcea 
sfîrșește meschin, lovindu-se cu capul de o 
stincă. în încăierarea cu vărul său. Ultima lui 
apariție este dezolantă : vulturii îi vor sfîșia 
cadavrul, lntîia și ultima sa imagine stau sub 
semnul unei stranii analogii, aceea a cărnii 
sfîșiate, a formelor imperfecte, monstruoase.

• Dacă în campionat Universitatea Craiova s-a 
resimțit puternic în urma meciului pierdut pe ne
drept in fața echipei Steaua la București, In Cupa 
României ea a jucat cu un alt moral și rezultatele 
s-au văzut. Rostul Cupei e de altfel tocmai acesta: 
de a oferi în paralel cu campionatul un alt criteriu 
valoric. Cele două „campioane" ale țării sînt acum, 
se știe : Dinamo și Universitatea. Este sem
nificativ că Universitatea Craiova a obținut frumo
sul său succes în competiția fotbalistică scutită de 
bănuielile care, după cite a scris ETesa noastră, au 
planat uneori asupra campionatului. Pretendentă 
reală la titlu, după părerea noastră, Universitatea 
Craiova a acuzat puternic șocul pierderii meciului 
de la București cu Steaua. Un arbitraj incorect a 
denaturat desfășurarea partidei de pe Ghencea șl, 
mai mult decît atît, a întregului retur fotbalistic. 
Victoria craiovenilor la București, firească după 
aspectul jocului, ar fi Introdus în concursul pentru 
titlu o pretendentă puternică, Universitatea, ceea 
ce ar fl întreținut tensiunea întrecerii, suspansul 
ei firesc. Fluierul nefericit care s-a auzit pe Ghen
cea n-a dus doar la înscrierea unul gol pe care 
jocul dintre Steaua și Universitatea nu-1 cerea 
atunci, ci la simplificarea campionatului, la bla
zarea unor echipe și a unor jucători, la apariția 
meciurilor indolente. Un- exemplu concludent; cu 
o Universitatea Craiova învingătoare la București 
în fața Stelei, așa cum o cerea jocul de pe Ghen
cea, deci candidată la primul loc al campionatului, 
meciul de Ia Craiova dintre Universitatea șl Di
namo ar fi arătat altfel. După cum este greu de 
presupus că o echipă craioveană candidînd la șefie 
și-ar fl permis suficiența din jocul cu F.C. Con
stanța. In meciul dintre Steaua și Universitatea 
Craiova disputat pe Ghencea, oaspeții se arătaseră 
puși pe fapte mari. Echipa craioveană restructu
rată, îmbogățită cu jucători noi, unii dintre el 
deosebit de talentațl, a arătat un fotbal tehnic, 
energic, nesofisticat așa cum vedem mai ales la 
bunele echipe europene. Intrată în anonimatul dis
putelor anoste din campionatul nostru, Universita
tea Craiova și-a arătat din nou adevărata față chiar 
în semifinala șl finala Cupei României pe care a 
cucerit-o convingător, învingînd Steaua pe un teren 
bucureștean, mult mai concludent decît arată 
scorul. Universitatea Craiova este acum o echipă 
echilibrată, cu rezerve de valoarea titularilor, ca
pabilă, In urma unei pregătiri adecvate, de reale 
performanțe. Actualul portar, Boldlci, deși insufi
cient rodat, promite să devină un jucător de nă

Romanul centurionilor este, cu excepția lui 
Gavrilcea, istoria unei tinereți deturnate de 1® 
normele ei firești : existența și idealurile aces
tor oameni s-au consumat tragic din cauza in
staurării lor într-o falsă premisă de viață. Eroare 
inevitabilă într-o epocă, ea însăși cu „capul In 
jos”.

Urmare din pag. a 3-a
gic la capătul căruia nu se producea nimic. în 
acest sens, romanul de inspirație muncitorească 
a fost adesea subordonat unui fel de reportaj 
„de servîci", fără să capete dimensiunea sa ade
vărată prin transfigurarea realității unei uzine și 
a celor ce munceau înăuntrul ei. Lipsa de docu
mentare, de cunoaștere a obiectului romanului, 
descrierea salopetei în absența celui care o pur
ta au dus la eșecurile cunoscute. De aceste 
eșecuri însă nu poate fi învinovățită în nici un 
fel tema, generoasă, actuală, ci slăbiciunile au
torilor și deci ea poate fi reluată cu mai multă 
seriozitate de către cei cu adevărat interesați de 
ea,- de ^orirtorii irare au înțeles și doresc să scrie 
căștii în y JJzina să le fie perspnflÂ-prinaipșl^, 
Un personaj pe care să-1 cunoască — aceasta 
nu se poate realiza decît printr-o documentare 
atentă, gravă și nu doar de o săptămînă-două, 
declarată — și, prin cunoaștere, să-1 respecte în 
datele lui esențiale. Pentru că uzina, ca reflex 
al dezvoltări» industriale a țării, este astăzi lo
cul in care trăiesc și muncesc cea mai mare 
parte dintre contemporanii noștri, oameni sen
sibili. complecși, cu preocupări dintre cele mal 
diverse și nu tipare umane, fără personalitate.

— Pentru „atacarea44 acestei teme 
fundamentale a literaturii române con
temporane diversitatea vizi anilor ar
tistice este un deziderat, dar și o rea
litate a problemei. Ce lac iși gaaesie 
eroul muncitor in epica romanului ac
tual românesc?

— Față de amploarea temei, diversitatea viziu
nii artistice nu este numai o doleanță, ci și o ne
cesitate. Exista imaginea falsă a unui singur 
„tip44 de muncitor, de ohieej Înalt, sfătos, dur st, 
paradoxal, odihnit, nu atit preocupat de munca 
lui. cit de aedinie. Aresta era confruntat de cele 
mai multe ori cu un funcționar carierist ahil. in
trigant uneori chiar cu un inginer nepregătit in 
meserie. Pot spune, cu experiența gazetărească 
pe care o am. că intr-o uzina există altfel de 
confruntări de mentalitate, de interese, de adap
tare chiar (vezi „Noiembrie viteză- a lui Tudor 
Octavian), și nu neapărat Intre „tehnic șl fesa4*,  
confruntări mult mai interesante pentru un scri
itor. Muncitorii înșiși sint muncitori * din tată in 
fiu. dar șl muncitori de ieri-alaltăieri. țărani pină 
de curind. navetiștii de astăzi, ai lui Nicolae Tic. 
on muncitori ajunși tehnicieni, ingineri, directori 
in intre prinderea in care au intrat ca ucenici. 
Sau muncitori ajunși activiști cu munci de răs
pundere. Nemaivorbind că, retrospectind, s-ar 
putea scrie de muncitorii numiți directori la na
ționalizare, despre cei care au rămas directori 
pină azi, puțini, și cei mulți, care, după ce și-au

Craiovenii au fost, din nou, cei mai buni

făcut datoria cerută de momentul de atunci, s-au 
reîntors la mașinile lor de lucru. Am să dau un 
singur exemplu : și în romanele și în piesele de 
inspirație muncitorească, de prin anii ’50 și mai 
tîrziu, eroul principal, muncitor cu muncă de 
răspundere, vorbea tare la telefon, țipa la 
urma urmei în receptor ; se credea că așa tre
buia el să vorbească. Dar ce-mi spunea mie un 
muncitor, director de la naționalizare? Că el nu 
mai vorbise la telefon niciodată înainte de a fi 
numit director și că de aceea ținea receptorul 
invers: nu prea auzea șl nici nu prea era auzit, 
ceea ce e cu totul altceva. Un fapt mărunt care 
insă îi dă, în ficțiunea literară, o dimensiune 
profund umană, eu- nimic rușinoasă, eran lua7? 
Despre un astfel (fte- wBsemeneh’fi*
gură care a trebuit să-și învingă propriile slă
biciuni și nedumeriri și nu numai pe ale altora, 
doresc să scriu.

— își face critica datoria față de li
teratura cu această temă?

— Critica, în ultimul timp, a părut indiferentă 
fața de tema romanului muncitoresc. Tema a- 
ceasta insă nu este o temă de sărbătoare de care 
să ne amitim cînd și cînd. Este o temă actuală 
care tși caută creatorii, iar în acest sens critica, 
observînd înclinații și calități deosebite la un 
scriitor care-1 fac apt să și-o asume, trebuie să-1 
Îndemne s-o realizeze cu toată convingerea.

Ion Jalea : „Decebal"

dejde. Fundașii Purima și Berneanu sînt sobri șl 
activi ca și rezerva Negrilă. Excelent a fost în acest 
meci al orgoliilor sportive Ștefănescu, ale cărui 
calități tehnice, experiență și vocația de conducă
tor de joc fac din el creierul numărul 1 al echipei. 
Urmează la rlnd cea mal bună linie mediană a 
campionatului nostru alcătuită din Balacl, Donose 
Beldeanu, Juclnd în totalitatea ei atît înainte cît și 
înapoi, flecare din mijlocași puțind să-și asume 
sarcinile de joc pe care le cere apărarea, atacul, 
jocul constructiv de La centrul terenului. In com
parație cu liniile mediane ale echipelor Steaua și 
Dinamo, cea craioveană are un plus de vigoare, 
șl mai ales de omogenitate, calități care au și im
pus-o în fața valorosului trio Dumitru, lordă- 
nescu, Ion Ion. Geolgău, rezerva craioveană, e și 
el la Înălțime. înaintarea craiovenilor a cîștigat un 
foarte bun atacant central în Cîrțu, jucător de 
mare perspectivă dacă n-o să cadă și el în capcana 
reiaxărilor premature care a înghițit la noi multe 
talente. Crișan a repetat în această finală explo
ziva lui evoluție de la • Zagreb... chiar și în pri
vința ratărilor ! Un jucător străin de formație prin 
maniera lui demodată de fotbalist „specializat" pe 
un singur post e Marcu. El nici nu participă La 
efortul de ansamblu' al echipei așa cum fac Cri
șan, Cîrțu sau rezerva Iul Marcu, Cămătaru. întîl- 
nirea cu Universitatea Craiova a fost pentru Steaua 
echivalentă cu un test negativ. Carențele jocului 
ei în apărare și In atac au ieșit din nou în evi
dență. Steaua e o echipă cu un stil de joc, ceea 
ce e foarte mult, dar acest stil are atît avantaje 
cît și dezavantaje. Craiovenii l-au dezvăluit mal 
ales dezavantajele. In plus, meciul a subliniat di
ferența de tehnicitate șl încadrare în Joc care exis
tă la steliști. Anghelini e un fundaș cu mijloace 
tehnice sub ale colegilor lui. Față de Steaua, ac
tuala cîștigătoare a Cupei României la fotbal, 
Universitatea Craiova, se Impune prin ceea ce lip
sește majorității echipelor noastre ; omogenitatea, 
în plus, jucătorii craiovenl sînt mai aproape de 
cota continentală prin jocul lor viguros, tenace, 
tehnic, rapid. Ei știu să joace balonul în mișcare 
permanentă, perpendicular pe poarta adversă, fără 
inutile floricele. Contactele viitoare în Cupa cupelor 
cu formațiile de frunte ale continentului vor oferi 
Universității Craiova prilejul unul examen a cărui 
trecere depinde de seriozitatea jucătorilor el.
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Africa un continent al viitorului cultura 
româneasca 

in lume

• Continentul negru este un 
străvechi ținut al artelor, un 
tărlm de legende și mituri 
fundamentale pentru umani
tate. Chemat la o nouă viață 
istorică, prin avintul luptei de 
eliberare al popoarelor afri
cane, cunoaște astăzi o epocă 
de Înflorire, in care cuvintul 
și imaginea Însoțesc ritmurile 
noi ale existenței sociale șl 
politice, sub semnul ideilor 
progresului și justiției sociale. 
O lume efervescentă, deschisă 
la prietenie, cum probează 
sentimentele tradiționale față 
de țara noastră, manifestate 
cu diverse prilejuri și Întărite 
pe parcursul vizitelor între
prinse de președintele Româ
niei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, expresii ale solida
rității militante, ale aspirații
lor comune spre o lume mal 
dreaptă, guvernată de spiritul 
echității și de ideea unei noi 
ordini economice. Publicăm in 
acest număr citeva mărturii 
ale vitalității artelor africane, 
ale eforturilor de cunoaștere 
reciprocă.

România și țările Africii
• ..Acordurile de cooperare multilaterali dintre 

România și un mare număr de țâri din Africa deschid 
mari perspective pentru i ntmsi fi rare» cooperării eco
nomice. tehnice, științifice și culturale dintre tarile 
noastre. Vom face totul pentru a realiza aceste acor
duri in cele mai bune condiții, pentru întărirea cola
borării in toate domeniile”, afirma in 1974 secretarul 
general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu in 
raportul la Congresul al XI-lea_ Tot cu acea ocazie 
s-a subliniat importanța pe care o au extinderea și 
intensificarea colaborării multilaterale cu țările in 
curs de dezvoltare din continentul african, asigur in
dii -.se și in acest mod o perspectivă trainică cola
borării complexe dintre România și țările lumii a treia. 
De atunci, realitatea istorico-poli ti că a confirmat ne 
deplin justețea poziției partidului și statului nostru 
privind întărirea legăturilor de prietenie cu statele 
africane și sprijinirea luptei lor de eliberare social- 
națională și emanciparea lor în virtutea dreptului 
inalienabil la autodeterminare. Instaurarea de amba
sade și legații in aproape toate teritoriile africane li
bere, schimburile comerciale tot mai fecunde, efec
tuate in avantajul reciproc al partenerilor, asistența 
tehnică, livrarea de credite avantajoase și exportul de 
tehnologii moderne, adincirea schimburilor și contac
telor cultural-artistice și științifice, ajutorul moral și 
material acordat luptei popoarelor africane pentru 
absoluta decolonizare a continentului lor, iată tabloul 
actual al raporturilor dintre România și popoarele 
Africii. Vizita din primăvara acestui an a delegației 
de partid și de stat în unele țări africane a pecetluit 
o tradiție mai veche a legăturilor deja existente la 
toate nivelele, conforme cu principiile deplinei egali
tăți in drepturi, respectului independenței și suvera
nității naționale, neamestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc, renunțării la forță și la ame
nințarea cu forța, respectării dreptului fiecărui popor

de >-șă hotărî dezvoltarea economică și socială cores
punzător voinței sale. fără nici un amestec din exte
rior. Un exeznpîu elocvent • la 29 iunie 1977. președin
telui României i-am fost transmise sincere și frățești 
mulțumiri pentru sprijinul continuu și neprecupețit 
acordat de țara noastră cauzei drepte pentru care 
luptă poporul Zimbabwe, de către însuși președintele

organizației Z.AP.U. (Uniunea Africană a Poporului 
Zimbabwe). Joshua Nkomo. aflat in fruntea unei de
legații in România. A fost încă o ocazie ca. prin me
sajul celui mai de seamă fiu și reprezentant al po
porului, oaspeții să fie asigurați de întreaga solidari
tate a partidului și statului nostru in vederea asigu
rării victoriei cit mai rapide in lupta pentru cucerirea 
și consolidarea independent... pentru asigurarea pro
gresului și bunăstării tuturor popoarelor africane. în 
aceeași zi de sfirșit de iunie, cu ocazia încheierii 
lucrărilor Plenarei C.C. *1  P.C-R-. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a propus — intre atitea alte inițiative me
nite să sporească realist 3i eficace democratizarea și 
umanismul orinduirii socialiste m România — și în

ființarea Centrului național de promovare a prieteniei 
și colaborării cu alte popoare, în vederea intensificării 
schimburilor culturale ale țării noastre. în cadrul 
acestui organism vor activa desigur comisii pentru 
diversificarea și adincirea contactelor culturale româ- 
no-africane.

Oricare om de artă și cultură, dispus să cunoască 
creațiile tuturor grupurilor etnice, resimte că și din 
acest punct de vedere, al circulației străvechilor mo
tive și teme cultural-artistice, pămîntul e potund și 
contribuția așa-numitului continent negru este stră
veche și inestimabilă. Nu întîmplător, se pot desco
peri interesante și fertile contiguități și izvoare co
mune in folclorul popoarelor Africii și in cel est-eu- 
r o pe an. Amintesc fie și numai de acel rit malgaș al 
țatidret. descris de G. Ferrand in Contes populaires 
malgaches, atit de asemănător frăției de sînge și în
scrisului cu singe din basmele, baladele și legendele 
române. Scria Ferrand că „fatidra are drept scop să 
facă prietenia intre două persoane cît mai strîns po
sibilă. Tot ce posedă unul, aparține celuilalt și re
ciproc". O asemenea ceremonie a jurămîntului de sînge 
oferă un mijloc de extindere a solidarității, venit ade
sea să spargă deosebirile de rang social, vîrstă, sex. 
Mai amintesc că africanii au un erou de poveste asi
milabil lui Făt-Frumos. E vorba de un copil extrem 
de isteț, emancipat și justițiar, ale cărui geneză, creș
tere și dezvoltare sînt sublime, copilul fiind încă de la 
naștere apt să vorbească, să vineze, să aducă drepta
tea semenilor. (Cf. basmele baule „Cum cel mai mic 
dintre oameni a fost cel mai deștept" sau „Copilul 
care a gonit animalele în pădure"). Răzbat din ase
menea imnuri închinate frumuseții vieții vitalitatea și 
încrederea lucidă a popoarelor africane în viitorul lor, 
făurit cu propriile forțe și în concordanță cu milena
rele lor tradiții naționale.

Mircea Constantinescu

• EXPRESIE A TRADIȚIONALELOR LE
GATURI de prietenie statornicite între po
poarele Africii șl țara noastră, manifestă
rile consacrate Centenarului Independenței 
au prilejuit reafirmarea sentimentelor de 
stimă față de realizările noastre, față de 
destinul unei națiuni tinere și viguroase, 
capabilă de opere durabile în ordinea civi
lizației și a culturii din lumea de azi. S-a 
spus de multe ori, cu prilejul vizitelor pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu în Africa, s-a 
subliniat în cuvîntărlle prietenilor de pe con
tinentul negru, că România poate constitui 
un exemplu, în sensul de argument pentru 
modul cum un popor liber și stăpîn pe 
soarta sa poate să-și construiască un destin 
istoric demn de trecutul său.
• EXPOZIȚIA JUBILIARA, deschisă la 

Lagos, capitala Nigeriei, a prilejuit o amplă 
emisiune de televiziune, consacrată cente
narului Independenței de stat a României. 
Cu acest prilej, pictorul S. Yussuf a susținut 
o amplă expunere, o adevărată Introducere 
în studiul istoriei, vieții și expresiilor artis
tice ale poporului român, evocînd lupta sa 
pentru independență șl unitate națională. De 
asemenea, artistul nigerian a înfățișat cîteva 
dintre cele mai reprezentative monumente 
Istorice și de artă din țara noastră, subli
niind valoarea lor estetică și caracterul re
prezentativ.

O LA ORAN a fost deschisă o expoziție. 
Centenarul Independenței de stat a Româ
niei, care a prilejuit o amplă manifestare 
inaugurală. In cadrul vernisajului au luat 
cuvintul reprezentanți ai autorităților muni
cipale, salutînd evenimentul și exprimînd 
sentimente de admirație față de realizările 
politice și culturale ale poporului nostru- 
în cei o sută de ani de la Independență, 
poporul român a parcurs o distanță uriașă 
pe calea ridicării sale pe culmile cele mal 
înalte, s-a subliniat în luările de cuvînt.
• IN MAROC, LA RABAT, a avut 1OC O 

seară de filme documentare românești de
dicate Independenței. Au fost prezentate 
filmul Glasuri din războiul de independență, 
precum și alte filme consacrate trecutului 
de luptă și aspirațiilor poporului român, 
reflectate în monumente de artă și eveni
mente memorabile. De asemenea, au fost 
evocate aspecte ale construcției socialiste și 
realizări ale României de azi.

repere Un mare poet confruntări
Poezia 

continentului negru
radu ce rea poemelor lui Leopold Sedar 
Senghor a fost pentru Radu Cârnecî o 
frumoasă obsesie, de-a lungul mai multor 
ani, materializată in cele din urmă prin 
monumentala ediție bilingvă publicată de

editura Lniven, cu titlul Jertfe negre. Inițiativa 
traducătorului român este cu totul remarcabilă și 
prin faptul că el a deschis unghiul din care se re
leva an mare poet, iar nu doar purtătorul de mesaj 
specific, intr-un eontex*.  exotic de etnografie poct- 
coloniaiă- Leopold Sedar Senghor a fost citit și tra
dus de Radu Cârnee pentr'i amploarea universulnl 
său problematic și pentru luxurianța copleșitnare 
a mijloacelor de expresie, tn care ae amalgamează 
trăsăturile europene p cele afrw*ne_  Poetul 
gntudinii" ce exprimă ca bb ponăsag- de anrtm al 
poporului sau. eockscxxund un fe; «Se sapa sta ana 
plină de rtaboftna. de areșn * de peeteu. dar p

sală, renumitul africanolog german preciza. că 
..Nu Drohria națiune, ci alte națiuni, străine, 
determinau această evidențiere calitativă ; ast
fel din literatura lumii devenea literatură uni
versală numai ceea ce ajungea să fie cunoscut 
dincolo de nrourlul scatiu lingvistic".

Africa neagră ciuta și povestește atit în unele 
limbi si dialecte locale, dar mai ales in limbile 
eurooene sub a căror sferă de influentă fi-a gă
sit secole de-a rindul. Jahnheinz Jahn relatează 
că din cele 700 de limbi africane, doar 47 sint fo
losite in creația literară. Același africanolog 
orecizează că in Aaîsymha există 970 de scrii
tori dintre er»» Slfl scriu in limbi europene, iar 
AM in limiu africane.

ClaudeL I 
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francis majela
Domnule crocodil
Domnule CracotM, W-t de =*■«  
Nu mă sftțra
Cautâ-b □ ta exta
Lasă-mă so frec dmcela.

Oehaunataeegi — dr SW

In spatele hmu Venter M

Le tară rtrâmnitic
Le lasă doar tartaa unde

Masacrează poporul 
tevaroi i

smt tagreptaL

acare cu an aeu txxtetar. uniwenml «mmalter ro
tarii o exirtenrt trăită sub wwuil njacnhi! per
manent. iar iubirea se definește ca o forță de 
perpetuare a exteiențe : ..Forul se IBtaDera. 
lemnul se inizauu ! Flacăra se arinqr. perne 
not nine da - > Besxe noi bîomu. o. Ktarau ! 
Khmrum pornește la drum, pe J*' spre 
soare" (Cketece tumstecieel.

Boeăa mesei relevi r in acest rawn lis
tai eternitatea s trecerea, sxadtul vrur al ta*  
crurilor in raport cu viata, os irită ca va traseu 
sure moarte : Jn nuouik neare ale abttatei 
and Sîtănin»! / aicAnu taerarUe (Acu soarele ; 
si el se naște si mere n wrrou se-ntoarce. Făcu 
kma : d ea se nație s Dvere m tocau se-ntoar- 
ce. ' Făcu octa ; a el se oaste a piere n du 
se mai intoarce". (Di i* l ue Ui tartar ia assalta).

Si cind tandrețea pătrniMfe in umvemil do
mestic. soatiiil seexirizant este definit arin ra
portare la azresnnea animalieră : .Hiena nu-i 
aici, duhul zeosnocului azi e liniștit / Stai cul- 
caL cotata! meu. si odihneste-te ! Elefantul « 
lesal. / odihneșie-te (Ciutee de les<Aa).

Domnule Crocod>l. deidâde ti "“o verde 
Lasă-i m ajungă la Sceteto :
Alexandra, MaMlodi. Gwgutetftu p Langa. 
Incalzește-b mima înghețata 
îmbunează-ți sufietel eaârt
Și la sa-mă so trec dmcoio- 
Domnule Crocodil, mi-mi scurta nota
Trebuie să mă răzbun pe Venter și pe clica lu> 
La să-mă să trec dincolo
Shh L.. Shh !... Shh !_ Whaa— aa-ah I
O I ajutor... I ajutor. I ajutor. I

sc rostogolesc spre d și-i 
xtaobesc carnea

Crima din John Vorster Square
Rniîftiî au arestat multi tovarăși
In închisoare mu Iți au fost uciși
Oameni nevinovati sint duși la interogatoriu. 
Imaginea e cumplită 
înfricoșătoare
De iad —
Pereții sint stropiți cu sînge, groaiâ și moarte.

Themba a (ost chemat înăuntru
Intre timp alții așteaptă.

Themba sângerează — a ortta aproape —
Se prăbușește fără cEaos&r-ă.
Dar acesta m e shrseOad — ci doar începutul. 
Esle larii in camera de dec*oculare  
Curentai a sfredelește teu pul
Urlă ca o capră in agonie
Aleargă i nebunit prin cameră căutând scăpare 
Creierul lui scris nes te metalic.

Apoi e scos din cameră și totul reîncepe I 
Rasiștii nu s-au săturat
Pumnii și cizmele lor il piseaiâ iar
II lovesc cu picioarele... I
Și iarăși— I
Printre lovituri improșcă cuvintele :
„Ți-am spus doar...**  
Apei tirâsc cadavrul afară
Și-l îngroapă.

Fotbal ’76
Era 1*  MM
In centeta orașului Soweto
Uimea aștepta nerâbdăioa*e  marda meci ta

anului 
Intre echipa sud-africană Sftitem XI 
Si echipa studențească Fast XI
Mecnri se juca pe stadionul dn Orlando Wes1 

High School 
Ora începerii — 9 dimineața
Microbiștii anticipau agitați scorul 
Fotbaliștii din echipa System XI 
Cu cămăși kaki - costume cafenii 
Cizme roșii de piele și 
Șepci de culoare închisă 
Cu automate in mîini
Veniseră să-și înfrunte rhrtaii ;

Microbiștii jubilau
Noi, studenții purtam cămăși albe 

Flanele cenușii și pantofi negri de școală

Gata, incepe I Mingea la centru
Uroa I Goi 1
Primul gol, primul glonte e al lor 
Portarul nostru Hector Peterson
N-a văzut glontele tras de Jimmy Kruger.
S-a aruncat - incercind să apere poarta 
Dar - prea tirziu pentru lacrimi.
Jocul devine masacru :
Ei, cu rafale de automate
Noi, cu pietre și apă.

In românește de 
Victoria Andreescu

Dar Orlea tel negra se fanae cunoecut in toată 
plenitudinea sa in țara noastră odată cu ampla 
amotone de lirică negro-africană. O taaptă care 
rbnta wtta (1977). publicată in traducerea 
S manei CaUescu-Draaos si Gheorghe Dragoș. 

ac nani cale, wn surite a M de poeți care 
scriu in hmbite franceză- entaeză si portugheză, 
dm JB de ton. piirund in aria de cunoaștere a 
cmtorikr dta tara noastră. O vanta tematica vâ
nată. neorezentato de oegritudine. sentimentul 
bbertotii etotaul mmm, draoostea pentru na
tură. rasa ari iijsitor. iuiare. dansul festiv, de 
r.tua! sau de Înotă ete, eoostituie componentele 
acest» univers fine.

EjocuI cuvintului. ca simbol al comunicării, 
denoet al experienței existențiale si mesaj al 
dorinței de libertate, se înscrie in ritmuri repe
tabile. asemenea unei muzici in crescendo : 
.Cuvintul dorințelor noastre! / Cuvintul lanțu
lui nostru ! Cuvintul doliului nostru ! / Stră
lucește in lacrimile văduvelor / în lacrimile ma
melor si ale orfanilor tnindri“. (Jacques Rate- 
manaiara — Rituri milenare).

Negritudinea este asumată cu demnitate. înre- 
eisErind insă adeseori in poezie o rezonantă tra
gică. Ea este semnul distincției fată de alte po
poare. simbolul existentei trăite sub zodia asu
pririi. visul spre o altă viată, luminată de năzu
ința sore libertate : ..Sint omul de care se plîng 
ei că le înfrunt pedanteria. / omul de care rid 
ei că le înfrunt obstacolele — frunză-n vînt, 
purtată pe adieri de vis uri “. / (Bernard Bîndin 
Dadie — Frunză-n vini).

Frustă, directă, retorica liricii africane este 
impregnată de un anumit patos romantic, tipic 
unei lumi care-si găseste propria identitate in 
devenirea sa spre o existență autonomă. Peisa
jul devine ei insuși stare de suflet, spațiu al 
nostalgiei, expansiune a spiritului in lucruri : 
..Adu-ți aminte de-o blindă înserare / lingă fin- 
tină de dansul ierbii unduind in vint / de firul 
aoei furisindu-se-n adincul văii“. / (Jean Bap
tiste Mutabaruka. Adu-ți aminte).

Orfeu cel negru are fete multiple. El este ca 
o harfă eoliană ce cintă pe toate coardele uni
versului.

Acest itinerar liric african oferă doar citeva 
secvențe' dintr-un univers de creație care va o- 
feri Omenirii, intr-un viitor nu prea îndepărtat, 
mari surprize, ce vor intra pe calea regală în 
muzeul imaginar al artei.

Romul Munteanu

• UN FILM de cea mai stringentă actua
litate este în curs de realizare în Senegal : 
Bako sau celălalt mal. Pelicula tratează via,a 
de cruntă mizerie, adevărat infern contem
poran. — pe care o trăiesc muncitorii care 
emigrează clandestin în Europa, in căutare 
de lucru. Sint descrise condițiile inumane, 
mașinațiunile „negustorilor moderni de 
sclavi", privațiunile materiale și frustrările 
morale, întreaga odisee a peregrinărilor a- 
cestei categorii de damnați ai unei lumi 
strimbe, supusă capitalului și alienării.

• UN PASIONANT Jurnal egiptean sem-
Deaxă, in Manila Review, Leonidas N. Bc- 
Ofua. r murul publicist fiii pin», autor de 
cArți asupra artei din țara sa șâ asupra că- 
llEXcSZcr In satele unite ale Amvtcu. 
tokieneuga dui țara faraonilor
a prdleitm toi Amm o suită de meditații 
a^-pra culturilor străvechi p asupra desti*  
- ritrt anei p a omului: „pentru c*.  la urma 
urmei, ce rimtne din mine, după ce am să 
mor. decît ceea ce este nemuritor: gindul.

• produs al minții; simțim intui, produs al 
«erodtiiHtații; conștiința, produs al incon
știentului universal, al totului rational. Cu
vintele mele sint. Împreună, piramida mea 
$i ele vor trăi după mine, dacă au viață 
Intr-adevăr; dacă nu. vor rămîne pe vecie 
îngropate In nisip, pentru a fi dezgropate 
de vreun cercetător în căutare de ruine 
pentru vreo teză".
• O MARE REVELAȚIE o constituie poe

mele Iul Jean-Josepb Rabearivelo, poetul 
malgaș. născut !n 1801 și mort în 1930. Tra
duse tn englezește de către John Reed și 
Clive Wake, versurile Iul Rabearivelo consti
tuie. cum afirma un recenzent, „capodopere 
perfMrte, bine cizelate, produsul unui artist 
desăvîrșh". în tradiția post-simbolistă, poe
tul reia balade din Madagascar, Iar tensiunea 
celor două filoane culturale devine plină de 
efect, cum subliniază și cei doi traducători, 
în prefață : „Cunoașterea foarte exactă a 
dezvoltării poeziei franceze, la Rabearivelo, 
coincide cu aprecierea poeziei tradiționale 
malgașe, cunoscută sub numele hain-teny —, 
Iar In poezia sa de maturitate ajunge la o 
fuziune originală a celor două tehnici".

• LITERATURA SE AFLA ABIA LA IN- 
CEPUT IN ZAMBIA, conchide William Saidi, 
cunoscut autor de nuvele, iar scriitorii din 
această țară africană au sarcini specifice, 
legate de dezvoltarea patriei lor : „Rolul 
scriitorului de aici este limpede: să portre
tizeze, în mod interesant și atractiv pentru 
cititor, toată oroarea adaptării fără preget 
a stilului de viață apusean în Zambia. Rolul 
său este să amintească zambienilor că, deși 
țara lor are bogate rezerve de curru, de
sigur epuizabile, Zambia este încă o țară 
în curs de dezvoltare sau, In alte cuvinte, 
este de fapt săracă Așa stînd lucrurile, 
zambianul trebuie să se adapteze stilului de 
viață al săteanului simplu, a cărui existență 
e săracă, dar lipsită de boli de inimă, diabet 
Șl obezitate, încit e de mirare că n-a fost 
emulată de așa-zlșli zambleni sofisticați de 
la orașe".
• SCRIITORUL CAMFRUNEZ R. PHI-

LOMBE abordează în revista Lotus proble
ma bilingvinismului în țările Africii, din 
punctul de vedere al artistului care folo
sește cuvinte : .... scriitorul african, pentru
că scrie într-o limbă străină, este confruntat 
cu o mare dualitate interioară. între mintea 
sa (care este africană) și condeiul său (care 
este european) se petrece o dramă perma
nentă a separării. Dacă operele sale sint 
uneori pline de expresii și imagini neeuro- 
pene, nu înseamnă că avem de-a face cu 
fantezia unui autor, cl mai degrabă cu ne
cesitatea pe care o simte de a exprima uni
versul său cultural specific."
• LA EXPOZIȚIA DE LA CITE INTER

NATIONALE DES ARTS au participat trei 
artiști plastici tunlsieni, ale căror lucrări au 
fost comentate pe larg de presă. De aseme
nea, un pictor și un gravor, algerieni. Un 
element frapant pentru toată lumea a fost 
vlrsta tînără a plasticienilor africani, în jur 
de treizeci de ani, precum și suflul militant 
al operelor expuse. Sînt folosite filoanele 
tradiționale, modurile de expresie a artelor 
străvechi, în slujba conținutului revoluțio
nar al unor lucrări angajate în contempo
raneitate. O notă aparte a constitult-o ex
traordinara amploare a talentului acestor 
artiști.
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