
ANUL XX 

30 

(795) 

Simbâtă 

23 iulie

1977

8 pagini

1 leu

Proletari din toate țările, uniți-vâ I

Luceafărul
Sâptâminal editat de Uniunea Scriitorilor

din Republica Socialistâ România

Principialitate 
și rigoare în critica 
criticii literare

O storia literaturii romane ar fi golită de o 
bună parte a substanței ei dacă am renunța 
la capitolul criticii literare. Critica literară a 
fost o componentă cardinală a literaturii ro
mâne în toate momentele ei importante. Scri

itorii noștri romantici au simțit nevoia criticii literare 
și, polivalenți, au făcut și critică literară cînd a fost 
nevoie. Ideea schimbului de idei critice, a dezbaterii de 
principii dăinuie încă de la ei. Unul din articolele lui 
Alecu Russo, spirit critic acut al generației de la 1848, 
se numește chiar Critica criticii. Foarte sever S-a ară
tat a fi in criticele sale Titu Maiorescu care s-a impus 
mai ales prin critica ideilor curente, critica criticii, de- 
cît printr-o critică de analiză la text. Nici activitatea 
lui Gherea, urmașul direct al lui Maiorescu, cu care 
intră într-o polemică cunoscută, n-a evitat etapa discu
țiilor de principiu, adevărat moment de critică a criti
cii. literare la sfîrșitul secolului al XIX-lea. Confruntarea 
de opinii, dezbaterea principiilor, delimitarea punctelor 
de vedere sint constante ale tradiției noastre literare. Nici 
mai tîrziu lucrurile n-au stat altfel .Din cele cinci vo
lume ale Istoriei literaturii române contemporane scrise 
de E. Lovinescu trei sint volume de critică a criticii. 
Efortul lui E. Lovinescu de a-și preciza punctul de ve
dere în dispută cu alte condeie critice e mai vechi. El 
începe înainte de primul război mondial cu Revizuiri, 
continuă după război cu volumele de istorie literară 
dedicate ideologiei, criticii literare și mutației valorilor 
estetice, pentru a continua, la sfîrșit de carieră, cu o 
lucrare cum este monografia Titu Maiorescu sau Titu 
Maiorescu și posteritatea lui critică veritabile lucrări 
de critica criticii literare. Dialectica unei vieți literare 
superioare, a unei literaturi bine constituite, cum este 
literatura română, cere confruntarea de opinii, pole
mica de idei, vigoarea spiritului critic.

La recenta Conferință națională a scriitorilor, cu- 
vîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu a reamintit no
bila misiune a scriitorului român de a se inspira din 
viața oamenilor muncii, din viața constructorilor socie
tății noastre socialiste. în lumina aceleiași cuvîntări 
exigența actului critic se cuvine a fi păstrată la cota 
lui impusă de tradiția noastră literară și de princi
piile filozofiei marxiste. O critică vie, competentă, 
exigentă este un auxiliar puternic al, literaturii. Nece
sitatea unei critici eliberată de tot ceea ce-i ponte 
parazita activitatea, (subiectivism exacerbat apologe- 
tism etc) a fost una din temele asupra căreia la re
centa Plenară a C.C. al P.C.R. s-au oprit mai multi 
vorbitori. Pentru a da conștiința de sine a unei litera
turi angajate pe drumul construirii unei vieți noi, ani
mată de principiile socialismului și ale comunismului, 
critica noastră literară nu poate fi absentă de la marea 
confruntare de principii și de opinii. Situarea ei pe 
pozițiile filozofiei marxiste, ale materialismului dialec
tic ii asigură o perspectivă ideologică superioară în 
acord cu dezvoltarea societății noastre socialiste.

Importanta fundamentării filozofice a actului critic 
a fost din nou subliniată cu prilejul lucrărilor recentei 
plenare. întărirea activității criticii literare în general 
a sectoarelor de critică de la revistele literare și publi
cațiile cotidiene e una din sarcinile cele mai impor
tante ale criticii noastre și nu doar ale ei. Critica nu 
există în sine și pentru sine și are nevoie de un cadru 
principial, obiectiv de desfășurare a activității. Insis
tența asupra promovării unei critici îndrăznețe, ple- 
cind de la principii și susținindu-le. este motivată si 
de unele aspecte ale felului cum s-a exercitat, uneori, 
critica noastră literară. Cantonată mai ales in coloa
nele publicațiilor culturale in chip de foileton și re
cenzie, mai rar studiu critic de amploare sau studiu 
critic în volum, critica literaturii actuale s-a arătat nu 
o dată înclinată să renunțe la rolul ei de judecător al 
valorii creației literare. Absența aprecierii de valoare 
in comentariul critic poate duce la confuzia valorilor. 
Scrieri minore sau lăturalnice au fosi comentate cu a- 
celași limbaj, analizate cu aceleași mijloace ca și scrie
rile de importanță reală. Nu de puține ori critica lite
rară curentă a mărginit analiza unor cărți la aspectele 
de suprafață, de tehnică, de ..scriitură", evitând să dis
cute conținutul propriu-zis al cărților, ideile kw. me
sajul lor real. Folosirea unor metode critice moderne 
incomplet asimilate sau deplasat folosite duce la ace
leași rezultate. Tehnicismul analizei are și el un rezul
tat negativ deoarece împiedică disocierea ideatică obli
gatorie și necesară și in cimpul literaturii. Nu toate 
cărțile sint de aceeași importanță tematică, problema
tică, ideatică. S-au observat în comentariul cite unui 
critic ciudate pendulări de la o carte la alta a ace
luiași autor. Atunci cînd scrierea satisfăcea gustul pen
tru scriitură sau evaziune a criticului, autorul era elo
giat ; atunci cînd cartea se angaja intr-un cimp de 
probleme precise, afișînd opțiuni ideologice scriitorul 
devenea brusc discutabil, valoarea cărții fiind pusă sub 
semnul întrebării. Cazul unor cărți de opțiuni subliniate, 
deschise, dar desființate pe motiv de lipsă de valoare 
artistică a conviețuit alături de acela al unor cărți a 
căror deschidere ideatică discutabilă, și ea destul de 
vizibilă, a fost trecută cu vederea, cartea fiind înfățișată
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Kogâlniceanu, tinâr — ulei de Mircea Banuca

RESPIRĂRI

Regele căpșunilor 
și al coarnelor 

de melc

Eugen Jebeleanu 
^4rena.

r^«C o privire leneșă si blinda asupra 
Coroane zemoase puse pe 

respirarea dinții a ncului-nâscut. A- 
runc o tiaidâ ți nepipâitoare vedere
asupra grației cornului de melc cu 

Xhi in virf de după ploaie, exact in fața exis- 
>nței stele.

Căpșună care țe pune peste căpșună, care 
M pune peste căpșună. care se pune peste căp
șună, - de ținea propriilor lor greutăți, zob se 
foc ți zeamă dulceagă, Adio, coroană roșie și 
țimburoasă pe deasupra, pe care aș pune-o pe 
Creștetul moale ți proaspăt ți curat al respirării 
iintii, a nou lui-născut.

De unde, mă bate gîndul câ nu trebuiește a 
je pune niciodată o căpșună peste o căpșună.

Văd cu ochiul meu ochiul ca un punct pus 
după un vers de al lui Shakespeare, cel aflat în 
Vidul unui corn de melc ivit de după ploaie. 
Taurul poate impunge cu cornul pentru că al 
taurului corn, nu are ochi la capăt, ei virf. Cornul 
de taur de are noroc pe toreadori îi inpunge. Și 
dacă acest corn al taurului îl putem vedea încu
nunat cu mantia roșie a singelui de toreador, 
pe cornul de melc nu-l putem vedea încununat 
decit cu o vedere de ochi.

Melcul ne învață că ochiul este un virf.
A-ți pune amprenta degetului pe un ochi de 

«ele nu numai că este o invitație la orbire, dar 
țl o cunoaștere a unei cochilii de piatră și de 
var in care spirala nu este altceva decît scriitura 
unei foste vederi, un fel de A cu care, îndeob
ște, după cum mai ținem minte, se începe atît 
a avea, și, cu mult mai puțin a fi.

Meditez fără de grabă, dar fără de întoar
cere, și de râzgîndire câ a pune degetul pe o- 
chiul din virfui cornului de melc, poate fi evitat 
de câtre cei care fără sâ oibe corn, ou totuși 
ochi.

Dragile mele căpșune și scumpele mele coar- 
r.e de melc cu ochi in virf, eu sunt regele vostru!

Nichita Stănescu

LECTURI

Radiografia 
unei epoci

A ntinsul studiu pe care A. Simion îl dedică 
uneia dintre cele mai intunecate pagini din 
istoria poporului nostru *)  se citește cu un in
teres de excepție, dar și cu multă durere. Nu 
numai tragismul faptelor narate imprimă 

tensiunea capitolelor, ci și darul incontestabil al auto
rului de a le așeza intr-o ecuație dramatică, a cărei 
soluție se impune ca evidență, covirșind orice tentație 
a gindului spre interpretări alternative. Documentele 
oficiale ale epocii, citatele din presa timpului, memo
riile ulterioare ale martorilor și pârtiei pan ților la eve
nimente sint utilizate cu o remarcabilă stringență 
demonstrativă, incit concluziile fiecăreia dintre secven
țele studiului au pregnanța sentinței. Este incontestabil 
pentru noi faptul că vocația de istoric presupune nu nu
mai cunoașterea aprofundată a unei epoci, ci și talentul 
de a-i înfățișa profilul și nu numai profilul. Și A. Si
mion este unul dintre istoricii care dispune din plin de 
acest har.

A devenit un loc comun obstinația celor ce recenzează 
cărți de istorie să afirme că in paginile unui studiu sau

Mihai Pelin
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Schiță
pentru un balet

Dacă aș muri in astă seară, 
nu mi-ar părea de mine rău deloc. 
O lună care încearcă să dispară 
dă, lunecând, norilor foc.

Doi tineri, ținându-se de talie 
Sunt două statuete ce fug, ale 

aceluiași loc.
Pămintul rămâne pe loc.
O, Brutus, o, Cassius, o, Italie...

TINEREȚEA CLASICILOR MI^H
Tînărul Eminescu 

și fascinația 
dramaturgiei istorice

Limba 
noastră

Limba noastră românească, 
E așa cum alta nu-i, 
Limbă veche de lumină, 
De eroi ți de statui. 
Nimeni nu mai are-n lume 
Grai cum este-al ei, de dor 
Ne-a făcut pe fiecare 
Peste gind stăpinitor. 
Ciți au vrut să ne-o 

răpească 
Niciodată n-au putut 
A rămas aici, de veacuri, 
Unde viața ți-a-nceput. 
Cel care-o vorbește astfel 
Cum ne este-n bătătură, 
In loc de cuvinte spuse 
Numai flori ii ies din gură. 
Cine-o cautâ-o găsește 
Și pe fote și pe ii, 
Pe ștergare, pe marame 
Și pe-atitea veșnicii. 
Slavă ei și închinare 
Pentru graiul ce ne-a dat 
Nu mai plingem cu ea 

astăzi 
O avem pentru cintat.

Noi ne ducem, fiecare, 
Unde-i datul, rînd pe rind, 
Ea, cit lumea va rămine 
veacurilor luminind.

Virgil Carianopol

IN PAGINILE 2 — 3

Din marile probleme ale 
literaturii pentru cei mici
VIAȚA CĂRȚILOR : • M. Ungheanu despre • .Răpirea Mietei" de Gica luteș 

• .Aventuri in Deltă" de Nicolae Crițan « .Biblioteca fantastica" de Sonia Lar ian • Dorin Tudoran 
despre • „Cărticică de patru ani" de Constanța Buzea • Dan Laurențiu despre • .Casa dintre por
tal oci" de Ruxandra Berindei ți Modest Morariu • Al. Ștefănescu despre • „La zei acasă sau o călă
torie lirică prin Elada" de Ion Brad • Valentin F. Mihăescu despre • „Povestea celor zece frați" de 
Șt Aug. Doinaș • Cartea de debut : Al. Piru despre • „Zburătorii" — culegere a cenaclului din orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

• COLOCVIILE -LUCEAFĂRULUI**  • Participa : • Ștefan Aug. Doinaș • Sonia Larian • Mircea 
Săntimbreanu • Gheorghe Tomczei • Gh. D. Va sile • • ..Ut pictura poesis" de Artur Silvestri

Un spațiu 
deschis 

fanteziei
încercare de definire a literaturii pen- 

Otru copii este o întreprindere mult mai 
dificilă decît ar fi de așteptat. începind 
cu însăși circumscrierea acestui terito
riu cu granițe fluctuante.

Dacă în privința literaturii in proză pentru 
copii, narațiuni și motive permit grupări speci
fice unei tematici proprii și unor tendințe forma
tive prin moralizare mai mult sau mai puțin ex
plicită, literatura in versuri pentru copii se do
vedește a fi o zonă incertă.

Condiția bivalentă a poeziei „pentru copii“ își 
află ilustrarea în versurile lui Tudor Arghezi. 
De-a baba oarba ar putea figura într-o antologie 
de poezii pentru copii, dar n-ar putea lipsi 
tr-o antologie a marii poezii argheziene.

Arghezi dovedește că universul copilăriei 
și nu este o lume a tuturor privilegiilor, in 
candorile sînt subminate de Idee.

Literatura în versuri pentru copii nu mai ponte 
fi definită în afara dublei modalități de lectură.

Otru copii esU 
dificilă decît 
cu însăși cin

din

es! e 
care

Sultana Craia
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De la basm 
la experiența 

realității

I
iteratura pentru copii constituie unul 
din rarele cazuri in care poziția recep
torului determină in mod definitoriu 
structura ți orientarea mesajului este
tic. Autorul trebuie să scrie nu numai 

in conformitate cu gustul cititorilor (vezi cazul 
romanului polițist), ci și pe mdiura puterii de 
înțelegere a acestora. Prima condiție pe care tre
buie s-o satisfacă o asemenea lucrare nu este 
una estetică, ci una psihologică : ea trebuie sâ 
corespundă cerințelor respectivei rirste, să fie in 
consens cu puterea de înțelegere ți de imaginare 
a copiilor. Problema este mult mai simplă in ca- 
zul basmelor decit in cazul narațiunilor inspirate 
din viața cotidiană. In prima situație „regula~ 
genului cere, de la bun început, instaurarea mi
raculosului : acesta este codul comun, puntea 
care unește orizonturile cognitive ale cititorului 
cu universul cărții. nu numai atit : basmele 
se desfășoară, în ciuda nenumăratelor variante, 
pe baza unor scheme in general identice, în care 
orice nouă creație trebuie să se încadreze. Recu
rența lor constituie încă un element cunoscut, 
incă un factor care facilitează accesul in lumea 
operei literare.

Cu totul altfel stau lucrurile în cazul povestirii 
„realiste1*.  Pentru înțelegerea mai exactă a pro
blematicii ridicate de constituirea unor asemenea

IN ACEST NUMĂR : Versuri de Florin Costinescu • Carolina llica • 
George Țărnea • Doina Uricariu • Patrel Berceanu • Ion Drăgănoiu ® 
Despina Mincu • Proză de Toth Maria • Fragmente critice de Eugen 
Simion • Profil de Dan Cristea • Atelier literar de Geo Dumitrescu •

narațiuni, voi folosi două exemple : romanul „O 
stea din toate e a mea" de Gica luteș (reeditare 
a cărții „Cei de la Crisanta**,  apărută în 1974 la 
Ed. „Ion Creangă1*)  și volumul de povestiri „Re
creația mare" de M. Săntimbreanu (Ed. „Ion 
Creangă", 1973). Cei doi autori scriu despre copii 
și pentru copii. Aceasta înseamnă adecvarea na
rațiunii la specificul vieții lor de zi cu zi și iden-

Mihai Coman

u soun o noutate afirmînd că teatrul 
renrezintă oentru Mihai Eminescu 
ceva mai mult decît un accident sen
timental, înscriindu-se, propriu-zis. 
intre marile iubiri care-i marchează

întreaga existentă. Se cunoaște activitatea-! de 
sufleur 1a trupele iui Iorgu Caragiale. Pascaly 
sau Teatrului National, de copist de roluri sau 
chiar tentativele actoricești, ca să nu mai evo
căm. in cu totul alt plan, traducerea valorosului 
tratat al luj Rotscber : Arta reprezentării dra
matice sau prodigioasa sa carieră de cronicar 
dramatic care Începe, la virsta de 20 de ani, 
cu articolul de sure repertoriul Teatrului Națio
nal. nublicat in Familia, de la Pesta, si sfâr
șește cu însemnările din Timpul (un volum 
imens, cu prețioase reflecții, pe care Ibrăileanu 
nu ezită să le opună exegezelor celor mai mari 
critici români !).

în contextul acestor Dreocupări. De cit de 
nasionate oe atît de statornice, atrag. în chip 
firesc, atentia încercările dramatice, cum sint 
Mira, variantele poemului Andrei Mureganu, 
Alexandru Lâpușneanu sau Bogdan-Dragoș. 
Cine s-a introdus in intimitatea manuscriselor 
eminesciene știe insă că imaginația tânărului 
autor clocotește, dut si si molii. de atâtea pro
iecte dramatice. unele realizate fragmentar, al
tele schițate vag sau menționate doar sub for
ma unor titluri. Una dintre frumoasele nebunii 
ale virstel ? Citind scrisorile trimise de 1‘» 
Viena lui Iacob Negruzzi. unde se arată preo
cupat de găsirea formei în care ..părțile singu
lare- să se găsească intr-un raport armonios 
intre ele. nu do ti să îndepărtezi 
tele cu Pricina smi poate bucăți 
olozia talentului juvenil dintr-o 
nară, dintr-un unic nucleu solar

îsi are tâlcul său faptul că. 
aceste lucrări dramatice au făcut obiectul unor 
reprezentații teatrale, deși nu întruchipau texte 
finite ci variante de atelier. Interesul de tot
deauna pe care-1 trezesc regresiunile ad ori- 
rinem ? Vraja exercitată de momentul Genezei, 
cînd mișcările subterane fac sâ se configureze 
— desnrinzindu-se din cețuri —. conturul noi
lor continente ale creației ?

Unii s-au arătat neliniștiți ca nu cumva apa
riția De scenele teatrelor a unor lucrări care 
nu reDrezlntă exnresta cristalină, ultima, a tra
valiului scriitoricesc sâ nu tulbure imaginea 
sublimată, consfințită a marelui poet. Temeri 
implicate si in procesul versurilor postume și 
care credeam că s-au sDUlberat odată cu pu
blicarea magistralei ediții a lui Ferness ici us 
(numai pe baza acestor restituiri putindiPse rea
liza, in întreaga ei semnificație, aventura scrisu
lui eminescian).

Să ținem seama că spectacolele la care ne-am 
referit au tintât. in chip deliberat, un scod cul
tural. Teatrul din Botoșani — care a avut meritul 
de a fi inaugurat asemenea initiative — urmă
rea. nici vorbă, să aducă un omagiu geniului 
tutelar al acelor locuri. Reprezentările lui Bog- 
dan-Dragos. in cadrul ..Teatrului Manuscrip- 
tum“ al Muzeului literaturii române, s-au înscris 
deschis intre granițele unor a pecta col e-dez ba
tere, însoțite fiind, de fiecare dată, de cite o 
diligentă expunere menită să introducă ne spec
tatori în lumea de taine a creației tânărului 
Eminescu.

Caracterul științific al unor astfel de demon
strații nu se cere a mai fi subliniat. Mihai 
Dimiu. pentru a definitiva varianta pe^care a 
pus-o în scenă (excelent, după opinia mea), a 
trebuit să confrunte textul publicat de Iuliu 
Dragomirescu. în 1906. cu descifrările mai noi, 
datorate unor specialiști (respectiv transcrierea 
realizată de Marin Bucur). Așadar, ambiții de 
arheologie literară, puse sub semnul efortu
rilor actuale de întregire si restituire a patri
moniului literar national, sau. pentru a folosi 
o comparație mult gustată de neuitatul Per- 
Dessicius, operații de scafandru care scoate la 
supralată. din adincurile submarine ale manu
scriselor. neprețuitele perle.

Căci, bănuim, nimeni nu se îndoiește de va
loarea revelațiilor de laborator artistic, de ro
lul instructiv al unor asemeneă investigații 
care-1 surprind pe Mihaj Eminescu în i posta-

raport
eindul că tex- 
smuLse de ex- 
matrice origi- 
a! creației.

în ultimii ani,

Prezențe • Sport
Al. Oprea

Continuare în pag. a 6-a Continuare în pag. a 6-a
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ăpirea Mletei este o povestire pentru 
copii in care miraculosul explodează 
in plin real modificînd integral înfăți
șarea acestuia. Fantezia povestirii Gî- 
căî Iuteș amintește de inventivitatea

grafică și coloristică a filmului de animație. Mie
ta desenează un tablou asistată de ursul Klaus, 
de maimuța Miki și de motanul FofoneL Dar 
cînd încearcă să completeze tabloul cu o urare 
adecvată călimara se răstoarnă ți din lichidul re
vărsat apare purcelușul Picapic care minjește 
totul în violet. Evenimentul are consecințe ne
așteptate și spectaculoase. Miki fuge. Picapic re
fuză Bă se întoarcă în călimară, zina Anilină, 
protectoarea lui se înființează, zadarnic, pentru 
rezolvarea lucrurilor. Dar Picapic nu e de găsit, 
maimuțica s-a refugiat în stradă urmărită da 
Klaus, zina Anilină a dispărut cînd Mieta l-a 
chemat pe Bogdanei la telefon să vină să vadă 
minunăția. Fire „bărbată" și realistă, Bogdănel 
ironizează vedeniile fetiței șî-i zugrăvește în bă
taie de joc și fără talent un zmeu și o vrăjitoare.

Al doilea tablou e și el sursa unor aventuri 
pline de neprevăzut. Zmeul și zmeoaica se în
trupează din tabloul lui Bogdănel, o fură și o 
sechestrează pe Mieta, iar Bogdănel trezit și îm
pins la acțiune de motănașul fetiței pleacă pe 
urmele ei. Schema e in fond aceea a vechiului 
basm de vreme ce avem de a fiice cu un zmeu 
șl o vrăjitoare care răpesc o fată, iar micul Făt 
Frumos pleacă în ajutorul sechestratei. Nouta
tea este că trama veche e pusa in condiții mo
deme. Sechestrarea si eliberarea Mi . are e- 
lemente comune cu filmu] polițist Fără taler’-! 
ei la desen nici Zmeul ni a Vrăjiicarea nu poc 
să vieze, Mieta este pentru ei Specialistul md_>- 
penaabll pe care-! răpesc șl lzoleazl a
de a-1 pune în slujba Mr. EatM e ingerud<s*  
cere factori auxiliari pentru a âjtiga thrtp S< - 
chestratorii se conformează și furi si purcel u «fi 
Zinej Anilină, frații Iul Picapic, firi de care. 
Mieta pretinde ca nu poate salveze
sechestrat ori L Apare și Bogdănel care. In-xit de 
ajutorul său. Foton el, acționează ca un de:ecr.v 
experimentat El intră singur cu mult tupeu 
în chiar reședința Sechestra tori lor mizlnd pe 
efectul surpriză ți pe intimidarea ace^fora. 
Bineînțeles totul se termină ca in ban ^au ca 
în replica lui modernă, filmul poutii! HI IMM ’ 
end. Intenția instructivă « evideaU A-toa
rcă închipuie situații amuzanu cu că
rora familiarizează pe m’cul otitor c- 
mu cerințe ale vieții de țoale z-ieie A»»n:*»ra  
cerească a lui Bogdanei îl învăț*  re <i=: “« 
Cumulus. Aventura mauButiGĂJ. toar"^ 
« un prilej pentru inj berea clorul .n dsepTJ- 
rile și îndatoririle ptetor.ulu:. Zina AruL.-a e și 
ea o noțiune nonă servită <-u aubelirato cuthmi- 
tifii celor mic.. Autoarea nu afițeax*  pretenția 
adîncimlL dorința că fiind aceea de a instrui in 
chip ■ greatiL Un important punct de sprijin al 
textului sirrt inmostl*  ilusuatu ale Stele: 
Crețn.

în Pas dau*  trei- rrtaeM ae fare văzută ia 
același deghizament spumos >-*en;ia  educativă. 
Doi mid școlari se Las*  tentați de felurite pecie 
și uită de carte. Ei suportă rnrwnn'c icrele, 
imaginația autoarei e plină de vervA. si. p«mtru 
a scăpa de pedeapsă, «pui trebuie M refacă hi 
chip corect lecțiile greșite. Un deget arătător se 
mișcă mustrător și didactic pr.a fi>**  pov<r<:_r-i 
răpindu-1 parțial din farmee Pe a?xuâ Gica 
Iuteș versifică, discret și alert, aiders Ma
rin Sores cu in Unde fagi*  de aeaaă : A. dar 
Cutăriță a prins un biet mot»- 4 l-a tegh-?su:î 
In ghiozdan. In timpul orei, motanul a sărit ca 
din praștie in fereastră, a spar: ge^mui p a fă
cut țăndări o glastră ! A__ dar dupre ’mneaiui, 
zice-se că nu mai știe ce ** năsroceak*  : se 
foiește In bancă, de-ai crede ei are riie că- 
prească ! Aruncă In capul celorlalți cu bom
be de hlrtie ! înțeapă cu ace de gimăke ! Se 
strîmbă la fete ca maimuțoiul Ia menajeri®— 
Din orice toc. peniță, zbimiiton face domnul 
Cutăriță". Povești ea Mei lada «ie serialul Girai 
Iuteș în care fiecare episod «re drept eroină pe 
broasca țestoasă Melinda. Intim plănle cn anima
le sînt scurte, simple și vorbele mai ale*  des
pre pedepsirea celor răi <i răsplătirea celor bun:. 
exact cum trebuie să fie intimplăriîe in litera
tura pentru cei mid. O nesecată invenție 
de tip infantil pune Glca Iuteș In botezarea 
personajelor. Iată citeva nume : broscuța Oc- 
ca, iepurașul Făfănel. Oara-căpr.oara, lupu Hau. 
sticlarul Zoilâ bărzoiul. vulpea Una. himogul 
Hîr, veverița Veve, ursul Strsu. Grof mutrețui. 
mierla Lala. coțofana Nana, aridul Cid. Ghlo e 
chionoaia, vulpoiul Loll, zmeul Aldebaran etc. 
Nota lor copilărească întărește fan tezismul gra
țios al povestirilor pentru copii scrise de Gica 
Iuteș.

dacă unele povestiri pentru copii fac uz 
de o figurație fabuloasă. Aventuri la 
Deltă, de Nicolae Crișan. face parte 
din narațiunile de inspirație realista. 
Personajele nu se mai deplasează 

cu ajutorul unui mănunchi de fire căzut din 
mătura vrăjitoarei ci cu șalupe sau vaporașe cu 
motor, zmeii sint absenți, ia fel rinele sau pă
pușile brusc însuflețite. Radu e un copil 
care are ocazia să-și facă vacanta in Delta Du
nării și ne povestește cu entuziasm „aventurile- 
acestei vacanțe. Nid aventurile lui nu seamănă 
cu ceea ce subînțelege de obicei cuvin tul. Nu se 
petrece nici un furt, nu apare nici o echipă de 
exploratori sau spioni, copiii nu încap pe miini 
răuvoitoare. Aventuri în Deltă e o carte despre 
fapte și împrejurări obișnuite la gurile Dunării 
care văzute cu ochiul inocent și proaspăt al co
pilului capătă o dimensiune nouă. Cu alte cu
vinte Nicolae Crișan ne înfățișează Delta cu a- 
jutorul unui ochi care nu s-a blazat, capabil de 
uimire și de entuziasm acolo unde ochiul băr
batului experimentat e gata să claseze rapid 
materia. Literatura acestui unghi de vedere are 
o solidă tradiție. Radu iși povestește vacanța pe 
tonul pe care o face Huck în dezacord perma
nent și declarat cu reacția celor mari care trec

\________________ ___________________

indiferență peste momentele pasionante alecu . .
vacanței în Deltă. Din ce se compune povestirea 
lui Radu î Din deplasările cu șalupa Săbwara. 
din nenumărate partide de pescuit, din transbor- 
darea pe altă ambarcațiune, din prietenia cu 
Grișa, copilul cu proteză la mină, pentru că i-a 
m in cat -o un somn uriaș, din prezenta la 
pescuitul morunilor, din observarea atentă ai ui
mită a viețuitoarelor Deltei, ca a unei nunți 
lipovenești. Copilul e in egal*  măsură fasc.cat 
de vitalitatea faunei și a florei bălții ca «a de 
măiestria oamenilor locului, moț Simoca ori nea 
Nicu. adevirafi stăpini ai Deltei prin priceperea 
cu care fac față oricărei împrejurări. A Lent-a 
pentru capitolul de gastronomie al Deltei ae 
impune și ea. Este aici ceva din visxxaea 
sadovenlană asupra lumii bălților fiara d® 
caia de negură, împărăția a pe bar) dar ca • nacă 
mai realistă. Viața păsăretului « urmări ti ca a 
od a lent la fot mă și paberome. ca • <>•■ -w - 
tență de ornitotog. Nu sânt estate md aapf 

rwtvieniL-u r'.etăctiâc Drite*  « crqcd 
d. «cprrs cum eveșauseJe berze » prc«en*  
foiseeasc*  *ecr«âior  nocur^e atunc 
ta o cere : Jtn acwnura *rau  au 
flMMa wft «KM <â

t^»d U

as

învățături 

prii 
sensibilizare

n tandemul Constanța Bu2ea (text) — 
Petru Botezatu (ilustrații) s-au intîlnit 
două sensibilități ce prețuiesc, așa cum 
se cuvine, armonia dintre mesaj și ex
presie artistică. Ciștigul se dovedește cu

atît mai mare, cu cit, lucru știut, cărțile pentru co
piii de vîrstă preșcolară pun in fața autorilor greu
tăți multiple și de naturi diverse. Prima dintre 
aceste probe de foc este introducerea subtilă, dar 
și atrăgătoare, treptată, dar și percutantă a cuvin
telor noi, necunoscute pînă în acel moment co
pilului. Este tocmai operația ce-i reușește exce
lent Constantei Buzea. Căci, pe lingă priceperea 
lansării cuvîntului nou, poeta are și harul de-a 
ridica în jurul acestuia un adevărat scenariu. 
Această gimnastică a minții pe care o propune 
poeta nu e tulburată niciodată de stridențe, de 
încercări sterile de-a supune „lectorul" la ope

ra U peste puterile sale asociative. Asta nu 1n- 
rnmrt*  ins*,  ca textele Constanței Buzea culti

va pasivitatea ; d*™potrivă.  ele sint incitatoare 
la cwb uiitate. ginttre. dar păstrează o medie de 

pecie ore Iri *ub  care) atenția copilului să 
■a w aOe asoadiBiă.

Dacă vdkracă p»a*ru  ccc<l acnee de a!0 ao- 
tan rtrăbmvac ara dexteettaaaa declinăm cu- 
nxaeiag. pns Pasa® tpsataacăe poa^btie șt imprw 
ador-, pna peana d> a le invvata m rv- 
lawsflB ia anflrict. dac*  a^to irrzuri fiwrw
prxa rsttsvdcmrW spacsacd al aaasMgca^r for 
aaanadL pna trwadnrta mbacxmA. aaa propaa

Cmwaaaca Bsmms waaaa* BeMm a mia. > -ai 
eev. dadefi : rat^aA. «Mbt, ta Indru-
raaewa ^radnk wdcMMvt ana ■vaadri^an

Un bilet 

de călătorie 

pentru 

Străvechea 

Eladă

Dorin Tadoran

CASA.

n*7-L —r*  puțin timp, o carte pentru
.-ty tu tocul mso’.zti. semnată de Ion 

: Le «ei areri • călătorie II-
i ie*  prta Dada. Canea — publicată de 
Etferura -Ioo Creangă" lntr-o frumoa

să prezeofca.'e grafic*  aparținind lui Victor Ma- 
șik — cuprinde fotografii ale unor veatigii de 
aifijteUui*  și artă greacă antică Însoți te de ex- 
pUcapă in versuri. însoțite, de fapt, tot de ..foto- 

insă ale unor idei, dintre cele mai ele
vate, In legătură cu străveAea civilizație a Ea- 
tV4 eu ccnditi*  umană In general.

Farmecul in*cipU!  constă nu numai in
tVruvJtnn lor ijdică, a. mai ales, in rezonan
ța de bronz pe eare o au. in mod neașteptat, cu- 
v^îrie cpuae In joacă. A^a se intimpiă, de exem
plu. îs lexrul Partheneaalui in care.
rt-Tp*  camumcarea spontani, copilărească a pri- 
melar impresii (—Simți respirația tinără / A pie- 
tr^for nemuritoare ? / Num*. ’ rana adincă Lâ- 
Mt*  de sataa timpidial ' încă mai doare.") și 
cfejpă acuturarea dapoțefior criatalini al cuvin
telor. e«-n uneîă poezii hartane („Marmora-i 
floare, / Lujerii crinilor țis / Cerul sculptat, a- 
polin. / Hora ce joacă in linii / Albul polen al 

ae face auzit ecoul unor reflecții ora
culare. amintind vocea încărcat*  de evlavie a 
amorului Careapendețelar („Codru clădit, de 
te-ufrunt, / Iei luminat, dar cărunt !“).

Multe poeme sint dependente de imaginile 
care le-au inspirat. Dependente Iasă in sensul 
că Ie pun in valoare pe acestea din urmă, fădn- 
du-le Li m desprind*  din vecinătatea imediat*  a 
r—lnfoj ți să navighexe- cu ajutorul unor pinze 
iirice care profit*  rJ de cea mai slabă adiere, spre 
alt orisonL Catrenul Maaeafaral („D duce să-1 
oad*.  i Pe-altarul căru: zeu ? ' Din cauza triste
ți îi pare-atit de greu.“) trebuie, de pildă, citit 
dap*  cori lemp La rea animalului purtat de sclav 
șt copleșit de o stranie Inglcdurare, care răsco- 
îește in noi. In romăni, amintirea căprioarei lui 
Tjhiț dup*  rum alt catren, din Puiiienecle 
LCărind poveri, și fete și băieți. / Păreau co- 
piz.-Ateuei. ai zeului Apollo. / De multă frumu- 

de-nțefopciune beți. / înmărmurind pe fri
ze ci dăinuind acolo.-) nu poate fi înțeles fără a 
ved^a hmina. surprin**  — datorită unghiului sa
vant ■!« d-- J:tc<raf — pe chipurile tinere imor- 
talixase In beenreliei.

zista și a învinge în fața năvălitorilor, despre a 
fi, aici, dintotdeauna. Cei zece frați (cu însușiri 
asemănătoare însoțitorilor lui Harap Ațb) sint un 
singur trup, o țară, care, simțind primejdia 
(hoarda tătărească) montează un „scenariu" ve
rificat in repetate rânduri și îdentțficșt in chip 
simbolic cu istoria acestor locuri. Temutul
Han-Tătar este întîmpinat de unul dintre .eroii 

lirici. Vorbărețul, careul poftește să adăste (ne
dezmințită lege a ospitalității, cu virtuți diplo
matice) la gospodăria fiecăruia dintre frații săi : 
„Ei țin să te poftească / rînd pe rînd. / Le-ai 
face mare cinste ospătînd / la masă 1 după le
gea românească, / la fiecare dintre ei în casă". 
Demonstrând forța fiecăruia, Vorbărețul adre
sează, In fapt, un avertisment abia voalat, pe 
care hanul tătar 11 ignoră. Ironia este suve
rană : „Hanul binevoi sâ-1 liniștească : / Nu 
stăm prea mult in țara românească. / Suntem 
în trecere. Deși iubiți, / ca pesta tot, / suntem 
nițel grăbiți, j Socot / să stăm doar două nopți 
de tot. / Aș vrea să stau mai mult, însă nu 
pot". Invazia se declanșează. Tabloul are o des
fășurare apocaliptică. Ștefan Aug. Doinaș este și 
aici același creator veritabil, în stare să înalte 
cosmosuri și apoi să le arunce în haos. Viziunea 
dezastrului, construită prin acumulare de imagini 
terifiante, in cavalcadă, judecată în plan estetic 
este superbă.

Cotropitorii jefuiesc, însă, o țară falsă, o lume 
întoarsă, pustie de oameni, un miraj crescut pe 
talpa lui Somnorea. cel de-al șaptelea frate (ci
fră magică). Este imaginea poetică cea mai tul
burătoare. grea de sensuri. Somnorea își scutură 
piciorul și apoi II cufundă in mare (ritual de 
purificare) în timp ce țara adevărată, cea eternă, 
rămine neclintită în străvechea-i matcă, dincolo 
de efemer : „Bătrâni, ! stăteau de vorbă doi ru
mâni i Aud. ori mi se pare ? / zise unul. / Nu 
vine oare-o zarvă dinspre mare ? / Parcă s-ar 
trage undeva cu tunul... / Ce fel de lucruri picu
ră înaltul ? / Cad brotăceii toamna prin lăstari ? 
/ — A? ! zise altul. I Plouă cu Tătari..." Cuceri
toare prin simplitatea și prospețimea imaginilor, 
captivantă prin dinamismul epicului, cu accents 
de fină Ironie și umor suculent de esență popu^ 
Iară, ușor accesibilă șl în planul simbolurilor. 
„Povestea celor zece frați" constituie, nu numai 
o lectură plăcută ci una cu reale virtuți forma
tive. Mai important este. însă, un alt fapt pe 
care-1 consemnăm cu plăcere.

O carte pentru copii este o carte pentru copii. 
Nimic mai mult dar și nimic mai puțin. Altfel 
«pus. Ștefan Aug. Doinaș rămine egal cu sine. 
Adică, poet.

Valentin F. Mihăescu
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or^ia Pop. te c*  hir-
toczs - arira am foal oădure cu veve
rițe. cu caxjerci. cu rruz.**  pe mie <nm»nea- 
ta s£*~  - ■ tMMDe.a de rou* — — Șî-si mai 
ammw ? E vremea care -*  povestească gustul 
fruozejev diss^daLa. crxui c*  s-au cu
rOA*  ? Sau-. — Nu. P'x?. Au uitat. Oamenii 
je-au cu Ira lor intelectuală.
F»ntru < zuszm e un fleac nesem-

fVZL-V. Aia nc ei*  idl 7^.
Micțil trib al anima Ir for. plantelor și mine

ralelor remtegnax Bseum după ce au trăit ex- 
perienta culturii — natura ss cultura fiind trăi
ta y'imiîian s parale., o mare doză de umor 

distracție rafinată ae naște din gradele va- 
de incongruentă ale a ltora — se amu- 

ză și se ceartă coomp precum once familie u- 
mană plecată in excurs je Căci, deși Pop in
dan 1 si Ghinda. Sconcsul n Scoancsa. Motanul 
Si Hypocampul sint urmăriți, oe rea mai mare 
Întindere a cărții, acasă, in ..casa dintre por- 
toiaci". ei duc existenta aventuroasă și im pre
vizibil*  a regimului de campanie, cînd la fie- 
cître nas le infim oină surpriza si necunoscutul, 
laudă textuală dar mai aies subtextual*  a cu
noașterii auro rale a lumii, iar umorul 1st 
are originea «n tratarea lucrurilor celor 
mai obișnuite cu ochiul mărit al contactului cu 
cele exotice, al prejudecăților culturale cu ju
decățile vii, interogative ale viratei naturale. 
Măruntele ..scandaluri metafizice" care se țin 
lanț in casa, altfel unit*  Drintr-o nesfirșită iu
bire, a personajelor noastre — cu un Popindău 
Pop minat de o nepotolita curiozitate și un 
Motan Muti-Puti iremediabil blazat, cu un 
Sconcs-tată scriitor, cronicar al peripețiilor tu
turor și o Scoancsa-mamâ. pe cit de grijulie 
și gospodină, pe atit de fidel*  nobilei patimi a 
cititului — nu face, in fond, decit să transfere 
microclimatul oricărei familii cumsecade in ino
centa fabuloasă a copilăriei.

Cartea Ruxandrei Berindei si a Iul Modest 
Morariu, scrisă cu o vervă a invenției și tru
culentei verbale captivantă, nu poate si. mai 
ales, nu trebuie povestită. Lanțul ei nesfirșit 
de întlmplări. adeseori doar ..experimente teo
retice" născute la incidența dialogului si inte
rogației. nu este egalat decit de ironia, umo
rul si dragostea care o însuflețesc de la prima 
la ultima pagină.

Dan Laurențiu

Ci îî != culaborărue «de r-j Ion Miri ea. Ion
Brsd deetdLșie șt tn m&jagzît rea-

isale. ale instan-
ta^eelor fotofrafice, dnt realizate din numai ci
teva trăsături, tăiate cu siguranță In marmura 
albă a hlrtîei : „Nu. N-a prea fost victorioasă — 
Atena ! i Și totuși, ee frumos, In plin război, / 
Să ai răgazul să-fi mai legi sandaua !“ sau 
_ De- a ti ta dntec, miinile s-au frînt / Și lira geme 
■ aff’^ră In vint" sau „Noi, curioși, privim sub 
frunte / Vuind cuptoarele gindiriî."

Cartea Tui Ion Brad este totodată, un miracu
los abecedar, o scriere de inițiere a copiilor (și 
trj numai a lor !) in spațiul spiritual al anticei 
Elade. Ea *e  Înfățișează, deci, ca o călătorie in 
fiuîp, intr-un timp deopotrivă real și fabulos, 
care face să ooexLste Praxiteles și Apollo, Par- 
tb'renul și Olimpiii, munca de zi cu zi a olaru
lui și expediția argonauților in căutarea linii de 
iiir. Pe măsură ce o parcurge, cltitorul-ropil des
coperă cu lndntare o lume solemnă șl atrăgă
toare. iar cititorul-matur se redescoperă pe sine, 
intr-o ipostază pe care, absorbit de treburile zil
nice, o uitase aproape cu totul.

Al. Ștefănescu

0 

eulegere 

d a 

cenaclu

onsiliul județean al organizației pio- 
Cnierilor din Bacău a editat de curînd 

sub îngrijirea lui Gheorghe Izbășescu 
o culegere de versuri și proză a cena
clului „Zburătorul" din orașul Gb. 

Gheorghiu-Dej. Colaborează 54 de elevi de școa
lă generală din clasele IV-VIII și 18 elevi de li
ceu, băieți și fete, între 10-14 ani și 14-10 ani. în 
general poeziile nu sînt bune ca poezii și se 
pune întrebarea dacă trebuie publicate Intr-o a- 
semenea cantitate, dar, lăsînt la o parte multe
versuri convenționale, se poate vorbi de com
puneri corecte măcar sub aspect gramatical, de 
exerciții de exprimare in scris utile. Unii, văzînd 
că n-au avut ecou, se vor lăsa, alții, puțini, vor
persevera și poate că mai tîrziu vor izbuti, sem
nalăm citeva piese promițătoare. Prima aparține 
elevei Camelia Foita din clasa a IV-a, școala

0 legendă > 

patriotică ■

• deea de la care pleacă Ștefan Aug.

1 Doinaș in cartea sa, intitulată neutru
(La începutul lecturii) „Povestea celor 
zece frați" (Editura Ion Creangă 1976) 
se află rezumată în celebrele versuri 

ale Iui Mihai Eminescu, din Scrisoarea III : „Șî 
de-aceea tot ce mișcă-n țara asta, riul, ramul, / 
Mi-e prieten numai mie, iară țîe dușman ^ste, I 
Dușmănit vei fi de toate, făr-a prinde chiar de 
veste". Pornind de aici in linia liricii patriotice 
de formulă tradițională, poetul alcătuiește o pa
rabolă transparentă, perfect adecvată vîrstei 
cititorilor cărora le este adresată cartea, glăsu- 
ind. in versuri impecabil lucrate, despre oamenii 
acestui pămint, despre un mod specific de a re-

Mircea Barzuca : „Logodnicii*

generală nr. 9 și se intitulează Iepurașul : „Iepu- 
rașu-n graba mare / Merge-n clasă să învețe ! 
Basme, poezii mărețe, / Despre neamul iepu
resc- I însă cărțile se pare i Sînt din foi de ver- 
ze crețe / Și cu mintea lui isteață, / Prin învă- 
țătură-adîncă / El atît de mult învață / Cartea... 
pînă o mănîncă..."

Camelia Foita cultivă poanta. Eiena Husneac 
din clasa a IV-a, Școala generală nr. 5, optează 
pentru duioșie In Puiul de căprioară : „Pe pajiș
tea întinsă / mereu mirositoare / se lasă mîngi- 
iat / de-o floare-ncîntătoare, / un pui de căprioa
ră / micuț și cafeniu / tot așteptînd pădurea / 
să-1 cheme... că-i tîrzîu..."

Glumeț e Ion Negoiță din clasa a V-a, Școala 
generală nr. 9, în poezia Motănel ! „Cu ochi 
mari, / Codiță lungă, / pisicuța stă la pindă. / 
Stă pe burtă / Șoriceii să-i ajungă. / Pe cînd ea 
stătea la pindă / Motănel, băiatul ei, / Veni cu 
doi șoricei / să-i tragă la judecată / c-au mincat 
pastrama toată".

în fine, o mică speranță deșteaptă Omul de ză
padă, poezie de notație de Florin Chirilă din 
clasa a VI-a, Școala generală nr. 1 : „Stă in 
curte, strîna grămada, / singur, omul de zăpadă.! 
Are ochii de cărbune, / Nasul roșu lung și 
drept, / iar tigaia veche, veche, / i-a căzut pe o 
ureche."

Dintre liceeni, citabil e Gheorghe Sterpu, anul 
III, Liceul de chimie. Pastelul său Oltuz, în ma
niera Vasile Alecsandri, dezvăluie capacitate de 
viziune și reprezentare. Imagini și îndrăzneli de 
limbaj : „Văd Oituzul, apă mică, șerpuind prin
tre nămeți, / Văd arinii de pe luncă îngropați 
cu totu-n iarnă : / Te văd lunca mea, frumoasă, 
maiestuoasă, cum îngheți / Văd cum rîpe som
noroase stau cu bărbile-n zăpadă. // Pe alocuri 
văd pămlntul înghețat, străin și gol, / Zăresc apa 
înghețată, îngropată în nămol. / Munții pletele-și 
revarsă ca-ntr-o mare de argint. / Somnoroasa 
iarnă geme pe coloane de granit. II Ori visez ori 
văd aiurea o lumină pe natură, / Mă uimesc vâ- 
zind în ape auroasa brumătură ; / Umbra taini
că se-nalță pe castele de cleștar ; / Căprioare, 
urși și iepuri stau pe vatra ei de jar."

Deși unii termeni sînt eminescieni, iar rimele 
imperfecte (argint nu rimează cu granit) 
Gheorghe Sterpu e un poet virtual. Rămine să 
citească și poezie modernă și să-și găsească to
nul propriu.

Al. Piru



COLOCVIILE « LUCEAFĂRULUI»

literaturii pentru cei mici_ _
florin 

costinescu

Un joc serios

1 — Afirmarea teore
tică a unei granițe de 
netrecut, a unei deose
biri de specie, între 
literatura propriu-zisă 
și literatura pentru 
copii este greu de sus
ținut. Desigur, s-ar 
putea spune că litera
tura (pentru adulți) 
are o zonă comună cu 
literatura pentru co
pii, aceea a narațiunii 
fantastice. Practic insă, 
lucrurile sunt mai sub
tile si mai complicate. 
Istoria literară ne ara
tă clar că anumite 
genuri, ca basmul, fa
bula, parabola etc. — 
în întregimea lor, deci 

nu numai parțial — sunt destinate atît adulților 
cit și copiilor. Mai mult : aceeași istorie literară 
ne furnizează exemple de literatură pentru 
adulți, scrisă ca satiră socială sau ca relatare 
(reală sau imaginară) de călătorii, care a deve
nit hrană spirituală pentru micii cititori. E 
zul lui Gulliver sau al lui Robinson. Si invers : 
o poveste, destinată exclusiv copiilor, ca Peripe
țiile Alisei în lumea oglinzii, se arată a fi o pro
fitabilă lectură pentru cei mari. Personal, cred 
că literatura pur și simplu, prin cîteva genuri 
ale ei, cum ar fi narațiunea fantastică, jurnalul 
de călătorie, relatarea de aventuri, parabola sau 
fabula, conține anumite procedee (greu de enu
merat aici) care ating întotdeauna sensibilitatea 
infantilă, acționează asupra personalității în 
formare a copilului, hrănindu-i și stimulîndu-i 
îndeosebi simțul umorului1 2 3 * * * și imaginația. Incit o 
parte a literaturii propriu-zise se va adresa în
totdeauna și copiilor ; și invers : o bună litera
tură pentru cei mici poate fi adesea o lectură 
substanțială și pentru cei mari. Timpurile mo
derne au impus necesitatea specializării în cele 
mai diverse domenii ; de aceea, personal, pot 
să accept ideia unui scriitor pentru copii. Con
diția adevărată a realizării lui nu stă însă în 
diferența specifică, ci în genul proxim : un 
scriitor pentru copii trebuie să Ce. întii de toa*e.  
un bun scriitor pur și simplu. Căci, după cum 
se știe, nu există specializare fără măiestrie, jar 
aceasta, la rindul ei. presupune vocație Vedem, 
desigur, o mulțime de produse ale literaturii 
pentru copii, in care nu se manifestă decit o 
anume facilitate de a trata, intr-un anume mod. 
o sumă de teme specifice ; dar aceste produse 
intră în categoria, mai vastă, a para-literaturii 
in general, excrescență parazitară (deși, pină la 
un punct, avind o oarecare utilitate) pe corpul 
oricărei culturi.

1 — La asemenea in
terviuri. in general, răs
punsurile se bazează, 
fatal, pe truisme. N-am 
să fac decit si repet 
și eu truismul spurn nd 
cu mindrie că literatu
ra pentru copii este și 
literatura pentru ma
turi. Pe de altă parte, 
vorbind din perspecti
va fostului copil pot să 
spun că nu e atît de 
limitată înțelegerea de 
către copii a literatu
rii pentru oamenii 
mari, cum se spune, 
sau a celor bătrini. Nu 
mă socotesc un cititor 
precoce, dacă atunci 
cind citeam pe Ju'.es

Verne începusem și lectura din Balzac. Mai greoi 
am fost cu receptarea poeziei. Bineînțeles, insă, 
că există o anume specificitate a scrisului pen
tru copii. Există modalități de exprimare numai 
a acestei literaturi. De aceea, avem surpriza ca 
nu întotdeauna tentativele scriitorilor de a sene 
și pentru copii sa fie încununate de succes.

2 — Comoditate, lejeritate nu, pentru că. re
pet, este foarte anevoios să le vorbești copiilor, 
să ți se pară că te înțeleg, să ai credința c--i 
faci mai înțelepți și mai buni. Dar poate aminti
rea aceluiași ©opîl, U care m-am refen.. tn-.i 
ambiționat să scriu cărți pe care mi-ar fi plăcui 
să le citesc, copil fiind, cu iscălitura mea pe 
copertă. Pe de altă parte, ceva din roman
tică- a poeziei mele, o atmosferă muzicală, m-au 
condus către această literatură, inadecvat numi
tă pentru copii, dar căreia, din păcate, nu i-<,m 
găsit o formulă de determinare pe măsură. Mai 
adaug o altă frază concluzivă. dar dureroasă 
pentru mine : Scriu cărți pentru copii pentru că 
nu am copii.

3 — Și aici trebuie o anumită îndepărtare in 
timp pentru a căpăta perspectiva realității, cit 
mai precis dimensionată. Eu cred că nu ne vom 
despărți niciodată de Feți Frumoși, numai că ii 
vom intilni in iposțaze modeme, nu neapărat 
înveșmîntați in frumoase costumașe naționale 
de către cine știe ce „bunicuță culturală**, (așa 
numesc eu ființele care eșuind in căsnicie iși 
tratează refularea scriind cărți pentru copii, 
care, vai, din păcate, mai apar !) Și mă gindesc
că acest Făt Frumos cu nou veșmint nu trebuie
să fie neapărat cascador sau cosmonaut. In ge
neral se exagerează cu aceste ipostaze ale erois
mului, de parcă la tot pasul ne-am intilni cu 
proaspeți întorși din stele sau cu fărimători de

2 — Am început să scriu basme în versuri 
pentru copii pe vremea cind eram profesor la 
Gurahonț. De ce ? Atît din plăcerea de a le 
scrie, cît și dintr-o înclinare pedagogică, pe care 
mi-am recunoscut-o întotdeauna, șl care m-a 
împins, de pildă, cu mai mult entuziasm spre 
„cercul literar școlar" decît spre „orele de cur$/“ 
propriu-zise. Am fost antrenat sa scriu Povestea 
eelor zece frați ca un exercițiu de „joc cu versi
ficația". dar și ca fabulație semnificativă vizînd 
o permanentă a istoriei noastre : liipta împotriva 
cotropitorilor.

3 — Nu văd nici o incompatibilitate între ..ca
noanele-, nescrise, ale literaturii pentru copii și 
conceptul de „erou contemporan". Văd numai 
dificultățile multiple — pe care orice scriitor este 
chemat să le învingă — de a evita șabloanele 
unui pseudo-gen și cursele pe care ar putea să 
î le întindă propria sa facilitate la scris. Litera
tura pentru copii se scrie (vorbesc din experien
ță) cu plăcere nestăvilită, cu sentimentul unui 
joc al verbului și al imaginației, dar — nu mai 
puțin — cu seriozitate : ea nu e un simplu 
passe-temps, o distracție vulgară și superficială, 
ci o adevărată recreație a spiritului, fructul unor 
momente cind ne întilnim cu copilul (care n-a 
murit) din noi înșine.

Ștefan Aug. Doinaș

Nu ne vom despărți 
niciodată de 
Feți-Frumoși

Revista „Luceafărul" iși continui seria Colocviilor sale ocupindu-se, de astă dată, de 
problemele literaturii dedicate eelor mici. Publicăm in acest număr răspunsurile pri
mite, urmind ca in numărul viitor să continuăm seria răspuns urii ar la ancheta inițiată pe 
această temă.

1 — Literatura pentru copii se adresează, firește, unei anume virste, dar. scrisă pentru 
această virstă, in primul rind, ea se adresează in același timp și cititorului matur. In acest 
context, cum vedeți problemele literaturii pentru copii ? Cum impară ea aceste două exi
gențe ?

2 — Ce v-a îndemnat să vă alegeți acest gen literar ? Este o problemă de vocație 
sau una de „lejeritate" a abordării ?

3 — Trebuind să creeze eroi pe potriva timpului ■ostru. rau răspunde literatura pen
tru cei mici acestei cerințe ?

4 — Cum iși face critica literară datoria față de literatura infantila ?
5 — Vă rugăm să numiți cărțile românești pentru copii rare se detașează prin 

valoare.

autovehicole. Cred că spiritul „magic", feeric, 
tradițional al literaturii noastre folclorice va 
curge în noi tipare și vom vorbi de o continuare 
și nu de un sfirșit, cind vorbim despre eroii 
deveniți personaje de mit. E, mai ales, misiunea 
prozei pentru copii, dar, bineînțeles, și poezia 
iși are cuvîntul său de spus.

îmi vine acum în minte experiența profesoru
lui de desen de la Vulturești, care ne-a arătat și 
ne-a demonstrat că avem copii mult mai inteli- 
genți, mai frumoși, cu o mai mare putere de a 
recepta arta și poezia decit credem, uneori, noi 
cei maturi. Iată de ce am spus că Făt Frumos 
nu va dispare ca un mic erou, și. pentru că lite
ratura pentru copii să nu fie eterna Cenușărea
să, cum se spune comod, să nu fie nici Scufița 
Roșie înghițită de lupul anonimatului.

4 — întrebarea este foarte îndreptățită- Dacă 
s-ar face o antologie a textelor critice consa
crate literaturii pentru copii aparținind primi
lor noștri 10 critici de prestigiu, să spunem, ea 
ar trece cu puțin peste 10 pagini. Asta spune 
tot. Nu e doar o lipsă de humor să ignori o ase
menea literatură ci. mai grav, o criză de vocație.

5 — Mă socotesc un cititor onest și fără pre
judecăți, dar, e straniu, iată, nu-mi vine in minte 
nici un titlu. Sint atlt de încurcat Incit chiar 
dacă mi-ati cere să dau titlul ultimei mele cărți 
l-as da pe cel al penultimei mele cărți...

Ce-i mai lesnicios decit să ne propunem să 
gindim la prima mare carte pentru copii pe care 
o vom citi, poate, in curind. ȘL pentru că a venit 
vorba de „o mare carte" pe care o așteptăm, ar 
fi bine să ne gindim și la faptul că ar trebui să 
implicăm cit mai mult In scrierea unei cărți 
scriitorul, dar nu numai in scrierea ei. ci și in 
editarea, în ilustrarea ei. Să fie o implicare in 
destinul cărții pe care o semnăm.

Gheorghe Tomozei

Eternele cărți 
ale primei virste

1 — E amuzant (pină 
la un punct) să observi 
cum intr-o formă sau 
alta bau-baul se sim
te dator să-și facă 
apariția lingă aproaDe 
tot ce ține de lumea 
copiilor. Așa unul din 
ele. dintre cele mai 
vehiculate și mai inhi
bitorii postulează că 
literatura pentru cocii 
se adresează... tuturor 
viratelor, că ea ar de- 
zădea din condiția de 
literatură de îndată ce 
nu _impacă aceste 
două exigențe". Or, 
literatura pentru copii 
are șanse să devină 
ea Insist abia cind, 

emandpindu-se de această prejudecată va înce
ta să fie gindită. concomitent, și pentru copii și 
pentru măiuși. va renunța la acest straniu bice- 
falism. Sofismul este de tip post boc ergo prop
ter hoc. Adultul iubește intr-adevăr cărțile pen
tru cei mie. dar aceasta fie pentru că el însuși 
a fost vrăjit de eie cindva. in copilărie, fie mai 
ales pentru că niciodată copilul nu dispare cu 
desăvirșire din ființa sa_ In acest sens — și nu
mai in acesta — conced un anumit adevăr ex
presiei : „o carte pentru copii de la 5 la 90 de 
ani- Nu e de ignorat că sint și adulți care râ
mi n ei lir.z7i cărțile primei virste. dar nu pen
tru că acestea li s-ar adresa ..deopotrivă", „in 
același timp", „in egală măsură", ci fiindcă ei 
înșiși nu s-au maturizat suficient ca lectori, ră- 
mjnind captivii dozelor mai mari de aventuros, 
melodramatic, buf etc., adică tocmai acelor in
grediente ce dau caracteristicile literaturii pen
tru copii.

2 — Mi «e pare că și aici iși scoate cornițele 
O prejudecată = cea a ..lejerității" abordării. Dar 
piinea pentru copii se face mai ușor ? Mimarea 
In datele exterioare, maimuțăreala, da. este mai 
ușoară- Punerea in regie a miraculosului, ludi- 
cul — mai exact, săltărețul — gingăveala dimi
nutivală sau clișeistică pot deveni și devin nu o 
dată silabele acestui esperanto și, dobindind 
comestibilitate. circulă, se consumă. Dar tot su
rogate rămin. Scriitorul pentru copii are sau nu 
are vocație, ca orice alt artist al cuvintului. 
Ceea ce nu ține de talent cade sub incidența 
infantilizării. devine pachețel de litere pentru 
micul dejun.

3— Prioritare sint cerințele omeniei, modela
rea general-umană a copiilor, cu accent pe te
mele și performanțele integrării sociale. Așadar, 
o literatură a generozității, de promovare a 
afectului social, de exaltare a solidarității, bucu
riei creației, descurajînd capriciile și instinctua- 
litatea. in favoarea stâpînirii de sine, a ideii de 
țintă. S-ar putea ca răspunsul să pară tezist. 
Dar și problema abhoratului didacticism ar me
rita o discuție mai adincă. S-ar putea să avem 
de a face cu alt bau-bau...

4 — Cu bunăvoință zis. în nici un fel. Spora
dică și derutantă, fie alcătuind vitrine de titluri 
fără nici o intenție analitică, oricit de puțin in
strumentată. fie proclamind capodopere, simple 
mofturi pe cit de pretențioase, pe atît de subți
rele. critica literaturii pentru cei cinci milioane 
de copii — ea însăși o Cenușăreasă — iși așteap
tă prințul. După cum se vede, mai credem in 
basme...

5 — Marin Sorescu „Ocolul infinitului mic 
pornind de la nemic", C. Chiriță „Cireșarii". Oc- 
tav Pancu-Iași „Nu fugi ziua mea frumoasă", 
Gellu Naum „Cartea cu Apollodor", Tiberiu 
Utan „Ciopirțilă". Nina Cassian „Nică fără 
frică".

Mircea Sântimbreanu

Un personaj ideal 
in care copiii 
să-și regăsească 
aspirațiile vîrstei

1 — Vocația literară 
nu-1 Întreabă pe scrii
tor pentru ce virstă a 
oamenilor vrea să 
jerie. Ea se manifestă 
spontan Ia o virstă sau 
alta și se dezvoltă pe 
coordonate greu de 
imaginat inițial. Spe
cializarea începe mult 
mai tirziu și este de
terminată de cauze 
foarte particulare. Dacă 
unii simt structural 
înclinație spre litera
tura de copii (arghe- 
zianist spus) și se rea
lizează în acest gen, 
alții scriu cărți pentru 
copii paralel cu crea
rea operelor pentru ci

titorul matur. Alți scriitori n-au scris pentru 
copii dar operele lor au fost însușite de acest 
gen de literatură ca o justificare a valorii lui. 
Dar sunt foarte mulți cei care au considerat și 
mai consideră că in acest ținut eșuează cei fără 
navigări pe marile oceane și-și pot crea astfel 
domenii pentru un profit gras.

De acest lucru se fac vinovați atît autorii res
pectivi cît $1 redactorii cu care lucrează. Cel mai 
greu lucru este să respingi un manuscris cu con
știința că autorul a priceput cauzele, deși rar se 
găsesc aceia care le-ar recunoaște deschis.

A demonstra lipsa de valoare a cărții și impli
cit lipsa talentului nu stă la-ndemîrxa oricui. 
Spiritul'“Obiectiv trebuie să conducă ’totdeauna, 
și aci, decizia, dar cel mai adesea subiectivismul 
și spiritul concesiv fac ravagii.

2 — Cunosc acești autori — mai vîrstnici și 
mai tineri — care scriu cărți de cocii „din lejeri
tate". In ce mă privește am publicat, pină acum, 
majoritatea cărților in alte edituri și voi conti
nua să scriu atît pentru copii cit și pentru cele
lalte categorii de cititori.

3 — Eu cred că marca timpului pe o operă li
terară este una dintre condițiile fundamentale 
ale perenității. în literatura noastră pentru copii 
au fost create cîteva cărți ai căror eroi au fost, 
sunt și vor fi îndrăgiți de generațiile de cititori. 
Dar mi se pare că efortul scriitorilor în acest 
sens a scăzut mult.

în intilnirile cu copiii pe meleagurile țării 1? 
pun o Întrebare : „Care este eroul din cărțile 
citite cu care ați vrea să semănați ?“ Ei dau din 
umeri, se uită unii la alții. Tăcere. $i atunci vin 
cu altă întrebare. „Cum ați vrea să fie copiii din 
cărțile pe care le citiți ?“ ..Eu aș vrea să fie bun, 
curajos, să-și ajute colegii, părinții și pe bătrinii 
fără sprijin, să învețe bine. etc". Reiese că se 
simte nevoia unui personaj ideal, în care copiii 
să-și regăsească aspirațiile vîrstei. Este însă mult 
mai comod să scrii un șir de povestiri decît să 
concepi un roman, să creezi un tip ideal al co
pilului contemporan, cu răbdare, convins de ne
cesitatea efortului.

4 — Am citit în revistele noastre literare, și-n 
ziare, ecouri interesante despre cîteva cărți pen
tru copii.

Cred însă că există un teritoriu puțin explodat 
de probleme specifice. în care criticii literari ar 
putea opera analitic și sintetic foarte bine. Căr
țile oferă un bogat material pentru o dezbatere 
a problemei personajului contemporan în litera
tura pentru copii, dezbatere care ar putea lua in 
discuție reușitele și nereușitele, spre folosul 
scriitorilor și editorilor. Dacă revista ..Luceafă
rul" are în planul de perspectivă problemele U- 
teraturii pentru copii aș putea sugera citeva de 
interes acut și mai general.

5 — Sunt legat cu sufletul de multe cărți bune 
al căror redactor am avut bucuria și norocul să 
fiu. Dar dacă aș aminti doar una aceasta ar fl 
..Povestea celor zece frați" de Ștefan Augustin 
Doinaș. După părerea mea este unul dintre cele 
mai bune poeme epice din literatura noastră.

Gh. D. Vasile

Ut pictura poesis
rea îndeletnicire să ilustrezi o carte de 
literatură și mai ales una de poezii. 
Desenatorul e mereu in dilemă : să re
pete sub formă plastică „epica" super
ficială a operei ori s-o interpreteze in 

limbajul artei lui ? Ilustratorul e un exeget și un 
comentator atunci cind ingeniul literar descoperă 
coarda potrivită și in plastician ; o ilustrație va
loroasă de carte este în sine o creație nouă cu 
un pretext literar și nu un raport linear și colo- 
ristic asupra operei in ce are ea învederat.

Nu altul e cazul ilustrației la o carte pentru 
copii, cu mențiunea că aici proporția între text 
și reprezentare este mult mai strinsă. O legătură 
intre elemente e trebuincioasă și la destinatarul 
adult, insă pentru copil ilustrația e o completare 
a textului și o oglindire a lui. Toată această 
lume de culori, de linii întoarse, de rotocoale, de 
fumuri, de arbuști are pentru copil cite ceva din 
universul împrejmuitor. Imaginea e la el intiiul 
agent al fascinației pe care textul pur literar nu 
are decit a o spori. Plastica și poezia sint aci in 
raport teoreticește egal. Stricați această proporție 
scăzind funcțiunea literaturii și veți obține „Ies 
bandes-dessinees". Micșorați retorica plasticii și 
veți obține o scădere notabilă în sensibilitatea 
cititorului preșcolar. Textul e pentru el o aven
tură ; imaginea este un basm reprezentat : are 
elemente din lumea înconjurătoare — culorile 
însă nu corespund, seamănă cu obiectul — insă 
e în raport poetic față de termenul real. Imagi
nea cărții pentru copii este fabulația reprezentată 
și exprimă utopia unei lumi interpretate elemen
tar. Nu intîmplător o carte de poezii cu adresant 
de această virstă conține ilustrații pur artisti-

Interesul pentru 
natura 
profundă a omului

— Am înțeles întot
deauna scrisul pentru 
copii ca pe un salt in
tr-un alt tip de gîndi- 
re, aș spune ceva intre 
gîndirea poetică și 
gindirea matematică — 
o gindire fascinată de 
liniile pure. Mă refer, 
bineînțeles, la un ideal 
absolut, pe care puțini 
II ating, pe care des
tul de puțini ajung să 
si-1 propună. Firește 
că scrisul nu poate fi 
in general conceput 
fără acel salt In gol 
prealabil, acel salt că 
tre o ordine și un sis
tem de relații de el in- 
ventate, pe care îl 

tace once senilor cind se așează la masa de lu
cru și, mai ales, and începe o lucrare nouă. Dar 
nu despre asta e vorba. Aici mai e și altceva.

E. într-un fel, ideea că lumea însăși începe 
atunci, in chiar acea clipă, că totul se ia de la 
începutul începutului, oonstruindu-se pe o pre
misa, din aproape în aproape, odată cu scrisul 
nostru. Toată gindirea copilului e de fapt baza
tă pe astfel de ipoteze, foarte asemănătoare cu 
cele poetice, sau cu cele matematice, ca și cind 
am «pune ; „Luăm o dreaptă A B...“ &au „Fie 
triunghiuL.." — și am construi de aici mai de
parte. O gindire bazată pe „Ce ar fi dacă...". 
Spre deosebire de adult, copilul are tot timpul 
curajul premiselor, curaj pe care experiența și 
rutina îl rod. 11 tocesc. Apoi adultul mai suferă 
și alte pierderi. S-ar putea spune că este, intr-un 
fel, atins de un proces de lenevire a spiritului, 
indiferent de gradul său de dezvoltare intelec
tuală, el arat in du-se, în raport cu copilul, des
tul de sărăcit șl de absent spiritualicește, Punin- 
du-și întrebarea Ce este filozofia ? și căutîndu-i 
acesteia rădăcinile în natura adincă a omului, 
mari filozofi ai lumii au descifrat un semn al 
faptului că ființa omenească găsește în ea în
săși sursa reflecției, in întrebările, vizînd pro
funzimile acestor surse chiar — pe care le pun 
copiii. Aceștia întreabă, de exemplu : ce a fost 
înainte de a se fi născut lumea, dar înainte de 
asta, dar înainte de asta, sau : de ce nu pot păs
tra o oră, sau o clipă oarecare din viața lor. 
cum ar fi clipa urcării unei scări, în drum către 
c vizită — descoperind în felul acesta, în cazul 
întii, nașterea și înlănțuirea la infinit a întrebă
rilor generate de rațiune, sau, în cazul, al doilea, 
problema timpului, a scurgerii universale și e- 
vanescenței tuturor lucrurilor.

Iată tot, alî^Witmotive pentru care insul adult 
s-ar putea arăta interesat de universul infantil, 
ca de o sursă autentică în care se poate redesco
peri, înțelegindu-și mai bine profunzimile pro
priei ființe. Ar mai rămine, firește, ca literatura 
oglindind acest univers să încerce să le pătrun
dă și ea. Altminteri, ocupindu-se doar de mici 
întimplări hazlii, comunicarea ei cu cititorul 
adult mi se pare exclusă. Nu că aș contesta 
drfeptul la viață a unor astfel de lucrări. Ele pot 
fi instructive, educative, amuzante, mai mult, 
pot fi chiar căutate de copii din cine știe ce mo
tive, extraliterare. Ele nu fac parte însă din 
sfera literaturii, și nici nu pot interesa pe lecto
rul adult. Intre o carte de acest fel și una ca 
„Alice In țara minunilor" e aceeași distanță ea 
Intre un roman polițist oarecare și poezia lui 
Mallarme. E o diferență de specie. în definitiv 
de rang. De partea sa, literatura pentru copii 
bună, adevărată, atingîndu-și ținta, pretinde, 
paradoxal poate, un cititor adult mai evoluat de
cît cel mediu (cum ar fi obișnuitul cititor de ro
mane sau de literatură științifico-fantastică) și 
care s-o caute cu tipul de interes cu care ar 
lua în mîn,ă un volum de poezie, să zicem.

Această transpunere care e scrisul pentru co
pii, într-o altă gindire, e o treabă grea. In con
trast cu rezultatul ei, uneori aerian și grațios, 
e o muncă bărbătească și dură. Pentru cine o 
înțelege așa, toată acea încărcătură de dulceaga 
stupiditate de care beneficiază termenii de „lite
ratură pentru copii" și de „scriitor pentru copii" 
e de-a dreptul insuportabilă.

Cît privește puntea de comunicare cu cititorul 
adult, ea nu poate fi alta decit interesul co
mun pentru natura profundă a omului și inte
resul general pentru viață, pentru diversitatea 
formelor vieții.

Sonia Larian
Anchetă realizată de Cornelia Djigola 

ce, analizabile in sine ca niște mici gravuri inde
pendente. Arta pentru copii are, luată în sine, 
trăsăturile esteticului indeterminat de destinație.

Totuși, citeva note proprii se pot repera, deși 
accente comune s-a văzut că există. In „Planeta 
copilăriei" de Adrian Munțiu, autorul a voit, in 
spirit arghezian, să ne descrie o lume minuscu
lă pe măsura cititorului. $i a reușit căci poeziile 
lui scurte și muzicale (condiție a liricii pentru 
copii, în primul rind muzică, sint memorabile și 
acoperă teritorii felurite). „Planeta copilăriei" 
e o enciclopedie pe măsura cititorului. Dar ilus
trațiile ? Ele însoțesc fiecare „articol" de dicțio
nar, cuprind desene in două trei culori, de pre
ferință verde, și conțin reprezentări rar alegorice 
ale poeziei propriu-zise. Izbutită e aci ilustrația 
umanizatoare (pisici pe două picioare, fluturele 
cu ochi umani, vulpoiul cu ochii consternați) și 
pictura lumii de la nivel infantil. Toate viețui
toarele desenate, de la vrabie la om, au ochi 
enormi, ingenui căci Sirbu Nicolae a interpretat 
copilăria in chipul curiozității limpezi, pe urmele 
unui Tonitza mai naiv.

„Cărăbușul de aramă" de Lucian Blaga era mai 
greu de reprezentat pe înțelesul copiilor. Cum 
să transfigurezi plastic și inteligibil o poezie cu 
metaforă mereu obscură și eliptică ? Și totuși 
Anamaria Smigelschi, ilustratoarea, a izbutit. Ea 
a interpretat universul lui Blaga în două culori 
fundamentale : unul e arămiul combinat cu gal-

Artur Silvestri

Continuare în pag. a 7-a

Lina de aur
De pe un mal, pe celălalt 
și așa mai departe, 
apropiere de viață, 
fugă de moarte...

Unul împădurit, 
altul pustiu — 
malurile lumii sub cer luminat, 
sub cer plumburiu.,.

Nimic de ascuns : 
făptura ori visul 
malurile lumii — 
înălțimea, 
abisul...

Nimeni nu mai caută 
lina de aur, 
mătăsoasa, părelnica lină 
in veacul nostru 
poleit cu minuni, 
smălțuit cu funingini 
ea se numește 
iarbă, 
strălimpezime, 
fintină.

Izbucnire de petale
Iarăși se va întimpla soare-râsare 
în sufletul meu și in afară, 
la ora de cumpănă a dimineții 
iarba e dulce - amară,

Mă întorc spre ziuă fără a fi strigat 
totdeauna copil al razelor sale 
nu-mi inchipuiam altfel soarele 
decit izbucnire veșnică de petale.

Orizontul e linia pină unde respir, 
răsuflarea urcă soarele la înălțimea 

capacului 
privirea îl statornicește-n zenit 
făcindu-l simbolul de sete al veacului.

Nesfîrșire
Nu toate au un sfirșit, 
lumina caută pretutindeni lumina, 
un om trăiește încă 
în gindul altui om 
planeta se învirtește, pe umerii lui, 
mai departe.

Nu toate au un sfirșit, 
vorbește-mi despre ee vezi de Ij fereastra ta: 
un copac, o râspintie, o statuie, 
și am să-ți spun : 
ieri altcineva a văzut toate acestea 
găsind pentru fiecare alte cuvinte.

Dezmărginiri
Din vară-n vară : struguri( vii ți dealuri 
și apele intre aceleași maluri, 
schimbați doar noi, și-n rău, și-n bine, 
simțim cum cade rouă pe destine.

Ce har au fructele I Se rotunjesc și țipă 
dezmârginind o formă nouă-n clipă, 
ce har și ce prisos de soare 
pe ramul beat de legănare...

Frunză în rotire
Desenul nervurii : semn de-ntrebare, 
ce bine se vede în frunza ce moare I

De ce mi-l arăți, umbră-n rotire 
cind nu mai port haină de mire ?

In cuie cerești se leagănă semnul 
aerul toamnei sună ca lemnul,

Cintecul păsării pe creangă îl arde 
fructul, de soare, cu brumă-l desparte

Umbră a umbrei, frunză-n rotire 
A-mbătrinit pămintul de-atita uimire.

Nisipul
Nisipul - același peste tot, 
răzbate, calcă in picioare, întunecă, 
in zadar, imi spui : 
nu totdeauna duhul său cotropește 
el are in nestatornicia ce i-o cunoaștem 

legile lui, 
mai presus decit ce știm privindu-l 
decit ce aflăm trecindu-l prin miini, 
decit ce credem auzind sunindu-și 

dunele-n noi, - 
nici o putere, iubito, 
nu poate face nisipul 
să semene cu pămintul.

Același peste tot - nisipul, 
in deșert ca și-n cuvinte și simțuri, 
nu-l pot lăuda doar pentru firul subțire de aur, 
cind bine știu ce înseamnă un fir de iarbă, 
duhul lui umbla prin zile, ne caută chipul 
și de numele nostru întreabă.

Pînă nu mai exiști
Ce poate fi iubirea fără margini, 
iubirea fără preț ce poate fi ? 
Intreabă-te, ceas al meu, intreabă-te 
de cite ori noaptea te stringe 
de cite ori te despresura zi.

Intreabâ-te de cite ori visează iarba, 
de cite ori coasa o trece, 
inimă a mea, întreabă-te, 
pină cind apa atinge buzele, 
pină cind seceta umblă s-o sece...

Intreabâ-te pină amețesc stelele 
din tine, de dincolo de tine, 
de cite ori mori ți învii 
și ai ramure goale, 
și ai ramure pline...



r
șeorge 
lărnea
*•

toth maria

Balada marelui 
și micului univers 
Peste pirleaz era Colchida 
Lingă pridvor era Olimpul
Făceam trei pași in neființă 
și-n curte mă jucam cu timpul

Un sfinx de pază lingă poartă 
cea plingâtoare și căruntă 
la miazănoapte erau zmeii 
și-un loc de bătălie cruntă

Către apus la patru case 
trâia-ntre flăcări Vrăjitorul 
care-mi cerea drept semn de pace 
sâ*i  duc lumină cu urciorul

La miazăzi pe după soare 
curgea o apă fără nume 
cu pești de aur și cu știme 
purcese dintr*a  altă lume

La răsărit era fintina 
sunînd prelung ca o chemare 
aș vrea acum sâ-i pot răspunde 
dar nu mai știu și sint mai mare.

Titirezul
Pe timpla-ntîmplârilor noastre 
se scurge o ploaie de astre

Și nici nu e vreme să numeri 
cit cer ți se-așează pe umeri

Mai pierzi mai ciștigi o culoare 
in sensul mișcării solare

Mai suferi mai rizi mai ți-e frică 
sub frunte o roată se strică

Și cade și cade și cade 
prin strimtele nopții arcade

Începe atunci să te doară 
un timp neatins prima oară

Te simți vinovat pentru toate 
ce sint sau nu sint inventate

Și cazi intre brațele humii 
pe timpla-ntimplârilor lumii.

Oglinda fermecată
De sus mai de sus de prin fața 
luminii se scutură viața

Aici o fărimâ mai colo o mare 
nimic nu-i perfect nici in cer prin urmare

Zarafii ascund f«ricirea*nh-o  pungă 
popasuri puține la cale prea lungă

Rănit de-ndoială cel care cunoaște 
din fluturii clipei omida se naște

Flâmînd de-năMime cel frint sub povară 
mai vine un cearcăn mai pleacă o vara

Zăpezile caste mai spulberă jocuri 
trecind sub tăcere și oameni și locuri

E-otit de ușor să dezlegi legă mintal 
pă mintal cu soarta și noi cu pa mintal

Și totuși mereu și mereu se aude 
lumina urcind prin Mminlala crude

Incit niciodată si nimeoi să paato 
cuprinde ce gindel prwoistea lamă.

red că nu mai există cineva pe lumea 
asta care să facă, precum fac eu. în 
fiecare an un pelerinaj, pe aceleași 
meleaguri — și fără a se aștepta să 
vadă minuni. Mi-am făurit și niște

p«almi : ii repet mereu, șoptindu-mi-1 tot dru
mul Psalmii mei sint psalmi de pace. Tot vin 
aici să regăsesc urmele vieții mele, mai precis 
să-mi retrăiesc istoria vieții, chiar dacă ea nu va 
desluși intru nimic nici trecutul, nici prezentul 
meu. Nu am vreun steag cu mine, dar am o ba
tistă subțire, pe care o flutur, «tind La fereastra 
trenului, in momentul cind oprește in fata ace
leiași bătrine. înaltă și uscățivă — care mă aș
teaptă de fiecare dată. Pun batista in buzunar ; 
s-a terminat ceremonia revederii. Ea nu m-a 
Invitat aesen. după cum nu mă invită niciodată 
la intiL.irea noastră din prima zi a lunii mal : eu 
niciodată n-o vestesc că voi sosi. Mă urc in tren 
— totdeauna In același tren — si plec. Atit. Si 
pe ea a găsesc totdeauna așteptindu-mă. Din 
gară, o pornim pe jos. alături una de alta : tre
cem pe sub castanii înfloriți, străbatem aerul in- 
Tnirrrmt ne uimirăm prin zarva lumii. Cunos
cut» de oi mamei tt daa binețe, ea dă din cap ți 
mă springe soar de cot. indemnindu-mă să răs- 
parxf — eu-

— Tuta lud. t-* o remt remenele ’ Întreabă 
cile oorra. Mtamnd asupra eovintuhr irnemle.

— A vewt Aasaa. dar Ftahris tra are concediu

Obrazal EMteoi rămice oedmtit — zmmai aorta 
1 se r-eCefossă pe fi'aiî itxrcit xricneste scurt, 
fără ca cri re-a pus întrebarea să observe ceva.

Balada nemuririi
Nouă ■ moi pure 
doar zâpeni ca-oo 
furi ce fwi die pe ido 
certate și vatea

Singur vi si s<ngw 
te intorci ia soa*e  
nu dorești pe mom«« 
nimeni nu te doare

Numai eind cu darta 
vrei să te asemeni 
poți afla și calea 
trecerii in oameni.

emenele
Îmi plăcea să-1 pieptăn părul lung ; ea se lăsa 
pieptănată, nepăsătoare, resemnată, uneori plicti
sită. Niciodată n-am fost la plimbarp împreună ; 
părinții nu ne scoteau oia duminica. Pe părinții 
tatei nu i-am cunoocut. auzisem că ar fi emigrat 
in America prin anii douăzeci.

Sora manșei venea des la noi. Se închideau in 
bucătărie, vorbeau tot timpul nemțește. Mai ve
nea dm rfnd ta râd si tanti Lori, asistentă-șefă 
de te maternitatea orașului. Marra oregătea pră
ji tun in rimtea ei șri o ruga insistent să mai stea, 
să mai stea. Cind era tanti Lazri la noi. nai ge- 
~nmrir ne apezam ma lingă alta, pe sofaua cea 
ir.:că. Era xnaz tmără decit mama, dor avea sinii 
mari a «zuru- proemneszt- Nu ne vizita cu plă
cere. o stete vedeon destul de des.
Dka ctod te vw ml. fetele, ochii

-w va un aer bino

tatflirit

■l fără u mă

de spăr ți t printr-un coridor de sala de așteptare, 
de unde se aude aproape totul prin pereți. Tanti 
Lori roagă să se aducă niște sandvișuri de la 
bucătărie.

— Mă râsfeți, tanti Lori.
Cind se așează, genunchii își fac loc prin hala

tul desfăcut. I se vede rochia de stradă sub hala
tul ei alb. Și-a tras boneta, pe fruntea-i teșită, 
pină la spnncene.

— Ce tot zici că te răsfăț î Eu aș vrea să mă 
scap de tine.

Se aude țipînd la etaj o femeie în chinurile 
nașterii.

Intră o ajutoare de bucătăreasă, tirșindu-și pi
cioarele, nepăsătoare și absentă ; pune încet pe 
birou o farfurie cu tartine unse cu unt și cu fe
lii de salam ieftin deasupra. Tanti Lori începe 
să mestece.

— încă n-am mîncat nimica astăzi. Totdeauna 
înainte de sărbători e fierbere mare. Șl totul 
cade pe capul meu... Hai I ia și tu !

Mlncâm. Plinea e umezită, impregnată de abu
rii ciorbei ; are un gust neplăcut. Tanti Lori se 
apleacă și scoate cu mina-i butucănoasă o sticlă 
~u coniac dintr-un sertar. Toarnă în două pahare. 
Cu vocea-i răgușită mi se adresează :

— Bea «i tu un păhărel. Nu face fasoane. Un 
singur păhărel nu strică. Bea. n-auzi ?

O asculL Și adaug :
— Cum o să strice un păhărel ?
— Ja. ja. mă aprobă dînsa. Si altfel cum o mai 

dud ?
Mă uit la ea. rugătoare, cu speranță, cu dispe

rare. cu recunoștință, cu un amalgam de senti
mente. pe care ea le descifrează in ochii mei.

— O ! mein Kind, de cite ori vrei a-o Iau de 
la capăt, de cite ori să-ți povestesc iar si iar 
despre începutul amăritei tale vieți ?

— Mai spune-mi o dată, o singură dată, pentru 
ultima oară !

patrol 
berceanu

eă
— Te-am visat intr-o noapte, săptămîna trecu

tă : am fost sigură că ai să pici.
Toarnă din nou in pahare. îl ia repede pe-al ei 

si-1 deșartă dintr-o sorbitură. închide ochii o 
clipă, oftează.

— După cum ți-am mai spus, te-ai născut în

Grăbește zorii Aventuri paralele
tu știi cA bunătatea na ithimnnni< itr
chipul
de ce te miri că patria are surisul 
atit de blind 
cind îți intoarce zilnica binețe î 
tu știi că bunătatea nu schimonosește 
fața 
nu te mira grăbește lorii 
să poți rosti cucernic j 
bună-dimineața.

Prezent istoric
ca să-și poată inălța nestingherit zmeul 
dâ fuga 
intr-o fotografie din copilărie 
vintul infoaie coada zmeului 
mișca perdelele camerei 
se hirjonește cu manuscrisele 
umilește cunoștințele lui despre preientul 

istoric 
și uită drumul înapoi 
spre fotografie.

Poem II
scriu intr-o noapte de vara 
cotropită de ploaie 
și crenguțe de tei 
de cu seară sub biciul primului 
trâznet 
greierii și-au săpat galerii 
in burta pâmintului

prea cuminte e citeodată 
senina lege a cintecului

pătat de oflsail 
vrăbiilor nacsfcasparote 
așteaptă tremurătof 
apropierea furtiadi 
pătat de albeața vrăbiilor 
așteaptă vorba vine ctatecta 
din aceasta cauză 
imaginația ha pa ap eg>că 
face prea fnmoasa gam ta cer 
un greier aiăbri ar «ten itauta 
mai simpla 
dar greierul e nnmai ochi și irechi 
in așteptarea fwtemii

Uneori tăcerea
vă vine bine
ah nu vreau sâ vă teiat
eu nu scriu poeme 
așa cum florile nu nasc 
primăvara
eu nu scriu poeme
eu sint un croitor ta tocaritor 
eu știu ce înseamnă a
bine eroda
din tăcerile voasbe
uneori tăcerea vă vine btae 
știu că vă interesează mai mte 
tăcerea mea decit 
guraliva bătaie a inimi amfa 
înseamnă că ne înțelegem

z/ teatru \

Pescărușul (II)

Am format nmăruL A răspuns maternitatea. 
Am întrebat da asistenta-pefL Mi s-a răspuns

Mircea Ba nuc a : „Circ"

hma mai. în pits bombardament. Ora*ul  era in
vadat de fritri. Dar viata iei urma cursul eL Oa
menii mureau, se nășteau copiii. în maternitate 
se aflau cinci nou-născuți. Le pregătisem baia. 
Am scos panglicuțele cu numere de pe minutele 
lor si le-am trintit pe pat. Nu-mi plăcea sfi se 
ude panglicele. O prostie de pedantă ! Trei copii 
erau In pat, doi pe masă. A explodat o bombă 
ta fundul coridorului. M-am aplecat și-am aco
perit cu trupul meu cei doi copilași de pe masă.

Apa oes mtote fteoxrv • tal ooMA Ar mq

că-! acolo.
— am să măntar» ta întoarcere.
II—■ m-a condus pină ta ocări.
Maternitatea e sanatoriul Prater de odinioară, 

de Ungă parcul orașului. E liniște aici. |i aer 
coral. Camerele au ferestrele spre curte. Am 
foot «i eu internată aid. cu ani ta urmă. Auzeam 
uoaptea flecare bătaie de orologiu al primăriei.

în sala de așteptare, pe fotolii, șed femei, cu 
mlirdJe încrucișate ne pintecuJ bombat. De afară 
se aude claxonul unei mașini „Salvare" și apoi 
cum se deschide poarta. Străbat pină aid țipete, 
irpete de durere. Poarta se închide zgomotos. In
tră tanti Lori. Totdeauna cind mă vede, se gră
bește să ae apropie de mine. îmi pare că s-a 
mai Îngrășat, că i-a mai albit părul.

— Alta uită-te râe-i aici : catastrofa vieții 
mele. Te felidt de tatii Mai 1

Vorbește repezit, dar mai curgător, mai corect. 
Și a căpătat prestanță. Mă invită în biroul el.

Unul erai tu. Port și astăzi pe spate urmele sebt- 
jelor. Cădea moloz, se surpau ziduri. Mamele 
s-au repezit și-au Înșfăcat fiecare cite un copil 
din cei trei. Toți cinci erau fetițe. Pe coridor ză
cea moarta Schwester : sora nemțoaică. Șl ea 
născuse aici. Unul din copilași era al ei. Mă în
dreptam spre cadavru, cind, voi două de pe masă 
ați început să scoateți niște urlete groaznice.

Tanti Lori ae opri... ezita... apoi îșl luă inima 
in dinți :

— în clipa aceea a intrat și mama ta. Se clăti
na pe picioare. „Mutika, i-am apus, am rămas cu 
copilașii ăștia daiM. A năpădit-o plînsul. Bilblia : 
dar... fetițele astea... Plîngea. plîngea din ce în ce 
mal tare. Se uita năucă, parcă nu era in toate 
mințile. Mi-am ieșit din fire. Am Început să 
țip : ia-Ie, ia-le de aici, nu vezi că se surpă ta
vanul, cade tavanul, ia-Ie, fugi !

Panglicuțele numerotate zăceau jos, le-am căl
cat. zăpăcite cum eram. în picioare.

*

Comedie mută '77
Unde este 
Mihaela?
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Eram convină, înainte de a cunoeste 
o ceasta nouă montare, că Pescărușul 
este piesa cea mai conservatoare a iui 
Cehov (cit privește virtuțile de re
prezentare, se înțelege). Tradiționala 
scenă cutie mi se părea aici de nein- 
locuit, nu doar pentru a menflne o in
dispensabilă distanță ci ai fiindcă 
teatrul (dedublare, falsitate, dar și as
pirație. miraj) constituie metafora im
plicită a ..comediei* 1. Iată însă că Liviu 
Ciulei schimbă perspectiva (fără ca 
demersul său să fie neapărat nou), 
transformînd în evidentă ceea ce era 
numai sugerat, distribuit in atmosferă 
cu pulveriza torul. Scena improvizată la 
început pentru Constantin și Nina 
ocupă centrul podiumului de la Gră
dina Icoanei, scheletică și albă ca un 
eșafod. Totul se desfășoară dinaintea 
acestei construcții moarte, simbolizind 
eșecul. Faptele rămin desigur aceleași, 
doar lumina sub care sint văzute e 
alta, egal de crudă. Iar eroii sint și ei 
alții : răsturnați cu capul In joe si scu
turați pină cind din interior sună ceva, 
semn că fragilele lor mecanisme de 
păpuși au fost dereglate. Rigide, ele 
vor executa de acum înainte numai 
mișcările principale, gratia șl nuanțele 
dispărînd. Ratatul Sorin, interpretat de 
Dumitru Onofrei. demonstrează cel 
mai limpede intenția regiei : blinda sa 
alienare devine stupiditate revendica
tivă. predispoziție la accese de furie. 
Aceeași intenție se manifestă și în 
procedeul evitării suprapunerii precise 
între personaj și interpret. Ea poate fi 
constantă (subliniindu-se deliberat mai 
ales unghiurile rezultate din nesupra- 
punere) deopotrivă în rolurlle-cheie Ar- 
cadina si Trigonin. Clody Bertoia con
testă — s-ar putea spune — Arcadinei 

farmecul ne care totuși naivii 0 pre
supun. făcind din ea o femez stri
dentă și goală, zzira’ă si ixnotxi spe
riată de progresele virsiei- La frL Ion 
Be^oiu 11 compune ne Tnaorxn sub 
semnul exclusiv al benalităCki si al 
indiferenței egoiste față de semeni d 
— paradoxal — chiar fată de șuiei. 
Pentru rolul Ninei. Mihaela Marinescu 
poseda o asprime naturală care su
pravegheată îndeajuns, ar fi putut să 
exprime aidoma ciudățenia persona
jului. Perfect plauzibilă ta primele 
scene, tinăra actriță pierde apoi suflul 
devenind aproape inexpresivă spre 
final. Admirabil in doctorul Dorn 
Fory Etterle descinde insă dintr-o altă 
viziune regizorală, impresie pe care o 
Lasă (!) și foarte dotatul Adrian Pin te a. 
de curind absolvent al facultății de 
teatru. Constantin in întruchiparea sa 
rămîne fizicește ilustrativ și psiholo- 
gește expozitiv. O potrivire dinăuntru 
(și nu o supunere superficială) la 
punctul de vedere adoptat realizează 
numai. în egală măsură. Mariana Mi- 
huț și Petre Lupu. In interpretarea 
Marianei Mihuț. Mașa (o revoltată și 
o dezabuzată, o caraghioasă și o pate
tică) apare ea personajul cel mai com
plex și — surprinzător — cel mai inte
ligent al dramei. Cit despre Medve- 
denko. Petre Lupu a elaborat strălucit 
caracterul îngust și încăpățînat al în
vățătorului, valorificînd comicul exis
tențial al unei condiții absurde. Pri
lejuind o meditație asupra esenței 
teatrului cehovian. Pescărușul lui Liviu 
Ciulei reprezintă. în plan spectacular, 
o ipoteză gravă și ușuratică în ace
eași timp.

Marius Robescu 

drtar a tuna and călca ta ftxăchir.i. 
eooaedta mată a Hollywoodului rp păs
tra farmecul pentru că. împotriva apa
rențelor. pe vremea aceea comedia era 
o treabă foarte serioasa, tar comici 

și spuneau nic un moment că 
ar avea ces*a  mai bun de fă
cut- Abia născută. comedia gin- 
gurea teribil, dar acea stare feneîă 
— candoarea adică — izvor al multor 
gafe dar și al multor momente subli
me. odată pierdută nu se mai întoarce. 
Dacă, pe ici pe colo, cite un mare co
mic contemporan își mai hrănește 
umorul din candoare, aceasta este o 
calitate a lui, personală. HoUyvoodul 
Însuși nu se mai poate intoarce ta nai
vitățile dinții pentru că. in șecret se 
simte mult superior anilor săi de În
ceput ; și dacă o face totuși, lăsindu-se 
copleșit de nostalgie după copilăria de 
aur a filmului mut, este ca și cum și-ar 
da voie să iasă, pentru două ceasuri, 
în recreație. Comedie mută ’11 in care 
cițiva oameni in toată firea ies in curtea 
din dos a Hollywoodului și se prefac a 
fi din nou Ia virsta „grădiniței", nu are 
însă nimic de-a face cu comedia anilor 
’30 care ne-a îneîntat și continuă să ne 
îneînte ; ceea ce-i lipsește in primul 
rînd este convingerea, credința că mai 
mult decit atit nu se poate. Filmul sea
mănă mai curind a conspirație in care 
actori și realizatori ne fac cu ochiul, 
luîndu-ne părtași la niște șotii, și nu la 

o Wobă foarte serioasă. Din păcate, 
•ceasLi prefăcută candoare aduce a vul- 
ganta-’e — licențioasă pe alocuri, stri
dentă si nesinceră.

Că Hr-Llywoodul are nostalgii, înțele
gem : te avem și noi. Că vedete precum 
Paul yfewman. Liza Minelli și marele 
mim Mareei Marceau acceptă să apară 
pentru eleva minute in această pro
ducție. ca pentru a depune o coroană 
de flori la monumentul gloriei de altă
dată. tarăd înțelegem. Dar de ce tre
buie să-1 vedem pe fostul rege, come
dia. ajuns in miaerie doar pentru că 
niște oameni își închipuie că el a fost 
detronat, iată ceva ce nu putem sâ în
țelegem și nici să acceptăm.

De fapt, sub aparența nostalgiei se 
ascunde nepăsarea și. mai rău decit 
atit. neîncrederea. Actori de mina a 
treia, care speră să dea aici marea lovi
tură a vieții lor și sar peste cal, gaguri 
care sint doar rămășițe de la ospățul 
pantagruelic unde ele se consumau ru 
kilogramul, nu pot reînvia vremurile 
apuse și nici măcar nu sint un gest de 
curtoazie față de marele dispărut. în 
fața monumentului care este filmul 
mut, cițiva inși care se dau drept ur
mașii săi direcți, joacă o comedie banală 
— fantomă a strălucirii trecute. Des- 
cendenții sint fără Îndoială la fel de 
muți ca și predecesorul, dar intr-o lume 
care vorbește, muțenia este doar o in
firmitate.

Nicolae Mateescu

• Emisiunile dedicate telespectato
rilor care au mai puțin de 80 cm., înăl
țime de la care privesc lumea cu nai
vitate și candoare, acceptînd-o pe 
Mîhaela de la 19 h. 20’ sint puține, iar 
din cele care totuși sînt, puține pot fi 
ținute minte mai mult de cinci minute. 
Nu ne gindim desigur la „animate**  
pentru simplul motiv că acestea sint 
un bun al tuturor virstelor și nici nu 
există alt merit decit acela de a le di
fuza șl acesta umbrit de orele imposi
bile de duminică după-masa, cind ne 
dorm copiii, la care sînt programate. 
Date de-o parte „animatele", ne mal 
rămin două-trei emisiuni, in care se 
cintă puțin, pentru că se vorbește 
mult și țeapăn, cu ochii înfipt! in 
obiectivul aparatului, gata-gata să 
plingă. Incit te cuprinde mila și-ți tri
miți copilul afară, să se joace, ca să 
nu-i strici buna dispoziție. Și cind te 
gindești că nu cu mulți ani în urmă 
Mîhaela Istrate ajunsese idolul copiilor 
de atunci... Vedetele de acum sînt 
Heidi sau Pebels sau Clara, „animate" 
cum trebuie și nu la „Animafilm". cu 
petice de hîrtie care se vor metafore 
subtile, care îi exasperează pe cei mari 
și-i năucesc pe cei mici. Prea puțin.

• Adaptarea TV după „Glasul" de 
Iulian Vesper : regia. Iov Rus : imagi
nea. Constantin Chelba ; prezentare. 
Constantin Vișan. Durata filmului : 30.’ 
Difuzat luni, 14 martie, pe programul 
2 și marți, 14 iunie, pe programul 1. 
dar la... llh. 30’ !?. Cei care au reușit 
să-1 vadă, puțini, pot spune că este un 
film bun care readuce în actualitate o 
carte bună despre care s-a scris și s-a 
vorbit prea puțin. Și atunci, dacă fil
mul este bun, dacă in el s-a investit 
muncă, timp și mai ales speranțe, nu-i 

păcat să strici toate astea printr-o 
programare care îl dezavantajează net 
față de, să zicem, „Hai să rîdem" de 
simbătă seara sau „La chitară bas" de 
la „Clubul T" ? De ce ? Cine iși închi
puie că adaptarea unui roman româ
nesc nu ar interesa decît pe bucurește- 
nii de luni și pensionarii de marți ? O 
reprogramare avantajoasă a filmului 
ar constitui autocritica firească și un 
gest reparatoriu pentru scriitorul Iulian 
Vesper.

• O emisiune modestă, în sensul 
bun al cuvîntului, este „Forum cetățe
nesc" care intr-o miercuri a avut o 
excelentă anchetă despre cîteva gări 
(Tltu, Pitești, Găeștl) privite ca adevă
rate cărți de vizită pentru gospodarii 
orașului. Reținem un dialog de tot ha
zul Intre reporter și bufetiera restau
rantului din gara Pitești : „De ce țineți 
platourile cu mîncare afară, cind aveți 
frigider ?“ „Marfa-i prăjită la vînzare 
afară (!?)“. Răspunsul denotă un sistem 
de disculpare mai larg care constă în... 
a nu răspunde la ce nu-țl convine. Față 
de un asemenea răspuns, dacă mai și 
auzi că „In această direcție s-a între
prins și se întreprinde în continuare..." 
Ideea anchetei merită să fie continua
tă, nu de altceva, dar multe gări sînt 
încă „in culpă", au chioșcurile închise, 
gropi la intrare.. Ca să nu mai vorbim 
de autogări.

• Am privit „Prinț și cerșetor" în- 
cercînd un legitim regret la compararea 
cu serialul care l-a precedat — „Toate 
pinzele sus" — deoarece de o parte se 
respectă carte, de cealaltă... Să vedem 
însă și Robin Hood, cine știe ? |

Iulian Neacșu 
_________________/



—

Se opri din nou. Apoi își mai turnă un păhărel 
de coniac și ÎI dădu pe gît. Am încercat să-i 
sărut mina. I-am șoptit :

— Tanti Lori, fie-ți milă... eu a cui...
Și-a retras brusc mîna. Țipa :
— Războiul, războiul ăsta afurisit e de vină... 
Apoi, cînd s-a mai liniștit puțin :
— Am intilnit-o vara trecută ne Dalma... pe 

soră-ta. Dracu mi-a scos-o în cale. Eram obosită 
sau... nu știu ce naiba am avut. Cînd s-a înserat, 
am ieșit să mă plimb pe bulevard, să miros par
fumul de tei. Șl deodată dau nas în nas cu... 
Srhwegfer, parcă se sculase din morti. Era... 
Dalma, leită 'sora nemțoaică. Atunci m-am con
vins cine e Dalma. Nemțoaica a făcut-o cu un 
soldat. Se culca cu oricine îi făcea puțină curte. 
După fiecare mică aventură, venea la mine, se 
lungea pe pat, cu țigara în gură și începea să-mi 
povestească. Povestea frumos, nemțoaica. Dar eu. 
de-al dracului, o făceam pe indignata, o batio- 
coream. Ii strigam : cățea... dar imi plăcea s-o 
ascult.

Acum nu mai era furioasă, o tulburau parcă 
niște vechi dorințe, pe care încercase să le refu
leze ; o cuprinsese nostalgia după niște vise risi
pite. Isi imputa că n-a înțeles viața— că a fost o 
lașă... Fața-i răvășită reflecta tot acest complex 
de frămîntări...

Ar fi trebuit s-o las în voie, dar n-aveam răb
dare.

— Tanti Lori, și eu... a cui...
Tanti Lori a întors spre mfne niște ochi învă- 

luiti în ceața băuturii. Apoi și-a rezemat capul 
în coatele sprijinite de birou. Și după ce și-a lins 
buzele uscate și groase...

— Tu ?... Naiba știe a cui ești tu. în noaptea 
cea de groază a trebuit să evacuăm la repezeală 
toată maternitatea. Era o buimăceală ! Nimeni

Z-------------------------
Carolina 

ilica
Un lanț de lacrimi
Te-alung mereu și nu te pot opri. 
Un lanț de lacrimi, ca pe-un cline 
Mă trage credincioasă ; soarta ta, 
Fringhie aspră ; ți de-a lungul ei 
Alerg și totuși liberă mă simt.

Va năvăli ți peste chinul nostru, 
La fel ca peste glorii fastuoase, 
O iarbă deșănțată, a tăcerii ?
Te temi de ea. Eu m-am ternul destul 
De mina mai ușoară decit fulgul 
A fericirii, pura ucigașă.

<-------------
doina 

uricariu

Mircea Barzuca : „Porțile*

r
nu era sigur de nimic. Mamele Înnebunite și-au 
întins mîinile instinctiv spre copii. Habar n-ai ce 
sălbatice devin mamele cînd le sînt copiii în 
primejdie.

— Dar și eu sînt mamă.
Tanti Lori a început să ridă. I se vedeau dinții 

puternici, sănătoși.
— Gut... aber tu ești mamă acuma. în timp de 

pace. Dar... La urma urmei... ce dracu mai vrei 
de la mine ? Te-am scos din maică-ta... de ani 
de zile iți suport văicărelile... de fiecare tntîl 
Mai vii pe capul meu cu aceeași întrebare : pe 
mine cui m-a adus barza ?

S-a ridicat brusc, a izbit scaunul de perete că 
s-a auzit căzind bucăți de tencuială, si s-a răstit 
la mine :

— Dacă vrei să știi, nu ești a mamei tale, 
mnma ta e o femeie minunată. Nenorocita de ea. 
a apucat să spună că a născut două gemene. Să 
mă bată Dumnezeu dacă știu a cui ești. Dă în 
judecată Războiul, judecă-te cu Mări a-Sa sa 
Războiul... El e de vină. Și acum, șterge o ’ 
Pleacă de aici 1 Si să nu te mai văd. Să nu mai 
îndrăznești să mai calci De aid !

Ca toți cei deprinși cu băutura, si care mai 
păstrează un pic de demnitate ca să nu se facă 
de rîsul oamenilor, tanti Lori ieși in curte, tf- 
nîndu-se dreaptă pe picioare, si se plimbă pe 
lîngă stratul de lalele purpurii din grădina ma
ternității, fostul sanatoriu Prater.

Eu m-am dus la mama.
Tocmai punea masa. O privii îndelung pe 

această femele, care m-a ere acut ea o mamă. îmi 
imaginam acea noapte de mai. cind ne-a luat de 
la maternitate, 91 fugea, fugea îngrozită, pe stră
zile pline de ruine. A crezut că «intern copiii ei ? 
Sau. poate, a soerat numai ? Șl «t-a Dă«trat spe
ranța. Asta i-a mai dat curaj. Curajul de a trăi. 
A așteptat, nerăbdătoare, de cite ori se an un’a 
tanti Lori. Poate, in sfirșit. ii va spune : „asta 
este a dumitale“. Dar tan»i Lori nu-i spunea ni
mic, iar dinsa nu îndrăznea s-o întrebe. Tanti 
Lori își pune rochia de sărbătoare cind vine in 
vizită, și sorb am in două, in liniște, din cegcutele 
cu cafea neagră. Le place să fie Împreună, parcă 
nu s-ar mai despărți.

Mama, biata mamă, și acum speră : poate va 
descoperi in trăsăturile vreunui nepot de-al ei. o 
oarecare asemănare cu dinaa. Pentru asta e ne
voie de ani... Va aștepta...

— Mamă. tanti Lori iți trimite sărutări— e 
foarte ocupată... vine săptĂmina viitoare la dum
neata.

, Mama, tăcută, gravă, servește supa. A lovit, 
fără să vrea, cu polonicul peretele de porțelan al 
castronului. S-a auzit un clinchet. îi tremurase 
mina... poate prima oară In viata ei-

Versiune românească de
Raoul Joii

Așteptare
Să fie nori îngrămădiți j să-nceapd 
O ploaie-ntrețesută : rouă-apă,
Atît de deasa, zarea să n-O-ncapă.

Sâ cadă blind pe ochii mei săraci, 
închiși ca la porunca unui vraci 
Stâpîn peste gheenele de maci.

Și-ntr-un tîrziu, cind tot mai plouă, plouă, 
Purtat de vraja ca de luna nouă, 
Să vii sâ mă găsești plutind in rouă.

Chemindu-mâ pe nume cum numai tu mă 
chemi,

Tot somnul de pe pleoape să-l desfremi 
Și sâ-l întorci la cer ți-n alte vremi.

Și ea întoarsă din călătorii, 
Sâ te cuprind de gît, fără a ști 
Că astfel mă ridic printre cei vii,

E timpul hotfirîrii, am să-ți spun,
Sînt multe drumuri, unul de-i mai bun, 
Te las să il alegi, eu mâ supun.

Cum e mai bine n-o să știm n ic id nd. 
O soartă doar alegem alegind.

Incumetare
....umilință, nu orgoliu*.

Pavese

Inspăimintatâ, floarea trifoiului, 
Se-apleacă sub frunze, cind arșița 
Soarelui crud pirjolește. Cind norii 
Războinici lansează mărunte, mărunte 
Grenade de grindină.

Ori puii de păsări, cind uliul 
Se-aruncâ din cer ca un fulger, 
Nu-ți caută oare sub aripi de cloșcă 
Ori printre ierburi pripit ascunziș 1

Inima mec, de la tine ta știu
Pe toate acestea. Ce pilde
Firești iau aduci I Insă tu.
Te-arunci in turtea. increiuta, 
Leandru trecind ta tact Hellespontul.

Ploaia la geam
Cei ce sînt singuri ploaia e asewfti. 
Ropotitoare, îndrăzneață-n geam. 
Orașul tot e plin de oameni râgwî. 
Căci ploaia de-o ascaiți oști doar ca

Privirile se odihnesc, planând 
Peste grădini epatate, aripi «ani. 
lor din intaperuteta tarta*
Memoria răstoarnă vechi

Prin casele vecine dona capo 
De-amtara obosii Sub tn^ta Iar 
Ușor și alb, m tagor mpgâ paad 
Legănător si bfind și t*  și In.

Ca rin ăia ia ce a prins polari 
Lumina zilei creste dinfr-a dotă.
Dar fot mai stins roduriă ta auz 
Piriul mic al ploii-ndepărterta.

Ofelia

Vof babrăca • M wtf 
ta Mri. M «M Ht; 
Otaba ța, S. pa tana

Primijdmosc pratate
Vo-tara tayar •*  porbaa :

Dar cobe wă. vai. na apa 
O să mă poarta-a racla ei I
Mă vor acide co privirea 
Invidioavele temei.

(( radio

Lr J

Mă biruia lumina ta 
văzînd-o
Mă biruia lumina ta vâzind-o 
pană roșie in cer, apoi galbenă creastă, 

albă cimpie, 
Soare la răsărit înălțat 
floare de căpșun străvezie.

lata trezia, ucisul meu somn, 
raza in singe răscolitoare 
trupul sculindu-se umerii mai întii apoi 

genunchii, bărbia 
Mîinile deodată aprinse 
și pielea primindu-și făclia.

Clinchetul oaselor sub lancea caldă 
fereastra pe piept pori de argint coborind 
ca imenși licurici ce țișnesc din noapte din 

carne 
orbindu-mâ luminind.

Lumea
pe un arac de sfială
Unde sînt legăturile, apă și cer 
apă ți foc sub corabie, 
o mlajâ subțire, nevăzută răchită 
leagă malul de riu ca o teaca de sabie.

O vie înaltă, nesfirșită, adincă 
e ceea ce văd ți am văzut, 
satele in ciorchine cu inimi rotunde 
și cimpul ca frunza de viță crescut.

Circoii ape var fi, izvoare cei verzi 
fluvii uscatele lemnuri întortocheate, 
coarda vitei o drumul
pe care albinele încearcă mereu să-l arate.

O vie îngropata, dezgropata apoi, 
creștea tadpinâ sub bulgări ți rouă, 
a mlajâ subțire, e răchită ne leagă 
b find desparte ta două,

I ttae mdoât. mlâd ere ascunde, se-apleacă 
pată țișnește din legătură cu mari lăstari 

de sminteală, 
m bucură mai cu seamă căci știe 
teaata pe ra arac de sfiala.

Căutarea mărului întreg
Căutarea mărului intreg 
mărul mai copt ți cel ce va veni, 
ascuns sau poate incâ nefiind 
fruct înainte de a-l imporți

obraz rotund sau ca fereastra sfint, 
el singur miez cu patru steme 
pe roata lumii alergind 
sâ nu-ntilnească-n drum blesteme

și ceartă, mușcătură strîmbă-n vis 
uitare in cămări încinse, 
mărul de aur peste an trimis 
pe care fluturele nu-l atinse,

nu i-a luat sămința crucea-n miez, 
scheletul e intreg ți zidăria plină, 
in căutarea mărului curat, 
sâ muști din el cum ai mușca lumină,

să iei din el precum ai lua lumină 
și să păzească dinții sămința din găoace, 
sâ fie așezată cu grijă in țarina 
pe drumul unde ea acum se-ntoarce.

Mircea Barzuca : „Veneție"

Povara cristalului
Și cum toata acestea roiuri de sare devin, 
coasa prta ovăz ai mai taie mijlocul 
Si ru mai ucide mușeței lâsfîraf 
ci va*v  pe buzata eoertrs-i acum, 
entata ragorad ynpio • chpă.
au uc aciraei să cred ta povara mea alba.

S*  ara toata ta țarină viteaza : 
capoo de sora să sa întoarcă in mara, 
ta gușa punghetarii sâ fie grăunte din nou, 
ta rage, era spta chiar tu, sâ lumineze 
si era toate visează povara cristalului 
ce umbra mai prelungă spre amiază, 
miriștea cu sfiicuri de sare in apâ să ajungă.

Jugastru pe deal
Mi-oi arătat un jugastru pe deal 
un arbore de cinci ani să fi fost, 
m-am apropiat să pipăi lemnul 
ți sub scoarța roșiatică a strălucit o albă 

cârare

râm intui sub el era domol*  
dealul mai mult o presimțire uitată 
parcă nici o rădăcină nu ar avea 
jugastrul sub el așezată

Intr-o palmă întinsă ținut, in marile vinturl 
sub coaja lingerie tresare o vinâ 
lemnul e tare, 
un soclu răsturnat pentru adinca țârînâ.

Continentul albastru

rosm rară oraatiri, 
docă de sub ptoape închise
□ oseâa-'ie privai mi le tasă sâ dorra I 
NepoioS-U neoQlolmdu-mâ irtoaata, fresor. 
—copiiâne, cu pădurea ta_
Dar dacă ea nici eu este, 
neannd mcepvt r
Singwttocwl fw c-pesta datspra parantur 
ancorate m larg. Cercul pofar se 'oaogotaite 
necunoscut Zboare oameaa pastei de taL 
^.copilărie, cuntanent albastru.
adu-mi aminte că m-om născut—

Fără de margini
Fără de margiai 
ca un melc, da, 
iubirea, 
spirale în jund inimii, 
neliniștita, caldă spirală. 
Ca o iubire aelcid, 
da, ca o iubiie 
incolactadu-se in casa de aur 
a părului tău.
Poți oare spime mai mult 
fără sâ sfîții

Cer, pămînt 
și oameni

ion 
drâgănoiu

acea translucidă, subtire petală, 
poți oare s-adaugi ceva 
începutului lumii !
E greu.
Da, fără de margini, 
iubito, 
e-această spirală, 
cum fără de margini 
e sufletul meu.

Surdină
Tot mai puține sentimente 
de-o vreme 
toamna ne apasă, 
tot mai puține elemente 
tâmin aceleași 
intr-o masă

ciudată, 
fără de odihnă, 
ți însuși cerul 
inb-o rină 
deasupra.ne cind se înclină 
a-a lormâ oaibâ, 
o surdina 
a ceea ce cindvc sub stela 
părea 
o trimbrtă de aur 
plină de sunetele grele 
ale plămînului de taur. 
Tot mai puțina sentimente 
care ne cred 
spre-a fi crezute 
ți tot mai multe 
voci absente 
in umbra zgomotelor mute.

Aniversare
Ani 
inmulțindu-se cu unul — 
nimb auriu, 
nisipul rece — 
s-au infeiaf precum păunul 
albaștri sori 
pe unde trece 
imprăștiind, 
lăsind in urmă 
o pană smulsă 
sau pierdută, 
zburind in ea un gînd de aer, 
un gînd de aer și cucută 
sau aburindu-se de vaer 
o amintire prea durută.
Visez, aștept 
și timpul trece, 
vechi cercuri incrustate 
incâ 
spre miezul lemnului 
pe unde 
un singe vegetal mai urcă.
Ani 
inmulțindu-se cu unul, 
adăugind petala smulsă, 
albastru soare 
cum păunul din cind in cind răsare 
insă.M

muzică
Un tînâr pictor
și elevii săi (II)

Despre arhitectura 
stagiunii

Misterul lumii noastre, tainele uni
versului. dramatica descooerire a fru
museții stelelor fixe, zborul între ro
cile vulcanice și 'lună, intre ana ce ar 
putea sau nu exista pe melancolicul 
astru și apa oceanelor mult încercatei 
noastre Terra — iată subiecte ce ar 
putea umple paginile aflate sub mina 
genială a celui mai mare artist. Si to
tuși se spune : aceasta este știintă. 
nimic altceva decit exactitate și calcul. 
Căci nu este așa. mult ține de mister, o 
demonstrează însăși afirmația că sudul 
poate fi schimbat cu nordul. E drept 
că explicația riguros exactă ar consta 
în faptul că magnetizarea remanentă 
a unor roci vulcanice nu este normală 
și că. în acest caz. polul nord se in
versează cu polul aud. Dar mai mult 
decît această explicație, mult mai de
parte decit ea, se descifrează atot
puternicia naturii. Dovada ? In urma 
schimbării magnetismului unor roci 
vulcanice, unele specii biologice otspar 
în timp ce altele apar.

Este apă pe lună ? Iată o întrebare 
ce ne-ar putea da mult de gindit. în
trebare La care știința a răspuns după 
anevoioase cercetări. Știința, oamenii 
ei, vrednicii truditori a căror viață este 
dedicată, uneori sacrificată marilor 
descoperiri, mari'lor adevăruri fără do 
care lumea ar rămine săracă. Terme
nul ..s-a descoperit" a intrat în vorbi
rea noastră curentă, dar oare de cite 
ori ne-am aplecat asupra lui cu sufi
cientă atenție ? Iată, așadar, cum tn 
insulele Galapagos s-au ..descoperit" 
crabi gigantici, o bogată floră și faună. 

de o strălucire fără seamăn. Ochiul ar
tistului s-ar minuna. sufletul lui ar 
tresări iar fantezia ar duce către cele 
mai ciudate și înalte visări. Omul de 
știință a aflat însă că viata aceasta 
bogată, ce palpită în ocean, se dato- 
rește unor substanțe chimice. Nu. vom 
spune noi. nu. natura este o sfinți 
taină și nu trebuie clintită din frumu
sețea ei prin cercetări și incursiuni ce 
i-ar spulbera farmecul. Dar oare toc
mai descoperirea „cauzelor- acestor 
frumuseți nu înseamnă SDorirea miste
rului ? Gîndul că in natura atit de 
complexă poți descoperi mereu noi 
frumuseți pe care nici nu le hănuiai. 
nu înseamnă că ea este nemărginită in 
splendoarea ei ?

Emisiunea „Magazin tehnico-științi- 
fic“ a lansat numai citeva dLn între
bările pe care ni le-am putea pune de 
nenumărate ori. Răspunsurile la aceste 
întrebări au fost date in așa fel incit 
ascultătorul să ,.gi nd ease fi" și după ce 
va fi închis butonul aparatului. Sâ 
gindească. să se întrebe și să afle și iar 
să se întrebe ! Si a mai demonstrat a- 
ceastă emisiune, a mia oară, că natura 
este o mare de taină, că frumusețea ei 
este răscolitoare și dramatică. Si că 
cei ce se încumetă să o cerceteze sînt. 
în afară de oameni de știintă. suflete 
înaripate, inimi de aur. întreagă ființa 
lor este condusă de un mare curai. 
Căci nu puțin lucru este să îmblinzești, 
în căutarea adevărului, stînclle. valu
rile. vulturii, stelele stăpîne ce ne pri
vesc cu ochiul lor înghețat și nemuri
tor.

Ioana Diaconescu

E>ențialmente pozitivă mi se Dare la 
absolvenții clasei îndrumate de Gri- 
gore Vasile abordarea cu curaj, din 
mai multe unghiuri, a tematicii spe
cifice picturii de șevalet •). Prezența 
compoziției istorice, a peisajului in 
diferitele sale variante, mergind de la 
cel industrial pină la cel maritim, a 
naturii moarte, a portretului, indică 
faptul că fiecare a încercat o confrun
tare nu doar cu o problematică ab
stractă ci cu una concretă, strîns le
gată de aspectele diverse ale realită
ții si. implicit, de modalitățile repre
zentării ei. Ceea ce a încercat profe
sorul să insufle foștilor săi studenți, 
și credem că a reușit, este un anume 
cult pentru simplitate. înțeleasă ca 
absență a unei sofisticări inutile și ca 
prilej pentru o reflecție serioasă asu
pra imaginii. Forța ei afectivă, par a 
crede expozanții, ca și profesorul lor, 
își are originea, este stimulată de fo
losirea unei game restrînse a culorilor: 
acelea din raza spectrului solar. Ma
joritatea expozanților preferă distri
buirea acestora în mase mari. Nu se 
acordă o atenție excesivă efectelor lo
cale și valorației. Se folosesc, pe scară 
largă, complementarele. în general, nu 
abundă tonurile reci, iar cînd sînt pre
zente au mai mult rolul de a subli
nia. prin contrast, vivacitatea celor
lalte. Că aceste tendințe, comune, re
zultat al activității didactice, nu au 
stînienit dezvoltarea liberă a gindirii 
artistice a fiecărui student. în funcție 
de sensibilitatea. talentul 'si cultura 
proprie, o arată modul diferit în care 
sînt executate uneori aceleași teme 
(naturile moarte, sore exemplu) sau 
cum sînt văzute aceleași peisaje (cele 
portuare).

Călin Popescu arată a fi (în special 

prin ..Moment istoric- si ..Amintiri din 
Sighișoara-) pe cale de a-si consolida 
un drum propriu. Actualmente el este 
preocupat de studiul geometriei volu
melor și pare decis a nu renunța la 
marcarea chiar grafică a diferențierii 
lor. Pentru loan Buliaa se pune, deo
potrivă. problema accentuării efectu
lui maselor dominante de culoare 
(..Portret". ..Ponton la Dunăre"). Si
mona Mihăilescu (..Nicolae Bălcescu"). 
Gabriela Popescu (..Autoportret-). Dan 
Ștefan Minea („Grădină-) preferă ex
presia directă, transcrisă uneori cu 
frustețe dar nu fără prospețime. în a- 
celași timp. Comeliu Rateu se stră
duiește a degaja in compoziția istorică 
firescul atitudinilor (..Independență-*)  
în timp ce Nicoleta Stdncescu („Peisaj* -) 
încearcă să descifreze dinamica muncii 
pe șantierele industriale. Același lucru 
îl face și Adam llija intr-o pinză care 
prin naturalețea exprimării se cuvine 
semnalată. (..Peisaj industrial").

Sigur că pentru cei despre care am 
scris experiența cițtigată pînă acum 
reprezintă un punct de plecare. Unde 
vor ajunge vom mai avea, probabil, 
ocazia sâ constatăm, peste cîțiva ani. 
Lucrul cel mai important pe care 11 
lasă să se vadă această expoziție este 
faptul că tentația lor nu s-a lăsat 
înlănțuită prematur de canoane și că 
are spațiu suficient de dezvoltare fi
rească. în direcții convenabile tempe
ramentului. Se cuvine să subliniem. în 
această direcție, meritul de loc minor 
al profesorului .E bine ca cei tineri să 
învețe uneori tot de la cei tineri 

________ Gri gore Arbore
*) Expoziția lucrărilor de diplomă — 

Secția pictură — I.A.P. ..N. Grigores- 
cua. Galeriile de artă ale Municipiului. 

încheiem acum o stagiune densă, 
care a cumulat și trei festivaluri pline 
de învățăminte. Să luăm deci aminte 
și să observăm că propășirea cantita
tivă și mai ales calitativă a vieții 
noastre muzicale obligă la un efort de 
organizare, de imaginație.

Stagiunea de concerte nu este numai 
o sumă de manifestări. Ea se cuvine 
să fie un organism convergent a că
rui coloană vertebrală s-o aflăm in 
citeva idei limpezi.

Există unele prejudecăți și puțină 
inerție in arhitectura stagiunii. Astfel, 
dintre interpreți. cei locali n-au încă 
programarea pe care o merită, in do
meniul simfonic, mai ales. încă se mai 
consideră că oaspeții fac oricum „sală 
plină", deși publicul ne cunoaște va
lorile, le știe premiile internaționale 
și a devenit mai circumspect cu vizi
tatorii. Numărul invitatilor ar putea 
fi redus, devenind, în schimb selecția 
mai riguroasă. în locul lor, concertele 
ar aduce la rampă, mai des, tineri di
rijori ori instrumentiști, ținînd seama 
că nu puțini sînt deja certitudini.

Referitor Ia programarea primelor 
audiții. în general a pieselor de dată 
recentă, părerile specialiștilor sînt di
vergente : ori să fie alcătuite progra
me numai de muzică actuală, ori să 
fie alăturate piese din epoci diferite, 
în concerte de tip obișnuit. Fiecare 
soluție are avantaje și dezavantaje, 
cred că ele pot coexista. în orice caz 
în amîndouă situațiile alăturarea ti
tlurilor trebuie cumpănită, și mai ales 
cind sînt de stiluri diferite. Afișul as
cunde totdeauna o teză care este de
monstrată la audiție, alegerea unor 
piese spre a-și împărți timpul concar- 
tistic este angajată pentru cel ce o 
operează. Ciclul de „Muzici paralele" 

inițiat de Filarmonică a arătat că afi
șul poate fi o compoziție.

Cred că specificitatea școlii româ
nești se cere reliefată cu mai multă 
insistentă. A demarat, tn ultimele sta
giuni, ciclul „Portrete camerale". Este 
un punct de vedere operant, care evi
dențiază personalitatea creatorului, 
deși incă nu se bucură de prețuirea 
publică adecvată, poate pentru că me
lomanii nu 8-au obișnuit incă cu așa 
ceva în sala de concert. Sugerăm ini
țierea unui alt ciclu, tematic de astă 
dată, sub titlul (perfectibil) „Stiluri șî 
metode componistice românești actua
le**.  O echipă muzicologică ar selecta 
tendințele cele mai reprezentative pen
tru contempoi aneitatea muzicală și ar 
hotărî ilustrarea cîte uneia printr-un 
număr de titluri care să compună un 
afiș de concert. Temelor de mare frec
vență li s-ar putea consacra mai mul
te concerte. în contextul existenței 
„Portretelor camerale" (de ce nu și 
simfonice), creația actuală ar fi cla
sificată din incă un punct de vedere.

în fine, forma concertelor nu este 
imuabilă, ci se cere suplă, adaptată 
noului. Concertul ar putea intra 
mai des în sala de muzeu. în fa
brică, la universitate. Este de 
mare actualitate ideea orientării 
creației prin discuția publică, atît în
tre specialiști cit și între melomani. 
Critica își merită locul de a-și spune 
cuvîntul fără de care viața operei nu 
devine efectivă, după prima audiție, 
sau ia un drum neacordat cu valoarea. 
Iar publicul se auto-educă în respon
sabilitatea re-i revine de a contribui 
la cristalizarea opiniei despre o lu
crare O operă artistică constă totoda
tă din textul și din ecoul ei.

Costin Cazaban
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Literatură
pentru

eea ce numim, cu un termen impro
priu. literatură pentru copii, poate Ti 
înțeleasă in mai multe feluri.

Este, intii. o literatură despre copii 
în care se încearcă nu atit analiza unei

vîrste dificile (unii contestă existenta unei psi
hologii a copilului si, deci, putința unui roman 
despre copii). cit reconstituirea universului 
mare (universul maturității) prin ochii omu
lui mic. in formare ; există apoi o literatură, 
foarte abundentă, in care copilul si bjm a ’ui 
de simboluri se află in centrul atenției * 
literatură menită să educe, să formeze, 3B ini
țieze. Aceasta din urmă stă la frontiera dintre 
pedagogie, psihologie și literatura propriu- 
Cei care se ocupă de acest domeniu (si nu «int 
puțini, in toată lumea există o industrie a ima
ginației infantile : edituri specializate. . .. 
dedicați acestei extraordinare lumi in formare, 
uzine de jucării etc.) fac o diferențiere îs 
cărțile ce se adresează mirii copilării (H:*îu.:ura  
cu poze, cu căței și purcel uși. literatură cu sco
puri preponderent pedagogice), după care --r- 
mează compartimentul literaturii pentru I; 
școlară, literatura pentru ?-5jlescenți. tinere’ — e. 
Pentru fiecare treaptă există autori special:-.*.*!,  
cei care scriu despre cățeii ir.MHgOF.ți și 
astuțioase nu se in treburile
dedicați problemelor virstei școlare

Privesc totdeauna cu adinră rselr *7-•> *• 
de diferențieri, și ca să-mi duc ?.*•**■ 
capăt, nu cred in specialize.:. ' ,i
scriitorului. Există nu o If tens8, ura *e 
ci vîrste pentru literatură- 3r£r■ tu* ->* 1-
tiți de la copilărie la băl ------
alt mod și din alte cauze. Este Alice io țara mi
nunilor o carte pentru copii, .a: co
pii ? Dar Cărăbușul de aur. cui se adre
sează această extraordinară ? A-
mintiri din copilărie reprezint. c- m 
încape discuție, un titlu de căpătu mtr-o 
bibliotecă a copilului. Care este insă tenta 2- 
cestei scrieri și cui se adresează, in foni ea ? 
Copiii o citesc cu plăcere ți o înțeleg, ea apa - 
ține, deci, literaturii ..pentru copi;- : judeca i 
evident, neîntemeiată, pentru că Amintiri din 
copilărie reprezintă, pentru spiritele mat-ire ir = : 
sofisticate, o carte aproape initia* ;rA. A=i * 
foit, în manuscris, un volum de 800 d*  P-î . 
scris de un învățător simbololog. despre I. Cr.._ - 
gă și universul semnelor. Narațiunea Amintiri 
din copilărie aparține, pur și simplu, literatur;.. 
fără vîrstă, fără trepte. Copilul află in ea un 
număr de întimpiări delectabile, spiritul matur 
o epică subtilă despre mitul copilăriei pierdute. 
Care este cititorul ei ideal ? întrebarea fără răs
puns. falsă dilemă. Unul citește textul și sim
bolurile lui vi2ibile, celălalt textul și subtextuL 
primul caută epicul pur. cel de al doilea filozo
fia și poezia melancolică din interiorul lui.

Am scris și altă dată că proza lui Sadoveanu. 
în atingere cu problemele copilăriei, presupune 
două tipuri de lecturi, sau. mâ rog. două vîrste. 
dintre care una (cea a copilului) selectează a- 
ventura. latura dumasiană din Șoimii. Povestiri, 
Frații Jderi etc. Este aceasta o lectură suoerfi- 
cială, incompletă ? Este numai o lectură posi
bilă. adecvată unui gust și unui mod de a înțe
lege istoria (istoria ca narațiune). Este și o lec
tură instructivă, educativă intrucît dă copilului 
noțiuni de datorie, eroism, prietenie, patriotism 
într-un chip mai profund și, in orice caz. mai 
agreabil decit literatura pedagogică propriu-zi>ă- 
Pe cea din urmă o recunoaștem ușor (noi 
rite le mature) după acrul grav 
a dăscăli, rotar $1 as

di tare veselă. încurajatoare. Sartre spunea că 
un copil nu are sentimentul copilăriei. îi el s*  
copilărește ca să facă plăcere ootne** ’kir mari_ 
Am putea trage de aici ooc^ura că ««pălăria 
este un mit ai spiritui» marii? «i că îiinBXura 
despre (sau pentru) cep4î m repr—zi-:?
proiecția unei nos’.*jgii  XiKtat^a ct*pă  tm 7> rf- 
dis pierdut. Ea se foî?w?ște pe-r-?**;*
inocente ca să infă’.iaeae ceea ee oame
nii mari despre tevr’- acesze lucruri. -1

bazează, pe o m.s' r d-: c-rd i
P'.hok^îc. Literatura pcn'ru cup : osa nuu. ; 
l’.^îă sr fi. srurid. făra paradox. îi?—“'ura «rnsâ 
de cor Dar t?- ■ re-— creste fT.iâzj
pe s >2 cft-Tbeni in toata f-rea caic
coțM-.ărvK. bine, alții nun râu.

Foarte bine scrise si 
cu un evident gust al 
fastului stilistic, pro
zele fantastice ale iui 
Eugen Uricaru din vo
lumul Despre purpură 
(1974) sînt, pînă la un 
punct, gazde primitoa
re ale misterului si 
pretexte pentru jocu
rile ficțiunii. De alt
minteri, metafora jo
cului. în special a jo
cului de șah, cu mul
tiple combinații posi-^ 
bile, dar si cu reguli 
stricte, cu neputință 
de eludat, stăpineste 

de la bun început această proză, născută deopo- 
i din capacitatea de a fantaza ca și din ri- 

EOurea supunerii La obiect Aflăm astfel, chiar 
c 7. prima narațiune a autorului (Inventind). că 
t:-.utul său imaginar. Vladia. locul unde se des- 

majoritatea povestirilor din volum, sea
mănă cu o ..misterioasă tablă de șah in care 
c du rile albe si negre trebuie inventate pen
tru ea aooi să fie cucerite" și. mai departe, că 
ML ținut imaginar in care timpul nu contează 
--.i dosi este .frumoase jocuri, dar Jocuri"- Or, 
îeerrai arest mecanism al jocului, posibil și 
i-QDOibal. responsabil și gratuit, cu libertăți co- 
- de un principiu intrinsec al lucrurilor,

îmi ne in cumpănă scriitorul, intr-o proză care, 
“•? măsură ce se creează, conține totodată și 
iWfeersul critic al creației sale.

In nara uimea de care aminteam, povestind o 
închipuită, eroul narator are surpriza 

j sîirritul povestirii sale, aparent fără noi- 
i 54 tesixă dintr-un orgolios impuls juvenil, să 

_• - were un fapt de viață. Mod simbolic, fi- 
' ic a spune că imaginația provoacă rea li- 

VAam r# — deecuBDire. încorporînd-o in același 
taa. st ni. t^aanvizibil Hind, jocul ficțiunii as- 

«-■ o gravă si serioasă care este însăși
Ce morală a creației, supusă

M tisăsii. Eugen Uricaru plonjează 
*i «-ar părea chiar, la prima vedere, 

•luptate intr-o lume aflată la 
ale aventurii si ale iluziei exis- 

o dată, al forței imagina- 
fnrmalistă de a te lăsa în voia 

oe conturul romantic al lucru- 
Dftar : căci, dacă la capătul in-

Mr «te serf?! rul recunoaște viata. ..o via- 
r *ce! puțin cit pe potriva vieții 

■we . personajele sale, cărora ni-
‘moosibil. întilnesc fantomele 

• î'idămicieL O invenție sanc- 
■i vieții, oe de o parte, in vre- 
tx- invenții infirmate de aceeași 
late. Drin urmare, polii in jurul 

dos ^știrile autorului.
dîî! unaginație. Vladia lui Eu- 

i vegetația ei luxuriantă și cu 
poet*-  a! lucruri lor care o inconjoa- 
'-r tfcr. atributele care compun in- 

fnimusețea si misterul Inchi-
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puirii ; dar, nu mai puțin, si din cele care fac 
ca închipuirea să se abată pe căile faLse și 
absurde ale iluziei. Adepte ale jocurilor bizare, 
ale motivațiilor de suprafață ori inutile, perso
najele ce-o locuiesc compun o lume în care 
lipsa de finalitate se dezvăluie, și se dezvăluie 
într-o cadență paradoxală, ca o continuă ame
nințare si ca o violentă obscură la adresa făp
turii umane. Refugiu cu aparențe ideale pentru 
reverie Si evaziune, loc. de asemeni aparent, 
al tuturor disponibilităților, tolerant si fericit, 
acest tinut imaginar iși află tocmai in gratui
tatea. în inactivitatea si în absenta sa de suport 
real principiul interior destructiv. Lucrurile și 
noțiunile se întorc aici în negația lor derizorie 
ori chiar brutală si universul inofensiv la pri
ma vedere se transformă într-un spațiu sufo
cant. cu o capacitate nebănuită de a înghiți de
finitiv totul. Asemeni zăpezii din „labirintul1' lui 
Robbe-Grillet. vița de vie. planta tutelară a 
Vladiei, este semnul simbolic al constringerii 
si înăbușirii aspirațiilor. Adevărata libertate, ce 
poate fi extinsă si la libertatea creației, constă, 
in fond, nu într-o iluzorie evaziune, ci într-o 
imagine corectă asupra lumii si resorturilor ei. 
„Nimeni — spune un personaj unui alt locuitor 
al Vladiei — nu vă oprește să umblați prin 
grădini după fluturele acela Pe care nimeni nu 
l-a văzut. Dar nu cumva să credeți că 
poate opri*'.  Creînd viată din contactul 
lator cu realitatea, ficțiunea poate, din 
să ucidă viata din proliferarea ei peste 
nile rigorii existențiale. Și astfel, o proză ce 
pare, inițial, că dă tot ceea ce se cuvine fan
ta zării romantice si în care meticulozitatea cali
grafică a peisajelor onirice este numai o supra
față înșelătoare, iși afirmă în nucleul ei un 
ideal constructiv si energic, raportat la deciziile 
acțiunii si ale creației.

Fată de aceste povestiri de debut, excelentul 
roman istoric care le-a urmat. Rug si flacără 
(1977). ..interpretare liberă a biografiei revolu
ționarului român, din Transilvania. Alexandru 
Bujor, participant la revoluția din 1848. la cam
paniile garibaldine. luptător pentru independen
ta României", poate fi considerat oarecum ne
așteptat doar prin anvergura si ambițiile sale 
eDice, intr-adevăr mai greu de bănuit la un 
tinăr. totuși, prozator. Locul unor teme și mo-

Eminescu
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țar famra operei, r «a-
rate. Lectura cere «■ ft

Schemele narative pe ce~ Ir drrr-ftflg 4
na răpune de neetî tip \e
putem întreba atunci pine »de se poate intru
de bbertatea autorului de a cx>mmM desuwU 
personajelor sale m am fei t—cu tertare *â «a 
devină dificilă. Is eosamsM. jrraairi roman.- 
lui va relua, tu mod seeexsr. efewrs-
tare ale baxsislai. Vor fi wz^.aue opc-*  ru'e 
traajnate hune btue p rea. fîsoâs; optimat, fap
tele ieșite dm comas aie emlni penașnl Pr^ 
Idqoniitul se ra cens cw *ăi  de Joace,
pentru a se im pica spoa. ra /: mndzsz (pe ne
drept) de unul din copii, penrr^ cere ra (ace o 
faptă eroici, cișiioinddrnpostea etc. Romasul 
pentru copti sa este dec.t ar bazm ta rare mdi- 
tile ți decorurile s-ax zchjmbai. Cititorul r« re
găsi aici, in alte forme, aspirațiile p mele fa
miliare lai din cartea cu povesti. Stă ia aceartd 
tipizare a romsaulsi. in dab«a *a  fojă (deschis 
către realitate dar r cifre bazml puternica io 
funcție pedaQOQici. Șt aceasta constă nu sumai 
in mesajul exprimat direct, ci mai ales iR iazdu 
conditio edrțh pmtm copu. Ea se constituie ca 
o modalitate r ca o formă specifici de luare in 
posesie a realului. Pns ea copilul trăiește expe
riența realității, capătă o posibilitate de înțele
gere a lumii cotidiene. De la ririunea subiectivă 
a pnmei copilării, atit de bine satisfdcută de spa
țiul bazmului, el trece către obiectiritate fi con- 
țtiințâ de sine. Acum el se gindețte pe sme, 
definește propria-i poziție prin raportarea 
modelele culturale cunoscute. El se identifică 
ele și faptele sale tind să reproducă acțiunile 
cestora. Imitind actele eroului de roman prefe
rat, el cucerește parcele necunoscute ale realului, 
și modelind lumea înconjurătoare, el se cunoaș-

la 
cu 
a-

PRECIZĂRI
0 iaediti cunoscntă și

* CaaverWi tverare a arut frumoasa uiiaativă 
I* — X uUvcnarea a lit ani
i*  i 7.'.‘—taezxZ rev^a*  v.inunxi,i<. Alături 

si est urne care tșa prop-n sâ Inchi- 
-.-r_.'-joe han*  i^ ^ ja-Z a Caavarbkrilar ’ui 

li.--— o ^eotitreDtOc- doeumemart face
«parte. E vorba Oe artie^j Tu Augustin 

7_ r<. Clas s-a taMmwi Jmihm. avtud cn
«scsdu precizarea „dceunieme saedr.e-. S*  spunem 
saî eă docffirțr’J in chestiune nu e deloc
iaedx. de vreme ee a *o«  pclsfțeat de L Cremer 
MR.'.» dm tM al revistei Fistii iDeapre Ineepu- 
»r*e  JmmSi R a fost pe larg eozcestat In car- 
tra —din 193. Jasteea si fasMusinl. Așa 
q afirmația triumfătoare a autorului
«rșjcr-'.n'uî c*  .la o «ut*  zece ani de La 1 pari ți a 
Caavarbtarasr literare. - on act inedit care
fixează data certă a Inr.irițiril cenaclului junimist, 
e de doua on eronată. O dată pentru că — repe
tăm — acrul comunicat e departe de a fi inedit. 
Apei pentru că documentul pubbcat nu stabilește — 
cum crede Aug. Z.N. Pop — in vreun fel demn de 
crezare ..data cerii a înființării cenaclului juni
mist-.

S*  ne explicăm. Documentul republicat acum e o 
adresă răspuns a Junimii trimisă, la cerere. Minis
terul ui instrucției Publice In mal IM In legătură 
cu activitatea tipografiei societății culturale ieșene. 
E drept că Th. Cerchez, ce! care semna adresa în 
calitate de ..administrator al societății Junimea pe 
anul IM-, preciza că „societatea Junimea este fun
dată In if octombrie 1M3-. Iar această dată este 
confirmată de Iacob Negruzzi în așa numitul Al
bumul Societății Junimea, Întocmit de el In 1879.

Cu aceasta, chestiunea e departe de a fi fost Insă 
elucidată. Pentru că tot Negruzzi a contestat, vehe
ment. ce-l drept mal tlrziu. versiunea menționată. 
Cu autoritatea cunoștințelor pe care le avea șl după 
examinarea, probabilă, a hirtillor de care numai el. 
ca „secretar perpetu", dispunea, Negruzzi nota 
vădit polemic In Amintirile sale : „Mulțj membri 
al Junimii cred că societatea lor datează din toam
na anului 1863, insă aceasta nu poate fl, de vreme 
ce eu, unul din cel cinci fondatori, m-am întors 
din străinătate in Iași, după săvirșirea studiilor, în 
seara de 25 octombrie 1863, iar T. Maiorescu, altul 
dintre fondatori, plecase cu o zi înainte din laș! la

o interpretare hazardată
Berlin. jJ a mind oi dc-am țacrudțat In drum
Botoșani, unde petrwurt.ro noaptea in a ce Laș han. 
fără să ne facem crinoțzxnta țd firi mi car să ne 
întrevedem". Obiecțiile lui N'egiurzi sini greu de 
contestat, dețl aceste AmIbiItI slnt redactate toc
mai in ltlt—m. E potitaaj ea Th. Cerchez, intrat 
in Junimea abia in lta. «*  fl obținut informația 
comunicat*  in adresa aceasta dm IM de la vre
unii] dintre fondatori (Po®or. cu care era bun pri
eten. sau Maiorescu care a £ redactat adresa „des
coperită- de Aug. Z.N. Pop». Iar. se știe, flecare 
dintre fondatori, mai alee Pogor >1 Maiorescu. aveau 
despre originea Junimn versiunea lor. Pogor, de 
pildă, pretindea ca înaintea Junimii ar fl funcționat 
la Lași, in 1K3, o societate literar*  de el patronat*  
(9â fie data nașterii acestui „strămoș- al Junimii 
aceea comunicat*  In adresa '■ol Cerchez fl șl ci 
aceasta este nucleu! societății dirijată apoi de T. 
Maiorescu. Dar Negruzzi. care a consemnat 
Dicționarul Junimii și această mărturie, preciza că 
nici unul dintre societarii Indicați de Pogor nu-i 
confirmă aserțiunea. Si adăugim, pentru a Întregi 
dosarul controverselor ne Încheia te în legătură cu 
data In fi in țârii societății ci. in același Dicționar,
Negruzzi nota efi botezul s-a petrecut „intr-o dumi
nică din primăvara anului 1M4. după o prelegere 
populară a Iul Maiorescu-.

Nu are rost să intrăm aici în alte detalii ale 
acestei controverse care datează. Oricum, mai pru
dent e să conchidem deocamdată că înființarea Ju
nimii s-a petrecut, probabil, prin aprille-mal 1864 
Iar tipografia societății a început să funcționeze in 
primăvara Iul 1865. E concluzia menționată, după 
multe Investigații. In cartea noastră mal sui amin
tită. Si e de mirare cA Aug. Z. N. Pop s-a grăbit 
să decreteze atît de rapid că a clarificat cu certi
tudine un fapt care continuă aă rămlnă sub sem
nele probabilității.

Am ținut să facem această rectificare pentru că 
e vorba nu de un oarecare cerc literar cl de Juni
mea și cititorul neprevenit se poate lăsa înșelat de 
valoarea ,.probatorie“ a unul act care, pentru a fl 
crezut, solicită Întotdeauna verificări comparate. 
Buna credință a actualei reviste ieșene a fost evi
dent surprinsă de goana după Inedite a unui cer
cetător căruia experiența dobindită trebuia să-1 pre
scrie mal multă circumspecție șl infinit mai multă 
informare.

Z. Ornea

nu vâ 
stimu- 
contră, 
margi-

tive mai mult sau mai puțin convenționale, pe 
care Eugen Uricaru le rescria în prozele sale, 
cu semnul însă schimbat, l-au luat aici eve
nimentele istorice, firește respectate cronologic 
si faptic, dar trecute, cu toate astea, prin „li
bertatea de a fantaza în marginea lor". Regă
sim în roman, alături de această plăcere de a 
fantaza â-propos de și alături de stilul meticu
los și strălucit, plin de rafinament și culoare, 
și apetența indiscutabilă pentru esoteric din po
vestiri si. mai cu seamă, acea meditație impli
cită asuDra direcțiilor vieții. Căci, nu mai de- 
uarte. aducînd în ultimele pagini ale cărții le
genda sculptorului Hiram, prozatorul ne oferă 
totodată si una din principalele chei ale roma
nului său. întrebat astfel de rivalii săi din ce 
motive nu le dezvăluie imaginea completă a 
cohstrucției la care lucra, meșterul fenician le 
răspunde acestora : „Pentru că nu știu cum 
arată. Ea se naște odată cu construcția, este 
Taina pe care o descopăr în vreme ce o creez". 
Ceea ce vrea să vorbească atît despre impre
vizibilul vieții Si al creației, despre țelurile lor 
tainice si nu ușor de atins, cit și despre un 
înțeles al existentei umane revelat in decursul 
participării și al căutării propriului adevăr, al 
intuirii rațiunii interioare si nesubstituibile de 
a trăi. Acest adevăr propriu il caută eroul ro
manului, Alexandru Bota ; îl caută și il pierde, 
îl Dierde și îl regăsește pe rînd. Din acest punct 
de vedere, romanul, deși istoric, este un roman 
al angajării și al derutei, al risipirii și al edi
ficării prin acțiune.

înrolat în legiunea ardeleană din rindurile 
voluntarilor garibaldieni. personajul are credința 
că luptă pentru o cauză dreaptă, o cauză care 
să continue idealul pașoptist al dezrobirii 
națiunilor. Dar curînd. odată cu destrămarea 
corpului de voluntari si odată cu retragerea lui 
Garibaldi, eroul lui Eugen Uricaru constată cu 
decepție că o cauză în esență justă si generoasă 
Doate fi deturnată de jocuri politice care să-i 
falsifice înțelesurile inițiale. Ceea ce se intîm- 
plă acum cu el este. în linii mari, soarta per
sonajelor lui Stefan Zeromski din romanul Ce
nușă. roman cu care Rug și flacără împarte cî
teva bune asemănări de situații si de morală 
istorică. Devenit din revoluționar — conspirator, 
în nădejdea că astfel, la fel de bine, poate 
să-și slujească aspirațiile și să-și împlinească 
destinul. Alexandru Bota descoperă că. de fapt, 
drumul său în viață s-a rătăcit, că evenimentele 
si întîmplările vieții trec peste el sau alături 
de el. fără să le mai înțeleagă și fără să mai 
participe efectiv La ele. Omul de acțiune care 
crea fapte și se definea prin ele se trezește 
prins într-un mecanism ale cărui resorturi îi 
scaDă. rupt de concretul realității, inactiv si 
neimplicat prin forța opțiunii sau. cum preci
zează romancierul. în aceeași linie a conceperii 
unei existențe intrate pe făgașul unul joc din
tre întîmplare și împlinirea voinței : „un pion
fals in jocul cuiva". Nutrind la început spe- 
ran ta unui ideal colectiv, personajul lui Eugen

aici situații oonflictuale sau accente nasional- 
kieatice care s De datorului de azi îi evocă anu
mite 1 dostaze din dramele ce se vor realiza, 
peste ani. in cuprinsul literaturii române. In
tr-adevăr. patetica înfruntare intre hatmanul 
Roman Bodeiu și Dragoș amintește impetuoasele 
și dramaticele intervenții ale falnicului portar al 
Sucevei. Arbore, din triloeia lui De lavra ncea ; 
dînkvnatia ascunsă a bătrlnului si bolnavului 
voievod maramureșean trimite la Vlaicu-Vodă 
c.a.m.d.

Intenționat am Împins comparațiile in pla
nul dramaturgiei istorice, căci aceasta se vâ- 
desie a fi cadru] orietaic zborurilor intempes- 

\'e ak fanxcej Pairului Eminescu. nu nu- 
■jc ac-.n r_zes"_Je poetice implicate cit si da- 

alîzrjdmn «xritzazle conferită de eestu- 
S- e cm^îiEKteâe atenare ate eroi joc de a'.te- 
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se acesâ Jttrvnrfel ri namem. 
ax. «ioa per.tru a nu mai fl mJfhe". «i core 
i^eamră aloocva dedt da unui institut 

oe culturi sufletească” — asa cum era teatrul 
în viziunea sa —. ..caracterul frivol al unui 
cafe-chantant". Pe rind poetul tînjeste in sinea 
lui către ceea ce e fundamental. Deren în 
existenta istorică a neamului, sau. asa cum 
D^a'modia în versuri, ne marginea unui manu
scris : ..Să văd trecutu-n viată, să văd romîna 
dramă 1 Cum din mormint eroii istoriei îi 
cheamă".

ia.!

Uricaru trăiește, dimpotrivă, sentimentul provi
zoratului. al nerezonantei și al unei acute sin
gurătăți. In mijlocul unor evenimente care se 
precipită și care se precipită tocmai în sensul 
cauzei pe care o îmbrățișase, eroul este un 
dezrădăcinat, pierzînd controlul asupra mijloa
celor adevărate prin care această cauză poate 
fi slujită. Ca într-o situație kafkiană. existenta 
lui se pulverizează In așteptarea unei misiuni 
care nu-și mai află rostul și împlinirea. Perso
najul lui Eugen Uricaru este un Apostol Bologa 
conspirativ, sfîșiat de dileme si a cărui lealitate 
fată de dogme poate împinge la trădare. în acest 
chip, romanul e istoria unei conștiințe derutate, 
ruptă de realitate prin jocul hazardului și care 
iși găsește busola, in ultima clipă, relnnodind 
firul acțiunii care, ea singură, indică adevăratul 
drum in viata.

Punind în discuție căile prin care se poate 
canaliza un ideal in esență just, romanul lui 
Eugen Uricaru narează o aventură umană pe 
care iși Dun amprenta contratimpul dintre aspi
rație si întîmplare sau acela dintre teluri și 
mijloace, acestea fiind in optica romanului jus
tificările neîndoielnice ale adevărului. In nu
mele acestui adevăr nefalsificabil. individuali
zam si individualizator, pe care omul nu-1 pri
mește neapărat din afara sa. ci îl descoperi cu 
prețul propriei sale căutări si adesea curtat prin 
meandrele dramatice ale vieții si ale istoriei, 
se desfășoară pledoaria întregii cărți. E. de alt
fel. si aspectul modem, problematic, sugerat cu 
ir.teîirentâ. al acestui nas ion am roman istoric, 
wxx^acuJos si poetic, meditativ si documentat, 
Ln care tartele. fără a lua proporțiile descrip
tive ale unei fresce, sint respectate dar ai astfel 
regizate Incit să dea sentimentul curgerii unui 
destin complex. Prin amploarea cadrului istoric 
Si geoerafic De care 11 acoperă, ca si prin inso
litul perceperii sale, care denotă o fină poezie 
a timpului si a spațiului, romanul lui Eugen 
Uricaru ocupă realmente un loc rămas Dină acum 
gol în narațiunea noastră istorică.

Dan Cristea
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G. M. - BUCOVICIOR : Ver- 
șurile alunecă din ©e în ce mai 
grav spre o făcătură neînsufle
țită, neinspirată, fără ecou. Pro
za e naivă, forțată, neconv irigă- 
toare, cu urme de lecturi (nea
similate profund).

VAL. DRAG. : Nici acum nu 
sînt noutăți ; accCeași divagații 
fără șir, repetîndu-se tot mai 
vizibil, in ansamblu și în amă
nunt, cu un efect crescind de 
monotonie și plafonare. Urme 
de poezie, prin „Declarație de 
virtute", „Din amurgurile", „In 
apropiere".

M. CR. : Iarăși lucruri în 
pierdere de substanță și tensiu
ne, „de mina a doua". Ceva mai 
bine, în „Sublim11, „Sînt om 
cind“, „Bucurie ce se cîntă".

• Calificarea fetelor noastre In finalele Cupei 
Karopd la atletism impresianeaxa prin maniera. 
Cum echipa U.H-S.S. pârea lnconcurabiiă &e părea 
ca disputa pentru locui doi se vș da între echipele 
României. Iugoslaviei, Italiei, Bulgariei. Dar fetele 
noastre i-iu detașat de componentele eșalonului 
doi in triad in concurs direct cu puternica echipă 
sovietică Medalia Alinei Gheorghiu la lungime a 
fost obținută In fața concurentei sovietice medalia
tă la Olimpiadă. £va Zdrgo și-a Învins și ea con
curenta principală, o atletă sovietică, abțlnlnd pri
mul loc. Locui 1 la înălțime obținut de Cornelia 
Popa a surclasat o altă medaliată olimpică, pe ita
lianca Simeom. Citeva probe au fost ciștigâte de a 
manieră em ui las mantă și cu cifre care le plasea
ză printre cele mai bune rezultate mondiale ale a- 
nului- Din păcate, sâ nu uităm, avem și citeva pro
be ia care fetele noastre slnt cu totul deficitare. 
Probele de viteză, ștafetele tocă n-au competitoare 
de forța celorlalte.
• Cronica de fotbal pe care o semnează Eugen 

Barbu in Flacăra și In care mul ți jucători de lot- 
bal ai campionatului nostru au găsit cuvintele 
bune pe care publicațiile tte specialitate ezită să le 
spună despre ei ne amintește numele dtorva fot ba 
bșd pe care clasamentele nu-i mal cuprind, ori 
chiar dacâ-i cuprind râmin mute dincolo de eifra 
loculuL Credem și noi câ Antonescu merită pentru 
lODge%*itates lui sportivâ, pentru constanța valori
că o men pune specială Antonescu a fost odată 
stoperul naționalei noastre și n-a jucat râu. Ieșirea 
lui din lot nici nu s-a datorat ieșirii lui din formă 
elt unei nevoi de întinerire a echipei. Antonescu a 
continuat sâ ne arate In recentul campionat câ 
este un „central* de bază și că dacă naționala va 
avea nevoie de ei chemarea ei nu-1 va găsi ne
pregătit. De altfel, e cazul s-o spunem aid. scoate
rea lui Antonescu din lot, ortrft de obiectivă ar fl 
fost, nl s-a părut un act de Injustiție. Ne pare bine 
câ Antoneocu, deși aflat Intr-o echipă multă tre
me Ln degringoLadâ. a reușit să fie egal cu sine. 
Constanța lui ne indică ln el unul din punctele 
de sprijin dacă nu cel mai Important al salvării 
Clubului ccnstânțean de la retrogradare. Printre 
jucătorii care se văd mai greu pentru câ nu iau 
ochii, dar a tund dnd se impun o fac penru lungă 
vreme eme și Cheran. Ca |i Antonescu, el ilustrea
ză frumoasa tradipe a fundașilor noștri sobri 
șl valorași, cere pun mai presus de risc — pru
dența și mal presus de artificiu trecător consec
vența Jocului laborios, exact. Tn al treCea rînd, 
•crem despre ®u jucător din provineie îneă ano
nim. dar cu e mare eepadtata de joc. Jucător de 
tot terenul prezent atft tn atac cît șl în apărare ți 
cu care ecta‘_* lui se poete m’ndrl : Econcinau. 
Mijlocașul hunedorean merită mai multă atenpe 
dedt i se acordă, eh tar dacă recolta acestui cam
pionat este bogată mai alea tn jucători de centru! 
terenului. Clasamentele au. onee am face, păcatul 
auperflelalitâțil- Ne concentrează atenția asupra 
vîrfunJor șl ne fac să uităm mulțimea de jucători 
fără de care un campionat nu poate exista ; fot
baliști talentap. sobri, dar a căror glorie nu tre
ce uneori de nivelul clubului lor. Un exemplu : 
Cojocaru. fosta extremă a Rapidului, era un ase
menea Jucător. Ajuns intr-un club puternic și la o 
echipă eu un alt potențial tehnic șl tactic. Steaua, 
Cojocaru poate deveni ln curlnd un nume sonor. 
CLasamentu] revistei Flacăra D readuce tn atenție 
și pe Dobrin. Marele jucător al Piteșțiului n-a a- 
juns un anonim de vreme ce ln ciuda viratei lui 
concurează de aproape pe Ștefânescu șl Ba Lac 1. A- 
cum, cînd gloria lui e pe cale să se stingă, regre
tăm o dată mal mult că strălucitorul său talent 
n-a avut șansa sâ-ți arate caratele pe stadioanele 
campionatului mondial de fotbal din Mexic. Prin
tre lucrurile oare vor rămlne legate de numele Iul 
Angelo Nlculescu va fl și inexplicabila decizie de 
â nu lăsa atunci șl acolo, în teren, pe cel mal bun 
fotbalist al momentului, pe unul din cei mai buni 
ai acelui campionat mondial.

DOINA PANAITESCU : Lu
cruri de Început, naive, șovăi
toare. stîngace. Pe ici — pe colo 
însă, se aud și unele sunete caro 
vă îndreptățesc să insistați și 
să sperați. Firește, e nevoie de 
un stăruitor efort studios, de o 
neîncetată confruntare cu ma
rea poezie.

P. BALU : în general, pagini 
de nivel mijlociu, uneori reto
rice, alteori didactice. Dincolo 
de indeminări prozodice neîn
doielnice, de o anume cursivi
tate și acurateță a meditației, 
pare să existe, insă, și un zvon 
liric, care ar făgădui mai mult. 
Să vedem ce mai urmează.

AL. PRIBOIANU : Cîteva pa
gini mai limpezi („Rînd pe rind 
jocurile", „Meditația voievo
dului „Bradul") printre multe 
altele stufoase, incileite, insufi
cient decantate, finisate.

SIMONA C. ! Sînt bune per
spective. si intr-o zonă lirică, si 
intr-una a meditației Dar, une
ori. mijloacele par greoaie, în
vechite, inadecvate, versul se 
chinuie în hățișuri prozodice 
(metaforice, lexicale, etc.) con
venționale, desuete. Cele mai 

t> de reușită î „Toamna", 
(nițel vagă). „Primă

vară", „Umilință". „Vară".
N. STANCIU 1 Lucruri inte

resante. și acum, dintre care

ne-au plăcut mai mult : „Scri
soare", „Voronet".

MUNTEANU SILVIA : In 
unele pagini se simte o remar
cabilă tensiune lirică, un glas 
distinct și profund, pe care, de
sigur, îl vom auzi din ce in ce 
mai bine în viitor („Seara", 
„Țărm", „Cu brațele pline", 
„Deocamdată". „Chiar dacă tac". 
„Trăiam", „Poem", „Pentru vi- 
novați").

G. V. ACVILA : Regretăm, nu 
ne stă in putință să facem mai 
mult decît am făcut. Dacă se 
vor ivi posibilități noi, le vom 
folosi, firește. (Cît despre cei 
care oferă „girul" — cum ziceți
— asta n/u costă nimic ! Proble
ma ruu e de a distribui laude 
complezente, „pentru a nu su
păra pe nimeni", ci de a acorda 
un sprijin practic, oricît de mic...)

VASILE C. : Vorbă multă să
răcia omului ! Această rubrică 
e destinată exclusiv debutanți- 
lor. Dv. fiind — cum spuneți
— „consacrat", n-aveți nevoie

de sfatul și asistența noastră, 
puteți intra direct pe „poarta 
mare" a redacției, la Secția de 
poezie, * *la  redactorul-șef. etc. 
Nu ne cereți, însă, să vă des
chidem noi această poartă : 
N-avem nici „cheile", nici inde- 
minările șl disponibilitățile a- 
decvate.

L. BIHOREANU-TULCEA î 
Ar putea fi ceva, dar incă nu 
este. Se întrezăresc, parcă, une
le înclinații și manifestări de 
sensibilitate, dar capacitatea de 
a le exprima convingător pe 
hirtie nu e incă adeverită, lu
crurile rămînînd deocamdată in 
zona exercit iilor de început, șo
văitoare. făcute pare-se intim- 
plător, fără prea multă tragere 
de inimă. ..printre picături", sub 
semnul diletantismului. Poate 
că încercarea ar merita mai 
mult interes, efort, pasiune.

Aprilie, Baucis, M. Lău, Const 
C. Drăganu, Lucian Dulcă, S. 
Berceanu, Ion Enachi, Filip Ro
han, Maria Tereza Dor. A. 
Grunsky : Nimic nou 1 Muntea- 
nu St. Alexandru, George Go- 
goneață, Grigoroșcuță Ioan, Mol
dovan Dumitru, Girleanu Mitel, 
Andrei Caucar, Idita Angela, 
Diaconescu Sorin. Ion T. Mihal- 
ca, Grigore Octavian Anchidin. 
Jenei Viorica, Pîrvu Nicoleta, 
Marin Nicnlae, Lelia Dear. Băiă- 
ceanu Ilie, Vlad Iancu Ștefan : 
Nu se văd semne de talent, de
ocamdată.

Nicolae Dascălu. Ioachim Vu- 
nea-Mazilu, Liviu Poenaru, M. 
Popescu — Ploiești, C. Purdelea, 
V.S., Cecilia Bucur, N.A. M. Ea- 
locinus, Marian Morisena, Emil 
Bâjan, D. Chi rode a, N. Born az, 
Rusu M. Paul, Paul Grădinaru, 
Mihai Nicolae. Virgil Ivănescu, 
Zamfir Viorel, Vladimir Moga : 
Pagini de nivel modest. MA
NUSCRISE NEISCĂLITE î ..Vis 
de matematică" ; „Amurg, a- 
murg" ; „Măriei", „Poem", „Re
naștere" etc.

Geo Dumitrescu
N. R. Manuscrisele nu se Îna

poiază.

Iubire și teamă
Iți las mîngîierea șl zorile, 
Și ploaia, și cîmpul, și florile. 
Viața să nu se mai scuture 
La bucuriile tale, omule-fîuture.

Ca să nu mi te-apropii de vatră, 
Ridic munți de foc și de piatră 
Și te blestem, omule-șarpe, să piei, 
Pină s-ajungi la grumazul copiilor mei I

ALEXANDRU PRIBOIENI

Tulburătorul adevăr
Adevărul nu se spune, 

adevărul se trăiește 
silnic sau dumnezeiește, 
ca sobol sau ca lâstune.

Harul lui de-a fi in toate 
ca un fulger in furtuna 
risipește sau adună 
armonii și nestemate.

Ca un pisc sau o genune, 
celuia ce nu-i pătrunde 
pendulările fecunde, 
adevărul se opune.

Nimănui cintind in strună 
și-l dorește fiecare 
și-n eterna-i tulburare 
doar lumina încunună.

PETRE VLAD

Copilăria
Vintul din zori 
el o să vindece 
pămintul 
gindurile 
nu te opri la fîntîna 
văruită 
in alb 
de ieri 
in ea n-o să-ți vezi 
chipul 
nu mă minți 
nu mă face sâ cred 
că la treizeci și ceva 
de ani 
s-a terminat totul 
copilăria 
nu obosește 
cind tălpile noastre 
caută piatra 
bănuind 
că nu mai e netedă.

DAN CALIS

Tihnă
In fumul amurgului, 
Pe banca veche
Încearcă să ridă două bătrîne.
Ademenind un copil.
Bărbații lor,
Cu bastoanele întinse spre cer
Numără stelele, care apar
Una cîte una.
Apoi, obosiți, gustă pa rînd
Apa, din plosca argintie.
Care strălucește
Din ce in ce mai slab.

IOAN PLEȘ

Țărm
Ca și cum m-ar limpezi
Imi dezvelesc pieptul spre furtună. 
Fulgeră și tresar. Tună și tresar. 
Plouă șl nu mă udă.

Ochii grei ca două bile dureroase 
întorc și îneacă lacrima In ei
Și se umflă, se umflă pină cind
Loc in trup nemaiavind
Se rostogolesc pină la picioarele tale, 
Rege ol vederii.

Dar tot nu mă tinguiesc-
Fulgeră și tună, ki-i și fă-ți din d 
O inimă să tresară.

SILVIA MUNTEANU

Sublim
Admir copacul și depîing Iarba 
el : cind se aprinde 
intru slava flăcării arde 
solemn 
dinafară înspre inlâuntru 
ea : se mulțumește 
sâ viețuiască meschin 
mal jos de botul calului 
cu glas tremurător cerșind 
cerului bănuțul de aur 

lumina ișl caută un cuib 
și-l găsește : acolo unde 
vintul spulberind cenușa 
dă la iveală stele

MIHAI CRAIESCU

Inspirație
Imi ascut luciditatea 
de lucruri 
ca un cuțit de-o piatră 
și citesc printre rînduri 
adevărurile 
să descopăr un semn 
ascuns intre două clipe grăbite 
un cuvînt 
care dă de gol universul 
să descopăr o noutate 
usturătoare 
ca un boboc de trandafir.

ALEXANDRU HOARIA

întoarcere
De fiecare dată înalt, nepereche, 

în amintirea zilelor călduroase 
ale anului.

De fiecare dată bâtrin, 
sau tinăr, 
depinde din ce parte a cerului ești privit.

uite cum te sărută pe gură 
ci inele credincios, 
ți-a mirosit bucuria de-a nu fl singur.

De fiecare dată bărbat,
Intre bărbații ieșiți pe străzi să-și Fumeze 
țigările, 
să-și arate unul altuia cerul î

anul acesta vom avea mu Iți capii.

VALERIU DRAGUȘANU

Radiografia unei epoci

dospi na 
ini nou

Autumnală
In țuier frint, pustii se zbat copacii, 
iar soarele-i bolnav ți el, de ieri... 
ni-s gindurile — ciute, minate de gonacii 
trimiți tîrziu de toamnâ pe ascunsele-i târâri.

Din coasta nopții, s.a trezit.pâdureo 
cu mina blinda-a brumei pe Obro 
șiruri de plopi iți leagănâ-ntr-aiurea 
lumina - tot mai grea către amiaz.

Cîntecul tăcerii
Ce greu se-ntoarce marea către aceleași

țărmuri, 
purtînd — mereu albastre - aceleași 

mii de ani— 
eroziuni subtile, misterioase sonuri, 
ne-aruncâ la picioare - căzuți AJdebarani...

O, taci, iubite... calea de-aid ni-e începută, 
statornicia insăși aici s-a întrupat 
sau nu știi câ lumina cindva-n adine născută 
miracolul in clipa de-acum l-a preschimbat 1

Un spațiu deschis fanteziei
Urmare din pag. I

De la Arghezi încoace au apărut numeroase cărți 
aparținînd acestei condiții. Teritoriul poeziei 
pentru copii, atunci cind ea este opera unui poet 
veritabil, se confundă cu teritoriul inefabil al 
poeziei înseși, așa cum se întimplă cu poezia lui 
Marin Sorescu din volumul Unde fugim de acasă.

Și în această zonă poezia este, mai mult decît 
oricînd, joc. Un joc insă serios, cu cuvintele și 
cu imaginile, care construiește un anume univers 
sau cel puțin îl descoperă, ca și cum l-ar crea.

Universul de miracole al copilăriei nu este, în 
cărțile de poezie contemporane, neapărat un 
univers naiv. Candoarea este mai întotdeauna 
falsă, nu pentru că este simulată ca să înșele 
sufletul copilului, ci pentru că poetul matur nu-i 
poate reconstitui puritatea inițială, pierdută pen
tru totdeauna. Cînd recreează lumea, poetul n-o 
poate construi din neant și livrescul se insinuea
ză sau se afirmă direct, spulberind naivitatea.

Pentru Ion Caralon, de pildă, ivirea pe lume a 
copilului restructurează cosmosul interior. începe 
reclădirea lumii din miracole altfel ordonate : 
„In cutia cu minuni / Toți pesmeții-a dulci și 
buni / O culoare i E-o-ntîmplare. / Bobul de 
mac : Filozofii dintr-un veac. / Firul de șofran : 
/ Privighetorile din Ispahan". Regruparea nu 
este fortuită și se poate ușor urmări sugestia 
subterană, acțiunea Ideii reordonind lucid uni
versul acelei inocențe la care aspiră poetul, co- 
pilărindu-se. Firește, acest univers este tutelat 
de legile jocului, care ține de miracol : „Magică 
bucătărie / Să-nșir melci pe farfurie / Să scot 
iepuri din fular / Și din coif ienibahar". Jocul 
e uneori gratuit, dar de cele mai multe ori 
constructiv : „Jucării, lumini, legume / Dau la 
toate aripi, nume". în lumea sa copilul este un 
demiurg sau un descoperitor plin de curiozitate, 
în străfundurile acestei lumi calme, plină de 
obiecte și personaje aflate de cele mai multe ori 
in raporturi insolite — ne aflăm in protoistoria 
legilor lumii adulte — se înfioară însă neliniștile 
Ideii pe care poetul adult n-o poate reprima. Ion 
Caraion este un asemenea poet cu rare clipe de 
abandon cerebral, la care seninătatea miracolelor 
copilărești este tulburată în volumul Marta — 
fata cu povești în palme. în O ureche de dulcea
ță și-o ureche de pelin viziunea se schimbă, iar 
proiecția în parabole cu semnificație politică sin
gularizează volumul.

O seninătate absolută protejează poezia pentru 
copil a Constantei Buzea. dominată de tandrețe 
feminină și de joc neatins de alte semnificații. 
Cele două „cărticele" de trei și de patru ani sînt 
populate de animale mototoale, de comice con
fuzii și asocieri. Fabulosul detaliului cotidian 
este redus la puterea de înțelegere a copilului, 
spontaneitatea înlăturînd livrescul și excluzînd 
lectura în dublu sens.

Dacă unii poeți construiesc universul copilă
riei, ca Ion Caraion. alții îl descoperă prin 
periplul unui personaj. în fermecătoarea Carte 
cu Apolador a lui Gellu Naum. universul desco
perit treptat este o lume schematizată livresc dar 
nu mai puțin fabuloasă, construită cu fină ironie

O, taci... mai bine ascultă alb, cîntecul tăcerii 
minat de o aripă de alcyon spre noi... 
doar noi il înțelegem... și poate corăbierii, 
străpunși de neputința inloarcerirnapoi...

Exorcism
Steaua iși fringe llcăru-n apă 
cerbii amintirilor nu-i mai adapă...

Abia atinse-moarte-s cuvintele, 
regula jocului una-i : dezminte-le—

Nessus mi-ntinde altă cămașă, 
spaimele risului strins mă infașă...

Suflete, adastâ-n pragul privirilor, 
uitată-i calea nemărginirilor

Visul e flacără, mistuie clipa, 
timpule, oprește-ti nebună risipa I 

și inegalabil umor. Autorul se cdoUArește rămâ
nând un mentor cu false intenții didactice. _O 
da ți-mi voie să descriu Măcar o parte din 
pustiu / Să spun In cîteva cuvinte f rit e nisipul 
de fierbinte / Și cum nu vezi mărar un cort 1 
Cum n-ai un mijloc de transport Și cum pe-n- 
tinderea pustie Nu-i urmă de cofetărie / Și niri 
n-a existat vreodată ' Măcar un chioșc cu limo
nada". Naivitatea simulată cu maliție este tot 
atât de malițios anulată de subtextul parocLc. 
Aluziile vehiculate, pretextele (manuscrisul gă
sit al unui jurnal de călătorie), falsul didacticism 
dau savoare lecturii adultului avizat, faiamnd 
copilul prin aventuroasa narațiune. Cartea ea 
Apolodor se constituie ca un basm eu aventuri 
modeme, cu încântătoare glorificări, ca aceea a 
involuntarei îndrăzneli cosmonautice a pingui
nului : „Trăiască deci Apolodor / Și tot ce-avea 
in buzunar / Trăiască micul său radar ' Trăiască 
ultimul șurub / Trăiască laptele din tub / Tră
iască glorioasa cască", enumerare Încheiată cu 
rezumativul „în ffne. totul să trăiască - Cartea 
eu Apolodor dovedește vitalitatea narațiunii in 
cadrul genului. Povestea atrage, farmecă, oferă 
pretexte și posibilități.

Avantajul formulei este Ilustrat de o altă carte 
fermecătoare, deopotrivă pentru intelectualul în
zestrat cu umor și pentru copilul atras de fabulo
sul poveștii, Ni nigra și Aligrn de Nlna Caarian. 
In Epilog poeta avertizează : ..ca ai pe plan 
uman, / viața fiecărui tigru e-un roman*.  In
tr-adevăr povestea este brodată pe structura ro
manului sentimental de aventuri, contaminată cu 
elemente de basm tradițional, cu titluri ca „în 
ghearele disperării". Farmecul poveștii este ge
nerat însă in primul rînd de fina parodie, de 
umorul aluziilor livrești (larșentoul Ninigrei, 
„prizoniegră" ; „Vai nu știu nimigru / despre 
viteazul meu prieten în piele de tigru" (s.n.) sau 
pasaje ca acea parodie după „Mihnea și Baba" de 
Bolintineanu : ..Aleargă Aligru ' inima-i duduie / 
pare că zboară Vocea-i de tigru / Jungla 
o zguduie / și-o înfioară" sau acel apel al salva
torului : „Lume ! Lume ! ce-i afară zugrăvit pe 
cort bleu-pal / nu e înăuntru viu și natural".

Basmul în versuri oferă nenumărate posibili
tăți literaturii „pentru copii" : acțiunea, eflores
centa fabulosului, descoperirea universului, aven
tura ca fond și ca suport al unor semnificații 
mai îndepărtate și al aluziilor îi asigură vitali
tatea. Un asemenea basm este Povestea celor 
zece frați de Ștefan Augustin Doinaș, în care 
hipertrofia comică coexistă cu poezia imagistică 
și cu proiecția simbolică de profundă rezonanță.

Aceste citeva volume, exemple puține din
tr-un număr mare de cărți remarcabile. _ relevă 
faptul că spațiul literaturii contemporane în ver
suri pentru copil are o neașteptată fertilitate, ca 
sensuri și efecte, și dacă este dificil de definit și 
de circumscris, este în schimb complex și variat, 
domeniu în care o creație considerată prin pre
judecăți „minoră" își afirmă multiplele valențe 
in multiple moduri. Spațiu privilegiat al inter
ferenței celor mai diverse posibilități de lectură 
și receptare, deci un spațiu deschis tuturor sen
surilor creației.

Desena de Sabin Ștefânuță

Ut pictară poesis
Urmare din pag a 3-a

ben de drobiță, in felurite proporții, dupd loca
lizare. Cu aceasta, dexenatoarea a sugerai cind 
arșița văratică ia care culorile se dizolvă ți ■- 
proape te multiplică, pierdute f» s fu matur a nu
anței (arama stinsă in pată galbenă) cind toam
na Sfintului Martin, cu acea suavă visare printre 
frunze felurit colorate. In al doilea rind e albas
trul fum unu, culoarea misterului, a mdrii (un 
„Asfințit marin" e superat de cîteva linii hi m- 
lori șterse, de la albastru la nuanțele fumurii) ori 
a inorognlni fictiv, cu coamă de frunze, ca un 
Cis nat u rai.

7n fine, ^tid firi frici“ de Nina Casnan con
țină ilustrații de Emilia Babota. Nici e un Fauri 
copil și un personaj de oesm versificat. Ca ata
re ilustrația e fabuloasă și «mvd. hi culori tari 
care sporesc pnn impresia apăsată iluzia utopiei 
ți absorb spiritul in 2unte< epsei precum un rir- 
tej. Cnloarea e nn «cent ai plăcerii estetice in- 
fantiie șa ai abandonidia in lumea edrții. Cite a 
ilustrație, cum e aceea a ^Barba CoțiloC e da 
ne^tai.

O carte pentru copsi e o lume și reprezintă 
repetiția in scare obiectelor a universului purifi- 
caL. Coperta e pentru mxnzea eopdarensea o poar
tă uriașă care odată deschisă face lumea dinăun
tru sd ciute ți si se rotească in culori mereu noi, 
caieidoscopice. mereu tnîeUptbile și fascinante. 
Cartea e o planetă și un univers utopic, o jucă
rie perfectă.

Principialitate
Urmare din pag. I

mal *1 m tn latura realizării exterioare, simbolice, 
etc. O răspindită ..boală" a criticii curente, a unor 
critica chiar, este apotogetimauL Superlativele, 
cuvintele mari nu ajung unor comentatori atunci 
cind scriu despre unele cărți. Surprinzător tonul 
ge schimbă, și odată cu el și vocabularul, atunci 
cind este vorba de alte cărți, cu al ți semnatari. 
Acestora din urmă le sînt pregătite cuvinte mal 
terestre, formule mai puțin superlative. Critica 
„interesată", critica preocupată a transforma 
actul critic in curată reclamă esie un alt aspect 
asupra căruia dezbaterile plenarei s-au opnt. 
Imposibilitatea unei scări de valori apropiată de 
realități e împiedicată de acest fel de a face 
critică, in contradicție cu spiritul critic autentic, 
cu chemarea unei critici de formație marxistă. 
Dezavantajat iese din acest amalgam de procedee 
parazitare cititorul care nu mai este condus, 
orientat, educat așa cum se cuvine s-o facă o 
critică literară conștientă de menirea și marile 
ei rosturi. Și, în cele din urmă, și autorul care 
nu află în critic interpretul obiectiv, principial 
consecvent convingerii că datoria criticii este de 
a promova literatura de valoare, de a sprijini 
procesul complex al devenirilor ideologice și 
estetice ale fiecărui creator.

Desigur că nu uităm realele succese ale criticii 
și istoriei noastre literare cînd vorbim despre 
ioate aceste lucruri. Dar atunci cînd ne ocupăm 
de critica literară din publicațiile de cultură — 
și nu ignorăm nici propriile deficiențe — critica 
adresată in mod nemijlocit, imediat cititorului, 
neajunsurile amintite nu pot fi ocolite. A fi prin
cipial în critică, obiectiv, a-ți pune gustul, pri
ceperea literară în slujba judecăților da valoare 
exacte, a disocierii de idei profitabila pantru 
mișcarea scriitoricească înseamnă a sluji atlt pe 
scriitor cît și pe cititor și. desigur, literatura in 
întregul ei.

Urmare din pag. I

altuia trecutul devine viu. că el poate fl retrăit 
de cititorul cu resurse suplimentare de imagina
ție. Din capul locului, însă, A. Simlon a renunțat 
la beneficiul unei astfel de aserțiuni comode. El 
nu abordează un capitol eroic |i Înălțător al tre
cutului, ci o epocă sumbră, pe care cugetul nos
tru refuză să și-o apropie ca vie, pe care ființa 
noastră refuză s-o retrăiască. Este vorba despre 
o perioadă care nu poate și nu trebuie să mai 
fie vie și a acrie istorie sub povara acestui han
dicap nu este o întreprindere dintre cela mai 
ușoare. Dimpotrivă, ea implică un risc și A. Si- 
mion l-a acceptat cu credința că nici una dintre 
secvențele propriului nostru trecut nu trebuie 
expediată In citeva fraze de manual.

Nu vom detalia conținutul ca atare al volumu
lui Regimul politic din RomAnța ta perioada 
sept. lMfi—iăhl 1941 și nu vom' rttrhnscrie toate 
concluziile antonului eu privire la un lanț sau al
tul al evenimentelor narate. Vom remarca insă 
verdictul clar pe care îl pronunță cînd se re
feră la personalitățile care au dominat această 
eoocă sumbră si. în primul rind. o convingere 
explîdtă a autorului și nu numai a hii : chiar si 
in momentele de noapte profundă ale irioriei. 
valorile perene ale unui popor nu se nierd. nu 
pot fi copleșite sau anihilate și sfirșesc prin a 
Învinge brutalitatea.ee le refuză supraviețuirea. 
Spiritul ideologiei legionare a fost o rotund străin 
națiunii noastre si preponderenta lui accidentală 
tn viata politică românească de la afirșitul pe
rioadei interbelice, favorizată de un complex de 
factori, cunoscut, nu a izbutit să nimiceai că în

Atletism, Fotbal, Tenis

semnele omeniei si demnității încorporate da 
secole in heraldica spirituali tații românilor. A- 
cesta fiind si adevărul maior pe care ni-1 co
munică studiul semnat de A. Si mi on.

Neînfrîntă. lut)ta ©omuniștilOT si clarviziunea 
lor au clocotit In substratul unei epoci în care le
gionarii tentau să mutileze chipul și reputația pa
triei. Intoleranța dueă pină la ultimele ei limita 
nu a izbutit să înăbușe nici alesul intelectuali
lor progresiști ce a-au străduit să păstreze vie în 
conștiințe flacăra umanismului. Demnă a fost si 
inaderența militarilor români la mișcarea legio
nară si la sensul ei catastrofal si nu credem să 
greșim afirmând câ această atitudine se explică 
prin mult mai multe rațiuni decît cele ce pot fi 
cuprinse într-o enumerare sumară. In sfirsit. de
monstrată fiind inaderența a înseși maselor 
populare la o aventură Hpaită de perspective, cu 
consecințe funeste si contrară oricărei tradiții 
-românești, autorul Încheie: -»,Verdi«tsfiâ istoriei 
este necruțător cu cei care, nelnțeleglnd legile 
dezvoltării sociale. Încearcă să ae opună evolu
ției firești a societății".

Dincolo de acest final, ®e deschide a pat iul me
ditației asupra unei epoci si asuora unor eveni
mente care au marcat o întreagă generație ctî 
stigmatul ororii. Și acum, cînd fascismul tși 
vădește recrudescența In unele țări ale lu
mii occidentale, evident, meditația noastră nu se 
poate limita la o singură epocă și doar La seria 
evenimentelor ce au ilustrat-o. Ea trebuie sA 
devină o meditație activă.

•) A. Simlon, „Regimul politic din Romlnla 
tn perioada sept. 1940—ian. 1941", Editura 
ela". Cluj-Napoca, 1976.

• în ziua dnd apar aceste rlndurl, în meciul de 
cupa Davis, disputat pe terenuri franceze, dintre 
România și Franța scorul va fi probabil 1—1. Echi
pa franceză cu o mare experiența competițională 
este un adversar dificil. Dublul lor este rodat și 
experimentat, dar nu-s excluse nici surprizele da 
la simplu. Francezii își fac din această întîlnire o 
chestiune de orgoliu, dovadă schimbarea compo
nenței inițiale a echipei. Cine ciștlgă aici merge în 
întilnirea cu Italia șl de aici probabil în finala 
Cupel Davis. Italia a clștigat în fața Suediei (fără 
Borg) și așteaptă rezultatul de ia Paris. O victorie 
franceză e In favoarea Italiei. O victorie româneas
că Lasă deschis drumul ambelor echipe, jocul ur- 
mlnd sâ se dispute la București. Hotăritor e meciul 
de dublu de astăzi in care un faimoa cuplu Ti
riac— Năstase întllnește un dublu ambițios, dor
nic de victorie. Pronosticul e foarte greu.

Discobol

PREZENTE
CONCURSUL .TINERE TALENTE" LA A Xl-a 

EDIJTE

• S-a încheiat cea de a Xl-a ediție — 1577 a 
Concursului de creație al elevilor „Tinere talente 
C.C. al U.T.C., organizatorul acestei importante 
manlfeatârl ale celor mai tineri condeieri, a decer
nat unui număr de Si elevi ai școlilor generale, 
ai liceelor industriale, de cultură generală etc. din 
întreaga țară, un număr important de premii și 
mențiuni pentru cele mai valoroase poezii, pentru 
proză șl teatru, lată lista ciștlgâtorilor concursu
lui : POEZIE. PREMIUL 1: Eugenia Marinescu (Tg. 
Mureș), Constanța Păduraru (București), Ada Po- 
povlci (Piatra Neamț), Gheorghe Sterpu (Gh. 
Gheorghiu-Dej), Lokodi Kăroly (Tg. Mureș). PRE
MIUL II : Anca Florina Boglea (București), Ana 
Ciontea (Hunedoara), Marin Dumitrescu (Alexan
dria), Valentina Mureșan (Satu Mare), Anca bin- 
zlanu (Iași), Zslgmond Gyozd (Turda), Astrid Tel- 
chert (Arad). PREMIUL IU : Iulian Bitoleanu (Ro
șiorii de Vede), Doina Botezatu (Bistrița), Cristian 
Dicâ (Alexandria), Anca Matei (Ploiești), Mlrela 
Mândrie (Lași), Doina Pologea (Tg. Mureș). Iâzef 
Mâszely (Alba), Roxana Ionescu (București). 
MENTTUNI : Irlna Airinei (București), Ana Maria 
Bardaș (Aiuri), Grațiela Bogdan (București), Dani
ela Clklnl (Hunedoara), Ioana Crăciun (București), 
Mlrcea Stelian Dochițâ (Brăila), Viorica Gheor- 
ghiță (Bacău), Constanța Kllmaschovalci (Ploiești), 
Teodora Lupu (Gh. Gheorghtu-Dej), Marla Marcu 
(Sibiu), Anca Oprea (București), Domnița Roxana 
Magdalena Palii (Ploiești), Anca Andreea Răzuș 
(București), Daniel Suciu (Sibiu), Vasile Timof- 
ciuc (Botoșani). PROZA. PREMIUL 1 : Ștefan Nl- 
culescu-Maer (București). PREMIUL 11 : Cristina
Neagu (Piatra Neamț), Constanța Păduraru (Bucu
rești). PREMIUL III: Ica Belean (Arad), Mlrela 
Mitrofinovici (București), Doina Pologea (Tg. Mu
reș), Adrian Udroiu (Fienl). MENȚIUNI : Oana 
Alexandrescu, Elens-Doina Andor (Tîrgoviște),
Florin Călin (Alexandria), Gheorghe Crlșan (Arad), 
Cristian Dlcă (Alexandria), Maria Pataki (Llc.
agro.-Industrial Livada). TEATRU. PREMIUL I : 
nu ae acordă. PREMIUL II : Radu Vomicel (Piatra 
Neamț). PREMIUL III : Alexandru Bogdan Hallc 
(București), Helmuth Frauendorfer (Timișoara).
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a p a tn n d
Conștiință și spirit revoluționar

na dintre notele definitorii ale poli-

Uticii partidului nostru este conside
rarea permanentă a ansamblului so
cial in toate compartimentele sale, 
printr-o îmbinare indisolubilă intre 

preocupările pentru dezvoltarea bazei teh ni co
ma te rial O cu cele privind dezvoltarea conștiin
ței socialiste si formarea omului nou.

Două evenimente de o considerabilă Impor
tantă istorică din viata României, despărțite in 
timp de o perioadă mai mică de două săptă- 
mîni. vin să argumenteze în mod strălucit via
bilitatea concepției pe care partidul nostru, 
secretarul său general o pun la baza condu
cerii societății, concepție care se bazează pe a- 
cordarea unei constante atenții ranorturilor de 
esență dintre elementul uman, generator ai tu
turor bunurilor sociale si obiectivele pe care 
interesele colective i le pun in fată.

Primul dintre aceste evenimente a foar. PLE
NARA COMITETULUI CENTRAL AL PARTI- 
DELII COMUNIST ROMÂN, care a avut Joc 
în 28 și 29 iunie, ale cărei botăriri sint de na
tură să marcheze intr-un mod substantial ac
tivitatea socială. Măsurile privind reeducarea 
prin muncă a celor care an tovirsn încălcări 
ale legalității, cele privind perfecționarea for
melor de conducere in sectoarele activității de 
informare si etkicare constituie dovezi ale în
crederii partidului in mare. in forța «iert, ui
tării noastre socialise. Cerințele pre-cătn-!! eoo- 
structorilor aodalisimlai- ale marmâr.. ugere
lor generații cu concepții si eiinoatinte de 
nivel, reclamate de FTWrVk iiarr^w. teb- 
nico-stiintifice au manat a-««rr.K.j-sa, de aaă- 
fiuri privind perfecționarea fcrrăUtea=ain5 x.- 
ceaL profe-riona! c nn^nor. Acese nisr aa 
încheiat așezarea pe ba*  aot. î= cooranSee^â 
cu Programul partiduhc. a csxre«aiji ■■ >'■ >- 
mint. crelndki-«e caaAtiitt ca. te te terBaaurm 
primei treote a bceuhn. să «e Puutl &-

cadra rapid si eficient în activitatea utilă so
cietății. corespunzătoare necesităților actuale și 
de perspectivă ale dezvoltării tării.

Al doilea eveniment de deosebită importan
tă a fost CONGRESUL CONSILIILOR OAME
NILOR MUNCII DIN INDUSTRIE, CONSTRUC
ȚII ȘI TRANSPORTURI, prima manifestare de 
acest fel din istoria construcției noastre soda-

material si spiritual al întregului nostru popor 
semnifică spiritul revoluționar, profund creator 
al politicii partidului nostru, receptivitatea sa 
fată de cerințele noului, eforturile sale pentru 
perfecționarea continuă a conducerii vieții so
ciale.

Intre botitririle Plenarei si măsurile adopta
te de Congres există o corespondență profun
dă. care demonstrează că. In viziunea partidu
lui nostru, intre neceasiaXea istorică a atinge
rii unei eficiente sporite ■ activității sociale 
in domeni ic producției de bunuri materiale și 
structura s-xrituaîă a «oocii contemporane, e- 
xisxă o relație de onatagke. Acesta este sensul 
adine al eonsecventeior măsuri educative pro
puse si adoouae de dbr partidul nostru. Pu
tem cu inflrw’JUre «abi despre o eficientă 
morală ti Rxr-.txxalâ. al cărei ani esențial este 
tmsl edneaxre. tn ahsenxa căreia cmstiruirea to- 
cctâtii socialiste nm_Eussma] dezvoltase nu poa
te fi coneestoA. East m răspuns pe care «o-

confruntări
Biblioteca de aur 

a literaturii române
manifestă în per-

liste. cel mai reorexenotiv foram democrate 
al rimei munalnare. priM de nirnirț airfa
re a raiului ei conu^ââor ir. *odecatea  noartră. 
a înaltei sale caoactihâ te a rtarai dese
nele Bcmăzuei mmliae. Coczrrs^L a ranct>- 
tuu o nouă s reraarraKli manifestare a de-

Vaicw Boz ari a

rice literatură se
manentă ca un fenomen viabil și vi
tal prin emisiunea continuă de cărți 
si idei pe care o transmite în viata 
culturală a unei anumite arii națio

nale de cultură. Dar în. viata literară a unei 
eooci. cel puțin, pentru o anumită vreme, func
ționează o dinamică spectaculară a biografiei 
auctoriaJe. care poate întreține prezența canta- 
tivă. nediferențiată a unui mare număr de cărți. 
Privit din perspectiva imediată a fiecărei e- 
docî acest fenomen este normal. Cartea lite
rară mare, de excepție, creste și dăinuiește me
reu De humusul mai mult sau mai puțin fer
til al maculaturii sau a scrierilor mediocre, ce
devin un fel de suport involuntar al operei ex- 
ceotionale. de act de diferență fată de inten
ția temă, față de credința că orice cuvînt ecris 
in:ră in marele panteon al literelor. Or. o a- 

atare de încredere în sine, dacă nu 
ar fi cu putință, gestul creator s-ar Întrerupe 
la diveraete sale trepte de manifestare. Nimeni 
■o poate, din această cauza. Întrerupe ..gestul 
creator*.  In formele sale primordiale, indife
rent de rezultat, asa cum nu poate păcătui prin 
Întreruperea nașterii unor copii neștiuti. Dar o 
dată o carte născuta, devine sau încearcă să 
ajungă un ahlect estetic de larg consum cul
tural. O carte, devenită publică, nu-i mai a- 
parține doar autorului ; ea se convertește in
tr-o valeare de circulație, evaluată de bursa de 
valori a momentului, dar si de aceea care con
servă caracterul muzeal al culturii.

Să nu nităm că printre contemporanii lui 
Emineacu nu figurau doar numele lui Cara- 
gjalE ii Creangă, ci și al marelui clan de nu- 
Lxăti mondene a acelui timp.

Să nu uităm de asemenea că atunci cînd bur
sa de valori estetice urcă vertiginoe. ca în vre
mea lui Tudor Arghezi. Lucian Blaga. Bacovia, 
loo Barbu, Rebreanu, Sadoveanu ș.a., pînă și 
aeriitorii de mina a doua păreau modești, iar 
restul era greu să-si mai găsească un act de 
identitate estetică. Fenomenul acesta a deve
nii mai evident si mai frapant, cind unii, ie
șind prin lanțul biologic al vieții lor prelun

gite din sfera acestei concurente anihilante. ni 
s-au părut a fi. in alt timp, aproape niște 
„scriitori mari".

Cum alcătuim, așadar. în această devenire 
neorevizibilă si capricioasă, o bibliotecă de aur 
a literaturii române, cine își asumă răspun
derea actului de selecție ? Cui folosesc aceste 
ierarhii, se vor întreba neliniștirii amenințați 
de perimare, de ce atîta ordine, vor spune zeii 
pasageri ai momentului, e bine să nu ne gră
bim. vor zice prudenții, să lăsăm această în
treprindere pe seama timpului si a istoriei li
terare (nu a istoricilor literari), vor încerca să 
demonstreze riguroșii, șperiati de răspunderea 
directă.

Este adevărat că așa cum șpunoa Mihaî Ra- 
lea. am in area pare a fi un semn al inteligen
tei umane. Dar în literatură, actul indetermi- 
nat de amînare a deciziei estetice produce con
fuzie la bursa valorilor, întreține impostura, ge
nerează false valori care, luate drept etalon, 
declanșează valuri de mediocritate, duc la o 
motivație estetică eronată, nu una pur canti
tativă a maculaturii.

De aceea, biblioteca de aur a unei literaturi 
reprezintă un act de selecție a fiecărui timp, 
peste care se sedimentează marea opțiune a 
devenirii epocilor literare. Este adevărat că 
fiecare epocă iși are propria sa axiologie. în
scrisă în evoluția istorică, această axiologie este 
modificabilă, amendabilă. Se va spune, poa
te. că timpul a operat modificări în judecata 
momentului nu numai în sensul dezavuării unor 
opere acceptate, ci si în acela a dezbumării 
unor valori uitate sau. neglijate. Să nu uităm 
însă că reparația timpului a funcționat întot
deauna la nivelul valorilor reale, nu a celor 
conjuncturale.

Să alcătuim, așadar, biblioteca de aur a timpu
lui nostru fără mînie și ură. dar șî fără sim
patii conjuncturale sau de clan. Să concepem 
biblioteca de aur. gîndindu-ne la veritabilul ca
racter muzeal al literaturii române din toate 
timpurile.

Romul Munteanu

cinci poeme de

michel deguy
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P. cmmiA ; t'rrjr~«w te <■«*■  9wtee*<  de cadteiraV. fM. M.RJ1., premrin Fenerm: 
Poesss» te te preaq*fie  (Poemele penfnsaW). B62, N.R.F., premial Max Jacob : Le monde 
de Ttexnai Mann (Lumea lui Thomas Mann), 1963, Pion ; Biete (Scocuri), 19M, N.R.F. ; 
Onf (fire (Auzite) ți Actes (Arte). 1966, N.RF.; Figuration (Figurații), 1969, N.R.F. ; Tom- 
beau de Du Bellav (Mormintul Iui Du Bel layT, 1973, N.R.F. ; Poemes (1960—1970), Poeme, 
tculegere eelecttvdj, 1973 N.R.F. Din prefața (țemnată de Henri Meschonnie), la această 

din urmi culegere selectivă: „Michel Deguy n-a separat niciodată practica poeziei de 
meditația asupra poeziei, ambele alcătuind viața (nu biografia) sa, itmerariul său“.
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Almtena a strigâtalor Minereu de rindunici 
bi tefta vintuiui încrețiturile vîntului

Ran lob a de plopi învinețește 
Mo baie pulsul riesteului

Din trei in trei ora un poem devine 
Cu lotul nou pe urmâ se întunecă 
La lectură ca să crească-n tăcere

albiPoate că era ziua judecății Taurii 
tegenOTcheau Caii 
se-Mvteau tel profil Vîntul trecea inaintea
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la Venona «AHW te ArwaaC rea» sas pra- 
vteonu al eteratei p*  cars Q mafiaaaat re*aaral  
Jan LDCiaftdB, BUa care mrsM aaaaeba Stea r*»  
noscute ale eliberării a 11 pruna mi pvova tețtxutl 
de către germani Acțiunea fjtrrprsrd de eter*  
^Batalioanele cenușii*  »-a ittmlaa ca .wm pr.- 
zonieril Hind eliberați la acest rim, care va oarer? a 
in memorie una din cele mai frw-naaar pagma 
istoriei mișcării rremenței polonar- retarda prin
cipale sini susținute de actori nner drtr— 4^1 p oe 
Jan Englerl care a mal jucat !ntr-m Sm d*  acerxâ. 
facturi. „Să ai douăzeci de am la Varșona- 
(C.A.F.).

Redactor ,ef : Nicolae Drago; 
Mihai Ungheanu (redactor ,ef adjunct]. 
Teodor Bal; (secretar responsabil de 

redacție)

podwile încovoiate ca nițte spălătorese
Pentni a saluta - oamenii se vedeau nevoiți 

mh&s ridice ochii la înălțimea vitraliului
B-sancile-ncercănate redeveneau contemporane

te 
te te

N<M«ni mi s-a întors cu mai multă îndărătnicie ; 
»-a pas mai multă șiretenie, mai multă hotărire 
■ slujba unor atit de vane întoarceri ; n-a fost 
mai stăruitor in a imita fluxul și refluxul elemen- 
lutai; m a deveni elementul-om al întoarcerii 
universale ; in a ajunge iar și iar să se rănească 
de arbori de cer și de mare ; in a se pune sta- 
•«kă si a ridica vămi de tăcere la toate hotarele 
■nde vin să sfirșească neobositul val și neobosita 
pasăre și neobositul vint ; mijlocitor între nisip 
și spumă, intre faleză și vijelie, intre lizieră și 
gnu, el pretutindeni revine pentru a lua locul 
elementului izbit de către un altul, pentru a 
ajunge apt să primească binecuvintarea ; lo
cuitor al fruntariilor inâlțîndu-și casa la con
fluența șesului cu depresiunea, ruptsfârimat sub 
îngrămădirile de aluviuni sau de lavă, încolțit la 
răscrucea îngrămădirilor de nori cu îngrămădirile 
de poduri; insă recăpătindu-și ziua puterile fârâ 
să urască lucrurile violente, mai degrabă recu
noscător fața de galerie și de uragan, de puț 
și de avalanșă, care se prăbușesc spre a-l în
gropa

te 
te te

A copilului care pătimește 
Rugă precum nădușeala 
Prvnicioarei de neprihănire 
Ager in pofida pietrei Fără- 
sfirșitul Tu quis es

te
te te

Mulți încetară sâ trăiască

lntr-0 zi ea va fi aici ea se va înfățișa 
Ea nu era aici ero intr-altâ parte Și iată că 
Ea va veni aici (de-acolo de jos) ea va intra 
Vom avea de discutat împreună Ea se va afla 

aici pentru mine
Sau mai degiabă eu voi intra in domeniul ei de 
absență Care nu se sfîrșește Vei fi înghițit prins 

înăuntru 
Pe neașteptate Ea se va afla aici 

preaincintâtoarea Se va înfățișa 
de-acolo de jos dinspre Acel orizont Vizibil

Respectăm un om *
EI trece la mare inălțime pe alee
Pășește larg printre platani
Și chiar cei ce se duc la muncâ-n grupuri

Dispuși sint sâ-i acorde străinului respect 
Și atita rece răceală in fața cărnii și osului 
Femeia cu șolduri de carafă e asemenea amforei 

purtate pe umăr
Și totuși unul singur și fără patimâ-i mingiie 

toarta 
atinsă de rugină a coatelor

Slobod î-ai lăsat toracele și mina îi spînzurâ 
și țeasta

I se rostogolește prin memoria ta - a și început 
Să se subțieze ultima noastră săptâmină 

ca o lansare
De parașute în genunea amiezii

Mult mai puțin credibilă
Intilnirea de astăzi : cintecul
Unui prieten
Cu moarteo unui prieten
Pe aleea părăsită a zilei mele - tot astfel 
cei ce iși fac o profesie din instalarea tarabelor 
o profesie din așteptarea magilor

Mereu cite-un arbore mai sensibil intimpinâ 
cel dinții anotimpul 

Roiul roșcat al toamnei înlocuitu-i-a frunzele 
Fii atent spune el

Absența doliului apasă timplele

Morții sint acum mercenarul și conetabilul 
Cuști îmbinate aidoma cerurilor de butoaie 
In hrubă
Armuri și femure de oșteni strâpungînd 
Cingâtorile de os
In osuarul lateral unde se prăbușesc femei 

și căpitani 
Ușure peste hruba osemintelor

In românește de 
Virgil Mazilescu 
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