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P
dezbătute de către masele cele nni Lac*.  B 
«ele public este o realitate de care re J - 
țenii patriei se simt profund legați, alături ăc 
factorii reprezentatixd, maodatați in rrjmfseSe

poporului pentru a Împlini visul de — o<r.- *1  _
rora. Exemplul conducătorului partidului ți al îâ-~to
varășul Nicolae Ceaușescu. Înseamnă pilda cea v:e 
a democrației românești, un dialog deschis cu masele, 
dezbătind marile teme ale contemporaneityjiL Vn în
demn a revenit adesea In cuvintele tmarâșului 
Ceaușescu — acela de a folosi deplin cadrul in
stituțional creat de revoluția aocialis'â. in ve
derea asigurării unei participări efective a ma
selor la conducerea societății. în timpul recentei n.-e 
vizite in Valea Jiului, secretarul general a] partid”’m 
a subliniat încrederea partidului nostru in posibili ta* - 
atingerii obiectivelor dezvoltării generale a economici 
și a ridicării nivelului de civilizație a țării, deodată eu
grija societății noastre față de problemele oamenilor
muncii. Așa cum scriau ziarele : „Secretarul general al 
partidului, adreslnd un apel vibrant clasei muncitoare.
comuniștilor , tuturor oamenilor muncii- a trasat sar
cina organelor |i organizațiilor de partid de a acționa 
cu fermitate pentru lichidarea oricăror abuzuri, tendin
țe de favoritism, a oricăror manifestări retrograde, care 
nu aparțin concepției socialiste de viață, ci reprezintă 
reminiscențe ale mentalității vechii orinduiri, pentru 
întronarea unor relații 8*  norme noi de ordine, corecti
tudine, cinste și echitate, astfel ca tot ceea ce se reali
zează să slujească omului, să țină seama de nevoile și 
dorințele celor ce muncesc* 1. Aceasta este democrația 
reală, forma de guvern ămînt în care poporul hotărăște 
asupra destinelor sale : „Secretarul general al partidu
lui a atr®R atenția asupra necesității ca tot ceea ce sa 
intrepriMBe. at it în activitatea de producție, cit și ht 
viața socială șl politica in aceste cenfnHUuncitorești să 
se facă cu participarea directă a muncitorilor, țin in-
du-se seama de părerile, de sugestiile și propunerile 
lor..." Se poate afirma că atmosfera de emulație revo
luționară instaurată de partidul nostru reprezintă ca
drul cel mai favorabil de afirmare a forței creatoare a 
poporului. Atunci clnd tovarășul Nicolae Ceaușescu 
spune : „Drepturile prevăzute în legile noastre trebuie 
să fie efectiv folosite**,  conducătorul partidului nostru 
exprimă datoria fiecărui comunist de a impune res
pectarea normelor de conduită socialistă, expresia de
plină a interesului societății, in acord cu binele și rea
lizarea idealurilor fiecărui cetățean. Democrația manri-
torcască înseamnă la noi acțiunea responsabilă a clasei

Șerban Rusu Arbore: „Țarancă din Arbore”.

■RESPIRĂRI

Acel ceva 
dintre aripă și cer

rietenul meu de o viață, poetul Gri- 
gore Hagiu, cu infinita lui timiditate, 
mi-a spus doua, trei vorbe despre cu
tremurul care ne-a îndoliat țara. Nu 
pot să-i reproduc întocmai cuvintele,

dar sensul confesiunii lui, pot să-l spun întocmai. 
Mi-p zis : „eșisem desculț pe pâmint și m-am 
ținut de copac. Copacul se ținea de mine și eu 
de e!. Aminduroro ni se făcuse frică"

Să fi vrut vreodată să exprim vorbirea ce-em 
avut-o din frageda copilărie pină in tremurata 
oaoiescențo, - vorbirea mea cu bătrinul gutui 
din fața ferestrei, cu verdea de iarbă din curte, 
n-aș fi fost in stare să zic mai corect decit ce-a 
zis Grîgore de copac.

Tristă comunicare, dar totuși ce comunicare, 
dumnezeule I

Vine o vreme cind te trezești vorbind și spu- 
nîndu-te pe tine urui bolovan, unei pietre. Te 
trezești dlnd de mincare unei vrăbii, dar nu din 
milosirdie ci pur și simplu.

V-ar supăra prieteni, dacă n-aș spune ca sunt 
contemporan cu iarbă verde, cu gîndaci de bu
cătărie, cu ințepătaarea albină, cu nenorocita de 
furnică, clasă salahoră a gizelor, că sunt con
temporan cu acea neagră de capră de munte, 
cu delfinul mintos, cu paltinul și cu teiul, care 
din pricina lui Eminescu, nu îmi mai tihnește să-l 
miros ca lumea ?

Și că veni vorba, ia uitați-vă și voi la el I Hai, 
să nu-i mai lăsăm pe unii dintre ai noștri să 
spună totul despre ceva !

Să fim generoși. Să lăsăm nenăscuțiJor drep
tul de a vedea cu ochi proaspeți și cu ființă sin
guratecă încă o dată și inca o dată și încă o 
dată ceea ce văzurăm și noi cu ochi proaspăt.
- Ce faci bre ?
- De unde vrei să știu 1 ?

Nkhita Stânescu

r
Eugen Jebeleanu

4rena j

©are produce bunurile acestei țări, este afirmarea cea 
mai limpede a adevăratei justiții sociale, a idealului de 
dreptate spre care au năzuit cei mai înaintați fii ai po
porului.

In acest context revoluționar se înscrie și ma
rea responsabilitate ridicată in fața artei. Liniile de 
forță ale scrisului sint date de mișcarea generală a 
României de azi, in drumul său glorios către plenitu
dine istorică. Sintem responsabili față de adevărurile 
momentului istoric, ale socialismului și comunismului 
in patria noastră. Este o misiune ce *e  cere asumată 
conștient, alături de întregul popor, care muncte < 
luptă pentru adevăr, pentru lumină p dreptate.

1N ACEST NUMĂR : • Colocviile ..Luceafăru
lui" • Ședința — spațiu al confruntărilor umane, 
al opțiunilor social-politice — și Literatura. 
Semnează : Ioan Adam • Sultana Crai a «Valen
tin F. Mihăescu • Artur Silvestri • Constantin 
Stan • Doina Uricarlu « Cronica literară de 
Dan Cristei • Poeme de • Alexandru Andrițoiu 
• Ion Cri n gill r a nu « Anais Nersesian • Ioana 
Proca • Proză de Mihai Felin • Burebisla — 
dramă istorică de Gh Mușu • Cultura româ
nească in lume • Repere • Revista străină • 
Aqua forte • Sport

Luceafărul

Ecouri la dezbaterea. 
dedicata cenaclului 

literar

Nervii de aur
ai Cetății

e spune despre poeți că sint 
Saur ai Cetății. Indiferent de 

tura conotativă a expresiei, 
mi se pare evident : poetul 
in general) 
obștii mafara 
se face cunoscut și pentru a comunica 
îndemină in principal două mijloace : 
cartea. Că aceste mijloace nu epuizea-

nervii de 
incârcă- 

un lucru 
(scrii tortrt 

nu poate fi conceput in 
funcției comunicative.existența 

Pentru a 
el are la 
revista și 
ză mijloacele de comunicare a fost subliniat in 
lucrările recentei Conferințe Naționale a Scrii
torilor, reliefindu-se rolul important pe care 
poate și trebuie să-I aibă Cenaclul in formarea 
și propagarea valorilor artistice. Reiese din 
dezbaterile Conferinței și din intervențiile ulte
rioare că Cenaclu] e înțeles într-o articulație 
complexă, el depășind cazuistica strict literară ; 
unele forme de Cenaclu deja existente tind spre 
un sincretism al artelor. Departe de a fi o nou
tate, Cenaclul s-a născut de fapt înaintea revis
tei și a cărții, iar pe de altă parte utilitatea lui 
nu mai trebuie demonstrată. După cite cunosc 
din experiența nemediată, două cenacluri din 
Capitală se apropie ca idee și realizare de ceea 
ce credem cu toții că ar trebui să Însemne un 
cenaclu ; cenaclurile revistei „Luceafărul" și 
cenaclul ,,Amfiteatrul artelor" al revistelor 
„Amfiteatru" și Viața studențească". Amindouă 
funcționează pe două dimensiuni, secțiuni ca să 
zicem : Cenaclul literar propriu-zis și un cena
clu artistic în care coexistă armonios aproape 
toate artele. (Bunăoară. ..Amfiteatrul artelor" 
face loc și filmului de ficțiune, studențesc). De-

Patrel Berceanu
Continuare in pag. a 6-a

Portret In august

Vara unui muncitor învățături

Buimacul frenetic
De ani și ani de zile, ești prieten cu un om, 

dați impreună pinteni anilor — și într-o zi un 
cal rămine fără călăreț. Anii ți-au doborit 
prietenul — dar cauți sâ te mângâi, spunân- 
du-ți câ vei putea povesti despre el multor 
altora (bine înțeles atâta vreme cât te vei 
mai ține și tu în șa), că Memoria ta poate 
sâ-i ridice un monument îndeajuns de 
elocvent.

Spui : a fost un om de mare cultură precum 
puțini sunt, a fost un poet remarcabil pentru 
care Poezia, Arta in general însemnau — și 
pe bună dreptate — mult mai mult decât 
toate ghelirurile societății, că era o ființă cu 
totul dezinteresată, că era demn și incapa
bil sâ facă rău cuiva, cu un cuvânt ; câ a 
fost o făptură aleasă.

Și mă gindesc la prietenul meu, de curând 
dispărut dintre noij Dragoș Vrânceanu.

iși spunea singur buimacul. Nu o data 
termenul revine in paginile, prea frumoasele 
pagini, pe care le-a scris.

Buimacul...
Intr-adevăr, așa părea, cu chipul său de 

păstor transhumant, cu mersul sâu șovăitor, 
cu incapacitatea sa de a ține pasul unei lumi 
atât de motorizate, super-industrializate, teh
nocrate și atit de lucide.

Dragoș era translucid. Vedeai prin el for
mele nebuloase — paradiziace și stranii — 
ale unui Univers în care s-ar fi putut sâ bâ- 
nuiești prezența păstorului Mioriței între- 
tâindu-se cu silueta Beatricei.

Buimac, așa dar...
Și, iată, acum, în fața mea și în fața Dom

niilor Voastre, aceste câteva fragmente din 
ultima lucrare a lui Dragoș Vrânceanu, inti
tulat „Jurnal patetic italian*.

Și, iatâ cum, de-abia acum, imi dau seama 
cât de puțin se cunosc oamenii (chiar vechii 
și bunii prieteni) intre ei.

Buimacul nu era numai buimac. Pe 
dinlăuntru, acolo unde fiecare dintre noi iși 
ascunde hohotele de plâns umilit, și hohotele 
de râs ale victoriilor neîmplinite niciodată, 
snopii de aur ai speranțelor și roțile sfărâmate 
ale quadrigelor înfrângerilor; acolo unde se 
aflâ tot ceea ce viața a prefăcut in cu totul 
altceva decât am fi vrut, — acolo, inlâuntru, 
nu se mai aflâ Buimacul, ci Frenezia.

Frenezia unei tinereți pe veci pierită, insâ 
nu stearpă, o tinerețe cu trandafiri și cu 
ghiare, dar care — tocmai de aceea — așea
ză pe fruntea Buimacului e cununițâ de pica
turi de sânge și de petale...

în pagina a 8-a „JURNAL PATETIC ITA
LIAN" de Dragoș Vrânceanu.
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ChiD de Piatră, ii 
țpo . . j Vorbea pu
țin. două-tre; L*«ze  oe 
E. COM3. Aut. liLill si 
tir^r. Venise dintr-ur- 
SAL Râcăciuni «P’J 
Faraoani. Ven*=e  la 
fabrica aceea de fă
cut piulițe. șuruburi.
CLsene centru tot so
iul de laboratoare si a- 

teliere. Lemnarul cu ziua devenise munci tor. Pri- 
nxi treaptă. inciDiernă. Mai ciuta, mai ridea. 
mai tăreg ca la el la țară. Ocolea intr-un fel 
ar. urne oamenii, asa cum dai ocol unui ochi de 
aoâ. Nu din răutate, dintr-un calcul strecurat 
prin partea întunecată a sufletului, ci asa din 
suflet, din instinct, ceva din instinctul pisicii 
care calcă numai peste pietrele uscate.

Prima treaptă a condiției lui de muncitor : 
at ițea piulițe si șuruburi De ziua de azi. mi
rosul de ulei încins, zumzetul strungurilor Ran- 
gbeț, primele noastre strunguri. salopeta 
care gazda l-o spăla in Dero in fiecare lună, 
deci si zile cind venea la uzină intr-un fel de 
DiepLar si pantaloni de aba de Diuă. prunele 
bilete la film, la casa de cultură (juca -Vaga
bondul" seria intii si se juca ..O noapte furtu
noasă").

Intr-o zi i-a dat brinci ideea că n-ar fi rău 
să-si termine alea șapte clase. Oricum pină la 
dioloma de absolvire nu-i trebuiau decit doi 
ani — a sas ea si a șaptea. Le-a făcut la fără 
frecvență, intr-o scoală din marginea Bacăului, 
lingă întreprindere. ..Prinsesem gust de carte 
— îmi spune. Oamenii învățau. aproaDe toti oa
menii Învățau. Nu puteam rămine de căruță. 
Sau nu vroiam să rămin de căruță, nu-i așa ?■*.

O ambiție tăcută, niciodată declarată, decla
mată mocnea in el. O ambiție cu scrisnet de 
dinți. O urcare generală, deci nu numai a lui. 
dar urcind in rînduri strînse vezi puțin in jur. 
Abia ajuns pe o anume treaptă, răsufli ușu
rat si privești, si gindești. Locul dintre vale și 
pisc. Nu e puțin lucru să te afli acolo. Nu mai 
ești funigel — gîndești. îți spui mereu — pur
tat de vint. agățat de toți aracii viei. „Poți mai 
mult ?“ s-a întrebat, tot asa in felul său. bo
lovănos. ceva mai șlefuit. ..Pot. pot. pot...", gi-a 
răspuns cu privirea lipită de primul pisc.

Era si este o urcare generală. Imperioasă, o- 
biectivă urcare — Si-a dat seama. în ’62 s-a 
înscris la seral, clasa a opta. în ’67 era cu 
maturitatea luată. Om la 28 de ani. proaspăt 
însurat. înscris pentru casă La bloc.

Stadiul piulițelor, șuruburilor si clamelor tre
cuse si el. Se ridicau stîlpii unei noi hale. Ba
căul urma să se lanseze in producția de ma- 
sini-unelte. La montaj a asistat si el. A pus 
mina si a mutat din loc mașinile care urmau 
să producă alte mașini.

Atunci s-a conturat în el. în tăcutul, taci
turnul. ambițiosul Petre Băietu cea de-o doua

Pavel Perfil
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1.
înțeleptul meu zice, -
Sâ mă feresc de binefacerile inamice. 
Să fug de prea multul ferice.
El m-a-mrațat Exercițiul celor două feluri de 

bice :
Cu Biciul din Zori, bote-te, și iarăși te bate 
Pentru ceea ce vezi rău in Cetate ;
Cu Biciui de Seară, lovește-te cind vezi numai 

bine - 
Intru cit legile ce vin de la line.
Trebuie să se*ntoarcă  iarăși la tine.
In ceea ce privește Cetățile,
Nu-i întotdeauna cu direptâțile : 
Dă tu, cit ți se cere
Și nu lua înapoi, decit o fărimo :
Și faptele și vorbele au aceeași putere — 
Important este amul care și le asumă.

2.
înțeleptul meu, iarăși îmi zice, 
învățăturile menite să mă aridice : 
Omul care cunoaște pe alții este-nțelept. 
la te la trintă cu îngerul, 
Cu Lucifer ia-te de piept,
Insă față de Joe, vezi cum ii stă fulgerul. 
Abia omul ce se cunoaște pe sine 
Este intr-adevăr iluminat —

______________________________________________

Intr-aceastâ învățătura de bine
Orice adaos s-a terminat.
Cel ce poate să-nvingâ pe alții e tare, 
De-acum incolo, el merită ascultare, 
Dar cel ce s-a-nvins pe sme-i puternic 

cu-adevărat.
Mai intii învață sâ*i  asculți pe ceilalți, 
Dacă vrei să fii și mai tare ;
Cind cazi, tu să simți câ te-nalți,
Cind te ridici, sâ plingi câ te prăbușești - 
Intrucit aceasta-i învățătura despre Finalurile 

Lumești : 
Cel ce cunoaște indestularea-i bogat ; 
Cel-ce-i energic are un scop in viață.
Dar nici de avere nu*i  bine sâ fii legat, 
Insâ scopul omului nu*ntotdeauna-i  pe față ; 
Acesta se-nvațâ, acesta se și desvață.
Ca sâ înțelegem poeticește despre Finaluri, 
Adu-ți aminte eseul : Timpul - ca Mișcare de 

Valuri, 
învățătura : „Istoria - ca Mișcare Oceanică" 
Te purifică de trufie și te scapă de panică. 
Insă mai zice și-așa, 
înțeleptul de care stau eu și-ascult : 
Cine nu se-ndepârteazâ de firea sa, 
Trăiește și bine și mult.

Ion Gheorghe

Contemporanii noștri

Anii de ucenicie 
ai lui 

Marin Preda
iata ca o pradă de Marin Preda a

V
fost interoretată în mai mul Le feluri. 
Pentru mine ea este un fragment de 
autobiografie cunrinzind numai anii de 
ucenicie, anii de formație ai proza
torului care va debuta la 20 de ani in presă 

si la 26 în volum.
Marin Preda, care în aceste zile a împlinit 

55 de ani. nu a debutat' ușor, și-a smuls apro
barea cîtorva scriitori și, la început, a unui 
singur critic ca pe o pradă parcă dictată de 
semnificația numelui său latin (praeda = pra

OPȚIUNI

Critică și peisaj sufletesc
parent, Pom pil iu Constantinescu nu 
are un program, însă puține din jude
cățile de valoare ale acestui clasic al 
foiletonisticii românești au fost infir
mate de timp. „Intuiția centrală", apro

piată de formula tainiană „la qualite maîtresse", 
era în fond „reliefarea rapidă a individualului", 
dar și un remarcabil echilibru între entuziasm și 
luciditate, între reflexie și admirație. Rezistența 
unei opere nu se reduce la numărul paginilor și 
cu atit mai puțin La anecdotica măruntă, biogra
fică, psihologică sau impresionistă ; ea se află 
cel mai des in experiența morală a scriitorului, 
a criticului, în scepticismul cu care sînt pronun
țate marile idei și teme ale operei. în valul de 
simțire și de înțelegere și poate. înainte de toate, 
în inițiativa cedată ..tristei dureri de a spune 
adevărul" (înțelegînd prin critică „atitudine spri
jinită pe convingere și temperament"). Lucru de 
tot rar, Pompiliu Constantinescu se află în situa
ția fericită de a nu fi „păcătuit" nici prin amabi
litate, nici prin indiferență, nici prin șchivocul 
opiniei, ci numai prin independența de atitudine 
și prin libertatea de a judeca. Pină la un punct 
autoritatea sa era, dincolo de toate susceptibili

tățile, credința statornică în artă „ca intr-un fapt 
. izbăvitor al spiritului" și în onestitatea criticii, ca 
într-un imperativ etic și ideal educativ. Cu a- 
ceastă disciplină s-a supus, vreme de două de
cenii, „capriciului productivității" și numai din 
această perspectivă trebuie să refacem astăzi im
presionantul inventar al punctelor de vedere ac
tuale intr-o operă în care efortul de a descoperi 
sensibilități nu s-a lovit decit de dogmatismul 
îndoielilor principiale.

Despre Agârbiceanu se pronunță una dintre fra
zele esențiale : existență dublă, în aceeași na
tură creatoare, „a moralistului sever și a ispitei 
poetului", un spirit de concurență cu alte cuvin
te, în care învinge, din păcate, aproape Întotdea
una, moralistul ; de unde condamnarea pasiunii, 
cenzura etică și teama de a profana sufletul, ri
giditatea analizei și justificarea parțială a afecti
vității. Morala se salvează prin „sacrificiul artei", 
insă nu întotdeauna acest sacrificiu poate ascun
de o prudentă curiozitate teologală. In cazul lui

Aurel Sasu
Continuare in pag. a 6-a

dă). La 18 ani. după ce-1 ținuse trei ani la 
Școala normală din Cristuru Secuiesc, tatăl îl 
depune in gara de Nord la București declari nd 
că nu-i mai poate plăti taxele. Elevul prove
nea dintr-o familie numeroasă. Părinții adu
ceau din căsătorii anterioare, tatăl trei băieți 
și mama o fată, la care se adăugau încă o fată 
si doi băieți. Marin fiind penultimul copil. Se 
vede dintr-o dată singur, prevenit instinctiv că 
nu mai avea ce să caute în sat. că, aruncat in 
viată, trebuia să afle singur „secretele Dâdurii". 
îl obseda o imagine grotescă :

Al. Piru
Continuare in pag. a 6-a



tatornîc investigator al

Smed i i lor munci torestl s i 
nosedînd o bună cunoaș
tere a lor. Nicolae Tic își

cronica literara I
oropune în recentul său 

roman. Roșu pe alb. o evocare a 
marii greve din august 1929 a mi
nerilor de la Lupenl.

încercare, să recunoaștem, nu 
lipsită de dificultăți pentru orice 
prozator, căci. în afară de o amplă 
documentare si de înțelegerea 
nuanțată, dinăuntru, a evenimen
tului istoric, ea presupune o sea
mă de virtuți epice, capabile a se 
desfășura în mari tablouri narative 
si avînd nutinta totodată de a re
constitui complex o atmosferă ex
plozivă ce angrenează în sîr.ul ei 
masive grupuri umane. Modelul de 
necontestat rămîne. în mare parte. 
Răscoala lui Rebreanu, cu ritmul ei 
lent de acumulare a unor fante si 
intîmolări mai mult sau mai witin 
semnificative, dar care se string, 
în cele din urmă. Intr-un clește de 
foc. după cum si pierderea siluetei 
individuale în masa colectivă agi
tată reprezintă. în astfel de cazuri, 
anroap» o normă artistică da obser
vație. în ce privește ritmul expu
nerii. Nicolae Tic a ales calea c*m 
bună. Prozatorul a înțeles că f”l 
de important, poate, ea tabloul 
vei oronriu-zîse este tabloul moti
velor. mărunte sau decisive.
au condus la biota deschisă *i  la 
confruntarea directă. El s" anieo^ă. 
de aceea, mal ales a^uora lucruri tor 
care, luate atit separat cit si în to
talitatea lor. denotă o ..stare de 
suirit“ încordată a mulțimii ce nu 
noate fi rezol ve,tă prin inrise
tarea luptei. Narațiunea romanului 
lncene astfel cu cîteva luni Inainto 
de greva din aueust. ai debutează 
cu un fapt în aoarentfi minor «re 
afectează deopotrivă atit tradiția cit 
si situația economică a m Inert lo- si 
anume, interdict! â abuzivă de a 
transporta a ca «4 deaeurlle de lemn 
din subteran. în economia romanu
lui. fantul acesta apare ca o setn- 
t°'e a revoltei si lui i se adau»4 
într-un cre<=cendo amenințător mă
suri represive tot mal cateaorire. si 
din partea administrației ruinelor «î

NICOLAE ȚIC -
Roșu pe alb

dto nnrtea orcanelor d^ ordine, cd- 
minind. ne fondul crizei
eu concedierea unul mare număr d"
lucrători si cu exnlo2ia catastrofală 
produsă intr-una din exploatări.

Lentoarea înscrierii unor aseme
nea scene enice întrețesute cu alte 
mici episoade de viată cotidiană 
are un bun efect respiratoriu în 
plan narativ sl contribuie, de altfel.
la realizarea cîtorva dintre inten
țiile autorului care si-a propus nu

o ..carte-document ■' despre greva 
de la Laipeni ci o abordare a ..esen
ței unor fapte si Întâmplări" con
semnate de istorie, ..socotind că 
mai presus de toate a fost spiritul 
revoluționar ce a însuflețit mii de 
oameni in bătălia singeroas*  pen
tru dreotate. libertate si un trai 
demn". Cum despre această oOtiune 
de natură tehnică vom mai vorbi, 
să observăm, insă, deocamdată, c*  
însușirile ltd Nicolae Tic. con sem
na tor rapid si fluent de situații, ii 
ajută să dea repezi ochiri atit asu
pra masei minerilor ajunsă la li
mita răbdării, cit si asupra proble
melor fundamentale care o agită. 
Prozatorul are tactul de a stringe 
dovezi pregătitoare, cumulative, 
unele indiferente în sine, dar care 
izbutesc pe întinderea mai largă a 
evocării să contureze acceptabil 
minia mocnită si pregătirea de lup
tă. Derulate sacadat. într-o ordine 
aparent ne-premeditată. episoadele 
în succesiunea lor merg ea un ac 
indicator de presiune sure punctul 
critic, culminant. A doua însușire 
a prozatorului, in afara acestei ne
tezimi de observație si manevrare.

este ceea ce-am numi. în dteva cu 
vinte. familiarizarea evidentă cu un 
anume .spirit**  muncitoresc. pre
zent in majoritatea cărtiior sale si 
deci în legătură nu numai cu aceas
ta din urmă, spirit plămădit deopo
trivă din franchețe « din indlriire. 
din tradiție si simt de dreptate. în 
Ros® pe alb reoreaentantul de frun
te a! acestui spirit, pe lina*  alte fi
guri umane, din păcate, mai pal:d 
creionate, este comunistul Petre 
Bocan. el Însuti fiu de comunist si 
conductorul de fapt al tuturor mi
nerilor din Valea Jiului. Ca o pro
bă a tradiției sak de miner și a 
conștiinței de clasă, el refuză, de 
Dikîâ. in ciuda dramei familiale ne 
carp o declanșează gestul lui. mo
melile unui unchi din București, 
doritor de a-1 lăsa moștenirea si de 
a-1 face patronul unui atelier din 
Capitală. Dincolo de acest personaj 
si. partial, dincolo de un alt erou. 
Pavel Boca, celelalte siluete uma
ne de prim plan nu se rețin. Intr-a
devăr. în romane cum este Roșu 
pe alb. romane ale masei colective, 
eroii individuali sint îndeobște greu 
de prins in tulburarea mulțimilor, 
totuși o minimă creație tipologică, 
reprezentind de fapt o incursiune 
In colectivitate, trebuie să existe.

Nicolae Tic vede. însă, aici prea 
rapid si. în parte, prea subjugat de 
cîteva scheme pentru a conferi 
personajelor sale o adincime epică 
a gesturilor pe deplin probante. 
Des! prin roman se perindă multe 
nume ele sint prezente numai cu 
numele. Cîteva figuri de plan doi. 
de exemplu, ce-ar fi dat cărții mai 
multă culoare tipologică si mai 
multă diversitate umană sint 
de-abia schițate si acestea cu teamă 
parcă. Personale cum sint baba 
Arghlroaia. bătrina rea de gură ii 
rău prevestitoare, Ioșta-împăratul, 
minerul sărman visind la o avere 
imaginară, frații Filip. ChimiU si 
Avram, ton ti dar dîrii. Florita-Coc- 
codusa. inocenta cu mințile aproape 
pierdute etc. mai bine implantate 
In materia romanului si în scene pe 
potriva lor ar fi făcut ca narațiunea 
să cîștiffe in varietate portretistica 
si. în ultimă instanță. In substanța 
omenească. Surprinzător, des! nu se 
refuză în genere situațiilor specta
culoase. cum sînt omorul, dispariția 
sau sinuciderea. Nicolae Tic pierde, 
cu toate astea, cîteva bune prilejuri 
de a exploata scene sau confruntări 
..tari" în apreciatul înțeles al ru- 
vintului. Sînt unele episoade ce dis

par cu iuțeală din memorie tocmai 
din linsa de pastă cu care sînt zu
grăvite. deși nucleul lor oferea toa
te premisele dezvoltării. Moartea 
Drin îngheț a unui agent informator 
(Surduc) in noaptea dc revelion pe 
dealurile de la Uricani. înmormîn- 
tarea grcxescă a inspectorului Co
ro' răfuiala dintre nevestele de mi
neri și ..cucoanele" din colonie, ca 
si altele, de asemeni, ar fi consti
tuit ocazii deosebit de prielnice de 
a pune oe roman ceea ce se chea
mă ..carne" eoică. Un alt prilej. <1? 
astă dat*  ideologic in esență, de a 
aprofunda atit implicațiile cit si 
dezbaterea directă din roman îl 
constituie confruntarea dintre Petre 
Bozan si Badea, trimisul de partid 
de la București. Este o confruntare 
de principii care ar fi antrenat mal 
greu gi mai decisiv în reflectare 
unele din condițiile, ca si unele din 
erorile comise In decursul luptei 
ilegale, li pe care autorul se mul
țumește s-o amintească aproape din 
fuga condeiului. Cit privește perso
najele negative. acestea sint în
deobște caricaie cu exces, greșeală 
de observație in care, din Păcate 
cade nu numai Nicolae Tic.

Este de observat, ca o concluzie, 
că deși bine intrat în atmosfera 
momentului si excelent documentat 
In privința .jdosarului" fantelor con
semnate mu neconsemnate de isto
ria scriau d roșa torul nu numai că 
nu-si ascultă eroii lntr-o vorbire 
individualizantă (autorul si eroii se 
exprimă in aceeași limbă), ceea ce. 
probabil, ci nu si-a crocus din 
capul locului, oar nu oare a avea 
in vedere, aid fiind lacuna Princi
pală a cărții, cadrul ©socratic si. în 
mare narte. si oe acela •orioiede a] 
evocării «ale. într-un roman In care 
personajul nrindat] s-ar fi cuvenit 
să fie jmr.i*.  dimpotrivă, printre 
cele mal zdrdte date ii amănunte 
revelatorii figurează tocmai acelea 
oferite despre mină că k>c modela
tor de ceaiuri si mentahtăti cu con
ținut M>ecif>e. Erte orca du tin ele
ment cararieriatic în viata minieră 
pe care ne-o prezinți Nicolae Tir. 
chiar dacă el si-a otocmm sâ redea 
numai ..esența" unor actiuni revo
luționare. De aceea, dună părerea 
noastră, nelmoliairi’* se află In 
ootlunea pentru ■ evocare enică si 
nu pentru o _c«rte-oocument“ carte 
mai DOCTA-tă atit rttixdni «1 viziunii 
scriitoruluj (relatarea obiectivă etaa 
aici tntretesută cu rechizitorii de 
acuzator public ori cu amintiri 
personale', at si ‘ucrurtlor pe care 
le cunoștea in modul cel mai intim.

Dan Criste»

« LUCEAFĂRULUI >

Iluzie
și adevăr

Un spațiu epic

j viața cărților ]

Prea tîrziu 
pentru Marilena

n u de mult a apărut la „Cartea Româ
nească" Prea tîrziu pentru Marilena, 

versiunea românească a ultimului ro
man de Anton Breitenhofer. cunoscu
tul si apreciatul scriitor resitean de 

limbă germană. în originalul său (Zu spat fur 
Marilena) această creație epică a obținut pre
miul Uniunii Scriitorilor pe 1973. Romanul se 
integrează intr-o trilogie, unde si celelalte două 
părți ale ei. Clodata prăbușire (Am Weltenbu- 
kâlh^i Piciarol de fete (Der Mădchenmâler) cu
prind fundal aceeași frămîntată Resită. ora
șul de pe Birzava. Lucrarea recent tradusă pr- - 
zlntă o evocare a rezistentei sl a luptelor de eli
berare care oreced sl includ, totodată, memora
bila dată de 23 August 1944.

Traducătoarea cârtii. Sevilla Răducanu. intr-d 
amplă si penetrantă prefață, oe care o intitulea
ză cu subtilitate Virtuțile Timpului recuperat, 
lai formulează, din primul moment, o Întrebare 
sau. mai precis, o serie de întrebări valabile 
pentru o Întreagă categorie de scrieri. Ne per
mitem. de aceea, să reproducem textual cele gin-
dite de prefațatoare : „Peste trei decenii s-au 
scurs de la marea conflagrație. Care este șansa 
mesagerilor intîrziați ? Pot ecourile, chiar so

lemne. ale evenimentelor consumate sa gene
reze acum mai mult decît variante palide, ne- 
incitante ? Ce nouă ontică noaie apăra de plati
tudine o scriere inspirată de timpuri revolute î 
Asemenea întrebări curajoase, care așează pe o 
muchie de cutit sau. cel puțin. într-un echilibru 
instabil, chiar cartea prefațată, sint prea tulbu
rătoare pentru ca Sevilla Răducanu să nu Ic 
caute o replică imediată.

Ne oorim. în consecință, la răspunsul dat pro
priilor sale îndoieli, pe care le mărturisim a fi 
fost si ale noMtre la Începutul lecturii. ..Momen
tul consumat ca trăire de către o generație", 
continuă prefațatoarea, cunune reevaluări
lor ne coordonate imbogătite de o cunoaștere 
mai adincă si o mai amnlă perspectivă. Ea. a- 
ceastă perspectivă, relevă retrospectiv fapte șl 
eveninvuie ce dobindesc în nrorertta uitdu b 
alte oroDcrtii". Am reprodus cu zrril acr^re 
rinduri •ț’-dri cuarod o isterorour» ex
trem de ascuțită ru srw. a po«iu!xh cărtu ce 
fată, d £j a oricărei scrieri oare ar putea să 
intre in categoria ei. $1. Intr-adevăr, o lectură 
atentă a romanului confirmă plenar cele gindire 
de prefațatoare. ■

Ce aduce nou fată de scrierile din acele 
..timpuri revolute" Prea tirriu pentru Marllma? 
Am soune că Înlăturarea acelui schematism su
părător care devenise. la un moment dat de ri
goare. însusi melancolicul titlu, cu un jrea 
tîrziu" demonstrează suficient această noul oer- 
spectfvă. Moartea finală a midi cocile infirme 
arată. In complexitatea nearbitrară a vieții. în
chiderea definitivă a unei cnerante tocmai dnd 
s-a realizat deplin, pentru nefericita es mamă.

marea speranță obateasră. mamă ro-
mănă. Perrida. deo&sxnd ccnee «ebematism. a- 
minteste de unele nreoante fi furt feminine fie 
din literatura noastră, fie chiar <ba cea univer
sală. Sevilla Răduoana a aoroote. ne bonă drep
tate. de Ciocoara. de Mara, de V:ierta Lipan.

înlăturarea «cheme, te ammtaeie „umpurl 
revolute" mai poate fi apreciată In romanul hri 
Breitenbofer si rontr-c deacnidere fireac lăr
gită a ideii de rearisr. Aria «a real;că ae ampli
fic*  cu intuirii, cu orecrintun. eu ^aetnne". ba 
chiar eu o colorați fanirce de valpur-
aică" (in ca a toiul Bal mmmmI ceea ce eontri-

eermanl. ci numai între anatiti ai necinsti ti. 
între devotați si trădători, tal nd drept criteriu 
idealurile oe care le urmărve fiecare din not. 
Pe o verbe temă amoral rtiuaeaia. astfel să cre
eze mu din expres:;ie cele mai noi ai mai ori
ginale. ExceIerna tradurwe a SeviUei Răducanu 
a coctr.burL In mare nane să tacă dw roma
nul hn Breiieaboder o creație pur romăneaac*.

Edgar Papa

Călătoria conștiinței
n volum*)  straniu, ca un parfum aparte.

U
oroteic și plin de surprize ne oferă
Toma George Maiorescu. Cum oare ar 
putea fi catalogată o carte în care se 
împletesc versurile cu textele de jur

nal personal, confesiunea cu dizertația estetică, 
joaca, in manieră dada istă, cu limbajul si repro
ducerea unor documente de istorie literară ?

Sfidînd tradiția artistică, în virtutea căreia in

tre poet și cititori trebuie să «e instituie, pentru 
realizarea comunicării poetice, o cocvenr.e sti
list tcă. autorul ne prezintă un amalgam de gin- 
duri. temeri $i speranțe, intr-un cuvine, un frag
ment de experiență umană. Textul cuprinde dis
cursul liric și meditația asupra za. mărturisirea 
Si detașarea de ea. poetul dedubhndu-se in per
manență. Străbaterea «papilor geografice este, 
de fact- un pretext pentru o incun unt in lu
mea euluî lăuntric. Imaginile memorate ru riat 
decît tot atitea prtlejun de rehiare a unor între
bări fundamentale. De-« hxnrud volumuhz: la- 
întotdeauna cu el însasij aritnazl regă
sește in multiple forme aceeași interogație : care

iMMttta (aăaH.xa p Dcbănuite) ale con*tl-  
înted umane : _De Ia veefnul de peete dea] i 
am Impâne botamî onaoomlu! nostru ' la con- 
ftrnta planetari ’ p de-«ia f expropriind do
meniile li’.raaeaeinj «7 la universul anilor lumi
nă " —Sa ar. ceoarîe ? ! f Conștiința / In Ea 
aacms*  Z miraculoasă taină / a devenirii.-. 
(Cetatea).

Mihai Coman

Geerge Miiirret : .La eehinex de
Editară .Cartea Kamăaeasră", 197*2.

aqua torte
„Extrapolările**  

sau escamotarea adevărului
• Am citit în dese rfndurt cu interes. ..dezba

te rlle“ propuse de revista Amfiteatru, dezbateri, 
cel mai adesea, desfășurate pe terne 'iterar-anis- 
tlce de o reală stringent*  șl actualitate și de 
aceea, fără Îndoială, conținlnd. în majoritatea ca
zurilor, opinii pe cit de diverse, pe atit de m ți 
de Lncitante pe potriva unei reviste scrise de ti
neri șl pentru tineri. Nu o dată chiar, ani conaem- 
nat cu satisfacție. In revista noastră, conținutul dens al unor astfel de dezbateri.

Mărturisim că. In contextul de azt rfnd nume
roase ziare și publicații îți propun în paginile lor. 
în variate modalități publicistice, abordarea ’.u*̂dă  
șl responsabilă a activității criticii Uterar-artistice, 
cu un atît mai mare interes ne-am aplecat asupra 
paginilor din Amfiteatru prin care revista Iniția, 
Intr-unui din ultimele ei numere (mal precis, nr. 7), 
un colocviu asupra penpectivel iatorice ln critică, 
avînd drept temă: „Critica literar-artlstlcă și per
spectiva istorică". Desigur, atit importanta temei cit 
șl generozitatea de răspunsuri ți de probleme pe 
care le implică se evidențiază de la sine, așa că 
nu nejustificate au fost ți „apetitul**  nostru de 
lectură și așteptările pe care ni te puneam In 
promisiunile unui schimb de opinii ce se vădea. 
Inițial și prin prisma subiectului aflat în discuție, 
viu, exigent și deopotrivă percutant.

Și. intr-adevăr, cîteva dintre părerile exprimate 
de participanții la această dezbatere legitimau tema 
pusă sub reflector, raportindu-se exact ți obiectiv 
ta aria ei de probleme și manifestări. Incadrindu-se 
așadar de drept în ceea ce revista însăși își desem
nase ea subiect de confruntare prin titlul enunțat. 
Am reținut astfel opiniile lui Ion Criatoiu despre ne
cesitatea și mal ales oportunitatea inițierii unor ana
lize, din perspectivă actuală, vtzlnd unele aspecte 
ale criticii literare marxiste, cum ar fi: rolul operei 
literare, poziția social-polltică a autorului, raportul 
formă-conținut, sursele de inspirație ale scriito
rului etc. O bună parte din aceste teme ar putea 
constitui, chiar pentru revista Amfiteatru, punctul 
de plecare al unor viitoare dezbateri, neîndoielnic 
folositoare pentru cititorii el. Am fost interesați de 
asemeni, de intervenția Iul M. N. Rusu. demonstrind, 
cu argumente concrete, că asunra unor scriitori ro
mâni preclasici, cum ar fi Costache Faca. mai pla
nează uneori o Imagine desuetă, șablonardă și ne
conformă cu ultimele documente ți informații pu
blicate. astfel de Imagini deformate putîndu-se în- 
tlnl chiar și In tratatul ..academic**  de Istoria litera
turii române. Slntem, tot ața. de acord cu unele din 
aspectele relevate de intervenția Iul Grlgore Arbore 
privind felul cum ar trebui să se exercite, la ora 
actuală, „funcția orientativă- a criticii de artă, după 
cum slntem de acord, ln parte, șl eu alte cîteva 
dintre părerile sau sugestiile legate de fondul acti
vității critice în diferite domenii.

Dar. in cnnrrtm inikni ra neam ]adiaaane tater- 
vrapL demoesxrtiMl rtarvwune țx extgesță. tn pri
mul rtnd exigent*  personală, ru atft ma: totrtKl- 
toare ne-an apăru*  dm alm taăn ia et>-
xtnt. găzdim*  ea taugnețe da ardam pagînl de 
„dezbaterr*  re-« propusenerl. de n-s eunn ne-am 
îngeiat rwt o temă precssă c fermi: pei spec -r--> 
tator^ă in ernâcg*  Ce Legătxzrâ poate avea această 
tema repetăm geumuMă ■ kvjJ m ^rMcae-Jje" 
personale, sxrăvexn «t Dcargumefnata. sav eu poCr- 
țeie plătite la adresa unor mîie «2 exgewtaie acum 
sub para van ol une; dexbaam de «rad etadrateas- 
că. străin*  ta crnffla caz de aan saes^’ne 
scopuri? Ce Legături se poate £a*reredea  între 
tema propasl ți proMemeie pe cere le ndtei ea ca. 
de ex eu piu. ffilitturet M Mariaa Fcpa eare. prin
tre rtndari rondnind £ nane naenxn juste, ta arogă 
Insugul chiromante i_Am preriLnn fenomenul a- 
cesta — o pretinsă inflație a crrarti cn_n.) — ta 
lfTf-1 sau declară negru pe alb. fără ef:pue dm 
ochi: „Este mai alea de observat e*  =ulu eritict 
importanți nu mal fac erme*  pentru ck era mal 
vor sau nu mal au unde: de la CX. S. CraMaăJ- 
niceanu la Marian Peoa" ? Dimpotrivă, am obser
vat că la toate sobchările noastre de articole, ca 
ți la ale altora. Ov. S. CrohmăUneenM a rldptms 
cu extremă bunăvoință, firește ta lintița preocupă
rilor sale, și nu credem că altul este rarul si al lui 
Marian Popa care, se vede treaba, nu găsește alt 
mii loc decît acesta de a m ^regiza- șt pune tn 
evidență.

Intr-o altă intervenție, un tinăr. pe nume Mircea 
Scar lat. cunoscut pini acum pentru atacul Împo
triva cărții Iul Marin Preda. DcUtaul. d pentru o 
Introducere ta opera ltd Mlran Com ta, 
criticată cu justețe. după părerea noas
tră, de Lauren țiu Ulld la ..Cronica debutu
lui- din ..RomAnla literară- (articolul ..Me
toda compilației") nu găsește de cuviință de- 
eît să-și întoarcă critica, profețind grele acuze la 
adresa recenzentului (vinovat. rice-se. de faptul 
că s-a aventurat în „domeniul orgtnUor poeziei ro
mânești") ți asta, nici nu se putea, firește, altfel, 
decît sub același paravan primitor al tmei dez
bateri ce se dorea „de principii". Cu aerț de ma
gistru șifonat, el își începe intervenția astfel : 
„Inițierea prezentei discuții de către revista Amfi
teatru mi-a readus In minte „ciuda" pe care. în 
studenție, mi-a produs-o o revistă de prestigiu in- 
trodueîndu-mi un articol de critică literară la ru
brica Istorie literară, din simplul motiv că se 
ocupa de un cronicar din secolul al XVTI-lea". 
Ei. șl ce era cu asta? Nu era oarecum firesc? Nu 
a rămas, cumva, în Intervenția lui numai o ..ciudă" 
nesatisfăcută de nimeni și nimic, batjocoritoare 
față de valori greu contestabile și față de activități 
ce reprezintă In critica noastră de azi exemple de

esîtcTt fă serioritate? Cum pot fi categorisite tn- 
rtadtarl referitoare la scrisul lui Nicolae 

Bazică a fi dovedit vreodată capacitatea gă-
Kzrn Imfl *e  evoluție ta literatura română
uu măcar o punct de vedere coagulant Nicolae 
Bakx*  jnbbcă mul după altul volume de articole, 
dmtre care anal poartă chiar un titlu ce sugerează 
e dfTKun ăaorle*:  De la Ian la laaatae-) altfel 
deck ea a moatr*  stupefiantă de rea credință, de 
eomessare no lentă ți ignomntă a unuia dintre cel 
mal bani erttid pe care H poeedă literatura noas
tră aeeaaM ? Nu pledăm, să se Înțeleagă bine. 
pentru ta portari ancilare Intre un profesor ți un 
fost eter, tas*  «1 în acest caz. ca și ta altele, nu 
putem deeft să observăm, cu mfhnire și îngrijorare. 
cqzb doi-trd foști studenți de-abia au așteptat să 
părăsească porțile facultății pentru a-ți injuria în 
sena profeaortl ce l-au Invitat carte. Criticii sînt, 
droguf. egali între el, indiferent de virată, dar 
ae e^vtne medem, un minim. cel puțin, respect 
profetic  nai $i. In orice caz. demonstrarea cu ar
gumente practice a vocației de critic. Ceea ce nu 
g cazuL deocamdată, al Iul Mircea Scări at.

AeeîaiMS tratament violent negator șl fără a fi 
sustin-ji de dovezi 11 e supusă, de către Dinu 
FLâmănd. activitatea lui Serban Cioculeacu. ..deca
nul de *.1ntă  — nl se spune parcă ta derldere — 
al criticii noastre". Asuma judecății, din vîrful 
condeiuluL că Serban Cioculescu a scris „super
ficial" drxnre majoritatea scriitorilor interbelici 
s-ar fi aplecat cu hohote de ris mulți dintre înșiși 
scriitorii comentați la vremea aceea. Si ar fi avut 
ți de ce s-o facă.

Despre astfel de opinii emise ta propriile pagini, 
răfulelnic ți demolator și. mal cu seamă complet 
străine de dezbaterea organizată cu un țel precis, 
autorii anchetei cred, culmea !. că orln ele s- do
vedește ..vigoarea criticii tinere românești". Ne În
doim. ți din multe motive, că tinăra critică româ
nească aderă la acest soi rit acultural. iar dacă 
inițiatorii dlscu^el socot că nume, ln «enere. suora- 
dic ți nesemnificativ ocupate cu critica reprezint*  
ți întrupează această „vigoare-, hrănită după păre
rea noastră de cu totul alte surse, e momentul să le 
spunem că se înșeală cu desăvfrșlre. De altfel, 
simțind ei înșiși că unii dintre participanții la 
această dezbatere, pe care am fl dorit-o pe măsura 
dezbaterilor ce se desfășoară astăzi ta critica noas
tră. s-au rătăcit pe alte căi. Inițiatorii anchetei se 
scuză cu o dezarmantă candoare ta preambulul 
discuției, precîzlnd că: ,,A fost, desigur, numai 
un punct de plecare, căci articolele pe care le pu
blicăm dovedesc o extrapolare a temei inițiale". 
Deci, una ne propunem și alta făptuim? Cu ase
meni „extrapolări" nu-1 exclus să inițiem o dezba
tere despre critică și să ajungem la una despre 
extraterestri ! Sau, ceea ce e totuna, la escamo
tarea adevărului. Din acest punct de vedere, n-ar 
fl fost mai normal ca revista Amfiteatru să se limi
teze la Intervențiile care se încadrau Intr-adevăr 
In marginile discuției propuse, înlăturind astfel ma
nifestări străine de climatul general al activității 
criticii noastre î

e se Intîmplâ în sat cu oamenii de 
nu mai puteam vorbi unii cu alții 
ca altfidatâ, fără aceste bănuieli și 
aceste taine ?“ — se întreabă nara
torul intr-una din intervențiile sale

din volumul al doilea al Moromețijor. întreba
rea este, de fapt, o constatare, impusă de eveni
mentele cu care se confruntă satul în anii colec
tivizării. Dezbaterile din „agora44 (poiana lui 
Iocan din primul volum s-a mutat în curtea 
casei lui Ilie Moromete) sînt concurate și trep
tat Înlocuite de climatul de suspiciune, creat și 
alimentat prin mașinatfunile subterane ale unui 
grup ce deține, efemer, puterea. Avanscena ro
manului nu mai este dominată de un singur om. 
Alături de Moromete (care păstrează încă un 
rol Important în roman) apar Isosică, Plotoagă, 
Bilă, Mantaroșie, Zdroncan, Oauăbei șl încă 
multe alte personaje, apariții episodice în pri
mul volum sau creații noi ale scriitorului. Fap
tul nu este decît consecința firească a deplasării 
vizibile a accentului de pe drama individului, pe 
drama colectivității.

Șocul produs de transformările rapide din 
viata satului creează conjunctura favorabilă as
censiunii politice a unor oameni ignorați de co
lectivitate sau. oricum, excluși din sfera ei de va
lori. Unul dintre aceștia este îsoslcă. personaj a 
cărui evoluție circumscrie o dimensiune a cărții 
puțin cercetată de critică. Este latura „conspira
tivă" a romanului. îsoslcă se dovedește extrem 
de abil In executarea manevrelor prin care ca
pătă acces la putere și prin care apoi își elimi
nă adversarii. La început va face joc dublu. 
Participă la Întrunirea secretă din casa Iui Aris
tide si subscrie la diversiunea inițiată de acesta 
(.... trebuie să ne gîndim la niște inși pe care
să-i vfipslm comuniști, să-1 alegem noi să intre 
în Dartid. fiindcă nu putem sâ lăsăm comuna 
si ajungă pe mîna ăstora"), dar nu înainte de 
a-1 Informa pe notarul comunist despre una din 
acțiunile subversive puse la cale de fostul pri
mar. Următoarea mișcare, reușită, este compro
miterea si înlăturarea lui Adam Ftntînă, secre
tarul organizației de bază. Aliatii săi sînt Plotna- 
gă. Bilă. Zdroncan si Mantarosie. împreună for
mează biroul organizației si conduc destinele co
munei. Pentru a-si păstra si întări Duterea 
proasoăt cistlgatfi. îsoslcă instituie un adevărat 
sistem de spionai si dezinformare. Ciulea, șotia 
sa. desface la aburul mămăligii scrisoarea lui 
Adam Fintînă către primul secretar. Mantarosle 
are misiunea să-l sunravegheze De recDonsabilul 
morii, naratoru’ surnrinde necunoscuti trăgînd 
cu urechea la discuții Importante. Tsosică ii in- 
stru’e«te oe Geacă sl Dănălache să-1 atrasă în 
are«t carusel al suspiciunilor pe Niculae Moro
mete etc.

Tensiunea crește In momentul ln care îsoslcă 
îai descooer*  un adveraar neașteotat în persoana 
lui Varile al Moașei. Acesta deține informații 
compromițătoare și oare decis să le folosească 
Dentru a demasca grupul conducător, care sabo- 
•-<'1 Înființarea gospodăriei colective în Siliștea- 
Gumesti.

FaDtele se precipită si In alt plan el narațiu
nii. Țăranii sint nemulțumiți de abuzurile care 
se fac la predarea cotelor de grfu. Iar un ge=t 
vtolent al lui Bilă declanaeazi reacția mulțimii 
si pune sub semnul întrebării buna desfășurare 
a rareoanlei de recoltare. Intervenția forurilor 
«uoerioare devine Inevitabili. Ne aflăm intr-un 
mrenent chele, eitre rare converg toate firele 
epice ale romanaluî satukti Scrii locul a dirija! 
cu predrie coefiietu: «ore arest rnonv-t al 
dexnodi=tatn>uL reern*  ri re»>ve
a Ridați « refac*  e^rt! brtz! S-xr p**
rea c*  reaa aatsta 2a • «ed it*  ln urma
căreia adevtrul va uium fa. tadt*a  lui I«talc*  
este aerioa amenințai*  <fln dou*  direcții : de o 
parte act lunea forurilor conducătoare, de real 1- 
t*  parte, derv*  lui rile lui Vasile al Moacei. Impor
tanta ședinței, caracterul ei de excepție în viata 
satului sînt subliniate direct de către narator ; 
„Ceva asemănător, să vină adică atltla inși ca’-e 
ae vedea cit colo ci sint mal mari decît raionul, 
(tovarășul Ghlmpeteanu stătea sl el la prezidiu 
mai al treilea) nu se mal Intîmplaae de mult. 
Funcționarii sfatului, paznicii si tot ce deținea o 
responsabilitate în comuni se răsplndiseră in tot 
satul să-l facă pe membrii de partid să înțeleagă 
cl ae va Intlmpla ceva neobișnuit..". Si. îrttr-a- 
devâr. ae petrec lucruri neobișnuite. Primul se
cretar al regiunii de partid si trimisul C.C. nu 
impun sancțiuni, nu dictează excluderi, nu in
fluențează adunarea. Toate acestea vor veni, in 
chip surprinzător, de la Isosică. ..prietenul" lui 
Bilă gi al lui Plotoaa*.  care probează încă o dată 
marea «a abilitate.

Din punctul de vedere al construcției, scena 
ședinței conține două etape distincte : pregăti
rea Si desfășurarea. în roman ele nu se succed 
cronologic ci se interferează, potenttadu-se reci
proc. întru deslușirea adevărului destinat lecto
rului. Participanții (care nu cunosc dedesubturile) 
vor confunda o ședință trucată cu una justițiară. 
Vasile renunță la atacul împotriva lui Tsorică. 
acceptind propunerea acestuia de a ocupa func
ția de președinte al Comitetului executiv, in lo
cul lui Plotoagă. Cu necruțătoare intransigent*  
(care face bună impresie invitatilor. mulțumiți 
de turnura „critică și autocritică" pe care o are 
ședința). Isosică 11 sacrifică pe Bilă și Plotoagă 
ți rămîne Jn picioare". Adunarea are iluzia să- 
virsirii unui act de dreptate, dnd. de fapt, tri
umful este al minciunii. Scena ședinței este im
portantă șl pentru că acum se confirmă sau se 
infirmă datele cronologice ale personajelor, con
figurate de-a lungul Întregului volum. Dacă 
îsoslcă nu se dezminte in nimic din ceea ce face, 
fiind tot timpul egal cu sine, trădarea lui Vasile 
dezamăgește și chiar nedumerește. „Citit" însă 
cu atenție, personajul se motivează perfect psi
hologic Vasile vrea să spună adevărul nu pentru 
a face dreptate, ci pentru a se răzbuna. Pentru 
el. adevărul este mijloc și nu scop. Răzbunarea 
reprezintă singura cale pentru a ae vindeca de 
umilință- Iată-1, in chiar prima zi de la instala
rea ln noua funcție, tranșînd. de pe poziții dc 
forță, o veche rivalitate : „închină-te la Dumne
zeu, zise Vasile gîfiind. ai să mori pe-a col o pe 
unde am să te trimit eu si din averea si din nea
mul tău o să se aleagă praful. N-am să dorm 
ca lumea pînă n-am sâ vă știrpeac pe toți din 
rădăcină, dar o să încep cu tine, domnule Năsta- 
«e. că cu dumneata am eu ce am".

Bizară este, ln aparență, atitudinea lui Nicu- 
lae. Tînărul activist nu face în timpul ședinței 
nici un efort pentru a restabili adevărul, deși 
demersurile anterioare îl recomandau drept un 
factor decisiv. Cinstea sa este mal presus de 
orice Îndoială, dar tăcerea îl acuză. Să fie tăce
rea de acum semnul unei intuiții exacte a epo
cii, al înțelegerii inutilității unui gest singular, 
premoniția însingurării sale de mai tîrziu ? Greu 
de răspuns, dacă ne raportăm doar la acest vo
lum. Puie insă in relație necesară cu Marele 
«inguraiie, supozițiile devin certitudini. Pentru 
Niculae Moromete evenimentele din timpul cam
paniei de recoltare, culminind cu episodul ședin
ței. se constituie într-o veritabilă lecție de cu
noaștere. Lecție dură, care destramă iluziile în
ceputului dar deschid drumul către acceptarea 
superioară a adevărului.

roza ultimelor decenii și-a redimenslo- 
Pnat nu numai problematica sau eroii, 

limbajul sau tehnicile de comtrucție 
epică. Fundamentală și dificilă a fost 
modificarea spațiului șl a timpului 

epic, introducerea unor fundaluri ș! primplanuri 
noi, (reprezentative nu ilustrative), reglarea 
unor ceasuri contemporane cu o altă ritmicitate 
și curgere a orelor, cu o distribuție diferită a ac
centelor cronologice obiective și subiective. Prin 
cel puțin zece cărți de valoare ale prozei con
temporane, ședința a devenit un nod epic esen
țial în arhitectura cărților, un spațiu claslcizat 
aproape al tramei contemporane, înlocuind tra
diționalele cutii de rezonanță ale prozei : peisa
jul, salonul, camera juraților, cîmpul de luptă, 
piramida mediilor cu etajările ei ferme, spitalul 
și sanatoriul, arcadiile și infernurile de mică sau 
amplă dimensiune. Clasicizarea era de așteptat, 
realitatea socială, istorică și politică fiind tra
versată de ședințe de tot felul. în același timp 
Istoria prozei conținea încă de la începuturile el 
retorica șî oratorica ca un miez sănătos și sigur 
al epicului, actual prin forța dramatică, prin 
știința persuasiunii, prin metamorfozele psiho
logice declanșate, prin darul de a atinge cu vor
bele ținta faptelor. Ședința desfășurată ca le
giuitoare sau ca liber arbitru, scenariul ei ab
stract, regizat de mecanisme artificiale sau, dim
potrivă, concret, vine firesc și în consens cu ade
vărul în proza contemporană, o unitate de mă
sură a oamenilor și a actelor lor, un filtru al 
conștiințelor, oglinda sintetică sau analitică a 
unei lumi ln devenire. Fără sa dețină rolul unui 
schelet în romanul lui Eugen Barbu, Facere® 
lumii, fără să deschidă sau să închidă tragice 
drumuri existențiale, toate ședințele din această 
carte sînjț niște praguri, niște răscruci unde se 
întâlnesc și căile pozitive si cele negative și de 
unde se văd atît orizonturile largi cit și cele În
guste, esențială fiind nu atît luarea cuvîntului 
cît ceea ce se ascunde în spatele vorbelor — 
excelent autoportret al vorbitorului — precum si 
ceea ce le urmează. Toate aceste întîlniri de 
împărțire a sarcinilor de producție, convorbiri pe 
grupe de lucru, discuții la minister, dispute cu 
specialiști și nespecialiști, pe sectoare sau la ni
velul conducerii, ședințe ale U.T.M. sau dc 
partid sînt funcționale, atâta vreme cît „lasă 
vorbele" și trec „la obiect", cît nu se complac in 
„discursuri sforăitoare'4, în „baliverne" și-și re-

Ceramicâ de Victor Vicforeanu

fuz*  tentația «de a vorbi de pomană**.  Tipologia 
ședințelor conține și toate aceste fenomene hi
bride. Dar ședințele de fond nu se reduc la 
-linahoriți" h cuvinta mari, la o „chetaie de 
faU". la -romane despre pnoceaul de productiv" 
aau la „plăcerea asta xtirmiă de un ravînt bine 
brodit". Eugen Barbu numește prin gura perso
najelor sale toate aceste „tentații ale sflntului 
Anton" ce blntuie deprinderile ?1 comportamen
tul celor ce deviază rolul ședințelor și Facerea 
lumii adaugă cîteva portrete de vorbitori, com
pletând galeria sau bestiarul acestora. Filipache 
descoperă inventivitatea șl puterea de creație a 
oamenilor din luările lor de cuvtnt, dar are și 
revelația jocurilor de culise, a birfelor, a com
ploturilor ce folosesc adunările generale ca 
trambuline spre cucerirea puterii, ca mijloace de 
discreditare a Unor oameni. Pentru el ședințele 
sint semnificative în măsura în care rezolvă 
probleme cu curaj, fără crispare și rețineri. 
Vorbele contează dacă deschid perspective ac
tualizând valori și proiecte fără exaltări și radi- 
calisme, fără gesticulație și bravură. Prețul cu
vintelor e pentru el extrem de important. Urăște 
demagogia, umflarea faptelor, rulajul vorbelor 
care pot valora ,.cind cît o tinichea, cînd cît o 
bucată de aur". în ședința generală de sindicat 
din 4 iunie, Filipache nu la cuvîntul deși e con
știent de regizarea unui complot odios Împotriva 
iui. în schimb, trăiește această ședință în datele 
ei ce-1 leagă de trecut, retrospectiv, recapitu- 
lîndu-și faptele, reconsiderînd datele, prieteniile, 
propriile sale acte și implicit în viitor, prospec
tiv, Prezentul, adică apărarea sa îl interesează 
cel mai puțin, momentul ședinței e trăit numai 
în sensul în care el dezvăluie trecutul și refor- 
mulează actele viitorului. Toate datele cărții îl 
apără. Filipache e apărat de întreaga materie 
epică. El este oratorul în Facerea lumii, vizio
narul, care alege tăcerea și convinge sau va 
convinge fără cuvinte, prin sigiliul faptelor gale. 
$1 Vadrughlan tace cînd e criticat în ședințe, tă
cerea lui e însă negativă, îl acuză. Pe Filipache 
îl apără, îl justifică, îl înalță deasupra retorilor 
și limbuți lor ce se grăbesc sa-1 lovească. Ședința 
aceasta memorabilă valorizează sintetic toate 
personajele cărții. Ea seamănă cu un act dintr-o 
draml. concentrat recapitulativ. Adună toate 
destinele la un loc șl facerea fiecărui personaj 
e pusă față în față cu facerea tuturor celorlalte 
Intr-o radiografie ce dramatizează in vlvo face
rea lumii. Pentru Anghel, Vasilescu. Burcea etc. 
ședința se transformă dintr-un complot si o acu
zare într-o autoacuzare. Vinile puse pe seama 
lui Filipache se întorc cu rezonanțe și sensuri 
înzecite Împotriva lor. Pintea, secretarul orga
nizației de bază e mediatorul, judecătorul obiec
tiv, care clarifică răstălmăcirile, calomniile. El 
e un „lup de ședințe", neînșelat de alibiuri și 
preșuasiune. Pîntea e în carte raisonneur-ul, vo
cea corului antic. Portrete vii au toți vorbitorii, 
unele realiste, altele goyești, caricaturale, pito
rești. Raportul de forțe e desenat precis, fluxul 
și refluxul opiniei e remarcabil, scenariul e per
fect. Ședința e lăsată deschisă. Nu se trag con
cluzii, nu se face dreptate. Ea nu rezolvă nimic 
deși Întreg romanul o pregătește, îi întreține aș
teptarea, o regizează pînă la cele mai mici deta
lii. Desfășurarea ei e importantă ca explozie și 
implozie a eroilor, ca spectru în întregime des
fășurat al unei lumi noi ce se transformă. Face
rea lumii impune ședința ca spațiu al deschi
derii, ca punte între trecut și viitor, ca meta
morfoză continuă. Timpul desfășurării ședinței 
nu e considerat ireversibil. Numai excluderea 
Evel din U.T.M. pare să închidă sau să frîngă 
evoluția unui personaj deși remușcările lui Ma
tei sau evoluția fetei lui Filipache infirmă 
această opinie. In fond, tonalitatea romanului 
aparține dramei nu tragediei. Nimic definitiv, 
oprit, stagnant ca desfășurare în această carte cu 
trepte pe care unii se Înalță șl alții se prăbușesc, 
cu o lume în evoluție și revoluție și alta in di so
luție. Iar ședințele, deși satisfac legea celor trei 
unități, atit de clasică, se decupează modem, își 
ies din matrice, dezvăluind de fapt o lume vie. 
nu cifre și puncte pe ordinea de zi, ca și spațiile 
epice tradiționale la care, cu siguranță, se 
adaugă.

Valentin F. Mihăescu Doina Uricariu
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de zile escarev.^- --Âr_ _ treua»-7 •—r-rei 
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demult râmâse.— u a •-' <> ■>-•
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rea la oractkile care-I =-±.:-- ps'â r*  ei ' 
multi alții) ia Academie rreir.-i-j-.^. om r— 
spune in roman. ..un vid artificii in cuiwrrt 
mână“ prin înlăturarea Iui BLaga. Călinescu, 
Vianu, Arghezi.

Alcătuit dintr-un material eoic voit neh t pra
furi za t (povestea lui Vasile Pozdare este pre
luată in formă brută de la un muncitor, există 
note explicative ale autorului, transcrieri din no
tițele lui Ghețea. transcrierea unor importante 
momente din desfășurarea, ședinței Comitetului 
Central din aprilie 1968). ..Caloianul" este nu 
numai romanul eșecului unui roman, ci și un 
roman istoric (în accepțiunea pe care Lukacs o 
dă romanului istoric ca încercare de cuprindere 
,,a unei trepte istorice în dezvoltarea societal'-i 
umane"). Lar această etaDă de care se ocupi
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care gest, fiecare îngrijorare, fiecare cuvint, fie
care glumă erau bine măsurate. Dar deși erau 
bine măsurate, dădea impresia câ sint spontane, 
că atunci se născuseră prin apriga lui pasiune. 
De fapt, nu spunea nimic, dar crea o stare de în
grijorare, de confuzie, de nesiguranță". Ședința 
este premiera lui, este recordul lui local și con
tramandarea unei întruniri este pricină de adin- 
că durere.

Nu altfel e „tovarășul cu perspective", trecător 
pe la toate serviciile posibile, iscusit în a da ilu
zia inteligenței și a interesului social, „Iluzia" e 
condiția vieții lui, însă „tovarășul cu perspecti
ve" nu e fantast, fi! are, dezvoltată în grad înalt, 
funcțiunea adaptabilității : dacă o judecată este 
stupidă și stîmește ilaritate, vorbitorul „deștept" 
se adaptează iute și decretează : „Acesta ar fi 
aspectul glumeț al pnoblemei". Omul n-are în
sușiri pnopriu-zis teoretice, numai așa zis com
bative și se ferește de a trage concluzii ca și de 
orice acțiune care să-1 privească direct. Umorul 
iese aici, ca in vechea comedie, din contrast : 
masca ia locul unui chip ti<m.p, care se vede to
tuși pe sub acoperișul prea străveziu.

Alt personaj e „licheaua sentimentală" (Alecu 
din ..Cicatricea"), combativ și evocator, care ia 
atitudine contra unui vechi prieten de pe șantie
rele tineretului. Pentru el, ședința e scena și o- 
dată spectacolul încheiat, omul își reia chipul pro
fan și se poartă cu amicul combătut ca și cum 
nimic nu £-ar fi înLîmplat.

Ce se vede de aici ? Că Teodor Mazilu vede 
în micile purtări maniacale și în acele maladii 
sociale, temporare, ale falsei combativități, cazuri 
cu efect moral degradant. El le supune unei pri
viri lucide și le reduce la adevărata lor înfățișare 
nulă, căci a tolera o asemenea conduită este a 
simpatiza omul mecanic și comportamentul lui 
derutant. Condiția lucidității este, la Teodor Ma
zilu. ironia și a desfășura în fața lectorului a- 
ceastă faună de ședințomani, această umanitate 
cu mistica ședinței însemnează a da, în perspec
tiva moralei lui absolute, adevărata măsură de
mocratică. veritabila ședință democratică. Departe 
de a fi un șablon literar sau o temă conjunotura- 
lă, ședința este la Teodor Mazilu un obiect de 
meditație caracterologică și politică contempo
rană.

Artur Silvestri

de modă veche, mulțumind „în numele și1 cu 
asentimentul întregii populațiuni" „organizațiu- 
nii de partid din plasă și tovarășului Lencu no
minal" pentru faptul că au fost „impulsionați și 
mobilizați". Alert sînt surprinse totuși reacțiile 
masei ce trece derutant de la o stare de spirit 
la alta contrară, în funcție de debițul retoric- al 
unuia sau altuia dintre opinepți. Că dezbaterea 
nu trezește totuși un ecou profund în conștiința 
lor se poate deduce și din apatia iremediabila 
care se constată la sfîrșitul ședinței. „Agitatori
ca" nu soluționează nimic, iar ceea ce trebuia 
să fie o culminație, o lămurire definitivă, devine 
abia începutul unei lungi perioade de hiașinațîi 
subterane. Oamenii sint neconvinși, fiindcă ade
vărul formulat plat e inferior calomniei abile.

Evident mai complexă, și asta în pofida simi
litudinilor (Lencu are drept corespondent pe 
Artistică Pleșoianu ; magazionerul-ajutor cu vo
cația demascării este un echivalent mai vechi al. 
cadristulni Mihalache Dometie) este viziunea Ihi 
Dinu Săraru din romanul Clipa. La Dinu Săraru 
ședința devine un spațiu deschis oricărui rezul
tat : destituirea sau menținerea lui Cernat în 
postul de director. Sfîrșitul, indecis, anitațâ o 
nouă ședință, de astă dată cu un „caracter in
tern". Dar nu finalitatea ei contează în fond. 
Adevărata ședință are loc în conștiința volunta
rului inginer Cemat. Cea din planul real este 
neîndoielnic mult mai puțin spectaculoasă decit 
aceea din planul imaginar. Ca și Filip, Cernat 
are un anumit „individualism agresiv". Spre 
deosebire de Dumitru, eroul este un inocent în 
politică, fiindcă nu știe că izbînda principiilor 
implică o strategie, nu simpla lor enunțare. In 
fond, tumultuosul personaj este și el victima 
unei iluzii : aceea de a crede că o cauză dreaptă 
se apără de unul singur.

Foarte fin surprinde prozatorul dialectica stă
rilor sufletești ale personajului. Sub dinamismul 
afișat. Cernat ascunde un reflexiv, un ti
mid. Ulcerat de neîncredere, el vorbește patetic 
în planul imaginar, dar șters, „cu un glas alb. un 
glas de om sfîrșit". în planul realului. De la un 
moment dat miza confruntării devine indiferentă 
și chiar dacă Tudor Cernat ar fi fost învins, el 
este învingător în absolut, fiindcă înțelege că 
principiile nu există în afara oamenilor, că sint 
întrupate de aceștia. Ședința se metamorfozează 
astfel dintr-un spațiu al dialecticii exterioare 
într-un mod problematic de a ajunge la . un sens 
existențial. „Tehnocratul" exemplar Cernat 
devine pur și simplu omul Cernat.

Ioan Adam

Vîrstele puterii

Un topos al prozei 
contemporane
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omanul Clipa al lui Dinu Săram este 
r construit pe o dublă simetrie, in care

unul dintre termeni este o premisă, 
căreia i se opune o concluzie ce o 
anulează, o neagă. Prima este filozo

fia ratării clipei in favoarea unei eternități ce 
nu aparține nimănui, cu care debutează roma- 
nul- Acestei idei finalul romanului ii Opune O 
a.ta, și anume că este cu putință, că este chiar 
□ecesar ca clipa să nu fie ratată iar eterni ta- 
tea să fie cucerită. Intre acești dot termeni si
metrici, romanul se desfășoară ca o dem^n^tra- 

Această demonstrație este in aceLașj timp 
iabsumata unui alx complex ideoAogjc. î-vadra: 
lx.--O a-ă -imetzre, care de^me o verixabLă fec- 
țj< de kMOne. Eete vorba de o ilustrare a evo- 
lUiei zirxtru p comp^tamentuîui rtAxiluțuinar, 
a ințcrt^eni, de restruriurarea coneepuei ckspie 
putere.

In planiri camponțicnal al romanului, creastă 
simetrie cite fundamentala « termenii ei opuși 
se constitute ca <suuaui esențiale pentru 
tenta penwoajetor. dar și pentru istoria cou- 
temporanâ.

Cele două evenimente opuse simetric sint două 
ședințe în romanul Iui Dinu Săraru eLe r^k’e- 
zentind un complex de relații intre personaje, 
o zonă a înfruntărilor, a unor mari terwmpî ps:- 
boJogice. a unor mecar»me aie reacțiiior 
£n tne o sixuație-hm.tă ce reievi lucruri tuxsța- 
mentaie pentru viata unui oc ți pentru viața 
aor-jrcăx reâci. Este crea ce fare ca ped-nta sa 
fie un t-R -immî de o nure gravitate *1  ca m- 

r>xna= «â fie «răbănu: rierxz dt
de torta, inao-lcrenee, <fe două eve-
n. mtnte de arm leL

PexiXra exilez ta personajului ce swțute roma
nul. £Xan_tru Ousxutro. cm două sedmte «ut 
e*.  ecascnte fundameSMaiet In prana eeduita. P-e- 
cara dzn ar:; h<K£i fcnptxnva utușmasulm de 
ctaâă*.  IXsz^ni este rhaoa*  ^jre a fi pirferar 
în rea de-a doua, aocsasa penh.naj este cibemai 
•a ractece. IpoKane^ persaoAjU'U. nu ani Atit 
o*  re-c oJerecpate cri ar fi de așteptat, mtru- 
ci: aorv^nta sa $:-a păstrat oese.mbaie vak>- 
rue u credita Oea ce s-a aetextel erte cL- 
mana in care «e produce e% ^ixneazuL coc-

Rma tragă* ta «are Dtasttra ar»
f*taataa dtxrrartw ai tneli rara a

..Cal o Lanul “ nu este numai a erc«*  -x».. 
Lutionar. a ©ref'Keri’or - - \ dar s: •
suspiciunilor, a abuzulu: de Dintre. a pW.'JtJrr.- 
lor din partid, tocul r*=î>xat  ne t—. f-'V<d O' - ' 
parentâ democrație, de respectare a norrrre-re « 
organizație. în cadrul ședințelor a care lixwu- 
lârile aspre. etichitânle iraasante îir.cau joc— 
probelor juri dice. Fuaa de adevăr a unoir» lim
bajul spre sablonizare. dar. deși osificat, alcătui, 
din expresii ce in mod normal ar fi trebui: sâ-si 
piardă semnificația, are o forța destrwtiva im
punătoare. Intre conștiință si scris, intre gindi- 
re si limbai s-a dtoqus o ruixură. Mecanismul 
odată pus in mișcare funcționează, ședințele re
prezintă ..partea care se vede intr-un spectacol, 
scena".. ..dar pe linsă scenă mai exista si cu
lisele si coridoarele...*.  Ședințele din romanul 
lui Lăncrănjan au rolul dc a accentua, de a scoate 
la iveală mecanismul căderii (și. uneori al de
căderii) unor oameni. Ședințe de excluderi din 
partid, ședințe de acuzare, de disculpare 
acuzare etc., toate insă tensionate artificial 
avind la bază jocul meschin al unor interese 
individuale, sau sentimentul vindicativ. . ..In 
1952. in primăvară se dezisese si de ex. a înfie
rase în fata altei săli. 1*  ■ ședință de Ia școala 
de activiști culturali, la una din ședințele car*,  
se tinuseară atunci, ea intr-o avalanșă- Fusese 
influențat de atmosfera ședinței, o atmosfera 
firea, tensionată la maximum, in mod artificial 
dar tensionată, furtunoasă". Ele alcătuiesc în ro
man un coșmar al realității deformate., al în
ghețării ei in șabloane. De aceea limbajul este 
același (pentru câ si mecanismul este același — 
impunerea unui anumit climat in care să se 
desfășoare ședința — si în cazul lui Viorel Le- 
pădatu si-al lui Laurent iu Cemat si-al lui Va
sile Pozdare) alcătuit ca un ritual al sintagme
lor fixe conduse cu perfidie către acuzație. Ast
fel incit cele mai multe dintre ele șînt specta
cole (înscenări) cu public, fata festivă a unor 
..adevăruri" aranjate in culise : ...-.toți am fost 
chemați în sală, unde s-a desfășurat anoi. res- 
pectîndu-se în aparentă toate normele de partid, 
o mică și prea frumoasă înscenare, una din ac
țiunile acelea bine si eu zrijă puse la punct..". 
Remarcabilă este în roman depistarea acestui 
mecanism, si demontarea lui oină la renunțarea 
frazelor de legătură si redarea unui discurs nu
mai in șabloane : ..Noi astăzi, spunea tinărul, 
noile condiții... sint și vor fi... a existat un anu
mit SDirit... există scriitori care... noi. insă... noi 
da, dar ei însă nu... politica de astăzi... totul 
trebuie schimbat... cind eram pionier... in uni
tatea noastră, tovarăși..." etc.

„Vara nemulțumirii" lui Ghetea se consumă 
între aceste cadre ale unei realități confecționate 
de el (si de alții) nrezent in atmosfera ședințelor 
(ce deveniseră mai mult decit un simptom, tin
deau să se identifice cu însăsi nerioada) si reali
tatea trădată crin fals, prezentă in roman în
deosebi prin vis (spațiul natal pierdut apare ca k____ IZ_____
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de an care insâdu.r_ti fcritror.
Larisa avea im presa că de-acum inilnre Cuca 
va veri ri facă dragoste cu ea in felii in care 
luase cariatul la sedrzcâ. in fehri in care «e com
portase la serviciu*.  Și urmează o scumă reverie 
gocolianâ- unde Cucu se vermicular de
soție $i ineoțe$te fiecare treaptă amoroasă cu cfte 
o înfricoșară mgâr-nne de iertare. Fiertul estetic 
este formidabil și din aceste conluz'.l anti men
tale și-a făcut Teodor Ifarilu ’jn «il unic. E to
tuși alcătuit romanul numii <fca Aseree-rea ®eri- 
mene maniace ? Sigur că nu. c<3si Teodor Marlu 
e contra ..ședințizăni- vieții umane. Nu-i place 
omul redus la un șir de propoziții auîcmate. cu 
existență mecanică ale cărei maluri sir/ ședin
țele. înțelege că o întrunire democrată mucă 
adine conștiința, câ provoacă acea senzație de 
neliniște fertilă, contrară placidității și maniilor 
unora mai indiferenți. Insă Teodor Mazilu este 
ostil ședinței mecanice și faunei ședințomane, 
nu-i place ședința prelungită la circiumă și pre
făcută in birfă curentă care degradează ideea ?i 
modifică sensul ideologic al ședinței. Omul care 
iși bîrfește colegii pe marginea gesturilor de la 
întruniri e un Mitică, cu o pasiune gratuită pen
tru chestiuni politice, valabile in absolut, reduse 
de o îngustă conștiință la condiția pălăvrăgelii.

De altfel, „Galeria palavragiilor" l-a pasionat 
pe Teodor Mazilu care e un caracterolog si un 
moralist de formulă satirică. El vede umanitatea 
în aspectele de preferință comice- reducind-o la 
înfățișarea unui album cu figuri strimbe. caricatu
rale, un șir de indivizi izolați în imobilitatea ier
barului. Galeria lui de tipuri e un „insectar de 
buzunar", izolate prin formulă în operă spre a Ie 
investiga mai bine și a le reduce mai repede la 
neant.

Ședința e o lume, pozitivă în raporturile nor
male, satirizabilă cind ia aspectul mecanic și 
grotesc al reuniunilor superficiale și fără efect. 
Populația ședinței, privită cu lupa lui Teodor 
Mazilu, e o faună bufonă, cu eroii ei hilari. Pe 
aceștia, autorul i-a pictat în felurite circumstan
țe, căci omul simplificat și cu respect festișiist 
pentru idei neînțelese l-a preocupat mereu pe 
Teodor Mazilu. „Eroul ședințelor" e inapt profe
sional însă combativ, „pune bine problemele", 
adică vorbește ca un retor, e convingător -prin 
formă și vid în conținut. Ședința e pentru acesta 
o luptă, o competiție și pentru aceasta șe pregă
tește atent, ca un atlet îrfainte de concurs, ca 
actorul înaintea spectacolului. ..Devenea foirie 
curajos, leu, nu altceva (...) Fiecare ..nuanță fie
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rării, do. erei cixur-o po<.-
bilă. Anton Fîlip. <hn Bărâcxa. a Tudor Cermit, 
din CMpa, ax in c:uda in timp care-i
separă, o identitate urtjcâ. nu con-
vmg. insă, m mod e^aL Cartea ?_d V. Em. Galan, 
deși scrisă ia numai cițiva ani de U evenimentul 
căre i figurează punctul i_-_ri»l : trecerea la coo- 
perativizarea agriculturi;, pire elaborată foarte 
tirziu. e*re  r—■arrrA. nu lâ impr^a actua- 
litâții. Rcmar.ul are un caracter oarecum arheo
logic. esie livresc, ru replici ore par desprinse din 
procesa verbale îngălbenite, ce rețin doar ..zarva 
orală" a vremii. Ce forță se mfrimtâ in fond in 
BAricaa ? De o parte a£iâ Anton Filip,
partizanul eradicării totale Și rapide a obsta
colelor ce Mau in calea cooperau vi zării. El 
iși închipuie că este sufunemâ relevarea jus
teții unui principiu pentru ca aresta să de
vină automat operant. Epoca îrwă. incă tulbure, 
nu obișnuise oamenii cu opțiunile tranșante și 
instantanee. Să nu uităm apoi că avem de-a 
face cu țărani, ființe rezervate din instinct față 
de. schimbări le bruște. De cealaltă parte se afla 
cei ce se opun noului, cei care operează cu un 
arsenal ce nu exclude specularea ignoranței, a 
imponderabilelor sufletești. Interesant este că 
in dispută sint angajați oameni ce se revendică 
de la aceeași ideologie. Unii o aplică insă in
tr-un mod creator, ceilalți intr-un chip în
chistat, înțepenit și. la urma urmei. străin 
de spiritul revoluției. Rezolvă ședința .agi
tatorică" ceva ? Lucrul este discutabil, la 
cititorul are la lectură senzația spectato
rului ce urmărește din fotoliu o confruntare ca- 
ragealeseă. Personajele ce întruchipează „ve
chiul" (era să zic „răul", intrucit lui V. Em. 
Galan nu-i lipsește ostentația moralistă, gustul 
pentru tipologii mani chei s te) au structura ero
ilor de vodevil. Anton Filip se lupta cu niște 
marionete, cărora li se conferă in mod artificial 
o dimensiune tenebroasă. Intr-un roman ce se 
vrea realist, care pleacă dealtfel de la modele 
reale, tocmai lipsa conformării la realitate, 
extrem de vizibilă in chiar episodul ședinței, 
frapează. Erhan își demască fiul.(„ca tată, recu
noaște «cu multă, multă durere în suflet*,  câ 
este necopt încă și tare flușturatic, așa că mai 
bine ar fi lăsat pe cîțiva ani acasă sub mina 
părinților, ca să învețe a munci și a chibzui") 
intenționind să obțină prin această atitudine de 
Saint-Just rural o ipotetică demnitate viitoare. 
Pretorul, conducătorul ședinței „agitatorice, 
vorbește în plin Bărăgan, ca un avocat ardelean

Areastâ se desfășoară in cLmatul in-
v.x.i£,*ar  nociv genera; de mexperwnță. de frica 
c-: ntx-ur*x'ui.  de oeințelejere. ..frica de pro- 
prrto Juaincî". Prunejdii reale pentru
rtlirâ Lxe. in aeesi ermat. .<4 treze siia-
pîc.unea si Teama ncdîferențiatâ. traumatizantă in 

urjur primejd*  si v'.nosății fictive. Pasajele 
in care Dumitru tsro urmărit de amintirea ace-Iei
p le rare d-rx-r—slz: dense, tensionate, reali
zate eu fcjrță csematotfrafica. prin alternarea 
c-« p-anurx, prin surprioderea reacțiilor exteri
oare. pr.n purerea de «ugesfie a scenelor, pnn 
deformarea sitozecrivă a percepueî. generata de 
jkxrjtl niorai : „G nrele re lor care ii Înfierau, șe 
deschidea. *1  râmineau mute pentru el e! 
vedea suma: miinsle ndîrate uni după al na «i 
gurile negre d*_s^mse,  și ochii care se Iertau w 
radă cu privirile asupra lui".

Pasajele ședinței fac să altameae mișcarea 
sălii, in care «e detașează de talii semnificative 
pe fondul voalat de timp, cu introspecția lucidă 
a personajului.

Rememorarea se produce fragmentar, dar de-a 
lungul romanului scenele ședinței * recompun 
unitar, in succesiunea lor reală. In cadrul aces
tora se realizează o alta opoz_ție. intre calmul 
atitudinii lui Dumitru, neclintit in credința in 
adevărurile sale și agitația sălii electrizate de 
suspiciune și neliniște, copleșita de picla con
fuziei și a erorii. Atmoeilera este creată pnn 
evocarea in ansamblu a scenelor, cu sugesrea 
de subtext a stării psihologice a celui acuzat 
și a acuzatorilor. Epuizarea nertoasă se râsfrînge 
asupra ambiantei, nu lipsită de o încărcătură 
simbolică transferată asupra concretului 1 „O 
lumina tulbure se tira leșinată pe fețele obosite 
și năclăite de nădușeală, se făcuse cald. înăbuși
tor de cald, luările La cuvint se indt^aîeră. și 
fiecare din ele semăna cu cea dinainte, aceleași 
fraze și aceleași declarații și aceeași condam
nare și aceeași spaimă înecau și sufocau puținele 
cuvinte rostite gîlgiit și tremurat-.

Plenara din romanul Clipa este, prin puterea 
de sugestie, prin atitudinea comprehensivă și 
prin refuzul grotescului, una dintre cele mai 
reprezentative ipostaze ale acestui tip evenimen- 
țial, devenit prin problematica sa și prin frec
vența și modalitățile cu care a fost abordat, un 
element de referință semnificativ in literatura 
românească contemporană.

Liniile de forță ale acestui eveniment pre
domină in textura primei jumătăți a romanului, 
după cum. simetric, tensiunea ședinței din fina
lul cărții predomină in a doua parte.

Această ședință se opune celeilalte, iluștri nd 
o altă virstă a istoriei.

Clip*  este un roman cu mai multe final uri și 
unul dintre ele este ședința care se încheie cu 
refuzul calm al suspiciunii și al puterii ca act 
inchizitorial, al intimidării și delațiunii, retu
șul, cu alte cuvinte, al fricii si neîncrederii, al 
climatului încordat și traumatizant, si cu afirma
rea unei gindiri politice limpezite, deasupra con
fuziei începuturilor, cu afirmarea deci a unei 
alte vîrste a puterii.

Sultana Craia

Eră modernă 
în România

(fragmente)

Moto :
„Cint omul material din creștet 
pinâ-n tălpi"

Walt Whitman

I

Să-ți facem, Românie, chipul gata de privit 
In cea mqi limpede oglinda dinspre viitora 
Cind ochiul tău etern e clar și-ntinerit 
lar fruntea ta gindește amplu din acest popor.

Să-ți facem chipul din albina sfintâ 
Ce lumzaie Carpații jur-im pre jur clădind 

înmiresmat 
Palatul ei de miere româneasca și cuvintâ 
O raza de lumina muncită zdravăn, sigur 

și curat.

Sâ-I conjugăm plural, prin graiul tău etern 
Cu toată firea noastră grea de timp și crez 
Aici, unde de mii de ani luceferii se cern 
Ningind lumina lor, rodirilor spre miez.

Să conjugam plural, pe românește fierul 
și nisipul, 

Amploarea miinilor și-a frunții
să ți-o conjugăm. 

Să-ți ridicam din vocea viitorului, 
spre rodnicie chipul 

Și-n miezul vetrei tale comuniste floarea 
s-o-mplintâm

Din rivna apei de-a înainta mereu spre mare, 
Din neclintita rațiune a pietrei de-a rămine, 
Din frumusețea Mioriței noastre milenare 
Din biruința țârmilor și inimii române,

Din pacea ploilor de vara, din virtejuri-zlaată, 
Din limpezimea frunților care-du căzut mereu, 
Din strigătul lui Ștefan și Mihai ți-a celor 

trași pe roată, 
Din imnurile tale vechi cit somnul unui zeu,

Din biruințe grele, din arsuri adinei 
cit pururea din tine, 

Din graiul viu ți vrednic, vulcanic al zilelor 
de azi 

Să-ți facem chipul, Românie, 
ața cum se cuvine 

Cind, iată, cel mat trainic anotimp, al fierului 
începi b2»I arii.

III

Deasupra linițtii, făptura noastră face grai 
și sfat 

Cu marile metale, eu stinea ți eu viitorul 
Dar nelipsit, ea piinea. limpede, curat 
Se-aude ca o inimă in noi bătind izvorul.

O horă antica sub lună munții noștri fac. 
Sau par bărbați veniți la un congres

de piatră, 
Ni-i dat să închinăm științei acest veac, 
Poemului ce izvorăște drept din vatră.

Ni-i dat să ixvorim din însuți trupul țârii 
Sâ izvorim, să izvorim, să izvorim, să izvorim, 
îngemănați cu piatra, cu știința ți adincul 

marii 
Carpatici ți eterni cu singele din Rim,

Ca luna, dinti-o parte, vircolată brusc 
ți grav, 

Rom ine in mirare dealul de minereu fieros 
Gnd gurile mașinii l-au mușcat concav. 
Și rid ea niște eai, prin cer, in graiul Ier 

frumos.

V

Abrupt ca o carieră de piatră spre fluviu, 
Timpul durează poduri rulante in inimile 

noastre. 
Aproape că ni-s oarbe lacrimile bucuriei, 
Atit izvorăsc de repede și albastre.

Ele nu vin prin pupile numai, vin prin frunte, 
Prin inimă ți prin ingindurare vin ;
Sint crini înfloriți pe cea mai înaltă punte 
A acestui timp comunist, timp titanic ți plin I

Graiul secundei nu-i altul decit acel grai 
Pe care-l au toate lucrurile in alerta lor 

imediată 
Luna eintâ peste macarale și munții la nai 
O legendă cu emoții de lungă durată.

Cind sirenele șuieră ora exactă pinâ-n etern, 
Orașele țârii par oceane clădite, in cer, 

de curind, 
Toate cimpiile vin cu griul prin frig și se cern 
Cu obrazul in stele, imnul piinii visind.

Un clinchet metalic lucid străzile ridică in aer, 
Cimentul se aude intrind in trupul cetății, 
Și-i un adevărat vacarm de elemente

in iureșul 
Aproape cosmic al dimineții.

VI

La polul nord al piinii ard metale grele, 
Dau trandafirii-n lună, ca un rîu fierbinte, 
La polul sud cu fruntea, să se spele, 
Așteaptă Fât-Frumos, rostind spre plai cuvinte.

Timplarii tineri duc pe umeri mese și unelte, 
Armate de mineri împing eternu-afarâ, 
Din intersecții siderurgice, sar petale zvelte 
lluminind urcușul timpului pe scară.

O cupâ de țiței scăpata, spre luceafăr, toată 
Devine insurecție cind griul dă in lapte plin, 
Rodirea țârii prinde aprig sâ se bata 
Cu devenirea, cucerind-o maritim și alpin.

La orizont se văd, ștergindu-se pe frunte 
Cei care dau Cetății grai ți demnitate, ‘ 
Iqr din adincul timpului, fierbinte 
Ora exacta in știință și zidire bate.

E timpul sâ se vadă, mai mult ca niciodată 
In lume fața României, ridicind
Cu har și trăinicie averea ei euratâ, 
De trudă râsplâtitâ, rodită de pâmmt.
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Sonete pentru hîrtie
lui Paul Anghel

1.
Hirtii îmbătrânesc, îngălbenesc, 
etatea lor ne depășește toa/te. 
Pastrindu-le, luptăm cu dalba moarte 
de aragul ochilor ce le citesc.

Hirtia duce visele departe 
ca sub peceți de taină ce vorbesc. 
O sus-semnez cu visu-mi nelumesc 
și totuși lumea lumii mi-l împarte.

Să nu mai ridem, doamne I, de hirtii 
cu dreapta pe velina mărturie 
câlcind cu risul prin melancolia 
și cu batjocura prin veșnicii.
Hirtia mă conduce pin-la capăt 
și mă continuă cind, veșted, scapăt

2.
Prietenul meu vechi e cărturarul 
hirtiilor bogate și de preț, 
le știe veșmcile frumuseți 
și ca pe-un vin vestit le gustă harul.

Pictate litere de-anahoreți 
sau de renașteri care-au spart chenarul, 
el le cunoaște bine-abecedarul 
pe care-l uiți anume sâ-l re-meți.

Dintru arhiva lui sentimentală 
cu degete pătate de cerneală 
ies înțelepții parca descintați. 
Babilonia pune ipotecă 
pe suflet și pe minte gajuri pune 
făcind din cărturar bibliotecă 
și din cititul lui o rugăciune.

3.
Hirtia mea-î o marmură subțire 
cit genele de ingen. Ea, roșnind, 
îmi plimbă degetele prin argint 
și-mi dă un gust august de nemurire.

Pe placa-i rece litere se-aprind 
in jar rotund, prielnic și subțire 
și cintecele vin să ne respire 
in sufletul uitat și suferind.

Penița-daltâ umblâ-n alb și-l sapă 
făcind simpozion, făcind agapă 
privirilor de adevăr flăminae. 
Hirtia simte mersul și tresaltă 
izvor urcat la treapta lui inaltâ 
și prăvălit din nou, menit să cinte.

4.

Din trestie și zdrențe, moara sfintă 
a măcinat o celuloză goală 
să facă scutec viselor și coala 
in lumea celor ce, visind, cuvintă.

O maieutica gindirii, — școala 
ce reinalțâ aripa infrintâ.
Cerneala, ca o rouâ-n flori, se svintâ 
și curge-n alte scocuri, mai domoală.

Să măcinăm la moara nostalgiei 
candori și stări de grații poeziei 
și leagăn literelor clătinate 
cum ploile piezișe-n viatul suplu 
pe frunți, pe pomi, pe spice și palate, 
cind verbul scris e chip, in ape, dublu.

5.
Bibliofil cu degetele lungi 
ca pentru alăute. Ochelarii 
pentru miopi. Plăceri de cin și varii 
un laur dau distinsei sale munci.

In calme convorbiri cu cărturarii 
ce nu mai sint, privește carte an dungi 
și legătura-i mingiie-ndelungi 
ospâțuri. $i-i cunoaște și zețarii

și-n Cordoba pielării și rapsozii. 
Ca pe un chivot ține cartea-n mină 
precum țineau pe palmă voievozii 

o ctitorie nouă și bătrină.
Și-i umblă visul dinspre prima carte 
din lume, către lumea fără moarte.

este greu de crezut intr-adevăr, 
dar faptul că din această zi port din 
nou numele meu de fată, primul meu 
nume, adică de domnișoară cum ar 
spune farmacista din centru, nu în

seamnă neapărat că mi-am regăsit trecutul. 
Însăși farmacista, această ființă ciudată, vedea 
in condiția ei de femeie frigidă, evitată mereu 
de bărbați, doar un soi de liman, un țărm pe 
care să te arunce valurile și să-ți tragi sufletul, 
fără nici o legătură cu trecerea timpului, cu 
ceea ce a fost sau ceea ce va urma. 
Și cred că. de data aceasta, avea pur și sim
plu dreptate. Și mai cred că era poate timpul 
să aibă, o dată, și această femeie drep
tate : ultimul ceai la care mă invitase — se
rile de pălăvrăgeală aparent senină organizate 
de ea cel puțin o dată la un trimestru erau 
cunoscute în acest oraș — părea a fi fost, in
tr-adevăr. ultimul. Convivii din seara aceea, 
spre sfîrșlt, deveniseră subit distanți și distrați, 
iși sprijineau privirile pe pereți numai și numai 
intr-o încercare de ultimă oră de a evita obra
zul ei cernit de prevestiri sumbre, ca și cum 
ar fi fost tentați să facă abstracție de existența 
unui om In- propria lui casă. Ceea ce nu era po
liticos, dar era explicabil. Erau sătui toți de pre
viziunile el catastrofice, referitoare totdeauna la 
fiecare in parte și niciodată la comunitatea lor 
in ansamblu.

Numai că Dumitru Dumitrescu-Ilgani, prima
rul orașului, atunci cînd mi-a anulat certifica
tul de căsătorie, a fost chiar convins că i-am 
oferit favoarea de a trăi, alături de mine, cea 
mal frumoasa clipă din viața mea : regăsirea 
trecutului, a Inocenței primordiale, a precizat 
el, cu un regret abia disimulat, ușor sumbru.

De fapt, nici el nu știa foarte bine ce trebuie 
mai Intii să ascundă și se intimpla astfel pen
tru că se obști na in a tăinui o escrocherie mă
runtă : in timpul concentrărilor dezertase, fu
sese arestat la începutul ultimului an de război 
și. peste clteva zile, odată cu eliberarea orașu
lui, devenise din nou un om liber, aclamînd o 
victorie la care i se părea că ar fi contribuit. 
Nu era singurul in situația aceasta. Mult mai 
tîrziu s-a Înțeles că, Intr-adevăr, nici o victo
rie nu se clădește pe lașitate șl, cu toate că 
ajunsese primar, acest om aparent bonom, la 
virsta la care oamenii iși rezervă cel puțin o 
oră pe zi Îndeletnicirii de a-și oferi cu tandrețe 
genunchii cavalcadelor unor nepoți zvăpăiați din 
cale afară, se temea pentru trecutul lui dubios, 
în concepția lui, eu aveam dreptul să-mi regă
sesc trecutul, inocența primordială, dar era pre
ferabil și avantajos pentru mine să privesc Îna
inte, pentru el fiind greu de acceptat riscul că 
aș putea privi cîndva înapoi, întrezărind prin- 
tr-o pură intimplare o parte din sau tot ceea 
ce el ae obstina să ascundă. Știa că nu Intim- 
plarea mi-ar fi de folos : in noaptea In care a 
fost arestat locuia in hotelul tatălui meu. îmi 
jmintew țj acum obrazul lui livid și scLrha ca 
care șeful patrulei, un tinăr locotenent cu un 
braț agățat în eșarfă. îl urma pe scări spre par
ter. Poate veneau, și el și soldații din hol. de 
pe front, sau poate au plecat mai tinda către

/-

Lupi de foc
Mă Motesc că ura |î-i virtute, 
ia lunea destnanute o*  oauan.

•) B. Brecht : „Scrieri despre teatru"
(Ed. Univers).

șâM lupt de foc, cvrâteW sbute 
pa seama lor te pân^ £ te drtren

Sfidezi destinul latetar soroc*, 
niitec nu te-BOisteazâ, sa te Boat, 
cind din vrtnM rungten tecooce. 
iubirea Iu e iei drept servrteere.

de ce ■te’kxKo^'o te-te frodut. 
sloboade ura ce-o păstrau cMai 
peste paloarea primula pocA

Și dintr-o parte so privești 
măcelul ine ta retor pierdute, 
cum poți să uiți că iarba pe cabno 
ți-a dat si țte liniște I Dar fc-te.

Neliniști
O» «MO» m
N« «Bintaa c«vo c*

(fragment de roman)

in iha i pelin

front, pentru că s-a mai murit In războiul acela, 
timp de aproape un an Încheiat.

Dar primarul mal știa că un simplu îndemn 
nu ajunge, el chiar avea puterea să te oblige 
să privești mereu Înainte și nu aș putea crede 
că procedeul de care a uzat. In ce mă privea, 
ar fi fost insuficient de suav De astăzi nu mai 
sint secretara Societății artiștilor plastici, am 
fost transferată, cu același salariu și cu aproxi
mativ aceleași atribuții, pe lingă o comisie ar
heologică destinată să săvârșească lucruri mari 
in oraș. Nu la cererea mea expresă, desigur, dar 
de astăzi vechiul meu post a Încetat să exista, 
a fost suprimat. Iar atunci cind m-a asigurat că 
voi primi același «alarm ceva din inflexiunile 
vocii lui Dumi’ru Dumitrescu-Ugani mi-a atras 
vag atenția : acea «ta nu era o favoare, dimpo
trivă, mi se dădea să înțeleg faptul că el — 
adică ei, pentru că primarul nu vorbea nicioda
tă in numele luL a in Banele Întregului consiliu 
municipal — nu sint dispuși b* fie generoși pină 
la capăt. Și cei ce nu tint dispuși să fie ge
neroși pini la capăt, la momentul oportun, știu 
să nu fie deloc gsteraa-

Oricum, nu B-ar putea apune că primarul nu 
se simțea bine. Octavian Skxca. bărbatul despre 
care el credea eă nai-e «X. li prot'ocase destule 
nopți albe și omul din fata mea nu putea fi de
ci i satisfăcut de faptul că adversarul lui. astăzi, 
se află In situatul oe a fi părăsit de o femeie. 
Pur și simplu jubJa si nu-a intim peste biroul 
lui modest mina aceea grăsuță. cu degetul mic 
strangulat da celebrul hai knei Cu sigiliu.

— Dă-mi-L dragă, mai repede — mi-a sorts. 
Este o bucurie patra mine să te știu, în sflr- 
șit. liberă—

Ostentativ, aas esnBot să-« remarc inehiî care, 
prin curioasa kc larmă. rtOHC arvea darul să 
fixeze privarea mtertecataraîuL Sdam că nu 
va pierd» cou să xâ asjpace că este o

A
ioanaproca

te uecic~ ’iad «na ptoum 
Ta» cte tevă da tte

Om pmu m-*« jart boabe de jar,

Fv eaprte Bd ad ptedar de-ocwa

veche relicvă de familie, pentru a-mi expedia 
gîndurile, diplomatic, chiar $i numai o clipă, 
peste anii nefericiți ai războiului, spre strămo
șii lui dintr-un alt veac. Mai trecusem acest 
examen, de cel puțin patru ori. In plus, știam 
și eu ceea ce știau cei mai mulți locuitori ai 
orașului : era inelul de sigiliu al unui vornic 
oarecare, de mina a doua, dispăruse din mu
zeu în timpul războiului și reapăruse, după 
unsprezece ani, intr-o consignație de pe lftoral. 
De acolo îl achiziționase primarul, sau cel pu
țin așa susținuse, pină în anul in care îl stră
fulgerase ideea că și-ar putea construi pe po
vestea lui o ascendență simpatică. Altfel spus, 
în familia lui, intr-un alt veac, ar fi curs sînge : 
vornicul acela plătise — nu se știa prea bine 
ce plătise — cu capul. Dar astăzi, evident, pri
marului nu-i mai rătăceau gîndurile spre butu
cul acela insingerat, in lemnul căruia icnise 
securea călăului. Avea doar in mină certificatul 
meu de căsătorie și în clipa aceea se grăbea vi
zibil să-1 anuleze. Pur și simplu era fericit. 
Apoi n-a mai fost.

— Stai puțin — mi-a strigat, de-a dreptul 
năucit. De cine divorțezi tu ?... Adică de cine 
ai divorțat ?... Nu era Octavian Stoica soțul tău ?

*— Nu — i-am răspuns.
— Mă rog, nu era... Oricum, nici nu te me

rita, dar fă-mă, totuși, să înțeleg... Turcu ? Are 
vreo legătură...

— Nu, nu are nici o legătură cu acest Turcu 
chemat de voi să vă facă praf caldarîmul... 
Turcu acesta al meu, care a fost al meu, se 
numește Paraschlv. Nu există nici o relație de 
rudenie Intre ei. Cel puțin așa bănuiesc...

— Stai puțin — mi-a mai spus. Și tu nu ai 
fost niciodată căsătorită cu Octavian Stoica ?.,.

— Nu — i-am răspuns. Despărțindu-mă însă 
de Octavian, am crezut de cuviință că este ca
zul să reglementeze și situația primei mele căsă
torii, de fapt a singurei mele căsătorii... Moti
vele datorită cărora am procedat astfel, nu tre
buie să încapă nici o îndoială, sint de ordin 
personal... Octavian se opune din răsputeri pla
nului dumitale de a răscoli pămîntul de sub 
caldarîmul orașului... Arheologul acela, Pavel 
Turcu, abia așteaptă să inceapâ treaba... In 
toată această poveste aș vrea să mă văd dega
jată cel puțin din punct de vedere sentimental... 
Evident, dacă nu se poate altfel...

— Evident, evident — ml-a spus, parcă în- * 
eirujadu-mă. fără să se bilbiie totuși. încă des- 
cum cănit.

Era ferm convins, fără doar si poate, că i se 
întinde o cursă, totul fusese atît de limpede 
pentru el incit li venea greu să conceapă o si
tuație neprevăzută.

— Si unde este acum acest Turcu al tău... Pa- 
raschiv cârcă so uneai că-1 cheamă... Cu ce se 
ocupă ?...

— Este aid — i-am răspuns. Si nu se ocupă 
cu nimic, deocamdată. Speră— Mai devreme sau 
mai urziu va rflrșit Drin a-1 ajuta pe celălalt . 
Turcu. pe PaveL.. Pe șantierul acestuia cred că 
nu i ae va refuza dreptul de a munci... Este 
aid...

Din nefericire. atît pentru mine cit si pentru 
Paraschiv. aid Însemna orașul primarului sl 
acesta a Înțeles repede acest adevăr de o sim
plitate extremă. Insă nu de el s-a a cătat atunci 
cind a izbutit să reia conversația. Cred că atunci 
cind a redevenit bun de gură lot butucul acela 
pe cane si-1 sădise singur in cap i-a rea Dărui în 
privirile Întoarse «orc sinea lui tulbure. Si mai 
cred eâ nu omul acelui vornic obscur se rosto- 
kmr intr-una de pe butucul acela legendar, in 

ir.terxjore ale hri Dumitru Dumitrescu- 
Egani. ei capul hii Octavian Troica. Pentru că. 
subit, s-a regăsit zimbetul cu care km primise 
OrrTfieatul de căsătorie peote biroul hă modest 
iî eLberax <te ance daatre ce i-ar fi sugerat 

^uerioctrtw exiwnl cea mai umbră
de turneratS». E ess «ra aâ btrociaL de«:. ca pri-

— Dar «eacXa a; Un . oi-a ximbo.
nmrtee. Roate eă ore nevoie de 

Roaie E poți arata intr-un fel_
— Nu-1 poate ajuta nimeni — i-am rlsourw. 
Nu mai știa ce să-mi spună. îsâ căuta vizibil

cuvintele.
— Voi. femeile, veți duce lumea de rină — a 

mai izbutit să ofteze. Inceoe să-mi fie teamă de 
vo< de dnd aveți dreot de vot...

— Personal, nu l-am exercitat niciodată — am 
suri*,  eu de data aceasta.

Nu a mai vădit nici un semn că er fi dispus 
să continue conversația. Mi-a anulat certificatul 
de căsătorie și mi l-a înapoiat cu un gest în 
care am întrezărit imediat faptul că vede In 
mine, mai nou. un munte întreg de cinism, un 
ocean de dezabuzare si că nu se va sfii să dodu- 
uriaeae în fel si chip această nouă imagine a 
făpturii mele rătăcite în picioarele politicii lor. 
E foarte greu să fii femeie în lumea aceasta 
deszx*e  care el crede că. intr-adevăr, femeile o 
vor duce de rîpă. dar astăzi nu mi-a îngăduit 
$ă mă aoese Drea mult această neliniște. Nu mai 
putea da înapoi. Era ca un tren de marfă lung, 
fără «firsit obligat să frineze în numai cite va 
sute de metri, ai nu 6-a putut opri chiar acolo 
unde ar fi dorit să se Oprească. Sub privirile 
mele a semnat si hirtia prin care eram transfe
rată la dispoziția unor arheologi convocati în 
oraș. Si din clipa aceea. într-adevăr. am fost o 
femeie liberă, deși nu încercam mai mult decit 
senzația că mi se așterne sub picioare doar un 
prag măturat.

auais 
nersesian

în. amețeala soarelui
In amețeala soarelui ne scăldăm 
în laptele arborilor și in lacrimă.
In strigătul pietrei ne ascundem 
și in navala nestinsei lumini 
ca într-o joacă fără asemănare 
înveliți în timp și in iubire fiecare.

Se infierbîntâ trupul prin pustiu, 
in urma noastră ierburi cresc înalte 
și printre arbori deși ne căutăm 
căci ne aflăm mereu in altă parte 
albaștrii ca o stepă de cicoare 
cu degetele inmuiate-n soare.
Se face-n jur o lume de mărgean 
în amețeala soarelui ne rotim, ne roteam.-

La vama cerului
Să calci încet, cu pasul măsurat 
ae repra sa se vindece pamintul 
pe rana locului in care-am adăstat 
să treacă suațiratec, molcom, «intui.

încet să mergi ținindu-te de stele 
pe drumul renunțam păzit de-un șarpe orb. 
invâluite-n galben, frontiere 
la vama ceruiui, în taină, se resorb.

Alunecă penumbre pe mișcarea lumii, 
in scoica nopții marea rqoare-n vaier.
Pe marginea luminii dansatorii 
se iscă și se spulberă in aer.

Pe trupul tău rămas in asfințit 
zălog al orelor ce nu au fost plătite, 
incandescent, nevinovat jertfit, 
vibrează înalt solarele cuțite.

Decor pentru 
această întîlnire
Doar simple lucruri, 
fum ușor trecind peste colțuri, 
suprafețe aburite, contur# destrămate 
pe care îmi alunecă miinile.
tangentă cernere de aer 
înmugurind înșelătoare forme, 
totul făcut anume
pentni intilnirea aceasta 
ce se va duce învinsă 
de pe acum intrată 
intr*un  amurg pierdut

Am strins înfloriri închipuite 
pe trupul ars al unei câni de lut 
ca plmâ să cinte murmurat 
sărbătorind topirea n clipă 
a tecmrilot simple care na despart

In tot acest decor abea schițat 
priviri și șoapte n-or să mai încapă 
și va rămine intre noi curind 
cuprinsu-oglinziî invocate-n gind 
curgind albastru, albastru ca o apâ.

4

între noi
Intre noi e drumul aflat și pierdut, 
indrâgostitul septembrie 
purtat către vamă pe scut, 
visatele ierni
imbrățișind fără noimă colinele 
și umbrele curmatelor zboruri 
troienind fîntînile.

In adîncul privirii se ascund 
străbâtutele, vastele-ntinderi.
Cu aripi desfășurate 
trece austrul spre mare. 
Aproape de inimă 
suspină roșii arțarii.
Surisuri vin din uitări plingind 
și se prefac din nou in uitare.

Scrieri 
despre teatru')
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Spre deosebire de orice alt gen lite
rar, scrierile despre teatru — această 
artă recalcitrantă Încadrărilor in for
mule și stereotipii — oferă o perspec
tivă ambiguă, determinată in mnd pa
radoxal de inevitabilul lor caracter 
„partizan". Această ambiguitate a per
spectivei care ne este propusă repre
zintă una din consecințele finalității 
demonstrative ale respectivelor scrieri, 
chemate să legitimeze o anumită mo
dalitate artistică sau chiar o viziune 
nouă. în cazul lui Brecht, experimen
tator prin excelență dar și teoretician 
înarmat cu instrumentele de lucru ale 
ideologului și posedînd o adincă cu
noaștere a fenomenului teatral, situa
ția este susceptibilă de mai multă 
nuanțare. Căci tentativa dramaturgu
lui german de a forța convenția artis
tică pină la limitele aparent neutre 
ale cotidianului nu este numai aceea 
a creării unei alte convenții.

Și totuși, ca și scrierile dramatice, 
scrierile despre teatru exprimă un re
ziduu altfel intransmisibil al perso
nalității creatorului, a căror valoare 
constă, fără îndoială. în amploarea și 
generozitatea punctelor de vedere. Și 
este ciudat cum un gînditor atit de 
puternic angajat ca Brecht reușește să 
evite într-o măsură considerabilă în
corsetările de sistem, duoă cum ne
obișnuită este însăși maniera in care 
înțelege să configureze teoria. ExceD- 
tînd ..Micul organon". lucrare tîrzic 
vizind sjsfern a ti zarea Drincipiilnr si 
normelor unui teatru nou. „opera" teo
retică care a dat naștere sistem’i1'!] 
estetic brechtian manifestă o teribilă 
indiferență față de mijloacele d* 3 ex
presie sau. mai degrabă, le acordă cea 
mai reală însemnătate. Forme eteroge
ne, cum este de pildă dialogul, stau

X________________ _______________  

pe același plan cu artirotete de critic*  
dramatic*  ori scheme cooceptuale firi 
b* se stinjeneasc*  cituși de purin 
există chiar un arin de poezii- ea 
aceeași funcție permarivi. exaliaxă 
insă la rangul de literatură care, in
teri on zi nd punctele de vedere, le a- 
cordă cu sensul lor mai adine. Insă 
poezia ți nu numai poezia, se va ca
naliza in direcția convertirii vațulu: p 
metafizicului intr-un principiu produc
tiv, a unei plenare reproduceri a ome
nescului ce nu se confundă cu simu
larea și iluzia, iar execesele polemi
ce față de arta acceptată și tranrfor- 
mată astfel intr-un „factor de ordine*  
decurg din dorința de a elibera viziu
nea estetică de poncife și idiosincrasii, 
de a curăța calea spre adevăr. Revol
ta lui Brecht se îndreaptă in unmul 
rind împotriva artei „iluzioniste", arta 
care hipnotizează pentru moment dar 
tocmai prin aceasta înjosește omul, căci 
îi oferă intr-o formă mascată ceea ce. 
luat ca atare, ar fi fost desigur re
probat și respins. Și. cu toate că scrie
rile brechtiene despre teatru se în
cheie cu un sistem care, asemenea ce
lorlalte sisteme, caută să impună ocale 
unică, opacizind direcțiile ce l-ar putea 
fi străine, trasind linii prea ferme pe 
care, de altfel, creația sa le ocolește, 
generind mecanisme nu întotdeauna 
valide sau exemplare, aceste scrieri 
depun mărturie despre destinul gene
ros și impresionant al unei mari con
științe artistice.

Valentin Dumitrescu

Africa lerermj care cel de al 
axJra răzzxa soecLal a eoocenrrat ia- 
îervseje *ie  AMe«r angajate.
De aceea farm*  pe care ei a căpătat-o 
m ices' txooe a fdat adesea con-

Jnmoa^' prin spectaculosul 
decar**v  Ati: desfihsurarea propnu- 
Zk*ă  * război-hu ni revelațiile de 
natură politică *1  morală pe care le-a 
crfersx au cottsticuxt un bogat și origi
nal fisaienal de rasperape pentru be- 
te'.ruaeă 52 film. Există astfel o va
riată fi in:cre&antă cotectie de romane 
ș: filme (uk^jerate de romane) în care 
-armele- evoluează pe terenul african. 
Romanul hu OirisWpber London cu
noaște o fericită transpunere prin e- 
Kanuarea englezului J. Lee Thomson 
în Paan fiaal — Alexandria (in ori
ginal Ice CoM in Alex).

în cea mai obișnuită atmosferă ca- 
aonă misterul se încheagă și crește in 
jurul unui personaj care din clipa a- 
panpei este un personaj bizar. Eve
nimentele apărute in timpul desfășu
rării filmului sint tonte de aceeași na
tură și au același scop, să sublinieze 
bizareria comportamentului Lui van 
der Poet O mașină militară, o ..ra
blă" englezească, pornește spre Ale
xandria cu un căpitan, un sergent și 
două infirmiere. Situația militară fiind 
favorabilă nemților, drumul este plin 
de pericole și implică traversarea de
șertului. zone minate, coline de nisip 
mișcător, întinderi aride In care apa 
este doar o amintire sau o iluzie, în
tâlniri cu unități militare germane, o 
regiune mlăștinoasă care înghite cu 
lăcomie și indiferență tot ce încearcă

Sentința
9-0 traverseze. La Începutul drumului, 
suxgur. echipat cu un rucsac plin cu 
tigăn și gin. apare personajul bizar, 
x-an der Poel. cerind să călătorească 
și el cu grupul. întâmplările grave care 
au kx? in timpul acestei călătorii. în
cercările adesea eroice la care natura 
supune grupul de militari, scot mereu 
in evidență calitățile deosebite ale 
noului călător și apropie oamenii în
tre ei, in ciuda permanentei suspiciuni 
care plutește în ..rabla" încinsă de 
aoare. Englezilor nu le este greu să 
descopere ci pretinsul ofițer van der 
Poel este spion nazist. Călătoria iși 
continuă cursul in aceeași atmosferă, 
eroii au ocazia să-și salveze reciproc 
viata. O dorință a căpitanului devine 
un fel de ideal și promisiune pentru 
capătul drumului, o bere rece ca ghia- 
ța. intr-un anume băruleț din Alexan
dria. Iar In băruleț, înainte de a fi 
predat forurilor militare competente, 
ca simplu prizonier neamț (pentru a-i 
fi salvată viața), spionul, un Otto Ludz 
inginer, rostește sentința Întregului 
proces de conștiințe și fapte la care 
filmul ne-a făcut să asistăm : Adevă
ratul dușman a fost deșertul.

Rezonanța sentinței este de p per
fectă calitate in acest final de film. 
Ea este o pledoarie simplă, concisă și 
convingătoare Împotriva absurdității 
urii pe care războaiele o creează Intre 
oameni. Adevăratul dușman a fost de
șertul sună aproape ca învățătura unei 
fabule pe care filmul a lansat-o și la 
care spectatorul a fost obligat să me
diteze.

Corina Cristea

• Continuă să fie cel mai bun în 
ultimele șase concursuri ale emisiunii 
„Cel mai bun continuă", emisiune care 
peregrinează prin țară, un tinăr blond 
și nu prea Înalt din Alba. Mihai Țîra. 
Ambițiile celorlalți concurenți, bine 
pregătiți și ei. se lovesc zadarnic de 
memoria trainică a acestui tinăr care 
și-a ales ca subiect liber. ,,de plăcere", 
cum se mai spune, folclorul. în ultima 
transmisie, deși concurența reprezen
tanților Buzăului și Bucureștiului a 
fost strînsă, pină la sfîrșlt. Mihai Tira, 
situînd corect, la întrebarea de baraj, 
..Cina cea de taină" a lui Da Vinci la 
Milano și nu la Roma, și-a etalat din 
nou zîmbetul său de învingător incon
testabil, demn emul al lui Ion Pop 
Simion. concurentul care, după ce a 
răspuns la toate întrebările ce i s-au 
pus. pune, la rindul lui, întrebări al
tora. Cît despre concursul în sine, mi 
se pare că întrebările, exceptînd nai
vitatea celor de la ..Civica", sint inte
resante. vioaie în „interpretarea" 
prezentatorului Ion Mustață.

• Brigada artistică de agitație a co
operativei ..Artă și precizie", premiată 
cu premiul al II-lea la Festivalul ,,Cîn- 
tarea României" a prezentat, la ..Ora 
veselă", un program atractiv, brodat 
pe un text umoristico-satiric mult mai 
hun decit multe alte texte ale așa-zi- 
șilor „profesioniști" ai genului, care 
merg mai mult pe mîna actorilor și 
mai puțin ne propria inspirație. Aș
teptăm acum și „efectele" programu
lui. de vreme ce au fost dezvăluite în 
fata a milioane de telespectatori pri
cinile pentru care limbile ceasurilor 
reparate pot merge si invers, lentilele

• de ochelari îndepărtează In loc sâ

August, 
la început
apropie, iar verighetele sînt gata la 
nunta de argint, nu ?

• „Momentele poetice" de duminică 
se bucură, în afara aerului lor sărbă
toresc. și de lectura proprie a autori
lor, fapt întrutotul remarcabil care Ii 
scutește pe mulți actori de eforturi 
zadarnice. Poeții, dacă nu toti. unii 
dintre ei, își recită frumos versurile, 
poate cu mai putină dicție, dar. fi
rește, cu mai mult suflet și interes. O 
lărgire a selecției într-un astfel de 
„cenaclu" ar constitui nu neapărat a 
încununare, cît o încurajare potrivită 
virstei lor. cît și decorului primăvăra- 
tic în care s-a filmat.

• Micul ecran pentru cei mici a în
ceput sâ se anime de la o vreme cu 
o scurtă emisiune a „șoimilor" din 
grădinițele bucureștene care recită și 
cîntă cu curaj în fața camerelor de 
luat vederi. Păcat că imaginea, luată, 
cum se vede, cu carul de reportaj, 
este modestă și neatentă, neîntîrziind 
prea mult pe fetele atît de expresive 
ale copiilor. Fiind însă abia la început, 
presupunem că în viitor redactorului 
i se va alătura și un operator care să 
se apropie de chipurile gingașe cu În
țelegere, cu dragoste și mai ales cu 
ambiții profesionale mult mai mari.

e Primul film cu Jerry Lewis pe 
care l-am văzut m-a convins că ac
torii mari nu știu numai să ae strîm- 
be. dar să și joace în aceeași comedie 
două roluri complet diferite, ceea ce 
nu prea e la îndemîna multora dintre 
„Invitații speciali" care se silesc să ne 
zîmbească sîmbătă seara.

Iulian Neacșu



Drama începe cu și din pricina marii înclinări 
a geților spre practicile fi cultul zeului vinului 
Dionysos. Reacția sănătoasă care se impune pen
tru reintrarea in marele $i bunul vad al istoriei 
are ioc sub inițiativa și autoritatea lui Burebista 
fi a Marelui preot Deceneu. Mare „punct de ple- 
care“ urmat de alte acțiuni — disciplină morală, 
militară, politică — spre fi pe „Calea de Sus", 
ele exercită o mare atracție asupra celorlalte 
triburi ți înjghebări statale nord-trace, care — 
puse ți în fața unei noi crize, navala căiților — 
trimit împuterniciți pentru refacerea unității ne
cesare tn vremi de răstriște — cind, Insă cetă
țile megieșe eline poartă alte semne ți cuvinte.

TABLOUL AL Iî-L K A

(In Argedava, In Palatul lui Bure Ms ta ’ sala tronului. La 
ridicarea cortinei, Deopus ți Vezina vin din dreapta, intre- 
ținindu-se cu oaspetele |i trimisul regelui Burebista, nobilul 
Acomion din DionysopolU).

SCENA I

DEOPUS, VEZINA ți ACORNION

ACORNION (in ton larg)

MS bucuri faptul mult așteptat că șe-ndreaptfi 
Mulțime de »oli. căpetenii trimise de trihuri. 
Să vadă, Bă-nvețe U voi, înțeleptele chipuri 
în care e drept să conducem cetatea, mulțimea 1 
Spre-acestea și cu m-am tot îndreptat de pe vremea 
Cind se ridica slăvi tul, puternicul rege.
Părintele lui Burebista — de cind se alege 
Destinul cel nou al tribului, neamului get.

DEOPUS (la ««toți Joc)

Vestiți! romani nicicînd n-au putut sâ-l oprească, 
Oricit de năvalnic, cumplit, s-au dezlănțuit, 
SS-nfigă trufașa acvilă |i-n nord, răsărit.

VEZINA 1 (tdtoi)

‘ Al doilea sfetnic poartă un nume care va fi si al viito
rului vice-rege sub Decebal.

3 La geto-daci, Marele preot purta titlul de zeu.
8 în dezvoltare firească, destoinic : înțelept, vitem fven 

$i mal departe).
4 Expresie în stil figurat a lipsei de judecată politică a eli

nilor, în dezvoltarea conflictului fundamental Kimero*-Nc*a-
buința ; venind cu alte rezonanțe pentru oamenii unei culturi
mai puțin de sacrali za te, situindu-ae in cerc concentric cu În
fățișarea la propriu a zeului Zamolxis : cu „Capul rănit, vă
tămat" (cum se desfășoară și aici drama zeului, in conti
nuare), în largul acord și semnificații ale leit-motivului-

* MeMuuxue pentru -Casa Domnia împăcării" ta care intră 
astfel omenirea, eu Orfeu și Museu in frunte.

• Cu nomele de la Cur inversem -înțelepții" — ta proClul 
de ne treapta ineeputunlor — iar anima. întreaga moșie 
neeupnmă va <a sub aerian semn. Ktmerou. in desivtrsirea 
Imp.mmi. rrahrăna coarepăilDi : in hypastaziere mitică, pe
treaptă ^Betafizacă'. enbonnd de acolo m iswrte-

’ Fădnd popas ta (uratul care si acuma le poartă numele, 
Boemio.

1 CL imnul «acru regal.
1 Atribute ale regalității sacre, la începuturi ; apoi ale zei

tății. cu hvposiazierea lor.
■ -Rege deplin", așa cum, ta planul divin. Zamolxis își 

ImxMine autoritatea asupra celorlalți zei. Infrinindu-i : cum 
se petrec hie-urile cu zeul fulgerului (in tabloul UT) ; sau 
recta ce du-i. anulindu-L rum se desfășoară, central „con
flictul* cu zeul vinului.

” Pe aceeași temă, in variantele diferitelor planuri.

Din nou va cădea repezit, vicleana, din nouri. 
Cum cade rănit, doborît. chiar zeul furtunii 
— Și orice năvălitor, de-ar fi el regele lumii !

ACORNION

Așa cum a fost doborît, Înainte, Lucullus, 
Și-n ultima vreme, prea rău nărăvitul Antonius, 
Cu nume, poreclă plină de tilc : Hybrida.

DEOPUS

Dar dacă pomi-vor ei alții — viteji, nu— „hibrizi- î 
Să stăm așteptlnd adormiți, Învrăjbiți, neuniti ?

SCENA A Il-A

Cei dinainte și Burebista

(care a intrat din 
înaintind spre ei, in

BUREBISTA
dreapta, la cuvintele tatiiu/ui sfetnic — 
relansarea ritmului mișcării)

Aceasta-i Întrebarea la care vor răspunde

(sub alternanta iluminare ți întunecare a ochiului sacra, 
eu privirile către acesta)

— Cind crezuri și crezuri vor sta să se Înfrunte — 
Chiar azi, măriții soli, cu mine împreună,
Cu zeul Deceneu* * 3 4 * * *, cu toții stind cunună.
— Dar voi. elinii veniți. așezați la marginea mării 
Cu cine veți sta uniți In ceasul căderii, -nălțării ?

ACORNION
(in același ton, larg la început, apoi, mai „închis")

Mărite rege : tu fiu și urmaș mai mintos și mai vrednic 
Decît un părinte și-un rege-nțelept, viteaz și destoinic8

— Pe care v-am cunoscut mai bine decît alt elin — 
La tronul, mărimea voastră as vrea să vin să mă-nchin 
Drept sol luminos care vine cu titluri întemeiate. 
Să-ți ceară să ai ca prieten și oaspe întreaga cetate ! 
Dar, iată, -ntre „vîrfuri". vorbesc și strigă acei plini de 

teamă 
Să nu se ridice și geții la loc mai înalt — mai de seamă, 
Să-i prade, să-i stoarcă de-averi, la fel, sau mai crunt ca 

romanii.

BUREBISTA (tăios)

Să afle acei ce nu știu să-și aleagă soții, dușmanii.
Că, -n chipul acesta orbeț — istoriei : iepuri, codași — 
Si de-nvingători si de-nvinsl vor fi socotiți ca vrăjmași 1

ACORNION
(in ton de „palinodie" a elinilor)

La noi sînt mulți negustori ți prea puțini luptători.
Cu-atit mai puțin sînt oameni politici și prevăzători -r

(sub întunecarea ochiului sacru)

Si umblă cea judecată, cu capul spart •. prin cetate.
Că doar la cintar și Ia marfă privesc, ca la bun îndreptar 
— Măsură și număr al lumii, dar nu cum a spus Pythagora ! 
Iar agonisirea de bunuri le este înnăscut rațiunea 
Supremâ-a vieții —, nu Noos, cum spune Anaxagora.

burebista
(fragment)

BUREBISTA
(solemn, sub razele care se revarsă din „ochiul sacru" de 

pe înaltul tronului)

De-acum înainte : Din nord pînă-n sud. răsărit șl apus, 
Elinii și geții să crească, bogați, pe „Drumul de Sus" 1

ACORNION. DEOPUS și VEZINA 
(ifidinindu-se)

De mult, poruncilor voastre, cu toată credința, supuși !

UN COPIL DE CASA

înalt prea sfîntuL Marele preot al neamului get 1
(iese).

BUREBISTA (cdtre toți trei)

La sfat și taină vă chem ! (către Deopus ți Vezina)
Iar voi privegheați 

La ce-i cuvenit pentru goli, primiți și Marele Sfat.

(se îndreaptă spre Deceneu, care vine din dreapta, însoțit 
de tatfiul cdlupdr ; joc mut de scenă : Burebista ll intimplnă 
ți-l conduce prin uța camerei de taină, in timp ce sfetnicii 
ți Acomion 1« taclind. Apoi intiiul călugăr se duce să stea 
lingă tron, în dreapta, tn sala tronului intră acuma tarabostes 
Medopa, Byzos ți Derzenus).

SCENA A IU-A

Cei doi sfetnici, intiiul călugăr, Medopa, Byzos ți Derzenus 

DEOPUS (către tarabostes)

Soliile sfinte, la rege, la Sfatul țării venite.
Cu cinste și a voastră cinstire, vor fi la noi găzduite.

(Cei trei tarabostes se înclină in semn de acceptare fi 
mulțumire ; intiiul ți al doilea sfetnic se-ntrețin cu ei, apoi 
ies prin dreapta ; sala tronului se umple de tarabostes, care 
fac cerc intre ei).

SCENA A IV-A

Burebista, Deceneu, tarabostes, intiiul călugăr, apoi cei doi 
sfetnici ți solii.

BUREBISTA
(intrind ți urcînd pe treapta cea mai înaltă a tronului, îm
preună cu Deceneu. alături de care, pe o treaptă mai jos, 
vine să se alăture, intiiul călugăr, adresindu-se celor doi 
sfetnici, care au revenit după luarea ultimelor măsuri pentru 

primirea solilor)

Poftiți acuma pe soli, cum e rînduit. cuvenit

(Din dreapta se aude cîntare de citerâ ; apoi, introduși de 
cei doi sfetnici, pășesc, in sunetele acesteia, inșirindu-se ih 
semicercul format, cele trei solii, pereche fiecare — cea 
dinții ți cu un cintăreț din citeră ; cei doi sfetnici se duc 
să se așeze la stingă lui Burebista. pe o treaptă mai jos. 
Solii daci sînt împodobiți cu aur ți argint, cei din nord-est 
au înfățișarea ți portul cel mai frust).

Intiiul sol al triburilor 
din nord-vest, Centozaera

(făctnd un pas înainte, la ultimul acord al cintării)

Mărite rege, venim însoțiți de cintarea citerei, 
Așa cum un sflnt obicei din strămoși ne învață. 
Cu sunetul ei să aducem, in suflet, în ochi și pe față, 
Seninul bunăvoinței, ca treaptă lină a-mpăcării 
Si stingere a Învrăjbirii, cind lume nouă se-nalță.

DECENEU (solemn)

Dîn veacuri — lumină a fost chemarea popoarelor trace 
Ca nimenea altul pe lume cîntare divină să-nalțe,
Să-nvețe pe oameni, prin marii profeți Museu și Orfeu, 
Pe zei și eroi să-i mărească ,prin darul zeesc al cintării, 
Sfînt mijloc și leac : alinarea durerii la „Poarta-mpăcării"B.

BUREBISTA

Ce sus ne-năltam pe atunci, biruind. destinul cel greu ! 
Dar iată iinde-am ajuns: dezbinați, de dușmani strimtorați!

CENTOZAERA
(cu ternul larg al „rpațialității" lumii arhaice pe care o evocă) 

Acuma ne-am ridicat cu toții, pornind din Carp a ți.
Din noapte-asfințit răsărit pină-n vadul Dunării sfinte. 
Din care, pornind Ia război, sorbim, facem legăminte. 
Ținute de noi și de fluviu : dușmanii, -n morminte 1

(ca mttuilc faftnse către ochiul sacru. Kimcros)

Din stepe rimeriană •. departe la marea cea mare.

Si pină-n Panonia. -n stepa cealaltă : un neam și o țară ! 
Căci au năvălit in hotarul nostru din noapte-asfințit 
Cu mare patere izbind. curgi nd in puhoi nesflrrit 
Si »-au revărsat potop se revarsă, mereu mal departe. 
Pe trupul tării urând. trufașe triburi, noroede.
Micind nesfirsitele. albele șiruri de turme, cirezi

— Mereu, ca șuvoaie de ape. întinse, cu ochii cit vezi — 
Trufași, taurini, după ele numiți, boioi7, taurisci I
Prădalnici, prin furturi de turme in goană, de-asemeni,

vestiți, 
Pe care, din tată în fiu, glorios în epos le cîntă, 
Cu titlul răpitelor turme, falnic, mereu se-nveșmîntă.
— Cu zările, gloria, semnul acesta, pe brațe și arme, 
S-au tot revărsat, să ne-nece, nestinsele gloate dușmane...

BUREBISTA
(intrerupindu-l, in mișcare vie)

Dar va cobori mai năvalnic, mai vijelios și mai mindru, 
Din munți și din stema țărilor voastre, marele zimbru ! 
Și,-odată cu el, șuvoaie din munte, oștirile noastre !

CENTOZAERA (solemn)
— De-aceea, cu arme și taine, cu lumi și târiî pămîntene, 
Canonic pe timp mărginit ; însorit8 Burebista, primește,

Coroana, din veacuri încinsă, purtată în timp de răstrițte î

(Se înclină, intinzind miinile spre rege).

Al doilea sol al dacilor, Zoltes

(Inaintind un pas, in același joc ți ton, mai iuțit)

Venim, o rege mărit, drepți soli ai poporului dac, 
Ce-și duce veacul in marele, -naltul Carpațîloc arc. 
De unde vor coborî — fulgerînd — auritele chipuri. 
Să înainteze, viteze, în calea valului celților,
— Tot cercuri de brațe și arme, în Jurul zidului munților, 
Unite cu oastea, culorile voastre : ca spicul de grîu auriu, 
Ca roșul sîngelui nostru, urcînd, pe stindard, purpuriu I 
Uniți, s-alungăm mulțimea de oști și noroade-mbulzite
La porțile țărilor noastre, prin ele curgînd repezite I

•Burabisio” in visiunto pictorului Gh. Fotroțcu

De moarte lovindu-i, în fugă să-i azvîrlim peste Tisa, 
Sub „dreapta, -nțeleapta conducere" fl-a ta, Burebista ! 
Și-atunci să urcăm, coborîm, la căminele, țările noastre, 
Să-și încununeze Zamolxis, el însuși, viteaza sa oaste !

BUREBISTA
(intervenind spre a da alt curs lucrurilor cu patos, 

„firind" cu privirea „magică" pe soli)
Aceasta e tot ’ — Uniți pentru-o clipă, infringem pe celți, 
Apoi, la vatră lăsați, noi nemuritori daci și geți,
Dormim pe laurii trecutului, ne punem pe trai desfătat ? 
Dar ne-om trezi cu ei vestejiți, vinduți sub coroana 
Pe care o pune romanul învinșilor săi. la mezat !
Si cupă de-otravă va fi. atuncea. dulceața si mierea 
Cuvintelor voastre mărețe, purtate, sau nu, cu dtera.

(in joc din ee tn ce mai acuzai)
Nu rege deplin “ voiți să vă fiu. pe stupul neamului get, 
Pe cela patru rotri ale sale, â doară un biet.
Sărman rege-trim or M, o clipă in noaptea vieții luând. 
In moarte, -o * vremi lor noapte, cu totul apoi coborind ! 
Intiiul sol al tnbunkr din nord-est,

Zxiraftrrm^ni»

(după o clipă de reculegere, în același ton larg al solilor) 

Cinstită-adunare ! în „drepte-ntocmiri", cu-așezare statornică, 
Ne ducem veacul și traiul aproape de marginea nordică. 
Dar, iată, acuma, noroade și oști de la Soare-apune 
Se vor năpusti peste noi și feritele vetre străbune. 
Din văi și cîmpli, de pe dealuri I Ne vor asalta și-n platouri, 
Pe munți și oriunde mai stâruie-n veac singuraticii bouri, 
Grea stemă a tribului nostru, icoană urcată pe stîncă ; 
Dar. încă, roind din noaptea lumii ce-a fost la-nceput, 
Spre noi și spre slavă, mai urcă romanii, venind de la sud, 
Si nu mai putem nicidecum fugi de-nfruntarea cu ei,

(punctînd alternativele)

Decît coborînd dîn cinstiri, ajungînd, din nobili, „mișei" ! 
Și nu-i putem birui... decît sub un rege și-un semn.

(in ton înalt, apăsat, — către ceilalți soli)

Scurt fulger de slavă în cursa cu nada pe care-o rfntăm ?

CENTOZAERA
(hotărindu-se, vorbind hotărtt — in greaua neliniște care s-a 

întins)

E „Buna-ntocmîre",a. Neamul întreg s-asculte de-un rege, 
Viteaz încercat, înțelept, care, -n cumpănă grea, se alege, 
Cum este și-a fost totdeauna, de cind durează și lumea, 
Cum spune cintarea cea sfîntă ce-n vechile temple se cîntă :

(cu aer inspirat, cu ochii înălțați, tn acompaniamentul 
tn surdină al citerei)

De cînd, în timp ivit, s-a strîns, hotărnicit
De bolti subpâmîntene și cele-aeriene, 
De adîncimi de ape cu stele, semănate,
Zamolxis, zeul vieții în zările eternității î

(reintrind în tonul dinainte)

De-atunci pâmîntul ne este-ntocmit cu patru hotare, 
De-apus, răsărit, nord și sud, și alte-ntocmiri, stîlpi de 

soare 13 î 
In tot atîtea regate de seamă, -mpărțit, așezat, 
Avînd fiecare un rege, ales de Marele Sfat !
Doar cînd e primejdie mare, pe timp mărginit, noi chemăm 
Viteazul cel mai destoinic ,4, de luptă să-l încununăm 1 
Si trece coroane, în cerc, pe capul celui chemat. 
Să urce la locul de frunte, pe rînd, fiecare regat î

BUREBISTA 
(privind „greu1* la soli)

Văd cumpăna,s mare din cugetul vostru, și-ntinsul țării, 
Văd neamul, greu dezbinat, in cumpăna morț’i, pierzării. 
Voi soli, „cîntlnd" să rămînem in vechiul cerc al istoriei. 
Cu patru regi-trintori, că2Înd, pe rînd. din carul victoriei ! 
Al doilea'sol al triburilor din nord-vest,

BALAȘ (aprig)
Destoinic, aprig ni-e neamul și el durează lntr-o clipă, 
Ce alte popoare și neamuri abia cu anii înfiripă 1

BUREBISTA
(larg, cu amărăciune, cercetînd iar cu privirea „magică" pe 

soli)

Cu aceste daruri și haruri, curînd vom lucra pentru alții, 
Atit mulțimea de rînd, comații, cît și pileații,
Vedeț) cît de sus ne-am suit, îneît am ajuns și-n proverb : 
Trist, numele Davus si Geta arată, nemernic, un serv ;
Si nu va trece mult timp și însuși măritul Zamolxis, 
In veci lăudatul. Stăpînul de Sus va merge-n robie, 
Cum spun elinii In greu hulitoare, scornită istorie, 
Că-a fost astfel ucenic, In Samos, la Pythagora.

DECENEU (înalt, sub iluminarea ochiului sacru)

Dar. chiar dimpotrivă, noi spunem că grecul Anaxagora 
A stat ucenic la izvoarele, templele munților Haemos, 
La preoții coborîtori din Orfeu, Thamyris și Linos, 
Luînd de la ei Știința cea sfîntă a Marelui Noos,

(cu privirile, dreapta ridicată spre ochiul sacru)

A Proniei noastre : Kimeros, urcînd peste lumea haotică ! 
Iar noua întruchipare : strălucitoarea stea nordică 
Se urcă în zările țărilor noastre cînd ceasul ne bate.
Cînd stinsă-i „Lumina din răsărit", care-a fost Mitridate !

BUREBISTA (cu patos)
De vreți să fim doar o clipă uniți, ca frații noștri din sud, 
De moarte, nu de-nviere, ceasul acum ne-a bătut !

(cu tonul răsunător al relei prevestiri, coborînd de pe treptele 
tronului)

Si veți cobori In arenă, cu toții, ea gladiatori. 
Să fiți desfătarea plebei romane, la sărbători!

(către solii daci, tăios)

Deci, spuneți, de-acum : în care buluc, viteaz, vă-mbulzîțî ? 
Poftiți sâ luptați ca veliți ? samniți 1 Cumva sagitari ?

(Denegație sfiită din partea solilor, în jocul de scenă co
respunzător —, apoi cu ceilalți soli, pe rînd, în același ton 
ți joc).
Vot poate doriți să fiți myrmiloni ? Mai curînd re ti ari « ?

(în fon larg, solemn, in lumina roșie-purpurie a tronului, 
sălii întregi)

Iar eu. fiu de rege și rege, să fiu — cu voi — un
„spectacol" ? 

Frumoe singertad, cu voi să mă sflșiu, nemernic să mor ?

Gheorghe Muțu
Continuare In pag. a 7-a

° In aura șl hypostarierea amintită.
“ Ceru] și soarele apar, in cultura arhaică, sprijinite pe 

patru coloane, care «înt. apoi, si coloanele solare —, cu tot 
atîtea împărțiri ale lumii, țărilor : pe asemenea coloane se 
ridica și căpeteniile aacre. de acolo se va prăbuși, în final, 
Burebista.

14 In reluarea motivului destoinicie — vitejie.
® în preludiu la fatidicul motiv istoric-mltic, stind și sim

bolic In drama țării, cu moartea si locul morții Iul Burebista, 
la Malul Nebun, al Descumpănirii.

“ Spartacm fusese myînrilon ; adversarul acestuia era 
rețiaruL

I radio

„Ce mai e nou
pe la Slănic?“

Portretul
artistului*)

Răspunderea 
unei generații

Pentru a putea obține întrebările 
cuiva, dacă nu chiar si răso uns urile, 
trebuie înainte de toate să reușești 
o aDropiere. Cum se realizează aceas
ta ? Emisiunea Trecem pe recepție. 
Dialog cu tinerii ascultători, realiza
tă marți, 2 august, pe programul II de 
Dan. Ursuleanu si Marina râ
mi ne destul de denarte de mulțimea 
reușitelor redacției pentru tineret, care 
ne-a prilejuit remarcabile intilniri si 
dialoguri cu tinerii. De data aceasta, 
atit întrebările cit si răspunsurile par 
a fi Duse doar pentru a ilustra ideea 
de dialog. Cum se developează o fo
tografie ? Cum sau cind a apărut te
legraful ? Care este biografia lui 
Mihai Cons tantines cu ? Cine trebuie 
să spună întii te iubesc, băiatul sau 
fata ? etc. Sînt de fapt întrebări de 
leneș sau de om care întreabă nu 
Dentru că este Dresat de o asemenea 
întrebare, ci Dentru că i s-a Dropus 
sau si-a proDUs să întrebe ceva. Sînt 
si acestea întrebări ale tinerilor. Pot 
fi chiar sincere, dar pentru ele nu 
merită înjghebat un dialog. Răspun
surile pot fi găsite cu minimum de 
efort în orice carte, nu de speciali
tate ci de popularizare. Cu excepția 
rubricii de orientare Drofesională, e- 
misiunea se putea numi tot atit de 
bine Radio-magazin sau Curiozități, 
curiozități, curiozități. De ce nu pri
mește redacția acestei emisiuni între
bări mai interesante, pentru că. ori
cum. nu acestea ne domină si nu în 
fata lor sovăim mai mult A întreba 
DresuDune o apropiere, o Încredere, o 
înțelegere profundă a partenerului de 
dialog. Cel mai strălucit om. întrebat 
ce mai face, îti răspunde : bine, ce 
să fac ? E greu ceea ce faceți ? E 
greu. îti răspunde, deși dacă e pasio-

V_________ __________  

nat de ceea re face, faptul e*  e greu 
sau nu e lipsit de lmDcr^Lti. Din 
politețe, te întreabă la rindul iii ce 
mai fari si dacă e greu, lotul Ciad 
sortit conwntnkx- plic^icooM si min- 
cătoare de timp

A propag de banalitățile acestei e- 
misiuni. cel mai aerwa impediment ta 
fata unui dialog deschis : un ascul
tător din Turnu Măgurele întreabă 
despre istoricul zonei Silnic-Prahova. 
Pentru a crea o ambianță tinereaarâ. 
prezentatoarea exclamă : zona e foar
te frumoasă, si eu am fost ta conce
diu pe acolo ’ Răspuns. Muzică. 
..Week-end înseamnă sfirrit de săptă- 
mină“. Un ascultător — în a patruze- 
rea sa scrisoare — dă vesti des ore cu
legerile «a]e de folclor. Prezenta
toarea : ..Floare-albastră de cicoare f 
Frumoasă pasiune are prietenul nos
tru Ilie / Numai sâ-1 ție“ ; „Vă urăm 
tuturor cekx- candidați la examene un 
călduros hello" : ..sora lui Decehal. a- 
ceastă personalitate^; „nu putem cu
noaște nici funcția De care a avut-o 
la daci" : ..o comunicare cit mai di
rectă" : ..la doi soți electricieni n-am 
auzit să se fi produs vreun scurtcir
cuit" : ..Strada Melodiilor ? Ce nume 
predestinat !“ ; „O dulce tiranie : cu
legerea datelor biografice a vedetelor 
artistice" etc.

După asemenea comentarii si negli
jente. tinăr fiind. îti vine să adresezi 
încă o întrebare : „Hello, ce mai e 
nou ce la Slănic O poți pune, dar 
nu are nici o legătură cu un dialog 
cu tinerii, deși în sine este Derfect lo
gică. într-o asemenea situație rubri
ca s-ar putea intitula : „Informații 
Dentru tineri".

Cornel Nistorescu

Votumu’. «Z*  *rt*4 “ poate
pmoca. tf-pâ o rapidă ’ecfflră. trrpre- 
tn eă imoral p-« p«M- de-a xa^ma. una 

alta. Md ș: sute de reCecxn. la care 
a acUacat cîte. > arueobe * eoaferwte. 
parra ft agita-?*  de o aea*A  secretă de a nu 
Yfc— ti «e awards an maur de gtnttari 
pe care doar d fc» să-I prețzuasc*  asa 

m e---.-ase- Im prusia este la o privire 
tn»! atentă. ateanstâ da insistența cu 
care artistul se eon ce _i trează in încer
carea de a-și defini propriul profil uman 
Intr-un mod dt mal complex și veridic 
șl aceasta nu prin autoanaliză san prin 
afirmare d pnn dezbaterea deschisă a 
problematicii mai largi a artei și existen
ței. prin considerarea vieții, morții, fap
telor ca evenimente Interioare ce Impli
că o participare nu doar la nivelul ra
țional el și la cel afectiv. Fără participare 
sufleteasca nici o acțiune umană, pare a 
spune autorul, nu are nici un sens. Arta 
fără sentiment rămtne goală de conținut, 
tot așa cum omul râruine gol pe dinăun
tru fără dragoste. Acesta 0 apropie pe 
individ de esența fenomenelor, oferindu-1 
posibilitatea unei înțelegeri mai profunde 
a lor. în general artistul rămlne Insă un 
pragmatic, fiind conștient de faptul că 
atenția acordată valorilor sufletești nu 
poate suplini o cunoaștere rațională a 
realității. „Frumusețea adevărului — 
spune el — înseamnă pentru mine ab
solutul cunoscut, egal tn forță cu marea 
Iubire, cu Iubirea ca pasiune supremă, 
cu sublimare In univers, prin reconsi
derarea universului ca unitate perfectă 
in diversitatea sa“. Dar adevărurile fru
moase au și ele o ordine a priorităților : 
unele sînt mal rr.ari și privesc marile 
Colectivități, altele sînt mal mici și pri
vesc raporturile personale cu lumea În
conjurătoare. în încercarea de a se aple
ca în egală măsură asupra amîndurora, 
Brăduț Covaliu transcrie discrete consi
derații moralizatoare ce se înscriu în 
buna tradiție a genului. Calitatea unora 
este desigur amendabilă, adevărul expri
mat fiind îndeobște cunoscut (Ex. : „Bu
năvoința oamenilor se ciștigă de către 
unii prin virtute, de alții, totuși... și prin 
fățărnicie**  *). în general tnsă, senzația, ce 

•e desprinde cu pregnanță este, că Bră
duț Covaliu face parte dintre acei artiști 
meditativi care au încercat, în singură
tatea atelierului, să descifreze poziția șl 
rolul artei și artistului în univers, rapor
tul lor cu istoria și cunoașterea. Con-" 
tactul eu opera marilor artiști al vea
cului nostru, de la Picasso la Vasarely, 
i-a ctimulat dubiile șl l-a făcut să-și pu
nă întrebări al căror răspuns e dat cu fran
chețe. Tot cu franchețe ne mărturisește 
p de ce nu-i place Rubens (p. 12fl). care 
O Indispun1 „chiar mai mult decit Ra
fael". Memling este „proiecție a spiri
tualității, gest". Rogier Van der Weyden = 
Mesene. („Totul arată făcut și chiar prea 
bine făcut- O mișcare căutată. Pasiunea 
veșmintelor**).  Dar, parcă surprins de 
propriile atitudini, artistul revine la sine, 
fie direct, fie ocolind puțin. De la „re
facerea sufletească**  la care te îndeamnă 
Luchian (p. 222) trece la „placiditatea Iul 
Brutus", vorbește despre arhitectura care 
„a zămislit un unghi eroic, unghiul as
cuțit*  se referă la preferința publicului 
pentru peisaj și apoi la tandrețea doi
nei. Trebuie să faci totuși un efort pen
tru a nu fi deconcertat, condiția fiind, 
așa cum observă în prefață Modest Mo- 
rariu, „complicitatea cu autorul**  genera
tă de aerul de jurnal cu trimiterea la 
acele „valori-medii ale existenței". O 
sensibilitate deosebită, hrănită cu lecturi 
multiple, tentată de a armoniza arta cu 
viața fără a se lăsa pradă excesului, a 
cărui cenzurare este, în fond, urmarea 
unui discret control al pasiunii, lată cum 
se poate sintetiza pe scurt personalitatea 
autorului așa cum este pusă în evidență 
de propriile rîndurl. Brăduț Covaliu este 
un pictor inteligent și cultivat, care a- 
preclază valorile culturii noastre dintr-o 
perspectivă europeană, fără prejudecăți 
și menajamente, cu dragoste și înțelegere 
Insă. Vocea artistului, secondată de cea 
a moralistului, este cea care stîrnește in
teresul pentru această carte.

Grigore Arbore
•) Brăduț Covaliu, Pe țărmurile artei, 

Ed. Meridiane, 1977

S-ar putea împărți muzica ultime
lor trei sute de ani ta două man pe
rioade : a muzicii gindită in sunete și 
a muzicii planificată inițial în con
cept. O perioada se sfirșește cu Mo
zart, cealaltă începe cu Beethoven, 
bineînțeles cu friabilitatea marjeltx 
chemată de marile cotituri istorice în 
artă.

E limpede, «i mărturisirile documen
tare o atestă, că muzica lui Mozart 
țișnea cu atita spontaneitate pentru că 
mintea genialului compozitor medita 
intim teme muzicale, lucra direct cu 
sunete adică, stabilea firesc relații to
nale, desena de la sine forme, tot așa 
cum orice om gin dește in cuvinte, fra
ze. (Desigur, calitatea II delimitează pe 
scriitor de ceilalți mlnuitori ai limba
jului. Mecanismul se poate lumina 
dacă ne gindim la Faulkner : stilul 
scrisului se confundă cu al omului, el 
observindu-și semenii și reflectînd, in 
cele mai diurne ocazii, lipsite de orice 
grije a literaritătii- Probabil tot în 
frazele acelea lungi, cu perioade in 
timpi diferiți, cu abundente gerunzii 
predicative). Limbajul era propriu-zis 
o limbă cunoscută compozitorului, na
turală cum era germana pentrfl Bach 
sau italiana pentru Rossini. Momentul 
inspirației îl găsea pe compozitorul 
dinții Imaginlnd sunete, pe celalalt 
planifieind (In cuvinte, de obicei) stra
tegia operei (bineînțeles, de la Beetho
ven încoace actul de creație nu este 
gonit la așternerea efectivă a notelor, 
dar nu acolo, ci înainte, îșl are priza 
hcrtăritoare). Această etapă post- 
beethoveniană, a gîndirii planificatoa
re, în care se elaborează tatii matricea 
conceptuală și apoi aceasta se popu

lează cu sunete, a început prin a fi 
teatrală. Compozitorul își imagina lu
crarea ca un scenariu — observa com
pozitorul Mauricio Kagel. Apoi, către 
secolul nostru, a-a instituit o plani
ficare calculatorie, vizind proporția, in 
sensul antic.

Cine a Încercat, după Beethoven, să 
te conducă direct după dlcteul sonor, 
a fost condamnat iremediabil epigonis- 
mului. Căci marea mutație este cerută 
de necesitatea îmbogățirii limbajului, 
de accelerarea ritmului el. Toate ar
tele. dar parcă muzica mai alet, au 
avut epoci disjuncte de constituire a 
limbajului și de producere a operei fi
nite. Dacă este așa, atunci cu siguran
ță sîntem, și nu de un deceniu, două, 
intr-o epocă de prospecțiuni acumula
tive. iar termenul inventarierii, chiar 
temporare, a mijloacelor, inventariere 
ce precede capodopera, se îndepărtea
ză, pe măsură ce muzicii, conjugată 
cu tehnica și știința modernă, i se des
chid mereu îmbietoarele porți ale lun
gilor alei.

în acest context estetic universal, 
muzica românească și-a ajuns din urmă 
timpul grăbit In mai multe rinduri, ul
tima dată, prin generația aflată acum 
în plină maturitate. Cu această gene
rație, muzica românească se hotărăște 
ea importantă școală componistică a 
contemporaneității. „Vizita" epigonis- 
mului șl a conceptelor prefabricate la 
generațiile mai tinere ar fi cu atit mai 
anormală, cu cît cei pe care condi
țiile de dezvoltare i-ar fi acuzat au 
știut să închidă ușa modei, să replica 
creator valorilor universale

Costin Câzaban
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Culegerile literare 
între reușite și eșecuri

unor amatori, eufemisme care, 
recurg la elogierea intentfTior 
știință, perte nivelul reahatibr. i 
faptul acesta trebuie <ub! r^at 
din moment ce anumip imori

lături de alte forme de valorificare a 
talentelor artistice ale celor pentru care 
literatura nu constituie o profesie, 
cercurile și cenaclurile literare cunosc 
in actualitate o dezvoltare deosebită.

După cum s-a subliniat în recentele documente 
de partid, acestor forme de dezbatere colectiva 
a problemelor creației literare le revine sarcina 
importantă de a mobiliza gîndirea și experiența 
colectivă, ele concretizînd unul dintre dezidera
tele majore ale societății noastre : colaborarea 
lucidă, pătrunsă_de răspundere față de interese
le comune. „Activitatea cercurilor și cenaclurilor 
literare, a arătat tovarășul NicoJae Ceaușescu In 
cuvintarea sa la recenta Conferință națională a 
scriitorilor, trebuie să se desfășoare intr-o at
mosferă de colegialitate și sprijin reciproc, in
tr-un spirit exigent, creator, constructiv“

Culegerile ce alătură creații ale membrilor unor 
cenacluri și cercuri literare constituie rodul aces
tei activități care, după cum arătam, cunoaște ia 
actualitate o dezvoltare deosebită. în fața aces
tor culegeri, al căror număr este tot mai mare, 
se cuvine, deci, să adoptăm aceeași atitudine de 
exigență pe care o avem in fața ideii de dezba
tere Literară, idee ce cunoaște una dintre impor
tantele ei concretizări prin activitatea cercuri o*  
și cenaclurilor literare. Nu folosesc nimănu: eufe
mismele cu care sini întîmpinate producțiile li
terare aparținind 
cel mai adesea, 
și trec, cu bună 
artistice. Fiindcă, 
în mod stăruitor, _ ________ __ ______ _ ______
se decid să iasă din cadrul restrins >1 
lor și să-și facă publice realizări îns^amnl ci 
textele lor pot și trebuie sâ Ce cort derate E- 
t era tură și nu exerciții de li’eraturi. Cu 
intenție expresă de a despărți realei.O de e- 
șecuri am citit câteva aaanenai csW<eri e i--.e 
In ultima vreme la redacție.

Prima dintre aceaten. mtiriiiată Arr veste ta a 
este editată de către Cotmliui certrii a r_ .— . 
Generale a S met ca te lor. Ea cocxoe war*.  « 
proză din creația cercurilor r redarep- Vw :*< — 
rare ale sindicatelor. închinate sărbător- cuce
ri riî Independenței de axat a Bacnax_- . h»’ '» 
se află, in general la un nivel praeod_r ae -eo- 
tabil. Iată, de pildă, doua strofe dx j=.
Arcadie Artxwe. Faartă aaaraaavreeaaa. 
sentimentul iubirii de patrie apare .* 
a căror simplitate este de bun auțir- : -Prin poar
ta asta măiestrită-c l*rr»r«  t Trecu, f-Bag- 
dan către Moldova. / la*  *a.  rit a
un semn, i Clnd Doja i-a chetnax — y 4,'io
va / /. Prin poarta acta. Tre
cură munți cu miri curați n ve£*r_  Si cei cs 
s-au mutat in glie. joa. Saw să 
ca luceferi". RemarcabUe atnt r poemje aeazane 

de Mihaela Danciu. Vasile George Puiu, Dumitru 
Coama, lată un fragment din Ștafeta eroilor, 
poezie a muncitorului Dumitru Cosma. in care 
rememorarea unor acte eroice are loc prin inter
mediul unor imagini autentice : „După luptă pe 
cimpiile bulgare / soldații dormeau in pinza albă 
a victoriei / ca niște rădăcini dezgolite / primind 
ploaia caldă / a recunoștinței din țară /“. Cule
gerea conține însă și o seamă de texte pe care 
bunele intenții ale autorilor lor nu reușesc sa 
le salveze. Defecte generalizabile și in ceea ce 
privește alte colecții de poezii scrise de membrii 
unor cenacluri sint grandilocvența, supralicita
rea, pe care unii autori se consideră obligați să

cenaclu

le practice. Rezultatul este apariția unor texte 
ce tind să ^e transforme — dtsSigur peste dorința 
cț-îar care le-au seri*  — in propriile lor parodlu 
Sir.t texte cărora le Bpseșie. așa zicind. surdina. 

O aectmne a acetuiaR volum însumează prooe 
•curse, sense, in general, la uc nivel mulțimiînr. 
Din ripdni tar > remarcăm pe ceie semnate de 
Geor*>  Mana Bazna g Tiber.Mure^art

O altă artosocts hrxă nete mtituîaU BmI tâ
năr. Ea a k»t eebută de Car ieri fcadrtsaa 
Lior a^ U.T C r beoeficnazâ de ^3 eeaerm en- 
nxt ira ree a«*znat  d» Xie~rta Stănearn ftez - 
ie Lrexrrtaar de ar «ni a-Tnf<.e etu ireuârti'e 
pe teme ; LCrtrva Boraăt^e." _V»
.zxn; oar de țară" -Te nnt. pmjC "" _Odă tă- 
ranu2m roman*  -Tară oe *car».  xagaa era". 
-O&ag-ul muram". -Scapee> Ș=±a«". -Miau-'. 
pe ncnixl neuiri. Trebcnz sper de caro1 loo>- 
Xn că xi«a -mpărim: pacznxx- pe tesne este 
ne-n*pjaiâ_  sngerind in mod nedortt faptul că 
wKtsmttl este torau: din poem ocazmaaH TlLn- 
rij»aerratwcaițatol^ vin: inadecvate, recuzginda-«e. 
eazd rto a-a Orn*-  la formulări ori exagerate 
or. Ternate. Lertaca rulegerii releva, la rindul 
e_ • . d? *-  Aflăm poezr: cu o
saf^tacă nemcpcraîă. cere prezinlă o neaâec- 
vare Lr-.ri endeaiâ : Cu griul țării vx*  roc_-n 

Fără tfaLâ dkr^_\ eramrina ' De arderea 

aceasta veșnic vie / In care neamul românesc 
s-a prins / / Din pieptul meu țișni-vor munții 
plini / De turme, de păduri, de neodihnă, / în 
ei să-și prindă țara rădăcini / De rostul său ca 
să iși vadă-n tihnă". îndrăzneala imagistică a 
lui Marin Constantin (din ale cărui versuri am 
citat) nu are rezultatele «contate, ducind mai 
degrabă la ivirea unei tendințe de compromitere 
a temei generoase pe care a ales-o. Disonanțe 
cu efecte nonestetice aflăm și in poezia Sini 
Lingă noi eroii de Viorel Liră : „Sint lingă noi 
eroii cu harfe prinse-n hume / Spre bolțile in 
care cuvintele n-au leac / Pe chip cu a singelui 
grea spumă / Florile iubirii se implintă-n veac// 
Sint lingă noi eroi cu bolta de țărină. / Din ei 
petale cad licăre-nire foc / Planeta poartă-n 
piept o inimă română / Cu flacără deschisa prin
tre noi". Culegerea conține, desigur, și versuri 
mai realizate. In anamblu ea lasă insă impre
sia puțin plăcută • excesului retoric.

Gind lingă inima țării este titlul unei culegeri 
ce imumează creații ale membrilor cenaclului 
literar Sinaia. Și ia această culegere putem găsi, 
din păcate prea des. exemple de versuri in care 
supralicitarea unor teme ale poeziei patriotice 
duce datorită ruperCcialitățu, apelului Ia locu
rile comune, absența vocației și a culturii poetice 
spre otopnerea unor decre neplăcute, de mi
nimalizare parochci.

O altă antostt$je ease cea aparținind cenaclu
lui repre®estauv al eieruor din BucureftL Să- 
geaăteraL îztr-na ama cuvtx introductiv. Stefan 
Aug. '>0 ~-x preută elocxM activitatea acestui 
caaad^ care «fczrează de aece aru p care a pri
lejui: afirniarra reale taîente poetice. Opi-
efiie tex^tsa atrt pe dephn confirmate de către 
na(i m' criiecerii. AEaft. ir. e.uda tinereții lor, 
la ■» antet aaaRxafad cupoaștert a tehnîd- 
ior prorxLre fi «rrinc. rea’.Tîecte. *tiflu  liric, cei 

53.OÎ1 p*rt>n parti: la această culegere
«x: axriocu poet: ce ate<ă prezența unor
TOar a'zteziire. ZKsr* -—. unele dintre ele pot 
I copertate, pna «terarcfiul unor judecăți de 
gix»t. car arete-ta e*te  cu țoer*  altceva. Iată un 
gra-’^or ? wg-*»  "*  £2 poera Vm de Cristina 
Ptnre : _Xx :a e de-arrr*  ' O stn#ură pasăre 
ca-e-s fringe arzv» A-mc.ridu-r.i-5e pen
tru roor. i A*a  rus e ae-a.rur^ L-n ringur 
chip de fjoare ' wesurat in apa
Izvoruim din prrvrt ’ Mai vreai ua ghem de 
Cacări fi ofSEX. Ixrauă r rotrxr. de culoa
re. / Fuixi recxxi^ti da rouă. / Pervțj a =meci 
in l Ia jocxrie hi. g xi«r
Tâ -u »ru: lăcaș ■ Al rtixru

Literatura
Și 

labirintul birocrației
înd citeam in Balzac despre tribunale 

și despre notari vicleni, adevărate ge
nii ale chițibușăriei mi se părea că 
prozatorul fantazează. Sau, oricum, fi
gurile acelea tenebroase aparțin unei 

epoci îndepărtate, epoca unei burghezii în faza 
maniei procedurale. O cLasă care vrea să se îm
bogățească la adăpostul legilor. Apar, atunci, 
mici Napoleoni ai codului penal, fanatici ai 
justiției, mistificatori de geniu care pot aduce, 
printr-un simplu artificiu de procedură, în stare 
de faliment indivizi onești, ca Cezar Birotteau, 
martir — cum zice Balzac — al probității co
merciale. Cu un secol mai tîrziu, un alt prozator 
a creat o mitologie a labirintului administrativ, 
în care individul dispare zdrobit de un meca
nism ajuns la paroxism printr-un exces de ra
ționalitate. Pentru romantici, omul suportă ri
gorile cosmosului, spiritul stă față în față cu e- 
temitatea materiei, pentru moderni omul trebuie 
să întâmpine, înaintea legilor universale, legile 
crude ale organizării sociale. Pînă la Dumnezeul 
ce domnește peste infinit, îl mănâncă sfinții ad
ministrației. Kafka a făcut din această idee tema 
esențială a literaturii lui, imaginea individului 
care așteaptă la porțile legii fiind pentru toată 
lumea simbolică. Au fost date mai multe inter
pretări acestei imagini, multe din ele verosimile, 
incepind cu cea de ordin religios și sfârșind cu 
analogia existențialistă. Omul stă în preajma 
porții închise și așteaptă ceva ce nu se întîmplă, 
situație care ar simboliza așteptarea grației di
vine. O semnificație, așadar, metafizică. Creatorul 
s-a retras din lume, dincolo de porți, și comuni
carea cu el nu mai este posibilă. Aceasta ar fi 
sursa adevăratului tragism al condiției umane.

Existențialiștii introduc noțiunea de destin și 
văd izvorul tragicului uman in relația pe care 
individul comun o are cu mitul justiției supreme. 
Personajul lui Kafka ar trăi în iluzia Dreptății 
și. după ce disperează la ușile ei, intră (dacă 
ajunge să intre) intr-un mecanism teribil din 
care nu va ieși decît sfărimat. Adevărata trage
die începe, pentru el, odată cu accesul la lege, 
înainte, cind aștepta la porțile eL, dinafară, el 
trăia drama refuzului, umilința așteptării la 
pragul utopieL Cind pășește acest prag și intră 

..dialog ca cititorul”
Copiii și omul viitorului

înăuntrul legii, în interiorul lăcașului justiției, îl 
așteaptă disperări și mai mari. Dincolo de prag 
se simțea un barbar care nu este primit în ceta
te, dincoace se simte un fluture într-o hală fără 
ieșire, străbătută de țevi și sârme incandescente. 
Este suficientă o atingere și existența micii vie
tăți se îneheie. In fine, acolo distingea neștiința, 
așteptarea, utopia, aici distinge complexitatea, 
complicitatea, raționalitatea culpabilă a meca
nismului legii...

Drumul omului ar fi în acest caz, de la uto
pia justiției supreme, (aspirația spre adevăr) la 
instrumentele represive ale legii. Situație fără 
ieșire. Indiferent de calea pe care o alege, indi
vidul nu află un capăt pentru suferința lui. In 
afara legii și înăuntrul ei domnește același re
gizor absurd pe care unii interpreți nu ezită să-1 
identifice cu creatorul biblic.

Sînt însă suficiente elemente care duc la con
cluzia că simbolul are șl un înveliș social, labi
rintul în care se rătăcesc personajele lui Kafka 
nu este altceva decît mecanismul societății pru
sace în care a trăit. Dumnezeul nevăzut care 
culpabilizează individul comun este un geniu 
administrativ. EI a făcut din lege o armă de de
moralizare și din idețea de justiție o închisoare. 
Lumea este un sistem de interdicții, existenta 
este o perpetuă amânare, individul trăiește in
tr-o libertate provizorie. Cu geniul rău premo- 
nitor, Kafka a intuit, în fond, esența morală a 
fa-scismului care <se bazează pe ideea de culpabi
litate funciară a individului.

Spiritul democrației pleacă de la premisa că 
omul este, prin natura lui, moral. Adversarii 
democrației răstoarnă această judecată introdu
ci nd ideea de culpă potențială. Omul trebuie să 
dovedească că nu este vinovat. Ca Joseph K. 
care se apără de o vină pc care n-o cunoaște. 
Nu găsesc că există o mai subtilă, o mai perver
să teroare decît aceea ce pune pe cetățeanul de 
rind in situația de a-și dovedi mereu inocența. 
Dacă dăm crezare istoriei și literaturii cel ce a 
trăit sub suspiciunea de a fi culpabil sfîrșește 
prin a-și descoperi, singur, vina. Vina de a nu-și 
fi dovedit nevinovăția...

Eugen Simion

nil • ■ • w • ■ •Critica și peisaj 
sufletesc

Urmare din pa$. I
Alecsandri, „există o valoare ți o înțelegere •■li
rică'*,  poetul este oricum un mare diletant. _jceî 
niai mare din secolul trecut si unul din ce aat 
tipici din literele noastre". Judecați »rw*  ' S-**  
putea, dar poetul trăiește, să zicem. romasuKS^I 
..ca, o succesiune de teme*,  pentru ci rceasr^*-  
mul însuși era o succesiune de stări, de 
lități" intemeîate pe o coexistență a mrent*j^r.  
..Agrebilul impresionism" venea din •m^£rta»ra 
clasicului și înainte de a fi semn al derfirăm ei 
variate alcătuiri, era element de echilibru al irr_: 
temperament infatuat, mulțumit de p@cr&2ira 
eului in imensitatea cnsmieL Prerertaaia n >*e  
era libertate absolută a imaginației R c*W*(r*  
melancolică, alfabet al unei itwopjanr ta*»  sa 
.tine numai de virată. în >>u ar -o c~ - za .. - - 
.și exemplaritatea e»eptnenlej *a* — _

Criticul caută mereu diferențierea, dar « efor
tul și continuitatea, reușind fii dirirogă tipare m 
să redea caracteristic (asemenea lui Lemne acul, 
urmărind de fiecare dată Mea.pteatia justă" hx hai=a 
de sărbătoare a cuvin tulul (Serbau Cmctdncn' 
Prin teme, atitudine sentimentală n «tractară 
poeziei. Arghezi va fi. prin urmare. ud roBantx. 
..latifundiar al scrisului". amestec cadai de se
ver și grațios, virilitate si gratie temiamă. umi
lire și ..răzvrătire muiată ia Airere". >ț—" și 
suav, trivial si paradhcac. senaestate «i bufone
rie care trădează. după o expresie a rx Căt- 
nescu. protanrumkr interioare*.
Uneori pagina este a a&rrirată ag* nr r -are de 
sentințe, reflexii spontane, fermecătoare A*  reie 
mai multe ori. ptnă la a fare A- vnctți de ma- 
per son aii tale un nuc spectacol al eompePentri 
critice. I. A. Bassarabe^eu - o *r=*edă  rxmzfî- 
cape din trunchiul hn Caragia-e*  : Sertwn C.aru- 
lescu ..are o certă vocație de j«rone b'^rar orei 
de albină și răbdare de arhivat. dtnâ 
atit de esențiale ale discpLz—i": pâ’nndc. așa
dar. in cultul lui Caragiale prs b.oțrafLe ți ec-^-ă 
in corespondenta acestuia re Zar-.fopoJ _are pre
țioase" in carul cu fin : U crUKSt lui
Perpesșdiu „e un trubadur", .expres:» a »rtr- 
iției critice prin metaforă ți pna yorezul 
nuanțelor infinite". In timp o- critica bn *"*■•-  
nescu. prin origini’» sale literare, este -recreare 
de atmosferă" in care se pot uree fegrre.gc. între 
.faldurii fanteziei", mabțîa ti saa prea
puțin mascata agresivitate : Minazl Dragcarereu 
este un .acaparator de antorrtite*.  xar itzrtatoru 
lui Lxmnescu. viitoarea fa-znă a MeasorSor. «âri 
simple „fișe de nmasutate*  : jznîm’ssul -‘^re
ni „conștiința de rine a spcmihn eor.ucrpiativ-. 
in timp ce .opera cea mai reufiîâ a hâ Maio- 
rescu este viata hd".

Ce concluzie se poate trage A? aic ? Mai hrtTL 
că in ,. comprehensiunea fer>ome*ru?_i_-  ectehr*  <1 
in .tendința de a generaliza fenomenul tterar*  
intră p efortul de înnobilare pnn pessagia sufle
tesc a judecății critice și elaborarea prin conver
tirea valorilor spirituale in demnitate a expresiei, 
în al doilea rind. deși intim*  os mrinSare in 
faza de beletrism knmesrias §ă visează atenua
rea rigorii dezideratului teoretic prin grația .cin
tezei in ficțiune", voința de realizare a hn Pom- 
piliu Constantineficu trebuie căutată s in portre
tul de tip călineacian sau cei puțin. in convinge
rea că impersonalitatea criticii nu stă aut in e- 
xaltare și pasiune, cit in gradul înalt de contem
plație. Se cultivă cu discreție contradicția și m 
provoacă cu disimulau naivitate vanitățile ; iro
nia îngăduitoare stă alături de inutila delicatețe 
și admirația de esență lirică alături de insinuarea 
judecății defavorabile.

In epocă, Pompiliu Constantinescu n-a fost cel 
mai mare critic, nici cel mai erudit și nici cel mai 
autoritar: Lovinescu era mai comprehensiv și a 
ilustrat acțiunea de Îndrumător cu mai mult ta
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lent ; G. Călinescu era mai modem și avea mai 
mult farmec, spectacolul personalității sale era 
mai atractiv, aerul de improvizație și dulcea 
violență" ciștiga mai ușor ; Paul Zarif o pol era 
mai subtil și mai orgolios in gratuitatea criticii 
sale, „amestec de vioiciune, nuanță și zeflemea 
intelectualizată**  ; dar in mai mare măsură decit 
toți cei amintiți, autorul Fisurilor literare a ilus
trat condiția particulară a criticii. O consacrare, 
cu alte cuvinte, exclusiva disciplinei și un anoni
mat, acceptat cu indiferență, al omului care tră
iește numai din prestigiul operei. Pe acest drum 
au mers puțini contemporani (exemplul lui Lo- 
vinescu este totuși evident), insă din această li
beră detașare de preocupări lăturalnice, Pompi
iiu Constantinescu a dobindit două lucruri spe
cifice intelectualului de excepție : o calma supe
rioritate morală și sentimentul nemărturisit al 
relativului, din care se naște secreta bucurie a 
așteptării și omagiul de afecțiune adus contem
poranilor (nu este întimplător faptul că ironica 
condescendență a cronicii evoluează spre un li-

Vara unui muncitor

Aat* ’ tare a treia, a psha a einceâ— 
wKl a *>1* ea STz^citor. Cea mai
--—«a -»i —-*v arTnc muncitorească.

Nervii de aur ai cetății

parte -ie a—5_ — e*  sincie^c ioxuîj
ftmcti'Xkue- reia aouâ fora» »>i-
ftft-țți macaci z
Irterar irenwiri raewrat I •«'maarx. gremEf- 
tâv aș Tx*. ci el
tineri «sondei erx_ B are. pr_r. (fiterxî'iri. ® căi^e- 
ter de deribahrre. dMhn . axMtaeâr as ’-•tir.xx. 
dacă n-ar geru prea tar» «rxreorj-
Im. Și tocxtR. aga e îxrx sâ tz di

* .-ertsii. ecnadu) ?’erar treble 
filtru valoric. în tiîcî 

Ar SțsfîîuI critic ÎR poaie aria **ri
domeniu de J3sma5£*«s?re  și nu se pare revx^^r 
iapcul că in <eatirul ^Amfiteatrui-îâ" ocări ra 
tîririi «reaton s-a format $i o piei-3» %axxxm_'- 
de mala irieran tineri. Cenaclul literar rru-oci 
p o probicool specifici și destul d- :
=re-a a aeaflaralai. (sau ai ea tari Iar' iscrg pe 
care l-a propos atenției Niooiac Ciobanu. eti 
prjn-, ti~tp în urmă, intr-un articol pubiicax in 

ui*
Cenaclul artistic" »e apropie oarectxzn *i :- 

lorma consacrată a spectacalalai si personal nu 
vid nimic peiorativ in ea. E ae le^ri1 nwi 
strms de respirația Agorei. Publicul este mai di
versificat și mai larg, dar la fel de pretenTkJt 
Departe de a se stingheri reciproc, diferitele 
forme de artă conlucrează sub o deviză m.. 
veche, lărgită de altfel : ut pictura poesî®.

Printr-un astfel de cenaclu se reliefează con
cret o AmAnsiime esențială a artelor contempo
rane. funcția lor educativă. Dacă ..Amfiteatrul 
artelor" iși are un public mai omogen formau in 
majoritate din studenți și elevi (ceea ce e nor
mal). cenaclul Luceafărului" ae adresează unei 
categorii foarte largi, care nu cunoaște virste. 
Șezătorile sale din Capitală, în uzine și instituții. 
_ie$irile“ sale in centre muncitorești și rurale 
au demonstrat, credem, că in ceea ce privește 
frumosul artistic nu există un public de ..elita". 
Ca arie de manifestare, cenaclul de acest gen 
implică itinerantul, și in deschiderea largă a 
evantaiului său geografic și spiritual se dove
dește a consta utilitatea și rațiunea existenței 
sale. De nivelul calitativ al cenaclului artistic 
se leagă acut problema deloc periferică a reper
toriului (întrebuințez aici terminologia poate 
mai puțin adecvată a spectacolului).

Nu tot ceea ce se citește in cenaclul literar șe 
poate dovedi adecvat în unghiul interesului in 
cenaclul artistic. Se impune o artă directă, care 
poate fi comunicată, care poate merge la inima 
publicului. O artă a limpezimii simțirii, o artă 
angajată cetățenesc și validată estetic. Numai 
astfel poeții pot fi nervii de aur ai Cetății. Prin 
Cenaclu înțeleg o șansă reală a lor de a fi con
cret, direct și implicați în eforturile obștii.

Inițiativa =ondărij opiniilor cititorilor ca și ale 
>crmorilor in legătură cu tematica literară, cu 
conținutul acesteia este mai mult decît lăuda
bilă. Chiar dacă prin nivelul și complexitatea 
u acest fel de ancheta nu atinge proporțiile 
unei anchete sociologice in rândul cititorilor, 
care s-ar putea desfășura pe bază de chestionar 
o- investigație, totuși anchetele făcute de re
vista -LucEafăru!" in rinduJ Iubitorilor de lite
raturi trebuie considerate ca un început pro- 
nauător. Zic promițător fiindcă s-ar putea ajung» 
1? investigarea opiniei cititorilor nu numai in 
legătură eu conținutul tematicii Literare, dar 3-ar 

ajunge la verificarea opțiunilor cititorilor 
p«.Ttrj un anumit autor, pentru o anumită earte 
B de re nu. la culegerea aprecierilor critice ale 
h jbhruj-ri cititvc asupra operei literare con tem-

opresc la ancheta cu privire la literatura 
3 5-trn repăL $: părerile sint împărțite. După
■.emil o literaturi specializată care s? sa-
'J&țferă copilului, i^nariad gus-

..H-Sa’pn-ar prea rr.’j’*a  audieri
1-, O a4^ St Ifierahs*  treboie îl-î sa- 

«sici •! cel ezre-f»
-a- «e ■ivi’ 51 -de-r: eî ere

Anii de ucenicie 
ai ini Marin Preda

Urmare din pag. I

..Văzusem odată un ca] mort într-o văgăună, 
o zrămadă de cătelendri schelălăind de foa- 

rr. 3 «i de neoutintă care se reoezeau la el fiâ-1 
»f-r-ieee. Dar de oriunde îl apucau, nu reușeau

-njc. calul rezista. Iși înfigeau dinții în bur- 
in oulne. in sDinare. se propteau în nicioare 

r ițind din ran si scheunind. Prima îmbucătură 
ar fi deschis drumul celorlalți, le scăpa. 

D unde, din ce loc ? Am stat mult să văd ce 
iac £ mă uitam la d rizînd. Nu era printre et 

unul bătrân si experimentat care flă-i in-

Srr-.itoruL tânăr, a înțeles că dacă viata ..nu 
e un cal mort", e in orice caz o pradă „care 

cedează dacă nu știi de unde fi-o apuci".
Problema Drincipală care se pune in cazul 
ei cărți de felul celei de azi a lui Marin. 

PrMa este dacă autorul nu literarizează. Măr- 
• - tm că deși unele pasaje not fi luate ca li- 
ir-iturâ de invenție, senzația de autenticitate 
» atit de nuternică. incit nici un moment nu 
« impresia că realitatea a fost alta. De alt- 
ir. -oomirea irezistibilă si inconștientă de a

<. din real si a intra în lumea închipuirii. în 
începi să crezi și tu că e tot reaiă 

s au le trezești din ea. povestești si altora 
:a ce vezi.-", o au multi oameni, nu numai 

c artiștii, o avea colegul de scoală primară
a! Marin Preda. Ion M. Ion, ajuns maistru
-_^--anîc 1# Roșiori, tip imaginativ care se so- 
r^-- a imtm la trăznet- trăznLse. după spusa lui. 
hngă el si lui nu i se întîmplase nimic. „Ima- 
c nația mea n-a luat-o razna niciodată în felul 
acesta", declară scriitorul.

Adevărul e că există eroi literari in viata de 
tag» zilele si lotul e să le observi tlpicitatea, 
si exemplifici prin particular universalul. Sint 
i.ali Gheocghe al lui Coatică si Constantin Me- 
cntreL cei doi țărani care se fac șoferi si se 
lasă angajați de legionari, participind fără voie 
La asasinatele de Ia Jilava pentru ca, văzînd ce 
s-a Întâmplat, să fie luați de frica animalică 
de a nu fi prinși ? De nu vor fi existat în 
realitate, cei doi există în viziunea lui Marin 
Preda, sint exemplare ale unei umanități mi
zerabile. inferioare, posibile din nefericire.

Ca scriitor de vocație. Marin Preda s-a cău- 
tnt in alti scriitori, citind. $1 a venit în con
tact. cu voie sau fără voie, cu autorii. Consulta 
marile opere nentru a afla ce este omul, con- 
sihnta. si la 18 ani se îmbată de iluzia liber- 
1 . nersonale absolute. Jubila la turmentarea
marilor soirile, fără să le urmeze exemplul, in
i' r âai de spectacolul vieții, de acel SDțc-
tacol car» poate pune in mișcare in noi Hin
du! de a ne salva de ceea ce e instinctul, di- 
furm. grotesc. Străin de himerele lui Swift, ii 
era apropiată lumea lui Gogol, nu Yahoo-ii. ci 
Dobcinski și Bobcinski. La fel. nu gusta eroii 
cu porniri patologice, exacerbați de imaginația 
lui Dostoievski. ci pe cei cu porniri generoase 
Dină la sublim ai lui Hugo, cărțile in care au
torul nu polemizează cu eroii săi. prezentind 
simpatici pe unii si antipatici pe alții ca Dumas 
in Cei trei mușchetari, unde nesărați i se par 
d Artagnan si ceilalți si atrăgătoare tocmai Mi
lady. Citind in traduceri românești abreviate 
pe Dostoievski și Tolstoi, Marin Preda simțea 
amputările. A citit in românește si franțuzește 
pe Nietzsche. Aș» vorbit-a Zarathustra, o car
te pentru toți si pentru nimeni (1883). Dincolo 
de rău si bine, preludiu la o filozofie a viito
rului (1886). Genealogia moralei (1887). Ecce 
homo, cum devii ceea ce ești (1887). De acord 
cu aproape tot ce spune Marin Preda despre 
tehnica realizării a șa-zisului supraom, ca și 
despre trufia filozofului din orgolioasa sa au

acela care este chemat să selecteze ce este bun 
pentru copil, pentru desăvîrșirea formației spi
rituale a copilului.

O transfigurare a idealurilor noastre care tind 
spre o societate in care justiția să fie înfăptuită 
de obște, o lume fără războaie, cu oameni buni 
și mărinimoși, o societate în care eroii copiilor 
să fie făuritorii civilizației viitoare, eroi care 
să-și amintească cu indignare despre hidoșenia 
sufletului unor oameni, despre inechitățile si 
strimbăciunile care mai mutilează sufletul omu
lui, eroi care prin acțiunile lor să înaripeze min
tea și sufletul nu numai ale celor mici ci și ale 
maturilor responsabili de viitorul omenirii, sînt 
teme demne de abordat.

A scrie o literatură pur fantezistă, in care să 
se cultive spiritul infantil, ar însemna să-1 ne
glijăm pe omul viitorului, pe copilul care tre
buie să devină om.

Doresc continuarea anchetelor pe diferite 
teme, in scopul permanentizării dialogului din
tre creatorul și consumatorul de literatură.

V. MUNTE ANO 
juristconsult 

C-M.M-K — Grîvlța Roșie — București

tobiografie. aș fi găsit Si unele merite criticii 
pe care Nietzsche o aduce principiilor moralei 
curente si îndeosebi creștinismului, prejudecă
ților religiei, pledoariei sale în favoarea vieții 
si personalității umane, practicii a ceea ce el 
numea „la gaya scienza“. Am admirat, întot
deauna, la Marin Preda, curajul de a aborda 
unele cârti în fata cărora alții ezită, din cu
riozitate intelectuală si nu din scrupule erudi
te, ca și franchețea de a-și spune părerea des
pre ele. părere întotdeauna personală, gîndită. 
Marin Preda are. as putea spune, nu vocația 
lecturii, ci vocația bunelor lecturi, a lecturii ma
rilor cârti în care nu odată descooerim că scrie 
altceva decît ceea ce ni s-a sdus sau am în
vățat. In. discuțiile noastre niciodată n-am con
statat că Marin Preda exaltă pe un autor care 
pe mine nu m-a atras sau infirmă un scriitor 
care mie mi-a impus.

Ca să venim la cîtiva scriitori români. Da, 
Viadimir Streinu n-a intuit în elevul său ori
cât de pasager. Marin Preda, dc marele proza
tor de mai tîrziu. Despre înttlnirea din pămân
turi a scris de bine la apariție numai un sin
gur critic si nici unul din criticii consacrati in 
1S48. Miron Radu Paraschivescu a girat debu
tul în presă al lui Marin Preda (prozatorul i-a w 
întors cu atașament gestul, prefățîndu-i ulti
mele poeme apărute postum). Geo Dumitrescu 
și Ion Caraion, tinerii, ei înșiși în faza începu
turilor si într-o situație materială precara, l-au 
încurajat si ajutat într-un. mod aproape de 
necrezut. Da. scriitorii buni sint si generoși, pe 
cind mediocrii sînt răi. Georgescu-Delafras 
n-avea nimic de lucru pentru Marin Preda, la 
fel Nichifor Crainic, autorul Nostalgiei paradi
sului. îmi aduc aminte de Niculescu. de Ser
giu Filerot care și-a tipărit un volum de poe
zii cu riscul dc a fi executat. Nu era poet, dar 
era om. cum și scrisese pe coperta volumului 
care i-a adus condamnarea la moarte. Nici Ma
rin Sarbulescu nu era scriitor, dar era un de
votat al scriitorilor si n-am să uit scrisoarea 
pe care mi-a scris-o pe natul lui de suferință 
eu cîteva zile înainte de a muri. Marin Preda, 
bruscat de Călugăru si îndrumat fără efect de 
Moraru (mai discret de Novicov), a făcut el 
însusi praf la o primă lectură romanul lui Stan- 
cu. Desculț. Mărinimosul impecabil de mai tîr
ziu. în «tare de a plânge cind descoperea câ-i 
guști poezia. Stancu. era cu ani înainte neier
tător. Dar era un scriitor, mai mult decit un 
scriitor, unu] de care Marin Preda s-a legat 
afectiv. Afecțiunea nu e ultimul lucru care con
tează în viata scriitorilor. Viața ca o prada este 
o carte care printre alte însușiri o are și pe 
aceea de a ni se oferi în chip afectiv.



atelier literar
posta redacției ;

C. SOTIRIN : Sînt elemente 
de bun augur In aproape toate 
paginile (de unde nu lipsește, 
insă, cu totul o anumită zgură 
convențională). Cu „Alegere", 
„Nu-i o poveste", „Povestea**,  se 
poate spune că ați făcut un pas 
însemnat spre poezie. Să vedem 
ce mai urmează. (Care este 
semnătura corectă ? — dar nu 
ca în catalog !).

• SOCIETATEA 8THXTTF1CA ■ Utovenltâm din 
Lubhn a pregătit atit pentru dtitoni din Polonia 
dl și rentru cei din străinătate o lucrare colectivă 

a 41 de autori, intitula ti APORTUL POLOMEZILOR 
LA CULTURA MONDIALA Rectorul Mleczyslaw 
Albert Krapiec scrie tn prefața lucrăm c* acesta 
este doar începutul unor astfel de lucrări de in
formare. Cercetările care arată „rolul Poloniei *1 
■1 polonezilor in creația culturii comune a fami
liei omenești" vor fi continuate. Lucrarea de față 
poartă semnături de prestigiu ca : Prof. Jozef 
Chalasinski — sociologie prof Marian Plezia — 
filologie clasică, prof. Jacek Flalak — lingvistică. 
Sfnt studiate și alte domenii ca : astronomie, chi
mie, ocrotirea naturii cultura populară, artele 
plastice, med ic in fi, explorfirL Lucrarea va apare in 
curînd și în limba engleză. In Statele Unite.

• SAVANȚTÎ AUSTRIECI care lucrează cu succes 
de 2eci de ani la degajarea ruinelor orașului antic 
Efes (Asia Mică), au făcut recent o descoperire 
senzațională. în apropierea orașului, devenit c a- 
tracțle mondială în urma transformării lui prin 
reconstruirea unor edificii importante, cu elemen
te găsite la fața locului, arheologii au dat peste un 
nou templu, necunoscut pină azL Urnele acestei 
construcții sînt situate în Imediata vecinătate a 
fundațiilor marelui templu al zeiței Artemlza, una 
din cele șapte minuni ale lumii antice. Templul 
descoperit acum datează se pare din secolul Vn 
tau VI l.e.n. Vastele săpături efectuata la Efea slnt 
considerate ca un ,.act glorios al arheologiei".

• TEZAUR DE ARTA ȘI CULTURA DTN COLEC
ȚIA MUZEULUI ISTORIC ne intitulează expoziția
deschisă la Muzeul Istoric du la Moscova, In cinstea 
celei de-a flo-a aniversări a lui Octombrie. Slnt 
expuse autografe ale marilor scriitori, capodopere 
de artă, descoperiri arheologice deosebit de Im
portante ; astfel o carafă de aur, lucrată In Iran, 
picturi vechi tempera, restaurate de colaboratorii 
muzeului, manuscrisul cunoscutului Iluminist Ka- 
rion Istomin, cu desene executate chiar de mina 
lui, obiecte personale aparțlnind lui M. I. Kutuzov. 
Un loc deosebit 11 ocupă relicvele din timpul re
voluției, ale faptelor de glorie In luptă șl In muncă 
ale poporului sovietic.

• ÎN 1981 se va desfășura la Vlena cel de-al 
160-lea Congres Internațional al Bizantinologilor. 
Acest congres are loc din cinci în cinci ani și este 
considerat ca fiind cea mai importantă manifes
tare a acestei discipline. Scopul lui este de a dez

V AEDLOS : In versuri, pari 
să fie un pic mai bine, pe a- 
locuri. Proza, cam fără gir, re
dactată fitlngaci, rfimine în zona 
banalităților.

B. AMIRA : Mal puțin inspi
rate și convingătoare, de data 
asta (unele, pure parafraze spe
culative, uscate). Ceva, poate 
(ca „tîlc", mai alea) in „Perfec
țiunea".

V. TARȚA î Ne pare rău, dar 
nu găsim nici acum, în textele 
trimise, lucruri noi, semne de 
progres, care să ne îngăduie a 
părere mai bună despre ele. Au 
rămas aceleași stingăcii. acv« 
leași mijloace rudimentare <ât 
expresie, n-au dispărut nud 
gravele și numeroasele greșeli 
de gramatică și ortografie. Semn 
că încă nu v-ați convins de ne
cesitatea absolută (pentru cine
va care vrea să scrie literatu
ră !) de a relua contactul cu 
școala, de a vă complecta și îm
bunătăți pregătirea culturală.

R. FIRĂNESCU : Deocamdată, 
ținînd seama de vîrsta dv., pu
tem să vă lăudăm pentru ținu
ta îngrijită, curată, a scrisorii 
și manuscriselor dv., pentru 
proprietatea expresiei și efortul 
de precizie și limpezime a sti
lului. în versuri, pare să fie 
chiar mal mult decit atlta (une
le semne de lirism), dar e încă 
prea devreme să tragem con
cluzii. „Așteptînd". „Alergare", 
„Autoportret“ (acesta, mai ales, 
pentru aceeași strădanie prețioa- 

A să de a exprima in întregime 
) un gind, de a te rosti lămurit)

ni s-au părut lucrurile cele mal 
aproape de poezie. Sînt, însă, și 
pagini unde această preocupară 
de care vorbeam se pierde, șl 
condeiul rătăcește nesigur, ne
bulos, printre cuvinte, idei, 
simboluri („între lance și vis“, 
de pildă, unde simbolul lance 
rămîne vag, gratuit, opac, nu 
comunică nimic cititorului din 
ceea ce, probabil, era în gîndul 
și intenția autorului etc.). Spe
ram să primim vești din ce în 
ce mai bune (dar prioritatea 
absolută trebuie s-o albă, fireș
te, preocupările școlare, stu
diul, lectura).

ALCON î Versurile sînt usca
te. didactice, navigînd în preaj
ma banalității. N-am înțeles ce 
sens are pentru dv. termenul 
„provocare1*.  în ce privește cn- 
te-i>le de care ne întrebați — 
singurul de care ținem seama 
aici e, cum se poate ușor ob
serva „cu ochiul liber", talen
tul. Altele nu avem și nu ne 
trebuie...

IONEL DELACORNU : A- 
veți dreptate să credeți că mun
ca e, și în poezie (ca în atîtea 
alte domenii) un factor esen
țial. Dar elementul decisiv, fun
damental, rămîne, totuși, talen
tul, vocația. Se recunoaște, în
deobște, că talentul neînsotit 
de muncă riscă să nu-și fructi
fice pe deplin posibilitățile, să

se degradeze, să se usuce, să 
„asfințească" prematur. Nu e 
mal puțin adevărat, Insă, că ab
sența lui (a talentului) nu poa
te fi suplinită de nici un fel de 
efort, de zel, de ambiție și in
sistență oricît de laborioasă, ne
obosită, și bineintențlonatfi. Nc 
vine mai greu, cîteodată, să ad
mitem această evidență, decit 
să recunoaștem că, bunăoară, 
Iile Nfistase e „unul singur" și 
Nadia Comănecl e „una singu
ră", mari talente înnăscute (a- 
junse, firește, pe culmile măies
triei șl gloriei grație unei pa
siuni și strădanii uriașe), prin
tre mii și mii de alți aspiranți 
la aceste culmi, care nu mun
cesc mai puțin (ci, uneori, dim
potrivă !), fără a reuși să iasă 
din umbră și mediocritate. Ver
surile trimise nu ne-au per
mis, nici de data asta, să obser
văm prețioasele semne ale 
„harului" (ceea ce nu înseamnă 
că ele nu se vor putea arăta, 
într-o bună zi... — bineînțeles, 
dacă există !).

ȘT. I. VLAD : Nu sînt veștile 
așteptate : doar în „Cunoaștere" 
regăsim unele promisiuni.

DOINA B. : Nu lipsesc unele 
vagi, șovăitoare zvonuri de po
ezie (mai ales In „Știu"), dar e 
încă prea devreme să ne pro
nunțăm ; să vedem ce mai ur
mează.

MARIN !ON ! Mal bine, 
„Odă", „Fapt divers", dar se 
pare că ne putem aștepta la 
mai mult.

T. ROȘU : Din păcate, promi
siunile și intențiile din scrisoa
re nu-și găsesc, deocamdată. îm
plinirea în textele pe care ni 
le-ațî trimis. Sperăm să avem 
curînd prilejul de a le descoperi 
traduse în fapt în viitoarele 
manuscrise.

Geo Dumitrescu
N. R. Manuscrisele nu se Îna

poiază.

Pădurile
Eram mal tineri 
mai frumoși și mal 
trăia in nai un sîmbur de lumina 
erau pădurile mai mari 
mai verzi șl mai 
credeam câ nu le-om pierde niciodată 
dar iată 
vine vremea cînd 
putem să cumpărăm orice 
dar nu putem să cumpărăm păduri 
dar iată 
vine vremea cînd 
nu pot să scriu
(dac-am făcut-o pînă-ocum I) 
ci doar o mină 
întind către cer 
sâ-l știu mai curat
(harul ne vine din prinos de cuvinte I ?) 
și desigur 
va veni și o vreme cînd 
strigătul meu numai eu 
il voi mai auzi

dațl drumul 
pasărilor, să zboare și să cin te 1

VIRGINIA BOGDAN

Rătăcire
Rătăcind in amiezi nocturne.
Rătăcind singur.
Rătăcind prin lumini amestecate cu noroaiele 

străzii.

Rătăcind cu luna în creștet
Rătăcind singur.
Rătăcind sub aceiași cupolă cu nori violeți. 
Rătăcind cu pași clâtinoți, trași mereu

Îndărăt 
Rătăcind Intre zeci, milioane de faruri. 
Rătăcind sb.gur.
Rătăcind cu vintul, mereu pus să focă furtună. 
Rătăcind prin oraș,
Rătăcind zvirlit din oraș pe coline.
Rătăcind in beznă.
Rătăcind singur.
Rătăcind, rătăcit rătăcea.
Rătăcind mult print® apo a st-ga :
„Rătăcesc singur 1“
Rătăcit ecou răspundea :
„Rătăcesc singur 1“
Rătăcit ecou răspundea : 
„Rătăcesc singur".

IOAN PLEȘ

Clntat de mire
La al doilea clntat de mire, spre dimineață, 
cînd tablourile familiei 
pierd din chipurile Importante 
cînd lumina orbitoare a ierbii
va lovi fulgerător casa transparentă din 
mijlocul mării
atunci
sâ bat pe nicovală, cit e cald, 
osul eîinelul vagabond 
atunci
să-mi străbată luna
umbra uriașă
la al doilea clntat de mire, spre dimineață, 
atunci să vezi
desenatorii de frunze luind-o la goană, 
urmăriți de un arbore rămas necopiat

VALERIU DRĂGUȘANU

Desene de Tro>on Fix nea

Tăcerea
De ce
să îmbrăcăm In cuvinte 
goliciunea liniștii ?
De ce
să acoperim cu vo-t>e 
trupul de fecioară 
al firii ?
Tăcerea • limpede 
ca coc fintin3 
cum erfra it-o 
are forma ochiului 
de copnoară.

ALEXANDRU HORIA

Cu cit vrei
Să fi strigat 
ce-mi trece prin minte 
să fi spus 
caut adevărul 
fără de care nu poți trăi 
oamenii 
unde taie grijile plinea 
copiii bolnavi 
fără copilărie 
agonie 
călătorie fără noroc 
in marea bîntultâ 
de prea multă liniște 
caut 
oameni buni
caut 
în ochii voștri fără milă 
poate nu știu eu bine 
poate nici voi nu știți 
cu cit vrei să apuci 
mai mult 
exiști mai puțin

DAN CALIS

Orașule
Intorcîndu-mă în afara inimii 
- a formă excesivă de zgîrci 
cu sufletul doldora de fleacuri — 
in marginea orașului 
îmi pot permite orlclnd să umblu desculț 
dezorientat ea un cline printre 
bălăriile încinse de soare 
hâulindu-mi dorurile calde
Suspendat In realitate — făeînd pe spate 

pluta • 
o lungă călătorie oicl întotdeauna mă 

așteaptă 
în care mă proclam soare schilodit de vlnt 

Spre seară pot ita liniștit 
de vorbă cu tractoriștii 
In timp ce tractoarele lasă 
pete da ulei In semănături.

Iți pot privi deopotrivă 
podurile suspendate șl hlierlcile 
orașule care In flecare dimineață 
ești ca o răscoală.
în care fiecare știe precis ce are de făcut 
Orașule care Iți plimbi măruntaiele 
prin troleibuze șl tramvaie.
Orașule in care încerc sâ-ml scriu versurile 
direct pe fețele trecătorilor.
Orașule care de fapt nu ești decit 
un țăran tinăr venit nu de mult la oraș.

ION MONORAN

urebista
Urmare din pag. a 5-a

De rănile date, primite, să freamăte, -n strigăte, 
Roma ? 

Întîiul sal al dacilor, Biclis

(foarte prav, pe alocuri sumbru. în încordata, 
chinuitoarea atmoaferă, tub privirile din ce in ce 

mai inprijorate ale celorlalți goli)

O rege, cununa de slavă se poate-ofili și-ntr-alt 
fel. 

Cum însăși Firea și lumea ne-nvață legea de 
fier : 

Vechi, regii slăbesc în putere, nu pot nicidecum 
să-mplinească 

Canonul cel greu al domniei : țară și neam să 
sporească ’ 

Șl vine, cumplită, ziua cea neagră, a morțiî cu 
zile 

Cînd regii sînt alungați de pe tron, uciși fără 
milă. 

Trist însingerați, mohorlți sub purpura lor 
triumfali 

Plătind cu viața orice năpastă se-abate pe țară !

(in joc din ce In ce mal octtzafj

Ai vrea, Burebista”, ca,-n vuiet de vremi și 
furtună. 

Să porți de-acum acea-nfricoșată sacră cunună, 
Arzind pe capul prea sus Înălțat ,ca mană 

cerească. 
S-aducă, sub fulger : De nu, ca „jertfă" să 

ispășească ?

BUREBISTA (aolemn și înalt)

Cînd însăși menirea, mărirea aceasta le strigă. Ie 
eer. 

Mișelnic ar fi ca un rege să fugă, sub nori și sub 
fulger. 

De tron și de stemă, de purpura-n foc, de plăcui 
cel greu. 

S-ajungă pe veci vestejit In Hronicul neamului 
său ! 

Dar Încă romanii, dușmanii noștri de moarte. îi 
urca 

Pe biruitorii, In cumplită și nimicitor de grea 
luptă.

sport

Calcule fanteziste și nu prea
Sezonul estival ne eliberează de ronstringerea 

cronicilor la obiect Competițiile sportive s-au 
rărit. Predomină Intilnirile amicale de tot felul. 
Ne vom lua deci, aici, libertatea de a face un 
comentariu mai lejer. Și pentru că predilecția 
cititorilor merge către fotbal, ne oprim la 
fotbal. Iar pentru că e vorba de fotbalul 
românesc ne vom ocupa de jocurile echipei 
noastre din grupa pentru calificare La Mondia
lul din Argentina. Situația de moment este 
excelentă. Echipa de fotbal a României conduce 
cu 4 puncte și un golaveraj de 3—0 după două 
meciuri, urmată de echipa Spaniei cu 2 puncte 
din 2 meciuri și un golaveraj de 1—1. A treia 
clasată, Iugoslavia, nu are nici un punct și nici 
un gol marcat, ci 3 primite tot după două me
ciuri. Pină aici lucrurile s-au desfășurat în fa
voarea fotbaliștilor noștri. Dar să nu ne lăsăm 
îneîntați de iluzii. Grupele „triunghiulare" sînt, 
însă, pline de surprize. Aid K.O-ul este la ei 
acasă. Intr-o grupă de trei compusă din 
U.R.S.S., Grecia, Ungaria, prima candidată 
la calificare, echipa Uniunii Sovietice, a ieșit 
din concurs datorită infringerii in fața Greciei, 
în grupele de „trei", greșelile se repară greu. 
Ce mai pot face în grupa noastră echipele Spa
niei și Iugoslaviei ? Desigur că ele mizează pe 
cîștigarea ambelor jocuri. Spaniolii vor juca cu 
noi in Spania și cu Iugoslavia în deplasare. 
Iugoslavii care joacă întit cu noi la București 
și apoi cu spaniolii acasă la ei n-au altă șansă 
decît cîștigarea celor două meciuri. Care este, 
totuși, șansa iugoslavă ?

Vecinii noștri mizează în primul rind pe o 
înfringere românească in fața spaniolilor. Ea 
ar menține echipa României la 4 puncte și cu 
un golaveraj modificat. Se impune apoi cîști
garea de către iugoslavi a ambelor partide, indi
ferent de locul de disputare. Adică victorie la 
București și ulterior la Zagreb sau Belgrad. Este 

Pe-nalt Capitoliu, -n triumf ; apoi, de greșesc. 11 
aruncă, 

Să cadă zdrobiți, de pe stînca în lacrimi.
T arpe ia I 

— înalt voi urca și eu, veghind, de pe tron, la 
altarul 

Pămîntului, zeului nostru I Pe tron să mă afle 
pumnalul. 

Sau lancea, săgeata din arc, grea vamă pe-al 
gloriei vad 1 

Astfel doresc să le-nfrunt : să-nving, ori să cad 
din înalt I

ZURATURMENIS ȘI DENTUPES (inălțlnd 
dreapta)

Măritul nostru rege, ani mulți, biruințe, glorie !

CEILALȚI SOLI ȘI TARABOSTES (In același 
joc)

Măritul nostru rege, ani multi biruințe, glorie 1

TARABOSTES ȘI SOLII

(infoalad, arfatol, fmaul «aera, fa timp ce. bt 
mișcarea IjirOJaiUjare, fae erre mal de aproape 
ia jirul lai Bare Ms U ți Deceaev. «tiad laalli. 
iafr-aa tabloa de apoteoză. fa lamina ttr41 ari- 
toara și e lucrurilor, nb razele iradusd patemic 
din taa&al trowalai, dn ocfcial zeitdfti eeohind 
peste lard, rerdnate aerat peste Deceaea-Bare- 
buta —> riad Bir Ms și Zolics apar ia coaal de 

ambro, ea atașem toceazd. pnpire mxird) 
Raae de aoare. raae de lună.
Sfetnici războinici «ten In cununi
Jur împrejurul chipului seulul ; 
Ochiul de ziua •> ochiul de noapte 
Astre deapurtxreo tagemănate.
Soare și luai, lumizri ale hanii ! 
Raze de soare, raze de înn* *.  
Sfemiri rărfw»niri stau in canoni. 
Vrednici păstori P regi ai ncroodrior. 
Decmeu-Buretasta. veghind Imprenal !

Cart i o a
r însuși numele reprim Bwrrfcsta pere a*  

conțină in partea a doua (cea (Lntii bare — 
..bărbatul-) acest aeaa : -a apor-." — rnnrre 
luata, in cultura arhaac*.  memaj pentru aseme
nea rațiuni —, cu -puterea r?®<!***.  a mvmtului.

lucrul acesta impooMl ? Credem că nu. O victo
rie la limită a lucoclavflor la București și incă 
una acasă le-ar arkaoe 4 puncte ’ca și rranânik< 
și tot atitea spanioblnr. tn acest caz, calificarea 
s-ar decide la golaveraj.

Am ales situația cea mai proastă pentru 
echipa noastră pentru a gindi realist. Ceea re 
e interesant șl nu trebuie trecut cu vederea este 
că totul va depinde in acest cai de acoruri. 
Două victorii la limită ale iugoslavilor nu sînt 
insă salvatoare. Meciul-cneie este cel pe care-1 
vor juca românii In Spania. O înfringere a echi
pei noastre la diferență de un gol, ar duce Ia go
laverajul 3:2. Inc*  o înfringere. In fata sfrbi- 
lor, cu același scor ne-ar aduce la 3:3. Golavera
jul spaniol ar fi Înaintea meciului din deplasare 
cu sîrbii 2:1 și după acest meci 2:2. Cam compli
cată situație, nu-i așa ? Mai simplă pentru iugo
slavi, care numai lnvingind pe spanioli cu 2—0 ar 
realiza un golaveraj de 3:3 in timp ce spaniolii ar 
obține un 2:3, trecînd ei pe ultimul loc. In prima 
variantă, pe primul loc g-ar afla, cu 4 Duncte. 
echipele României șî Spaniei, In varianta a 
doua iese din cursă Spania și pe primul loc 
se află echipa României și Iugoslaviei. Oricît 
de absurde sau fanteziste par aceste calcule, 
ele nu sînt departe de realitate. Grupa 
se aratâ foarte echilibrată și înfrîngerile la scor 
nu par posibile. Cu rezultate foarte strînse, cum 
a fost pină acum, nu este exclus să avem această 
strlnsă situație. Iugoslavii, care nu mai au decît 
șansa victoriilor, vor face totul pentru ca lu
crurile să evolueze în această direcție. Ce vor 
face spaniolii ? Pentru eî este necesar ca aerul 
să obțină două puncte in meciul cu România 
pentru a nu ieși din concurs și, eventual, șl o 
zestre de goluri mai mare. Victoria lbr e posi
bilă, ca și meciul egal, mai greu e de presupus 
un scor mare în condiții normale de joc. Apoi, 
ei vor face totul să obțină cel puțin un punct 
în fața iugoslavilor, dacă nu și victoria. Slâbi- 

cultura 
românească 

in lume
• CEA DE A TREIZECI Șl TREIA ANTVERSARE 

a eliberării Romlolel de tub dominația taacmtâ 
prilejuiește organizarea. In Republica Sooaljxă 
CehcMlovacă, la Lucbacovice ,a unei Săptămlnj cul
turale. Sînt prevăzute o serie de expuneri prtvmd 
structura economici și «octali a țării noastre, per
spectivele dezvoltării el. concerte de muzică roma
nească contemporani, spectacole ale unor ansam
bluri folclorice, precum și vizionari de filme ar
tistice și documentare. în ansamblul ei. această 
manifestare culturală oferă o Imagine a preocupă
rilor actuale din România socialistă, a emulației 
caracteristice unei societăți in dezvoltare.

• REVISTA Literator and Kritik din Viata pu
blică un grupaj de versuri din volumul ..Calul 
Troian" al tul Marin Soreacu, apărut In anul ltîS 
ia Editura Kriterion, în limba germană. Sînt repro
duse poemele : Simetrie, Șah. Arcade și Țl«-

• O EXPOZIȚIE DE CARTE ROMANEASCĂ a 
fost deschisă La Washington tn cadrul Bibliotecii 
municipale Martin Luther King jr. Sînt expuse ti
tluri din toate domeniile. In limba romănâ șl lim
bile naționalităților conlocuitoare, lluatrtnd preocu
pările diverse ale organismelor specializate din 
țara noastră. Expoziția va fi deschisă de aseme
nea. la Near York și tn alte orașe americane.

• ..rONnciXTl apiarTUALR aleno-romăne 
tneepfnd dm eaa da a doua jumătate a aacoiaiui al 
EX-lea" ae m ti tu lan râ comun ion rea ținută de criti
cul român Valeria Râpeanu tn cadrul institutului 
de txudtt ba lean! re din Salonic șl reprodusă tn 
mtsTj Balkaa Smăles. Această conferință a fost 
comentată rn multă căldură to presa locală. Iată 
ca scrie ziarul Makadaais i _^a stirntt un baterea 
daoeebtt nu numai printre apeoaliști. dar șl in 
rtndurile publicului larg".

• LA MOSCOVA, ta cedrul FeatfraM m 'j'/na- 
penal al fumului , actor al Atnan ^3ea a tom dte- 
tins ex-equo eu Premial prarra «tea mai toană in
terpretare maseoLiaâ peetru roful tata» pretat ta 
fllin-jl: Osânda. De narmnnen. fQmul EtanbeM Baa- 
tan. Ma-ma. a primit premiul aparial al jart=^al A 
categoria filmeâor paan eopa « oaeret.

dttnile fotbalului iuro<l*v  du ne garantează, 
inaă. pronosticurile avansai*  aid- Meciul se poate 
termina in aproape toate felurile. Cu alte cuvinte, 
o nouă deleeținne a plavilor e pasibilă. Vrem să 
■punem că acest maci va decide In mare măsură 
pe d$xi<ătaare. dac*  românii nu-și spun pină a- 
nuci cuvlntuL Adică lat ia aseelo] din Spania ! 
Cum var juca iugoslavii cu spaniolii, e ultimul 
med al grupei, după o victorie a lor la Bucu
rești ? Dar dup*  o înfringere ?

Pe acuru deși crima, echipa României are 
șanse de calificare mai man decit Spania și 
lu&oslavîa. care n-au ieșit. nici teoretic, 
ni a practic din cursa calificări L Dar echipa 
noastră n-a decis Ine*  soarta grupei. Ce au româ
nii de făcut ? Desigur, să joace și să cîștige. E 
simplu de spus, greu de făcut, dar nu ireali- 
zabiL Din comentariile de pină acum a reieșit 
că pentru a da peste cap toate șansele și posibi
litățile adversarilor, o victorie sau un meci egal 
la spanioli ar impune echipa României în ciști- 
gătoace. Privind realist lucrurile, meciul egal ne 
este accesibil. Ne cunoaștem adversara și ea ne 
cunoaște la fel de bine. Nu de mult, echipa 
României a făcut un 1—1 la Madrid cu națio
nala Spaniei. Cu condiția ca să joace așa cum 
s-a jucat la Zagreb. Un meci egal în 
Spania înseamnă 5 puncte pentru noi, 3 pentru 
spanioli cu o minimă șansă de a mai face cinci 
in ultimul meci și posibilitatea noastră de a mai 
obține acasă, în fața iugoslavilor, cel puțin 
1 punct. Calculele hlrtiel... Nu lipsite In între
gime de utilitate. Ele ne arată că Argentina 
poate fl mult mai aproape de noi după urmă
torul meci din grupă. Fără a minimaliza meciul 
cu Iugoslavia de la București, ba poate tocmai 
de aceea, meciul-chcie pentru noi este cel din 
deplasare cu Spania. De buna lui pregătire de
pind multe.

Calculele hirtiei... Din pricina unei partide 
întrerupte, în care rezultatul pe seturi părea 
a Înclina in favoarea lui Taroczi, am dat ciști- 
gătoare echipa Ungariei. O dorință luată drept 
realitate. Facem cuvenita rectificare. Calculele 
hirtiei ne pot juca și renghiuri. Ele nu aînt 
Insă cu totul inutile.

Discobol

ALAIN BOSQUET - 
Note pentru o singurătate

Poet de antologic, în aerisul cel mai prooriu aj 
ruHntului. poet de riadul al doilea cum ar spu
ne un critic român, pertnateticiânul Alain Bou
quet (Anatoi Bick, născut h Odesoa. trecut prin 
Bulgari*,  naturalizat american, francez pină in 
măduva oaselor) este poetul francez contempo
ran cel mai tradus in România, prezent cu două 
volume selective, unul apărut In 1965, altul zi
lele acestea, prezent, de asemenea. — e drept, 
mai modest — in antologia lui Ion Caraion șl 
Ov. S. Crohmălnlceanu. Faptul In sine nu poate 
decit să ne bucure, dovedind circulația operelor 
literare ; dacă ne gindim însă că această pre
zență Încăpătoare e simultană cu a been ța în ver
siune românească a unor poeți, tot francezi și 
tot moderni, care au fâcut aau fac mal multă 
umbră, de la Saint Pol-Roux la Pieyre de Man- 
diarguea prin Audîbarti. Supervielle. Mansour. 
La Tour du Pin. Jacoctet. Reda, atunci lucrurile 
ae achimb*.  exiști nd nucul ca lectorul român 
să-și fac*  o i mari ne nu toana! exact*  despre 
peicajul problematic, stilistic si axiologic al li
ricii franceze din veacul al XX-lea. Intimplarea 
ține, probabil, de «rațiuni superioare", situate 
la prea mare înălțime pentru ca noi. cei de jos. 
să le distingem cu ochiul liber. Ca să ne lămu
rim mai avem de așteptat fie o pierdere de 
înălțime a respectivelor „rațiuni", fie o ridicare 
a noastră spre ele. De-o fl una. de-o fi alta—

-Poet al planet»*,  cum 1 a-a spus după apa- 
IMS a plachetei A la taă«aire de ma 
și cum li place să ae conaidere. Alain 
pracric*  o poezie ce ■ re ți aut din ex- 
snnrealunxilui dez-afertarea. plasarea

Kemnentelcr andeva In soațele cuvintelor In
tr-o acta*  node esnooa exeiamativă nu are răi 
de jeșme la suprafață. Iar An experiențele hri>- 
nralui poMbeljc tendința de relativizare a tot și 
a toate pnn hxnditaiea ironică. SerizLnd o/m- 
■va alienantl a obiertetoc contra subiectelor 
șj eerrefind procesul subtil de dezumanizare a 
omului de către om. poetul își reprim*  o lacrimă 
lntorcind-o intr-un fel de sarcasm delirant, foar
te rece, controlat pină la amănunt da luciditata 

ritia in 
jlitoete 
BoaQoef 
perMta

revista 
: străină

cu riscul chiar al decolorfirii poetice (..Să re- 
inventăm aparatul om. I O bancă de inimi / Un 
antrepozit de cranii. / Un ochi care aleargă / de 
la ceafă la plâmin. / $ase burți ! dintre care 
trei să digereze angoasa"...). într-un aer plane
tar tot mai impur, dar de o impuritate ce pare 
să fi ajuns La stadiul de efect fără cauză, un 
perpetuum mobile cețos, reacția poetică iși face 
din ironie avangarda atitudinii generale iar din 
neîncrederea în cuvinte ariergarda afectivității. 
Se ajunge La un discurs paradoxal In sensul câ 
o comunicare esențlalmenie poetică este trans
misa într-un mod mai curînd prozaic care pune 
întreg textul poetic Intr-o lumină mediocră 
(„între miinile noastre glngania moare — / era 
un proverb dezamăgit. ! Sub ochii noștri plata
nul se spînzură — / era un poem / ce se-mpo
trivea cuvintelor noastre. / Trebuie să ne coasem 
buzele / și să ne pedepsim melodiile. / Mai tîr- 
riu. fraților : / «tuful, rîndunica de noapte, f 
marmura, catifeaua. / vor găsi pentru noi / un 
grai nou nouț"). în felul acesta poezia Intră sub 
imperiul facilității e&ct gravitatea problemelor 
impuse de o conștiință lucidă și severă nu poate 
consuna fericit cu expresia excesiv aleatori că. 
în loc să ne lase impresia că apune lucruri pro
funde poetul ne atrage atenția a.«upra mecanis
mului rostirii tale poetice obligîndu-ne să ob
servăm că manierismul acesteia produce mono
tonie și uniformizare Inlfiuntrul fiecărui ciclu In 
parte și Intre toate cele trei cicluri.

Foarte bună, versiunea românească semnată 
de Mari*  Banuș (care eete și autoarea selecției) 
impresionează prin fidelitate. As spune chiar că 
este o traducere prea fidelă și numai rar de 
tot și eu foarte mare prudența poeta noastră 
îndrăznește ai ia pe cont propriu vreun vers 
■au vreo imagine maJ nelalocul lor In original, 
în orice coz • de crezut cl dup*  lectura și a 
•certei aelecții din opera poetică a lui Alain 
Bosquet cititorul nostru va gvea mai mult decit 
o ^părere. Va avea, in fine, o certitudine.

Laarențiu Ulici

bate probleme ale istoriei, culturii. limbii șl lite
raturii Imperiului Bizantin.

• SCRIITORUL GtJNTER HERRURGKR, (din 
R-F.G.), laureat al Premiului literar al orașului 
Bremen, publică In editura Luchterhand veriag, 
Darmstadt und Neuwied, un amplu roman, tn două 
volume, FLUG INS HER2 (ZBOR SPRE INIMA), In 
care slnt abordate teme foarte diverse. Autorul 
realizează o povestire din toate șl din toți eroii 
aleși : emanciparea femeii, viața cotidiană a efi- 
minului german, filozofia, vacarmul dtntr-o uzină 
de automobile cu implicațiile Iul, așteptarea la bi
roul de plasare, disperarea handicapațlJor spas
modici. cea a oamenilor avuți din insula Sylt, a 
țăranilor din Allgflu, a viticultorilor din Italia. în 
duda celor M de pagini, „Zbor ipre lnlmâ" va 
fl urmat de un nou volum, pentru ca In fina), după 
cum anunț*  editura, să na aflăm în fața unei 
trilogii.

• CEL MAI PERFECT MONUMENT AL ARTEI 
BUDDHlSTE, grupul de temple de la Borobudur, 
situat In insula Java (indonezia) amenință să cadă 
In ruină. în vederea unei operații internaționale 
de ajutor, UNESCO a lansat un apel șl a organizat 
o expoziție itinerantă, a cărei documentație este 
compusă din fotografii fragmente din temple șl 
machete, pe care au prezentat-o In Întreaga lume. 
Pe de alt*  parte. Această interesantă expoziție oferă 
o vedere de ansamblu a evoluției artei perioadei 
indo-javaneze, in special în timpul perioadei java- 
neze mijlocii. Intre secolele VII și X, în timpul că
reia a fost construit Borobudur.

• CU PRILEJUL BICENTENARULUI Independen
ței Statelor Unite ale Americii, sărbătorit acum un 
an. Institutul Național polonez de Editură Piw a 
publicat Corespondența lui Thomas Jefferson cu 
Tadeusz Kosciunazko. Volumul este îngrijit de Iza
bella Ruslnowa care semneaz*  și introducerea la 
cele 41 de scrisori, completate cu testamentul lui 
Kosriunezko. o procură pe numele Jefferson, și 
biografia eroului celor două națiuni, scrisă de 
Jefferson după 1M7. Scrisorile datează din anii 
1798—1817 și au fost publicate în versiunea lor ori
ginală (englez*  șl franceză) dt șl Intr-o traducere 
poloneză.

• GRAVORUL DANEZ LARS BO, după închide
rea expoziției de la Paris, la Galeriile plctorilor- 
Gravorl din Bulevardul Montparnasse, unde expune 
zece stampe Inspirate din celebra povestire a Iul 
Andersen, „Mica sirenă", își va prezenta lucrările 
șl la Copenhaga, Stockholm, Washington, Tokyo și 
Edimburg.
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(fragmente)
rietenii mei florentini (Carlo 
Bo, Renato Poggioli. Tomaso 
Landolfi. Salvatore Quasi
modo. Mario Luzi. Leone 
Tra verso. Perși o Nesti. Giu

seppe Donnini. Elio Vittorini. Piera AnigoniL si 
mă iertați cum voi vorbi de voi. cu cruzime, 
ca să pot atinge nervul vieții noastre de atunci, 
lipsită de umanitate și gingășie — viată răz
boinică ascunsă de care am fost puși la pr • i 
prematur și vicios, cu exaltare, cu desnidejde 
mintală, neținind seama de pasul lumii exte
rioare.

Noi am atins în acel timp. Intr-un prim ztwr 
de probă, toate scopurile, am dat ocol oriznala- 
lui posibil al existentei și am rămas, poate, cu 
multe beteșuguri după acest sondaj dispropor
ționat. Tinerețea e aspră, indiferentă. închisă 
ca o carapace de care se izbesc si se sfarmă 
multe lucruri sfinte. Am fost niște nebuni, r.rțte 
adevărati nebuni, sacrificind lucrurile ample ce 
ne-ar fi fost de mare folos pentru mJâ&ersi 
artistică a sufletului nostru, calul înaripai i". 
care ne puneam toate nădejdile.

Florența este pentru noi o cușcă si pustii 
în al doilea rind una din capitalele hzrriL Ce 
ne face să ne închidem In felul acesta, cind ' 
jurul nostru surid colinele, anotimpurile. ariă 
cei mai frumoși ai vieții, cu teoriile ri frumu
sețea lor lumească ? Literatura ? Mi-a? veni 
rid. daca n-aș plinge amar pe căpâta:e
de această adorație spinoasă, care ne defpoa-e 
de omenie și ne ține in ghiare psiboweia. ca 
pe o pradă din care hrănim in mod n*?-**:^  
scăpărările noastre.

Literatura e un pretext de inactivitate. d*  iro
nie. de pregătire ascunsă si chjniEtoare pentru 
viață. Dar calea este greșită, adine greșită .’ Li
teratura e un soi experimental pe care arun
căm semințe amestecate ale subc<m«ti*rtuhzi  
nostru, din care cresc ta iuțeală plante răvă- 
șite, flori și fructe premature, adese*  extrem 
de dulci, adesea acide, adesea ctrib' 
pier spre a fi înlocuite cu altele. Sintesa fertiit, 
nici vorbă, foarte fertili !

Creștem toți, văztnd cu ocini, la ud ■oare 
aprins, și huzurim ca niște minji ai lui De Chi
rico. printre coloane solitare, măști. ziduri enig
matice și solemne, intrări neoârite de

....... Sîntem diformi si fabuloși, impuri si muș
cători. ca niște șopîrle mirifice de cafe^a. ia 
care labele și aripile se confundă încă unele 
altele, iar solzii, solzii spun totul, căci ea r'-*.  
fala noastră, cu diamantul lor eoițuros ea o «r- 
mură de mare preț a metamorfozei ncastr*.  
Trăim în vremurile primare ale epocii de Kg 
a ambiției, puși pe exterminare si rartrsw- 

Și suferim, noi cei dinții, ea niște eîini. de 
această sălbăticie. Căci suferim intr-edevfc -

dorăm noi Florența ? Poate 
o detestăm ca ne o hrubă 
splendidă din care nu putem 
ieși. Nu ne-a dăruit nimxr 
afară de suora-ochiul ei- prin 

care vedem lucruri la care nu putem reaunța- 
Așa ne-am îngropat In cafenele. zămis®ad 
fantasme pe care nu le vpfiea ri nc'r
pe figurile ce trec prin fata î^o&stri. creind o 
religie aeriană de plăsmuiri rar» ne :t»oresc. 
ca stolul de nnMculițe ala veru deasupra capu
lui. pini la ora somn uhu. deacuura pernei dure. 
Nu ne mai poate spune nimic Florența, dar ea 
e nișa sacramentală din care nu nu tem declaca 
sfintele daruri ale interiorii ițit noarire. căci ele 
ar fi profanate și parcă desființate. Deasupra 
ei. ca peste o rocă multicoloră indirt>en dabilă, 
pe care sin tem refugiată de valuri, ridicăm eta
jele suspendate ale unei alte cetățt sumbre ci 
scinteietoare totodată. Florența ne viciază totuși 
ca un gust pentru bijuterie. Purtăm la mină 
brățara ei rară, inelele ei extrem de scumpe, 
monograma ei dintr-un metal fără preț ca oe 
ceva firesc și aceste podoabe și diademe medie
vale și rinascimentale le voim <i rr.n multe, 
fără să ne pese de ele. dară sint in pv.mejdze 
sâ le pierdem.

lorența e un oraa fără o 
mare vitalitate urbana. După 
un timp, el te umple de un 
sentiment de izolare si re
culegere căruia trebuie să-i 

reziști, dacă nu vrei să cazi in provinrialism- 
Dar. spre deosebire de orașele provinciale. el 
iti oferă numeroase mijloace de a da histru 
vieții zilnice 51 strălucire vieții interioare. Far
mecul Citadin adevărat ai Florenței se dove
dește. fără îndoială, mai puțin accesibil. dacă 
nu ești bogat. Debitul curentului de viată, ț*?  
care 11 posedă, este creiat de bogătie.

Florența e mai Intii de toate un oraș elegant 
șî rafinat Cartierele lui populare apar ca r.i<te 
acareturi ale unui palat, destinate oeraonahi’tri 
de serviciu, deși ele au o notă specifică intere
santă Si oamenii care le locuiesc Distrează cu 
prisosință vechea istețime republicană a lui 
MacehiaveUi.

O deosebit de marcată mentalitate practică 
stăpineste. în general, acest oraj-mir.tme In fată 
căruia fantezia poate cădea in cursă cu ușurință, 
desfăcindu-și ari oi le. spre a căuta in el o viată 
de vis și aventură. Aripile aeeafe*  se fring re
pede și trebuie să te retragi pe terenul mai 
sigur al contemplării platonice—

Un sentiment ascuțit de contrar.etate și audă 
te încearcă, văzind că frumusețea să vo
luptatea rafinată si-au dat mina intr-un cooob m 
indisolubil, spre folcxm] unor privilegiat! putini 
la număr.

Dar tinerețea are o putere de recuperare 
extraordinară. Ei se lovește de limite dure, dar 
face abstracție de ele și răzbate către viată pe 
o altă cale, smulgindu-se din „idee*  Deferire*  
a perfecțiunii umane legată. irevocabil. de bo
găție și eleganță. Arest eroism ascetic și exnan- 
siv totodată este îngăduit In adevăr numai ti
nereții. singura in măsură să lupte cu puterea 
pe care bogăția și rafinamentul o au asupra 
fericirii omenești.

Această luptă poate să te facă de timțxiriu 
aspru și trufaș- exaltat și disprețuitor, ceea ce 
este o altă formă de neferirire-

Florența nu este o școală pentru artiștii ti
neri. ci mai mult pentru cei maturi, asemenea 
curtezanelor de mare clasă pentru bărbați in 
general.

t
otul concurează spre a fare 
d!n Florența o curtezană i 
statul, municipalitatea, locui
torii ei bogați si săraci, care 
trăiesc de De urma ei sau se 

mindresc cu ea. incurajind viciile hedonismului 
subtil și pătrunzător pe care il respiră prin 
toți porii.

Artistul boem o privește din stradă, cu ochii 
ficși și luminați de strălucirile ei. El stringe 
pumnii cu revoltă, ca un amant pasionat și ne
putincios. singurul care o iubește in adevăr, cu 
tot elanul, cu tot dezinteresul. în deplină con
știință a farmecului ei. plin de visuri înflăcă
rate. Toți ceilalți urmăresc numai venituri și 
plăceri.

—Soarele florentin de primăvară «te o văpae 
alhâ ai strălucitoare, misterioasă- spontani șî 
fără fund, care inundă c**ete. «răzile p grădi
nile. asemenea revărsării copleșitoare a unui 
element sălbatic. Florența iese, dezbrăcată și fa
buloasă. pe stradă, ca o zeiță coborită din văz
duh. A se apropia de ea este atunci cu putință 
fiecăruia I

b
ine, mă mișc greu. nici vorbă ! Nu 
apreciez exact situațiile, mai ales pe 
cele noi. și sint înclinat să sufăr efec
tele cele mai diforme ale lucrurilor și 
oamenilor. Aceasta din cauza că mă 

împiedic de mituri. Dar miturile trebuie să le 
accent. oricât de mult mă stăpinesc in tehnica 
reflexivă și practică a vieții. Nu e bine să lupt 
contra lor. nu e bună o luciditate permanent 
susținută. Solul vieții e mai fertil, cînd e ținut 
umed și cald de unele confuzii. Nu zic că aș 
putea să mă transform Intr-un virtuos al apre
cierii exacte si al purtării dozate pe măsura 
precisă a situațiilor și oamenilor. Dar ceva aș 
putea face, cu oarecare străduință. Mă împiedic 
totuși de idee*  că e mai bine să rămin buimac. 
Imaginația e avantajată de arest lucru, e lăsată 
la respirația ei spontană, sub impulsul senti
mentelor și al firii.

Am înaintat in virstă. nicj vorbă, și nevoia 
de a realiza em (o situație definită) îmi im
pune să-mi sacrific firea $1 să mă constring in 
multe privințe, chiar stricând farmecul — adu
cător de ereaeli dar gustos — al reacțiunii mi
tice " cântac*ul  m oamenii și situațiile. Nu mă 
pot sfătui să devin cinic, căci acest naufragiu al 
celor candizi «te pe cit de frecvent pe atit de 
detestabil — nici șiret nici aspru, dar Îmi tre
buie un efort critic mai susținut și mai multă 
ambiție activă.

Mă mise greu, dar ce haz are viața fără mi
turi. Incepind cn cele mici ? Miturile trebuiesc 
ocrotite cu toate sacrificiile — cu sacrificiul suc
cesului practic care se împiedică de ele căa 
cere simplificare, agerime, constringere $i du
plicitate fată de lume. Pe aceste ultime căi 
ajungi repede să te uauci și să te abrutizezi, să 
piem sentUDcnm] gratuit pe care n poaedă ti
nerețea nepricepută, care se rătăcește ușor și 
nan fragi azi Intr-nna In intimplAril*  care O fură, 
ricipirwhi-i viața dar totodată posibih-
tatea să gflgiie. ea un șipot. oriunde, să iasă la 
suprafață șa să reinceapă cheltuirea unui debit 
nou. Cu asemenea purtare nu te îmbogățești, 
nu pui mina pe situații și onoruri, nu reușești 
să stăpinești pe alții, să ajungi la prestigiu $i 
influență, să-ți asiguri surse de plăceri fizice, 
cit mai multe și mai rafinate, să strălucești în 
societate, să te înfrupți din -bunătățile- lumii. 
Obții din acestea ceea ce vine de la sine sau 
chiar, ce poți fura, căci nu face din ele un tiran 
care-ți oprimă vitalitatea sensibilă, fantastică și 
morală și o canalizează — restringind-o — pe 
citeva vaduri excelente dar rutinare. Nu poți 
sâ fii. cum spune grosolan poporul ^și cu 
mîna-n mălai, și cu sufletu-n rai-. Preferi să te 
împiedici mai departe de mituri, să nu lupți 
contra lor. cit se poate, să gemi sau să jubilezi 
din cauza lor. Iți aduc pagube materiale, iți în- 
tîrzie viața. îți amină hotâririle Lncălecind peste 
voința ta. dar nu te teme ! Ești pe miinj hune, 
și sufletul tău însuși face parte din complot. 
El are asupra ta un drept mai mare decit so
cietatea. ambițiile, necesitățile practice și obli
gațiile. Aceasta e viața zăpăcită și sagace, viața 
adevărată ! Totul este să nu fii complet pasiv. 
Dimpotrivă, totul este să nu vrei sâ fii pasiv 
deloc, să tinzi să-ți arăți sufletul și să nu uiți 
că purtarea exterioară și faptele sint numai 
mijloace.

Faptele țin să fie cît mai organizate și pur

tarea. constantă, măsurată, supravegheată. Acest 
lucru crseazâ un conflict intre viața liberă și 
voință. i»*re  spontaneitate și caracter. Te poți 
lipsi. Doamne, de caracter, dacă vrei să trăiești 
din plin, dar numai dacă sufletul îți este su
ficient de amplu și învoit, în climatul fertil al 
miturilor. Altminteri apetiturile te devoră și te 
consumă, te desfac în bucăți și te duc la ratare.

Toată această religie e dificilă, deși pare co
modă. Trebuie să fii an viteaz practician el ei, 
căci viața liberă, regimul natural al miturilor 
este plin de încercări, cumpene și îndoieli. Căci 
minte*  nu doarme. Te scurmă in culcușul său. 
iți infige spini in piele, te pune la controversă 
cu tine însuti U vrea să te umileaacă prin cocn- 
parat-i cn aitii s pnn diferite contradicții- Ea 
iși cere drez^turile ei. noaptea, in timpul in- 

in cîipele de exilare, in momentele de 
carență vitaîÂ. m utiiajic de prudență etc. Ce 
te faci *w=  ? Căci ru minte*  nu se glumește ! 
In ea -u pod să mfh ea intr-o lampa. Ea este 
o Suciră care se iacă din mișcare,
c*  hnn:na acelor lămpi de buzunar din timpul 
i StIwmhW* «

Prmcxpahil «te să du fii zgîrdt cu căldura 
Dnxnuhn tău suflet, chiar dacă aburul ei, 
inimpind. bufnește tn nutri rece și se trans
formă In lacrimi. Lacraadle stnt de atitea ori 
un mijloc de a dibui u a găsi drumiiL arătind 
eă suflul lor a dat de țărmuri red și trebuie să 
apuce altă cale. Dar durere*  nu e namai un 
semna] de alarmă. Ea fibea parte dha vitabtate*  
noastră.

f
elul aim ne vedem (fin afară ne lu
minează. căd rials e compusă ±3 si
tuații ! Dar UM aaa de mult sîntem 
Împinși de cele An sanctuarul interior, 
fiindcă omul ulleile pe dinăuntru, 

chiar dacă vrea să se contemple și din afară. 
A transa, la tnomenîni potrivit, cu meandrele 
lăuntrice, a face un paa kaaunte. este o necesi
tate %-itală.

Ne-am lăsat covimtă de intertorltate. apoi am 
e%-adat cu grabă in faoaa. dur in acest chip n-am 
putu: menține in cele doua tărâmuri
— cri inferior si cri exiertor — p am ajuns Ia 
o viața defectuoasă.

Să reparăm, pe dt ae paaie. această npărtnră. 
că umplem șanțul care desparte sufletul de 
e^aportare. Acest kiers cere, când o abandonare 
In voia intimplănlor rieOL dnd o retragere în 
forul interior, căci eaceari — pină la găsire*  
unui ritm de echsidara — ae poate se*  in amin- 
două sensurile.

A reflecta >1 a drifter*  prea moft însă — ca 
o urmărire lucida, p ca toner ringed, a ritmului 
sau echilibrului — oe .B*«te  de a parte chn 
gustul cri mai sacru al vietii Să mergem. t±=că 
se poate, ea dansatoarea ciad uă caută o grație 
in spațiul <£ntre cuhse ai arenă, (finire viață 
și performantă, și căutind această grape,
a « gă<it-o ’

Poate câ acest fiacru n*  aste aufieient ca ma
nieră de a trăi, dar el axe taxași ceva. Puțini 

ori eare riaedă • aratăe. foarte amlti cri 
<*re  ■*  o aa deăoe p Ubeae <fa aenx punct 
de vedere Is d-x! brrt. r= defectele o eafitât&e 
Iar. Să ne ■kăai intre rei care ea«ă o 
căd aaa poafte salvâm. mtr-o aarerwe mdarel. 
și apekd vieții interioare ș: guPul ceia exte
rioare.

Ne-am nfidăit. ne-am afundat excesiv in lava 
Iertă * interioritătii ci Pidorul ni s-a mișcat 
greoi ? Dar viața lăuntrieă «le totuși mai 
ușoară, mai suavă, mai aeriană derît viața tout 
court. Din acest amestec de greoi și suav — ca 
trăsătură personală — pasul nostru scoate un 
farmec...

Omul dinăuntru suferă adesea și strigă : ..Ta
lentul nu însemnează nimic, succesul nu însem
nează nimic ! Grația este totuL Grația ca ezi
tare între suflet și acțiune”.

Ciți oameni tal en ta ți. dți oameni de succese, 
ați victorioși, lipsiți de grație !

oexia coboară adesea pe țărmurile 
grave tinde s-a născut, dar poartă cu 
ea stigmatele viratelor ei miraculoase. 
Ea se înfioarâ și se pătrunde cu atit 
mai mult de muzica izvoarelor celor

dinții. Ea nu mai este aceeași — cu distanțe 
mari este depărtată, schimbată — și totuși su
netul de clopot *1  stimirii ei originare vibrează 
cu o voce veșnic încătușată și veșnic vie. Sem
nul ei religios nu poate fi șters, d dimpotrivă 
este gravat mai adine în natura noastră sălba
tecă. Ungaretti. Montale. Cardarelli. Quasimodo si 
alții sint stăpiniți de această chemare severă. 
Poezia lor n-are suri sul candid străvechi, dar 
e străbătută totuși de vocea misterioasă a lirei 
lui David, care a parcurs un periplu enorm. 
Sunetul acest*  al dntării lor este sugrumat, dar 
tenace. El corespunde celui din inimile noastre.

ă reintru in misterul meu ’ Dar cum ? 
SNu e prea tirziu să trag peste cap.

ca aridul, plapoma de ghimpi și să 
mai stau Înăuntru pină mă Încălzesc 
din nou ?

Mă simt desfrunzit, uscat, expus Ia răceala 
oamenilor — care nu poate fi combătută decit 
cu căldură proprie — Ia greșeli. Ia eșecuri.

De citeva zile simt o durere neplăcută în 
am in două părțile pieptului, o usturime sub ochi, 
fata mi s-a brăzdat și pielea obrajilor a devenit 
mai moale și subțire. Am fumat prea mult ! 
Gustul dulce al țigării mă fură ca o bucurie 
secretă pe care o am la îndemînă în fiecare 
moment, prevestind altele mai mari. Dar după 
€—7 țigări fumate la intervale prea scurte, simt 
că nu mai merge. O emoție totuși sau un gind 
mai viu risipește deodată îmbicseala aceasta și 
*e face loc pentru o nouă țigară.

Zilele acestea am fumat prea mult și am vor
bit prea mulL Să reintru în misterul meu ! 
Să-mi bag nasul in guler, să moțăi intr-un colț, 
intr-o aparentă somnolență care îmi reface in 
mod obscur fantezia, dă apă calului alergat al 
emoțiilor ca să poată porni din nou la un galop 
neprevăzuL

Tăria față de viață cred că stă nu în a o 
brava, d in a te sustrage de la provocările ei
necontenite și derutante, căzînd la acord cu ea 
numai cind e cazul. Nu sîntem un simplu in
strument de trăire. Viața nu este necesară pină 
la această formă. Nu e nevoie numai să trăiești, 
ci să și respiri. Oricît de paradoxal ar părea, 
nimic nu te sufocă mai ușor ca viața însăși.

O experiență de cunoaștere capricioasă, ca 
aceea pe care am făcut-o, este un procedeu de 
lux, ceva care țintește la o îneîntare pur interi
oară. în schimb studiul propriu-zis este o atrac
ție exterioara, confruntată. Plăcerile, senzațiile, 
impresiile, ideile trebuiesc îmbrăcate in acea ar
mură pe care tot ce circula pe această lume 
— în afara zidurilor interioritătii paradiziace —
trebuie s-o îmbrace pentru a trăi și a rezista.

Recent s-an desfășurat la București lucrările mesei rotunde >fArta-mesager al păcii*,  or
ganizată de Uniunea Tineretului Comunist din România și Uniunea Asociațiilor Studenților co
muniști din România, reuniune Ia care au participat tineri creatori din cinci țări balcanice : 
Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, România și Turcia. Timp de mai multe zile, reprezentanții artei 
tinere din aceste țări — poeți, prozatori, pictori, graficieni, critici de artă, muzicologi, compozi
tori, regizori, ziariști, activiști culturali reprezentlnd 15 organizații de tineret de diferite orientări 
politice, ideologice și religioase au exprimat, in cadrul unui dialog sincer, prietenesc șl activ 
numeroase opinii, idei și experiențe privind rolul artei tinere, al tinerilor creatori In înfăptui
rea păcii și colaborării în Balcani, privind contribuția literaturii și artei Ia educarea tineretului 
în spiritul ideilor de pace, colaborare și înțelegere Intre popoare.

Reunim in cadrul acestei pagini citeva opinii precum și creații ale oaspeților, participant! 
la masa rotundă ..Arta — mesager al păcir, inițiativă meritorie pe calea cunoașterii și apropie*  
ril tinerilor din țările balcanice, a popoarelor din aceste țări.

ARISTEA VASSILIADOU
Grecia, poetâ

București
Intiia priviră :
Copaci de jurimprejur, copaci de pretutindeni 
Și străzile și casele și cerul verde 
Clădirile vechi și monumentele 
încărcate de istorie și viitor

Și apoi xî m be tul prietenilor 
Stringerea de mină
Străzile, muzeele
Uzinele care bal ritmul pe melodia creației

Insfirțit, inima mea
S-a agetat in crengile unui plop din București
Și a rămas acolo
Âsa cum rămine soarele p*  cer in asfințit 

înainte de a-l trage orizontul.
21 iulie 1977

Cintec de lupta
Fraților,
Pentru lupta 
înainte merge Moartea
Și in urmă mamele noastre îmbrăcate in negru

Fraților,
Pentru luptă 
înainte merge cintecul nostru 
Și in urmă primii marți

Fraților,
Pentru luptă 
înainte merge steagul
Și in urmă mii de lete dansează

1977

In românește de 
Doina Anton și Dan Verona

MILE RADOVICI,
Ifwliri,. {nficân

re*  umasitâ^. După sărerea eaoe. htci
de 1*  xDCrtxitmFue cmolui. XTta a JmI • 
in«epar*t*.lâ  a externei *c«iui*_  Țoale *e»u-  
rile viețu sale- sint indiscutabil le**xe  de cxvsazi*  
diferitelor forme $i discipline *r5*tire  in care 
c-a manifestat spiritul lui. Prin arta oom] a ex
primat nu numai starea «a DCROOăli li rațiu
nile vestei*  dar și o inteiegere mai nrofurdâ 
a lumii : prin artă emul a desenstres d are 
simțul rimpuhii si *]  aonetitr in c*re  Trăiește, 
tn acest fel. internele personale ale aamhn mu 
sitziat densuor*  rațitmDor indrviduaJe : d a ară
tat că riie aă tr îi aer ii si să eoetftrtraaei si pen
tru ce lai ti. d * arfitaz câ «te o ființă faxaea- 
tz*tâ  cn znxiltâ iubire pen tra semenii săL

îmi place să cred câ ttnerti pncvxj si grafi- 
eem sesizează M mai mnh zmxi] seas, noul în
țeles *]  nou unii de artist. Ac«âa m este 
acea persocalitate egoistă. mdivMfiialixlă care 
luptă ru ambiție și crenlin pentru afirmarea sa 
personală, pentru intrarea într-o eternitate uto
pică. B trebuie să se giadeawcă că nu mai creea
ză pentru museu. ci eă arta sa. tabkrar-.le cale 
trebuie să fie porte integrantă * modnltr! în 
care trăiesc si muncesc oamenii: opera sa tre
buie să se adreseze prezentuluL

Mile Radovici: „Erou”

VLADIMIR DIMITROV,
Bulgaria, student la Conservator

îmi cer scuze că repet o afirmație care se face 
frecvent, dar aceasta este foarte importantă 
pentru adevărul pe care U conține : nu există 
artă neutru artă, există numai artă pentru po
por. ea trebuie să fie întotdeauna purtătoarea 
unor semnificații politice si sociale. Arta dispune 
de un mare potential educativ, de numeroase 
mijloace prin care poate contribui la formarea 
tinerei generații precum si pentru a întări încre
derea maselor in capacitatea loc de-a construi o 
lume mai bună. Acestea nu sint numai posibili
tăți ci o datorie a fiecărui creator. Mi-as permite 
să afirm că un artist se realizează cu adevărat în 
artă numai dacă îndeplinește o asemenea datorie.

Mircea Florin Șandru

YANNIS SERGOPOULOS,
Grecia, scriitor

(Acest text este un fragment din jurnalul pe 
care l-am ținut atunci cînd am fost în închi
soare. în timpul dictaturii. 1967—1974) :

..Culcat pe patul de fier din celula mea pri
vesc tavanul cenușiu pe care strălucește o pe
liculă umedă.

Acum pereții aceștia îmi sînt familiari, acum 
zidurile acestea murdare îmi sînt oarecum prie
tene. cu toate că. uneori, le-am lovit cu pumnii, 
cri le-am zgiriat, on le-am strigat în față ideile 
mele.

Deasupra lor a alunecat privirea mea ceasuri 
întregi, pină departe, prin fanta îngustă a fe
restrei.

Ziduri iubite, vă amintiți cum eram cînd am 
intrat pentru prima oară aici : o sălbăticiune 
speriată ? Acum vă salută de departe un băr- 
aat mai îndirjit și mai înțelept, un tinăr pen- 
iru care spațiul vostru cenușiu a însemnat o 
amară lecție de viată* 4.

MIODRAG BOGICI,
Iugoslavia, regizor de film

Sînt bucuros că reuniunea la care am parti
cipat a prilejuit un dialog sensibil, viu și des
chis, între tinerii creatori din țările noastre, că 
am găsit împreună noi modalități de cunoaște
re. de apropiere pe calea artei, un bun amba
sador al păcii si prieteniei între popoare.

Totodată, am fost interesat 6ă aflu cît mai 
multe amănunte despre noua generație de ci
neaști din România, despre care am auzit vor- 
bindu-șe numai lucruri frumoase; în acest sens 
a fost foarte util dialogul ne care l-am Durtat 
la ACIN. Personal, consider că filmul poate 
contribui la mai buna cunoaștere între națiuni, 
dat fiind limbajul său foarte direct, foarte ac
cesibil !

Filmul continuă să fie o artă foarte tinără, 
deși el poartă, în același timp, pecetea secu
lară a artelor care l-au precedat. Sinteză a tu
turor artelor, el vorbește în limba universală a 
imaginii, fiind un bun instrument de cunoaște
re reciprocă, de apropiere, de mai bună înțe
legere.

Documentarul, desenele animate, filmul ar
tistic alb-negru si in culori, de amatori sau pro
fesionist, fi Imul-artă tinără și pentru tineri este 
p treîxhe să fie un bun purtător al mesajului 
de p*ce.

KYRA ADAM,
Grecia, poetâ

Rinduri
O pagină albă, imensa singurătate 
Ir fața paginii albe
Setea ei de cuvinte, de sunete
De simboluri
O pogină alba ca veșnicia
Ca riduU ca realitatea fără ființă 
Pagina albă ca o oglindă 
Ca o apă, ca un deșert in care 
Te pierzi, te pierzi, te pierzi.

ZEKI ONEN,
Turci*,  activist cultural

Masa rotundă a tinerilor creatori din țări bal
canice la care am participat constituie un prilej 
deosebit de util pentru realizarea unei mai bune 
cunoașterii și apropieri a tinerilor din aceste țări. 
Totodată. în mod particular, cred că a fost o 
șansă pentru noi posibilitatea de a cunoaște ne
mijlocit România, poporul său, pe tinerii săi 
creatori, care își pun arta în slujba progresului 
social.

în această ordine de idei, aș vrea să vă spun 
că literatura română este apreciată și prețuită 
de către cititorii din țara mea. Personal am citit 
cu uimire și extaz fantasticele aventuri ale e- 
roilor lui Panait Istrati (in traducerea lui Yașar 
Nabi). Mai recent am citit traduceri din scrie
rile lui Zaharia Stancu (Jocul cu moartea, 
Șatra, Uruma fata tătarului și Desculț) și 
Liviu Rebreanu (Pădurea Spînzuraților) Dre- 
cum și poeme din lirica lui George Cosbuc. 
Tudor Arghezi, M. Banus. Nichita Stănescu. Ma
rin Sorescu și alții, apărute in diferite reviste 
literare. îmi face o deosebită plăcere să relev 
aici apariția unei lucrări despre România și pre
ședintele ei. Nicolae Ceaușescu : cartea profe
sorului universitar Necif Alpan intitulată : ..Ro
mânii și Ceaușescu" care a avut un răsunet larg 
în rindul cititorilor.

Din cite știu au apărut si în România tradu
ceri din literatura turcă. Aș fi bucuros dacă a- 
ceste traduceri reciproce s-ar intensifica și în 
domeniul creației tinerilor scriitori. Pentru 
mine, actul traducerii este un act major de crea
ție. care contribuie la stringerea legăturilor in
tre popoare.

SOTIRIS ADAMIDES,
Grecia, compozitor

Problemele fundamentale cu care se confruntă 
omenirea, epoca contemporană — război, pace, 
securitate, cooperare — pot fi rezolvate și prin 
intermediul culturii, artelor, ca purtătoare ale 
unui profund mesaj umanist.

Comunicînd prin artă, vom ajunge astfel la 
concluzia că, în fapt, popoarele doresc să con
struiască o lume mai bună și mai dreaptă, să 
trimită celorlalte popoare mesajul lor de prie
tenie și colaborare, pârtieipînd la schimburile 
mondiale de valorj culturale. De aceea, este ne
cesar să luptăm prin arta noastră împotriva răz
boiului, imperialismului, nedreptății. împotriva 
tuturor formelor de alienare a ființei umane.

Luceafărul
Revistă editată de 

UNIUNEA SCRIITORILOR 
din REPUBLICA SOCIALISTA 

ROMANIA

Redactor șef : Nicolae Dragoș 
Mihai Ungheanu (redactor șef adjunct). 
Teodor Balș (secretar responsabil de 

redacție)

REDACȚIA : Bncurești, Plata Scînteii Nr. 1, tel. 17 32 09
ADMINISTRAȚIA : Calea Victoriei Nr. 115, tel. 50 74 96 
ABONAMENTELE :
3 luni — 13 lei: 6 luni — 26 iei: 1 an — 52 le!
Tiparul executat la:
COMBINATUL POLIGRAFIC „CASA SClNTEII"
Paginator Nicolae Ion


