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Patria Lecția de omenie

A, n România de după Congresul al XI-lea, 1 mișcarea artistică de amatori — ca mod con
vingător și complex de a fi al culturii de 
masă — a căpătat o amploare fără antece
dente în istoria patriei. Dar în formula, deja 

redundantă, mișcare artistică de amatori, se cuvine 
subliniată imediat bogăția nouă a conținutului, anume 
identificarea ei cu Festivalul național Cintarea Româ
niei, organizat la inițiativa secretarului general al 
partidului. In și prin acest festival, aproximativ 2 
milioane de cetățeni au concurat întru afirmarea 
celor mai trainice temeiuri ale spiritualității româ
nești. Oameni ai muncii din uzine, laboratoare, de pe 
ogoare, âlevi, studenți și militari, în fazele locale, 
județene și republicane ale festivalului, au dezvăluit 
— și demonstrat, dacă mai era nevoie, — nesecata 
tradiție artistică a poporului nostru, amplu reafirmată 
în anii socialismului. Manifestare bogată a hărniciei, 
a patriotismului și civismului contemporan Cîntarea 
României a evidențiat nu numai valorificarea celor 
mai durabile dimensiuni ale folclorului, cît mai ales 
a permis o profundă afirmare a latențelor artistice 
ale tuturor, și aceasta în condițiile creării omului nou, 
constructor al unei lumi mal bune și mai drepte.

Cu ocazia Consfătuirii de lucru cu activiștii și ca
drele din domeniul educației politice, al propagandei 
și ideologiei, tovarășul Nicolae Ceauș eseu aprecia 1 
..în prima ediție a Festivalului național Cintarea 
României am obținut o experiență bună. S-au reali
zat unele lucruri care merită să fie subliniate, atit în 
ce pnvește participarea largă, cît și în realizarea unei 
mai mari varietăți a activității cultural artistice, pre- 
icum și în alte domenii. Dar aceasta este numai un. 
început. Se impune să folosim această experiență, s-o 
generalizăm și, trecînd Ia desfășurarea celui de-al 
doilea concurs, care va începe anul viitor — de fapt 
încă din toamnă — trebuie să ținem seama și să 
aducem îmbunătățiri hoturîte în acest domeniu. Este 
necesar, dș asemenea, să împletim activitatea cultu
ral-artistică de masă, toate domeniile ei. cu sportul, 
cu Daciada, cu participarea efectivă, îndeosebi a tine
retului, la toate aceste competiții. Trebuie să avem în 
vedere că începînd de anul viitor vom trece la. redu
cerea timpului de lucru, deci va crește timpul liber al 
oamenilor muncii. Legat și de aceasta, se impune sâ 
fie luate măsuri pentru o mai bună organizare a tim
pului liber al oamenilor muncii, îndeosebi al tineretu
lui". Tată un program demn de anii ce vin. începind 
cu octombrie 1977 și sfîrșind cu august 1979. cind țara 
va sărbători a 35-a aniversare a Eliberării, un nou 
festival al muncii. al hărniciei și bucuriei va rodi. 
Cuvintele, totuși, nu ajung. Se cere acum, cind avem 
experiență unei prime manifestări, să folosim ciștigu- 
rile privind calitatea unor participări, modul de des
fășurare a unor probe, scopul final al Întregii mișcări 
care, așa cum s-a subliniat, nu e dat de câștigarea 
unui premiu anumit acordat de un juriu anumit, ciț 
de coparticiparea tuturor în vederea dezvoltăm unei 
conștiințe politice și artistice apte să definească omul 
nou. în pictură și muzică, in poezie și teatru. In dans 
și cinematograf, se impun vehiculate cele mai ome- 
noase idealuri ale epocii, cele mai sensibile aspirații 
de integrare a individului în colectivitate, cele mai 
durabile evenimente is tori co-politice care au clădit 
ființa națională de-a lungul veacurilor. Si in cea de a 
doua ediție a Feativalului, superficialitatea, birocra
tismul și festivismul nu au ce căuta decit. cel mult, 
ca subiecte de satirizare. Nu a fost, dar mai cu seamă 
mu va fi o competiție de dragul competiției, ci o 
olimpiadă a spiritualității noastre unde câștigător e 
poporul, nu un număr oarecare de la urea ți ; câștigă
tor al unui viitor limpede și luminos, izvont dintr-un 
prezent dinamic, al eforturilor bărbătești și tocmai de 
aceea meri tind a fi celebrat prin Cintarea României.

Mircea Con stan tine seu

ca esență 
a ființei

d
in multele modalități lirice prin inter
mediul cărora se întruchipează astăzi, 
la noi. sentimentul iubirii de tară, cu
vîntul Iui loan Alexandru s-a distins 
de la îheeput prin unitatea de gînd și 

simțire, prin elaborarea estetică armonioasă — 
de-a lungul unei creații fecunde — a unui sis
tem poetic deosebit de complex, deschis marilor 
acumulări spirituale. întemeiat ne o credință pu
ternică in misiunea orfică a poetului ca îmblîn- 
zitoc și slujitor al firii. Dar. înainte de toate, 
ceea ce reprezintă interesul maxim pentru cer
cetătorul acestei valoroase lumi poetice este fap
tul că întreaga ei evoluție spirituală a fost si 
este consolidată pe evoluția — în concepția poe
tului — a noțiunii de patrie. Este primul lucru 
care îi conferă lui I. Alexandru o autenticitate 
de nedezmințit. Nefiind nicidecum simplu ..mo
tiv" poetic (in concepția tradiflorialâ a termenu
lui) patria este pentru I. Alexandru o ..figură**  
poetică (in accepție mauroniană). Cîntarea obse
sivă de sine este legată indisolubil de încerca
rea destăinuirii apartenenței la un topos (simtit 
și poetizat de La datul cel mai concret, pînă la 
cea mai pură esențiali ta te). Faptul că acest vast 
organism poetic, care este opera sa de pînă a- 
cum. că fiecare mișcare lăuntrică se constituie 
prin și pentru înțelegerea noțiunii de patrie (a- 
ceasta devenind însăși esența ființei poetului) — 
este un lucru atins numai de ppeții adevărați. 
și. prin urmare, o garanfle temeinică în certifi
carea unei adînci și puternice vocații a unui etos ‘ 
artistic exemplar.

„Drumul cel mai greu spre inima și cugetul 
omului l-a făcut patria. Despre adevăr și fire 
se poate âpune grabnic una sau alta. Iubirea de 
patrie ține de maturitatea omenirii și omul la 
rîndul său o descoperă La maturitate". (Iubirea 
de patrie. Tribuna — 20.02.1974). Este acesta un 
adevăr profund al poetului. Ridicat cu o tine
rețe teribilă și devastatoare dintr-un tinut care 
l-a marcat definitiv, de-o parte domol, de alta 
arid, liturgic și hăituit, senin si revoluționar, o 
Transilvanie a cărturari ei trase pe roată, a mun
cii aprige și a unui patriotism clocotitor. I. Ale-

Dan C. Mihăilescu

a teatrului
nescris
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CONȘTIINȚĂ A ȚĂRII
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TĂLMĂCIRI DIN
JACQUES PREVENT

deseori cu modalitățile de 
proprii Commediei dell' Arte, 
însă n-a cunoscut-o. asimilat 
folcloric în general, cbiar 

i s-a putut depista cu certi- 
descendența din celelalte spe- 

mai bine cunoscute.

omparat 
expresie 
pe care 
eetrului 
dacă nu 

tudine filiația sau 
cii și forfne ale acestuia, 
teatrul nescris continua să existe ca o realitate 
vie și tulburătoare a teatrului sătesc din Româ
nia. în absența studiilor teatrologice relevante 
pentru specificul său, ignorînd claustrările for
male, rigide, ca și disputele teoretice despre 
sine, care s-au dovedit nu o dată sterile, teatrul 
nescris continuă să-și uimească spectatorii prin 
sinceritatea ” ’.
improvizate de fiecare dată altfel în fața publi
cului.

Nimic nu
cut dintr-un îndemn sau altul, chiar dacă aces
tea nu-i vor fi lipsit la nivelul fiecărei colecti
vități în parte, căci și teatrul nescris, ca orice 
teatru serios de altfel, și-a avut și își are ani
matorii săi adevărați. Nimic nu e forțat, nimic 
nu e impus, nimic nu e Știut precis și sigur 
dinainte, nimeni n-a dat nici o indicație de re-

emoției șl spontaneitatea replicii,

lasă să se Întrevadă că s-ar fi năs-

Victor Parhon
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Mihăescu despre : „$ase căluți in galop" de Ion 
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Demnitatea
criticii

Cadou de pasăre 
Un papagal foarte bătrân 
veni, aducându-i semințele sale 

de floarea soarelui 
și soarele intră in închisoarea 

copilului.ondiția criticului îi impune să fie, deo
potrivă, un contemplativ și un activ. 
El nu este doar un om de cabinet, ci 
o persoană care iese în for. între cri
tică și viața publică este un adevărat

sistem de vase comunicante. Atunci cînd critica 
Iși întrerupe comunicarea cu țări muri le diverse 
ale vieții publice, ea se condamnă pe sine la 
izolarea mandarinatului și la sterilitatea vorbirii 
în gol. Grămăticul alexandrin, propunîndu-și 
teme futile, rumegind aceleași cuvinte la nesfîr- 
șit, este un caz-limită al criticului care nu par
ticipă la dezbaterea marilor teme ce interesează 
umanitatea contemporană. Căci, cu adevărat, cri
tica este, printre altele, arta ziditorului de punți. 
Punți intre spirite, între opere, între registre ale 
vorbirii, intre minte, simțuri și simțire. E simp
tomatică, în acest sens, preocuparea tot mai in
tensă pentru domeniul comunicărilor, în zilele 
noastre. Asistăm La mutații nu numai în tehni
cile comunicărilor, ci și în structura însăși a 
relațiilor pe care le presupune comunicarea. Or, 
Criticul este un ins care promovează, prin vo
cație și prin disciplina sa. comuni cares.

Critica actuală utilizează «pe țiul —
tice pentru a institui dezbateri ce nu aînt ex
clusiv estetice. Sau, mai exact, opera de artă se 
oferă criticului ca un univers ce se cere explo
rat, pus în relații cu alte universuri ale cunoaș
terii sau activității umane și valorizat cu jude
căți de valoare ce țin de un orizont axiologic 
mai vast decit cel estetic. într-adevăr, intr-un 
secol in care literele și artele au trecut printr-o 
profundă criză a tiparelor, a structurilor, a in-

îndrăgostirii trădați 
Eu aveam o lampă 
ți tu lumina. 
Cine a vândut fitilul ?

J

Nicolae Balotă

ECOURI

0 ședință
animată

A n limba română, ca gi în alte 1 romanice, substantivul ..ședință" 
vine din verbul ..a ședea", astfel 
sub înțelesul modern de confruntare 
operativă, din mers, se păstrează unul 

maj vechi, de odihnă si taifas. în sensul său 
etimologic cuvîntul ..ședință" nu este, prin ur
mare. numaidecit o expresie a spiritului practic 
și a dorinței de acțiune — așa cum s-a acredi
tat în vorbirea directă — ci. mai curînd. numele 
unui ceremonia] al comunicării senine între oa
meni. în genul celui înfățișat de Marin Preda în 
remarcabila sa nuvelă O adunare liniștita.

..A ședea strimb si a judeca drept", a ședea, 
în onco caz. adică a ieși pentru o clipă din tre
pidația si vacarmul existentei si a gindi în de
pună liniște, lăsind ideile să ardă înalt, aseme
nea făcliilor netulburate de nici o adiere din
tr-un templu — iatâ ceea ce nu pot realiza per
sonajele lui Constantin Toiu din romanul Galeria 
cu vită sălbatică, la furtunoasa ședință de veri
ficări la care iau parte în 1950,

Să ne amintim, mai întîi. episodul. Reta Mou- 
chon. tinăra de familie bună, „educată în copilă
rie la călugăritele franțuzoaice luminate, cu lec
turi Îndrăznețe din Montescquieu. Diderot", și 
ducind această libertate de gîndire căpătată prin 
educația pinft La o aderare sinceră. împotriva 
intereselor clasei sale, la marxism — „un mar
xism viu. curgător, gindind totul într-o continuă, 
surprinzătoare mișcare, jnvingind sau convingînd 
de la sine“ — Reta Mouchon decj (care, pentru 
a nu fj suspectată de snobism, igj ortografiazâ 
numele ..Mușon“) urmează să fie supusă verifi
cării. Ceea ce i s-ar putea reproșa, punîndu-i-se 
la Îndoială convingerile comuniste, este. înainte 
chiar de descendenta sa burgheză, faptul că s-a 
convertit ci nd va la catolicism, Tinăra. inteligentă 
si demnă, este hotărită să răspundă deschis la 
o asemenea Întrebare, ar A ti nd că n-a făcut-o 
sub presiunea mediului, ci dintr-un elan spon- 
ten, la virsta pubertății si că. in orice caz. gin
erea ej emancipată este în afara a ceea ce se 
Înțelege !n epocă prin misticism. Iată insă că 
Grigore Spuderca, un prieten al familiei și un 
om cu simt de „orientare", o sfătuiește să for- 
S’uleze un alt răspuns, mai „diplomatic", con- 
vingind-o chiar să organizeze un fel de repetiție 
acasă, in noaptea premergătoare ședinței. Acesta 
este primul obstacol in calea realizării unei co
municări reale : „diplomația", cu toată subtili
tatea pe care o presupune, reprezintă o tehnică, 
nu o știință, adică o ingeniozitate subordonată 
intereselor imediate si în nici un caz un „joc cu 
mărgele de sticlă". Adoptînd-o. Reta Mouchon 
se pregătește să aducă. în spațiul prin definiție 
pur si purificator al ședinței, al schimbului de 
idei, o tensiune străină, vulgară, o reeditare Ia 
pioporții reduse a luptei pentru supraviețuire 
care animă regnul uman. Printr-o lovitură de 
teatru ■— Spuderca se „căiește" brusc si mărtu
risește totul în fata comisiei consternate — în
scenarea se prăbușește ca un castel din cărți de 
joc. fără insă ca astfel să lase loc unei reexa
minări calme, lucide a întregii întîmplâri. De 
fapt, firele ședinței sînt tinute acum în mînă din 
umbră de Spuderca. diplDmația lui mai josnică 
si de aceea mai eficientă înlocuind diplomația 
șubrezită de prea multe scrupule a Retei 
Mouchon.

în afară de sinceritate, de bună credință, șe
dința presupune si o perfectă democrație, o ac
ceptare a dreptului oricărui vorbitor de a avea 
altă opinie decît aceea a ascultătorilor săi. Este 
exact ..regula" de care se prevalează Chirii Me- 
rișor. protagonistul romanului. în momentul în 
care se hotărăște să intervină în favoarea zia
ristei ostracizate. După încercarea ej eșuată, 
aceasta reprezintă o a doua încercare de a face 
să se desfășoare cu adevărat o ședință în sala 
si la ora anunțate. Condițiile însă nu sînt priel
nice. Din cauza marilor diferente de educație și 
cultură dintre participant], dar mai ales din 
cauză că nu este timp — timp istoric — pentru 
a lua în considerație toate opiniile. Chirii Me- 
rișor. cu cazuistica sa atemporală si inoperantă, 
care îl face să pară că se scufundă în fraze „ca 
un înotător temerar, doar capul mai văzîndu-i-se

limbi 
pro- 

ineît,
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Traian IancuCopil din Oaj — Fotografie de luliu Pop

Hieroglifa

0 istorie
Capitolul pe care îl 

mentează anii de scoală în 
destinul nostru este unul 
hotărî tor din punct de vedere 
spiritual. Obișnuim să afir
măm că în cultura cuiva 
..anii de ucenicie" s-au do
vedit hotăritori și prin a- 
ceasta divulgăm nu numai 
un adevăr cu puternice sem
nificații evocatoare, dar a- 
ducem implicit si un omagiu 
dascălilor care au îndrumat 
cu generozitate nepre
țuită și tenacitate înțeleaptă 
traiectul a zeci de generații. 
Recent, am parcurs cu in

teres și bucurie lăuntrică volumul „Istoria învățămîn- 
tului din Oltenia", datorat profesorilor Nicolae Andrei 
și Gh. Pârnută (Editura „Scrisul românesc". 1977), iar 
imaginea ultimă a fost aceea de excurs captivant pri
vind una din liniile de forță ce au secționat zbuciu
mata istorie a „micii Valahii". Autorii subliniază cu 
insistență și argumente întemeiate o idee incitantă. de 
o neîndoielnică modernitate : vechimea învățămîntului 
nostru este strîns legată de cea a culturii românești și 
o aserpenea întrepătrundere organică apare ca evi
dentă pe- aproape întreaga noastră existentă istorică. 
Viziunea cărții, științific structurată, este integratoare, 
fiindcă, urmărind supunerea la obiect în cadrul unei 
zon6 geografice, autorii se văd nevoiți să instituie am
ple și motivate conexiuni cu istoria întregii țări.

într-o etapă cind școala își resuscită cu maximă acui
tate funcționalitatea predestinată — factor de cultură 
și civilizație — cartea lui Nicolae Andrei și Gh. Pâr- 
nuță devine un argument palpabil prin apelul La tra
diție, pe care ne-o relevă merituoasă în anii de pio
nierat și încărcată de prestigiu în epocile înfloritoare. 
Lucrarea anunță o serie mai amplă. întîiul si masivul 
yolum oprindu-se la 1848 : este, cred, un prim Indiciu 
al meticulozității și rigorii ce definește această ne
cesară... și utilă întreprindere pe care o consider in
teresantă nu numai de specialiștii domeniului.

Romulus Diaconescu
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Ce singurătate 
să nu înțelegi înțelesul 
atunci cind există înțeles

Și ce singurătate 
să fii orb pe lumina zilei, — 
și surd, ce singurătate 
in toiul cintecului

Dar să nu-nțelegi 
cind nu există înțeles 
ți să fii orb la miezul nopții 
ți surd cind linițtea-i desăvirțită, — 
o, singurătate a singurătății I

Nichita Stănescu
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Cîntec
pentru omul nou
Din visul iubirii, a'bastrâ văpaie. 
Aripă de-argint ne-am făcut pentru zbor, 
Păzirăm izvorul, cu fulger ce taie 
Nou drum, de lumină, in vatră de dor.

Partidul urmirdu-l, doar mugur zvîcnește, 
Câ-n drumu-i Geneza sculptează, la crez. 
Incendiul de fapte, in fructul ce crește. 
Cum, altfel, partidul, om nou, să-l urmezi ?

Cum, fără griji, osteneli, zvon de brume. 
Cum, lin mers, poți gindi către rosturi ? 
Fericireo-n răscruci, orișiunde pe lume, 
Iși găsește, la greu, înțeles și-odăposturi.

Doar așa, Ea, Brindușa, surîs de frumsețe 
Din arderea noastră-n septembrie suna 
$i zarea cea roșie și stele semețe,
Dau patriei vraja străbună •

A n septembrie, odată cu echinoxul de

1
 toamnă, cade anul mort ii Iui Vennliu. 
părintele Doeziei europene. acum 
aproape două mii de ant Născut In
tr-un sat din nordul Italiei dintr-o fa
milie țărănească, după studiile la Roma se va 

întoarce în vatra Părinților săi unde va trăi in 
inima naturii lucrind pămintui, cresclnd si Păs
torind turme de oi. scriind in anii maturitAtii 
cîntările nămîntului natal cuprinse in celebrele 
cârti Bucolicele si Gearxicele ce-i păstrează, 
pînă astăzi, numele alături de cele mai dăruite 
din cîte cunoaște omenirea. A inteles din copi
lărie greul muncii, labor improbus. prin care U 
vin omului toate binecuvintările. a știut că su
doarea frunții este izvorul statorniciei si măre
ției omenești si s-a aplecat cu toată stăruința 
si compasiunea de acest om al trudei asupra 
pămîntului aspru si sălbăticit care prin veghea 
lucrătoare a omului poete deveni grădina rodi
toare si odihnitoare. Prin cîntările acestea do
mo a le și întelente ale acestui blind si adine si 
hăruit fiu al ponorului său. spun tnvătatii. s-au 
deșsălbăticit pădurile Europei, au secat mlaști
nile si întunericul nerodirii si pămîntul a deve
nit grădină. Cuvîntul Cultura este al lui Vergi
liu si înseamnă nutinta locuirii unui tărim în 
vederea nașterii de prunci si sporirii întru pace 
si bunărinduire. Vergiliu deșteaptă dorul după 
un loc statornic, gustul unei Patrii, așezarea

omului Intr-un loc și cultivarea acestuia prin 
lucrare si nadă uluire. Toamna, spune poetul ce 
a semănat cu lacrimi trudind cu răbdare anul 
întreg. este vremea bucuriei, a gloriei, cind vita 
de vie pogoară -aurul soarelui De Dămint si 
fructele varsă mireasma cea dulce De crengile 
ce-au biruit furtunile.

După lucrare urmează Glorificarea ne care 
omul trudei. păstorul si țăranul. le viețuiesc In 
ritmul firii din vremi imemoriale.

A noi de La Vergi li u ne-a rămas tuturor poe
ților acest dar al lacrimilor — donum lacrima- 
rum — această milă față de toate creaturile, 
această comoasiune Intru înseninare si isbăvire 
care este măsura de aur a cugetului inimii 
omenești.

Cind Vergiliu spune : sunt Iacrimae rerum, 
va atinge acea coardă profundă si ultimă în 
care trans oare armonia înstelată, acea depen
dență renăscătoare și împlinitoare a tuturor 
creaturilor din univers. Nu putem încheia acest 
gînd fără a pomeni de bucolica a patra care 
i-a adus titlul’de părintele occidentului în care 
vorbește despre pruncul păstor ce va încheia 
veacul de fier al omenirii si va lăsa să înflo
rească eonul de aur pentru toate neamurile 
Intru Dace si bună rodire, fiul bucuriei pentru 
care Amor vincit omnia. Alex. Ștefănescu

loan Alexandru Continuare în pag. a 6-a



înt critici pentru cqre 
alegereo unui subiect 
ori a unei teme de 
discuție reprezintă nu 
atit o problemă de ne

cesitate Intimă sau de oportu
nitate contextuală a propriului 
punct de vedere, cît o chestiune 
decurgind mai mult din pre
zumțiile unei orgolioase diferen
țieri. Acel moment al opțiunii 
care definește atît de bine cli
matul spiritual al unui critic 
devine, de cele mai multe ori in

cronica literară
atori condiții, un prilej sau, mai 
exact spus, o supapă a vanită
ții. Cutare carte ori cutare temă 
nu sînt alese și abordate, așa
dar, pentru câ ele ar corespunde 
eventual sensibilității afinități
lor sau preocupărilor de căpete
nie ale criticului în cauză, ci 
pentru că ele sînt, cel mai ade
sea, subiecte „la modă" și, prin

Nicolae 
Ciobanu

urmare, constituie nimerite oca
zii de paradoxală și rapidă im
punere. Tehnica ar fi aceea a 
plonjării imediate și fără pre
cauții în bulboana dezbaterilor 
la ordinea zilei ori in șuvoiul su
biectelor cu cea mai mare priză 
de moment, aidoma unui înotător

„ÎNSEMNE
ALE MODERNITĂȚII"

care nu apreciază cum se cu
vine nici cdîncimea apei și care, 
pe deasupra, nu-și evaluează 
corect nici posibilitățile perso
nale. Totul e de a te afla, cu 
alte cuvinte, oportun sau pur și 
simplu la întîmplare in centrul 
atenției. De aici, de pildă, e de 
observat și felul cum unele 
opera sau unii scriitori concen
trează, la un moment dat, aten
ții critice pe care nu le-ai fi bă
nuit cu nimic interesate in elu
cidarea și definirea statutului 
lor. Este bine, se qindește pro
babil, ca atunci cînd se vor
bește insistent despre Miron 
Costin să semnezi cît se poate 
de repede șl fără cine știe ce 
pregătiri prealabile o carte des
pre Miron Costin ș.a.m.d.

Firește, sînt opere, controverse 
sau discuții literare ce impun cu 
necesitate implicarea fiecărui 
critic caro își înțeleqe menirea. 
A te sustrage de la ele ar în
semna să-ți pui sub semnul în
doielii calitatea de critic. Dar, 
în același timp, fuqa după „ca
zuri" ieșite din comun sau aleqe- 
rea unor scriitori și a unor opere 
numai pe considerentul exterior 
că sint binevenite prilejuri de a- 
firmare critică prin ecourile De 
care le trezesc, deci în afara 
unor preocupări care să-ți legiti
meze intim demersurile, repre
zintă nu o manifestare reală a 
vocației de critic, ci o sim*'  
prezumție. Opțiunile criticului 
sînt și în acest caz, ca întotdea
una dealtfel, edificatoare atit 
pentru gusturile Iul literare, cit 
și pentru calitatea sa morală.

Nu o astfel de vînătoare. eu 
substrat ușor reperabil, după 
„mori" subiecte, apte de a unqe 
peste noapte un critic, indife
rent de modul cum rezolvă prac
tic problemele, caracterizează 
critica lui Nicolae Ciobanu. Me
todic, prob, cu o modestie pro- 

,fesională care vine atît din coe
rența sa de istoric literar ce știe

că nici un rînd privind literatura 
nu trebuie lăsat pe dinafara ei, 
cît șî, poate, dintr-o generozi
tate subsumabilă temperamen
tului moldovenesc, autorul în
semnelor modernitâții se apli
că in ultimul său volum unor 
teme la care, in genere, orgo
lioșii sau exclusiviștii estetizonți 
ai criticii s-ar uita cu mefientă. 
Ei bine, criticul nu strimbă din 
nas la nici unul dintre sub actele 
care, după alții, ar constitui în 
majoritate cazuri esteticește cla
sate, minore sau chiar desuete. 
Ci, dimpotrivă, investește in ele 
o răbdare și o seriozitate a lec
turii și a demonstrației care prin 
însăși forța lor persuasivă sînt 
capabile a pune pe qînduri și 
a invita la operația recitirii dacă 
nu chiar la aceea a reevaluării. 
Este in felul în care citește 
unele cărti Nicolae Ciobanu — 
și acest lucru se vede cel mai 
bine in exeqezele dedicate unor 
laturi îndeobște socotite secun
dare ale operei unor mari scrii
tori — o chestiune mai mult de 
„bun-simț" decit de metodolo
gie, metodoloqie pe care, fără 
a o nesocoti, criticul lasă a se 
înțeleqe în același timp că nici 
nu o privește ca pe o habotnică 
metodă „de Interpretare. El este 
un riqorist, tatonînd lent terenul, 
din aspect în aspect și din refe
rință in referință, temător de a 
nu lăsa nimic pe dinafară — 
ceea ce înseamnă, cu propriîle-1 
cuvinte, „un scor de sistemati
zare a analizei- — dar un riqo
rist mlădiat tocmai de exiqen- 
țele bunului-simț. Această din 
urmă însușire îl face să se în
doiască de faotul câ s-a spus 
absolut totul despre proza lui 
Bacovia, despre nuvelele lui 
Calinescu sau ale lui Comil Pe
trescu, dupâ cur*  toee să

întrebe dacă o altă lectură, mai 
atentă poate, n-ar fi in stare sa 
găsească aici ori in alte locuri 
mai trecute cu vederea de că
tre critică (memorialistica lui 
Ionel Teodoreanu, proza lui Eu- 
sabiu Camilcr), acel simbure de 
„modernitate" la care să se ra
cordeze cititorul de oii.

in acest context interpretativ, 
unele propuneri pentau o noua 
Lectură sint. nrd vorbă, judici
oase. Astfel, pentru o da .un 
exemplu. Nicolae C obanu ci
tește interesant memorial iști ca
lui Ionel Teodoreanu, descope
rind ocol o unele „teme" privile
giate. cum ar fi prietenia („în
scriind prietenia in categoria 
privilegiată a miracolelor vieții, 
memorialistul nu ezită a și-i 
apropia pe cei dragi dintr-o 
asemenea perspectivă afectiv- 
el eg iacă, profund sentimentală, 
îneît aceștia se desprind parcă 
de condiția lor de persoane 
reale șl se întrupează în per
sonaje fabuloase"), pentru ca, 
axindu-se pe același sub:ect de 
analiză, criticul să conchidă cu 
justețe și intr-un mod care pla
sează realmente sub alt req-m 
paginile din Masa umbrelor : 
„Fără să fi bănuit el însuși, p-o- 
babil, Ionel Teodoreanu atnge 
mult rivnita treaptă a proze de 
vigoare realistă, despovărată de 
metehnele stilului ..mede'e*  st" 
tocmoi în aceste paq'nî înfio
rate de patosul eleg ac al odu- 
cerilor aminte". Desigur, insă, 
că mai vechi aserțiuni ale isto
riei literare nu pot fi sch mpete 
cu una, cu două si prmtr-o de
monstrație ce uzează mei a 
seamă de criterii'*  ae-e-oz fct 
decît de pregnanta
lor și. în ce "e privește. 
nem *a  c/pcc mc.z- fcrx Cfi sâ

valoarea prozei lui Bacovia, cu 
statutul nuvelelor călinesciene 
sau cu locul pe care îl ocupă 
in cadrul întregii creații o auto
rului nuvelele lui Camil Pe

trescu. Sintem, firește, de acord 
că toate aceste aspecte ale 
creației unor mari autori nu tre
buie trecute cu vederea, din pre
judecată, din snobism sau din
tr-o superficială referință, dar 
tocmai încadrarea lor în ansam
blul operei privită in totalitate 
este latura mai puțin apăsată 
de critic. Ca acțiune recupera
toare, însă, cum foarte bine a 
numit Lucian Raicu această 
nuanță a criticii lui Nicolae Cio
banu, eo are meritul de a ne 
readuce în memorie lucruri peste 
care din comoditate, din obiș
nuință, din confort intelectual 
etc., sîntem tentați adesea sd 
zăbovim cît mai puțin cu pu
tință.

Dintre exegezele cele moi 
extinse ale cărții, două sînt con
sacrate unor poeți cărora critica 
le-a rămas, de asemenea, datoa
re in multe privințe : A. E. Ba- 
consky și Ștefan Augustin Doi
naș. Și in aceste studii, Nicolae 
Ciobanu pornește la drum cu 
aceeași seriozitate din care și-a 
făcut prima trăsătură a criticii 
sale, nescăpind mai nimic din 
vedere, atit dintre volume, cit și 
din referințele ce puteau fi folo
site. Din păcate, însă, demon
strația, cam lungă și lâsînd Im
presia unei incrincenări inter
pretative (vizibilă și la nivelul 
Stilului, uneori greoi), abuzează 
de căile pe care înșiși poeții 
avizați aici le-cu deschis anali
ze critice în propriile lor paqinl 
eseistice. Or, nu întotdeauna 
ceea ce spun poeții la nivel teo
retic și discursiv trebuie luat ad 
lîttarG^ pentru exegeza poeziei 
kx. De piWa, sfătuind a nu ne 
Lăsa Io lectură „total captivați 
de vraja eoic-dramcticâ a textu
lui baladesc" al lui Doinaș pen
tru o nu risca să pierdem posi
bilitatea de a descifra simbolis
tica „scenor’jkjl" ideatic, Nico
lae Gobanu retează, dupâ opi
nia noastră. tocmai una din 
căile oabs-i ce ao-opiere față 
de oceastă poez« in care „sce- 
— _ ' c s -1 -• — ade
sea •• pretext pentru lirismul 
mcîenei p a! obiectelor In

-•••.r-*.  ne-:*u  struc
tura — cel mai
im©i n ț oe dm oojd al auto- 
rțriui — esta p footed câ nu in 
c*9d  oe>’<*Jtnr  . mos.'vtatea In- 
treo^-'de' si la paqi-
*4e sale Dfce reai abwtrta. Ast
fel. perre -Ctaxsxlx* ce com
pun o «ecficrw a ce-tK se gă
sesc tax±c sH*  : Vasife

G. . j os<tie a cri-
tev sou Pa^e'Dan ;

ecentul roman al

r
lon Dumitru Teodo- 
rescu a avut, se pare, 
o gestație îndelungată, 
crescind intr-un an cit

alții într-o lună. Astfel, încă 
acum noua ani, în volumul de 
debut „Fierbinte vint cu nisip" 
(E.P.L, 196â) figura povestirea 
„Șase căluți în galop" pe care 
autorul o va menține și in 
„Aproapele" (Ed. „Facla", 1974), 
dezvoltind-o însă prin adăuga
rea unei secvențe întitulată 
„Orașele de la ora patru". In 
noul roman („Șase căluți în 
galop" — Ed. „Cartea Româneas
că", 1977) cele două povestiri 
devin, în ordine, Prologul și Car
tea intii-Bâruță, urmate de alte 
cinci cărți, inedite, avind drept 
titlu numele celorlalți membri ai 
grupului : Chilezan, Aftenie, Ta
tar, Hipp, Copil. Romanul ridică 
o chestiune de larg interes și 
anume, posibilitatea integrării 
în viața socială a tinerilor vino- 
vați de incălcorea legilor. Este 
cazul celor „șase căluți", ado
lescenți ieșițl de curind din ins
titutul de reeducoce și angajați, 
în grup, ca muncitori in aceeași 
uzină. Prima reacție este „ga
lopul nebunesc", tentativa de a 
absorbi dintr-o răsuflare liber

„ȘASE
CĂLUȚI IN GALOP'

tatea oferită de noua lor condi
ție. Exuberanța și extravaganța 
manifestărilor grupului par a 
proba depășirea șocului de o- 
daptare. De fapt ele încearcă 
să mascheze un complex al frus- 
trației, adine înrădăcinat in su
flete, care-i izolează, îi deter
mină să privească cu suspiciune 
pe cei din jur, să selecteze din 
acțiunea mediului doar ostilita
tea și sâ-i replice violent O 
astfel de replică îi va aduce din 
nou in fața justiției, lărgind rup
tura și amenințind cu un divorț
definitiv. Adaptarea se va pro-

duce totuși, dar nu în grup, o 
individual, ca rezultat ol tatai 
dificil proces de echilibrară, 
parcurs de fiecare din ca e șase 
personaje. Eroii lui I. D. Teodo- 
rescu sint oameni com^cati di
ficili, de ascuțită sen abilitata, 
exacerbată prin grefarea pe 
traume morale, care morwaxo 
ciudățenia comportament ji ți 
explică evoluția aparent con
tradictorie. Baruțo este orraa. 
abandonat la doua săptoax.-.i aa 
la naștere în tramvai și crescut 
in atmosfera casei de cop Un 
puternic sentiment de inie^ori- 
tote îl domină, dictind^-i acta 
prin care încearcă să se ei -ce
re ze. Nu reușește la exeme*-'  
pentru școala de șoferi ți. bron
zat de obsesia nepuâcței. fwâ 
un camion, în intenția de o-s*  
dovedi priceperea. A«ntura se 
încheie cu un accident, urwoi 
de internarea minorului în îns-

âv, «C» â*

taaota -.■ofrri

tar*cr tetafota core ta-Oa daaea

ir<

viața cărților

Izvorul 
folcloric

baladele 
arborei 
r

catataMtor «I ItapAoM ca we 
fl cb ctaAalfc. Aceetaft totadta bb 
M tftaTM **C*P*A  d ta
espâo «***■  peadtatan. danteas
ca pvte taodtata **tae  vwcv 
ge*e  ți ©ccepto-a- Ataâtarea

«Abataneajâ ML Scrw- 
toxW we aă foca dia» taMB

Valentin F. Mihăesea
Continuare ia pag. « 7-a

• Atmosfera de incantație, de trezire din vers a unor 
forțe ascunse, numite dar nestăpînlte, domină lirica lui 
Stelian Gruia.*)  Arbora este proiectată ca un tărîrn mi
rific, loc edenic In care duhurile neștiute ale naturii își 
mai fac încă simțită prezența. Spațiul fizic se retrage, 
pentru a face loc unul spațiu stlhlal : „Vezi, Arboră, că 
nu-1 modru / Ml ți-1 duci In ochi de codru / Să asculte 
zvon de stele, / Zborul încîlclt de iele, / Unde dorul 
nu-i stingher / Ci copac, pripon de cer“ (Balada lui 
Castan).

într-o asemenea lume este evident că fiecare existență 
este una tensionată, atrasă de forțe oarbe, sorbită de 
puterea dorului. Mirificul teritoriu nu este un loc al li
niștii și Împăcării, căci o spaimă surda, o stranie neli
niște Ii bîntule hotarele, Buhele, duba. ielele și alte 
întruchipări fantastice dau concretețe zbuciumului său 
primordial. O stare de apăsare, de primejdie presimțită 
dar necontrolabilâ se așterne asupra Arborei : „Nopți În
frigurate, / De păcură / Cluha prin ferigi / Se strecură f 
Cu trupul de șarpe / De chiciură / Pe negrul Arborei / 
De păcură, / Cu spaimă țesută / In barbă, / Veșnic / Se 
tîrîie-n iarbă..." (Balada nopților negre).

Poezia lui Stelian Gruia e mal mult murmurată decît 
rostită. Versul se scurge fluent, ca o litanie șoptită, egal 
cu sine și fără asperități. Ritmurile sale se apropie de 
deseîntec șl bocet, prin reluarea obsedantă a unei for- 
mule-refren, prin instaurarea unui spațiu dofhlnat de 
forțe obscure. Cititorul are sentimentul că poezia încă 
se caută pe sine, că poetul Încearcă tot felul de formule 
pînă a o găsi pe cea mai densă, pe cea mai bogată în 
sensuri. Acumulările succesive, variațiunile pe aceeași 
temă, reluînd aceleași cuvinte și recombinîndu-le cu te
meritate, pregătesc cadrul In care se va înscrie fulge
rător imaginea-cheie, condensată și plină de miez : „Pe 
nopțile scurte, cu lună / Arboră, ți-i lumea nebună / 
Că geme foșnetul ierbii : / Vin cerbii / Coboară de prin 
codri cerbii I / Li-i dor de umbrele porților / Li-i foame 
de poamele morțllor..." (Balada nopților cu lună).

Lirica lui Stelian Gruia își trage sevele din viziunea fol
clorică asupra lumii. Configurând o lume construită cu 
ajutorul categoriilor acesteia, el le insuflă o viață nouă, 
reinterpretîndu-le și asumîndu-șl, alături de experiența 
conținută de textul popular, o trăire autentică șl perso
nală a noului orizont poetic.

Mihai Coman
• ) Stelian Gruia t „Baladele Arborei", Editura „Cartea 

RomAneascâ", 1977.

O monografie a 
romanului poetic

l îmi Tir fi at tAiw rccuan vwiax*  Mior.t. opnndu-se asu- 
mv fnaees. unp>t de Marcel Proust. Ro- 

Maart pirnr este conceput ca o monografie problema
rc*  șa interogativ*,  ca un eseu experimental eare-șl re- 

CBBX1MAUX» ultime, definițiile rigide, ex hau starea, 
categorie estetică nouă, desemnată prin romanul 

pome, e văzută ea un spațiu continuu — idee directoare a 
v^ouor rudixior Irinei Mavrodin —, In spațiul conti- 

al litera tu n£ Lectura este concepută de autoare și 
(fe asemenea, ca un spațiu continuu deschis mai 

— _ | tipuri de relapi critice ce raportează romanul poe-
rz ia ooezM. fenomenologie, existențialism, poetică, fi
se*  cuantic*.  psibo-critieA, făr*  a-1 reduce La o uni
vocă ilustrare a acestora. Canea ne propune nu numai 
c nveditape asupra romanului francez din secolul XX, 
kegat de nomele unor scriitori ca Proust, Robbe-Grillet, 
Na!£.abe Sarra-te, Micbel Butor, Le Clezio, Aragon, 
r—d țj on mod de a medita, o lecție a 
laciarHar complementare paradigmatice și sintagmatice, 

gt pnbo-critlcc, sincronice șl diacronice. Primul 
este o Introducere In cercetare. EI cuprinde o 
a noii forme romanești șl opțiunile metodologice. 

E an capitol presărat de ipoteze și postulate, de teze 
nrojEaae și precauții necesare, in care Irina Mavrodin 
ne decvUms laboratorul itudillur șl eseurilor sale, expe- 

sinuoase, hățișul lecturilor, ideilor și impresiilor 
«jguurilBdn-ae. cu excese de scrupulozitate șl arbores
cente paranteze ce aurprind modul In care i-au scris 
«mtGs acasiel cărți, 1 tinerariile facerii lor. Deci, o inte
resam*  fenomenologie a lecturii critice, un du-te-vino al 

■P ta nuanțărilor. Urmează eseul de rezistență al 
: Bepen pentru a lectură poetică. Acest am- 

rtaoat de a perspectiv A [durai*.  El ține 
ie teoretice ale romancierilor, de textele 
> romanul Irtr-o r el ape ne hibrida cu

de Albert Begum, Georges Bataille. 
Pxaon. Geneue. 34aance Biancbot, Jean-Mlcbel 

de prlaripăpoeticii lui Jakobson, Barthes, Grei- 
precum |i de artele poetice impuse de 

■*.  Fiancla Ponge ș.a. Reflectarea noului 
i aceste ogltaz] paralele și complementare 
eă o atitudine critică de semnificare, va- 

w. a cooținuturilor lui estetice ți
■ ta raBxsee. în același timp, cartea Irinei 

e «ia act polemic. Nu numai prin ultimul ca-
■ s tetw*  problematică ai aocio-cri-
■ Ipoceaeie extreme. E folosit jocul 
k irnpif un regim deschis intero- 
W. defluuqv. de-a lungul analizelor. O

ar fi profintaslă ta spațiul Literaturii 
Ine. a Mavrt<t-. așează, nu In timpi ă- 

Peveazu « Nooa ■ true tur ă ți aperi 
pratre tnza^e esențiale ae atrag 
not structuri romanești (termenul ne 

Maxes iui. exclam*  autoarea). Krista 
Ca ani Pa i □ despre autenticitate, cel 

■ee eclor semnate de Nathalie Sarraute. 
& dos repere pe care Irina Mavrodin ni le 
. XLe, aste adevărat, nu fac obiectul cer

tate- O irafte a romanului poetic, dincolo de
e Czerauiru franceze, nu va putea face Insă ab- 

asnepe de ete. Bogată in informații, originală pnn 1 po
leac. arm îrtne*  Mavrodin se impune în exegeza noului 
ro~a>n ca o eontribopc de referință

Doina Uricariu
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ecomandînd cititorilor 
cartea de debut a lui 
Ion Davideanu’). Raau 
Enescu este de părere 
că tînărul poet ..scrie

o poezie ni cătrei gen proxim 
este respectul tradiției clasice, 
iar diferența specifică un ima- 
gism folcloric cu aderențe la 
mitic si legendar" Cu franchețe 
formulată si întru-totul adevă
rată în esență, o asemenea apre
ciere, dată f:lnd generalitatea ei, 
reclamă desigur argumente pal
pabile. menite. în ultimă in
stanță. să arate cît si c^m izbu
tește tînărul poet să-și afirme 
individualitatea lirică dacă li 
scrutăm cartea tocmai din un
ghiul amintitei „diferențe speci- 
fice“.

In acest sens, trebuie să ară
tăm că Ion Davideanu pare a 
face în chip deliberat eforturi 
care sâ-i dea șansa dobindirii 
necesarului coeficient de dife
rențiere. Nu mal departe, chiar 
în poemele cu care se deschide 
volumul Gravuri, sesizăm o lău
dabilă atitudine implicit critică 
față de anumite practici curente 
minate de mimetism si clișee

suprasolicitate, in ceea ce Dri- 
veste poezia de inspirație isw>- 
ric-patriotică. Astfel, miticul de 
sorginte istorică este captat in 
tiparele unei „narațiuni- lirice 
pe de-a întregul imaginate și 
ceea ce interesează finalmente 
este filonul de acut*  reflexivi
tate inculcat textului : -Cind 
calul s-a topit. / precum lumina 
spadei. I pe fiul lui Scorilo 
l-au mai purtat genunchii / 
pină-ntr-un pisc l de unde ar fi 
putut / să bea Întreg albastrul 
si / cu truD cu tot la zei să 
zboare, / ...dar se opri I si se 
gindj / privindu-și fierul scurt, / 
apoi zicind, / de-acum. aici. / 
întru acest pămint / din care 
vine brațul meu / învins nici- 
cînd. I va să respire firea-mi 
ne-ntinată. / în flacăra garoafe
lor de piatră.,La fel in Ște
fan. Brâncoveanu si Recviem, 
dar nu și în Br&ncușj, unde 
totul se rezumă la poetizarea 
unor locuri absolut comune, 
versificația însăsi trădind facili
tăți dezarmante : „Focul sacrului 
popor. I veșnic regi de gind va 
naște. / dorul lor izbăvitor. I

steaua stelei 11 cunoaște, / om 
cu zimbetul rotit. / viața albă 
ca la țara. / din intiiul vis cio
plit. I pină-n virf de scară 
rară. / sărutind si bronz și pia
tră. / insugi a ajuns tezaur. I 
el e pasărea-nviată, / aur din
colo de aur.,.".

Deocamdată, avem însă im
presia că efortul de diferențiere 
si individualizare lirică depus 
cu o vădită tenacitate de tină- 
rul poet îsi află cele mai preg
nante împliniri pe terenul poe
mului de factură neotradiționa- 
listă. De data aceasta, mitul fol-

c»or*.e  este dg MB menier*  asu
mat incit poemul ae constituie 
•n elece confesiv*  : _In Iun*  
curg oierii pe caii lor mărunți,/ 
nu cred s*  am vedenii, e foarte 
primâvar*.  / prin dis-de-dimi- 
neața amirosind a sear*  acum 
si eu sint undă de riu cu dor 
ae munți / cereasca rouă nouă 
pricepe să vorbească / din fă (ui
tă faț*  oglinzilor de rind. i spre 
rozul peste vulturi de platină ar- 
zind / a ude-se agale mioara mea 
domnească...". (Transhumant*).  
Sau iată elegiacul poem, 
Cuib, remarcabil prin coerența 
si densitatea „desenului" si. nu 
numai puțin, prin filonul ideatic 
ce-1 străbate : ..Nici streșinile 
nu pot dormi. / atit a fiert cin- 
tecul ce-a pus talpa la casă. / și 
toată casa e-un gorun cu cercuri 
de zi, / îneît luna doar cîte-un 
fulg de-si mai lasă. / piatra că
rată de cai către zori. I a plez
nit în forme de păsări de baltă, / 
un dor s-q zidit singur pînă la 
subțiori. I încolțind aripi lingă 
umbra prea-naltă...".

Curios este că, deși dovedește 
atari posibilități de exprimare 
poetică, cuceritoare prin limpe- 
ditatea versurilor și prin pro-

pr.etatea termenilor, totuși, nu 
arareori. Ion Davideanu se lasă 
ispitit de tot felul de jocuri ste
rile cu cu vin tu] și fraza : „s-ar 
vedea deștuneeind". ..zorii zviriu 
aur în brazi", „intij aceeași ap*  
oglinduie pe toți". Mva fi-va să 
mă pot trezi", „toamnă vreau și 
nenecaz". „simplud ulcele de 
sare..." „dedlnplante nevisate — 
anume", „iz de pesubmare". „in 
muriți desferec apă ne-nțelea- 
să“. „receverdegolnl sideral", 
„îmbucurate mierle" (s.n.) etc. 
etc Sau. ce să mai spunem de 
această dizgrațioasă rimă ? : „O, 
am rămas atit de singnr că / 
spiralele albastre de fiori / din 
trupul meu acum alunecă".

Evident, nu In asemenea pă
gubitoare tentative de forțare a 
limbajului poetic stă șansa de
plinei izbînzi. $i înzestratul poet 
care este Ion Davideanu ar tre
bui să-si dea seama de aceasta 
încă de acum...

Nicolae Ciobanu

•) Ion Davideanu : „Gravuri". 
Editura „Facla". 1977.

O Lirica lui .Theodor Poiană poate fi circumscrisă unei 
sensibilități bucolice de tip pillatian, educată însă și la 
școala imagistică a Iul Lucian BLaga. în ciuda titlului vo
lumului, Insomnia pămlniului, •) versurile atestă o struc
tură calmă, echilibrată percepînd cu seninătate tresăririle 
materiei: „Noaptea trecea / De la un mal la celălalt / Apoi 
se depărta / Puțin cîte puțin / Țesea între noi / Un fir 
transparent / Șl eram două talgere / Doar răscrucea ră- 
mînea nemișcată / Șl acul cadranului / Arăta Înspre 
mine". Chiar In piesa „Seceta", calchiată parcă dupâ mo
tivele din „Moartea lui Pan", dincolo de violența ușor 
prețioasă, decorativă a imaginilor, descifrăm o sensibili
tate, pentru care mișcarea subterană, misterioasă rămlne 
un exercițiu caligrafic, estetizant : ,,N-a mal plouat / 
decît din soare / Lumea-și mănîncă umbrele / Și ierburile 
înnebunesc / Pasc sîngele mieilor / Numai cuvintele noas
tre / Pot încolți / Șl lupt și păsări / în arbori diavolii / 
S-au Îmbătat și clntă / Din ei / cad pleoape galbene / 
Plnă ce mor / De-atîtea duhuri / Nu ne mal vedem". 
Poetul este mal aproape de plinul pllLatlan al naturii, iar 
neliniștea Iul își are originea intr-un surplus al materiei 
și al trăirii și nu într-o absență, ca la Blaga, deși, repet, 
imagistica de suprafață descinde din „Pașlî profetului" 
sau „La curțile Dorului" : „Șolduri de piatră / Llmpezexc 
ținutul / Cerbii își ling neastîmpfirul / Și apele apun / 
Cuvlnte-nțelepte ! Un duh al flntîqjj / Tml atărule-n liniște 
/ De prea plin / Umbra mea / Călcată-n picioarele cailor 
/ Visează la porțile lumii l Zbor ne-nceput f Se aud ve
nind de departe / Mireasă și fum / Ori odihnă și cale / 
Ochii mi se aprind / In pădurile f în care nu încap / 
Decit singur". Poetul se simte organic legat de natură, 
șl cartea sa de înțelepciune este „cartea de piatră" care 
închide în ea paradoxal și germenii vieții ! „Mă așează 
lîngă mine / Să-mi pot socoti inima / Ieri am cheltuit cel 
mai mult / Pentru piatra ce născuse / în mijlocul orașu
lui / Păsări albe". Se definește însă în același timp și un 
program poetic „antlcitadin", motiv ce în ultimul timp 
apare în diferite contexte șl interpretări la tot mai muiți 
poeți, Indiferent de generații (Mircea Dlnescu, Liliana 
Ursu ș.a.). Acest volum probează că, șl în cadrul Editurii 
Litera (prilej exagerat de defulare al criticilor ce nu 
îndrăznesc să se atingă de valorile oficializate, tabu) pot 
apare voci poetice interesante.

Paul Dugneanu
•) Theodor Poianl. „Insomnia pămtntulul". Editura „Li

tera", 1977.

Relația dintre 
artă și societate

• în discuțiile purtate la noi în ultima vreme, relația 
dintre artă și societate a ocupat un loc dintre cele mal im
portante. S-a întîmplat însă adeseori ca afirmațiile legate 
de existenta și Implicațiile acestei relații să fie reduse la 
cîteva arhicunoscute locuri comune. Prin frecventarea lor 
asiduă de către publiciști aceste locuri comune (al căror 
adevăr este greu de contestat) au Intrat lntr-un proces de 
uzură.

în Introducerea lucrării •) sale, Grigor© Smeu pornește 
tocmai de La această constatare, aflrmîndu-și Intenția dea 
aborda mal profund și nuanțat unele concepte estetice. De 
la început, autorul precizează că cercetarea sa nu are o 
coloratură sociologică. ’

Firi ■ fi IlptaU de anumite contradicții, cartea Iul Gri- 
gore Smeu tre strortura unul discurs care Îmbină demon- 
atrațla riguroasă eu argumentația retorică eleganta șl eloc
vent*.  Autorul pornește de la cîteva precizări, absolut ne
cesare demonstrației sale teoretice. Astfel el arată că 
„socialul (...) nu se mal confundă, de fapt cu ipostaza de 
termen exterior creației artistice ci devine (...) strat al 
interiori lății operei" (p. 16). în felul acesta este admisă 
ideea că ,,se poate vorbi de autonomie nu numai în sen
sul unor relații Intre in teri ori tai ea operei și realitatea exte
rioară el, cl șl Ia nivelul ce se constituie Intre straturile 
lnteritorltflțll Însăși", (p. Ifl). Conceptul de creație artis
tică este înțeles ca o fuziune între „procesele laboriozltă- 
ții din conștiința artistului, în drumul spre nașterea ope
rei de artă" șl opera proprlu-zisfi, „ca efect șl expresie fi
nală a actului creator", (p. 10).

Primul capitol al lucrării urmărește cîteva Ipostaze ale 
autonomiei în creația artistică Disociația esențială este 
aici aceea dintre autonomia artei (definlbUă prin rapor
tul Intre interiori ta tea operei șl realitatea exterioară) și 
autonomia In artă (definlbilă prin relațiile dintre stratu
rile in te Horită țl 1).

Capitolul cel maî interesant ai cărții ni se pare ■ fl cel 
intitulat Reciprocitatea dependenței tn relația artistică io- 
cialitate-autonomie. Aici autorul încearcă să depășească 
în mod efectiv clișeul de gîndlre care constă tn conside
rarea raportului artă-so ele ta te după o schemă de ticul 
sau-aau.

Concluziile cărții ae referă mai ales la latura nonexte- 
rloarfi a raportului dintre socialitate șl creația artistică. 
Argumentarea sa încheie în felul următor : „în creație, 
socialul constituie o structură specific estetică șl prin 
aceasta el devine, în fond, funcționalitate artistic autono
mă" (p. 143).

Nefilnd estetician, am citit cartea lui Grigore smeu 
avînd conștiința că unele dintre subtilitățile el ne scapă. 
In ciuda prezenței unor concepte cu care nu sintem în 
mod special familiarizați, nl s-a părut insă a Înțelege că 
autorul nu merge pînă la capăt în susținerea ideilor sale 
și, mai mult, ocolește cu abilitate unele aspecte contra
dictorii. Unul dintre acestea, amintit de noi mal sus, este 
suprapunerea dintre actul de creație șt opera artistică, în 
absența căreia întreg eșafodajul tecretlc propus ar fi in- 
demonstrabiL Or, admițînd această identitate, nu mal poa
te fi vorba, cum afirmi autorul în paginile introductive 
ale cărții, de absența unul demers sociologic. Remarcabilă 
xub aspectul coerenței retorice, cartea Iul Grigore Smeu 
nu reușește, după părerea noutră, să Impună suficient de 
convingător un spațiu intermediar Intre estetică și socio
logie. Că lucrurile stau Intr-adevăr astfel o probează re
curgerea la un loc comun foarte frecventat de-a lungul 
timpului, dar care astăzi nu este mal mult decit o meta
foră fnimoax*.  dar nerelevant*  din punct de vedere teo
retic. ^In opera de art*,  ca atare, afirmă autorul, in con
cluziile tale, este prezentă o socialitate vie a autonomiei, 
ca bătaia unei inimi, ritmicitate de fond pe care, uneori, 
aproape c*  n-o mal observăm, așa cum se Intîmplă cu 
lucrurile fundamentale șl firești", (p. 143). Folosirea aces
tei metafore, care aseamănă opera de artă unul organism 
viu, xemniflc*  faptul că autorul nu a reușit să elucideze 
mulțumitor sub raport dialectic relația pe care a avut-o 
în vedere.

Eleganța discursului, acuratețea unor disociații, remarca
bilele analize ale unor aspecte concrete ale artei contem
porane (exceptlnd literatura) conferă lucrării lui Grigore 
Smeu un interes neîndoielnic. Privită însă sub raportul 
tezei sale centrale Relația social-autonom In artă rămlne 
mal ales un pasaj spre discuțiile viitoare asupra ra
portului dintre societate și artă.

Voicu Bugariu
•) Grigore Smea > „Relația social-autonom In artă", 

EdRura Academiei R.S.R., București. 1976.

REZULTATELE CONCURSULUI 
DE DEBUT ÎN POEZIE. EDIȚIA 1977. AL 

EDITURII ALBATROS

Juriul (alcătuit din : Mircea Stntimbreanu, 
președinte. Ion A-tan, Ștefan Aug. Doinaș, 
Domnie*  Flllmon, Gabriela Negreanu, Ioanichie 
Olteanu și Lauren țiu Ulici) * hot&rit publicarea 
următoarelor volume :

— Grigore Georgiu Veac adînc
— Felix Sima Cineva mai tînăr
— Ileana Jubașcu Intru totul
„Caietul debutanților — 1977" va cuprinde se

lecții din 13 manuscrise prezente in concurs.
Condițiile concursului de debut în poezie pe 

anul 1978 vor fi comunicate ulterior.
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colocviile «luceafărului»
SCRIITORUL

militant, revoluționar, conștiință a țării
■

Conștiința angajării

rice scriitor este întîi de toate om, apoi

O
 cetățean. — premisele logice ale ome
niei sale. Căci un scriitor lipsit de 
omenie, dacă nu este o imposibilitate, e 
totuși o gravă anomalie. Alcoolismul, 
arghirofilia și alte vicii contaminează și pe unii 

scriitori, fără a deveni caracteristice acestei ca
tegorii sociale, în alte privințe deosebită de multe 
bresle, profesiuni sau ocupații. Tocmai specificul 
scriitoricesc face mai lăudabile virtuțile sale ce
tățenești și omenia sa, potențindu-i virtuțile de
finitorii de necontenit zămislitor și făuritor de 
valori artistice și morale, chiar atunci cînd nu-și 
poate învinge slăbiciunile sau nu este ajutat fi-o 
facă.

Scrisul artistico-literar nu'-este propriu-zis o 
profesiune, ci o pasiune și oricîtă cunoaștere a 
meșteșugului, cultură, contact cu lumea și con
cepție despre viață, pe lingă talent sau geniu ar 
presupune, exclude rutina, afară de cazul imita
ției slugarnice, pastișei, plagiatului sau incapa
cității mediocrei stăruințe a celui ce crea 
cu orice preț să se cațere pe un stîlp neted 
bine uns cu săpun. E o pasiune incurabilă, impli- 
cînd riscul de-a sonda necunoscutul, de a susține 
adevăruri umane insolite, cu izvorul în straturile 
adinei ale omeniei, și de a le da întruchipare prin 
cuvînt nu pur și simplu nouă, ci adecvată, acce
sibilă și cuceritoare, chiar dacă nu dintr-odată 
și pentru oricine.

Analogic, în fiecare scriitor zace latent un 
Cristofor Columb pornit cu hărți și idei pe ape 
necunoscute spre o lume nouă. Dar să nu fie si
gur că, pe frunte, chiar dacă descoperă un pă
mînt neștiut, va primi neapărat lauri. Cine se 
teme de acest destin, găsească-și o meserie, o 
profesiune ori o ocupație obișnuită. O' singură 
frunză ruptă din coroana gloriei, spunea pe cît 
îmi aduc aminte Thomas Mann, se plătește cu 
prețul vieții.

Oamenii nu uită pe ai lor. La ce iraș aminti pe 
toți ? Se știe că ei constituie substanța spirituală, 
în splendoarea ei, a civilizației umane. Adeseori 
recunoașterea vine în altă epocă, mai tîrzie, mal 
umană.

N-am la îndemînă cartea canonicului Grama de 
la Blaj, detractorul lui Eminescu. Dar închipui- 
ți-vă ironie : el socotea la sfîrșitul secolului tre
cut că marele poet al națiunii ar putea fi accep
tat cu adevărat doar dacă vreodată — doamne- 
ferește ! — ar ajunge comuniștii la putere în 
România. Și vorba ceea — gura păcătosului ade
văr grăit-a ! Niciodată Eminescu n-a fost mai 
proslăvit ca-n regimul nostru. Desigur pentru 
inegalata sa artă poetică. Dar omenia, dar Înalta 
moralitate cetățenească, dar potențialul astrono
mic al patriotismului său ?

Nu e singurul dintre cei mari. Bacovia, ca poet, 
este un prooroc al acestei epoci și o știa. Dar 
prea puțini au avut curajul s-o mărturisească 
înainte și în timpul celui de-al doilea război 
mondial. Avea suflet de comunist. El e un poet 
social al timpurilor ce el le prevedea.

Goga, mai nemijlocit legat de zilele sale, apoi 
decepționat de ceea ce se realizase din visul 
„clăcașilor" ca profet, rămîne totuși un vates și 
ca poet un marc cetățean, cu toate șovăielile sale, 
măcinate de ideologii nebuloase. Iar mîhnitul.Co- 
trtiș, în ciuda rătăcirilor sale prin mlaștinile în
străinării, nu poate fi socotit ca lipsit de dra
goste de nonor. Ce să mai spun de Tudor Ar- 
ghezi, N.D. Cocea, Gala Galaction. G. Călinescu, 
Mihai Ralea și mai ales Mihail Sadoveanu. a că
ror operă și viață s-au identificat cu interesele 
țării și poporului ? Iar N. Iorga. marele om. a 
plătit chiar ca martir cu viața sa.

De fapt, certificatul lor d*»  cetățenie a fo®t în
suși opera armonic Împletită cu activitatea în 
arena socială, nu o dată cu riscul vieții proprii in 
împrejurările grele prin care a trecut tara. în
delung amenințată si cotrooită ades de dușmani. 
Si nici n-am amintit de generațiile anterioare, 
începînd cu străluciții cronicari din toete ținutu
rile românești, de strălucita nleiadă de la 1848 de 
tofi vizionarii amintiți de Eminescu. de atîția 
cărturari, simultan oameni politici, fără să înșir 
marele număr de savanțl cu renume. Irtorii 
ponorului nu poate fi concenută fără ei. cum nu 
Dnate fî concepută tara fără luntele multisecu
lare ale DODomlui si fără truda lui productivă și 
creatoare de fiecare zi.

Despre toate aceste adevăruri, Înscrise în rtn- 
gele nostru și care se cer mereu continuate ț4 
desăvârșite, ne vorbesc documentele de partid 
prin conducerea sa. îndemnindu-ne să Ie îmbogă
țim cu iToi opere și fapte, pe măsura epocii so
cialismului și comunismului, devenite legea vie
ții poporului nostru și rostul său istorie

Ca scriitori, numai îndeplinirea prin opere fi 
activitate obștească a acestor comandamente pa
triotice și suprem umane poate îndreptăți din 
partea noastră o mindne legitmă. conferiadu-ne 
demnitatea de adevărați ai poporului.

Mihai Beniuc

Îndrumător spiritual

red că cititorii au fost și rănrin cola
boratorii cei mai a prop ia ți ai scriitoru
lui — și aceasta, nu numai fiindcă ne 
caută cărțile și le citesc, și-apoi, pe o 
cale sau alta, ne mai și transmit păre

rile (determinând. printre altele, un spor de tiraj, 
o reeditare etc). înainte de a fi cititori, ei sint 
constructorii societății in care trăim și construim 
și noi — și in această calitate ne oferă, in canti
tăți nesperate și fără întîrzieri (pentru a nu avea 
noi goluri de producție) materia primă necesară 
operei de artă, faptul de viață. însăși viața so
cietății. Indiferent de modalitățile de exprimare 
(în acord cu sensibilitatea, formația, structura 
fiecăruia), toți pornim de la ceea ce se petrece In 
jurul nostru. în timpul nostru, sau intr-un timp 
mai îndepărtat, al străbunilor luptători pentru li
bertate și dreptate socială. Depășind mult ironi
zată etapă a documentărilor fulger, scrii tarul-ce
tățean de azi este și un propagandist printre se
menii săi. un cercetător al epocii, al documentu
lui de epocă. El are posibilitatea să cunoască ne
mijlocit viața de flecare zi. din care va Încerca să 
creeze viață pentru un timp mai îndelungat, 
pentru eternitate. Din acest punct de vedere. M 
zice că sintem dat ori-vin du ți cititorilor — cons
tructorilor societății — pe care i-am „jecmănit" 
de faptul de viață ; am rămas datori arhivelor cu 
documente care ne-au stat ia dispoziție, paginilor 
de istorie... Ce oferim. în schimb, cititorilor cons
tructori ? Eram copil dnd am auzit prima oară 
(și s-a lntimplat să fie Ia moartea unui scriitor) 
acea cumplită sentință : Din pămînt te-ai născut, 
în pămjnt te vei întoarce.- Dar opera de artă se 
naște din viață și se întoarce în viață, la cei care 
au inspirat-o. Adesea ne întrebăm ce soartă va 
avea cartea noastră, ajunsă sub ochii cititorului 
nevăzut, neștiut de noi. Și rar, mult prea rar, ne 
gindim la cititor : ce se petrece cu cititorul, după 
ce a parcurs și ultima pagină scrisă de noi? For
ța de influențare a operei de artă (în bine sau în 
rău, aceasta depinde de adevăr sau minciună, de 
mesaj) nu poate fi contestată. Chiar și o carte 
neinteresantă, plicticoasă, determină o stare de 
spirit, strică ziua unui om, răpește timpul. Car-

tea de literatură, am înțeles noi, scriitorii socie
tății socialiste, trebuie să fie și un îndreptar de 
viață. Dar in privința aceasta a existat, mai de
mult. o confuzie, cînd unii i-au pretins cărții de 
literatură să fie și un fel de manual didactic, să 
dea soluții, să tragă concluzii. Pentru instruire, 
avem numeroase manuale, de la abecedar la căr
țile de specialitate. Prin recrearea vieții, prin în
fruntări între mentalități gi ambiții, într-un com
plex de relații sociale, prin autenticitate și întreg 
adevărul conținut, prin mesaj, cartea de litera
tură formează conștiințe, în acord cu spiritul și 
aspirațiile epocii, și nu numai atît : cartea revo
luționară deschide ferestre spre viitor, spre noile 
etape de dezvoltare. Pentru ceea ce trebuie să 
învețe, pentru cum trebuie să muncească într-o 
uzină, tinărul cititor are la dispoziție programe 
analitice, instrucțiuni, manuale. Părinții, profe
sorii, tovarășii de muncă îl ajută. Dar mai ră- 
min numeroase întrebări, și nu cele mai puțin 
importante : cum să trăiești ? spre ce să te-n- 
drepți înte-o viață ? de unde vine coșmarul, și 
cum se ajunge la liniște, curaj și demnitate ? Are 
o nevoie permanentă de exemple, nu din dorin
ța de a le imita orbește, ci pentru a se îmbăr
băta. a gindi mal mult, a găsi curaj în împre
jurări dificile, pentru a fi în rînd cu oamenii. 
Apelează la cartea de literatură, la film, la mu
zică. Asupra cititorului de azi nu mai acționează 
o singură carte — „cartea de căpătîi" —, un sin
gur autor, ci foarte multe cărți, și dintre cele 
mai diferite. Avem de a face cu un cititor re
ceptiv la diverse stiluri și modalități artistice, 
astfel încît răspunderea este a tuturor creatori
lor pe care el îi cunoaște prin intermediul ope
rei de artă — și care devin îndrumătorii lui spi
rituali. In casa unui muncitor între două vîrste 
am găsit o bibliotecă interesantă, și care se îm
bogățește mereu. De ce citiți ? In urmă cu vreo 
douăzeci de ani. pe cînd pornea la drum în viață, 
împreună cu ceilalți șase frați (pornea din Șim- 
leul Silvaniei spre mari obiective industriale), 
omul avea puțină știință de carte și se afla în 
mare încurcătură : ce s-o face el departe de 
casă, pe cine să urmeze, de la cine să învețe ? La 
despărțire, tatăl i-a spus cam tot ce știa : Cine 
muncește puțin, mănlncă ciorba subțire ! A în
țeles că trebuie să muncească mult. Mai greu i-a 
fost să priceapă mediul in care intra, relațiile, 
felul de a fî și a gîndi al celor din jur. Primii 
lui prieteni au fost cărțile. Curînd. s-a împriete
nit cu oameni adevărați.

Nicolae Țic

Intilniri
și reîntilniri

participat, ca mulți alții, cînd cititor, - 
acînd scriitor, orideciteori am avut pri

lejul, la intilniri literare. De unele îmi 
amintesc, de altele nu. Țin minte și 
acum întîlnirea cu Nicolae Velea și 

Fănuș Neagu în amfiteatrul facultății în care 
eram student, dar nu mai țin minte cum se 
chema o comună în care abia am avut vreme 
să dăm mina cu cititorii. Nu am Înțeles nici
odată in ti Ini rea literară ca pe o corvoadă pe care 
atît scriitorii, dt și cititorii trebuie s-o facă in 
virtutea inerției și a rutinei cine știe căror „cul
turali” preocupați maj mult de bifarea „acțiunii" 
decît de succesul propriu-zis al șezătorii. Nu. O 
in ti Ini re literară poate constitui un eveniment 
pentru cititon. dar și pentru scriitori, atunci eind 
primii vin ca iubitori adevărați de literatură, iar 
ultimii dintr-un real interes și rm dm ohlifape. 
Intilnirile literare de dragul lntilnirixx- nu-și au 
rCKtlll fî nici nu pot infela pe njrneni. chiar Ha ca 
atunci dnd ae Încheie, gazdele le dau flori in- 

taților. In privința aceasta șeză
torilor, cei c«re le organizează, dar ri cej care 
le frecventează mai des știu prea bine că. In 
două-trei ore In care spectatorii — ca. specta
tori și nu altfel — «e impi mnjmi drept cti
tori, indrăgortiți de poeziile invitatxlor de față, 
iar invitații >e plictiaeac între două rectări. nu 
se poate Întâmpla nici o m-mm» I-tilnirea lite
rară intr-un decor formal na are de fapt loc. ’xa 
sfîrșitul ei fiecare pteacă acasă eu a> iui. indi
ferent in continuare fata de poeaâe sau față de 
ctitori. Nu vot spune insă că. decît 
intilniri, mai bine ruauna. pentru că m cred 
intr-un asemenea hieru. mai bwe nu poose fi 
mai rău și nici ahsenU unor astfel de seiăw j 
n^ar ferici pe nimeni. Ele pot fi făcute mai bune, 
mai frumoase, astfel ca In timpul lor mîa «ă 
fie într-rf&erăr o sală de cel puțin viitori cititori 
de literatură. In ceea ce-i prrrerte pe atrtitoct, 
mai des poeții, mai rar proeatoriî și ciîsci, 
aceștia ar putea foiori Ir ti j-rea nu ntsnai in 
sensul lecturii propmior cream, ci și ia ace>a 
mai larg, mai generos al corn mutăm directe cu 
oamenii din sală. Ar afla astlei. cred, multe >n- 
rruri pe care nu le știu, ar descoperi, pen 
p*â  apropiere ș< mutare a hxaunu de pe scenă 
pe caii, vieți, destine, oameni care din ce-aj 
trăit, «ar putea acrie romane”, ar irmai 
bine Încotro li se îndreaptă ate&Ua in hieratirră. 
ter. plutirile, ea si do^an» lor Deacgur. toate 
acestea nu £e poc face trecînd din mașină direct 
la o masă de prezidiu și de aici din nou ia ma
șină. in minimum de timp, fără să fi reținut 
nici un chip, fără să fi auzit ahă voce dec: vo
cea ta. fără să te mai re in torn vreodată acolo, 
in mijtocul acelor oameni. Eu cred in intOngrca 
mai lungă decît cea intre două treimi) care merg 
în direcții contrare, deoarece m știu dacă na ar 
fî mai bine ca scriitorii să vma :.na-r.te de întâl
nirea literară propriu-zisă pentru a ae iaslal cu 
oamenii ce urmează să parfidpe la ea. mxme- 
tori, țărani, soldați, elevi, pentru a avea astfel 
timp să-i cunoască, să-i întrebe și să le răs
pundă, să le afle preocupările, rezultatele, suc
cesele și insuccesele, să scrie despre ele și să 
le citească. Ar fi astfel mult mai aproape de 
însuși sensul acestuj cuvînt care îmbracă in li
terele lui cunoașterea, apropierea liniștită, răb
dătoare și nu ignorarea și graba. După cum ar 
fi și mai bine ca scriitorii care participă la ast
fel de intilniri literare să se și reintilaesacă după 
un timp cu aceiași cititori pe care astfel li vor 
statornici In dragostea tor pentru cartea de lite
ratură. Reîntâlnirile, «e știe, pot Închega pini la 
urmă o adevărată prietenie intre un acriitor și 
o colectivitate, o prietenie In care și unii și alții 
nu au decît de câștigat Știu, există exemple in 
acest sens, sint cenaclurț conduse de scriitori, 
totuși ele ne par Încă a fi prea puține pentru 
cît vrem noi de acum încolo. Mai știu că ni se 
poate afirma că relația carie-citilor este o rela
ție directă, care nu are nevoie de forme inter
mediare, de mediere între unul și celălalt. Dar 
mai știu că o carte poate ajunge la un cititor 
pe căi diferite, nu întotdeauna line și drepte, 
linii ideale de comunicare, desigur, dar încă greu 
de urmat. Iar întilnirile literare sint tot atîtea 
prilejuri de a micșora distanțele, de a apropia, 
prin simplă cunoștință, o carte care a fost scrisă 
sau urmează să fie scrisă de cititorul său care 
a fost, este sau va fi.

Iulian Neacțu

Poezia
să nască poezie

-am întrebat, adeseori, dacă trecerea 
_______ prin cenaclu este drumul obligatoriu 

profesiunii de scriitor. Dacă in for- 
A A Amele sale tradiționale — cenaclul își 

mai justifică prezenta si azi. De-o 
bună bucată de vreme literatura are la noi in 
tară un caracter de masă : numărul scriitorilor 
a crescut, au apărut noi edituri, noi reviste, ușile 
deschise talentului sint astăzi mai numeroase 
decît odinioară, căile afirmării mai accesibile. 
Fiecare editură organizează concursuri de debut. 
Fiecare revistă acordă premii pentru cei mai 
buni colaboratori. Organizațiile si revistele de 

„Există, in general, forțe capabile ți multe realizări in toate dome
niile creației, ale literaturii de toate genurile, artei plastice ți muzicii, tre
buie insă să ne ocupăm ți mai mult de aceste sectoare de activitate in spi
ritul celor stabilite de Congresul partidului, de Comitetul Central, inclusiv 
cu prilejul conferințelor naționale ale acestor uniuni. Să Juăm măsuri care 
să ducă la crețterea rolului acestor uniuni in intreaga activitate de for
mare ți de dezvoltare a creației noastre literare, muzicale ți in artele plas
tice, pentru a promova o creație cu adevărat revoluționară, in concordanță 
cu concepțiile partidului nostru despre lume ți viață'*.

tineret concurează premiile acordate de uniunile 
de creație. Ce funcție mai poate îndeplini. în 
aceste condiții, cenaclul ?

Difuzarea culturii prin canalele radiodifuziu
nii. televiziunii si Dresei. scoate din cauză turnul 
de fildeș al poetului. Romantica izolare a tru
badurului de cetate este. deja, o imagine ar
heologică. Văzut la obraz si ascultat zi de zi 
de semenii săi — scriitorul a intrat în cotidian. 
El nu mai este un mit. Literatura nu mai este 
miracol. Consumată în tiraje de masă, ea este 
un bun al întregului ponor. Nu este, deci, nici 
un fel de mirare că tot mai multi poeți, pro
zatori. dramaturgi, cer acces la tipar. Că oa
meni de cele mal diferite profesii încearcă a 
deveni scriitori. în întilnirile cu muncitorii din 
fabrici, poeții citesc alături de poeții-muncitoii, 
în întilnirile cu țăranii din sate, poeții citesc 
alături de poetii-tărani.

Cred că această propensiune masivă către li
teratură cere prezenta cenaclului, ca De o ve- 

obligatorie. La nivelul culturii de masă, 
mai precis, al literaturii de amatori, cenaclul 
poate fi un spațiu propice de afirmare, de în
drumare. de control. Supravegheată de specia
liști. disponibilitatea pentru creație descoperită, 
de pildă. în prima ediție a festivalului national 
„Cintarea României", a dus, în unele cazuri. Ia 
bune urmări. Am văzut spectacole ale unor că
mine culturale săteeti care au prezentat progra
me excepționale, menite prin autenticitatea Si 
calitatea lor să concureze spectacolele de pro
fesionist!.

Ca întotdeauna, cînd este in cauză literatura, 
evenimentele se petrec, insă, intr-un cadru ex
trem de delicat. Ținut nrea din scurt și îndru
mat Prea atent lipsit de un orizont foarte larg 
de cultură, poetul amator poate rata ușor. Prea 
multe versuri, din cele acuitate in cadrul dife
ritelor Intilniri la care am luai parte, plăteau 
tribut rnnfarmi-smnhn vehtctthnd Un limbaj 
conventional. In care generalitățile aman fals.

în Cuvintarea rostită la Consfătuirea de lucru 
cu activistă si cadrele din domeniul 
poetice, al propa^r.ck șt ai ideotogiei. -tovarășul 
Nicolae Ceeăseăcu arăta : „E«ae aeeesar să arar- 
dăai ■ afteatle mai mare artâvaătii ealtaral-ar- 
tistire. care tie baie să eaariadă atașele larri 
papalare li să se ăeaiăaaare ia flecare aaitaie 
eeaMaaâeo-wciaJă. ia fiecare laraliuir- In 
această actiune. dună rusa se arată, m roi hr 
portant ie revine ariivtstitor <ba drwranini uro- 
narandei in rindul cărora. jcu tamJ omrx.' al 
parUdsbai i-a cuDrins. teta'-un nest de orrtmie 
n de tncrcdere si pe arrtiton. Acestei nmerxx- 
re Încrederi noi seniwrti trdbrâe si-i răsour - 
dem in chso botărit- Trvhaâe să Be consxirrătn 
răcDuszănin de toate aceăe aeăan menite să 
tracă la dervoitarea w W—Ji cmtimxă a xaa- 
aei?r zz arest erea. neaMema îndrumări: in 

liiRar «te. cred, de un fmerea maior, 
z-âte <r ~ra~: ca toemm pol semannL in af*r^  
actiTttării literare să Cm ace-a care. Li-
tr-un test de fratemjtate să euvrr-
răaa atri anariEM de virWs^h noe*i  cri a tor- 
r^area umx*  ber cast -ilcrar

Probkraa îsdrumâs-ti = cenarfa «ie. d- 
extrem de iasoortanlA. Indiferent că tne verha 
de iabm sau Ar sate de cenactart^e ehrri 
s« akr.ti. Sfitrura ssrrreahere să
rrenei—-t mnc^tzrea ta'eeîaha tinâr. e— tt-.— 
r.erti.-Arr.tâ a seotmteî sare floare, «te suura- 
veaherea «oeoalistuiix^ Scrt. torit ei «itrurt 
rtrjcWr. tăcut: e tenace a; zrarahn -r»năr>esc. 
ir rhoele tor de răaai n 3d haă. zztr-un mag- 
rifie nest de zeoeroctrîe nor snrifini. cu com- 
Decentâ sa nocatae. rasterea îaâen retor.

Nieaiae Velea

Adevărul
se rostește simplu

m văzut, intr-o reară. pe micul ecran, 
o emisiune atit de neașteptată incit pe 
durata ei de vreo cincisprezece minute 
nici n-am știut s-o localizez. Un grup 
de țărani aflați in mod evident pe o 

scenl jucau un spectacol fără să facă spectacol, 
pentru simplul motiv că ceea ce rosteau cu atita 
talent și fierbinte convingere nu erau replici de 
teatru ci, pur și simplu, vorbe despre viață : ju
decăți de valoare, pline de înțelepciune si far
mec ale intimplărilor unui sat din Ardeal. Am 
receptat cu mare emoție știrea că ceea ce mă 
fermecase cîteva clipe — înainte se chema, nu 
altminteri decît : teatru nescris. Prima ediție a 
festivalului Cintarea României luase sfîrșit, 
și țăranii aceia care avuseseră geniala idee să-și 
suie viața pe scenă fuseseră premiați.

Sint moartă după folclor. Pe urmele genia
lului Eminescu am coborit cît am știut mai 
adine spre obîrșia doinei ca să mă pomenesc 
de-odată in plină istorie. Ca feciorul cu căița 
de aur care a căzut prin fintînă am ajuns și eu 
într-un teritoriu fantastic, unde cele mai multe 
dintre miturile folclorului nu erau altceva de- 
cit indubitabile fapte ale trecutului. Nu-ndrăz- 
nesc să-i trimet pe cercetătorii istoriei noastre 
către cîntece vechi și balade, cu îndemnul de-a 
deschide pe hărțile lor șantiere arheologice ; 
dar acea intîmpLare pe care — fără să visez — 

am văzut-o. un grup de țărani mitizînd fără 
trac și fără spoială istoria cotidiană a obștei 
este. cred, fără nici-o-ndoială, semn sigur câ 
folclorul nostru trăiește, că pe linia unei fabu
loase tradiții depozitează fapte istorice.

Mărturisesc fără nici o sfială că acea întîm- 
plare m-a stimulat. Că am primit un imbold 
către literatură cum mi se intimplă atunci, cînd 
o carte deosebită îmi fură somnul cu mina și 
intr-o conștiință necruțătoare aruncă chinuitoare 
îndemnuri și întrebări. Teatrul nescris al acelor 
țărani din pădurile Transilvaniei era. din punct 
de vedere estetic, o inovație. Mult mai certă și 
autentică decît multe dintre spectacolele inova
toare inaugurate prin stagiuni. Mi s-a comuni
cat ca un fapt de cultură care m-a tulburat : 
iată mi-am spus, nici o balanță nu ține la ace
leași nivele amatorismul cu mișcarea de ama
tori ; iată că spiritualitatea neprofesioniștilor ar
tei este vie și rodnică, ea trebuie băgată în 
seamă și ocrotită cu respectul și grija pe care 
Ie știm de la înaintași.

Am văzut rnult^ dintre manifestările festiva-

NICOLAE CEAUȘESCU

lului Cintarea României. Nu pot spune că tot 
ce-am văzut s-a ridicat la un nivel excepțional. 
Pot spune însă că excepțiile, și cite au fost !, 
elimină, prin simplă alăturare un număr „greu" 
de producții ale profesioniștilor. Ceea ce i-a lip
sit sigur acestuj festival a fost mediocritatea. 
Ceea ce nu i-a lipsit a fost invenția. Imprevizi
bil și chiar nesperat acest festival de amploare a 
fost și o critică, vie a diletantismului cultural.

In cuvintarea rostită la Consfătuirea de lucru 
cu activiștii și cadrele din domeniul educației 
politice, al propagandei și ideologiei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a insistat cu precădere asu
pra necesității ca activitatea cultural-artistică să 
ia o amploare și mai mare. „în prima ediție a, 
Festivalului național „Cintarea României" ani 
obținut o experiență bună", spunea secretarul 
general al partidului. „S-au realizat unele lucruri 
care merită să fie subliniate, alil in ce privește 
participarea largă cit și in realizarea unei mari 
varietăți a activității cultural-artisiice. Dar 
aceasta este numai un început. Se impune să 
folosim această experiență, s-o generalizăm și, 
trecînd la desfășurarea celui de-al doilea concurs 
care va începe anul viitor să aducem îmbună
tățiri hotărîte in acest domeniu". Una dintre 
principalele soluții este sugerată în cuprinsul 
aceluiași discurs : combaterea formalismului, 
transformarea muncii de propagandă culturală 
într-o formă a vieții.

...îmi amintesc seara aceea de vară cînd în 
fața unei emisiuni difuzate pe micul ecran am 
fost cuprinsă brusc de emoție. Nu știam dacă 
in spatele acelei imimplări minunate se afla tru
da vreunui instructor cultural sau dacă iniția
tiva acelui formidabil spectacol era chiar a ce
lor care-1 făceau. Ceea ce ieșea la iveală îna
inte de toate era sinceritatea totală, propaganda 
1 -rrtâațe pe care acei țărani de sub munte o 
făceau — cu ce aleasă chemare — felului lor 
oe-a munci p gînd:. ^Adevărul se rostește xim- 
p’u“, spunea f.krc-TÎtkL Și cit de frumos !

Sânziana Pop

Dincolo de pagina
serisă: activismul

scriitorului

escre de «eriftar t-au acrix.
d> < «zicul secoleiuc. mu de paai.. 
Azroape fiecare actor a iun fit dcvoj 
să iarerirtrer?. pejuiru ri pencru
oOt*erttate. avatar-jrJe ’-aboeawrtilui de

creatse. indifci«n dacă, mfrarifind fimnul. scri
sul siai ura să răminâ defir.Riv imnrinrat in 
oxtstui.Lă semenikx. cru <fcn pacate. avea să se 
ațeze. răbdător. Lnir-o cnxegoe-e care și ea. cînd 
șj cînd tsi are rostul și x’aloarea. Dar odată cu 
accelerați» Traiului (cu care ne tot lăudăm și de 
care ne tot pUngem). iată și profesiunile lumii 
schimbindu-șî structura. evoluind. complicin- 
du-se._ Să fi rămas scrisul — și scriitorul — 
același din totdeauna ? Indiscutabil, nu ’ Și ia
răși deținem exemplul a ne număra ti scriitori 
care, in cele mai acute momente ale existentei 
tării lor. de pildă, sau atunci când crezul lor de
mocratic. progresist, le-a impus-o. și-au dat 
chiar viața—

Alte condiții de creație și de reflectare a reali
tății. dar și de — neapărat ! Inriurire directă a 
acestei realități socialiste intr-un eficient si sub
til proces dialectic, are scriitorul contemporan. 
Mai intii. scriitorul se consideră — și eete con
siderai — drept un activist, un propagandist al 
concepțiilor partidului despre lume și viață. în
tocmai precum arăta tovarășul Nicolae Ceausescu 
la Consfătuirea de lucru cu activiștii si cadrele 
d;n domeniul educației politice, al propagandei 
șj ideologiei : „Numai în măsura in care vor lua 
parte activă la înfăptuirea întregului ansamblu 
de măsuri, a politicii generale a partidului in 
toate domeniile, vor fi și buni popagandiști, vor 
fi și buni scriitori, buni pictori. huni lectori. 
Numai atunci vor ști cum să ahordeze prohle- 
mele ideologice și teoretice, vor putea, intr-ade
văr, să aibă un rol activ in intreaga noastră 
activitate". Așadar, limpede ca lumina zilei că 
— ASTAZI — acțiunea conjugată a politicului si 
a creației reprezintă factorul decisiv în opera 
scriitorului, și nu numai intr-insa, ci si dincolo 
sau dincoace de ea. in însăși edificarea realită
ții înconjurătoare.

în societatea românească actuală, atitudinea 
lucid politică a fiecăruia se reflectă. în primul 
rînd, in faptele sale de muncă, de creație, dar și 
în. atitudinea generală. cuprinzător socială. 
Oamenii, de orice profesiune, s-au deprins să 
descifreze permanent chemarea politicului, in
clusă atît în datele cotidianului, cît și în liniile 
de perspectivă. Nimic nu rămîne. n-are cum să 
rămînă în afara sferei politicului, nimănui nu-i 
poate fi străin destinul colectiv, depinzînd — 
indiscutabil — de participarea individului la 
uriașul efort național. Pagina de roman, de 
nuvelă, de schiță, de reportaj literar nu aco
peră. integral, claviatura posibilităților de creație 
și de acțiune directă a unui scriitor ! Implicat 

activ In existența diurnă, extrăgîndu-i semnifi
cațiile majore. tranogresindu-i faptele pînă ajung 
la nivelul paginei albe — „șantierul" nostru cel 
de toate zilele — acrii torul contemporan, fie că 
apelează la ficțiune, fie că practică literatura- 
document. dovedește c-a înlăturat definitiv pre
judecata de altădată, potrivit căreia decantarea 
materiei prime scriitoricești se produce exclusiv 
în imense intervale de timp ; astfel încît. firesc, 
autorul n-ar mai fi fost atunci decît un fel de 
paloastronom. capabil doar să recepționeze, din 
trecutul cît mai îndepărtat, ecourile civilizațiilor 
de mult stinse (evident, căutînd coincidențele — 
totuși ! — cu lumea sa, propunând idei și stârnind 
„trăiri" contemporane lui).

Au existat și confrați de-ai noștri — și critici 
literari — care, strîmbînd prea puțin elegant din 
nas. au respins, la vremea respectivă. scrieri 
.nrea“ de-a dreptul inspirate de o realitate re

centă. părerile lor fiind însă infirmate, cate
goric, de adevăratul destinatar al scrierilor : 
publicul cititor. Mi-aș îngădui să afirm că pre
judecata lui „prea" mai persistă. trădînd. de 
fapt, dacă nu opacitate, măcar un tip de snobism 
pe care s-ar cuveni sa-1 îngropăm fără nici o 
strângere de Inimă, spre binele general al lite
relor românești. Referindu-mă. strict, la genul 
pe care-1 slujesc cu preferință — liter atura-do 
ciiment — trebuie să arăt că nu o dată eu și 
ceilalți ..flămânzi de realism", „setoși de concret", 
etc., am avut de îndurat — după caz — absoluta 
indiferență a unor critici literari sau ..teoreti
zările" lor demne de alt secol și de o altă reali
tate... Ba mai mult chiar : s-au găsit binevoitori 
cu o viziune boierească. în stare să spună, de 
exemplu, că nu are rost să fac anchete sociale 
la televiziune, să fiu văzut pe teren, cu micro
fonul in mină și echipa de filmare după mine, 
după ce... „gata, ești autorul unor cărți de suc
ces. asta îți scade din prestigiu". Care prestigiu ? 
Cum dobîndit ? Și cu ce scop dobîndit ? încotro 
dirijat ? Consider — și sânt pe deplin convins 
că majoritatea confraților mei gindesc si simt 
la fel — că prestigiul scriitorului nu se măsoară 
nici în frecvența cu oare ești citat în gazetele 
literare, nici în raport cu amicițiile coliterare 
(si colaterale), nici după zgârcenia cu care îți 
saluți colegii ; prestigiul își are realmente sursa 
în implicarea profundă, a fiecărui scriitor, cit 
mai nemijlocit, in intreaga activitate — revo
luționară ! — desfășurată în țară, fiindu-i nece
sar — cred eu — nu pentru a se cățăra, cit mai 
degrabă, pe soclul propriei statui, ci pentru a 
dotând! astfel garanția că are suficiente canale 
de implicare în viața colectivității, pentru spri
jinirea eforturilor pretutindeni vizibile sau mai 
puțin vizibile la prima aruncătură de ochi...
De altminteri, profesionalismul te obligă : de 
unde altfel... cunoașterea ? Din amintiri ? Din 
cărți ? Din ziare ? Nimic — nici o superlativă 
frază de cronică literară — nu mi se pare o mai 
deplină recunoaștere a acestei calități primor
diale. de care scriitorul trebuie să dea dovadă 
— activismul său — decît cuvintele adresate. în 
deschiderea epistolei, de către un cititor, unui 
confrate : „Stimate tovarășe redactor de griji!“. 
Fără ceea ce se numește „impuls explorator", 
scriitorul n-are cum aduna, pentru ca apoi, re- 
orchesirind materialul de viață, să-și aducă — 
și prin scris. în primul rînd — aportul decisiv 
la modelarea semenilor săi (și. implicit, să se 
automode le-z c).

Mihai Stoian

Demnitatea criticii

Urmare din pag. I

strumentelor, într-un secol în care valorile este
tice au fost supuse unor grave seisme șt creația 
autentică s-a vrut altceva decît producerea unor 
umple obiecte estetice delectabile, era firesc ca 
nicj critica să nu se mai mulțumească cu ori
zonturile, clișeele și legile străvechi ale unui tri
bunal al artelor. Tendințe noi ale criticii au dus 
la o lărgire a motivului propriu demersului cri
tic. Asistăm la o metamorfoză radicală in na
tura criticii literare ca și în statutul criticului 
literar. In zilele noastre, critica joacă, și in vii
tor va Juca to< mai mult, un rol ce nu mai este 
acela de epifenomen al literaturii. Ea trebuie 
să joace un rol din ce in ce mai activ In pro
movarea artei noi. în acest sens, se poate vorbi 
df-pre o critică fermentați vă, de îndrumare și 
•efivizare a creației.

Critica noul trebuie să fie mai puțin auxi
liară creației, o simplă andlla a literaturii și mai 
m-dl: conștiința ei propulsoare, activă, o disci
plină exploratoare a efortului uman in sfera va- 
toritor. Mai puțin jocul unei inteligențe discursive 
p * fluctuațiilor gustului pe marginea creației 
artfstîce, și mai curînd un teren al confruntărilor 
ideologice. Nu e cu putință o critică exclusiv 
interpretativă. neavind nici o veleitate măcar (și 
nu numai o veleitate deșartă, d o intenție con
certată) pentru Îndrumarea orj Îndreptarea gus
tului. dacă nu pentru fixarea unor norme noi 
de judecată, de valorizare a unor principii di
rectoare in universul literar. Proba, oarecum fi
losofică, a creativității sale, o dâ critica operînd 
mutații in lumea valorilor. Adevărata critică 
modernă începe odată cu marii răsturnători de 
valori din secolul trecut. Criticul nu este, insă, 
doar cel care răstoarnă valorile, ci cel care le 
descoperă, le organizează in mereu noi conste
lații valorice.

Criticul nu este și mai ales nu trebuie să fie 
doar un exeget al literaturii moarte, ci un vivi- 
ficator al spiritului lor. Dacă pornește de la 
operă, el nu se va opri doar la operă. Aș în
drăzni să spun că cel mai mic opuscul critic 
(artiQol. cronică, recenzie) care nu se ridică de 
la analiza unei scrieri Ia o idee generală, care 
nu schițează măcar gestul unei depășiri a lite
rei, este o pasăre cu aripile retezate. După cum 
nu există critică eficientă fără o fundamentare 
intr-o principialitate filosofică, fără un temei 
ideologic, nu există critică majoră care să nu 
parvină în cele din urmă, la o fllosofie a artei, 
a culturii.

Activitatea critică nu se reduce deci la pen
dularea judecătorească între valoare și non va
loare. A urmări, a descoperi, a surprinde însă 
valoarea, mai exact complexul de valori incor
porate într-o operă, a pune acest complex „în 
valoare" — iată itinerariul unei critici care în
locuiește rigoarea justițiară prin subtilitatea unei 
explorări hermeneutice. Totuși, o critică „jude
cătorească" e necesară, încît aș preconiza o ex
tindere a jurisdicției sale asupra erorilor, a locu
rilor comune din critica literară, asupra pseudo- 
prindpiilor, a lipsei de principii, a arbitrariului 
unei critici in care domină umoarea de moment 
a criticului, ca să nu spunem interesele sale ex- 
traliterare. Unii cronicari uzează cu prea multa 
ușurință de „jurisdicția criticii". Refuzați ai ideii, 
ei refuză ideea inlocuind-o prin bruma de im
presii recoltate de pe urma frunzăririi superfi
ciale a cărților. Nimic mai salutar într-o critică 
sănătoasă, decît o critică a criticii. întoarcerea 
conștiinței critice asupra sa însăși este condiția 
necesară a oricărui demers critic. Or, există o 
poruncitoare nevoie a virtuților morale în prac
tica criticii. Ponderea criticii într-o cultură de
pinde de modul de practicare a acestor virtuți. 
Numai asumind deplina răspundere intelectuală 
și morală a actului critic, acesta e investit cu 
demnitatea ce-i revine de drept.
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george 
alboiu

„Ciorchinii
devoratori"

Vecina
In (iscare noapte vecina 
icoflte o mina afară din cată 
prin rid cu toată gingășia. 
Fină in iod
•a doarme obosită 
dar mina ei ca orice frunză așteaptă rouă

Turism
Cit pop«r d» fsmci trlntite de valuri pa plajâ 
am vâxut in aceite iile I
Plaja t — rsitiglil, unei mai vechi clepsidre 
ața in văzul mării 
fi urmele unele peri» altele 
ca vilele, ca lunile, ca lăptăminile fi anii 
fără nici e cărare.
$i cit popor de femei trintite de valuri pe plajă 
pentru un an iau pentru un deceniu 
dnd alte valuri le var ridica.
In urma lor, ca și-n această seară 
dind la o parte strigătul pescărușilor 
tractorul fi soarele vor netezi plaja.

O cîrjă
A trecut ziua prin dreptul ferevtrei 
atit de subtil 
că obla s-a clătinat o frunză 
in grădină.
Dor ocum seara 
cind fiecare numără ceva 
atit de atent 
că mi se loco frig 
mă încălzesc la focul ce-nrofefto 
fața versurilor.
Așa sic eu
dar poemul acesta e o cîrjă învechită 
cu caro orbul pipăie drumul.

în luminile sale
M-w duc» din nou po cimpie acum seara 
la o sută de kilometri de piatra 
în care locuiesc.
Acolo fără grabă, fără istorie 
mă așteaptă surorile 
cintecul tatălui clâtinind perumburîle 

liniștea aceea cind se freacă 
cerul de pămint 
ca două animale liniștite.
M-oș duce din nou pe cimpie 
acolo la o sută de kilometri do piatra 
In caro locuiesc
dar
în flecara seară 
orașul se închide In kiminilo sole-

Armatele de greieri
Astă seară seara-î maro 
și viața fierbe in oraș 
ca-ntr-un butoi de piatra 
rinul cel mai roșu.
Irm iese sufletul 
din cosă 
si te daco pe elmp 
singur-smgur el 
să se culce
acolo unde iarba la tauri oopto 
mănincă rouă 
fi pi no in zori 
armatele de greieri 
eliberează Wnistea.

Anunț din ziarul Timpul
In rtuo ăo n — doaă * rara 
intru două gări, po timpii 
tot> călătorii bMKrin 
S-ou dat jos ri 
ou tras alarma.
Urnei, hâtri ni, copii, Bd»l»ira-< 
S-au ibonguit prut porwmbvi. 
Nu m ftio 
do co.

Vorbind vine seara
Doc*  o pAnso do Io movo-n*N««  

locrimo oro glorie 

fi putere.
Dor oid 
la gonutschiui braeșfm 

cu gundo ^rijiniOo do pămiul 
nici praful nu sa datină.

’ Vorbind

rina io oro 
fl-n timpul nopfii note M doormo.

Poetului Arghezi
Stăm pe cimpie maestre și ne orientam 
capetele 
după floarea-soarelui.
Sintem un pogon de poeți 
care ne sucim și răsucim 
capetele 
toata ziua.
Dar rine seara și rine vremea odihnei, 
toate capetele se lasă brusc la pămint 
obosite 
numai al meu, in sfirșit, 
profită de întuneric ca să vadă cerul.

Douăsprezece versuri
Se lasă seara ca o atitudine cosmică 
pe toți cei adormiți ii mai odoarme incă. 
Mașini somnambule crează singurătatea din 

mers. 
La uși, la ferestre 
un lacăt vechi de forma unei nopți 
o cheie și mai veche care e somnul meu. 
Cind ciinele nostru deșteaptă cimpia și o 

miroase 
orașul sună ca un clopot de eiment 
uitat de biserici
Ca și seara trecută bunicul nu mai e. 
Cimpia se deschide 
și-o bivoliță intră ca un dollu-n răsărit

Vinul cel mai vechi
Stau iar de veghe. Vinul iar tresare 
pe masă și in conștiința prietenilor. 
Vinul și viitorul două băuturi 
amețitoare.
Calcă tu prin ele cu picioarele goale 
iubito, 
să văd cum îți ajunge 
vinul la glezne și viitorul 
la coapsă.
Calcă încet ca atunci prin pădure 
și imbracă-te doar cu rochia 
rindunicii.
Pentru tine car in fiecare dimineață 
loato rouă orașului 
să ta zidesc in ea 
cit ești tinărâ.
Ca viitorul care se-nvecheșto 
m prinsele veacului 
tresare vinul și
■ta tresari și ta prin întuneric

Iulie
Ua nwU wcm ia i|Ttad c —rara- 
ca v «aa căra gdigiav* iiiafcid

f teatru

espre cei ce înșală, despre cei ce fură 
sau delapidează, despre cei ce bagă 
mina in buzunarul omului muncitor 
(singurul om care nu are unde băga 
mina și nici nu cred câ o dorește),

despre cei ce nu-și onorează prin muncă, 
prin competență și prin cinste salariul po 
care îl primesc (pentru că și aceasta este o for
mă de furt, mai voalată, ce-i drept), despre cei 
ce prostesc banii cu nemiluita, grămădind bunuri 
peste bunuri în căsoaele lor enorme și diforme, 
schimbîrui mașinile cum schimbau țiganii caii, 
despre toți cei ce se află într-o continuă și vio
lentă contradicție cu realitatea socială și politică 
a vremii noastre, — nu pot să-ți vorbesc decît 
la modul global (global și cu minie, te rog să 
mă ierți !). Cind am povestit despre oportuniști, 
am încercat să-ti schițez un portret anume, al 
unui anumit oportunist. Nu știu dacă am reușit 
sau nu și poete că asta nici nu contează, reuși
tele și nereușitele mele. Acum. însă, nu voi 
încerca să-ți schițez un profil al șpertarului, al 
omului care 
care se lasă 
pe alții), 
bunăstare 
tește, cu 
cu duplicitate sau cu false competente, cu în
văpăieri și convingeri de împrumut. Asta pen
tru câ nu-i văd decit așa pe indivizii de acest 
fel. ca pe o turmă de porci, ca pe o ciurdă mare 
de mistreți care dau iama in ci te-un lan de 
cartofi, arindu-1 și afârimlndu-L mîncind cit 
pot ei si mâninee părâduind de zere ori mai 
mult, plec iod mai departe, răvășind și răscolind 
alte lanuri, de cartofi sau de porumb, poposind 
m cite-o poiană superbă. In iarba căreia ard in 
soarele dimineții sute și mii de nestemate, plu- 
gârmd-o și pe aceea (nu pentru că ar fi flă- 
nunxi. a pentru că așa lint ei. fără măsură), 
ducindu-se pe urma, după ce dă căldura, să se 
«calde si 
izvoarele 
roiul cu 
adine, cu 
aceea £â 
în noapte, urmind s-o ia de La capăt apoi, cind 
«e instăpinepe întunericul peste lume, deoarece 
e știut <i e cunoscut că asemenea dezlănțuiri nu 
•e pot petrece decit la adăpostul Întunericului, 
in umbra nedreptății, la marginea inechității, in 
rertnătatea turjror reziduurilor care mai stăruie 
printre nta. indiferent dacă au fost aduse din 
urmă ori au *e$it  acum la suprafața lucrurilor.

E adevărat că unu mai cad pe drum (mă re
fer. te-* 4/-”»’-i la d-la oi datori șl la profitori, la 
invirtiți $i La favlrfitori. la fripturiștii de „tip 
~ou“). alții i'isâ avan«cază si progresează, spe
r-a. ca atare, «e perpetuează in chip miraculos. 
mu::ndu-âe perna.pomenit de repede la alte 
. *ktnonr"  rfnd -Întorci" cele vechi, desfăcin-

—-------------- uneori, adunlndu-se apoi
roci laolaltă, «ub același impuls și sub ace- 

tas: r.'l de a trdlîf și de a suge, de a lua și 
de a atfaca. de a grămădi și de a stivui In că- 
e=jărtlr «• z tpeâpenle proprii, de a ni in ca și 
de a bea_fiiodcâ «pecia aceasta nu are limite, e 
devtxatâ de Uma.. e ea un «ac fără fund, ca 
u- *ae  uf-M. :a care pori să torni orice — hă Ici 
cta came, ontcr^ace de icre, vedre de vin. curcani 
fr.DCi si twx prăjiți, bijuterii și stofe fine, 
haixke «z sotete d*  fax. «odoare și singe — pen- 
tru ră ef tec aa «e topic, dincoritră. devine din 
cv La re zps: devorași, pe măsură ce capătă, pe 
măscră or Jdrxxi șl te îndoapă, soluția fiind 
(zj mfta hna i Ară leac, iar cete care nu-l au 
£-1 r-e căs'*  de a ou-i mai da nimica și de 

fzaca paoara totdeauna peste bord.
Mcutâ sub care există, ac- 
wv—tataCM «htoctt evte 
rtr»*a  ua Imc «i |<1 r elare 

d» toc te cit*  
rx’xs^du-; «i a-

ion

al 
vi 
bani

primește 
cumpărat 
insului 

lâfâială. 
peșin

mită, al individului 
(cumpărînd el însuși 
care cumpără totul, 
indiferent cu ce plă- 
sau cu lingușeală,

si «e răcorească. prefăcind in băltoace 
limpezi ale pădurii, amestecind no- 

larrima muntelui, grohăind mult $i 
o satisfacție zoologică, pentru ca după 
se culce și să sforăie pină ce cade ziua

» « ra
•*  ewg*  *«  arara.

Unde
□■O» e*o  hta" ooaa cătai caca, 
■wte era Wtazo au •• e aid ■iaiu,
Made wa roca no ■*  e tad tarea*.
Doar btabu Mtotata od*
soare printre sate.
Ca degete si dogotete
o numără copăL
E Multă și mănailă
ca prutul.

Obsesie
Acum la miezul nopții stai și-ascultă 
pune urechea pe orice și-ascultă. 
Latră un dine in mijlocul orașului 
atit de-ncet că nu-l aude nimeni 
in colții lui neonul ișî ascute Ionina. 
Un dine ciobănesc in mijlocul orașului 
iți așteaptă stă pi nul.
Și la un kilometru înălțime 
un șoim cu toamna in ghiare 
are obsesia cirtiței.

Descăpățânarea %

puternic, Jăsindu-i apoi și pe alții, neamuri și 
prieteni (oameni siguri. în orice caz) să se atirne 
de picioarele lui. cite patru și cite șase inși, de 
picioarele cărora urmînd să se atirne alți și alți 
prozeliți, formindu-se astfel adevărați „ciorchini 
sociali44, care se bălăngăne în golul lipsei de 
principii, fiindcă aceasta e nota comună a indi
vizilor de acest soi: lipsa oricăror principii din 
comportamentul lor. lipsa oricărui bun-simț, o 
sfidare sistematică a omului și a omeniei, a cin
stei și a echității ; iar sfidările acestea, la rîn- 
dtil lor, oscilează între cinismul cel mai elevat 
și mai rafinat și lăcomia cea mai brutală și mai 
abrutizantă, după cum e firea și după cum sint 
posibilitățile fiecărui „combatant44.

Margareta Sterian : „Măști in oraș"

Pe unul dur» ce trec furtunile dificultăților,

smărăndescu

Nu sînt excluse. însă, nici celelalte forme de 
dăinuire și de jecmăneală, formele „individuale44 
și ..particulare44, dar acestea sînt folosite numai 
In „perioadele de trecere44 spre alte domenii, 
după ce a avut loc vreo „cădere44, din cauza 
legii sau din alte cauze, pentru că și-a „rupt44 
piciorul vreun scaun (scaunul din vîrful „pira
midei". principalul sprijin ăl forfotitorului „cior
chine"), ori pentru că și-a rupt mîinile cel ce 
se tinea de piciorul piciorului, depinde. Fapt e 
că in asemenea împrejurări, „ciorchinele44 se 
desface in bucăți și în bucățele, iar gemetele și 
icnetele de satisfacție se prefac în strigăte de 
deznădejde, bucuria și veselia se preschimbă în 
spaimă, intr-o spaimă zoologică, mai sălbatică 
decit cele mai sălbatice prăbușiri. Se cheltuiesc 
și se risipesc averi întregi în asemenea ..perioa
de de criză", mai ia și statul cite ceva, dar ceea 
ce s-a prostit și s-a părăduit efectiv nu mai 
poate recupera nimeni, — fără a mai pune la 
socoteală părăduiala morală, tristețea și deruta 
oe care le-au lăsat in urma lor profitorii și jec
mănitorii, haitele acestea de „nepmani44 („nep- 
mani“ economici dar și spirituali), fiindcă ăștia 
nu lasă nimic întreg in urma lor. sint mai răi 
decit fo6La și defuncta burghezie, care a mai 
construit cite ceva, cit de cit. în vreme ce ăștia 
(dumnealui cu fftsca. dumnealui cu curcanul, 
dumnealui cu mia de Iei și cu sutele de mii 
de lei. din care ar. putea să fie imbrăcați sute 
și mii de copii, dumnealor cu ploconul și eu 
milionul !) nu construiesc nimic, culcă totul la 
nămint. m Anin că si hâpăie. hăpăie și mănincă, 
ntaniedu-se apta, cind e «trimtoarea mai mare, 
lutad-o care încotro, intrind in oâminL ca apa. 

in hkto-L ea niște . bles-

lucrurile încep să se miște din nou. nu imediat 
dar incep, ca intr-o înflorire stranie. Un timp, 
cum ziceam, „lucrează44 fiecare pe unde poate 
și cum poate, pe cont propriu. După aceea, însă, 
iar se adună laolaltă, iar fac cite-un „ciorchine44, 
îndată ce li se dă bine, în clipa cind găsesc un 
sprijin pe undeva, — la poalele vreunui „troi44, 
în jurul vreunui „piron social44, alături de cine 
știe ce ..vechil44, unde se poate, unde e ceva de 
ronțăit și de mărunțit. Dacă nu găsesc sprijinul 
acesta, și-1 fac. și-1 „construiesc44 singuri, com
bină și sapă, pină cînd răzbesc, pînă cînd izbu
tesc. jucînd sîrba pe principii după aceea, bă- 
tîndu-și joc de ele. — spunînd una și făcînd 
alta, refăcînd în mare grabă toate răvășelile și 
toate părăduielile, dîndu-le uneori proporții de-a 
dreptul îngrijorătoare. înfiorătoare, mai degrabă, 
fiindcă nimic nu-i mai hîd și mai strîmb in 
lume (da. în lumea noastră nouă !) decit dez
mățul și tupeul celor care fură și delapidează, 
primind mită și dind mită, hrănindu-se cu ne
cinste și imbrăcindu-se în incompetență, din cap 
pină în picioare. Nu sint nici ei aceiași, bine
înțeles. dar sini, rîndurile li se împrospătează 
mereu, iar spiritul care îi coagulează și îi ani
mă se dovedește nu o dată mai pir joii tor decit 
o secetă, mai pustiitor decît o inundație.

Uite așa se face câ noi muncim și ne zbatem, 
asudăm și ne zbuciumăm. — cind zic noi mă gîn- 
desc la oameni ca imbatabilul și imperturbabilul 
Banciu. care n-a cunoscut nimic altceva în afară 
de uzină. în afară de muncă, de treizeci de ani, 
de cînd a ieșit lucrător calificat, de treizeci si 
patru de ani. de fapt, dacă punem la socoteală 
și anii de ucenicie, pe care și i-a petrecut tot 
aicea: mă gîndesc la Pozdare și la Cetean. la 
Bălă și la Metea, Ia toți cei ce s-au dăruit, fără 
nici o reținere, muncii si cinstei, contribuind di
rect și concret Ia edificarea noii noastre orîn- 
duiri. — iar ei, sau dumnealor, cum vrei să le 
zici, batjocoresc totul, calcă totul în picioare, 
rimă si răscolesc totul mai rău și mai tare decit 
mistreții amintiți de mine adineauri, pentru că 
mistreții sînt superbi în sălbăticia lor, în timo 
ce ăștia, — dumnenlor. profitorii și impostorii, 
învîrtiții și carieriștii, traficanții de influență si 
de incompetență, vechilii și semivechflii — sînt 
de-a dreptul înfiorători, constituind împreună 
cea mai abjectă specie, din cite au fost și sînt 
pe lume...

Eroi iârâ voie

Lăstunul
Perora doar, nu horea
Căci nu-i place vatra mea 1 
Nici nu poate să horească : 
Hora este românească I

Periferie
Se-nscăuneaxă in zadar 
Pe soclul frumuseții

film

vasilc

INSCRIPȚIILE LUI IANUS
Căci miine nu vor fi mâcar 
Nici in coperta vieții.

Posteritate
Pe mulți de azi făcutu-i-ai un ochi să și-l 

închidă 
Cind iți admiră versul din strofa invalidă I 
Dar cum vei proceda 
Cu-acei ce-ți vor urma ?

televiziune
Zilele 

filmului polonez

a. așa e. s-au întîmplat multe, au 
existat nedreptăți și abuzuri.și 
vor mai exista probabil și de acum 
înainte, fiindcă n-a descoperit ni
meni, și nici nu va descoperi. o

metodă sigură de construire a unei vieți noi — 
știu și eu lucrul acesta, așa cum îl știi și tu. 
Eu nici nu mă refeream Ia nedreptăți și la abu
zuri. ci la efecte, la micile manevre și la marile 
speculații, la folosirea, conștientă sau nu. a unor 
■situații. Sînt de acord cu tine, cînd spui că unui 
om care a suferit, care a fost condamnat pe ne
drept mtr-o anumită perioadă, care a fost nevoit 
«ă treacă prin ani grei, dacă nu chiar cumpltți, 
I se cuvine un anumit respect, o anumită grijă, 
firească, omenească, numai câ de aici si pină 
La pretențiile și ifosele unora e o mare distanță, 
De parcursul căreia omul de omenie se deose
bește de impostorul pur-sînge. La aspectul acesta 
aș vrea să mă refer, la faptul că am făcut cite- 
odată „eroi" pină și din lichele, am înzestrat cu 
însemnele martiriului niște simpli impostori so
ciali. — fel de fel de rămășițe ale vechilor cla
se. fel de fel de profitori. ..de tip vechi44 sau 
..de tip nou44, trecînd în modul acesta de la o 
duritate excesivă la o compasiune aproaoe 
bleagă, vrolnd să fim mai drepți decît e nevoie, 
mai umani decit se cuvine, plătind în această 
direcție un tribut mult prea mare cunoscutelor 
extreme.

Fenomenul e interesant și complex — șl pă
gubitor. desigur — iar profitorii lui principali 
sînt. cum spuneam mai înainte, impostorii și li
chelele, cei care n-au căzut chiar degeaba în a- 
numite ambuscade, fiindcă erau lichele și im
postori și atunci și nici nu se gîndeau, cred eu, 
că vor fi vreodată eroi'. Ulterior însă, văzînd că 
e rentabilă această ipostază, de erou și de vic
timă, au adoptat-o imediat, văitîndu-se peste 
tot. multiplicând necazurile pe care le-au avut, 
dîndu-le proporții nemaipomenite, racordîndu-le 
cu împrejurările sociale si politice mai de sea
mă, din pricina cărora au avut ei de îndurat 
atîtea și atîtea năprazne. — „din pricina cul
tului personalității, din pricina despotismului și 
pentru că nu era libertate în tară, așa cum e 
acum, pentru că astăzi, la noi, valoarea și 
cinstea...44

.....într-o anumită perioadă — spune unul 
dintre ei. un prăpădit fără pereche, un bețiv și 
un om fără nici un ax și fără nici un simț, cum I

Teatrul
la televiziune
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Coca ce e r«m<robll to Alexandra 
Sever, autorul aceste! piese — pre
miată, ca |i spectacolul, in cadrul 
Festivalului național „Cin tare a Româ
niei* 4 — este voința de ■ face tragedie, 
„în tragedie iatoria !și spovedește pi
catele" acrie el, accentuînd asupra 
fuhcțlei de cat any 9 a acestui gen su
perior. ce a Înflorit In marile epoci 
de culturi ale lumii. Iar istoria patriei 
neastre, precum se țt’e, nu e deloc 
săracă in evenimente exemplare pen
tru arta tragici. Deosebit de aceasta, 
Alexandru Sever dovedește șl price
pere !n alegerea, din mulțimea fapte
lor din cronic!, a unu’a extrem de 
semnificativ, ce are drept erou un 
cărturar. Premisele sînt. după cum se 
vede, excepționale. Realizarea aste și 
ea merituoasă. Știind să înnoade ițele 
dramaturgul este în prea mare măsură 
expozitiv. Personajele sale mai mult 
vorbesc decît făptuiese (să nu pretex
tăm că un .reproș similar i s-a putut 
aduce Iul Hamlet 1) mai ales densita
tea situațiilor tragice fiind mică. Nu 
ne gîndim, cind afirmăm cele de mai 
sus, la cruzimi (deși nid ele nu pot 
lițMi din tragedii) ci la frisonul, cu 
neputință de descris, prin care impla
cabilul se manifestă, la cercul de um
bra djn strînsoarea căruia eroul nu «e 
poate desface. în acest sens, o scenă 
cum este popasul lui Miron Costin în 
drum spre Bărboși, în ajunul Crăciu
nului, moment în care osînditul (ce-și 
ignora osînda) aude în viscol bătîn- 
du-se o coasă, este realmente suges
tivă, încărcată de mister tragic. Ră- 
mîne însă una dintre puținele. Se mai 
Intîmplă și că Alexandru Sever iși 
corupe lucrarea cu elemente de dramă 
romantică (Însuși Cantemlr-Vodă lu
crează pe ascuns pentru salvarea ace

fala căruia i-a poruncit moartea) în loc 
să laxe sA vorbească forța destinului. 
Facem acecle observații (autorul 
va înțelege, desigur) tocmai fiind
că b raportăm creația ta proiec
tul ei ideal, pe cate l-am luat 
în serios. Altminteri nu i se 
pot nega lui Alexandru Sever, cali
tăți de autentic dramaturg, știința re
plicii și a Împletirii episoadelor, chiar 
și pe aceea de a contura. In mare, 
caractere. Pentru a nu mai vorbi de 
noblețea mesajului.

Spectacolul montat de Tudor Mărăs- 
cu la Teatrul Giuleftl se constituie 
admirabil de unitar, din scene decu
pate cu grijă și lucrate cu scrupul de 
veritabil profesionist. Regizorul a știut 
să sugereze (eocot, acesta, principalul 
lui merit) ideea că fiecare personaj 
reprezintă o lume, însă deschisă prin- 
tr-o poartă prea îngustă de comuni
care spre universul temporal dat. Din 
punct de vedere plastic, tablourile 
conțin un raport de frumusețe impon
derabil, ce provine din proiectarea 
ființei umane pe fondul sumbru al 
vremii. Monumental, decorul lui Octa
vian Dibrov nu e rece, un simplu edi
ficiu, ci subtil participativ, subliniind 
Intenția regizorală. Notăm telegrafic, 
din lipsă de spațiu, aportul actoricesc 
al lui Ștefan Mihăilescu-Brăila (un 
Constantin Vodă ce amintește plauzibil 
de Moș NIchîfor Coțcariul) al lui Co- 
rado Negreanu, unul dintre protago
niștii, sub raportul artei actorului, ai 
momentului teatral actual. De aseme
nea pe Corneliu Dumitraș, într-o con
tinuă dorință de expresivitate, ca și 
pe Constantin Cojocaru și Radu Pana- 
marenco.

Marius Robescu

Nu tot ceea ce am văzut in filmul 
polonez atinge nivelul unor creații 
precum cele ale lui Andrzej Wajda sau 
Jerzy Kawalerowicz : dar tocmai pen
tru că există un Wajda, un Zbigniew 
CybuLski. un Daniel Olbrychski, o 
Beata Tyszkiewicz. pentru că există 
Pădurea de mesteceni, Cenușă și dia
mant sau La noapte va muri orașul, 
fiecare prilej de a ne intîlni cu școala 
de film poloneză este un eveniment. 
Marile creații și marii creatori se re
cunosc in tot ceea ce le urmează, si 
strălucirea pe care și-o ciștigă vine 
și de acolo că, peste ani de zile, spiri
tul lor viu poate fi recunoscut și înțeles 
mai bine.

In cel de-al doilea război mondial, 
tancuri germane erau întimpinate in 
Polonia cu șarje de cavalerie ; este un 
fapt devenit legendă — unul dintre 
acelea care definesc spiritul unui po
por, in fața căruia orice înțelepciune 
sau judecată făcută cu simțul realității 
trebuie să se încline, căci adevărul cel 
mai mare care se va spune despre oa
meni va fi întotdeauna demnitatea — 
mai presus de alte considerente. în fil
mul polonez tema războiului revine 
obsedant și am putea să no întrebăm 
cum e posibil ca, după atîția ani ră
nile războiului să nu se fi închis ; dar 
a uita suferințele trăite, par a spune 
cineaștii polonezi, înseamnă a fi în pe
ricolul de a le trăi din nou. Și ca toate 
cele care izvorăsc din suferință, filmul 
polonez este adevărat, zguduitor și pa
tetic. Aici arta și-a găsit un chip al el, 
inconfundabil, pentru că a avut un scop.

Zilele filmului polonez ne propun 
anul acesta întîlnirea cu trei filme : 
Slăviți orașul, Amenințarea și Vieți 
scurte. Selecția este revelatoare pentru 
o mai bună înțelegere a ceea ce a re
prezentat războiul pentru istoria con

temporană a Poloniei, deși numai unu» 
din filme ii este dedicat in întregime, 
celelalte două fiind consacrate actuali
tății. Filmul care mi se pare insă a re
prezenta cel mai bine spiritul care gu
vernează cinematografia poloneză de 
astăzi (deși nu este și cel mai bun din
tre cele prezentate) este Amenințare*,  
în 1975. o fostă deținută dintr-un lagăr 
de concentrare este chemată la New 
York pentru a depune mărturie în 
procesul unei foste supraveghetoare — 
devenită intre timp o femeie ca ori
care. despre care vecinii nu pot 
creadă câ ar fi fost in stare să comită 
crime cum sint cele pentru care este a- 
cuzată. Procesul durează de șapte ani ; 
contemporanii noștri ezită să condamne 
un om ,deși vinovăția lui este eviden
tă ;a condamna nu înseamnă să te 
transformi la rindul tău în călău ? se 
întreabă cei chemați să judece — și 
asta in timp ce in lume, ici și colo, re
învie organizații profasciste, în timp ce 
foști criminali de război se ascund sub 
masca unor oameni onorabili... După 
27 de ani de la procesul ținut la 
Nuremberg, un tribunal va afirma cu 
aceeași tărie că fiecare om în parte 
este răspunzător pentru faptele sale f 
E o întrebare pe care regizorul Waclaw 
Florowski o pune cu luciditate, cu «? 
sinceritate emoționantă ; chiar dacă re
gizorul e mai puțin abil în scenele de 
interior, în confruntările psihologica 
care au loc, chiar dacă filmul dă une
ori impresia de provizorat, actualitate 
dezbaterii șl sensul el profund ome
nesc fac din Amenințarea un act no
tabil. Filmul polonez continuă și acum 
șarja de cavalerie împotriva tancuri
lor germane — gest la fel de nobil șl 
generos.

Nicolae Mateescu

Este ușor de observat că spectacolul 
de teatru ocupă, de mai multă vreme, 
un Ioc bine definit în structura pro
gramelor TV si. in consecință, un spa
țiu destul de extins.

Urmărite pe parcursul ultimelor 
două luni, spectacolele teatrului TV 
îndeamnă telespectatorul la cîteva 
considerații. Vom sesiza, de pildă, pre
ocuparea pentru punerea in scenă a 
literaturii dramatice românești ..Chi- 
rlta in provincie44 a lui Alecsandri, 
„Insula* 4 lui Sebastian. „Surorile 
Boga“ de Horla Lovinescu. ..Capul44 de 
Mihnea Gheorghiu. „Procesul Horia44 
de Al. Voitln, ..Mașina de calculat44 de 
Paul Everac, „Un tînăr mult prea fu
rios" de Virgil Stoenescu. ..Tatăl nos
tru uneori" de Eugen Lumezeanu, 
„Vîrstele stejarului" de Mihai Dimiu, 
..Omul cu umbrelă" de Mircea Ovi- 
diu Savu. Ce sesizăm urmărind aceste 
titluri ? In primul rînd interesul pen
tru texte de actualitate, pentru piese 
noi mai puțin reprezentate sau ine
dite. în al doilea rînd. deși într-o 
proporție nexatisfăcătoare. apariția 
unor piese semnate de debutanți în 
domeniul creației dramatice. Eugen 
Lumezeanu. Mircea Ovidiu Savu si, 
dacă nu mă înșel, chiar Mihai Dimiu. 
Piesele din dramaturgia străină sînt în 
această perioadă ceva mai puține *.  
„Militarul fanfaron44 de Plaut. ..Prețul 
succesului44 dună Hana Helmut. ..Adam 
și Eva" de Rudi Stahl. „Fata cinstită44 
de Goldoni, precum și două înregis
trări preluate de la alte televiziuni.

Vom observa, urmărind acest tablou 
succint al snectarolelor desfășurata în 
ultima perioadă, practica, de altfel 
lăudabilă, a preluării unor spectacole 
de la teatrele profesioniste din Capi
tală și din țară, prilej favorabil des

coperirii și redescoperirii unor remar
cabile talente actoricești și a unor co
lective artistice omogene, cum ar fi 
cele ale teatrelor din Brașov. Galați și 
Constanța. In acest context, vom re
ține prezența pe generic. în dreptul re
giei, a unor nume mai puțin frecvente 
pe micul ecran sau pe marile scene : 
Teodorescu. Tudor Florian. Constantin 
Dicu, Adriana Kunner, Domnița Mun- 
teanu (care semnează în acest inter
val trei spectacole) alături de numele 
de-acum familiare ale Letiției Popa și al 
lui Cornel Todea. De pe afișul teatru
lui TV. lipsesc încă destule nume de 
marcă in regia de teatru : solicitarea 
lor la conducerea spectacolelor de tea
tru TV ar fi binevenită.

în privința distribuțiilor se remarcă 
efortul de-a aduce în fața camerelor 
de luat vederi nume provenind din 
toate generațiile, afirmate ale teatru
lui nostru : Fory Etterle, Mircea 
Diaconu, Ovidiu Schumacher, Violeta 
Andrei. Virgil Ogășanu. Ștefan-Mihăi- 
lescu-Brăila, Eugenia Popovici, Mircea 
Albulescu, Irina Răchițeanu-Șirianu, 
George Constantin, Olga Tudorache, 
Aurel Giurumia ș.a. — ordinea este în
tâmplătoare. Vom sesiza în schimb 
lipsa preocupărilor în direcția realiză
rii unor spectacole cu distribuții abso
lut de excepție, spectacole eveniment 
care să intre în filmoteca televiziunii.

Nu vom încheia fără a sublinia două 
InițiaLive meritorii : telerecitalurile 
(vezi Leopoldina Bălănuță și Tamara 
Buciuceanu Botez) precum și prezența 
deocamdată timidă a teatrului de ama
tori : „Vîrstele stelarului" de Mihai 
Dimiu. interpretat de colectivul Casei 
de cultură „Mihai Eminescu". a secto
rului II.

Mircea Florin Șandru



Teama poeme de

capricii
a ih» ti aaa — «fîn.nd prin a fiera și-atunci — am fost nevoit si oAri*e*e  școa

la in care învățam S -am umbtat o îami 
întreagă cu pantofii spărți L_ Da. tovariți. 
deoarece noi, atunci—"*

Un altul, odraslă de geam ba ti. geamba*  
însuși, unul care leșina prin ședințe, ca că scape 
de încurcături (de încurcăturile sentimeaUle, 
de bîrfe și de altfel de găinării), iți amintește 
cu mînie și cu învăpăiere de anii 1951—1981. ani 
erei, e adevărat, dar nu pentru el si nici pen
tru alții, care le-au fost si le sint pe a pcemx

„...In anii aceia, tovarăși, spune ăsta dfci armă, 
eram criticat și eram forfecat pină ti pr--Uj ei 
umbLam -la dungă- și pentru c4 purtam crw- 
vată !... Nici să răsuflu nu puteam, am fost exa
minat din facultate, am fost dat afară de peste 
tot ! Da. tovarăși L.“

Minte, cu delicatețe si eu tact, dar mi=te de 
îngheață apele, pentru că nimeni □□ area trea
bă cu cravatele lui și cu dunga de la panta*oci_  
Și dacă totuși se împiedicau unii de eL era de 
vină el însuși, cu felul său de a fi. cu întreg 
caracterul lui. cu lipsa lui de caracter, frndca 
domnul acesta a avut de toate. intotdeauaa. 
numai caracter n-a avut. — ..nid măcar de 
leac“. cum se zice. A fost cinic și nemăsurat in 
toate, a fost alunecos și nestatornic, a fost, 
intr-un cuvînt, o lichea patentată, iar acum, 
cînd se poartă eroismul, a devenit si erou, s-i 
mai potolit, s-a mai temperat, dar tot lichea a 
rămas.

Altceva nu-ți mai spun și nici nu vin cu alte 
exemple, fiindcă nu exemplele contează in
tr-un asemenea fenomen, interesează fenomenul, 
ea atare, care a fost și ramine straniu. onciie 
explicații ar căpăta.

Scurtcircuitări

acbr: i w b roadere. fi moca de axă l-a
vecss E&rK^i. ala ba dnhariî—

★

m văzut și eu. duminică, pe e-i - • 
bătrîni de pe Murăș. Pooa ii eb«F- 
mâ. parcă. Si m-am gindit toc uta- 
pul. ascultind-o pe bătnnă. ferodră 
ea a fost eroina principală, nu r.u.^JS

a emisiunii de la televizor, dar și a v.ettj kr. 
în doi, la Mama din Drumul ciioeluâ. _a - 
rile ei simple si nerealizabile, de wdt*
toti copiii laolaltă, asa cum ci :-a vinn hâ
tri na din emisiune, din viață. De fapt, oacă ara 
înțeles eu bine, aceasta e marea ei .
că nu și-a 
boiului, a 
peste casa 
din cauza celuilalt război 
numit rece, deși n-a fost prea rece, a fosî fier
binte și dur — și poate că ti din cama «- taa 
cauza unei stăruiri in vechile făgagun. Vor £ 
și alte cauze, de bunâ seamă, si nu vo. fi - j 
cel ce le va analiza — nici critica n-o va tace, 
să nu-ti înfiripezi nici o speranța m privința 
asta — eu vreau numai să-ți apun că un 
oarecare mi-a adus 
această lucrare, cu 
ce e mult, dacă nu

împlinit nici un Kind, dm cm ii® râz- 
cărui umbră mai stăruia u-a:nan 
ei veche, de pAmirrt o de

pe care ao*  !-a=

in minte figura Many 
toate frămintarile ex. cec® 
chiar foarte mult...

-Ar
Altădată. într-o dimineață, am văzut un om 

care mergea la lucru sau la oraș, nu știu. Era 
un țăran și eu mi l-am amintit pe tata. când 
l-am văzut pe ăsta cum mere ea pe drum, gâr
bovit. cu căciula trasă bine ne urechi, cu • 
straită mare in bită. cu o tundră hrr.ri p*  ei 
și cu niște opinci mari in picioare. Mercea «=- 
aur. fiindcă nu era nimeni, de iur-Jare?-. 
si poate că de aceea mi l-om mi. -t ea >= 
tata, pentru că și el a umblat «sa. nrra r-ori. 
nu pe un drum oarecare ți no aa a» 
două, ci ani de zile, ani mult » mu ar*-  Axa 
a fost drama lui. ca a f««t m " *-_r^  c® a
fost nevoit să fie așa. din touu t^or “or* — 
jurări care nu țineau de el si de firea kzL -- 
neau de alții. Bunica mea $: mama iui. a ta- 
til. avusese o poveste de dragoste. taaAnte **u  
după ce s-a măritat, nu știu exact, mmroi =si 
mi-a vorbit limnede despre arta. Faptul. task 
era adevărat. Tata era „prăsi li tiriizl-. ra*  
se zicea odată, era ca un pui de cuc intre cei
lalți frați. Fusese admis în familie, purta 
mele bunicului, dar infiți*are®  n boiul MM 
ale altuia, ale unuia dintr-un r.eare bocat si 
cu faimă mare in sat. Lucrurile l-au 
greu, ieșind cu încetul Ia iveolâ. Odată a| 
însă, l-au aruncat pe el in c-a nu; trjctă Izo
lare. Nimeni nu-i spunea pe rnnne. «±nd Q 
ga. EI purta o poreclă oarecare. AXfti. cîa 3 
s-a însurat, a prim’t partea hd de ți-.'it 
făcut casă și șt-a întemeiat uroor-_i b«i «o»oe- 
dărie. avi nd și păstrind relații destul de basc 
cu frații si cu surorile. Bune dar red_ Ort de 
cite ori se isca vreo ciormUaLl. ceCaîțj L »- 
minteau că nu era din ..neiînol noetru*.
altă plămadă. Neamurile Ini on-vfcrai pe ae 
altă parte, vroiau si r.u tr« vroUm reec- 
noască. Iar el se mici na din ce la ce ma:

f' radio

r

Lad s-a ros și s-a măcinat singur, fără 
să-l împingă nimeni din urmă sau de 
pe margine. Surparea lui a început 
din clipa în care și-a dat seama că 
Lji va pierde locul, postul pe care-1

ocupa, pentru care se zbătuse mult. în tăcere 
dar mult N-a fost sigur de asta, la început. 
I s-a părut numai că se va întimpla așa ceva. 
Pe urmă, de la părere a ajuns la convingere, 
de 1a convingere a ajuns la teamă, iar de la 
teamă a ajuns, mai repede decit s-ar putea 
crede, la propria sa anulare, la o destrămare 
nemaipomenită, pe care n-ar fi putut nimeni 
altcineva s-o ducă la capăt și s-o desăvir- 
sească asa de bine, cu a tit de multă stăruință, 
cum a dus-o ti a desăvîrșit-o el însuși, de unde 
«e poate trage concluzia că răul pe care F--1 
face omul cu mina lui e sflnt și-j fără de leac—

Gindacii de Colorado

tan t mari, onin—» pocui importante s eaa 
si erau ault Unde te duceau dădeai ce 

efie ca Saiia. .Tocarăcul Sana, de ia S£a£—

' nch. saxrn ev Făta M cei aaa
trrzr «_ dm.' j Să fi văme 2*

na La a ai a a m* ia m
Mtai. k ăt-o. lac. tw « rfc. «aanat na 
- •» maanaeră. onawt a.

ni iz tu«. sa «sa Ar Mfioti. & 
num c±i «z. «e areJaa ta wn ă

Wtf tas» st aa»
ram « ftot oKssK. ad + «easax ax 
tMBavaa kt <â '
Masratf< ' — x.-; xx w ^sAks

ara 30 i w» «■ aaara. aat asoau 
t-x *ax. Bai «aat aa m 10K • •*

t-a cd n ■» Dleort de bcr*J raaaa^ ■ ră
mas rtvăcț «1 bolnav fa xrma ir. om rdfc - 
ne țm laa de cartofi ta -m-e
de gf.-jdad de Colorado-

Othello

H plastica

p Probleme
de organizare

nichita stânescn
Autoportret
Eu nu sunt altceva decit 
o pală de singe 
care vorbește.

Roata cu o singură spiță
Mirosea ■ mart de pe altâ planetă. 
Pe țările 9<nârder de cai 
incolțea iarba ți a egretă.
Mirosea ■ nori de pe altă planetă. 
Inima toată mi-a băgasem ia pietre 
cim ananie mooboi in cocă 
ciad ne găina aer 
la gindid că pasărea m i^ocă.

Ea ne povestea

cel c*e  se ^ripnea de raze ca de an 
s> care sorind in h*îna  pe goa'a îeiță, 
iln iloii. hăț I

bățf

yv and reaSa OMMÎ o Spiță avea 
p na •need w

Respirarea 
aerului de sub aripă

Sc Mdcd M Sorin Dumitrescu

S-. M

Daimonul meu 
către mine

Săgetarea 
cerbului stretin 
și harponarea peștelui 
Vidros

lui Paul Tutungiu

Așa cum fața de mișcarea stincilor 
mișcarea arbarilor pare iute ca raza 
Așa cum fața de mișcarea petalelor florii 
mișcarea omului pare iute ca raza, 
iute ca raia față de mișcările omului 
e alergarea cerbului stretin

Haideți, vă zic, să vînâm cerbul stretin 
ichimbindu*ne  timpul și răsucindu*ne  secundele 
Haideți, vă zic, fără milă să-l vinăm 
pe cerbul stretin, scurtindu-ne lunile 
și micșorîndu-ne cit punctul de nisip, anul 
Pe iutele să-l omorim de cerb stretin I

Din oasele lui să ne facem stilpi de casă 
din pielea lui să ne facem aeoperișe 
iar earnea lui s-o mtncâm inlăuntru 
la nuntă.

Așa cum față de mișcarea omului 
mișcarea ierburilor pare înceată
Așa cum față de mișcarea brazilor 
mișcarea pietrelor pare înceată 
mai incet decit starea pe loc a pietrii 
e nul Vidros in care inoatâ peștele Vidros.

Haideți, vă zic, sâ pescuim peștele Vidros 
îndreptindu-ne timpul și întînzind secunda 
ca apa vărsată pe lespede
iar ziua s-o lungim peste noapte
Pe Vidros, vă zic, sâ-l harponăm fără milă, 
să omorim Vidrosul din rîul Vidros I

Din oasele Vidrosuluî sâ ne facem strlpi de 
casă 

și din solzii lui, șindrilă, 
îar carnea lui s-o mincâm inlăuntru 
la nuntă, vă zic.

Ms«a. a. *m« cNai • •-«
MVM O» M p» acad.
■*(  4« iM «i o« MMtM
WCM O» maar. a P« «la 
atoa^M» a« w«*a  anal duaamau olarg>r>d. 
M aâ aaak M taaaa Oaimanal aaa, mia, 
a< sa «aa

m sa 'asm^aaid ci sa deUrupeozo.
A— pus srn sas——snt pa bruia p tu fii asta 
|i a lart da pnensa hauâu socru a
Aa dat aa maaa aud capii
p naacli s-a sport da la^ p da șvabii
— Sau asta, mi-u zis Daiaonul.
Sduabe-te a cuvinsa prccau iți zic.

Margareta Ster»on i ^Arce*

Dezîmblînzirea
De mult negru mă albisem 
De mult soare mâ-noptasem 
De mult viu mă mult murisem 
Din visare mă aflasem 
Vino, tu, cu tine toată 
ca sâ-ntruchlpăm o roată 
Vino, tu, fără de tine 
ca să fiu cu mine, mine 
O, răsai, răsai, râsai 
pe infernul meu, un rai 
O, romii, râmii, rămii 
palma bate-mi-o in cui 
pe crucea de carne 
cind lumea adoarme.

veritabil ghid
Oricît de sumbre, oricît de incrin- 

cenate, oricît de singeroase ar fi tra
gediile lui Shakespeare, finalurile sint 
luminoase. Lumea este gindită in or
dine. în echilibru. Dezordinea, haosul 
sînt momentele in care Dasiunile (ura, 
iubirea, lupta Dentru Dutere) se dez
lănțuie alimentate fiind de intrigi, de 
rătăciri de moment (ca in cazul lui 
Othello). Din acest punct de vedere 
piesa reprezintă o întruchipare didac
tică a ideii de revenire la ordine, dar 
nu la cea inițială oeniru că sensul 
este spiralat. Desdemona îl iubește pe 
Othello si-i este fidelă. Are atitea ca
lități în.cît ne intrigă. Iaso reușește să 
strice echilibrul. ..Othello“. spune Jan 
Kott. ,.o ucide pe Desdemona cu 
scopul de a salva ordinea morală, si 
de a restaura în drepturile lor iubirea 
Si credința. O ucide De Desdemona 
Dentru ca să fie destoinic ?-o ierte, 
asa ca toate socotelile să fie înche
iate si ca lumea să se poată Întoar
ce la echilibru44. Pentru că : ..A te-n- 
doi / E-a fi si hotărî t /

Kott crede că gelozia Iul Othello 
s-ar datora erotismului răspindit de 
Desdemona. Cassio. Roderigo. Iago ar 
fi prinși în plasa acestui erotism : 
..Nici măcar nu bănuiește că tulbură 
prin simpla ei prezentă, că ispitește. 
Othello isi va da seama de acest lu
cru abia mai tîrziu. dar Iago îl gtie 
de la bun început. Desdemona este 
credincioasă, dar trebuie să aibă In 
ființa ei ceva de tîrfă. Nu in actu, 
dar in notentia. virtualmente. De
monstrația este excepțională : „Alt-

K __________________  

minieri drama nu s-xr OoTea desfi
gura. deoarece in acecț en OtheCo ar 
fi ridicol*  (.) Cort.suind
tul lui Jan Kott c« poate xntiine. eu 
temei, că Iago nu este derit dubiul 
lui Othe lo. îndoiala ca obiectivată. La 
un moment dat. Ia>o reoeti replici
le sale, iar Othello «urprmj fl reoro- 

cu viotecU : . Doar n-ai ajuna 
ecoul efcidunior mele ?

Shakespeare este precursorul con
științe k< abisale ale lui Dofftoievski. 
Nas tai ia Fllipovna este Desdemona 
desfâsurindu-si existenta, trăindu-si 
impulsurile. Iago si Othello se unesc 
in Rofioiin pentru a marca angelicul 
si demonicul.

La 25 de ani de la înregistrarea ei 
in studiourile radiodifuziunii. -Othei- 
k>“ a nrohat virtuțile el literare (multi 
cercetători o consideră o reușită Dur 
literară). Distribuția a fost excepțio
nală : Vladimir Maximilian. G. Sto- 
rin. Toma Dimitriu. Gabriel Dănciu- 
lescu. George Marcovici. Fory Etter le. 
Mihai Berechet. Clodi Berthola. Tanti 
Soviany. Regia : Paul Stratilat. Adap
tarea radiofonică a păstrat structura 
unei povesti (story), iar actorii au in
terpretat-o distant, cu un retorism ce-a 
dus in valoare, in Drimul rind. pro
funzimea fiecărui vers. Lipsindu-se de 
sDlendorile înscenării, de elementele 
de decor, atît de necesare desfășură
rii tragediei. ..Othello44 de la radio a 
păstrat nealterată esența (si virtuțile) 
DÎesei lui Shakespeare.

Constantin Stan

ABTA — CGME1T — PUBLICITATE. 
pAdiixare® contactului publicului cu 
open mai ales In condițiile !n care exis
tă o ..prodoepe- substanțialA a artiști
lor. tzeoule pnvitA nu numai sub raport 
estetic d ti comerciaJ. In afara marilor 
eomandatari care sint ministerele, mu- 
n:c.pa.:tâple 51 alte instituții publice sau 
obștești — care Iți distribuie fondurile în 
funcție de exigențe specifice — mal exis
tă și amatorul de artă ocupat sau mai 
puțin ocupat. cunoscător sau abia în 
stare să confunde kitsch-ul cu arta. Ac
tualele modalități de prezentare și des
facere a produselor cu caracter artistic 
(citește artizanal) și a lucrărilor de artă 
(pictură, sculptură, ceramică etc.) ml se 
par nesațlsfăcătoare. Trebuie găsite alte 
spații (ele există, râmlne doar să li se 
dea utilizarea proprie) și alte Idei pen
tru aceasta. Pentru un oraș cu două mi
lioane de locuitori nu mi se pare exa
gerată dorința Înființării cltorva mici ga
lerii cu expoziții colective permanente, 
de regulă ale unor artiști ce se grupează 
ei Înșiși după preferință. Expozițiile per
sonale ale altor artiști, lansările de nume 
noi ar constitui o prelungire firească a 
acestui aspect al activității unor astfel 
de galerii. Problema publicității este și 
ea lesne rezolvabilă. Instrumentele legale 
există 1 Lipsește Inițiativa.

VARA SARACA IN EXPOZIȚII. Oricît 
de binevoitori am fi în aprecieri, trebuie 
să calificăm vara artistică bucureșteană 
drept secetoasă. In afara unei expoziții 
de sculptură de La „Simeza" (Apostu — 
Flămlndu — Tiron) — discutabilă sub 
raportul modalității concrete de organi
zare — nu am avut nlcl-o revelație. Cînd 
afirm acest lucru scot automat din sfera 
discuției expozițiile retrospective de la 
sala Dalles care oferă, nu arareori, sur
prize, cum a fost cazul cu retrospectiva 
uitatului sculptor Vasile Blendea. Oricum 

na pătau considera „evenimente" elteva 
noi expozeu de grup. indiferent dacă 
ele a a fosx la „Căminul artei" &au La 
Scttfllfcr Haua. SAptAmlnl în șir am aler
gat prin oraș aâ găsesc o expoziție des- 
P1* care ■*  pot acrie un articol șl nu 
doar 4 rindurL Oricum, cel care se ocupă 
cu organizarea expozițiilor mi se pare 

luat un prea lung concediu.
A PROPOS DE SCULPTURA. Pe vre

muri... adică pînâ foarte de cotind, se 
mal organizau expoziții de sculptură și 
în aer liber. Există locuri foarte la ve
dere. In pîin centru, tinde se pot ex
pune periodic lucrări care nu au efec
tiv ce căuta intr-o sală In loc să fi 
expus elteva lucrări într-a aăliță. George 
Apostu ar O făcut mult mal bine să le 
aducă pe spațiul verde din fața Casei 
Scriitorilor sau chiar pe pajiștea din fața 
Teatrului Național. Dacă Iliescu Căli- 
nești și-ar plasa o sculptură de dimen
siune mijlocie (pentru proporțiile cu 
care el lucrează) într-o sală obișnuită, nu 
ar mal fi loc pentru privitori.

IN STRĂINĂTATE. Artiști români sînt 
prezenți la numeroase expoziții în dife
rite țări ale lumii. Afli acest lucru întil- 
nindu-i pe stradă șl schlmbînd două 
vorbe, de regulă după ce faptul s-a con
sumat. Nu cumva s-a creat impresia că 
în afara organismelor U.A.P. care se 
ocupă cu problemele expozițiilor peste 
hotare, nu mal este nimeni interesat de 
această chestiune î Presa nu este infor
mată, cataloage criticilor sau redacțiilor 
nu se trimit, ecourile nu sînt făcute pu
blic decit in cazuri speciale, cînd expo
ziția respectivă îl încadrează într-un an
samblu de manifestări mai ample etc, 
Inerție ? Nepricepere ? Misiunea de pro
pagare a valorilor unei culturi se reduce 
oare la a aproba transportarea lor peste 
graniță șl a da bun de tipar pe catalog ?

Grigore Arbore 

încheind, cu volumul consacrat con
temporaneității, incursiunea sa eseis
tica in istoria muzicii simfonice, com
pozitorul și muzicologul Wilhelm Ber
ger trage linia sub o întreprindere de 
mare anvergură, singulară prin consec
venta meditației și înălțimea de la 
care se exercită. Cînd Ișî denumește 
opus-ul „ghid". Wilhelm Berger se 
ascunde modest în spatele pozitivi tatii 
termenului, dar noi îl vom atribui cea
laltă accepțiune, orgolioasă, aceea de 
îndrumător, mentor, călăuză autoritară 
în desișul spinos al simfonismului din 
toate viratele stilistice.

Ponderea lucrării stă in putinta de a 
descoperi specificitatea fiecărui ciclu 
de evoluție, uneori a fiecărui an. în 
adjectivarea unui fenomen foarte apro
piat autorului, care găsește forța inte- 
iectivă necesară pentru a-i caracteriza 
cele mai fine mutații, a-i surprinde 
simptom șl esență în succesiunea ano
timpurilor. Consecințele mareelor lim
bajului sînt imediat reformulate in 
concept estetic, sint studiate cauzele si 
comportamentul. (De exemplu, analiza 
pătrunzătoare a dialecticii serial — 
neom oda] — tehnică a grupurilor inter- 
valice, protagonistă a ultimelor două 
decenii.) Timpul scurs, uneori de nu
mai cîtiva ani. de la apariția unul fe
nomen, se încarcă de greutatea medi
tației pe care Wilhelm Berger o exer
cită diurn si nu neapărat în vederea 
scrisului muzicologic, o exercită ca 
partizan în disputele tehnice ale ac
tualității. conștiință reflexivă a isto
riei prezente. Receptarea faptului ar
tistic este atît de sistematică, lerarhi- 
zantă, fncît practica pare ingrată ne- 
filnd atît de clară, ordonată, pe cît 
esfe reflectarea ei.

Poziția interpretationalistă atrage

după «ine dezavuarea esteticii nume
rice. atita timp cit nu depășește can
titativul : ..Analiza structuralistă...
minuțios realizată și cantitativ împinsă 
la extrem, nu reușește să furnizeze de
cit un noian de date privind alcătui
rea formală a compozițiilor44. Ori este
ticii muzicale interpretationaliste tra
diționale ii lipsea de regulă tocmai 
..noianul de date44 pe care aă-si arti
culeze demonstrația. Autorul posedă 
Insă aceste date și depistarea clcllcită- 
tii idealului — de pildă revenirea pe
riodică a imboldului de clasicitate — 
este susținută cu probe. Problemele 
semnificației rămîn însă deschise : 
„Gama acestor evenimente denotă o 
sărăcie de idei, deoarece realitatea so
noră... nu se definește la nivelul semni
ficației44. Formularea postulează ima
nența semnificației muzicale, in jurul 
căreia s-au purtat și se poartă încă dis
pute aprinse. Autorul ne privează de 
contribuția sa argumenta ti vă la o pro
blemă capitală, oonsiderînd-o aprioric 
demonstrată. De asemenea, cînd vor
bește de ..estomparea inevitabilă a as
pectelor emoționale44, Wilhelm Berger 
accentuează mai puțin că este vorba 
de un țel estetic și nu de o lipsă de 
mijloace de comunicare.

în mod cu totul remarcabil se gă
sește reflectată în volum școala com
ponistică românească, atît contextual- 
istoric cît și monografic. Dacă er fi să 
ne exprimăm aici un regret., desigur 
autorul este absolvit de orice vină, ar 
fi acela că. dat fiind că muzicologul 
se suprapune compozitorului Wilhelm 
Berger, lipsește, într-o astfel de reca
pitulare a ultimelor două decenii de 
muzică chiar importanta creație a au
torului însuși.

Costin Cazaban
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Civilizație
și cultura )

d
iscuțlnd problema spiritului francez, 
un aspect, hui pare eggnțial : ycmcor- 
danțj dintre civilizație si culturi. In 
timp ce în multe tari europene, civili
zația (in forma ei. îndeosebi, tehnică) 

amerdnță cultură, tinde s'-o uniformizeze, să-i 
schimbe ierarhiile. în Franța civilizația tinde, 
dimpotrivă, să devină fapt dt cultură. Procesul 
este vechi gj poate fi pus in legătură cu tendința 
geniului francez de a reduce totul la măsura 
omului. A simplifica metafizica si a face djn ea 
o filozofie a moralei, iar din morală un îndrep
tar de viată, a supune speculația unor reguli 
precise si a Îndepărta (cum zicea Valery) tot ce 
eate complicat si nu poate deveni clar (si. am 
adăuga : util omului), a face din îndeletnicirile 
cele mal profane (gastronomia, moda) adevărate 
arte de a trăi, a da. in fine, artei o valoare 
funcțională, nu numai decorativă. înseamnă a 
lesa civilizația de cultură, a integra valorile 
practice în sfera valorilor spirituale.

Ideea lui Curtins despre superioritatea civili
zației asupra culturii In Franța trebuie, atunci, 
modificată. Este vorba nu de o ierarhizare, dife
rențiere ce duce, fatal, la prăpastia dintre cele 
două planuri, cf de un proces profund de inte
grare care transformă elementele civilizației in 
fapte de cultură si dă culturii o valoare prac
tică. Fenomen complex, proces cu duhlu sens, 
perceptibil în aspectele cele mai variate ale 
vieții. Nașterea unei arte de salon, gustul pentru 
decorația interioară, apariția unei civilizații 
du loisir lîngă foarte vechea artă de a trăi, re
zistența la standardizare (eăminal francezului 
mediu cuprinde multe elemente în stil vechi, 
diferențiat), supraviețuirea, la epoca, revoluției 
industriale, a civilizației (sau artei) manuale ele. 
sint expresii ale aceluiași proces profund de 
racordare s practicului, ma le rial aloi la spiritual, 
de fuziune între nou și vechi, de echilibru intre 
civilizație gi culturi. De aici vine, am impresia, 
acel sentiment derutant al străinilor față de tra
diționalismul si radicalismul francez, Curtius a 
observat cu finețe Justul raport dintre ce. do: 
factori, mai puțin structura ce stă în spetele lor.

Existența unui fond solid, vechi de cuWsră 
permite.-apoi, orice aventură în planul spentulci, 
admite negația pină la formele cele mai sever*.  
..Revoluțiile". în acest plan, se tin lanț, tot se
colul al XX-lea nu este. în artă, deot o suită 
de scoli care se contestă unele pe altele. Claaă- 
cismnl este periodic pus în discuție. Insă dari
ei smul rezistă, cultura, in ansambta. mi an
curs firesc, asumă, integrează ceea ce de 
asumat, integrat, restul trece la capitolul cu
riozități. Nici o aventură spirituală Ui n-an Tost 
puține), nici o scoală n-a dezechihhrat btecatnra 
franceză. Iată pentru ce experimentul. Avangarda 
nu trezește suspiciuni. O cultură tînără, nef.Tată, 
îsi poate pierde, printr-o aventură exîreaiSgU. 
ritmul, echilibrul ; cultura jqponi opre.
chiar si antlcultura. Nicăieri In lume i a 
dezvoltat, mai mult decit In Franța, o aBterukrarâ 
(sau anti-literaturi). o «MirMiMwL car*  PfeLti 
cultura tradițională o avangarda mai ttooni 
mai indementă. hotârită «â dăruie total, isee- 
pînd cu ideea de artă. Rezultatul esrte că toate 
aceste fenomene au fost asumat*.  tor utojr- 
diștii au ajuns 1a Academia Franceză.

Ideea lui G. Călinescu (ide» • ' !
Valery «î a multora) despre data uw! eTHtertSsr 
găsește argumentul cel mai putertoc ht Clin 
franceză. Aici totul ae datociataxâ, TaăarJe 
bele reintră, după oarecare r.ft». to âmes 
mare, echjlibrant al cuttKrii. retreațxa iwv< rfe-

riorul fiecărui domeniu. Consecințele pozitive 
alt .acestei'mentalități se văd în sferele cele mai 
variate ale vieții, de la regimul juridic la ac
țiunea ecologică. Legile se schimbă greu in 
Franța, uneori este nevoie de un deceniu pentru 
a convinge opinia publică de avantajul unei re
forme. Acceptate, legile rămîn. funcționează zeci, 
uneori sute de ani. Nu cunosc detalii, dar Codul 
lui Napoleon este încă în vigoare (sau o bună 
parte din el).

Expansiunea industrială a trezit si trezește 
încă vigilența cetățenilor, există peste tot comi
tete- care apără ..fața" frumoasă, tradițională a 
Franței. Ecologia are un mare răsunet, radioul, 
televiziunea au emisiuni speciale pe această 
temă. Duminică de-duminică apare un documen
tar despre Franța des-figurată. In timpul cam
paniei prezidențiale din 1974 unul dintre candi-

Margarata Steri an : „Torentul"

dati. un ecolog, a apărut în fața camerelor de 
luat vederi- eu un pahar de apă în mină. Dis
cursul hri a fost cît se poate de simplu : „Cetă
țeni. dacă în anul 2 000. francezii vor putea bea 
firi grija un pahar de apă. dacă poluarea nu va 
primejdui acest act simplu, vitaj. vom putea 
apune că sintem un popor salvat, un popor fe- 
nrit. rațional. Am Insă argumente care fac să 
mă jndoteac." Ziariștii l-au luat Jn ris. ecologul 
a ciștiga-, insă 2 sau 3 La sută din voturi, ceea 
ce pentru un necunoscut fără partid reprezintă 
im mecet enorm.

Grija pentru Franța de miine arată o filozofie 
tăr^touă de viața, un sentiment utilitar al 
naturii.

Cu aceasta atingem alte două aspecte ale spe- 
rtflfiad. Ur.ul privește raporturile spiritului 
fraarez cu natura, celălalt cu istoria. în al ți ter- 

eCe vorba de sentimentul timpului si 
rpatrc'rr N-am intenția să intru Intr-o compk- 
catâ denjoostrație pe o temă, in fond, inepui- 
xstelA. Am riîs*  multe eseuri in această direcție 
n ascund gtndu] că am avut un «er.v-
mer.t d*  dezolare. Propoziții valah;**

Imaginea cu mingea care cade îmi revine în 
minte. Salturile Franței sînt uriașe, refacerea ei, 
după momente de catastrofă, este rapidă. Avînd 
în spate trecutul pe care îl are. francezul nu se 
teme de viitor. Charles de Gaulle a spus odată 
aceste cuvinte profetice : „Nu trebuie insultat 
viitorul". Ele rezumă o filozofie a timpului.

în privința naturii, faptele sînt mai simple. 
Francezul are o viziune integratoare, spațiul 
nu-1 înspăimîntă. natura se disciplinează. Pri
vește o grădină ■ la franțaise si vel avea lim
pede sentimentul că Dumnezeu a aruncat pe 
francez în mijlocul naturii sălbatice cu o riglă 
și un compas în mină. Se poate specula in jurul 
acestei idei. Francezul nu se pierde în spațiu, 
se regăsește în el. întîlnind peste tot urmele 
creației umane. Francezul nu simte atît de acut 
sentimentul alienării în oraș si nu caută regre
siunea în natură, pentru că natura nu-î deeît o 
prelungire a civilizației sau invers. Natura, a 
spus cineva, este lucrată, in cel mai tainic colț 
al ei se simte prezența omului. Noi. românii, 
legăm de natură sentimente mai complexe. Na
tura este depozitarul purităților inițiale, para
disul din care am fost alungați. N-avem nici 
noi. este adevărat, cultul sălbăticiei, avem însă 
un viu sentiment cosmic, pentru că ne simțim 
încă „copii ai naturii" si preocuparea esențială 
a poetului român este să cinte jalea despărțirii 
de spațiul originar. Dorul are și această nuanță 
spațială. Romanticii francezi caută, ca Chateau
briand. grandiosul în natura exotică a altui con
tinent. Pentru Eminescu grandiosul, cosmicul se 
află oriunde ; in momentul suprem al iubirii el 
se pierde in codru! sfint si misterios, pregatin- 
du-se pentru o lungă somnie. Adormirea sub 
teiul legănător este ultima etapă a unui scena
riu inlțiatic. in care erosul si cosmicul se îm
pletesc șl se susțin. Expresia : natură “ stare 
de suflet tinde la noi să devină natură “ stare 
de conștiință.

S-a observat bine ci parizianul are son pays, 
un loc unde se retrase, insă acest refugiu repre
zintă altă formă ■ comodității, o etapă într-un 
itinerariu al laîsir-nlui. Francezul nu mitizeazâ, 
în concluzie, natura, si n-are față de timp un 
sentiment neputincios de fatalitate. îmblinzește 
sălbăticia, disciplinează informul, construiește 
pentru a diminua pe cit este cu putință acțiunea 
de distrugere a timpului. Mediul fiind prielnic, 
construcțiile durează, cetățile au mii de ani. lo
cuințele se fac pentru două-trei secole. în Paris 
vezi anunțuri de închiriere de apartamente din 
secolul al XVlI-lea 5’ ai XVITI-lea.

Timpul și spațiul, istoria si natura au în men
talitatea franceza un «ingur punct de referință 
și o singură iuszifîcare : omul, ultimul sosit în 
lumea acestor categorii. Șj negrăbit să le pără
sească...

★

VARIA

Filosofia criticii
u am citit 
serialul de 
treanu l-a 
vire la cele două volume ale mele, 
Poezia românească contemporană. Pro

fit de ocazie că le-a adunat la un loc in noul 
său volum intitulat Caligrafii critice, de curînd. 
apărut la „Eminescu", pentru o discuție de Idei.

De la începutul articolului său. Ion Lotreanu 
se întreată care este metoda mea de analiză și, 
dună ce recunoaște că am curai, un aer ..ar
tist4’ tot mai accentuat, fina percepție a valori
lor. tehnica citatului. ..malițiozitate", curiozitate 
intelectuală și asociații surprinzătoare, găsește 
că fac (deocamdată tort în chip pozitiv) dese 
..oarafraze" si arunc un ..văl epic" asupra liri
cii. Mai ales ultima particularitate suscită în 
paginile următoare obiecții: .....Analistul, zice
Ian Lotreanu. realizează veritabile parodii care 
depășesc limitele criticii literare, devenind crea
ție pură". Metoda e întrebuințată „mai ales în 
cazul poeților mărunți, furnizori ei înșiși de 
scheme ridicole sau de material ușor de de
turnat sure zonele comicului", dar ..se extinde 
si asupra altor autori". Stilul de a lua în răspăr 
diverse maniere de a scrie e ..mînuit ma
gistral". reproducerea ..conținutului" poeziei e 
..inimitabilă", dar .prin repetare, ajunge. „în 
unele capitole", monoton. într-un cuvînt. Iotn 
Lotreanu nu e de acord cu procedeul „poves
tirii poeziei" ne care îl respingea (in 1938L în 
Situation de la poesie) si catolica Raisa 
ritain.

in întregime acum dod ani 
observații pe care Ion. Lo- 
soris în Săptămâna cu nri-

Ma

îsi descoperă în grabă _o trxfcoe*  '
l-au dezgropat pe Lăutreamor ’ a ■
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Ajungem, inevitabil, ha temperament, psiholo
gie. mod de a f] si. vnind să spun ceva nou. la 
acest capitol. Cffl&ssst că sînt prizonierul clișee
lor vechi. Riscsî «ti a rătăci în frivolitatea 
determinfe'îtar enorm. Francezii sînt socia
bili. pentru arte, francezii
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MstL IfovxtHKs *riit  morale in cel mai
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Ei bine, oricîte merite mi-ar acorda Ion Lo
treanu in practicarea acestei metode, sint ne
voit să declar că în realitate nu sint adeptul 
ei si că nu m-am folosit niciodată de ea în 
exclusivitate si în scopuri beletristice, extranee 
criticii. Ceea ce pare comentatorului meu po
vestire sau rezumat al unei poezii este tot
deauna expunere a viziunii, imaginii, atitudinii 
autorului poeziei sau exemplificare a unei 
observații critice generale. Ion Lotreanu citea
ză pentru a-si dovedi ideea sa totdeauna trun
chiat. elitminind punctul de plecare si încheie
rea. De pildă. Ia o poezie de Mihai Duțescu, 
analiza se începe așa: „Secvența intitulată 
Ceaiul de la ora cinci relatează prolix monologic 
ce s-a petrecut cu ocazia unui five-o-clock..." 
Urmează expunerea citată de Ion. Lotreanu și 
încheierea: ..Alte mijloace (deci despre acestea 
este vorba în expunere!) precum acela al nu
melor proprii bufone... fac parte din același ar
senal cvasi dadaist, greu de resuscitat azi..." Nu 
am povestit poezia, ci am folosit perifrază sau 
antifraza spre a denunța moda absurdului. Nu 
am identificat ne poet cu eroul său de ficțiune, 
numind pe acesta din urmă Naratorul. Ion Lo
treanu îmi propune denumirea ieșită din uz do 
..esrou liric" De care am evitat-o. neconcepind o 
lirică cu eroi, posibili doar în epică. Putem 
vorbi de eroul liric al lui Blaga? Același este 
cazul cu Suav anapoda de Gheorghe Tomozei. 
„Poemul titular, zice Ion Lotreanu, este explicat 
intr-o formulă absolut originală" si citează 
textul o mi tind introducerea: ..Compunerea cu 
acest titlu se bizuie oe tehnica’absurdului" (deci 
urmează nu povestirea, ci relevarea tehnicii) și 
încheierea: ..Desigur că în acest fel narațiunea 
ar Dutea continua la infinit..." (se critică deci 
narațiunea în gol). Idem, la Radu Stanca nu am 
povestit poeziile Liliacul și Pistolul, ci am 
descris in citeva rînduri atmosfera Lor. indicată 
prin observația generală : „Atmosfera de burg 
medieval se ooțxilează cu fantome". Comenta
torul omite, bineînțeles, introducerea, ca si în
cheierea critică : „Așadar baladele Iui Radu 
Stanca se nutresc din imaginație, folosind gra
țios sugestia cintecului de curte..." Indicarea

universului liric al lui Emil Brumam in care 
ee învîrt cei doi eroi de ficțiune, alter-ego ai 
poetului, Julien Ospitalierul și detectivul Arthur, 
e considerată de Ion Lotreanu de asemenea 
..prezentare rezumativă", deși este evident că 
am făcut doar enumerarea dispozițiilor ooetului.

Ion Lotreanu apreciază can-itolul despre Tudor 
Arghezi. ou mici rezerve: as fi făcut un rezum.it 
al părților poemului Cintare omului. mai 
potrivită la un roman, si as fi întreprins o ana
liză ..acut epică" a poemului 1907. De fapt eu 
socotesc Cintare omului nu o „frescă sociogo- 
nică" după cum o considera Vianu. ci un poem 
didactic cu imagini barochisbe. pasaje imagina
tive. profeții, viziuni apocaliptice si umori 
pamfletare oe care le-am relevat, nu rezumat, 
iar poemul 1907 o suită de tablouri si portrete, 
noi ..flori de mucigai", a căror imaginație plas
tică. tipologie, artă a grotescului si vervă le-am 
expus adecvat. Am explicat sensul fabulei 
Trișca si am arătat „conținutul poemului" 
Zdreanță prirutr-un citat si o referință la com
portamentul său de seidenpinch: fură ouă siise 
dă ca pedeapsă un ou fierbinte. Aici comenta
torul meu e însă îngăduitor: ,.Nu lipsesc, zice, 
din exegeza liricii argheziene din ultimii ani, 
caracterizările subtile ce dovedesc o putere de 
pătrundere reală în intimitatea poeziei".

Unde crede Ion Lotreanu că am încurcat-o 
mai rău e în paginile despre Ana Blandiana 
căreia i-am atribuit propoziția: „Lumea e re
prezentarea mea", apartinind celui mai „fervent 
susținător modern al ei. kantianul Arthur Scho
penhauer". De fapt, mă încuie comentatorul și 
mai rău. „teoria" este veche de două mii de ani 
si a preluat-o de la Schopenhauer si Eminescu 
în Geniu Pustiu unde scrie: „Toate cite vedem, 
auzim, crueetăm. judecăm nu sînt decât creatiuni 
prea arbitrare a propriei noastre subiectivități, 
iar nu lucruri reale...".

Teribil cunoscător in ale filozofiei Ion Lo
treanu! De fapt eu nu am mers pină acolo incit 
să atribui Anei Blandiana o idee care a deve
nit aproape un truism filozofic, am spus doar 
că putini poeți contemporani români „au mai 
exprimat cu atîta concretețe idei filozofice**,  
insistând nu asupra ideilor filozofice, d-t asupra 
concrete tei. căci ideile filozofice cot fi împru
mutate de oriunde. Chiar filozofii se mai Îm
prumută între ei. Kant de la Platon. Schopen
hauer de la Kant. nu chiar prin rant, cum pare 
a crede Ion Lotreanu. Raportul dintre aceștia 
din urmă l-am analizat, dar pe atunci Ion Lo
treanu nu scria, în Opera lui G. Ibrăileanu. 
Kant. spuneam acolo, susținea că în afară de 
lumea fenomenală, produs subiectiv al inte
lectului nostru, există o lume de absoluturi. de 
lucruri In sine, independente de noi. incognos
cibile. Pentru Schopenhauer, noi s intern $i 
subiect, cunoscător si obiect al gîndirii noastre, 
deci propoziția „lumea este reprezentarea mea
se poate inversa, sintern ceea ce este lumea 
obiectivă, esența lumii este analoagă esenței 
noastre. Kant e un agnostic. Schopenhauer un 
voluntarist, pentru el esența ființei noastre 
fiind voința. Eminescu. în ceea ce citează Ion 
Lotreanu din Geniu pustiu, nu e ^hopenhaue- 
rian, ci kantian. Deeît că Eminescu adaugă 
imediat: „Viața-i vis". Această nouă propoziție 
aparține lui Schopenhauer pentru care „viata si 
visurile sint filele uneia si aceleiași cărți". Și 
în Archaeus Eminescu scria: „Intr-adevăr, lumea 
cum o vedem nu există deeît în creierul nos
tru... Lumea nu-i cum o vedem... Lume ?> 
viată sunt un vis..." Am vorbit despre toace 
acestea pe larg în prefața la Geniu pustiu. Edi
tura pentru literateiră. 1966 (Biblioteca pentru 
toti).

Al. Piru
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Lecția de omenie a teatrului

dialog cu cititorul
Reviste culturale 
șl cenacluri literare

c tetă pe care e d=rr-c Lnfi«pi* ’v b*-
*»•*  Priitr!::» * f—* îrassssn de trei
»- p!*â  rX fate, d^ea.ad tendervă. a-a crezut 
urcate pe o trea^-1 <te u&de au mal e nee^-ar Jt 
al ța!wști înapoi. «ilar dacă rteti «â pterti o 
pr.eteaie care i-a farlrtărtnat atfi de ptr-araie, o 
pteibSrtete parcă ar fi ntexat : și el să uree aee

• Iniția tira mat _Xaeaa*irt5. “ de-a rzstine *̂a  
permanent duuog oc «ne*.  tare sa tet aîtorra 
deeît a reti_iarr a vioc =la: vecăe —ne after*  
cdor at mbfcn rz adevărat ThgitJi «I ftcrtia >ă 
ne spunem curtatul e= pti.x*  te anefe probleme 
de terg Intern ate amrs ■ a rr.atop «re
portant <te «dtacaue 1 LZJtr'jm-. mmenat prttej 
de-a comuzUea între ritr-aa erirfant uArizr.h de 
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Aș dor. al fac ritm pn-pusert. Ar fi bine ea 
fiecare revtMl SSerarâ al a: ud <£acncxâ o pagi-.l 
s*u  o rubrici a fi itea-Uae Itenrt. in asa tel 
îndt s£ juiA de 'a tnceprt *a  eMertâ ait numele 
promovate, cf. a preocuparea revtețef !a aceasta 
direcție. Flecare nocl apacipe ar rrebeu Inacută 
(așa am deja procedează d«m reriste) de-o 
scurtă preiesațare a actorului « a. cenaclului "te- 
rar uncie activează *tnd  pcalb2 aulei și un schimb 
de experte-țâ între difente rmtriur1. literare din 
tară- Penodic. poate că n-ar fi rău. si se dea ra- 
vlnuil |1 unor eooducMor: de cenacluri din țari, 
cu o experienți mal IndritznpafdL al fie prezentate 
culac^rfle ’.îterarv etteate da membri! acestor ee- 
nacltxrl. nu cu bunivemțâ. e*  mai ales cu prind- 
plalMa’.ea cu tare poți da na sfat unui confrate 
cu mai puțini experiență, metodic, aririndn-ie ee 
este. real--zat « ea nu din euJegerea respectivi, eu 
scopul de-a se putea desprinde de înxi-
țâmlnte pentru activitatea, de perspertvi nu nurpal 
a membrilor, cenaricriâ'iftetar rfatpecifii ri*ș!  a tu
turor Iubitorilor de literaturi. Cred că este nece
sari o mal itrlnsi colaborare Intre Comitetele 
luctețene de culturi șl educație socialistă. Cfntrrie 
de îndrumare a creației populare <1 a mipcărll 
artistice de masă șl Asociațiile scriitorilor din dife
rite municipii din țari. Edituri șl Reviste literare, 
în direcția organizări! unor bogate manifestări cu 
publicul^ a atragem active a aertftorilor profesio
niști In conducerea unor cenacluri literare, a coo
ptării unor activiști culturali în consiliile redac- 
ționate ale revistelor, ea activiști obștești. în 
această direcție Comitetul de cultură șl educație 
socialistă Dfov a obținut deja unele succese în 
organizarea unor acțiuni în municipiul Giurgiu. în 
orașete Oltenița. Vrzicent Buftea. în comunele Că- 
lugăreni. Budești. VasEațl. Cerolca. CMrnogl. Mî- 
n&stirca. Dragomireștl Vale, BoUntin Vale șl altele 
!n colaborare cu Uniunea Sscrlltorilor, cu redac
tori al revistelor ..Luceafărul- și ..România lite
rară-.

Prof. ION C. ȘTEFAN 
Instructor la Comitetul județean de cultură 

șl educație socialistă — Ilfov

ti] c« i medie «upeooară mediilor trtm.ertrf-
aie șl a «tet ri c-^xEpdLrJL negrtted ce să aleagă : 
să dea a--—j r: La Facnltatea unde era foste 
hil pr.tte-til ta- ‘.a «erai în an«nl adoleseecteu 
Prrte*i  ?_^ea Cos bisatul ui. _o lume pestr-
U- dar foarte tiuportarrtă". renșind te secția Ing-.-
neri BMtalKTgtet.

AmLrtmdu-m! de eei care noe! a-a vrut să-sol
dea a tresa : ..test, nu te erwțăiea. al cmascut ua 
oca. șL-ati: !• mi-am tu : uite un subiect posibil 
pentra o rarte ore Pl afbă pTOtegOTtSt tm tinăr. 
© carte care să fee os o patra ras ere*.

Cred că eoadeosn: trebuie 11 cunoaște
rr^t trte lenea mani Ludnioni:

DOBEI SAVCICC
tavătăiar Kăaaeai-Balașani

Morgereta Stetion 
mCqm m eon H

Subiecte posibile

« Un articol de la această rubrici — Dialog.cu. 
cititorul — din nr. 33 al revistei • mi-a adus în 
minte un fapt petrecut acum doi ani în urmă, cînd 
un tînfir îmi povestea în pauzele de masă. mo
mente esențiale din viața Iul. Ascultam acolo, Iri- 
tr-o baracă de tablă, în Combinatul Siderurgic 
Galați un om ce povestea atît de frumos despre 
Viața sa scursă pe parcursul a șapte ani, viață 
plină.de peripeții, o adevărată luptă cînd mail 
aspră, cînd mal blîndă.

Venit dlntr-un sat din nordul Moldovei (așa 
ne-am cunoscut ; ca moldoveni din ținuturi apro
piate) dintr.o familie nu numeroasă, erau trei 
frați, dar nevoiașă, la o scoală profesională șl lăsat 
în grila unei mâtuși. adolescentul de atunci a fă
cut o trecere brusca în universul mult mal com
plicat al orașului. în Combinat a făcut- cunoștință 
cu marea Industrie, a lucrat alături dp • oameni de 
diferite, temperamente, vlrste șF pregătiri. A lucrat 
două*  Ierni în condiții foarte grele, undeva Ia înftl-

Ce literatură 
citește micul cititor?

• la !ggăt?»ri o irteratura scrisă pentru eopd au 
apărut deaoue artteO șl anchete S-an publicat 
dezbateri « la pagteite —Caeeafăru?_L‘ Zr. ele s-a 
urmărit bdrrrurra p poputertiarea literaturii în 
rtodul auctior ctitor. CtereLe scrise pentru copti, 
pe care le se= =ea_tl eu atfte prospețime și -.-ten
tate seriMort ea : Suri- Rațtiti O—kfcj Zorta. Ml hai 
Neguieecu. JChrtete Mono ranu 51 muițl alții conțin 
aventuri, poert: aventuri fantastice.. de multe ori 
..aveamrt- referitoare te viața de toate rlieJe a co
pilului actual. LJterafcm serteâ perara copil tre
zește în sufletul lor m fcnens fior de afirmare in 
întortorfienle vieții.

Sint copii (chiar mulțn care nn citesc numai și 
numai literatura dedicată lor. adică cărți ta care 
personajele stat numai copiii, el și cărțile ale că
ror in timpi Ari se petrec în mijlocul oamenilor 
mari. Asemenea cărți se dt»e cu cea mai mare 
plăcere de publicul tinăj. cit șl de cel matur. 
Fiindcă citind șl alte cărți micul cititor va face 
un orizont mal vast de cunoaștere a vieții și a lu
mii înconjurătoare...

Aș vrea. în altă ordine de Idei, ca revista .Xa- 
ceaflruri să găzduiască în viitor articole in care 
lă ae vorbească mai amÂnunțit despre literatura ce 
trebuie citită de micul cititor.

ION A. PINTEA 
elev

Margareta S te nan : „Geneza"

dl« p«f I

•re_ Se doar m mare dkjțjre ce-i vorba, sa 
.^iw. afective ale personajelor intruchi-

p- «reni, se jpie destinul lor și, lucru deloc 
oeghj^iL fiecare interpret are conștiința fina- 
LLății educative a actului teatral pe care-1 prac
tică. Nu din obligație, fie ea și profesională, ci 
din pasiune. Nu cu mult sau mai puțină con
vingere. d din convingere. Iată poate de ce ni
mic nu suna fals, retoric moralizator sau de
clarativ, chiar și atunci cînd intențiile didactice 
sint aproape explidte.

Obirșiile teatrului nescris pot fi căutate în 
datinile și obiceiurile noastre tradiționale, in 
practicile teatrale laice ale colectivităților să
tești. practici perpetuate uneori pînă in zilele 
noastre, pentru valoarea lor benefică, educa
tivă. De altfel, scopul și rolul teatrului nescris 
îl constituie tocmai cultivarea legilor nescrise 
ale poporului nostru, ținind în primul rind de 
omenie, de dnste, de adevăr și dreptate, de 
hărnicie și respect față de muncă, față de fami
lie, față de oameni șl lume.

Saltul la scenă, la scena căminului cultural 
de azi, s-a produs și se produce firesc, avîn- 
du-și explicația — dincolo de alte condiționări 
socic-culturale — în pasiunea nețărmurită cu 
care oamenii aceștia, țărani din tată-n fiu, ve
nind de Ia munca cîmpului și de La îndeletni
cirile lor gospodărești, lasă totul la o parte 
pentru credința în ceea ce face, simțindu-Și 
chemarea talentului autentic pentru teatru, 
pentru ceea ce au auzit că se cheamă acum 
tt^iru nescris.

Menționată pentru prima oară încă de Dimi- 
tne Guști și cunoscuta astăzi In întreaga țară, 
cit și peste hotare, formația de teatru nescris 
din comuna Sânt, județul Bistrița-Năsăud. j$i 
datorează continuitatea activității și desăvirșita 
măiestrie artistică la care a ajuns, ca urmare și 
a acestei continuități, octogenarului animator 
de teatru Constantin Iugan. Cea mai cunoscută 
„piesă" din repertoriul formației sale, „Bătrinul 
care își împarte averea" (subiect asemănător 
„Regelui Lear", dar independent de acesta) este 
o impresionantă lecție de omenie. Spectacolul, 
căruia i-a revenit premiul 1 la secțiunea de 
teatru nescris și teatru folcloric, alternează rit
mic planurile savuros comice, ale surorilor hră
părețe și fiilor sub papuc, cu acelea de puternic 
tragism, ale bătrînului ajuns pe drumuri, după 
ce le-a dat copiilor tot ce avea.

Dotat cu o mare sensibilitate, cu putere de 
pătrundere psihologică și cu o extraordinară in
tuiție artistică, mergînd de la detaliul scenic 
pînă la structura compozițională a ansamblu
lui, Constantin Iugan, creatorul acestui perso
naj de neuitat al bătrînului, s-a dovedit de-a 
lungul anilor și un foarte bun pedagog de tea
tru, iar acum, chiar dacă puterile au început 
să-i slăhească, îi rămîne mîndria de a fi făcut 
la Șanț, în Bistrița Năsăudului, o adevărată 
„școală" de teatru nescris, care îi va duce mai 
departe opera.

Exemplul lui Constantin Iugan și al forma
ției sale din Șanț n-a rămas însă fără ecou și 
este semnificativ faptul că și alte formații tea
trale de amatori s-au gîndit să facă teatru 
nescris, pornind fie de Ia problemele etice ac
tuale cu care se confruntă colectivitățile lor să
tești, fie de la datinile și obiceiurile locale tra
diționale, menite să asigure perpetuarea neal
terată a valorilor morale specifice acestor co
lectivități. Acesta din urmă este și cazul forma
ției teatrale de amatori din satul Măru, aparți
nător comunei Zăvoi, din județul Caraș-Se- 
verin.

0 ședință amînată
Urmare drâ naa. I

undeva, departe, la Hnj» .-=ti^==ituhu.^“ nu gă
sește audientă la cei din jur. Faptul că aduce 
argumente este înțeles ea o atirrxim*  ezitantă. — 
rațiunea pare intotdeauz_> forței sau
grabei — astfel incit sale donquijo-
tești I se pune repede capăt în mod brutal O 
a treia si ultimă tentativă de a decLansa cu ade
vărat o ședință aparține președintelui comisiei. 
Grigore Merfu. si. deși aesp?ciacuk>asă. aproape 
insesizabilă, se remarcă printr-o forță morală cu 
totul ieșită din comun. Es^*  o forte alimentată 
de bunul simt popular, de realismul gîndirii 
muncitorești si de spiritul dialectic al marxismu
lui. acțiunea asupra celor din jur constind. in 
primul rind. în instaurarea urnii anurait chJwati 
Pentru Grigore Merfu demoerti^ nu un
protocol, ci un mod de a fi : ..Pentru un fost 
mecanic de locomotivă, cum era Merfu. grija 
aceasta a lui de a se sfătui democratic cu cei 
din jur era impunătoare. Ar fi putut fi. cum 
era la unii, o fățărnicie : stratagema unui dema
gog. neschițînd nici un pas fără a-ji trăda ome
neasca sa slăbiciune de a nu fi in stare să ia o 
decizie singur — fraților, ajutați-mă, dacă voi 
nu mă ajutați, nu pot să fac nimic !... Dar nu. 
nesiguranța lui Merfu era reală si tendința lui 
de a căpăta sprijinul comisiei avea un fond sin
cer". Dacă totuși, nici Grigore Merfu nu reușește 
este pentru că. deocamdată, există incă multă 
inerție. Dar se simte că. datorită unor oameni 
ca el. o altă stare de sfîrșit iși face loc. treptat, 
dar irevocabil în conștiințe.

Ședința la care ar vrea să ia parte Reta 
Mouchon. Chirii Merișor si. indecis. Grigore 
Merfu se amină, prin urmare, pentru o dată mai 
îndepărtată cînd se vor putea întruni condițiile 
necesare unei desfășurări firești : existența unui 
limbaj comun, spirit democratic, timp suficient 
Ia dispoziție pentru analiza tuturor versiunilor. 
Pînă atunci. în spațiul destinat ședinței se des
fășoară altceva, o judecată rapidă si sumară, 
ghidată de legi statistice, nu de respect față de 
individualitate, si falsificată în mare măsuri de 
ignoranță, conformism, rapacitate. Așa se face 
că oamenii sancționați pe nedrept rămin, dincolo 
de asprimea în sine a pedepsei, cu un sentiment 
de insatisfacție : nu au fost înțeleși.

Această nostalgie de a participa la o ședință

adevărată o au. intr-un sens mai larg, multe 
personajele din Galeria cu viță sălbatica, 

roman care, din acest punct de vedere, ar putea 
fi numit un roman al comunicării între oameni 
mereu aminate. Cartea lui Constantin Toiu. de 
un realism pătrunzător, sclipind de idei ca un 
nisip aurifer, si inconfundabilă prin farmecul 
povestirii, poate fi privită, desigur, din multe 
alte unghiuri, unele, poate, chiar mai convena
bile. Insă nici acesta, a] modului în care se 
realizează schimbul de opinii între personaje, 
nu trebuie ignorat, deoarece face vizibil un sens 
latent ai întregii construcții epice.

Ceremonialul discuțiilor are ceva din epicu- 
reismul 51 rafinamentul celui sadovenian. cu 
deosebirea esențială că in romanul lui Constan
tin Țoiu nu se desfășoară niciodată pină la capăt 
sau are loc in condiții precare care îi conferă, 
adeseori, un aer caricatural. Un exemplu il con
stituie colocviile nocturne dintre Chirii Merișor 
si bătrinul său prieten Hary Bmmmer. în cursul 
cărora primul este atit de obsedat de amenin
țarea care planează asupra sa incit nu poate fi 
atent cu adevărat nici măcar Ia ceea ce spune 
el însuși, iar cel de-al doilea, tulburat de preci
pitarea evenimentelor istorice, și-a pierdut mult 
din vivacitatea de altădată.

Există si citeva oaze de comunicare liberă, 
detașată. Una dintre ele este reprezentată de în
trevederile dintre Puiu Cavadia si unchiul său, 
episcopul — adevărate banchete platoniciene or
ganizate in doi — dar și acestea au Ioc oarecum 
pe ascuns si sînt înfiorate de o undă de vino
văție. O altă excepție o constituie „seminarul" 
improvizat In satul do pescari lipoveni de către 
reprezentanții autorităților care, la masă, renun- 
tind la morga oficială, se delectează cu supoziții, 
îndrăznețe, aproape fanteziste si mărturisiri ciu
date. Insă scriitorul a plasat în mod semnifi
cativ reuniunea în acea așezare îndepărtată in 
care nu a pătruns încă freamătul asurzitor al 
înnoirilor.

Chirii Merișor nu are răbdare să aștepte șe
dința mereu amînată si. de aceea, pierde. Con
stantin Țoiu dă însă de înțeles, nu atît prin 
aluzii, cît prin însuși tonul optimist al romanu
lui. că această ședință va avea totuși, pinâ la 
urmă. loc. Ea va fi. pare să ne asigure scriitorul, 
altceva deeît o refugiere din realitate în cere
monial si anume o asumare deplină a realității, 
o spiritualizare a acțiunii însăși.

Vechi sat de munte, situat în apropierea Poe- 
nei Mărului, renumit pentru hărnicia pomicul- 
torilor și crescătorilor de animale, Măru este 
totodată păstorul unor obiceiuri și datini stră
vechi — aici se întîlnește specia mai rară a da
tinilor cu orații ! — transmise cu sfințenie de 
la o generație la alta. Echipa teatrală din Măru 
nu este nouă dar, pînă acum, nu se remarcase 
în mod deosebit.

Constituită ca formație de teatru nescris 
deabia in acest an, în timpul etapei de masă a 
Festivalului național „Cintarea României", for
mației din Măru i-a revenit la faza finală pre
miul al II-lea, pentru spectacolul „Marțea va
selor", in care sînt valorificate scenic obiceiuri 
și datini locale menite să înfiereze lenea și ne
păsarea, să-i învețe pe copii, încă de mici, cu 
hărnicia și dragostea de muncă.

Chiar dacă „scenariul" spectacolului nu are 
încă o intrig» dramatică bine pusă la punct, re
prezentația de teatru nescris a formației dm 
Măru s-a impus și ea prin autenticitatea inter
pretării, prin spontaneitatea improvizației sce
nice și capacitatea de adaptare a artiștilor ama
tori Ia situațiile cele mai puțin previzibile. In 
egală măsură, sînt îngemănate în spectacol co
morile graiului și costumului popular, ale obiec
telor de practică a meșteșugurilor tradiționale. 
Și aici există un animator pasionat, Nicu Si- 
mion, care joacă pe scenă cu întreaga familie : 
rolul soacrei din spectacol este excelent inter
pretat de soția sa, nana Simion, cel al nevestei 
leneșe, de nora sa, Table Elena, și nu lipsește 
din spectacol nici fiul acesteia și nepotul lui 
Nicu Simion, Iosim, în vîrstă de numai un an 
și jumătate, ceea ce nu l-a împiedicat să fie o 
prezență scenică... dintre cele mai active.

Pe scenă se perindă însă zeci de interpreți, 
astfel incit se poate spune că, practic, ca și la 
Șanț, la Măru nu joacă numai familia lui Nicu 
Simion, ci tot satul, întreaga colectivitate fiind 
interesată de transmiterea datinilor și obiceiu
rilor, al căror mesaj a devenit pe scenă un me
saj teatral. Un mesaj teatral nobil și generos, 
cu o clară funcție educativă, născut din talent 
și pasiune, dintr-o pilduitoare dăruire scenică.

Lecția de omenie a teatrului nescris este in 
egală măsură și o lecție de teatru.

rezum.it
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GABRIEL BADICA : Pare să 
fie un zvon liric, ascuns pe 
undeva, în aceste litanii folklo- 
ric-ermetizante, care refuză, 
însă, deocamdată, accesul înțe
legerii noastre și, deci, al unei 
aprecieri mai ample și mai si
gure.

EM. GV. : Lucruri noi, in 
paginile de acum. Mai multă 
vervă și inspirație, mai multă 
fantezie, dezinvoltură, îndrăz
neală. Lucruri care vă stau bine 
și dau roade interesante, atît 
In notele grave, sumbre, supre
me („De-atîtea ori", „Tîrziu", 
„Caut", ,,Pădurea uscată", etc.), 
cit și în cele mai năstrușnice, 
gen „Nu mai e nici o constrîn- 
gere“, „Spuma de mare", etc.

T. PARAPIRU * Povestirea, 
destul de curat scrisă, nu depă
șește, însă, ca problematică și 
ca performanță literară, un ni
vel mijlociu.

• O victorie la acor e, nimic de zii, prilej de 
b_.*jre. Mai aici câ ea nu e obținuiâ printr-un 
concurs favorabil de împrejurări, vezi acel 4—a cu 
T-^ma. o datocltâ unui bun joc de echipă ți a 
tinot șrnuri memorable.

cu gripai nu e totuși ta totreslme con- 
ei-demL. Fotbalițui români *->u mișcat bine, aar- 
r_-_e de joc par a fl fost îndeplinite de toți eom- 
pooențM ertlpd mm trebuie. Dar oaspeții nu 
Bt-*u oâenx comBAllte presiaguim otoatrucțkniist al 
ipaiL:_QC care p-xie. am vâxm. prob^me speciale 

români. Meciul erfUpri Dtaaaao Bucu
rești eu A deși ea Madrid, o pretatâ a vHtoarei tn- 
îflniri Boinânia — Spania. ■ evidențiat mijloacele 
annjoc a.e 5 pa mo Al or. exeasiveîe intrâri la om și 
nu la baton râxboîul ta toatâ regula pe care fot- 
haHșttl echipelor spaniole ti poartâ pe tot terenul 
fie eâ mingea ae aflâ uu nu se aflâ acolo. Din 
acest punct de vedere meciul cu Grecia nu ne-a 
pus aproape nici o problemă. S-a jucat lejer, des
tins. fără dispute lndlrjlte sau violente, latâ de ce 
conslderâm acest neobișnuit pentru noi B—1 o vic
torie românească frumoasă, dar nu Șl un test 
complet pentru Întâlnirea de La Madrid. Capacitatea 
de joc a fotbaliștilor români are un nivel conti
nental. dar sportivii noștri nu cunoac încă bine 
ceea ce ta box se numește lupta de aproape. Fot
balul de contact și obstrucție care se practică cu 
fervoare nu numai de adversarii noștri de luna 
viitoare e o chestiune care rămtae aâ fie rezolvată.

Citeva lucruri despTe meciul cu Grecia trebuie 
însă reținute. Apărarea greacă a Știut să facă 
fată îrfaintării noastre Imediate, Dudu, Zamfir, 
Crișan sau Trei, dar n-a mai fost pregătită pen
tru valul următor, al liniei noastre mediane : Du
mitru, Bdlonl, Romilă. Semnificativ este că 5 din 
cele 6 goluri le-a dat linia mediană. Ceea ce ne 
arată că echipa noastră e pregătită să preia sar
cinile Înaintării atunci cînd apărarea adversă știe 
sâ-i paralliese ofensiva. Oaspeții ne-au ridicat deci 
o problemă, care a fosț rezolvată din mers cu 
lUOCfli da echipa noastră. Golurile au mai scos 
uneori în evidență și o bună conlucrare a liniei de 
mijloc cu Înaintarea. Atacanțli au reușit singuri 
doar o lingură fază decisivă (Crișan — Dudu) din 
care a rezultat și ultimul gol. Grecii au făcut un 
lucru pe care-1 vor face și spaniolii : marcaj strict 
la atacanți și mai ales la Dudu Georgescu. Para
lizarea acțiunilor acestuia este problema cheie pe 
care și-au pus-o și grecii și pe care și-o vor pune 
și spaniolii. Supravegherea strictă a lui Dudu va

DAOS î Vă felicităm și vă 
mulțumim pentru carte și vă 
dorim multe înainte ! Vă mul
țumim, de asemenea, pentru vor
bele și gîndurile bune din scri
soare. Poemul e la nivelul cu
noscut, nici mai mult (din pă
cate !), dar nici mai puțin (poate 
chiar repetă întrucîtva unele 
piese anterioare). Despre pan- 
tum nu vă putem spune nimic.

T. GLIGA : Povestea e cam 
„pirpirie" și, nițel artificială, 
scrisă în grabă, judecind după 
numeroasele neglijențe și stîn- 
găcii de redactare (un exemplu : 
„măsurînd în gînd timpul ne
cesar ce ar fi fost necesar" etc.)

COSTEL MANESCU î Nu se 
văd încă destul de lămurit sem
nele decisive ale talentului. 
V-ați încumetat prea devreme 
la o treabă dificilă și complica
tă, de care nici prozatorii cu 
experiență nu se apucă decît 
spre maturitate. Ar trebui mai 

■<Jntîi să vă încercați puterile pe

teme și dimensiuni mai restrîn- 
se și numai după ce căpătați 
niscai experiență (experiență li
terară și experiență de viață), 
și numai după ce căpătați, bine
înțeles, confirmarea talentului, 
vă veți putea aventura, even
tual, în roman. (Ar mai trebui, 
de asemenea, să vă puneți la 
punct cu gramatica și ortogra
fia — propiu, î-ți, etc. — fără 
de care, în meseria asta, n-o să 
ajungeți prea departe...).

I. ZAVERA : Lucruri*  modeste, 
în general, neașteptat de pali
de, convenționale, sărace în idei 
și metafore (ba chiar și în le- 
xic-plafonat și sumar, de la o 
vreme). Ceva mai vii, „Baladă", 
„Cîtă lumină", „Febrilă gene
ză".

MARIN CIORANU : Se pare 
că există motive să insistați 
(„Conac", „Dincolo"), evitind, 
însă, clișeele și convențiile (de 
mult compromise) ale poeziei 
neaoșist-patriotarde dinainte de 
război și ale recidivelor ei.

C. TAMIR : Sînt mărturii de 
sensibilitate, de căldură și lim
pezime sufletească, de o delicată 
dar susținută vibrație. Versul, 
simplu, direct, comunicativ, 
sună frumos, ușor „doinit", și 
făgăduiește rezultate din ce în 
ce mai Interesante („Mărturi
sire", „Călătorule", „Ca Ana", 
„Nici un crmg“). Reveniți. 
(Mulțumiri pentru bunele urări 
adresate „Luceafărului").

S. JUSTINIAN : Din fericire, 
nu vă mai putem înscrie la 
„nimic nou". E un reviriment 
demn de interes, chiar dacă 
formula prozodică, „stoarsă" cu 
îndîrjire (șl uneori cu facilita
te și Inerție) tinde să cadă în 
manierism și în monotonie și 
denunță o anumită penurie. Dar 
există și elemente de substanță 
în acest reviriment, și ele me
rita un susținut efort de adin- 
cire și consolidare. Mai apro/pe 
de reușită, „Amiază", „Noctur
nă".

Aedlos, Ion Enachi (dar 
ortografia ?), N. Stroescu-Șovar- 
na, Amar Grunski, Dyonys 
Anonymos, Luci Rebreanu, Ni- 
colae Gh. Nicolae, Octavian 
Derneanu, Marian Morisena ; 
Nimic nou !

Dumitrescu Mircea, Mioara 
Cristinoiu, Amăriuței Maria- 
Focșa, Bîrcă V. Ioan, T. Oprea, 
„Casa Aurorilor", Cismaș Nico
lae, Banea Ioan, Const. Sîrghi, 
Ion Bignescu, Geo Sirefin, Be
rea Ionel, Țundrea Matei, Cris
tian Popescu, M. Ciobanu, Pop 
Alexandru, Th. Munieanu, M. 
Gîrleanu, Alexandru Bogdan, 
Alai a Cote, M. Cezar-Focșani, 
Petru Radu, Angela Lung, Ma
xim Dumitru : Nu se văd, 
deocamdată, semne de talent.

Smaramary-Balș (mai bine, în 
„Dorința"), Th. Văcărescu (ceva, 
în „Reverberație"), Carmen Io- 
niță, Mihai Alin, ,,Mi-e inima o 
coardă de vioară", Biriș N. Ro
man, C. P., Prlstoleanu Marius, 
Ofelia Moise, Sabin Ciupa, Felix 
Coral (mai bine, în „Orologii"), 
M. Bazgan, Nicu Gabriel, Tudor 
Iordache, Victor Sever, I. Pe
trescu, Ion R. F„ Cucu M. Mur
gii, Ovidiu Domulețiu, Tomescti 
Traian, Eusebie Cunescu, Do- 
bre Stelian, O. T. Emil, S. Gă- 
lățeanu. Doina T.-Mareș, Nico
lae Ionescu (Sibiu), Costin Ma
rinescu, H. Voivozeanu, Mircea 
M. Pop, A. S. Duca, Stroe Ma
rian și Raicu Eugen, Ioan Mol
dovean, Virgil Fira, Piclu Octa
vian, Grigore Maria, Adriana 
Liuba, Valeriu Stancu, B. Coca, 
Brădiceni Maria, 1. Codreanu. 
Sibis Bedrorios, A. Rosculeseu, 
Dumitrescu, Marcan Mariana, 
Botez I. Gedacius, Posfumia 
Ion, Georgeta Dragomir. V. Lup, 
Florin Ion Vedeanu, Mihai Băl- 
teanu, Alex. Azotței, G. Ciuban, 
Vlad Marius, V. I. Ștefan (ceva, 
în ..Ipostaze", „Punte a suspine
lor") : încercări de nivel modest.

Geo Dumitrescu

Oamenii lumii
Moi deplina singurătate nu-1 
decît aceea 
a omului singup — 
tpupul, pe el poți da puține frunze 
el poate fi o ficțiune suavă 
cind pînâ și iarba are piele, 
și ea are gură.
tăcerea adăugată celei 
deja cunoscută a vorbirii, 
respiră cu un singur piămin — 
cuvintele nu pot spune mare lucru 
cind pînă și vocalele au dinți, 
cînd pînă și silabele 
au buze însetate.
ci în grădina de crini a inimii 
se-adunâ oamenii lumii 
petalele lor vorbesc fără cuvinte, 
rădăcinile lor sînt adinei 
Precum timpul 
și mai deplină bucurie nu-l 
decît visul faptei lof 
zile și nopți 
un cerc de aur rostogolit etern 
pe drumul aspru al dragostei.

VALERIU PRUTEANU

Bună ziua!
ca dintr-un ulcior revărsată 
ziua închipuie eterne victorii : gardurile 

se fac mici 
și se vede mai bine prin curți
sub meri se află întotdeauna un gînd frumos 
sau o iertare 
se spune bună ziua 
pentru că acesta-i adevărul.

ADRIAN DERLEA

Datină
Vin zilele în stoluri șl se pun 
Pe umeri ca și porumbeii seara.
In limuzine zei din paradis 
Sosesc fumîndu-și tacticos țigara.

Noi stăm la mesele străvechi de lut 
Și îi primim cu piine și cu sare.
Din vinul nostru le turnam să bea 
In care joaca aurul din soare.

Apoi pe frunză jalea ne-o cîntăm 
Și bucuria - aspră-nfiorare.
Și zările o horâ-ncing în jur 
Cu zveltele păduri legănătoare.

N.R. : Manuscrisele nu se res
tituie. VALERIU DRUMEȘ

însemnări de pelerin
Ca o vită orașul rumegă 
pe iarba udă 
lucind în alveola de piatra 
fumul sfîșie ploaia, 
tălpile mele desprind 
un foșnet crud peste noapte 
așteptarea 
are ochii de sțiclă 
luminile sînt flori de gheață 
inima bate cit poate 
în piept 
crezîndu-l fereastră 
poartă 
cuvînt.

D. BORCEA

Desene de Ioana Crăciun

Uneori seara
imi ridic miinile
Jmi privesc palmele. Degetele întinse.
Singur? Doar singur pot Să-,rai plinesc palmele 
și degetele punctind zece secrete 
arzînd ridicate în fața ferestrei, 
ori mîinile devenind fluide deodată 
ca o înce-care spre mai perfect.

Se-ncolăcește pe ramuri o noapte de mai J 
în dreptul ferestrei luminează 
divina metaforă a mrinilor. Lumină, 
Privesc lumina. Singur. Doar singur 
și in tăcere pot privi această lumină 
pură a formei în extaz uneori.

FRANCISKO KOCSIS

Confesiune
Vedeți,
O poveste e atît de greu să o spui,
Incit începînd
Se face tot mai seară
Și-i numai focul
Și fumul lui,
Subțire suind o amintire
Pînă la pragul la care cuvintele
Nu ajung...
Deci iertînd voi vorbi i,
în timp ce voi,
Stînd zare in jurul focului,
Veți ști că
- de atîța lumină -
E vremea să cinați.

MIHAI MODRUJ

Chiar dacă tac
E de mirare că toc și trec prin nopți liniștit 
Fără sâ m-agit
Cum striviți voi în mărunte metehne buzele 

tainei, 
înflorire în somn. Dar eu nu pot sâ dorm. 
Privește spre mine numele Pan
Blind netezindu-mă
Și jertfa tăioasă a luminilor mele
Lustruind-o zilnic de frunte
Nu zgîrie catifelata aparență a lumii,
Nu înțrerupe veghea egală a vieții.
Față în față.
Mingîindu-le atent ca pe puii de pasăre 
Înainte sâ înfrunte
Cuvintele au început sâ-mi mânînce din 

palmă.

SILVIA MUNTEANU

Spații
Dincolo de noi
e întotdeauna mai frumos
Acolo unde nu ajungem
Acolo unde nu putem
Acolo unde nu știm
Acolo unde nu ne e dat
e întotdeauna mai frumos
Numai acolo unde nu vrem
Nu știm cum ar putea fi
Frumosul pe care nu-l vrem
Frumosul pe care ni-l refuzăm
Frumosul la care renunțăm

Oare cum ar putea fi
Cum e oare frumosul de cere ne temem.

BOGDAN AMIRA

Patria ca esență a ființei
Urmare din pag. I

a căror 
Incit nu 
vorbind 
pe care 

pen-

xandru vine către poezie, la început, cu o patrie 
simțită și poetizată ardent si nu cu o patrie cu
getată și poetizată cu responsabilitatea de mai 
tîrziu. Versuri precum „în gîtuJ meu se coace 
mărul ltți Adam". — ..sînt zeul tinereții ce-n 
lapte mă răzbun", ori .-soarele cade drept in 
trup / pot sâ-1 aud răsărind in mine" — spun to
tul despre anii debutului. Cum să vă spun si 
Viața deocamdată fiind expresia unui tumult in
terior nedecantat și izbucnind într-o arie nie- 
taforică dominată de păxnint. de fascinația semi
nală. de o apetență orgiastică la ritmurile na
turii. Patrie, acum sânt doar ținutul natal, dea
lul Topii, viile din Ciumbrud. vatra casei. Vizio- 
narismuJ Infernului discutabil se materializează 
in imagini gigantice („buricul meu din constela
ții e rupt") demiurgia e hohotitoare (Furtuna) 
forța imaginativă înfioară („vibrează craniul mă
rii pe deasupra noastră"), tot acest univers este 
opera unui egocentrism fertil estetic, dar oăcă- 
tuind etic („sângele meu este otravă fiarta", etc). 
Anii aceștia sînt. totuși, anii in care se petrece 
osmoza dintre eu și univers și în care obsesia 
obîrșiei ține chingile unei personalități debor
dante „...scrisul meu este sănătos organic, soco
tesc eu, chiar și atunci cind am fost realmente 
disperat și am avut vedenia morții Si nestator
niciei lumii", mărturisește poetul (Tribuna, 
30.01.1975).

I. Alexandru face parte dintre c>oe€ii 
existență este ea însăși o ooeră. astfel 
se poate spune că facem biografie, steril 
în cazul său de șocul puternic revelator 
cultura germană (încă o dată ..catalitică' _ 
tru noi), prin Nietzsche, dar mai des prin Hol- 
derlin, a produs-o fn acea.<?tÂ ființă poetică. În
demnând la rindu-i către Grecia lui Pindar, că
tre miezul de aur al Bizanțului lui Romanos și. 
în sfîrșit. către isvoarele înțelepciunii orientale. 
Pornit pe cărarea acelui Feldweg heideggenan. 
tot ceea ce era la început pentru poet exterio
rizare devine acum interiori ta te, sensor ia Iul de
vine cugetare profundă, dionisicu] versului de
vine rostire meliflueni-sacerdotală. Descrip
tivul este ars (..nu descrieți", cerea Holderlin) 
locul fiindu-i luat de graiul initial ic al Vămilor 
Pustiei. Vizionarismul Infernului dueaiabil ecte 
deslușire în afara eului. proiectare obsesivă a 
energiei interioare în orinduiala cosmosului, in 
vreme ce vizionarismul Vămilor Pustiei «e des
fășoară exclusiv in spațiul interior, fiind un ■- 
prig dialog intre eu si „dincolo“-ul lucrurile*-.  
Din arderea acestor vămi întoarcerea poetul-i 
hk-a făcut întâi la sine si apoi la patria ta. „Nu 
Jfoti devenii poet, dacă nu e^ti deja” apune 
degger ; trecută prin asimilarea unor culturi e- 
fiențiale. creația lui I. Alexandru a căoătat con
știința exactei sale meniri. Ținutul natal «e 
transfigurează acum în chipul unei pairii lăun
trice. devenirea eului întru Ființă asimilind si 
devenirea locului pur și simplu — in Pitrie.

Drumul către această patrie lăuntrică fusese 
deschis de Ascensiunea Vămilor Pustiei și în
cheiat (în sensul unei noi. depline si definitive 
Deschideri) de Întoarcerea poetului : ..Oh. dru- 
mu-ndărăt, dnimul spre casă / de De meleaguri 
străine (...). Acasă — așadar in bir log. la străve
chiul jug. în stră- / vechile straie de rob pe 
ci mp ia plină de oseminte". Iubirea de patrie e«e 
suma virtuților și la adinca înțelegere a Patriei, 
I. Alexandru a putut ajunge doar pe măsura 
cunoașterii ființei sale de gînd. Fiindcă patria 
este înconjurată, destăixuuită si slujită, in aceas
tă creație, de patru elemente fundamentale: 
ființa poetului, obîrșia acestuia, natura și istoria. 
Poetul este fiul Mnemosynei. cel care ține trează 
ființa patriei și suflă aur curat pe „cîmpla plină 
de oseminte": „poetul este 
popor", el are „darul de a 
in care viețuie Patria 
rămînă „mesager între
dialogîind nepieritoarelor 
în egală putere. C 

memona unui 
discerne ceasul 
el trebuie să 

! două vămi", 
vremelnicului. 

^o„.„ r______ Condiția’ ființei sale este
jertfirea de sine pentru Înnobilarea celorlalți : 
vîrtejul egocentric al primelor volume s-a răs- 
frînt acum, direct proporțional. în smerenie im- 
nică și de aici dominanta simbolurilor jertfei de 
sine (mirele, mielul, fluturele, șarpele, vița. De- 
licanuJ). care, imn licit, vor deveni simboluri ale 
patriei : „Cit de frumos e pelicanul sfînt / jert
find de dragul puilor din sine / Si puii cresc in 
cuib și-nvlâstftresc / și milne vor fi patrii pe co
line" (Rodnicia). A deveni patrie pe coline în
seamnă a te danii („mă dărui zi și noapte ori- 
șicui") ca părinte celor ce n-a*i  cunoscut încă 
lumina caldă a acestor patres-patrii-părinți. Pa
tria esite matca nepieritoare in care neliniștea 
sterilă devine pace creatoare : Locul, toposul. 
statornicia, în care se așează fluidul, sburătoa- 
rea, nestatornicia, neliniștea, ceea ce aici tre
buie să rodească, să se decanteze, să-și afle 
odihna și împăcarea să prindă rădăcini, să ia 
ființă" (Luceafărul — 21.06.1977 — s.n.).

Pornind din acel „a fi una cu tot ce este" din Hol- 
derlin, loan Alexandru capătă convingerea că tot 
ceea ce este — trebuie nemurit în cuvînt. Reali
tatea acestui ceea ce este este Patria. patria 
este Ființă, iar poetul — ființă din ființă (..Lumi
nă lină din lumină"). Drumul către Datria lăun
trică cunoaște, așadar, trei etape : cea a arderii 
de sine (eliberarea din negurile disperării și slu
jirea adevărului comunitar) apoi cea a naturii și 
etapa istoriei. Acestora le coresound cele trei 
virtuți cardinale : nădejdea (in plinul luptei pen
tru îmblînzirea eului). iubirea (fată de netrecă- 
t<rrul naturii) și. în sfîrșit. credința în puterea 
eternă a patriei. Ceea ce este este Natură de-

sa", 
cele 

și

venită Istorie și istoria devenită natură, ambele 
devenind Patrie, ceea ce rămîne. și care — după 
Holderiin — va fi întemeiat de poeți- întreaga 
creație a lui I. Alexandru, de la Imnele Bucuriei 
încoace se va orienta exclusiv către aceste teme. 
Tot ceea ce era inconștient poetizat în primele 
volume este acum poetizat programatic și ast
fel sistemul se încheagă unitar, nemaiputînd fl 
judecat decît dinlăuntru] său. In același timo. — 
„un nimb 6 aer aii za tor apare peste tot pentru a 
da obiectelor și ființelor un fior înalt. Ceea ce era 
altă dată laic se canonizează" (M. Ungheanu — 
Luceafărul, 17.07.1976). Imnele marilor ctitori de 
istorie sînt construite pe armătura simbolurilor 
Naturii, (simboluri inadecvat judecate într-un 
ton de parodie călinesciană în Contemporanul 
20.08.1976, dar pertinent judecate în Luceafărul 
— 22.03.1975. Natură și tradiție de I. Alexandru ; 
eroii sint asimilați simbolurilor sacrale, ceea ce 
le oferă aura și fa miliari ta tea veșniciei.

Ca liant al acestor imne voievodale stau po
emele ce alegorizează emblemele vegetale si a- 
nimaJe : de-o parte Imnul lui Constantin Brîn- 
coveanu, de alta Fluturii, de-o parte Imnul lui 
Ștefan cel Mare, de alta Imnul garoafei, imne
le pentru Neagoe, Avram Ian cu. Bălcescu, Mir
cea sau Horia. de altă parte Macul. Pelicanul, 
Plopul, Teiul. Măgaml, Albinele. Trestii. etc. 
Imnele Transilvaniei stilizează și mai mult sub
stanța Imnelor Bucuriei, unde poeme ca Mis- 
terium tremendum răsuflă încă suflul Vămilor. 
(Tot astfel, in cadrul rubricii .Jurnal de poet", m- 
tilnim titluri de genul Despre natură. Firei lu
crurilor. alături de Mesajul evocării. Toamna si 
Pămintul alături de Conștiința istoriei ori Isto
rie și Poexie a^a.mxi.).

Starea care insuflă Imnele, care învie eroii si 
încarcă elementele firii cu semnificații SDirituâle 
este Bucuna- Acesta este *i  semnul descooeririi 
Pa:riei : singură Transilvania un bălaie sacră 
mă preschimbă*  tara dă măsura miĂunii poet _i- 
hiî (Vestire, Patriei), te încălzește făptura co
piilor (Portret, loan Constau tin) si ea ocro*es*?  
veghea 51 rodnicia soaie: (Ulvioei) ti ^cvi-
toere a inimii (In hi re. Statornicie. eteJ.
«Mm) poetic este de acum o !mor«or_zntâ di
orama a oatrici, dir. cxre r.s=*c  nu poe>
pe.', fin : obiceiurile -.âră-ws'*.  Fieunje
drx7'-r.:tor:k*r.  na fura : toate .oct'zj.—-e saV.

SCTjk* 11 deooce loan A-exandru jt.
menz in care reaeOile negat:'.*  fa-.ă de «țiss! 
sau i-au inmtiîvî SL lucru crixUL pe mifjra ce 
jk,_z^a lui ș-a limoexn. pe mimuri ce den>:r.^i 

unei tinereți debordante a devenit statornicie in 
adevăr și curăție, hrăr.rtâ de o morală profundă 
$1 ocrotită de o inaki spiritualiza*  . așadar pe 
măsură ce ființa lui poetică s-a imblinzit. obiec
țiile criticii au deveni: toc mai vehemente. Fap
tul că patria este văzută prin dublă deschidere, 
teluric și uranic, iar transcendentalul iradiază 
permanent pămintescuL nu trebuie să șocheze, 
dat fiind că la o semnificație majoră se cuvine o 
unitate de măsură pe potrivă. Doer ințeiegind 
crezul poetic al acestei creații putem înțelege 
..discursivitatea" care il supără pe N. Manolescu 
(România literară — 24.06.1978). doar ințelegind ar
derea uriașă care se lasă întrevăzută cu greu în 
spatele fiecărui volum și iubirea unică, materia
lizată in aceleași simboluri, reluate și nuanțate 
continuu — ar putea sâ înțeleagă Gh. Grigurcu 
(Coiiv. Ut. 1271976) așa-zisa ..primejdie a manie
rismului" in cazul de față și numai reluind în
treaga operă a Duetului (inclusiv cele peste 100 
de articole răspîndite în reviste șl teza de doc
torat Patria la Eminescu și Pindar), realizind a- 
devărata dimensfune a patriei de sine va Dutea 
înțelege Alex. Ștefăneecu (Conv. lit. 1/1977) de 
cp acum „cuvintele par vechi și mohorite". Cine 
înțelege ce a însemnat intr-adevăr pentru 
I. Alexandru descoperirea Patriei — a acestui 
„pridvor cosmic", cum îi spune, — nu va mai 
regreta anii Infernului discutabil. Lucrarea poe
tică a lui loan Alexandru demonstrează fecun
ditatea crezului său poetic ci nu o prolixitate 
sfărâmicioasă, cum s-a zis. Iar esența acestui 
crez este realitatea Patriei, a acestui topos stră
mutat — prin forța cu v intui ui poetic, — din
colo de orice vremelnicie.

TINERI ACTORI

Virgil 
Ogășanu

X.

• Cînd intră pe scenă. îsi privește trupul, 
fața. Ca pe ale unui străin care i-a luat lo
cul. fabricindu-si înțelepciunea, seninătatea, 
ironia de oțeL

Joacă ping-pong cu moartea, privită drept 
In fată o o farsă metafizică : visător precis, 
se Întreabă : cine sint cei vii. cine cei morți?. 
pentru că toți trecem ca umbrele, ca niște 
automate.

Descompune adevărul, savurind cu plăcere 
masacrul minei anilor, spulberarea clișeelor, 
ru un tentiment ciudat de creștinătate, for
mată (Ln tandrețe, iertare ri dreptate.

Arborează un suri? ușor vinovat, ușor 
ipoent. ca atunci cind te $t:j adm’rat. ca 
aiuîKâ ri-.d Itj acorzi prea mulia pricxnie. 
ț> r.:ru că cel mai inuman lucru e să ceri 
rÂuiiak o Ir.zăAr^tă pe care e-o ai fau da 
tine tnsssd. Iar ace^a treme nu e de
ck arnw—1 exienar al unej sSăpfnirl de ane 
perfect îzxxisieaîe.

«xLcbG. arsofioaul mvX.
Tsaesiis tăctrtul spori: a-
S3? oie poate ațrdioe

■■ « tfcesreiele cer-
t^ssLuJior «

Are o bectMie a=i de crud mteî țemâ de 
a U expâodeze nd-ztrful «■> ahi. ja::: de 

c_s limfcw wli a pe
dantă. din astea atentate imporr.va ribdârd 
no^re. tn vurbe «Oiie dar aes^te a mfa:- 
bbcâe. incit at -mana ci această ope
rare nu e dent «n nr de grea a

9e ssaeș «1 Jaaeă pr oi a vab^rrte
MbA. laMa Bi bop <e wrttrwa. * li 
jurul ria a fftoă de a.w. a tăcere pimâ 
de asranr.șszri soar’j de earfcte rare cad ca 
o ritziotxă ried retează pror.’et.
care devin foafarearen'*  a-jtaxează vjuI.

Ca o nasâre de pradă c_a mărui
cunnaKenr cu o lăcomie MaăC^asA. J de\x>- 
reazi nr-ă tu rtmine nimic. i*r  d;c arest 
rjmic ia fkireșrf an r.sdard pe care Q £u- 
curi triumfător de parcă ar pnaeda zndreac*  
ccnemre.

Si totuși. Viml Ogășanu de< me câteodată 
un intoxicat de absolut, un vinilor al impo
sibilului. eu o privire romantică s vmănoare. 
jumătate tandrețe, jumătate chwerare. deli
rant n măsurat, exuberant si tăcut, rmsem- 
du-ae tot timpul pe marginea prăpastiei cu 
bă î rin a Înțelepciune a tinereții care isi spszne 
că a fi înseamnă a te deslipi de timp n de 
spațiu, a zbura in căutarea primăverii ideale, 
a nu te obișnui «ă fii Învins.

Opus seducătorului clasic, dar captîr.d prin 
acele unde invizibile pe care le transmite, 
mai mult decît omul răspunsurilor energice, 
omul Întrebărilor, intelectualul rafinat, omul 
care hohotește pe dinăuntru, furios pe sine 
insusi si pe ceilalți, arborind o suverană me
lancolie. Virgil Ogășanu e un virtuos al sali
cei profunde.

Pentru el universul s-a născut dintr-o pică
tură de ironie, iar omenirea nu e decît unul 
din surisurile sale.

Hamlet ar putea fi rolul ideal al artei sale.

Ion Mihăileanu

ROLURI INTERPRETATE : Osvald — 
„Strigoii" : Houbert — „Victimele datoriei" : 
Cliff — „Privește inatx>î cu miale" 1 Cimille 
Desmoulins — „Moartea lui Danton" : Cerches 
— ..Ziariștii" ; Valerio — „Leonce și Lena" 5 
Baronul — „Azilul de noapte" : Malvolio - 
„A 12-a noapte" ; Edgar — „Noile suferințe 
ale tînărului W“ ; Mahomet al II-lea — „Ră
ceala".

0 istorie a școlii
Urmare din pag. I

In ce măsură putem vorbi de învățămînt, ca 
instituție, in contextul unor epoci îndepărtate 
care ne-au comunicat, ca mărturii de referință, 
cite va inscripții ? Eiste o întrebare pe care și-au 
pus-o. in primul rind, autorii, și răspunsul favo
rabil nu pare doar rezultatul speculațiilor. Nico
lae Andrei si Gh. Pâmută invocă mai intîi ar
gumentele arheologilor, afirmind. de pildă, că 
înseși uneltele și armele din epoca fierului pre
supuneau un exercițiu îndelungat și, deci, o 
Știință, sau, mai exact spus, tactul pedagogic al 
transmiterii deprinderilor de la o generație la 
alta. Ar fi acestea primele ,^emne“ ale unui stil 
rudimentar de învățătură adică de însușire a 
obiceiurilor, printr-o formulă neinstituționali- 
zată. Anali nd 19 permanenta la mărturii/'con^e- 
tîndu-ne la. frazele esențiale din studiile istori
cilor,- Nicoiae Andrei și Gh. Pârnuță emit aser
țiunea logică a continuității învățâmîntului si 
după retragerea romană. în perioada înfiripării 
primelor formațiuni statale românești. învătâ- 
mîntul a găsit mediul prielnic pe lingă mănăs
tiri. Ideea nu este nouă. însă in paginile volu
mului sînt inserata ample Teîeriri despre aetivir- 
tatea unor dascăli ai timpurilor respective pe 
teritoriul Olteniei : fiind înfățișată, astfel, acti
vitatea scolii de caligrafie de la Tismana. Se 
fac mențiuni despre Eftimie de la Bistrița și 
Maxim din Bărbătești (Vilcea) care scriu docu
mente in limba romană, fiind specificată, de 
asemenea, ideea valoroasă că acest esențial fe
nomen (scrierea in limba romană) a apărut si

Ion Dumitru Teodorescu
„ȘASE CĂLUȚI ÎN GALOP"

Urmare dia pag. ■ 2-*

de virtuozrtote, asoeimd procedee 
dintre ce*e  moi rafinate in vede
rea receptorii umultone a stimu- 
liloc >rdiferent de timpul real al 
event.-rentelor. Aceasta modali
tate permite fragmentarea reoe- 
ftatâ a narațiunii, schimbarea 
naratorr’or si a persoanei ver
bale, *nterferența prezentului 
cu retaocpecția. alternarea, fără 
tronzibe, a realutei cu proiecții 
onmce. totui în ncerco rea de o 
Surprinde, intr-un montaj reîe- 
vcit, Kuxul real o( existentei. 
Autorul a cs*milct  tehnrile mo
deme p le folosește, ae mai 

mult timp, eu dezinvoltură. Un 
risc este insă clar, ți bănuim câ 
scriitorul $i l-a asumat deja. 
Lectura rămine dificilă pentru 
cititorul obișnuit și. de aceea, 
receptarea lorgă a operei are de 
suferit Un alt risc este doar 
virtual. Sofisticarea procedeelor, 
rafinarea tehnicilor pot deveni 
exerciții gratuite, frumoase in 
sine dar insuficiente pentru a 
suplini absența semnificației. 
Acest pericol se insinuează une
ori in scrisul lui 1. D. Teodorescu 
(vezi episodul „Aftenie", in care 
reo^ul mister ai personajului se 
con&«vâ cu prețul dispariției

sport]

Să fim euforici

multan în cele trei țări românești. Tnvătămîn- 
tul a beneficiat mereu de sprijinul unor perso
nalități entuziaste — cartea o demonstrează cu 
prisosință — precum Matei Basarab. iubitorul 
de cultură și domnitorul frămiritat de faptul că 
în întreaga țară era o adevărată „foamete și 
sete, nu însă de piine și de apă ci... de hrană 
și adăpare sufletească", prin grija lui fiind adusă 
o tiparniță la Govora de sub teascurile căreia au 
ieșit multe lucrări de valoare. Fiecare capitol 
este profund analitic iar imaginea de ansamblu 
stăruie sub seninul sintezei. Acumularea date
lor și informațiilor este bine cenzurată prin in
serția comentariului, autorii conving astfel prin 
matura stăpînire a vastului material bibliogra
fic. O idee ce se impune cu pregnantă este 
aceea că marii dascăli ai Oltenie; au toșt. totOr.

. dat,?, tribuni activi ai timpurilor, r «Qfxvi'ri t»CJO 
înțelegerea avansată a'''ifn'beratîVetoi*  st*
poetice.; Amănuntele sipt, «i .v> *t
latoare. Profesorul loan Maiorescu â fost unul 
dintre promotorii activi ai revoluției de la 1848 
pe meleagurile Olteniei, iar dascălul Gheorghe 
Călinescu din Tîrgu Jiu avea să mărturisească 
avatarurile îndurate după înăbușirea revoluției :

I-n(. MM ?., j purtâl diA m
zeci de zile, adăpostit prin coșare, ca vitele, si 
maltratat ca tîlharii (...) cincisprezece ani de su
dori în cariera cea spinoasă de profesor l-au 
înegrit lașitatea unor oameni fără conștiință".

„Istoria învățămîntului în Oltenia" este. cred, 
un gest de patriotism și atașament la menirea 
civilizatoare a școlii.

sensului în spatele elegantei 
incoerențe verbale). Alt neajuns 
il reprezintă tendința autorului 
de a poetiza inutil, ceea ce 
conduce la afectarea prețioasa 
o expresiei, dăunătoare într-un 
roman care mizează aproape 
totul pe analiza psihologică.

Și cu aceste inconveniente, 
ușor de înlăturat printr-un plus 
de rigoare și concentrare, „Șase 
căluți in galop" este cartea cea 
mai valoroasă a lui Ion Dumitru 
Teodorescu, marcind un moment 
de maturitate artistică în creația 
sa, precum și un notabil succes 
al anului.

după Madrid!
lua forme extreme la Madrid în meciul naționalei, 
bineînțeles dacă Dudu va ieși valid din întâlnirea 
eu Atletico. întrebarea care se pune este insă dacă 
OAt&Ua liniilor de mijloc, spaniolă șl română, va 
avea același dezn odă mint ca La București în fața 
grecilor. Spaniolii au o linie mediană de bună va
loare. cu o mare mobilitate, care va încerca să 
Împiedice preluarea sarcinilor de atac de către 
mijlocașii noștri. Zona în care grecii nu ne-au pua 
suficiente probleme șl unde au pierdut, de fapt, a 
fost mijlocul terenului. El au făcut totuși dificul
tăți apărării șl dacă experiența, rutina i-ar fi ajutat 
pe oaspeți, golul lor n-ar fi rămas doar unul și 
scorul ar fi evoluat poate altfel. Fundașii noștri 
centrali au evoluat fără precizia veche, iar mijlo
cașii n-au conlucrat suficient cu apărarea. Lecția 
de la Zagreb a fost parțial uitată. Pe scurt, meciul 
a evidențiat o tactică de joc românească bine gîn- 
dită, incomplet aplicată și inevitabil mal greu de 
pus in practică în fața unei formații pricepute ta 
a nu-șl lăsa adversarii să joace.

Un avantaj psihologic spaniolii vor să scoată și 
din întâlnirile din cadrul cupelor europene. Meciu
rile revanșă dintre steliști și barcelonezl, dintre 
Atletico și Dinamo sint din acest punct de vedere 
importante. Chiar dacă nu mai e posibilă califi
carea, Steaua trebuie să-și Impună la București 
clasa de joc. De altfel, nici nu mai trebuie jucat 
pentru calificare ci pentru o victorie demonstrativă. 
Rolul dinamoviștilor este dificil. în fața unor spor
tivi pentru care fotbalul tinde să devină fotbal 
american, protejați după cite ne arată experiența 
întâlnirilor directe cu spaniolii de arbitraje, fotbalul 
curat nu are șanae. Calificarea lor nu este însă 
exclusă. Un joc de tehnicitate și de forță poate 
aduce echipei Dinamo un rezultat bun. Atletico nu 
ni s-a părut a fl o echipă mai bună, cît una mai 
insistentă și, ta orice caz, lipsită de scrupulele 
sportivității, pc care Dlnamo, naivă la acest capitol, 
le are.

In jocul Atletico — Dinamo anihilarea Iul Dudu 
Georgescu va fi una din preocupările speciale ale 
madrilenilor. Date fiind mijloacele prin care au 
înțeles să-1 „supravegheze* 1 la București este bine 
ca antrenorii naționalei române de fotbal să pre
gătească încă un Jucător pentru postul de atacant 
central al naționalei. Prudența nu strică niciodată.

Discobol
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confruntări Cu ce 
începem?

d
e mai muiți ani s-a putut constata că 
unele din obiectivele permanente ale 
politicii noastre culturale, vizează căile 
de propagare a cărții literare româ
nești pe cele mai diverse meridiane 

ale globului.
Dar pe cit de firească este o astfel de preocu

pare pe atît de dificile sînt căile sale de reali
zare. Dacă în limba română apar anual sute de 
titluri ale unor opere traduse din cele mai di
verse limbi, procesul de penetrație a cărții lite
rare românești în alte arii de cultură nu este 
lipsit de unele obstacole, care sporesc gradul de 
dificultate a unei cunoașteri mai rapide a celor 
mai reprezentative scrieri din viața noastră li
terară actuală.

Evident că nu putem vorbi de o absență a 
cărții românești în lume, prin traduceri în nu
meroase limbi, ci de caracterul insuficient de 
dinamic al acestui proces de cunoaștere, ca și 
de modul de selecție a unor titluri.

Datele statistice existente arată că în perioada 
1971—1976 au fost traduse sau coeditate 657 de 
titluri în 37 de țări. Dintre acestea 251 de titluri 
reprezintă cartea literară, 134 sînt cărți pentru 
copii, 115 reprezintă literatura social-politică, 10(1 
pe cea științifică și tehnică, iar 54 sînt scriert de 
artă. Circulația unor cărți în anumite arii de 
cultură, ca și frecvența lor, arată că în perioada 
menționată in Anglia au fost publicate 91 de 
titluri, in R.P. Ungară 70, în R.D.G. 63, în U.R.S.S. 
51, în Cuba 17, în Iugoslavia 11 etc.

Pe această cale, operele unor scriitori clasici 
ca Eminescu, Caragiale, Sadoveanu, Rebreanu, 
Pana it Istrati, George Călinescu. Tudor Arghezi 
au căpătat o frecventare totală în unele arii de 
cultură, iar dintre scriitorii contemporani putem 
remarca circulația unor traduceri din scrierile 
lui Marin Preda, Eugen Barbu. D.R. Pope seu. 
Eugen Jebeleanu, Marin Sores cu, Nichita Stă- 
nescu ș.a.

repere
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Biografia unei epoci
Cartea Barbarei Tu- 

chman ..Trillasa cita
delă-. are Intii de 
toate meritul de a face 
dovada unui transfer 
semantic intre terme
nii de istorie Si Doli- 
tiră. Introduce deci 
sincronia in diacronie. 
Insuși termenul de po
litică are pentru autoa
rea acestei cârti o 
semnificație deosebită. 
Politica nu reorezmtă 
pentru ea un «ir de 
ixxnîii sau ocinii care 
ilustrează contradicții
le unui timn. ci o în
treacă structură, o in
frastructură mai btue 

jă c*fw  nu ttata teta Qflte nu etc •
S3EateUBtfMa4taa*re  a aa efect ta tanor râdl- 
cipj mai profunde in mediul resuecriv Dtfi in
troducerea dtacrerUe*  in nnaîr-tw laat
de determinări care Dcodnc. provoacă fi cotar- 
ponearA o stare de lucruri ia un moment da_

Pentru poîitica unui timn autoarea crede ne
cesară și nu uitimpUior reconstruirea une: at
mosfere wintr-un nrocedeu analitic minuțios, 
care surorinde si recreează oameni, redid- des
tine si evenimente. Dar nici un ewainen’ nu 
este dat ca atare, cinietn deoarte de ortce arvrt 
istorisită si tot adt de deoarte de eventuale bio
grafii romanțate despre personalități pohta ce. 
Dar nici fi înrola radJoerafiere a unui tînro nu o 
satisface ți atunci autoarea realizează mronnză- 
tor biografia unei eoocL

Scenele ei se mută cu dennvoîuiri (duoâ oare
care epuizare) din Anglia tai Sa'.jtamrT uixta la 
democratizarea Camerei Gemi meter. la inceoutul 
secolului nostru, urio Franța oonvulsteoată de 
procesul Dreyfus, ano*  win Germania «înraotnn- 
lui nietzscheean. inline printr-o Americă dislocată 
în conflictul dintre democrație fi imperialism. Au
toarea este insă o scriitoare, centru că o inte

Dar în unele țări ca Austria, Belgia, Elveția, 
Canada, S.U.A., ca și in continentul latino-ame- 
rican (Brazilia, Argentina, Mexic), frecvența căr
ții românești este modestă, iar discutarea feno
menului literar din țara noastră în unele reviste, 
reprezintă un prilej foarte rar.

în acest context, caracterizat prin sporirea 
operelor literare românești de o valoare deose
bită și cunoașterea lor redusă și tîrzîe în nume
roase arii geografice, mi se pare firesc să ne 
întrebăm ce putem face prin propriile noastre 
mijloace. Așteptarea impunerii cărții literare ro
mânești de la sine pe plan mondial mi se pare 
o eroare. Saturarea publicului din anumite țări 
de informații eterogene, senzaționale și manipu
late de propaganda editorială și de presă, lasă 
puțin spațiu liber pentru o curiozitate menită 
să ajungă la zonele literare mai puțin cunoscute. 
„Preferința" manipulată pentru anumite cărți de 
scandal scade și mai mult acest interes.

De aceea, considerăm că apelul la mijloacele 
proprii de propagare a valorilor noastre națio
nale prin traduceri realizate și publicate la noi 
în țară, apare ca o exigență imperioasă. Unele 
încercări realizate- pînă acum pot confirma ca
racterul legitim al acestei acțiuni. Edițiile bilingve 
de poezie, publicațe de editurile Minerva și Emi- 
nescu, ca și unele antologii' de -"versuri. tipărite 
de alte edituri sînt elocvente în acest sens.

Dar cantonarea la poezie sau la unele culegeri 
de critică reprezintă încă un început destul de 
modest. Este timpul ca fiecare editură să-și asu
me obligații anuale în acest scop. Evident, cartea 
prioritară trebuie să fie cea contemporană. Sa 
nu așteptăm pînă cărțile de azi se învechesc. și 
nu se mai sincronizează cu gustul public. Să în
cepem grabnic această acțiune care mi se. pare 
că reprezintă o imperioasă datorie națională față 
de propria noastră cultură.

Romul Munteanu

resează oamenii, oe care nu ii conceoe ca des
tine individuale, ci ca pe niște tropisme Dsiho- 
logice. surprinse in perseverența sau abandonul 
lor. intre curaj si lașitate. Intre proeminență si 
micime, intre raționalisme elevate și eficiente 
si analisme destructive si abiecte.

Sint de asemenea, remarcabile. In această 
carte. caDitolele care constituie un fel de micro
monografie a socialismului eurooean ca mișcare 
de idei și Larăsi se manifestă ace' caracter bio
grafic. oersiru că socialismul Doate fi considerat 
ca un fed de destui politic firesc ci necesar al de
butului istoriei contemporane, cu imensele lui ca
lități Droeretacte. dar si cu ezitările poate ine
rente ale primilor naai-

Triieec fie si efemer In carte o mulțime de 
nersonaje sunase dinamismului acestei eooa 
îndemnate si grave d-n istoria lumii, care a ore 
mers nrimtil război mocdiaL

ILnutea drtafhtar. de ta ta decor,
de ta re«M ta & — ■ te--*-»  aorta
re-.f-d» jar- iz ȘBtari rar? &

n! se n*re  a doo - *30* —
tenfei care aduc Icerarm t i-uia v *asaa  <■ 
rtiiar in scenariui uon tatîel de :<w.i 
cea a tratatelor. Ucor baicacana pe a-oc-tr.
tă recreare de atmosferă. alxeon u$or —
arcasTâ -snirtxsfi rwwrnif-CTT a ®>< jjpses-? 
de de tab u moodatâ regăcisSe in 
licitor. Torul pare a fi un ftl de VTsaeU-
in care recta e invizSteta î- nu oe artzficLsi
Sigur sini lucru.", tra-atz»
meni fi tame abnndw^aQ — bo*sj* 
da- -iw* exfkamcviEasea eb era

Documentaua ecse ta-rrasii B mraraaita atec- 
ticoacA Nu dere—t’fe*j'C5Ste*®-=l
an hi0t»i neutru refiabiu ^rea 
documented- Dar trebuie evSâesai si • asssseti 
Driceoere. Ptt.îru rdssisî cjqbbl — n xaise.
cartea Barbare! Turkman este o «reîMKKi ?■«> 
rscă.

lomi CrețuJesrn

Nicolae Grigorescu : Atacul de la Smârdan

• EXPOZIȚIA INTERNAȚIONALA de prezentare 
artistică a cărții de la Leipzig, în R.D. Germană, a 
reunit participant! din 71 de țâri, care au expus 
aproape li Mi de cărți și ilustrații, precum șl mi
niaturi sau lucrări grafice consacrate unor opere 
literare, tin frumos succes au obținut editorii din 
Bulgaria, care au fost distinși cu trei medalii de 
aur, pictorul Alexandăr Dencov pentru ilustrațiile 
ia canea Basme populare bulgărești, profesorul 
Vasil loncev pentru De-a lungul veacurilor și pic
torul Ivan Kio^ev pentru cartea Panceatantra. 
Pfc torul Viaoimir Pa scai ev a primit medalia de 
argint pentru prezentarea artistică a Constituției 
Republicii Populare Bulgaria, iar alți șapte artiști 
au primil medi ii de bronz.
• PRESA INTERNAȚIONALA COMENTEAZĂ pe 

larg fenomenele de drsolupe a mitului holywoodian. 
Depane de a fi un loc atlt de „sacru" pe cit l-ar 
arăta numele (bolly wood : pădurea sfîntă), celebra 
iocaliuie unde sin; situate marile studiouri cine
matografice înseamnă adeseori fin tina unde se sting 
ri^jnle eele mn. ambițioase. Jean Cau publică în 
Paria Mate*  _n Lung articol intitulat. Căderea Zeilor, 
2are se refer*  la destinul tragic al cltorva vedete 
celebre. De la Rita Hayworth la Roman Polanski 
p La Helmut Berger, povestea vieții cltorva artiști 
care au populat manomele ziarelor sfîrșește astăzi 
tn marasm p nebunie. Fenomenul cel mai semni
ficativ este Upsa de reazem spiritual și moral. 
Intr-o lume te care există impresia că se poate 
totul. ert-*«  ei i acei de pierdere a tuturor re
perelor. <*«ad  £rsag«aE.ja artistică se prăbușește și 
ea. antrentnd «1 mai adesea întreaga ființă a omu
lui eare. adu ai a*  o «octetate publicitară, ajunsese 
_x*  se imiiMiiiii onr*.  e^im spune foarte sugestiv 
Jesn G»u_
• ram VA C ARAV.VN BOOKS. DELM AR. DIN

bucurat de atenția mai multor biografi, impresio
nați de productivitatea lui și de viața pe care a 
dus-o, plină de ironie și scandal, cum notează 
foarte pertinent Gerald Clarke în Time. Concluzia 
recenzentului : „Porter merită o biografie tot atît 
de acidă și de atrăgătoare pe cît a fost el însuși. 
Dacă ne gîndim La complexitatea operei sale, cu 
siguranță că într-o zi va apare șl o asemenea 
biografie**.  Această apreciere spune destul despre 
cartea lui Charles Schwartz.
• CELEBRUL SCRIITOR ENGLEZ LAUWRENCE 

BURRELL publică la Viking Press un Carusel si
cilian o nouă carte de călătorii în Mediterana lui 
atît de familiară. Ne amintim de Lămîi amare, 
fascinantul volum, din 1957, consacrat Ciprului. De 
data aceasta autorul folosește pretextul unei expe
diții turistice, pentru a relua tema lui favorită : 
..Călătoriile pot să fie una dintre cele mal folosi
toare prilejuri de Introspecție". Lance Morrow no
tează : „Cărțile sale de călătorii ne parvin precum 
lungi scrisori de la un prieten civilizat șl foarte 
amuzant — proza lui este tot atît de luminoasă ca 
și aerul mediteranian pe care-1 iubește atît de 
mult“.
• CUNOSCUTUL OM DE ȘTIINȚA ȘI POET, 

una din personalitățile cele mai interesante ale lumii 
literare de peste ocean, Loren Corey Eiseley, auto
rul cărților Uriașa călătorie Și Secolul lui Darwin 
a murit recent în urma unei crize cardiace. Pro
fesor la Universitatea din Pennsilvania, Eiseley S-a 
bucurat de o înaltă autoritate științifică, dar a 
practicat în egală măsură scrisul literar, cîștigînd 
o frumoasă audiență ca poet. Convingerea pe care 
o profesa era că viitorul aparține tehnologiei, dar 
că omul este o ființă creatoare de memorie, prin 
care face legătura cu trecutul și cu originile sale 
poetice. Poezia lui era impregnată de miturile fun
damentale ale începuturilor umanității- Personalita
tea lui a reunit în mod strălucit gîndlrea științi
fică și imaginația artistică, rigoarea șl magia sti
lului literar.
• ULTIMUL NUMĂR AL REVISTEI Lotus, perio

dicul Biroului permanent al scriitorilor afro-asia- 
ticl, este dedicat reuniunii tinerilor scriitori din 
Africa și Asia, care a avut loc la Tașkent. După 
editorialele care salută reuniunea, revista publică 
un portret literar al lui Evgheni Evtușenko și cinei 
poeme traduse din creația acestui nume atît de 
cunoscut al literaturii sovietice. Reproducem cîteva 
versuri sugestive din Vocea unui poet african, 
ultimul dintre poemele publicate de Evtușenko în 
Lotus : „Văd frica în privirea ta albastră / Citesc 
rugăciunea / „Doamne ajută-mâ..“. / Avem cu toții 
— / La fel ca boxerii / bine antrenat! — / nasurile 
turtite. / O privire încăpățînată. / Buze groase. ] 
Dar nu mă pllng Creatorului ' pentru înfățișarea 
■nea (...) ‘ Sintem negri / Ca ogorul bine arat. ) 
Ca drumurile. Sintem negri". Este un poem 
«plendld ee glorific*  solidaritatea cu lupta poporu
ta iMgj _l ineâ oprimat pe porțiuni *Ie
DDCîxnmTuJul africa n.
• fost soldat In campania din Polonia In 

«xembne 1«M. arestat in 1M0 de Gestapo, răminlnd 
irwrts Întreaga perioadă a ocupației germane in 
Lagărele de concentrare de la Sachsenhausen și 
Dachau, scriitorul Rajner Kazimierz Iși publică 
amintirile In volumul ACELE ZILE TRECUTE editat 
de M.O.N. din Varșovia. Autorul realizează prin 
aceste amintiri care descriu viața din lagăre, încă 
un document demascator al sistemului hitlerist de 
exterminare al popoarelor vremelnic învinse.
• ÎN EDITURA HENRI VEYRIER (col Flash 

Back, care șl-a propus să editeze marile personali
tăți ale ecranului) a apărut monografia JEAN 
GABIN „cel mal francez dintre actorii francezi", 
scrisă de Jean-Claude Missiaen și Jacques Slchier.
• O COLECȚIE DE BIJUTERII UNICA ÎN 

LUME, executate de Picasso, a fost expusă de 
bijutierul Henri Martin In magazinul său din 
Cannes : IE piese originale — farfurii de argint 
gravate, medalioane de aur lucrat, brățări, lanțuri, 
lntr_o scrisoare adresată lui Francis și Pierre Hugo, 
deseendenții Iul Victor Hugo, Picasso le explică ce 
anume l-a determinat să-și „irosească" timpul și 
m astfel de treburi.

• LA MANILA a fost deschisă o expoziție de 
fotografii, dedicată aniversării ■centenarului Inde
pendenței de stat a României. Sînt prezentate 
momente ale luptei poporului român pentru li
bertate națională și justiție socială, precum și 
realizări din anii socialismului, cînd România 
a pășit pe calea deplinei independențe economice 
și politice, a construirii unei vieți noi. In alo
cuțiunile rostite cu prilejul vernisajului expozi
ției. a fost subliniat caracterul ascendent al legă
turilor prietenești dintre România și Filipine, 
evoluția favorabilă a relațiilor dintre cele două 
țări, inițiate in timpul convorbirilor dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și președintele fili- 
pinez. Ferdinand Marcos.

• REVISTA MIORIȚA, editată de Asociația de 
cultură românească din Noua Zeelandă și Depar
tamentul de limbi străine al Universității Ro
chester recenzează cartea lui Bartelemy-A. Ta- 
ladoire Mihail Eminescu — poet militant al na
țiunii române. Autorul cărții a fost un reputat 
specialist francez în literatură română, prieten 
vechi al țării noastre, pe care a cunoscut-o bine. 
Monografia sa insistă îndeosebi asupra analize
lor de text, pe care Norman Simms le consideră 
drept cele mai valoroase în limbile de mare 
circulație. Este calea cea mai directă de a releva 
publicului străin frumusețea și perenitatea mesa
jului artistic și uman al poetului nostru național.

• LA VIENA s-a desfășurat la începutul aces
tei luni Congresul internațional al lingviștilor, 
care s-a bucurat de o amplă participare : peste 
2 000 de specialiști din toate țările lumii. Din țara 
noastră a fost prezentă o delegație de oameni de 
știință prestigioși, în frunte cu personalități ca 
lorgu Iordan, AI. Rosetti, Al. Graur, Emanoil Va- 
siliu și alții. In timpul congresului a avut loc și 
adunarea generală a Comitetului internațional 
permanent al lingviștilor. Cu prilejul alegerilor 
noului comitet, prof. E. Vasiliu a fost desemnat 
in acest for științific, în semn de recunoaștere a 
valorii contribuției românești la studiile de 
lingvistică, precum și a meritelor sale științifice 
ca autor, între altele, al unui mult discutat vo
lum de Elemente de teorie semantică a limbilor 
naturale.

• SAPTAMÎNA FILMULUI ROMANESC a 
fost inaugurată la Bonn prin prezentarea filmu
lui Osînda, care s-a bucurat de afluența unui 
numeros și călduros public. Săptămîna filmului 
de la Bonn se înscrie în suita manifestărilor 
omagiale dedicate țării noastre cu prilejul zilei 
naționale și a aniversării Centenarului Indepen
denței.
• A FOST RECONSTITUIT ATELIERUL LUI 

CONSTANTIN BRĂNCUȘI la Centrul cultural 
„Georges Pompidou" de la Paris. In acest fel.

mediul artistic pe care și l-a creat marele sclup- 
tor devine el însuși o „operă de artă" semnifica
tivă, a cărei conformație și adîncime a semnifi
cațiilor pot să constituie temeiul unor studii re
velatoare. Inițiativa Centrului cultural „Georges 
Pompidou**  constituie, în același timp, o dovadă 
a vitalității mesajului artistic brâncușian, a pe
renității operei sale.

• O REPREZENTATIVA ANTOLOGIE DE 
POEZIE ROMANEASCA publică profesorul Sta
vros Deligiorgis de la Universitatea Iowa din 
Iowa City, Statele Unite. Autorul este un cu
noscut specialist în literatură contemporană, re
putat cercetător al poeziei medievale franceze și 
italiene. Rod al frecventării îndelungi a poeziei 
românești contemporane, cartea profesorului 
Deligiorgis cuprinde nume semnificative : Eugen 
Jebeleanu, Nichita Stănescu, Marin Sorescu, 
Virgil Teodorescu, Ana Blandiana, Marius Ro- 
bescu, Florin Mugur și alții, într-o selecție sărbă
torească și o traducere de mara expresivitate.

liaromamd
Gândurile mele sunt pentru tine, regină Koroma.’Kj 

din timpuri străvechi
Copil trist cu picioare prea lungi cu mâini prea 

slabe
Koromama, fiică a Thebei,
Care bea grâu roșu ți mânca grâu alb 
Ca drepții în seara tamarinilor.
Mica regină Karomama a timpului de odinioară.

Gândurile mele sunt pentru tine, regină Karomama 
Al cârui nume uitat cântă ea un cor de plângeri 
In semi-râsul ți semi-plânsul vocii mele ;
Căci este rid icul ți trist so iubești pe regina 

Karomama
Care trăi înconjurată de stranii figuri pictate 
Intr'un palat deschis atât de mult altădată, 
Mică regină Karomama.

Ce făceai din diminețile tale pierdute. Doamnă 
Karomama ?

In fața neclintirii vreunui zeu plăpând cu cap de 
animal

Iți intindeoi grav brațele slabe ți neindeminatice 
In timp ce focuri dulci lunecau pe fluviul dimineții. 
O, Karomama cu ochii obosiți, cu picioare lungi ți 

drepte
Cu pârul torturat, moartă din leagănul anilor... 
Sărmană, sărmana mea regină Karomama.

Și din zilele tale ce făceai preoteasă înțeleaptă ? 
Iți necăjeai fără îndoială micile tale servitoare 
Docile ca șerpii, dar la fel de insolente ; 
Tu numârai bijuteriile, visai la fii de regi 
înnegurați ți mirosind a parfumuri, sosind din 

depărtări
De dincolo de mări, culoare de totdeauna ți de 

departe
Pentru a spune : „Salut glorioasei Karomama.-

Și in serile eternei veri cântai subt sycomori 
Sacri, Karomama, floare albastră a stelelor 

moarte ;
Tu cântai vechea istorie a sărmanilor morți

c______ __________ __
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Corn seMBâaaw De oscuns a laerwi prohibite 
Ș< iți simteci trcmd m mari suspine sorJi tai jou 
De copd negru ți stdtetiii tou țovâto de spai^^ă. 
In serile eternei veri nu este osa Koromama î 

— intr^o ri (a existat oare mt/adevor Karomama 
Iți meanjurarâ corpul ai ga bene giulgiuri. 
Și îl închiseră int/un sicriu grotesc ii blând din 

lemn de cedru. 
Anotimpul liniștii desfrunzi floarea radi tale. 
Scribii încredințară numele tău papirusurilor 
Și este atât de trist ți este atât de bătrân ți este 

atât de pierdut... 
Este ca nesfârșitul apelor in noapte ți in frig.

Tu țtii fără îndoială, o legendară Karomama ! 
Că sufletul .meu este bătrân la fel cu cântul marii 
Și solitar ca un sfini in dețert...
Sufletul meu bolnav de niciodată ți de altădată. 
Și tu țtii incă mai bine, prințesă inițiată, 
Că destinul a gravat un semn straniu în inima 

mea, 
Simbol al bucuriei ideale ți al realei nenorociri. 
Da, tu țtii toate acestea, îndepărtată Karomama, 
In ciuda aerelor tale de copil ce știa să eternizeze 

Pe autorul statuii tale țJeKiOe de săruturile 
Secolelor stranii care dontateaw departe de tine. 
Te simt lângă mine, iți irrteteg lungul surâs 
Șușotind in noapte : „Frate nu trebuie sâ râzi.*  
Gândurile mele sunt pentru tine, regină Karomama.

9
❖ #
Un sunet slab ți ploios sune în falset orele mele 
Orăcăit — croncănit, reonem a porților — 
Marilor castele bătute de vânturi a căror privire 
Frisonează în timp ce mcre'e vânt schiaunâ 

numete morților,

Sau zgomotul vechii ploi acre pe care drum 
Care nu chiamă decât Destnu. să rât o ceașcă 

darâ
Spre clopotnița oarbă cu girueta bizară... 
Asculta acum — nimic, singur, marea liniște 

acum...

Poți pleca, sau sâ adormi, sau chiar sâ mori 
In sângele sau in noroiul unde mai ești încă 

frumoasă,
Sâ-ți cerșești pâinea de bătrână in țări 

necunoscute ; 

Căci nici'c altă zi nu vrea să-mi fie îmbătată 
de sori 

Decât această moarte a zilelor de mâine ce 
m’apasă 

Decât acest clopot al clipei depărtărilor goale, 
durute.

Idtcrca
Tu dormi in timpul zilei in grota profunda
Pe core Arachne știe sâ o apere de roiurile 

soarelui.
Stranii amintiri iți vizitează somnul ! 
Tu porți in inimă tot trecutul lumii.
Dor când crepusculul lărgește orizontul 
Te văd încet ridicându-te din culcușul tău
Și aluneci, ochi obscur și degetul pe buze. 
Spre pragul cu velur al casei tale sumbre. 
Acolo, mângâind ginditoare paloarea ta odihnită 
Cauți să surprinzi o ultimă mișcare ;
Dar pământul doarme ; și vezi numai 
Luna somnambulă rătăcind pe rouă.
Desigur, eu veghez deasemeni ; dar m’am ascuns

Subt salcia plângătoare ți in iarba adormită ; 
Tu nu te îndoiești deloc câ privirea mea te 

c. - . găsește
Și ca pașilor mei secreți m am atașat.
Iți părăsești adăpostul. Cu toată somnolența mea 
Te voi urma în aceastp seară în locuri ce-ți sunt 

dragi,
In pădurea umedă, spre izvorul cu ochii limpezi 4 
Și printre morminte ; căci te iubesc o Tăcere. 
Știu case pline de glasuri dulci *,  
Dar accentul cel mai tandru astăzi mă ispitește 

mai puțin ;
Visul somptuos și trist al lunii 
Mă conduce de mână spre pacea marilor codri. 
Totuși nu urăsc sărmanele glasuri umane ; 
La chemarea agonică a iubirii, a spaimei, 
Un trist ecou răspunde in noaptea inimii mele 
Și-mi place să mă imbăt cu notele sale depărtate 
Nu, dulce Tăcere, nu, nu mai urăsc glasurile ; 
File nu mai îmi tulbură solitudinea amară ; 
Ceea ce port in mine muritor, efemer, 
li place să se apropie uneori de oameni, 
li cunosc pe cei care sunt mari ; ii cunosc pe 

cei înțelepți 
Care venerează iubirea și m'au învățat-o ; 
Dar mâ tem de această angoasă și acest aei 

resemnat 
Ce se cațără laș pe cele mai frumoase chipuri 
O, Tăcere, prietenă sigură, în seara aceasta 

asupra lumii 
Răspândești aroma de aur a liniștii tale 
Adormi încet in inima ei agitată 
Ca un tânăr rege în purpura profundă, 
Pune-ți mâna ta rece pe sânul ei agonic 
Pe mila amară — speranța înșelătoare ; 
Lasă să curgă lumina ta gânditoare 
Castul tău clar de lună, straniu, îndrăgostit. 
Fii blândă cu cel care doarme 1 Și cu misiunea 

împlinită 
Vino sâ mă întâlnești în depărtare pe munții 

vaporoși : 
Ne vom lua de mâna și subt cerurile fericite 
Ne vom privi cu melancolie.

In românește de 
Paul Emanuel
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