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publicul, 
critica

orbim adesea de publie ca de un termen net con- 
Vturat. dar avem oare de-a face cu o categorie omo

genă ? Copiii de șaisprezece ani și virstnicii de 
șaizeci au aceleași reacții față de opera scenică ? 
Nivelele diferite de cultură și de fond aperceptiv 

r.u stratifică spectatorii ? Chestionind cițiva oameni care se 
duc la teatru se observă că fiecare se duce să vadă altceva, 
deși afișul e același pentru toți. Vorbind cu cițiva oameni 
care au frecventat un spectacol receptezi nu numai opinii 
diferite dar și înțelegeri felurite ale sensurilor.

Cu toate acestea, omul care a intrat in sală nu mai e 
același cind a părăsit-o ; el dobindește — temporar, e ade
vărat — unele caracteristici noi. în primul rind. zicea Jean 
Vilar. e un om așezat. Adică in poziție de repaos. o poziție 
de primire a ceea ce i se oferă, nu de respingere, presupu- 
nindu-se că dorește să fie cointeresat în reprezentație. Apoi, 
capătă sentimentul participării la o comunicare spirituală. 
Vine pregătit pentru o ceremonie publică. Părăsește lăcașul 
într-o anume stare, care e a grupului.

Există oare și un antinom al substantivului public ? Da, 
oamenii de teatru belgieni l-au identificat : non-publicul, 
constituit din indivizi care refuză nu numai spectacolul, ci $i 
ideea de a deveni spectatori. In „Anuarul internațional de 
teatru ’77“ editat de Asociația criticilor (la Bruxelles șl la 
Varșovia) eu relatez despre manifestările zonale și festivalul 
national menite să satisfacă apetența unui public ce crește 
si se ramifică, iar colegul meu valon Armand Delcampe vor
bește despre eforturile de a reduce enormul non-public prin 
turnee care să-l „sensibilizeze“ (trei pe an) în timp ce con
fratele londonez B.A. Young deplînge Închiderea a trei bune 
teatre centrale șl a unuia regional, ipoteci nd și anul ce vine 
cu prezicerea falimentului „unui mare număr de trupe și 
teatre".

Experiența festivalurilor șl colocviilor, care s-au instituțio- 
nalizat. in periodicitate anuală sau bienală. în mai multe cen
tre din tara noastră, arată, prin excepționala afluență, că se 
poate conta oriunde pe public dacă valorii reprezentațiilor, 
afișului alternativ și prestigiului selecției generale 1 se a- 
daugă o pregătire corespunzătoare. Am înțeles pină acurr 
prin pregătire (folosesc plițralul referindu-mă la Secția cri
ticilor teatrali din Asociația oamenilor de artă, principală ini
țiatoare și organizatoare a manifestărilor republicane de cul
tură teatrală) informarea amplă a cetățenilor, antrenarea lor 
in jurii, la discuții, întilnirtie programate dintre artiști, acti
viști și specialiști. Acum investigăm si posibilități noi de 
contractare a publicului. Una din ele a fost Încercată la 
Bacău, Brașov, Oradea : vizionarea comparativă a spectaco
lelor de amatori, cu discuții între profesioniști si neprofesio- 
nisti. sub egida criticilor, teoreticienilor, istoricilor teatrali. 
La Satu-Mare preconizăm un seminar de inițiere, pe mai 
multe grupe mici, alcătuite din spectatori (constanți) la cele 
șapte reprezentații ale festivalului, actori si critici, in dezba
tere fiind arta interpretativă românească de azi.

Problema de fond nu e atit sporirea numărului de specta
tori. deși aceasta rămine un tel etern al mișcării 
cit penetrația in straturi mai profunde ale populației, 
extinse, cu augmentarea gradului de receptivitate și 
rea spectatorului. Cultura generală e cea dinții care 
către omogenizarea, in linii generale, a publicului consuma
tor de literatură și artă. Cultura specializată. infuz'*.ă,  in a- 
numite forme, in mase poate modela gusturi noi și determina 
cerințe estetice noi, contribuind In esență la o calitate nouă 
a publicului.

Chestiunea se pune fiindcă avem azi un public teatral. In 
ultimii ani i s-au și consacrat studii pertinente de sociologie 
culturală. O carte recentă, concludentă cind operează cu date 
(„Teatrul și publicul" de Amza Săceanu. Ed. Eminescu. 1977) 
produce citeva cifre interesante. între anii 1964—1973 la fie
care teatru bucureștean s-au realizat măcar citeva spectacole 
ce au izbutit în jur de 300 de reprezentații, ba și mai mult 
(unele nu-și incheiaseră seria în anul încheierii anchetei) : 
D-ale Carnavalului de Caragiale. Sfintu’Mitică Blajina de 
Baranga. Un tramvai numit Dorință (Bulandra). O femeie ea 
bani de G. B. Shaw (Național). Opinia publică de A. Baran
ga si Preșul de I. Băieșu (Comedie). Doi pe un balansoar de 
W. Gibson (Mic), Omul care a văznt moartea de V. Eftimiu 
(Giulești) și altele. Ce-i drept, sint citate și spectacolele 
proaste care au înregistrat multe încasări, după cum se vede 
că au fost și premiere care au decedat după a doua ori a 
treia ieșire ne scenă. E incontestabil insă că teatrul româ
nesc de azi iși are publicul său. căruia adresindu-i realizări 
remarcabile în serie lungă și oferindu-i competiții, ca prilej 
de a-si îmbogăți criteriile prin comparație directă, ii mărește 
disponibilitatea pentru artă, dezvoltindu-i sensibilitatea. Goa
na după număr, strădania de a umple sălile cu orice preț, 
prin producții facile chiar triviale, san anodine, 
subliteratură și antiliteratură, ca și mistificarea 
a spectatorului, adus in sală cu făgăduieli deșarte, 
rentă fată de telurile social-culturale ale artei și. 
afara lor. ar duce la deteriorări ale conceptului modern de 
artă dramatică si la descalificări ale unor categorii de spec
tatori, in special ale celor neformați, ale tinerilor.

Critica este, poate fi și mai mult o posibilitate formativă 
— evident, nu numai prin acțiunea colectivă evocată mai sus. 
si care-si are meritele ei. probate. S-a contestat intr-o vreme 
influenta directă a cronicilor. Dar citind ziarele și revistele 
publicul evită oare cronicile ? Sau se poete accepta că le-ar 
parcurge cu indiferentă ? Ori că-și verifică numai verdictele 
proprii, prin lecturi postfestum ? Atunci cum s-ar explica 
prezenta sistematică a rubricilor si preocupărilor teatrale in 
cotidiene, săptăminale si mensuale ? Cum se explică apariția. 
In colecție, a cărților de cronici si studii (la Editura ..Emi
nescu" — unele volume dispârind prompt din librării la foarte 
scurtă vreme după apariție), la Editura ..Dacia" și. acum in 
urmă, printr-o 
„Junimea" ?

teatrale, 
pe zone 
califica- 
conduce

bi zui te pe 
deliberată 
in indife- 
uneori. in

inspirată triplă lansarea de colecție, la

Valentin Silvestra
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TiNÂR In agora

Treptele existenței
ostul pădurar este profesor de Is
torie. De la scoală merge la că
măruța lui aglomerată cu cărți prin 
grădina pustie. Cind plouă coboară ți- 
nindu-se de copaci. Vorbește eu toată

lumea si nimeni nu știe nimic despre el. S:i un 
an ți pleacă. Abia i-au învățat numele că încep 
să-l ți uite. Peste cițiva ani va fi oprit de ct- 
neva ți i se va spune că a fost și-n satul cutare 
iar profesorul de istorie va sta citeva clipe pe 
ginduri : întortocheatele căi ale existentei sale 
au trecut sau nu ți pe acolo ?

L-am așteptat citeva ore. întirziase pentru 
a tăia lemne pentru an bdtrin. erou al primului 
război mondial. O după-amiazi a tras Iz fie
răstrău ți a despicat butucii, doar să-l audă pe 
sergentul in rezervă repovestindu-i ofensiva pe 
frontul de est. Cind a apărut cu căciula albită 
de ninsoarea moale si-a curățat intii ghetele pe 
urmă s-a descoperit si a pătruns in încăperea 
caldă. Nu voia să-mi spună nimic. în schimb 
fi-a scos portmoneul și mi-a intins citeva banc
note. Să merg ți să-t caut pe învățătorul din 
Sălățig. un om in virstă care la viata lui de 
dascăl a zidit cu mina sa cea mai mare parte 
din școală, a ridicat in satul aproape necunoscut 
o sală de sport. a mai ridicat si oameni si după 
ce a făcut toate acestea a venit o zi cind a tre
buit să fie schimbat cu un altul si a si fost, dar 
fără si i se spună ceva, nici măcar „vă dorim

Cornel Nistoresca
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0 istorie a teatrului românesc
ostul secretar al Teatrului Național, 
loan Massoff, intr-un ritm îndrăcit iși 
duce mai departe monumentala istorie 
a teatrului nostru, cu al VII-lea vo
lum, recent apărut in Editura Minerva.

Cele două teme sint : „L Teatrul românesc in 
perioada 1931—1940“ și „II. Completare : Teatrul 
Național din Iași între anii 1877—1916“.

Pe . copertă. Sică Alexandrescu, din profil, ti- 
năr încă, dar cu o pronunțată chelie. îl ține cu 
dreapta de după umăr pe Tudor Mușatescu. 
care-i face vizavi, tot din profil, 
pătrunzătoare : ochi in ochi.

Intr-o notă de la pag. 29. aflăm 
nostru Tudor Mușatescu și-a citit 
Comitetului de lectură al Teatrului 
la 21 și 23 decembrie 1931. comedia
nescu, care a fost găsită acceptabilă ca „lever 
de rideau". In paranteză, la pagina următoare,

cu privirea

că prietenul 
in ședințele 
National de 
Familia lo

loan Massoff ne spune că ar fi vorba de „prima 
versiune a comediei Titanie-vals, menită unui 
mare succes-.

Peste patru luni, la 21 aprilie 1932, s-a jucat 
in premieră Săsesc diseară, de Tudor Mușa
tescu, in distribuție cu Puiu lancovescu, V. Ma
ximilian, Io- Talianu și Elvira Petreanu, și in 
regia lui V. Maximilian și Puiu lancovescu.

In aceeași starune, ’a Teatrul Național din 
Cernăuți. 8-a jucat in premieră Panțarola, de 
Tudor Mușatescu. la acea dată și la acea virstă, 
de 30 de ani, cel mai fecund autor dramatic 
roman.

In stagiunea următoare, la 21 noiembrie 1932, 
are loc premiera capodoperei lui Tudor Mușa-

Șerban Cioculescu
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Genealogia
Triburile geților 
Ascultau

lumina soarelui. 
Cuvintele 
li constringeau 
La un cerc de tâcere. 
Aveau cetâțile lor 

in care se putea 
Muri, 
Dar iatâ-i liberi 

să pronunțe numele 
Minților 
Și marilor nemuriri, 
latâ-i liberi 

să treacă prin
Lume,
Ordinea lor I 
Triburile geților 
Ascultau 

lumina soarelui.
Cei mai mari dintre 

poeți...
★

Cind Burebista 
interzisese bărbaților 

Licorile viței de vie,
Cind Cotisso iți 

obligase războinicii 
Infrinți
De vitejia dușmanilor, 
Să doarmă cu nasul 

la tălpile femeilor 
Dace I
Cind Decebal iți tăiase 

viața cu sabia 
Pentru a nu cunoaște 

umilința
Sclaviei,
Toți refăceau același 

DISCURS I 
Astăzi, impreună, 

așteaptă
Pe același platou 

al Istoriei,
Semnele noastre...

Claudiu lordache
I
I

(
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POET

DANTE
m zăbovit an semestru cu studenții 
anului doi intr-un seminar săptâminal 
asupra lui Dante, a epocii fi ftiinței 
profunde care i-au premers Divina 
Comedie- Dante este un savant. un adine

cunoscător al celor mai profunde adevăruri fi
losofice și simbolice ale Evului Medtu, moțtea- 
nul lumii antice care transfigurează intr-o sin
teză perenă tot ceea ce umanitatea plăsmuite 
mai frumos și pilduitor de-a lungul veacurilor. 
Rostirea poetici in acest fel ișt do' ndețte 
densitatea și scinteietoarea noutate, fiind expre
sia adevărului precis revelat in istorie din li
bertate.

Cu primul vers din comedia începe și Evul 
Mediu, eonul mijlocitorului iar acest timp de 
origine corespunde in Dante eu ceasul genezei 
primordiale, care, conform ftiinței iwnR texte- - 
lor orientale, cade prin '.vara. odată-cu apariția- 
firului de iarbă și al retragerii apelor sub arcă, 
astfel ca zborul columbei să poată odihni cu 
ramura verde in cioc pe fața pămintului.

Acum cind se indeasă pădurile și se închid 
cărările fi începe viața cintării vietăților, cind 
crengile ocrotesc cuiburi și frunzele mari țin 
de umbră. acum drumul e mai greu pentru că 
trebuie plăsmuit din nou ca drumul dinții după 
uitarea zăcătoare a iernii, acum călătorul poate 
rătăci cu ușurință și are nevoie vitală de o 
călăuză.

Apar sălbăticiunile trezite la viață in adincul 
codrilor și de anul singur nu-i nici -o ieșire. Și 
astfel se ridică intru slujitoare însoțire pentru 
a ieși din hățișul primordial, cel mai luminat 
purtător deicuviht al lumii vech‘, cel care'avea 
darul lacrimilor cu precădere, Vergiliu aposto
lul Păstorului celui bun prevestit din Roma 
imperială.

Călăuzit de Vergiliu, Dante va cutreiera toa
tă natura creaturilor lumii vechi cuprinsă in 
cele două cărți ale cintării.

Iar acolo unde lumea veche încetează, ‘ în
cetează si putința lui Vergiliu de a-l' însoți 
ți-i face loc Maicii pruncului din Ecloga a pa
tra. fecioarei de doisprezece ani ajunsă la viri
la desăvirțirii pentru a călăuzi umanitatea prin 
poet mai departe către cea de-a treia lume a 
existenței nepieritoare atinsă de ardoarea as
censională a paradisului si in acest fel a vii- 
torului atit de greu de purtat si atit de grăitor 
pentru toți cei viețuind alcătuirea triadică a 
logosului in istorie.

loan Alexandru
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Simbolul 
unirii

A n versurile si legendele creatorului

1 popular. în filele bătrine, în îngălbeni-
tele file ale cronicilor. în paginile pri
milor noștri scriitori și operele crea
torilor care au urmat sint consemnate 

eroicele fapte și evenimente petrecute pe 
meleagurile greu încercatului nostru popor : 
șînt pagini înălțătoare, pătrunse de profunda 
idee de libertate, de unire a românilor într-o 
singură tară. Unul dintre cele mai zbuciumate 
secole din istoria poporului român îl constituie, 
fără Îndoială, secolul al XIX-lea. Simpla enu
merare a celor trei mari evenimente, desfășu
rate in primele șase decenii : revoluția condusă 
de Tudor Vladimirescu, revoluția de la 1848 și 
Unirea Principatelor demonstrează din plin te
meinicia afirmației de mai sus. „Unirea Princi
patelor a reprezentat actul care a pus bazele 
statului național român modern" — arăta tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Acest fundamental act 
reprezintă : „Victoria remarcabilă a maselor de 
țărani, meșteșugari, lucrători și tîrgoveți, a căr
turarilor progresiști și patrioți". Printre intelec
tualii progresiști Si patrioti se afla și Alexandru 
Cuza — de la a cărui moarte se împlinesc 105 
ani, la 15 mai. Numele lui Alexandru Cuza este 
strîns legat de permanenta idee a românilor de 
Unire.

La 5 ianuarie 1859 alesul nației. Alexandru 
Ioan Cuza, depune jurămîntul de credință, din 
care citam :

„Jur in fața țării mele că voi păzi cu sfințe
nie drepturile și interesele patriei, că voi fi 
credincios constituției în textul și în spiritul ei, 
că in toată domnia mea voi privighia la respec
tarea legilor pentru toti si în toate, neavînd îna
intea ochilor mei decît binele și fericirea na
ției române".

Marele om ' politic al veacului trecut, patriotul 
înflăcărat M. Kogălniceanu va rosti un emoțio
nant discurs.

In același ianuarie 1859 poporul din dreapta 
Milcovului, a ..piriului fără putere, ce în zadar 
despărțirea neamului îndrăznise a cere" — cum 
scria Iancu Văcărescu — se aduna la București, 
pe Dealul Mitropoliei, la Camera deputaților, 
sbre a impune alegerea lui Cuza : ..Poporul — 
notează N.T. Orășanu. în scrierile sale memo
rialistice intitulate O pagină a vieții mele, sau 
22, 23 și 24 ianuarie 1859, — nu mai prezenta o 
adunătură de oameni, ci o mare vie, ale cărei 
valuri abia se puteau mișca si care amenința să 
năvălească pe usi si pe ferestre în Cameră, ca 
să-și susție drepturile și principiul său".

Suo această puternică presiune a poporului, 
Camera deputatilor votează pe Alexandru Cuza 
ca domn al Tării Românești. Vestea alegerii 
sale s-a răspindit cu iuțeala fulgerului, in toată 
suflarea românească. Pietonii N. Grigorescu va 
oonsemna acest emoționant eveniment : „Atunci 
<un văzut eu ce va să zică bucuria unui popor. 
Cintece. jocuri, chiote în toate părțile. Iți ieșeau 
oamenii în drum cu oala plină cu vin : care cum 
se intilneau luau vorba de Cuza. de Unire, ee 
Îmbrățișau și încingeau horă în mijlocul drumu
lui. Și era un ger de crăpau pietrele. Dar unde 
mai sta cineva in casă ? Am văzut bătrini cari 
plingeau de bucurie. Mi-aduc aminte că stăm 
seara pină tirziu si făceam desenuri alegorice 
despre Unirea Principatelor...".

„Curind Capitala României — menționează 
N. Filimon — se pregătea să serbeze intrarea 
domnitorului Principatelor Unite, ales la 24 ia
nuarie 1859*.  Poetul Grigore Alexandrescu scrie 
o patetică poezie dedicată M.S. Domnului Ale- 
x*r«ru  Ioan L Pentru ziua intrării sale in Bucu
rești : „Timp dorit, zi de speranțe. / Fiu a] țâ
rei. salutare ! / România investită / In veșminte 
de serbare. I Iti dorește, iti urează / De mari 
fapte viată plină, / Si se-nclină stelei tale / Ce 
străluce de lumină".

Sprijinit de intelectualii patrioti ai vremii, în 
frunte cu M. Kogălniceanu. Alecsandri. Bolinti- 
neanu, C. Negri ș.a.. Cuza înfăptuiește o serie 
de reforme sociale si culturale, care au un pu
ternic ecou în sufletul poporului. Actele de drep
tate ale lui Cuza, reformele sale, îndeosebi re
forma agrară. în dauna boierimii, elaborate 
dintr-o adincă dragoste pentru propășirea țării, 
stirnesc puternica aversiune a reactiunii conser
vatoare, care sapă din umbră la temelia tronu
lui acestui luminat domnitor. In anul 1866, în 
noaptea de 11 februarie. Cuza este silit să ab
dice. Poetul G. Baronzi va consemna acest act 
în poezia intitulată Călcarea de la palat : „Ici 
si colo cite-o umbră se strecoară, ocolește, / în
tunericul cătînd ; / Totul tace, și-n tăcerea ce 
oroarea prevestește. / Zbirii se aud rîzînd. // In 
palat li e victima, care îi despretuise. / Sigur de 
al său popor. / Din palat ei vor să smulgă pe cel 
care pregătise / Mindrul terii viitor".

Alexandru Cuza, ca si în 1848, va fi nevoit să 
ia din nou calea exilului. De data aceasta însă 
drumul va fi fără întoarcere. Se va stinge din 
viață la Heidelberg. în Germania, la 15 mai 
1873. Rămășițe’e-i pămîntești vor fi aduse în 
tară și _ înmormîntate, cu pioșenie, de un întreg 
popor îndoliat. Poetul , Unirii — Alecsandri —

Virgiliu Fne
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Caii
e cavalerul trac și pe Făt 
Sf. Gheorghe care omoară 
pe Alexandru al lui Filip, 
nicii Evului de mijloc ți pe haiducii 
istoriei noastre nu ni-i putem imagina 

altfel decit călare pe cai. Animal mai nobil de- 
cit calul nu-mi pot inchipui. Omul, desigur, se 
exclude din această ierarhie fiindcă oricit ade
văr ar conține‘teoria originii speciilor, homo sa
piens a devenit ceea ce este printr-un salt on
tologic. al cărui mecanism secret întrece orice 
închipuire, incit marele poet Blaga avea drep
tate să spună ci omul nu s-a născut deodată cu 
celelalte viețuitoare, ci intr-o zi de duminică.

Dar vorbind despre cai să ni-i amintim pe 
cei din neasemuitele basme, vorbind cu stăpinii 
lor ți povățuindu-i spre a-si duce misiunea la

' 4 
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frumos, pe 
balaurul si 
pe râzboi-

Gheorghe Pituț
Continuare în pag. a 6-a
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«arta „jurnalelor lite-

Srare“ e ingrată. As
tăzi, se citesc mai 
mult ca oricind, sint 
genul preferat, in toa- 
tă lumea stirnesc o curiozitate 

nestinsă printre cititori ; șl Ia 
noi, cunosc in ultima vreme o 
vizibilă eflorescentă, nici unul 
aproape n-a lisat indiferent 
publicul. Pe de altă parte, jur
nalele literare sint supuse foar
te adesea lecturii celei mai ca
pricioase și nedrepte. Mulțl 
caută în ele pur și simplu, des
tăinuirile de senzație, iși expri
mă dezamăgirea atunci cind 
n-au aflat, cltindu-le, nimic 
„picant" cu privire la mediul 
scriitoricesc, artistic, cultural 
sau politic. Unor autori li se re
proșează lipsa do „obiectivita
te", dacă lași ici, colo urma ci- 
torva resentimente sau chiar 
„veninuri" adunate in timp. Al
ții primesc in schimb, epitetul 
de „anoști", cind nu-șl „încon
deiază" contemporanii ; riscă să 
fie acuzați de „impudoare", 
deși regula jocului le reclamă 
o maximă „sinceritate"; sint 
certați că n-au făcut destulă 
„literatură", acolo unde era 
vorba, în primul rînd, de „au
tenticitate".

cronica literară

Maria Banuș propune un 
jurnal, ținut „sub camuflaj". 
Unul din cele mai intere
sante și surprinzătoare talen
te poetice, ivite în pragul 
războiului, după excelentul 
debut cu „Țara fetelor" este 
Împiedicat, prin vitregia Împre
jurărilor istorice, să mai lasă o 
lungă vreme la lumină. Maria 
Banuș ne oferă imaginea dină
untru, a drumului acestuia chi
nuit „sub camuflaj". Nu e nu
mai al ei. Avînd scuza îndrep
tățită că un jurnal se găsește 
în neputință funciară de a fi o 
frescă istorică și implică fatale 
parțialități șl îngustimi, autoa
rea prinde, totuși, o frlntură 
dintr-o dramă mai generală, a 
mediilor in care s-a mișcat a- 
tunci. Întîlnim umilințe trau
matizante. amenințarea depor
tării, plutind permanent in aer 
(bocancii unși bine și păstrați 
pentru eventualitatea aceasta), 
greutăți materiale și răni mora
le, compromisuri, aranjamente, 
mărginiri, devotamente șl lași
tăți, suferință mută, demnă și 
inconștiență sfidătoare.

Poeta, soțul ei. Anton *i  dțiva 
dintre prietenii apropLați, Pal. 
Adrian, intră in lupta ilegală, 
string bani, alimente și Îmbră
căminte pentru deținuți! anti
fasciști, dau adăpost comuniști
lor hăitui ți de siguranță. Sin- 
tem martorii unor situații năs
cute din aceste activități, ascul
tăm discuții pe marginea ulti
melor evenimente politice și * 
datoriilor intelectualității față 
de omenire. Putem urmări de 
aproape nădejdile, botăririle cu
rajoase în momente grele, șo
văielile, spaimele, nedumeririle, 
generozitățile și suficiențele 
șectare sub forme embrionare.

Redactarea jurnalului mai cu
noaște șl niște probleme Inti
me, dificil de rezolvat A trecut 
cu zece ani in urmă, printr-o 
Iubire mistuitoare pentru un 
bărbat Nu-i poartă acestuia 
nici o stimă, disprețuiește ver- 
calitatea și cinismul lut dar are 
momente cind il dorește nebu
nește. Ci leva din visele pe care 
ni le povestește sint grăitoare, 
chiar fără concursul psihanali
zei. Căsătorită cu alt bărbat 
(om prob, calm, curajos, ingi
ner destoinic, se bucură din 
partea lui de o dragoste com
prehensivă și ocrotitoare) In 
care are principalul reazim al 
vieții, îi e devotată, poeta tră
iește crizele de atracție pentru 
celălalt ca pe o pornire rușinea-

să. Mai trage din adolescență 
după dinsa o veche legătură 
sentimentală. întruchipată în 
Hari, cu care prelungește, pină 
azi, o lungă prietenie amoroa
să. EI a format-o spiritual, e un 
filozof înzestrat cu impresio
nante cunoștințe, o fantastică 
putere de muncă intelectuală și 
multă forță speculativă. Rela
țiile intre magistru și elevă sint 
tulburi ; Hari continuă să-și iu
bească, la fel ca Pygmalion, 
creația, o tiranizează, are crize 
de gelozie ascunse sub diverse 
justificări intelectuale ; cei doi 
se ceartă mereu, ca să sfirșeas- 
că prin invariabile Împăcări 
agasante datorită repetiției lor. 
In fine, pe lingă tensiunile din 
vieța conjugală există și una în 
plus, a relațiilor poetei cu pă
rinții ei.

Principalul merit al acestui 
jurnal, eu 11 găsesc In cruzimea 
observațiilor. Autoarea are o- 
cbiul neiertător și notează lu
cruri puțin plăcute despre cei 
din jur. In cercul ei, nu-și cru
ță rudele sau cunoacuții, care, 
deși prin condiția socială sint 
victime, dau și suficiente dovezi 
de obtuzime, insensibilitate și 
egoism revoltător. Fără indul
gență apar judecați și amicii 
intimi, chiar cind o vizibilă 
simpatie există pentru ei, poeta 
apreciîndu-le cultura, inteligen
ța sau curajul civic. La Hari, 
aricit l-ar prețui și 1 s-ar soco
ti Îndatorată, refuză să nu vadă 
un răsfăț infantil și o anume a- 
plecare către simplificarea tran
șantă, de cite ori problemele 
ies din planul abstracției teore
tice înalte și iși afirmă concre
tețea ireductibilă. Adrian o iri
tă prin raționalismul excesiv și 
o agitație nervoasă, căreia ii 
găsește scuze, dar o suportă 
greu. în unii dintre tovarășii 
din ilegalitate, admirați pentru 
echilibrul lor interior și tăria 
morală (Pal. MItran, Oostin) 
surprinde mocnind dispoc. a 
spre rezolvări dogmatice a di
lemelor artistica. Observă, cu o 
pătrunzătoare intuiție psiholo
gică, voluptatea mamei de a 
poea in sacrificată. Așa și-a rtș- 
tigat ascendența asupra bunicii; 
acum tinde să-și subjuge inte
grai prin mijloace .imilare fii
ca. Autoarea e fără milă eu 
Jac, tatăl vitreg, intrat intr-o 
fază de ramolisment vizibil. îi 
notează astfel toate șireteniile 
și naivitățile șenile. Nu mai pu

țin crud e tratată și figura ta
tălui adevărat, „dispărut" cînd 
fata lui avea doar nouă ani. A- 
flăm de geloziile lui fioroase 
care se încheiau cu bătăi cum
plite, administrate mamei, deși 
el obișnuia să o înșele curent.

Necomplezentă e autoarea și 
față de sine. Ne mărturisește, 
oricît ar risca să coboare in res
pectul nostru, febrele viscerale 
care o cuprind cind îi vine in 
minte chipul „javrei" de Dioni- 
sie. Relatează fricile rușinoase 
trăite in anumite momente șl 
nu ascunde repulsiile citeodată 
motivate doar estetic. Notează 
că are trei suflete, „unul in 
pintec, altul in piept, unul in 
cap". Tinjește după buzele lui 
Dionlsie, cu toate că il dispre
țuiește pentru lipsa lui de 
scrupule. Dragostea sufletului 
din piept nu o poate vindec*  
de această atracție Înjositoare.

Cineva ar fi In drept să În
trebe de ce cruzimea mărturisi
rilor dau valoare unul jurnal. 
Cred că din mai multe motive. 
Și cartea Măriei Banuș vine să 
le confirme cu prisosință. întli, 
un jurnal adevărat nu ac ține 
ca să notezi in el lucruri ușor 
avuabile. însăși natura genului 
implică observații și reflecții 
făcute in intimitate, pentru că, 
mărturisite imediat, ar răni. 
Abia timpul le scade severita
tea inițială, ocrotind cu vata 
anilor sensibilitatea celor vizați 
de tăișul lor. Se poate discuta 
eventual oportunitatea comuni
cării, dar in funcție exclusiv 
de vremea scursă șl, oricum, ca 
o problemă extraliterară. Cruzi
mea observației presupune, in 
al doilea rină, luciditate realis
tă, fie ea exercitată șl pe porți
uni restrinse ți fragmentare. 
Vorbind atita de och( neiertă
tori. am fi nedrepți să nu recu
noaștem și prezența tandreței 
mu Înduioșării sau Înțelegerii 
afectuoase in jurnal. El con
semnează destule atașament*  
solide. chiar in duda repulsii
lor. admirații sincere, senti
mente de recunoștință. Dăm 
peste chiDuri privite Intr-o ast
fel de lumină caldă : bum ca. 
Anton. Dar o anumrtă cruzime 
artistică apare mereu și dă o 
viață intensă desenului. Așa se 
nasc portretele cele mai bune 
și intre ele jurnalul izbutește 
să impună clteva excelente. Cel 
mai izbutit rămine al lui Hari. 
filozoful cu nasul borcănat și

hachițe. Foarte reușit e chipul 
mamei, cu o interesantă compli
cație psihică, victima tortura- 
toare, care are ceva din dezar
marea vindicativă a „eternului 
soț" din romanul lui Dostoiev- 
ski cu același nume. Multă în
suflețire au, pe urmă, diverse
le figuri de al doilea plan (Jac, 
Domnul Terennerbaum, domni
șoara Mița, croitoreasa, J.K., 
Ruth, rusalca).

Și mai ales se autoportreti- 
zează bine autoarea însăși. Cu 
o remarcă aici : mărturisirile 
neflatante, atunci cind concen
trează atenția asupra propriei 
ființe, schimbă semnul. Altfel 
zis, creează fatal, prin acumu
lare, impresia că, indiferent de 
calități ori cusururi, persoana 
redactoarei jurnalului e centrul 
universului. Orice jurnal tinde 
fatal către așa ceva. Viclenia e 
să nu se simtă. Jocul li reușeș
te Măriei Banuș de cele mai 
multe ori, nu însă totdeauna

Vorbesc de personaje izbuti
te, pentru că parcurgem un 
jurnal care se referă într-o 
mică măsură la mari figuri din 
viața literară sau politică. In
teresează prea puțin cine e cu
tare sau cutare, numele schim
bate neaseunzind altele foarte 
notorii. Aici, miza constă in a 
obține o condiție aproximativă 
cu cea a romanului, fără să o 
urmărești deliberat. Chiar fu
tilitatea unor preocupări, ori
zontul intelectual luminat, nu o 
dată, au efecte salutare. Roma
nul, se știe, preferă ca eroi oa
meni comuni.

Aduce oare jurnalul Măriei 
Banuș revelații in legătură cu 
opera ei poetică ? Nu multe, 
fiindcă se ocupă de o epocă ne
rodnică, dar către citeva totuși 
ne conduce. Căpătăm confirma
rea gustului Măriei Banuș pen
tru un pitoresc citadin, ușor 
„retro", adică localizat la înce
putul secolului prin piețe îm
belșugate și pestrițe ca in 
„Bucureștii copilăriei". Aminti
rile din anii infantili, intrate pe 
jumătate in legendă, fiindcă a- 
pe'ează la lucruri auzite mai 
ales și doar fragmentar trăite 
afectiv, conștient, «Ini păstoase 
mustesc de culoare și trădează 
o senzorialitate debordantă. Sint 
paginile cele mai „literare", 
mai „frumos" scrise, mai „evo
catoare" ale Jurnalului, in spi
ritul Kunst-prozei și amintesc 
romanul lui Ion Marin Sado- 
veanu, „Sffrșit de veac in 
București". „La belle epoque" 
cu intermezzoul tlrgovișteen, a- 
tel ierul faimos al bunicii, ro
chiile croite astfel Incit să poți 
concura toaletele pariziene, 
proiectul măritișului «elect, pe 
care mama n-a reușit să-l facă, 
datorită unor accidente penibi
le, căsnicia nefericita ulterioa
ră, vizita autoarei, fetiță, cu 
tata, la Mișu frizeru, întoarce
rea acasă tunsă chilug și pur- 
tlnd cercei din cireșe mari, pie
troase. Ghicim și rina rlmbal- 
d tarta a „Țării fetelor" intr-o 
sete de viață elementară, adul
mecată prin toți porii senzuali
tății puberale precoce, abia ată- 
pinite.

Stilistic vorbind, cele două 
registre sint inteligent folosite, 
paleta încărcata opulent și colo
ritul vioi. mirific. pentru 
timpul revolut, fără griji grave 
și corrfrastlnd desenul auster, 
crud, cu umbre mari, sure, re
zervat existenței ,aub camu
flaj". Preferințele noastre merg 
către ultimul, unde găs<m o 
notă mai acuzata de aute.aici- 
tate. E greu ca Jurnalul Măriei 
Banuș să lase In urmă indife
rență și Însușirea aceasta ni se 
pare o calitate capitală.

Ov. S. Crohmălniceanu

viata cărților

Cîntare 
patriei

uceritoare, autentică, 
se arată a fi poezia 
scrisă de Ana Selena*  
doar atunci cînd au
toarea. candid vol up -

țuoasă, acceptă, să spunem ast
fel. captivitatea impusă de pro
priul „suflet feminin*'  
în 
la 
si 
al ___  .
limpede constatarea că. cel pu
țin din unghi temperamental, 
tinăra poetă are ceva de spus. 
Pentru exemplificare, ne-am pu
tea opri, de pildă, la mai ampla 
șl densa baladă imaginar-reme- 
morativă intitulată Cîntec de 
naștere. Nu facem acest lucru 
pentru că eventualele citate 
fragmentare la care am recurge 
nu sînt. credem. în măsură a 
„rezuma" convingător substanța 
reală a acestui „roman-baladă". 
una din certele izbînzi ale volu
mului. De aceleași dificultăți 
(sub raportul analizei) ne izbim 
și in cazul altor citeva reușite 
poeme coerent epicizante : In
vocație, Cintec. Vis. Obicei. 
Primăvară orădeană. Totuși, fie 
și numai în sine privite, sperăm 
că strofe de factura celor ce ur
mează atestă o simțire poetică 
reală : „Gura mi-o poartă / 
Noaptea păsările prin scorburi. / 
Pină în zori se umple cu rouă. I 
Vin cosasii / Să bată pe limba 
mea coasa / Si-mi taie cintecul 
în două //O, rupe leagănul, 
mamă, / S-aud heruvimii / A- 
tunci cind cintă pe ochiul sting. 
/ Le dau să bea lacrimi / Din 
găoacea ochilor mei / Si-nvăt 
de la ei cum să zboare". Nu e 
mai puțin adevărat că Ana Se
lena se autoexprimă cu tot atita 
sinceritate si in citeva poeme 
foarte scurte : „Am vrut iarăși 
s-adorm, s-adorm / Si trupul să 
se facă hrană / Si vintul să se 
facă somn. / Dar apa s-a făcut 
ulcele. / Au înflorit ciresii-n 
horn. / în coltul gurii-mi ride-o 
rană / Si mă trezesc muscind 
din stele !“ (Ipostaze). Păcat că, 
în unele rinduri. poemele din a- 
ceastă categorie, incisiv confe- 
sive, sint efectiv compromise din 
cauza prezentei unor asociații 
metaforice, în genere a unor ex
primări cu totul nefericite: „în- 
vesmintată in straie de atei"; „Si 
fluerul la gura doinei / îmi a- 
tirnă ca o salbă": „Umblu asa 
ca o durere / Atirnată la git". 
„Pentru teama de a fi / Păstorul 
consoanelor sclave": „în palmă 
tin un fel de-angoasă“: ..Bobi- 
naiul clipelor Incepe-acum să 
urce". „Si-acum cind secui s-a 
lăsat > Țin postul din scriptura 
Dante": „Ies in poartă / Cu o 
poală plină de ginduri": „31 me
reu mă uit in mine ! Cu-ndoială 
de lunefă": ..Triluri de-ntrebări 
mă poartă" etc. Mai neplăcut e 
că nu puține sint cazurile in 
care, asemenea „ziceri" emina
mente rebarbative iși dau intil- 
nire in aceeași poezie : fant ce 
se soldează cu rezultate 
dreptul prăpăstioase, dată

obstinat 
tentativa de a-si mitoloaiza. 
modul natural, fără ostentații 
complicații, elanul trăirilor si 
aspirațiilor. Se impune astfel

de-a 
fiind

* Ana Selena : „Drum peste 
vină". Editura „Facla". 1977. 
** Valentin Tudor : „Albastrele 
ploi ale verii". idem ••• Nicolae 
Bădilescu : „Mersul pe mare". 
Editura „Litera", 1978.

retorica pueril stridentă a dis
cursului. Ana Selena trebuie să 
știe că eruptivul ei tempera
ment poetic poate fi domolit, 
mai exact sublimat din perspec
tivă reflexivă, pe cu totul alte 
căi decit acestea.-

xemplelor de „cro
chiuri grațioase", și de 
„exclamații simple 
discrete", propuse de 
Mircea Tomuș in bine

voitoare*  recomandare făcută 
cărții lui Valentin Tud*r**,  nu 
încape discuție, le putem adăuga 
și noi altele. înzestrate, la fel. eu 
evidentă „putere de emoționare".

Fără-ndoială că ne-am putea 
Încumeta să citam și cite o stro
fă întreagă, deși — sinceri să 
fim — pare că am mai auzit 
clndva melodia : „Să vii in po
iana unde-adăpăm cerbii / înse
tați de dor, / Străbătind pădu
rea și desișul ierbii. / Durerile 
dor". Pe această linie, credem 
de pildă că Damian Ureche, poe
tul timișorean, e Îndreptățit a 
revendica paternitatea următoa
relor două stihuri : „Au început 
regretele să doară / cum doare 
dimineața depărtarea". Dar. se 
înțelege, nu aceasta e problema 
cea mai importantă și nici prin 
gînd nu ne trece a-i face Iui 
Valentin Tudor reproșuri seri
oase intr-o asemenea ordine de 
idei. Problema intr-adevăr dem

nă de atenție este alta : ne luăm 
gravul risc de a spune că pe în
treg cuprinsul volumului Albas
trele ploi ale verii nu am intil- 
nit măcar o singură poezie care 
să merite a fi remarcată in în
tregime. Vrem să spunem anume 
că rar ne-a fost dat să intUnim 
intr-o carte de debut mai mult 
simplism in a gindi poezia și 
mai multă precaritate in a ver
sifica precum la Valentin Tudor: 
„Rămine Intre cer și mare / Și 
dinspre mare spre uscat ' Un 
spațiu de cutremurare ; ! Un 
spatiu-n valuri aruncat //Pe 
unde trec in larg vapoare : / In 
codri, urși la hibernat : / în vin- 
turi păsări călătoare / Cu stolul 
trist și consternat / Un spațiu 
fără apărare. / Fără dureri, dar 
zbuciumat ; / Prin nori cu cli- 
pa-n disperare. / Un fulger fix. 
neluminat" (Fulger fix). Cum 
se vede — mărginindu-ne numai 
la acest aspect — rimele spun 
totul : mare / cutremurare și us
cat / aruncat, vapoare ' călătoa
re, dar și hibernat > consternat, 
apărare / disperare dar zbuciu
mat / nelimitat Curat nelimitat 
căci nu e greu a da peste multe 
alte rime de zile mari, in strofe 
străbătute de o inegalabilă „cu
tremurare" erotică : „Nu se în
treabă nimeni, niciodată, / De ce 
iubirea știe să ne lege — / Din 
nestemate dorul se alege, / O 
taină pină azi nedezlegată / / 
Ca floarea respirind imaculată /

Tesută-n fir de timp, să nu-I 
dezlege / Tăcerea care nimeni 
n-o-ntelege ’’ în depărtarea noas
tră de-altădată“ (Nu se întrea
bă).

n debut ce se cuvine a

Ufi remarcat realizează 
Nicolae Bădilescu***,  
poet trăitor și el In 
orașul de pe Bega. E- 
xactitatea și lapidaritatea extre

mă a expresiei, veșmint potrivit 
pentru o spiritualitate lirică pe
netrantă. iată, pe scurt, calită
țile izbitoare ale poeziei din vo
lumul Mersul pe mare. Austeri
tatea conținută a peisajelor ima
ginate de poet cheamă după sine 
Înțelesuri subtextuale de certă 
acuitate : „Valea iși răstoarnă 
plutele ' in zațul coclit de e- 
couri / / nici un nor nu cade / 
din virful muntelui noaptea. / 
razele întoarse ritmic mulțimii > 
de ciocuri / se lasă tirite in iz- 
bindă / și vintul in gura sco
bita de foame / a pilniei verzi / 
nici un clopot nu cade z din 
turlele muntelui noaptea I / și 
ochiul aude desigur ' pe table de 
piatră / cum cad șuierind stelele 
sparte". De altfel, ultimul ciclu 
al volumului se intitulează Pinze 
și nu conține altceva decit trans
poziții similare celuia de mai 
înainte. De data aceasta, insă, 
autorul ia ca punct de plecare 
operele unor pictori celebri pre
cum Grigorescu, Băncilă, Renoir, 
Pieter Broegel, Andreescu. Van 
Gogh. Chagall. Mondrian. Pica- 
bia, Picasso și Sisley. Nu lipsește 
nici un inspirat „dublet" intitu
lat Icoane pe sticlă. Pe lingă 
pericolul unei anumite monoto
nii. aproape inevitabilă intr-o 
poezie șlefuita, uneori, pină la 
descărnare. formulei cultivate de 
Nicolae Bădilescu i se mai poate 
imputa si apetitul prea afișat 
pentru meditația cvasisilogistic 
trecută in versuri.

E posibil ca Nicolae Bădilescu 
să ne ofere și pe viitor cărți de 
poezie demne de toată atentia. 
Căci, cum potrivit scrie Dan 
Cristea, in recomandarea făcută 
volumului Mersul pe mare „im
portant e faptul că ne aflăm in 
fața unui poet".

Nicolae Ciobanu

Ședința Biroului Uniunii scriitorilor
Miercuri, 10 mai 1978. la București, a avui loc 

ședința de lucru a Biroului Uniunii scriitorilor, 
cu următoarea ordine de zi : — Aprobarea noului 
Regulament privind acordarea de pensii și asis
tență socială scriitorilor membri ai Uniunii 
scriitorilor, și urmașilor acestora ; — Propuneri 
pentru componența Comisiei de pensii a Uniunii 
scriitorilor ; — Propunere pentru includerea unui 
articol nou in Regulamentul cu privire ia acor
darea premiilor Uniunii și ale Asociațiilor de 
scriitori ; — Aprobarea listei de propuneri ale 
Asociațiilor de scriitori, pentru plecări in 
străinătate in cadrul înțelegerilor de colaborare 
cu uniuni de scriitori din unele țări socialiste ; 
— Diverse.

La dezbateri au participat scriitorii : Ioanichie 
Olteanu. Traian Iancu, Ov. S. Crohmălniceanu,

Dumitru Ghișe (vicepreședinte *1  Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste), Teodor Balș, 
Mircea Radu lacoban. Geo Dumitrescu, Anghel 
Dumbrăveanu, Laurențiu Fulga, Titus Popovici, 
Virgil Teodorescu, Ion Hobana, Constantin 
Chiriță, Radu Boureanu, George Bălăiță, Con
stantin Țoiu, Mircea Dinescu, Dan Tărchilă, 
Mircea Tomuș.

Biroul a hotărit ca toate problemele înscrise 
I*  ordinea de zi să fie supuse spre ratificare Con
siliului Uniunii scriitorilor, care se convoacă in 
plenară pentru ziua de vineri, 26 mai 1978, ora 10 
dimineața, la București.

Lucrările Biroului au fost conduse de George 
Macovescu. președintele Uniunii scriitorilor din 
Republica Socialistă România.

IA

jifrCR.

tn satul de oblrșîe. Rezultatul est*  • proză d*  atmosferă 
bine scrisâ, compusă prin adăugare de scurte Istorii din 
trecutul sau prezentul satului, relevante pentru talentul 
de povestitor al autorului și capacitatea de a surprinde 
naturalețea limbajului. în descrieri șl în comentariul 
exterior al faptelor Dumitru Trape» nu găsește însă 
tonul potrivit, falsează fără voie, trecind deseori din lite
ratură in publicistică fadă.

Ultimele două pioze din volum lînt, din punet de 
vedere estetic, sub nivelul primelor, în Eroarea, căpita
nul de miliție Manole Dudițcanu restabilește adevărul 
într-un caz de viol ln care sînt Implicați, Ia Ineeput. 
vinovați șl nevinovați. Acțiunea trenează, suspansul lip
sește, personajele sint schematice iar dialogul suferă de 
rigiditate. Nuvela se vrea și este o pledoarie pentru etică, 
rămasă însă In stare frustă, netransfigurată literar.

Transit colecționează impresii de călătorie, tntimplări și 
anecdote (unele cu haz) culese în timpul voiaj el or P® 
mapamond de un personaj-narațor numii Hunchiu! 
Toma". însemnările au o netăgăduită valoare instruc
tivă și reușesc. în fraze fluente, să Ilustreze euelamațla 
— la care subscriem fără rezerve -» * unuia din perso
najele ce apar In relatare : „Mare și fcluițtă ■ luhieal"

Valentin F. Mihăesen
•) Dumitru Trancă : „Viscol în stag**.  Editura „Seriiul 

Românesc", 1978.
• Antologia •) de poezie patriotică șl revoluționară pen

tru tineret, editată de Comitetul Central al Uniunii Tine
retului Comunist, este in același timp un omagiu adus pa
triei și o „carte de învățătură" ce ilustrează în mod ex
presiv o continuitate ideatică și spirituală în evoluția ei, 
în care sentimentul național se îmbogățește progresiv cu 
valențele gindiril politice Antologia intitulată La trecutu-ți 
mare, mare viitor urmărește consecvent „expresia cea 
mai înaltă a responsabilității totale a creatorilor față de 
istorie, de popor, față de generațiile viitoare".

Volumul este nu atit un document de istorie literară, eh 
o carte de inimă și în acest sens trebuie privită absența 
oricărei datări, a oricărei note. Textul este lăsat să vor
bească prin el însuși, într-o suită de mesaje adresate direct, 
în pofida faptului că reunește un mare număr de scriitori, 
volumul are un caracter oarecum anonim șl aceasta In 
mod, desigur, programatic, el tlnzînd să se constituie, 
prin concepție, ca un glas colectiv, ca un oratoriu în care 
vocile se înlănțuie, se continuă, se completează într-o 
polifonie subsumată unul mesaj fundamental. Consecvent 
cu această viziune asupra cărții, îngrijitorul de ediție, 
Eugen Marinescu. îșl trece numele nu pe pagina de gardă, 
cum se obișnuiește, ci pe ultima filă, deasupra casetei tehnice.

Adresată în primul rînd tineretului, cartea este o glo
rificare a spațiului românesc, a istoriei si eroilor săi. în 
concepția acestei antologii privite ca operă colectivă, aflată 
emblematic sub semnul geniului eminescian ca sinteză 
a spiritului românesc, cartea este o suită în care autorii 
nu sint grupați, textul desfășurîndu-se Intr-un discurs 
unitar, cu tonalități diferite, rezonînd Intr-un ansamblu, 
într-o orchestrație complexă și monumentală. Doar par
tea consacrată creației folclorice vechi se detașează, 
constituindu-se ca o premisă spirituală.

în genere, antologia urmărește, dincolo de mesaj și va
loare, criteriul cronologic, excepție făclnd poezia emines
ciană, ce deschide volumul, ca prefață șl ca sinteză.

Sînt prezenți In această cîntare a patriei, nrimii poeți. 
Văcărești!, poeții marii generații aflate sub steagul revo
luției din 1848. V Alecsandri, versurile unor scriitori ea 
Odobescu, Haadeu, Iorga, Arghezl, Goga, generația Eli
berării, pfnă la poeții tineri ca Dumitru M. Ion, Mircea 
Dinescu sau Dinu Flămând. Antologia cuprinde deopo
trivă texte ale poeților român) șl se1»ct)l din l’rica na- 
triotlcă a unor scriitori ca Franz Liebhard, Szemlăr Fe
renc sau Măliusz îozsef oferind o imagine comolexă, chiar 
dacă, inevitabil, nu completă. Este, astfel, omis un poet 
ca Ton Gheorghe, a cărui lirică patriotică, profundă, prin 
timbrul el original, prin sursele el folclorice și prin spi
ritul el sintetic ar fi întregit în mod fericit antologia.

Remarcabil este Insă, tn primul rlnd, caracterul de 
„anonimat" simbolic al acestei cărți, traduclnd o viziune 
a unității spirituale absolute.

Sultana Craia
•) „La treeutu-țl mare, mare viitor", antologie de poeile 

patriotică și revoluționară pentru tineret, Editura „Albatros", 1877.

Exuberanță 
comunicării

• Opera literară este un fapt de comunicare. Iată un 
adevăr obișnuit, dar care nu-și epuizează sensurile prin 
simpla sa enunțare. Scriitorul comunică, iar cititorul re
ceptează : raportul este inegal, cad unui din termeni 
este activ, iar celălalt rămine pasiv. Criticul are șansa 
de a uni cel doi poli : el primește mesajul operei și iși 
exteriorizează impresiile lecturii prin textul exegetic. Din 
perspectiva modelului comunlcațional, poziția sa este cea 
mai avantajoasă : el este deschis către ambele capete 
ale circuitului informațional. Dacă, la modul ideal, scrii
torul este factorul esențial al acestei scheme, dacă, la 
modul teoretic, criticul beneficiază de un statut aparte, 
La modul real, publicul receptor este elementul cel mal 
important.

A pune lucrurile Intr-o asemenea perspectivă înseamnă, 
pentru Constantin Crișan*),  totodată, a laiciza o seama 
de probleme, atit de mult (șl, adeseori, Infertll) discu
tate : valoare si Ierarhie literară, transferul de Idei și ge
nerațiile artiștlce, raporturile dintre genuri etc. în acest 
punct de simplificare (prin punerea discuției tn termeni 
de maximă claritate) și de substanțializare (prin încer
carea de întemeiere a conceptelor literare, nu pe o ana
liză abstractă, exclusiv — șl excesiv — teoretizantă, ci 
pe una concretă, legată de cercetarea fenomenului social) 
se situează demersul critic al lui Constantin Crișan. A 
pune dUcuția In alțl termeni, mal proaspeți, mai puțin 
dominați de „preconcepțiile" acumulate (inerent) din dez
baterile anterioare, Înseamnă a releva fețe nevăzute ale 
procesului literar, a alunga inerția șl afirmațiile sclero
zate. Definitoriu, pentru autor, este gustul pentru tere
nurile Incerte, pentru domeniile neîncremenite, acolo 
unde formele nu s-au instituționallzat șl se află In plină 
dinamică. Intuiția viului, a faptului care „stă să fie", 
dar care nu s-a închegat încă, străbate toate studiile 
cărții de față. Afinitatea pentru ideile ,Jn mers" (citito
rul poate continua singur, prin opiniile sale personale, 
flecare analiză căci Constantin Crișan deschide doar 
porțile discuției, fără a străbate insă întreg parcursul 
ei), determină latura, aparent paradoxală, a afirma
țiilor critice : „Metropola, capita'.*,  concentrează prin 
definiție. Dar cultura poate £1 concentrată ?" (p. 91). Pa
radoxul nu este decit punerea in alți termeni (Încă 
ne-uzați) a unor probleme esențiale ale criticii. Cartea ne 
îndeamnă la □ re-așezare a unor teme critice, prin în
locuirea conceptelor excesiv deductive, cu altele mai 
exacte, (bazate pe metode concrete de cercetare statisti
că, anchetă socială, investigări de teren), ori prin re di
mensionare*  celor existente din aceeași perspectivă. 
Acesta eate sensul termenului utilizat la începutul discu
ției : laicizarea criticii, adică ruperea ei de conceptul 
speculativ șl ancorarea In analiza concretă, riguroasă a 
procesului literar. De aici șl deschiderea spontană a cer
cetării către orice adevăr real : „A fi modern înseamnă, 
cel puțin pentru noi. • nu închide premeditat nici o ușă 
imprevizibilului, a nu decide Ln absența faptei. Intr-un 
cuvlnt, a nu pre-judeca".

Mihai Coman
•) Constantin Crișan : „Nostalgia comanicării". Editor*  

„Dacia", 1978.

Atracția 
pentru 

povestire

TRANCV I

VISCOL 
ÎNSÎNGE

• Poet, prozator, eseist, așadar un autor întreprinză
tor și prolific (io z*c<  ani — unspraaace cărți : patru de 
poezie, patru de proză șt trei, deocamdată, de >seuri) 
abordind cu aplicație genuri șl specii literare diverse, 
este Dumitru Trancă. Cea de-a unsprezecea carte*)  a sa 
cuprinde patru povestiri a căror materie epică este ex
trasă din zone diferite aIe existenței. Prim*  dintre ele 
(care dă și tltl ti volumului) eate povestea unei Iubiri 
neîmplinite. Izbucnită accidental și eșuată tn normalltate. 
In aparență, o aventură . pasageră, sub semnul Intlm- 
plării, care, in fapt, tulbură echilibrul unor existențe, lâ- 
slnd urme adinei. Doi oameni, un bărbat și o femeie, 
sint surprinși de viscol, obligați să se refugieze Intr-o 
casă singuratică și să împartă citeva zile aceeași cameră 
și același pat. Situație, desigur, incomodă pentru per
sonaje, dar și pentru autor, amenințat de umorul in
voluntar sau de clișeele literaturii defulărilor previzibile.

Scriitorul reușește insă să păstreze narațiunea „pe mu
chie de cuțit" sugertnd prin gesturi, priviri, tăceri, tu
multul Interior șl discreta bucurie a timpului trăit din
colo de rutina cotidiană. Cind viscolul de afară înce
tează, lucrurile reintră tn normal, cuplu! efemer se des
face. Rămine „viscolul tn singe", ea regret *1  unei tn- 
tilnlri tîrzii Introducerea, pe cit de lungă, pe atit de 
inutilă șl finalul didactlc-explicatlv, scad din interesul 
lecturii.

Concediu de odihnă (a doua povestire) Iși situează ac
țiunea tn lumea unui sat oltenesc de lingă Dunăre. Pre
textul II constituie concediul de odihnă al unul bucu- 
reștean prin adopțiune, hotărit cu greu să schimbe pen
tru citeva săptămtni confortul citadin pentru o vizită

Nostalgia 
spațiului 

natal

• Poet delicat, cu o acută nostalgie a spațiului natal, 
nostalgie clamată eu o simplitate vecină cu retorica Ino
centă a primelor vlrște, est£ Petru Anghel și în această 
ultimă carte a sa*).  Duhuri ale satului șl ale familiei 
vin să reamintească poetului, plecat demult de lingă al 
săi, despre autoritatea paternă care pină la un punct 
stăpînește cu putere conștiinfa poetului identifieîndu-se 
cu aceea a unei legi căreia 1 s-a sustras in mod neper- 
mls. Pedeapsa vine sub forma dulcei rememorări dure
roase : „Peste o sută de ani, peste mai mult, / la ora 
șapte din aprilie, / neștiut, nechemat, voi veni să as
cult / ochii voștri răsărind in familie... / / După o sută 
de ani, după mai mult, / Intr-un ceas de aprilie blind, / 
aș visa că eram un copil și ascult / ochii iul numărind, 
numărind", (Neștiut, nechemat). Viziuni fabuloase, în
cărcate de taine, de ființe enigmatice, de miresme, sub 
care totul cade, curge, se prăbușește, se dezintegrează, 
pentru a se țese ir. ptnze de o nouă lumină, ar dori să 
concentreze, ln metafore cu o aderență expresionista, 
harta dugudului natal, sat transilvan care concretizează, 
pentru poet, un abstract blagian. Dacă pentru Blaga 
„veșnicia s-a născut la sat", Intr-un poem al său petru 
Anghel adoptă viziunea maestrului locallzlnd-o : „Voi 
în ființa fără seamăn de acasă, / în sunetele ei adinei 
de verde erud, / șl nici o grijă nu vă mal apasă / decit 
întoarcerea de păsări dinspre sud / / Val, cum ne mai 
miram, copii odată, / de-acele trenuri ce spărgeau cerul 
lui Dumnezeu / erau ca iarba lumii de armată / și ră- 
mlnea în urma lor aerul greu... (...) / / Eu alte lucruri 
ale voastre nu mal știu, / din amintiri inspăimintat 
mă tot amin, / pe drumurile vechi e mult ttrziu / și păsări 
oarbe cad ln clopotul bâtrin. / / încremeni-voi de uitare 
între ploi / cum printre stele reel s-ar pierde un copil / 
dar lacrima din ochii arși o s-o dc6fol / asupra ierbii care 
geme de April. // $1 vom petrece in ființa milostivă / cu 
păsările ce se-ntorc mereu din sud, / apă șl aer și pămint 
deopotrivă / tn veșnicia răsturnată pe Ciugud" (Prietenii 
din luna april). Urmează IntUnirea cu spaimele vechi ale 
copilăriei, blestemele, anulările ritualice de simboluri ce 
aparțin unul folclor bine localizat. Viziuni terifiante sau 
Paradlaiaee, jalea amară după satul iubit, acel „culcuș 
de Ardeal", se Întretaie cu alte mistere șl spaime resim
țite din perspectiva altor personaje. „Matna" lui coșbuc 
plinge și aici după fiul Înstrăinat : „închide, mumă, ușa 
casei bine / cu doi păianjeni ruginiți din bercul des / 
să nu înghețe aerul din mine / de ochi străini șl fără 
înțeles. / / Apoi cuprinde-mi chipul șters de vreme / 
Inchipuindu-l maî frumos adevărat / și nu răspunde ni
mănui de-o să mă cheme / pe numele de care vreau să 
fiu uitat. // Adu-mi aminte păsările toate / șl iarba din 
grădină cită-*  fost, / Încețoșat e ochiul meu și nu mai 
poate / să le adune-n sunet pe de roet. / / Și culcă-mă 
intr-un descintec blind / să tot visez la fiul care vine. / 
lui, numai lui, din poartă-n poartă tntrebtnd, / deschlde-1, 
mumă, ușa casei bine" (Muma). Figuri angelice, grațio- 
zitâțl hieratice Împodobesc poemele de o fluență ce vine 
nu numai din llmpeilmea clasicilor ardeleni dar șl din 
lirle*  populară. Am aminti pentru claritate*  viziunii, In 
care profanul *e  amestecă uneori cu miticul, poemul, de 
O evidentă puritate stilistic*,  Icasn*  pe sticlă. Trebuie 
să Înțelegem Insă, din toată această descriere a volumu
lui, subtextuai minat de năzuința spre meditația Înaltă, 
Ci nostalgia paseistă este, pe lingă o constantă posibilă 
a unei sensibilități, 8*  un pretext de natură intelectuală. 
Prospețimea unor Imagini șl poem*  se armonizează cu 
versuri de tonalitate livresc*.  Clugudul natal și Ardealul, 
— deși spune undeva folosind o sinecdocă, „Clugudul « 
Ardealul" — sînt văzute și simțit», exprimate și gindit*  
prin termeni lirici deja amintiți in comentariul de față. 
Paseismul a uneori o formă de convocare a meditației. 
Petru Anghel află In poezie prilej de meditație ce tinde 
să conceptualizes*  un univers coerent, romantic șl fu
mege*  — dacă nu grandios — prin idee.

Mirela Roznoveanu
•) Petru Anghel : „Ființa noastră cea de toate zilele". 

Editura „Albatros", 1917.

Ghid 
parizian, 
literar

I

• In stil de ghid Michelin și sistematic par a ti sărise, 
la întîia ochire, reveriile*)  pe malul Senei pe care Ion 
Vitner le făcu publice mal deunăzi. Impresie greșită și 
nedreaptă căci pe călător nici nu l-a interesat impresia 
frustă, de altfel prezentă și aci citeodată. „Jurnalul" pa
rizian al lui Eugen Simion era o colecție de meditații, o 
galerie de portrete, un șir de tablouri vivante, catagrafia 
subiectivă a unei lumt vil. Criticul se dezbrăca de hai
nele solemne și cobor*  in stradă, mergea la piață, con
vorbea cu portăreasa, vizita fel și fel de medii. Ochiul 
curios și virgin, aptitudinea de a specula moral pe lingă 
faptele vieții era acolo totul. Plimbarea franceză a lui 
Ion Vitner este Izbitor diferită șl relațiunea ei ar fi nu
mai cu greu incadrabilă ta categoria jurnalelor de 
excursie.

Mai tatii, senzația vie, impresia, viața, intr-un cuvlnt, 
lipsește și Parisul privit din acest unghi e un gigantic 
muzeu „en plein air*.  Ion Vitner nu călătorește pro- 
priu-zis, nu „flanează" pe marile bulevarde, nu privește 
adică orașul contemporan. Dar atunci, ce fel de op e 
acesta 1 O foarte ingenioasă întocmire de eseuri literare 
cu înfățișare de mlgrație, ta fapt documentate și regi
zate cu tehnică iscusită. Vlz’unea lui Ion Vitner este ur
banistică și la el călători*  e un tatii pas către exegeză. 
Criticul pune sub vizor un șir de scriitori celebri : Rătif 
de la Bretonne, Balzac, Nerval, Baudelaire, Proust, 
Apollinaire Voronca, Breton, Fundoianu, șl despre fie
care întocmește cite o fișă caracterologică pe baza cltorva 
„nuclee" edilitare. Care este Idee*  T Ion Vitner Ii ia urma 
polițienește cutărul scriitor, află unde a locuit acesta, 
caută casa și o descuie, iar dacă edificiul s-a dărimat 
scormonește în biblioteci după ghiduri și cărți care s-o des
crie. Apoi, din aceste date la prima vedere fără sens, 
H extrage pe scriitor Pe scurt. Ion Vitner reconstituie o 
biografie pe principiul căllnescian eă tn lipsa documen
telor e bună reconstituirea la fața locului.

Si ca atare, criticul dezvolta, eliberat de rigori, sim
patice speculații cu aer de vacanță. Despre Retif de la 
Bretonne, Ion Vitner scrie pagini remarcabile și nosti
me : scriitorul Iți ținea jurnalul pe zidurile Insulare ca 
un Hergot plimbăreț și nota lapidar felurite formule 
criptice, unele In latinește. Pe Nerval, Ion Vitner tl ur
mărește prin Paris ca un vajnic Inspector Maigret. Des
pre erotica viață a Iul Baudelaire, el are un dosar com
plet și, tn tineși, a exprimat o părere, cam neconformls- 
tă. Și așa mal departe, căci asupra fiecărui scriitor ales 
de el, Ion Vftner a întocmit o fișă locativă completă. în 
slujbă acestei originale Idei, eu efect eseistic major, au
torul a pus un remarcabil ochi de comentator plastic : 
arhitecturile I! captivează mereu, mișcind cite o senzitivă 
coardă de stil.

Aș putea cit*  d*  oriunde cite o frumoasă descripție de 
clădiri, rit*  o inteligentă formulă, ta fine un argument 
pus unde trebuie. însă pe deasupra acestora stă ldeea 
originală de a face eseu critic lăsind Impresia unei preo
cupări mal puțin „științifice" Metoda nu cu totul Ine
dită căci autorul o mai folosise și altădată numai că 
astăzi tema nu mal este Pa’iunea lui Pavel Korceaghln 
d Nerval șl Baudelaire, „decadenții".

în fine, e de salutat tn aceste eseuri un stil critic In
teligent, acut, o Înclinație către caloriile volubilă șl către 
speculația fină, psihologist*.

Artur Silvestri
•) Ion Vitner : „Reverii pe malurile Senei". Editura 

„Cartea Românească", 1978.



teatral
și societatea românească

LEONIDA TEODORESCU

Principalul 

o ca piesa 

să lie bună

— Leonida Teodorescu, situația dumneavoas
tră dramaturgică mă obligă să încep prin a ■' ă 
întreba ce înțelegeți prin teatrul de sitaații ?

— întrebarea este oarecum restrictivă, adică 
mă obligă intr-un fel să-mi manifest preferința 
pentru un fel de dramaturgie in detrimentul ce
lorlalte feluri de dramaturgie. Or. n-am o ase
menea preferință, dar, adevărat, simt o atrac
ție pentru un teatru de situații, cred, insă, 
că e o atracție derivată, cum ar zice ma
tematicienii. Derivată din atracția mea pentru o 
dramaturgie a stărilor de spirit Cit am scris nu 
m-am gindit niciodată la vreo atracție specială, 
astăzi, insă, sint oarecum la ora concluziilor (am 
scris peste douăzeci de piese și mă bate gindul 
că sint, poate prea multei, și caut să fiu pe cit 
se poate de lucid. Cu destul de mulți ani in 
urmă stăteam de vorbă cu un dramaturg. Dra
maturgul in cauză m-a acuzat că aș face un tea
tru de stări de spirit fiindcă, zicea eL nu se 
poate face un teatru de stări de spirit I-am 
răspuns atunci și-i răspund și astăzi, peste ani. 
că aserțiunea lui e falsă, pentru că in literatu
ră nu există „nu se poate”, există doar împre
jurări cind nu s-au găsit încă mijloace adecva
te pentru up anumit lucru. Dar să revenim ia 
întrebarea dv. Dacă stau să mă gindesc bine, 
teatrul de situații este o expresie a grabei noas
tre. a oamenilor celei de a doua jumătăți a se
colului douăzeci. Nu știu dacă graba asta e ge
nerată de împrejurările vieții noastre sau dacă 
tine pur și simplu de starea noastră de spirit, 
care ne obligă să credem că sintem mai gră-

CORNELIU MARCU

că există o secetă 
de comedo

— De la „Noaptea șoferilor”, prima dv. piesă 
și pină la ultima reprezentată, „Măseaua de 
minte”, in ce fel vi se pare simptomatic, pentru 
un tinăr dramaturg, drumul parcurs ?

— Sint foarte mulțumit, gîndindu-mă la pie

IOSIF NAGHIU

/

Iubesc

drumul fastuos 
al volutelor morule

— Cind v-am propus să purtăm discuție, 
aceasta, ați fost surprins, nu mă înșel deloc. In 
fond de unde vine suspiciunea dv. ? Pun între
barea tocmai nevrind să uit că vă prefer ca in

terlocutor, și că nimeni nu s-a gindit să vă ex
cludă dintre dramaturgii solicitați in paginile 
„Luceafărului”. Iată cum ne îndepărtăm de 
subiect ! Fenomenul se petrece și in piesele dv., 
care sint, cele mai multe, texte ale ABSENTEE 
De ce așa ?

— Sint un dramaturg liniștit. Sau așa cum 
spunea, la debutul meu dramaturgie, Nina 
Cassian, de o „transparentă, deloc mohorită 

răbdare”. Și in fond de ce aș fi fost mohorit ? 
Așteptînd, am trăit, am iubit, am crezut în cite 
ceva, și am greșit mai puțin. Am fost ca un ju
cător care a așteptat mereu să ii iasă unicul nu
măr pe care a mizat și deodată acesta a în
ceput chiar să-i iasă succesiv. Cind spun unicul 
număr, exagerez. Am schimbat o formă de 
teatru cu alta. Obligat de realități obiective. Să 
nu mă întrebați ce este o realitate obiectivă că 
n-aș putea să vă spun. Dar ea nu mi-a schim
bat caracterul. Ca fost baschetbalist, cred în 
spiritul de echipă și în climatul de competiție. 
Din păcate, în dramaturgie, arbitrii, fluieră de 
multe ori din afara terenului și sint foarte 
mulți. Unii poartă tricouri albe cu dungi negre, 
alții tricouri negre cu dungi albe, dar fluieră 
tot timpul ca să-și dovedească utilitatea. Iată 
unde ar putea să încapă ideea de suspiciune. Nu 
la cei care joacă ci la cei care fluieră. Cind am 
scris — nu numai eu — teatru metaforic, am fost 
sancționat drept absurd, cind am scris realist am 
cehovizat, — ce păcat o mai fi și ăsta ?, — ba 
că acțiunea tuturor pieselor mele se petrecea 
intr-o singură încăpere, (asta ai scris-o dum
neata) ba că intr-o singură seară... Ei, da... Ab- 

bili decit sintem In realitate, dar oricum graba 
asta există- Și in dramaturgie graba și-a găsit o 
expresie in eludarea cxpoeiUonaluiut. a digre
siunilor monolocafe, dialogate wa narate Per
sonajele tint ploaia*.»  direct intr-o attualie li
mită. ln ratmrt cu care «e definesc șl deftatn- 
du-re pe He. definesc fi dtuaba Importantă, 
insă, pcr.tru mine nu este ații situația cit fta- 
rea de rant. pentru că. cel puțin ta hteraturi. 
nu aituatu deirt mină starea de spirit, a starea 
de spirit determină «ttuația. anat 
proc» » de conștientizare
- C« acordau grateacahi 

Gretevral poate ua alâtan de 
KUi arreoaaJeie ratau 
alternă*  pot ii grete-tu T

— Deci, ia ElotoCtea. 
prin grotesc *e  înțeleg 
ria o legătura unul cu 
l ocală a grouaeul 
un fel de caricatwi 
rr icului. Cnore-pUa 
că este alta. E voi 
de coexist»ntă ia o 
tel oooucu'ut șl a 
ci*re  a substanței de 
care a revoluționat Ii 
cit nc putem 
bere grotesc 
dimtr. dar » 
ideea de pen 
ne o identificare 
wvaju) 
chiar ta 
te «ă re 
r.d. Dar.

dv. ? 
? No

cred c*

- Cu re naiiiereși că reae
— Nu Km dacă e«-e ta toata «nrflt rwinto 

gabii. O absență pante fi or-oM peîpetaA. pe 
cind o vorbă nesoosă de reăe esa» eteti sn ao 
are o Identitate. FNx—-te.» ha Hrr-ngwa? re 
tccbrrgul este foarte fnjmnaii ■ foarte adevă
rată. dar acea a sarea parte ave se vede, la sce- 
berg. ca și la literatură, trebuie sA se vadă bene.

sele .scrise ln ultimii zece ani. Ia acele piese re 
le am in sertar și cărora «per să le vma —nduî 
in curind. Sint la fel de bucuros că teatrul 
televiziunii. Naționalul bucurestean «i -CocoeiEa” 
m’-au înlesnit contnetu! —j pvb-’xuL jurincto-mi 
piesele cunoscute. Am r.âzu.t să scr-.u m aeer; 
ani. ..altfel” despre muncitor, -altfel” de spre 
țărani și tineri. Sint convins că am mst_ Mă 
asigură aplauzele și chiar lacrimi'» ihacrete 
ale spectatorilor. A fost insă și mi dl iun de la 
candoare și optimism, la o prematură tristețe.

— Care e modul dumneavoastră de a vă ex
trage subiectele din actualitate ?
n- N-am avut niciodată o problemă a extra

gerii subiectelor din actualitate. Lucrez de la 
14 ani : in fabrică, pe șantiere, la pădure, coota- 
bil. in vacantele studențești, pe urmă ca jurist, 
ziarist la un cotidian, redactor de revistă de cul
tură etc. Adică, am cuno«cut actualitatea pe 
orizontală, și pe verticală K de Jos in sus. r 
invers și chiar oblic. Efortul seu este aram 
unul de selecție și a*u*r  de a defini cit mai 
convingător, prin miei med: d teatrului, ceea ee 
este particular, dar șa peren in ac~.:-.' u:ea ro
mânească.

— Aveți tn vedere o formolia aaame de teatru, 
la a cărei desăiirsire «â iă 4*ti  toc interesul, 
sau scrieți, să zicem, fără metodă ?

— Neducind lipsă de „conținuturi”, nu m-am 
preocupat de forme, de formule de teatru. Nici 
nu mă interesează, căci nu formula de teatru e 
prima noastră problemă. Dramaturga e cu 

surdizez, cehovizez, deci scriu și am șeris teairu 
conform unor reguli libere și umane. Cit pri
vește spiritul de suspiciune de care aș fi doinr- 
r.at, eu sau unele din personajele mele, nu e tot 
aia. Mie personal, mi-e teamă de păsări. — e 
titlul unui volum de versuri pe care l-am scris 
— și de revistele literare care nu publică teatri.

— Ce înțelegeți prin „dramaturgi cunoscuți” ? 
Dar prin „dramaturgi neeuno^cuți” ?

— Păi să-i luăm intii pe cei cunoscuți fiindcă 
sint mai puțini : Shakespeare. Pirandello, Ce- 
hov, Ibsen, O. Neill, deja parțial, Durtnmatt, 
Camus, Caragiale. Sebastian. Camil Pe
trescu. Apăruți in volume, comentați, vâ- 
zuți și in spectacole. Cu ceilalți e puțintel m ii 
complicat, dar s-o luăm metodic și cu răbdare. 
Necunoscuți total sau aproape total : Witkievicz, 
mare dramaturg clasic polonez. Gombrowicz, 
așișderea, Pinter, mare dramaturg englez, a- 
proape clasic, Edward Bond, pe undeva pe ală
turi, Tom Stoppard și nu mai continui lista fiind
că mă apucă seara scriind. Dar necunoscut mi-a 
fost și Caragiale, deși l-am citit cu atenție de 
meseriaș, pină la montarea cu „D’ale carnava
lului”, a lui Pintilie. Deci vedeți că lucrurile 
sint nițel mai complicate. După cum necunoscuți 
îmi sint, deși colegi, și Dumitru Solomon sau 
Chitic, cu ale lor excelente piese scurte sau 
lungi atita timp cit nu sint valorificați pe o 9cenă 
majoră. Dumneata știi ce crede lumea despre 
„Pisica pe acoperișul fierbinte” ? Că e un film 
american cu Paul Newman și Elizabeth Taylor. 
Dar despre „Vară și fum” ? Același lucru, doar 
că e jucat de către Genevieve Page și, mi se 
pare, și Laurence Harvey. Dar înainte de asta 
ele sint două piese de Tennesse Williams. Cine 
să le spună asta dacă nu o carte de teatru a 
acestui autor ?

— Un dramaturg poate ti acuzat de demago
gie ? Cind ? Cum ?

— Marx spunea că sarcina artei este aducerea 
la cunoștință a conflictelor și lupta pentru eli
minarea lor. Deoarece arta, la noi, este o artă a 
maselor, pentru mase, este firesc ca ea să-și 
asume sarcina asta. Nu e o noutate ceea ce spun 
arta nu este un fidel purtător de cuvint aJ ade
vărurilor științifice sau politice, d are formele 
sale specifice de a reflecta realitatea. S-ar putea 
spune chiar că are un rol solitar in descoperirea 
adevărurilor umane și sociale. Cum spunea un 
poet, „solitar dar solidar”. De cind există, arta 
are funcția asta, dar dacă socialismul a elibe
rat-o de tarele moralei burgheze și religioase 
ca și de aservirea la interesele comerdale atund 
cui servește demagogia ? Și cum se naște ea ? 
E o întrebare care mă preocupa mai de demult 
și odată terminat acel triunghi al timpului pier
dut care a fost „Absența”, „într-o singură seară', 
și „Cîștigătorul trebuie ajutat”, subconștient, 
instinctiv, m-am îndreptat către această obsesie 
printr-un nou ciclu de piese a căror substanță 
ideatică este chiar modificarea dacă nu degra
darea de fond a cuvintului. Una din piese este 
ca și terminată și se numește „Tonomat”. Cele
lalte două, „Modificarea” și „Tonul pozitiv” sint 
încă in lucru. Fără să dau un răspuns Ia între
barea dumitale, prin aceste piese încerc să pri
vesc in față un adevăr formulat și reformulat 
în documentele de partid. Poporul, clasa noastră

să aibă o strălucire. Altfel, se vede degeaba.
— Fină unde e îngăduit faptei să pătrundă in 

scenă ?
— Se pare că aveți o predilecție pentru idei 

restrictive. Totul depinde, cred, de o anume 
viziune aplicată. Exista insă și o limită a de
cenței. care e bine să nu fie depășită, cel pu
țin asta e opinia mea, pentru că o piesă, 
atunci cind e*tc  jucată, capătă șl identitatea 
actorilor. Grecii antici nu erau de acord, ln 
principiu, ca actele slngeroase să se petreacă 
pe scenă r de asta au inventat solul, care po
vestește publicului despre cele petrecute in afara 
arenei.La Shakespeare, insă, faptele «tngeroase 
ee petrec duar sub ochii noștri. Deci, la aceeași 
întrebare s-au dat două răspunsuri abiohrt dife
rite. Același lucru ae poate tntimpla ți cu fapta 
ca știre, ca informație sau ea fenomen netrana- 
figura*.

— Ctod nu exxstă nxa ua dotau ta privința 
mu. Tcxmenol de păeafi Morte*  aaăt de dată 
recentă. Romanticii, de exemplu, tei plasau to

rn® foarte coovteși că tac o operă de actuali
tate. La urna unsei, o are. cred, atei o uupoe- 
tanță daca o ptea*  cate taUfiestală sau nu drept 
Morte*  Pmapsial e să fia O pteaă bună.

— Cred că da. Dar ca ur. personaj abavut. 
care re opuse totalriățu penenajeter preaente 
aan qnaaȘ Mohttttl ter. K o Aaaxme aat

— Ae fi bere aă fia scacxseă ea Moaree aean- 
îră th sarir*  dm păcate tacă na aata. Dv~» 
tarea aaasteă a ars na sxatur clar atei aăatf 
ea -’-er axară dmaabeă. Cred că rese ștaif t jn- 
—■* — șU«»i ca edktsanJe vrei—> <<u exerstaa cu 
tarat nacataM a Uxtj Eriunssex*)  să na po

muncitoare, nu are nevote de adevăruri far
date. Desigur că m piesele așiea nu esie vorba 
doar de aut.

— Istoria pătrende ia piesele dv. ți desigar io 
viața persanajelre P« care le eaaeepeți. ea an 
abur din a eărai magmă prezentai se regăsește 
aș zice ea a darere adesea aarreilcă. Vă abse- 
dează viața iatimă a eiștigătorilar ?

— E frumoasă formularea dv. și aș dori ca pu
țin adevăr să se găsească in ea. Tot ce pot spune 
este că de la o vreme once om începe să fie 
obsedat de trecut. De trecut sau de propna lui 
tinerele ? Da. cred că de propria lui tinerele. 
Ce fiară feroce și semifantastică pe spinarea 
îngăduitoare a virstei ! Intre noi fie vorha, cel 
ce nu-ți recunoaște această obsesie ori este un 
ipocri’. ori un inconștient Blandiana spunea că 
,^r trebui să ne naștem bătrini”. Sau gemeni. 
Ca să putem trăi două vieți, in același timp. Dar 
tare mi-e teamă că și posibilitatea aceasta in 
loc să ne ușureze, ne-ar dubla porția de regrete.

— Na vă temeți de indiscreția dv. ? (Crea
toare).

— Ca dramaturg, am felul meu decent de a fi 
indiscret ți caut să mă îndepărtez pe cit pot de 
caragialismul privirii peste gardul vecinului. Nu 
mă interesează ce a mincat ci indoielile lui le
gate de o opțiune sau alta. In asta constă drama 
Camus-Camilpetrescianâ. Ea întotdeauna por
nește de la o greșeală de calcul. De la dilema 
dintre omul material ți omul moral. Cei care 
doar satirizează sau idealizează pierd niște teri
torii fantastice, fundamentale pentru drama
turgie. O’NeilL Cebov. Ibsen au știut asta și au 
devenit universali. Caragiale a avut mai puțină 
înțelegere pentru umanizarea personajelor sale 
ți de aici poate, intraductibilitatea semanticii lui 
dramaturgice. El s-a dorit dresor de fiare și de 
aid lumea lud a devenit ca o cușcă. Toți o pri
vesc cu înțelegere dar nimeni nu ar intra în 
pielea vreunui personaj in afară de cea a dre
sorului. Totuși riscul ar fi dramatic și-așa, o 
știm, avem precedente : Lidia Jiga, Pintilie și 
alții. Dar divaghez, m-ați întrebat dacă nu mă 
tem de indiscreția mea ca dramaturg. Nu. nu 
mă tem. Ca să scriu mă uit la fetele oamenilor, 
nu in buzunarul lor.

— Ce caută obiectele acelea misterioase pe 
scenă (de care lumea se tot miră în vreme ce 
personajelor le e parcă teamă să le observe : 
ba o valiză, ba un pachet ? !) E un mod de a 
ronstrui o piesă ? Un mod de a vă defini ca 
scriitor de teatru ?

— In „Intr-o singură seară” există intr-adevăr 
un asemenea colet misterios pe care nimeni nu 
îndrăznește să-l desfacă și nici pină în finalul 
piesei nu se află ce-i in colet. Lucrul acesta a 
iritat o parte a criticii și discuția despre colet a 
căpătat proporțiile unei discuții despre o farfurie 
zburătoare. Toți mă întrebau ce se află în colet. 
De fapt explicația este mai simplă decît pare 
la prima vedere. Intr-o primă variantă, (piesa a 
avut șase variante) coletul vroia să demonstreze 
simbolic teama unei categorii stabilizate, de a 
lua cunoștință de un viitor imprevizibil. Sau de 
o parte a lui, imprevizibilă. Titlul piesei era pe 
atunci „Ceea ce vine”. Pe parcurs am renunțat 
la ideea aceasta, dar coletul l-am lăsat în piesă 
pentru plăcerea mea personală. încă ceva. îmi 

prea limpede nici statutul dramaturgilor ln ca
drul Uniumi Scriitorilor, dar sint semne că multe 
din aaeste lucruri le vom putea rezolva cu ocazia 
Colocviului național de dramaturgie de la Cluj- 
Napoca.

— Care este rolul iluziei dramatice in teatrul 
roolemporan ?

— Depinde de tipul de convenție. în literatura 
mimetică, iluzia iși joacă rolul ei dintotdeauna. 
In literatura amimetică rolul iluziei se modi
fică structural, nemaifiind vorba de transmiterea 
așa-zuului sentiment al veridicității. In acest 
caz cred că se poate vorbi de o intersectare a 
iluziei $1 a sugestia.

— Mărind a situație in scenă un anumit per
son aj te> împuținează autore,! interesul dra
matic ?

— Nu. In dramaturgia de tip tradițional In
teresul dramatic este generat adesea tocmai de 
nararea unei situatîL Cteeteile momente expo
zitive sint realizate frecvent pnn narări, des
chise sau disimulate.

— Staieti rea li ii mit dc teatrul pe eare-l 
eeriep ?

— E o întrebare la care niciodată n-am fost
ta mir să dau un răspuns ca lumea și nu vpî 
da ma aram

— Cit *e  mul! sau rit de puUn vă preocupă 
sudiciria ta pătate ? Dur succesul de public ?

— M ac scriitor norsasd r mă interesează 
r tsufiența a rarer nil. Mai mult, consider că
este o obi.retie sociala pentru scrutor să rea
lizeze Ua contact cu ouoLcuL Sțni msă împreju
rări. riad pentru a realiza o lucrare cu acele 
rr.:toeet pe care Je crezi adecvate pentru 
■new*  lucrare ești obligai să intri ia domeniul 
foarte altmecau aj naculm miei nuibențe reduse.

_F«cnat* r =. -an asumat rtscuL
Am tom eoașuent de aurei lucru and asn sens

— Lacra;-. *'*~» eeJe ma; diverse S de grade 
foarte riifertee de gissvs—i. snerrind rnsâ pisă

place să pornesc o piesă eu un coeficient de mis
ter. E ca o cursă pasionantă in care in afară de 
obstacolele cunoscute r pentru care te-ai antre
nat, trebuie să depășești și un număr de obsta
cole necunoscute.

— Către ee se srieolează sareaimsl in piesele 
pe care le-ați scris ?

— Sarcasmul este un mod de a accelera un 
discurs. Teatrul scurt nu poate trăi fără sar
casm. In piesele lungi el cere o dozare mai pru
dentă pentru că dezvăluie înainte de vreme ceea 
ce trebuie să fie gradația lentă a detaliului sem
nificativ. Asta să fie in ultimele mele piese ceea 
ce dv. denumeați „O durere aproape narcotică” ?

— Eu aveam in vedere viața personală, a 
ciștigătorilor și legai de aceasta, atitudinea 
demistificatoare a „celor care vin”. De fapt, ce 
voiți mai ales să reprezinte un erou tinăr ?

— O parte a lumii in care trăiește. O parte a 
lumii pieselor mele. Nu mă gindesc neapărat că 
ti nărui cutare trebuie să reprezinte aspirația 
către viitor a societății. La fel de bine poate 
reprezenta această aspirație și un om matur, 
asta s-a mai văzut. Dar problema tematicii spe
cifice pentru tineret este una din falsele obsesii 
ale criticii teatrale. Chiar in cronica sa la „Câș
tigătorul trebuie ajutat”, piesa „absenței” unui 
vechi și- incercat constructor de baraje din viața 
de familie. Ileana Colomieț Lucaciu a scris că 
nu e o piesă despre adevăratele probleme ale 
tineretului nostru. Avea dreptate. Nu era.

— Ce înseamnă prietenia și cite fațete poate 
avea ea ?

— Am mai scris despre asta. Nu-mi place să 
mă repet. De fapt problema este asemănătoare 
cu cea a eroului tinăr. Pindită de clișeu. Prie
tenia dintre Petre și Oniga din ,.Intr-o singură 
seară” era doar un pretext. O idee. Oniga și 
Petre puteau fi orice altceva. Două intimplări. 
Două balcoane. Două planete. îmi pare destul 
de rău că nu s-a înțeles asta.

— De ce de personajul care trădează vă ocu
pați mai puțin preferindu-i spasmul moral al 
celuilalt ? Pot să dau exemple, sper insă că o 
veți face dv.

— Cuplul burghez din „Valiza cu fluturi” e 
adevărat că săvirșește un act de trădare, dar 
asta nu înseamnă că nu are spasme morale, 
chiar dacă spasmul acesta la ei poate să pară o 
formă de masochism, specifică lumii in care 
trăiesc. Cit privește în celelalte piese nu mă in
teresează trădarea unor personaje ci formele in 
care se ratează.

— Ce urmăriți prin disecția morală la care su
puneți o parte a personajelor ?

— Un luciu foarte firesc. Să duc la capăt cu 
bine o piesă in două sau trei acte, in felul care 
îmi convine mai bine.

— Ce sens dați inspirației de actualitate ?
— încă un cuvint care și-a pierdut sensul său 

adevărat. Poți să te inspiri din inactualitate ? 
Te poți inspira mult și bine din actualitate și să 
scrii piese inactuale.

Convorbiri consemnate 
de loan Lazăr

Continuare in pag. a 5-a

respirație,

fulger 
de fier 

cu aramăPeste cimp trupuri poleite cu bronz 
Chipuri ți brațe in marea de grine 
Ai, au, oa 
Iarba mușcă din gurile coaselor 
Pină le vezi singerind 
E atita lumină că poți desluși 
Sufletul poetului, zburind peste țiglele caselor.

în liniște
In liniște, stind in beciul inalt ca o catedrală 
Sub zidul vechi pe care sclipesc mici 
Boabe de apă din năduțala pâmintului 
In singurătate, cu mina lipită de timplă 
Vei auzi dintr-o dotă merele pe potul 
Scoțind o sfiriială plăcută 
Râsucindu-se pe scindura nouă de brad 
Sclipind, susurind ca niște 
Clopote reci, plutind 
Ca o ceață de suflete 
Merele, mari globule de singe sunind 
Sub bolta de cărămidă, merele
Pe stratul de fin, cu greutatea lor uriașă 
Merele,, o brumă subțire le-nvăluie carnea 
In ele mai pilpiie încă sufletul nostru copil.

Poem
Ne dor arterele de poezie 
Eu sint un simplu trecător dar simt 
Cum ne pătrund cuvintele in singe 
Ca niște reci cartușe de argint 
Ne dor vertebrele de poezie 
Mari lupi albaștri mușcă din cuvint 
Și trupul lor se prăvălește pururi 
In praful inghețat de pe pămint 
Ne dc te sufletul de poezie 
Cuvintul ne adulmecă in somn 
Sălbăticiune, fiară singerie 
Poemul stă cu ghearele pe stern.

Atît de tînăr
Atit de tinăr și totuși bolnav de această 
Mutică veche care coboară strada in pantă 
Printre castani, iată seara cu faldurile ei 
Cum sporește tăcerea 
Și trupurile femeilor
Transparente ți mai amețitoare 
Decit spirtul sau decit otrava 
Sbecurindu-se prin zăbrelele 
Trupului nostru
Și suflul nopții lovind geamul 
Ca un dig uriaș, ți muzica 
Aproape celestă, sâpind 
Nenumărate culuare și trepte.

Lumină
Lumină de magneziu pe dealuri 
Clopotul bubuie pină sub munte, ai, au, oa 
Zarea-i subțire ca singele
Mina mea, mina ta 
Trag funia pină la rupere 
Sunetul urca in cercuri, turla se clatină 
Toaca din lemn de ulm sună pină departe 
Ai, au, oa 
Trimbe de păsări se-aruncâ pe cer 
Ca o navă de creta satul plutește 
Soarele arde țiglele caselor ca un

Un nume
deodată se va nuzi tropotul bizonilor morți 

Cum aleargă inâdusiii prin stepa pustie 
Ca o armată sub stelele nopții ți grumazul 

lor strălucește 
Ș< deasupra lor avioanele lunecind

m singurătate 
Si la pindă vinâtori, secundele roții ca singele 
S< in fata lor capcane, infinite capcane, 

mai adinei decit moartea 
- bizonii căzind, tot mai puțini, tot mai singuri 
Si pămintul zguduindu-se tot mai incet,

tot mai stins 
rină ce rămine ultimul bizon, și el se preface 

in aur, 
Atrt de greu incit dacă suflă 
Răsuflarea sa mută casele din pămint 
Un iur aht de greu, incit nici un glonț

. . _ nu-l poate pătrunde
Auziți bizonul de aur cum cintă, numele său 
Arde pe buzele mele : Whalt Whitman

Ascultînd
Contemplind in liniște modelul 
Acestui tapet, asemănător cu stropii de singe 
Fluturind mina in fața luminii 
Core cade pe zid ca snopul de gloanțe 

scultind zgomotul imperceptibil
Al apei, singele care poartă 
Minuscule fișii de rugină 
Ascultind in singurătate intreg acest cintee 
Surd și totuși uriaș al lucrurilor, 
Urcind și coborind odată cu propria mea

Stind in această pulbere de scintei
Ca insuți sufletul lucrurilor care se destramă 
Voi fi numai un sunet, numai o lumină 
Care se destramă și dispare in noapte.

Motiv spaniol
Fină departe marea arde ’*■
Pe toată întinderea, pină in pintece 
Ca o cortină de foc ți de singe 
Peste corăbii, țărmuri ți cmtece 
Pină departe asfințitul acesta gîlgiitor 
Pină la țipăt tinerețea noastră abruptă 
Ajr chitara, cum cintă in asfințit 
Peste valul cu coama verde ți suptă 
Fină departe marea arde 
Fină la abur, pină la molecule 
Ca o lumină ce se dârimâ 
Peste golfstreamuri, uragane ți hule 
Fină la marginea lumii incendiul aceste 
_.......................... amețitor
rina la lacrimi tinerețea noastră nebună 
Aț chitara, cum cintă in asfințit 
Peste valul cu coama albă de spumă.
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Jurnal
Această primăvară mă găsește 
împovărat de glorie ți preocupat de gindul 
că trebuie să-mi schimb roata de la bicicletă

mă simt atit de bine aici sunt înconjurat 
de stima fpctorului poștal de dragostea 

unei cititoare 
pe care am intilnit-0 Io ștrandul sătesc

insectele au ieșit din bezna lor milenară 
prunii sunt gata să înflorească 
in septembrie distilez rachiuri o băutură 
pentru zile falnice pentru clipa 
cind voi primi titlul de doctor honoris causa

•
diseară privesc un film despre leoparzi 
apoi exersez la xilofon

Scrisoare netimbrată
Nu mai sunt mohorit'
dar tu i
afurisitul de guturai mi-a trecut
unghia de la picior mi-a crescut la loc 
așadar pot dansa fără grijă 
în grădină toate se desfășoară 
conform programului dinainte stabilit 
cartofii au răsărit la timp 
curind voi semăna dovleceii și fasolea 
s-ar putea să-mi cumpăr un berbec 
după cum vezi e bine 
ieri mi-am plătit și Impozitul pe casă 
azi am fost anunțat că foarte curind 
voi fi numit profesor de poetică , 
după orele de prinz citesc Boston Star sau 

, joc domino
cu agentul sanitar pe care de altfel
ii inițiez in mesmerism 
tu cum te mai distrezi f 
imi spui să nu-mi fac griji 
ai dreptate noul tip de submarin atomic 
e doar o sperietoare de ciori 
la treburi din astea mă pricep
ce mai fac foștii mei colegi de la grădiniță î 
mă bucur știindu-i cu mustăți șl cu rosturi 

in lume 
numai eu am rămas
același copil care se joaeă eu focul 
te rog iartă-mă dar ajci mă opresc 
vine ploaia și trebuie să-mi adun manuscrisele

• Carte poștală •
Spui că Iți pare tară rău
cine te-a pus î
mai bine rămineal crescător de furnici

Se duo 
înspre amurguri 
Se duc inspre amurguri cerbii, iar 
Atinși1 ca de o liniște pagină 
Pe unde osemintele din zar 
Tirăsc tot cerul pină la țarină 
Ascunse-n amintire mai tresar 
Miresele, ca firele de ploaie 
incit nu știu ce fluviu legendar 
Ne trece pe sub timple o văpaie 
Acum cind poezia ninge iar.

Femeia,
limbă maternă
Femeia, aceastâ sămință de univers 
Picătură de viață, și de frumos picătură 
Mi-a semănat atita lumină pe gură 
Incit vorba mi s-a făcut vers.

Femeia aceasta, Limba Maternă 
Această primă literă a singelui meu 
Mă doare, cum doare pleoapa de zeu 
Limpezită sub ploaia eternă.

Femeia aceasta rană rămasă 
In mine, ca un fir de pămfnt și de cer 
M-așteaptâ acolo, invâluită-n mister î 
(Mama mea, casă, plecată din casă).

Descîntec
Tu salcim ce crești inalt 
Lingă malul celălalt

ileana ioan

ispititoarele
Intervenție la congresul 
viitorologilor 
din Sasso-lo
Domnilor e timpul să devenim odată serioși 
lumea se apropie vertiginos de anul două mii 
și totuși copiii scriu pe garduri aceleași vechi 

neghiobii 
bunicile veritabile se impuținează vâzmd cu 

ochii 
sonetele și 'licuricii sunt pe cale de totală 

* dispariție
ca de altfel și frumoasele arme convenționale 
Turnul din Pisa iși revine la poziția normală 
(incâ un semn că toate merg brambura) 
psihiatrii se înmulțesc ea șoarecii de eimp 
mușchii boxerilor se subțiază de ce oare t 
crește nivelul artistic al dansatorilor pe sirmă 

ghimpată 
scade in schimb moralul cultivatorilor de 

varză 
să tragem un autentie semnal de alarmă 
oprind din mers taurul acesta blindat 
care ia in coarne nevinovatele noastre

> căprioare
ne apropiem vertiginos de anul două mii 
șv iată că ajungem in gară complet năuciți 
se impune luarea unei decizii urgente și eu 

vă propun 
ca primă măsură să organizăm un banchet 
cu trandafiri cu homari și evident cu șampanie 
vom invita și.săracii planetei noastre bogate 
punindu-i să tragă la rame in timp ce noi 
turnăm in pahare ce ziceți domnilor I

Excursie
Proaspăt bărbierit și parfumat cu paciuli 
dimineața om intrat in subteranele istoriei 
cu gindul să admir 
glorioasa tăcere a viermilor de mătasă 
seara am ieșit cu părul intinerit 
și cu degetele picioarelor roase de șoareci 
din fericire iubita m-a așteptat la gară 
și astfel am aflat la timp oportun 
ultimele știri sportive și altele

ștefan dinc£
Ploaia vine, ploaia trece 
Vintul serii te petrece 
Dinspre rară, inspre toamnă 
Ct incă visez o doamnă 
Dinspre toamnă, inspre ramă 
Cind incepe să se coamă 
Dinspre rumori — frunza toată 
$i cind Mcrimeazâ-e fată
Și suspină dureros 
Țoală Dunărea do Jos.

Salcie cu plete sure 
Singură lingă pădure 
Iți pierzi frunzele pe apă 
Cind prin trestii ziua crapă 
Și te uiți spre dimineață 
Cum se pierd lotcile-n ceață.

Plopule inalt cit malul, 
Asculți vintul, asculți valul 
îmbrăcat in strai de dor 
Cind pe Dunăre-i zâpor 
îmbrăcat in strai de ceară 
Iarna inspre primăvară.

Tu salcim și tu răchită 
Plop cu frunza ruginită 
Să-mi cinlați din fir do mit 
Cind e satu-nzăpezil 
Cind e Dunârea-nsorită 
De iubita, neiubitâ 
Șl de mamă și de tată 
Să-mi cintați din frunza lată 
Iar cind vine girla mare 
Mă chemați din depărtare.

f
etele botezaseră dansul acela „Sarea 
in bucate".

întindeau rufele, mițcindu-se pe zgo
motul înăbușit de tobă, venind din 
fundul grădinii : mama lovea albiturile 

cu maiul.
Nu scăpa copac nelegat cu fringhia de rufe, de 

alt copac de pe latura dimpotrivă a ogrăzii. Cind 
cearșafurile începeau să fluture pe sfori, fiecare 
copac părea că a plecat, invirtind o batistă 
lungă, ca să se sărute cu altul, după ce i-o va 
trece peste cap.

Spălatul rufelor e o sărbătoare ca nunta. Toate 
surorile mamei vin și spală împreună cu ea. 
Verișoarele mele intind rufele. Ograda noastră 
e cit o Împărăție, de-aceea vin toate aici.

Despina, Magdalena, Ruxandra, Bălașa, Mi- 
litina.

Mă uit la ele din pod. cum rotesc tot mai 
repede hora, izbindu-și părul și fustele cenușii 
de rufele ude.

Sarea in bucate.
Iarna. Crivățul viscolește pădurea din mar

ginea satului și arinii par jumătate mesteceni, 
jumătate copaci obișnui#. Ca și verișoarele mele 
cu fustele cenușii, printre cearșafurile întinse pe 
sfori. Jumătate mirese.

Mama urcă in pod după săpun.
— Să nu te mai uiți la ele ! — strigă ea.
— De ce dansează așa, mamă ?
— Ca să se mărite.
— Grozavă-i „sarea In bucate*  !
— Am să-ti tom o solniță in ciorbă, dar acum 

ia-o repejor pe scară !
— De ce să nu mă uit. mamă 7
— Cind se unește o vrajă prea aproape, poate 

să te doară capul.
De atunci, in ziua cind se spală rufele, sint 

trimis la unchiul Zamfir.
Intru in holul cu pătrate albe și negre, ocolind 

ce*  doi cai. care se privesc. Nici unul viu. Figura 
de șah de pe mozaicul bolului se uită in ochii 
ca’ului din pictura de pe perete.

Tntotdeauna m-ana temut că. dacă voi trece 
printre ei. voi fi prefăcut in stană de piatră.

Tn toate odăile sint desenate table de șah. Fo
toliul are mersul in zig-zag al nebunului. Dula
pul este tura care apără regele. Taburetele sint 
pioni, oglinda regină.

Unchiul Zamfir e un tmpărat trist Aie cinci 
fete. Nici un băiat cu care să joace șah.

— Fetelor nu le place jocul in care să nu tro
păie și să nu Be ținute de mijloc. — spune el.

Jocul de șah al unchiului Zamfir avea toate 
piesele făcute din gips, inalte cit un băiat de 
nouă ani. Unchiul le împingea pe mozaic. Lua 
cite una de umeri și o conducea cu grijă In alt 
pătrat, parcă ar fi traversat Împreună strada. 
Uneori mi se părea e*  le și spune ceva.

— Ia uitați-vă tzn pie, — bătea din palme mă

Cîntec pentru Brăila (I)
Ne-i dniead o torioercere-rrapoi 
Cmd peste fluviu berea te bvdoaie 
lumina e un meu inUe noi 
Și o speranța e năframă■■ plea*.
Orașul, doar orașul eu-a râmai 
Cu frunțile salcimilor de nea 
Și cu Torente mitul fără glas 
Al bălții din copilăria mea.
Culeg ciulini la margine do șanț 
Și port pe pleoape flamurile zilei 
Ca o mătase dintr-un vechi Bizanț 
întinsă peste porțile Brăilei.
Nocturnă, mina amintirii scrie 
Pe aripa cetății ca pe soare 
Și Dunărea, noian de apă vie 
Moi caută metafore-n vapoare.

N-am loc in singe pentru alt tărim 
N-am loc in suflet astăzi mai frumos 
Decit pentru Orașul cu solcimi 
Nemuritorul Dunării de Jos.

Cintec pentru Brăila (II)
Dacă mai crește piatra lingă casă 
Lumina iernii ștreșină să-i fie 
Să treacă măru-n linul de mireasă 
Dorul de sălcii, mi-l trimiteți mie.

La ceas de-amurg cind tremură lumina 
Și-n port corabia lovește-n cheu

tușa Teodora, arătlndu-ni-1. — Unchiul Zamfir e 
Albă ca Zăpada și treizeci și doi de pitici.

Apoi începea să-l certe că n-a curățat soba de 
cenușă, că n-a scos din poloboc vin pentru prinz, 
că nu s-a încheiat ca lumea la pislari.

Figurile de gips s-au spart pe rind, ca ceșcu- 
țele dintr-un servici. A rămas doar calul din hol.

Acum unchiul mută in pătrate lucrurile din 
casă. Eu n-am ris de el niciodată. Toate jocurile 
pe care le-am avut, el mi le-a cumpărat.

— Jocul e sarea In bucate, — spunea unchiul 
Zamfir — pentru toate înțimplările pe care le 
trăiești. — Fără joc, viața n-are nici un gust.

Hotio Berneo : „Peisaj"

Mi-am căutat cutiile cu figuri și reguli tipă
rite, lăsate in casa unchiului. Aranjez liniile și 
traversele trenuțului care trece printr-o stațiune 
climaterică, printr-un oraș industrial și peste un 
baraj.

De azi Înainte va face o stație suplimentară. 
De aici se ridică o corespondență specială, cu 
destinatar comun, scrisorile adresate unui prie
ten pe care incă nu l-am cunoscut. Toți băieții 
compun asemenea scrisori, dar nu vorbesc des
pre ele fiindcă se aseamănă cu jurnalele de în
semnări ale fetelor și comparația nu avanta
jează pe nimeni.

Dar corespondența specială trebuie să plece. 
Trenul poștă! o va purta un an, doi, sau o va 
lăsa chiar in stația următoare. E bine să fim 
convinși că ajunge la acel prieten. Nu-i cerem 
să ne răspundă. Important este că ne-a ascul

Cind dinspre cintec Chira-Chiralina, 
Se-ntoarce spre orașul ca un zeu.
Unde sa Ici mii ard legende-n ramuri 
Unde sint ochii picături de cer ;
Orașul meu înconjurat de flamuri 
Oraș crescut pe-un os de ienicer.
Cu Dunăre la glezne și la frunte 
Și cu femei frumoase cum nu sint 
Decit narcisele crescute-n munte ; 
Orașul meu - metaforâ-n cuvinL
Aud cam trec călări Inspre nisipuri 

noșm «nadă iui ga spadă
Din Brăilita mirii fără chipuri 
Răsar in Chercea de zăpadă.
In Locul Duke-i nuntă și se-ntrec 
La joc bărbați netâmâtori de vin 
Căci a trecut pericolul de-nec 
Și-n Comorofca s-a întors Codin.
Păsări de baltă, păsări dinspre singe 
Peștii au solzi ca florile de tei
Brăila ca o mamă mă atinge 
Și-ntineresc cu toți salcimii ei.

Eroii
Eroii vin spre memoria noastră, puri 
Cu lumina de veacuri la timple și frunți 
Vin eu legendele țării pe guri 
Tineri, sau de ninsoare cărunți.
Pe oasele lor răspindite in vinturi
A crescut iarba ca o mlngiiere de seară | 
Și cind au căzut pe străine pâminturi
Ei s-au întors cu inima spre țară.
Eroii nu dorm sub Cimpia Română 
Nicicind n-au dormit sub pâmintul român 
Cu barda, cu spada, cu pușca in mină 
Eroii sint treji și de veghe râmin.
In memoria noastră, de istorie plină 
Eroii sint vii ca niște ape de dor 
Căci România aceasta de eternă lumină 
A crescut ca un fruct pe umerii lor.

tat tocmai cind am avut să-i spunem ceea ce nu 
putea fi povestit nimănui.

Dar trenul poștal refuză să oprească Intr-o sta
ție suplimentară.

De ce nu vrea să la corespondența specială ? 
E gingașă, ca a formulă de politețe. Nici nu-ți 
permiți să-i spui pe nume destinatarului. îl în
vălui doar într-o frază lungă, ca un pulover.

„unui prieten pe care incă nu-1 cunosc"
Iată și cutia cu bâtrînii mei soldați de polis- 

tiren !
— Pe Joc repaos ! — le ordon, dar soldațil ră- 

min in poziție de drepți. — Unchiule Zamfir, 
odată cu jocurile trebuia să-mi dai și puterea 
unui comandant de batalion disciplinar 1

Unchiul iși strînge bretelele in catarame. Parcă 
ar acorda niște strune de contrabas, pe pieptul 
lui cit o cutie de rezonanță.

— Toate jocurile de unul singur fac din noi 
asemenea comandanți.

— Unchiule Zamfir, nu i-am putut convinge 
pa soldatii mei să ia De loc repaos 1

— Lucrurile au o fire ciudată, — spune el, 
lmpingînd un taburet în pătratul din față, și așe- 
zîndu-se. Ele nu au copilărie, apoi viață de 
adult, nu trec prin toate, ca noi.

— Au tinerețe fără bătrînețe 7
— Nu. Au fie tinerețe, fie bătrînețe.
— înseamnă că unele sint triste și altele 

vesele.
— De unde știi 7 Ți s-a plîns vreunul 7
— Nu. Nu mi s-a pllns.
— Atunci nu e nici unul mai fericit decit ce

lălalt.
— Nici jucăriile ?
— Jucăriile sînt copilăria lucrurilor. Iar lucru

rile folositoare sînt maturitatea lor.
— Nu-mi place să fiu comandant de batalion 

disciplinar, — am strigat.
— Nu-ți place să fii singur. — a tălmăcit un

chiul Zamfir, și a scos o eheiță. Se potrivea la 
sipetul care a fost cindva pion, dar a devenit re
gină. cind unchiul a așezat o oglindă mare dea
supra. A scos din el o tablă de lemn și niște 
piese lustruite, neatinse.

Apoi m-a invitat la prima noastră partidă 
de șah.

Verișoarele mele s-au măritat în aceeași zi. 
Am auzit-o pe mătușa Teodora intr-o joi, după 
spălatul rufelor, povestindu-i unchiului Zamfir 
despre cei cinci bărbați in costume negre, care 
și-au aruncat gențile nichelate și s-au repezit in 
rufe, imbrățișîndu-le, ca niște proști. Nu se mai 
săturau de mirosul vîntului din cearșafuri.

— Au lucrat multă vreme departe, mai spunea 
mătușa — da’ n-aș fi zis că in loc de pline și 
vin. niște oameni sănătoși și voinici ar pune mai 
mult preț pe „sarea in bucate" și pe gustul vin- 
tului de pe pâmintul lor. Cu asta le-au ieșit îna
inte zurliile de fete și ei ce crezi c-au făcut 7

—• Le-au mulțumit frumos, — a răspuns un
chiul Zamfir.

— Le-au cerut de neveste 1 — și-a pocnit pal
mele mătușa Teodora.

Am Înșfăcat tabla cea nouă de șah și am zbu
ghit-o afară. N-am așteptat cursa care trece din 
ceas in ceas. Pină acasă am ținut-o intr-o goană.

Am urcat în pod, am așezat tabla jos, pe șcin- 
duri apoi am pășit în mijlocul ei. Parc-aș fj fost 
un lucru. Împins de unchiul Zamfir.

Mă uitam la tabla cu pătrate galbene și brune. 
Tabla care-a dus în spinare regele jocurilor, mai 
puternic și mai bătrin decit toți șahii din lume. 
Tabla îmbrăcată ea August-Prostul și înțeleaptă 
ca o spinare de elefant.

Și i-am cerut să mă prefacă în cinci figurine, 
cinci pioni, care să poată trăi departe unui de 
celălalt, fiecare ascuns in palma cite uneia din 
verișoare.

Mama avusese dreptate, nu trebuia să mă uit, 
„sarea in bucate" era o vrajă.

— Prefă-mă în cinci lucruri, — mă rog de ta
bla de șah. — Nu-ți cer prea mult. Și tu ești 
puternică. Ai schimbat viața unui mare împărat 
și-a atitor oameni de rind. Nu vreau să mă 
despart de verișoarele mele. împarțe-mă în 
cinci !

— Nu pot,— mi-a răspuns tabla — decit cel 
mult in două : intr-o jucărie și un lucru folositor.

Simbolul unirii
Urmare din pag. I

li va Închina, din nou. versuri emoționante : 
„Văzutu-te-am în pace suind scara mărirei / 
Și-n pace luind calea augustă-a nemurirei. / O ! 
scump amic. Domn mare, o! nume cu splendoare / 

Sădit pe miriade de libere ogoare 1 // O clipă 
apărut-ai in plaiul veciniciei / Și vecinice mari 
fapte lăsat-ai României". (Poezia este datată ; 
„Ruglnoasa. 3/15 mai 1873“.)

Pentru faptele sale de o importantă istorică 
deosebită, numele lui Cuza va rămine veșnic in 
sufletul poporului nostru. Paginile si versurile 
amintite în această evocare constituie un docu
ment al profundului patriotism de care au dat 
dovadă poeții șl prozatorii vremii, care au vă
zut in Cuza un ideal împlinit. Unirea, chipul lu
minos și actele de dreptate ale lui Cuza vor fi 
transpuse în numeroase pagini emoționante.

Actele de dreptate, faptele lui Alexandru Cuza 
au dat naștere unei adevărate literaturi. Ele au 
constituit si obiectul unor ample studii. Este 
suficient să ne reamintim pe cele semnate de 
Iorga si A.D. Xenopol, dar mai ales fundamen
tala carte asupra vieții si operei lui Cuza apar- 
tinînd profesorului Const. C. Giurescu. apărută 
in 1966 la Editura științifică, din care reprodu
cerii emoționantul său final : „Cuza a fost. în 
fond, un mare revoluționar al poporului român ; 
a urmărit statornic îndeplinirea programului re
voluției de la 1848 si a contribuit in chip esen
țial la îndeplinirea unor puncte principale ale 
acestui program. A binemeritat astfel de la pa
trie : numele lui va rămine inserts cu litere de 
aur în cartea istoriei poporului nostru, alături 
de numele marilor voievozi și domni ai lui".

teatru
Voca/ie

profesionism
Ceea ce surprinde tn noua comedie 

a lui Ion Bâieșu este enorma aglome
rare de poncife. uneori dramatice alte
ori simplu teatrale. Intr-o convenție 
la care actorii par să participe în ca
litate de co-autori. Satira este, ca să 
spunem așa, totală, vizînd nu numai 
nivelul lingvisMc-existenJial al perso
najelor ci și un anumit mod a! crea
ției dramaturgice. caracterizat prin ob
sesia problematicului și a actualității 
cu orice preț. Desfășurarea tramei va 
deraia constant de la traseul impus ori 
abia regăsit, fără ca noile determinări 
să ajungă să detalieze nucleul eveni- 
menjial. dar. prin inflație. îi acordă 
tot mai putină realitate. O banală in
trigă domestică este intersectată de 
povestea unui accident stupid, stimu
lator al crizelor de conștiință și retros- 
pecției. după care, personajele — oa
meni „de azi", marcați de interese „vi
tale" și greșelile momentului — «Int 
confruntate cu «agresivitatea nesemni
ficativului. Nimicul se dovedește a fi 
invulnerabil precum Anteu. avind in 
același timp o nebănuită disponibilitate 
proteică. Eroit ?ad fără să se lovească, 
lumea este un burete absorbant unde 
totul se aneantizează. experiența învă
țată și aplicată cu ochii închiși, clișeul, 
stereotipia se inthlde in sine trfmbi- 
țîndu-și orgolios p-etentța comunicării. 
Comedia este aici replica spontană a•
inconsistentei activismuluf nereflexiv, 
viața, dragostea, crima fiind, tn fond, 
chestiuni care se pot arania. în infer
nul vesel al universului lui Ion Băieșu 
stările negative sînt devorate încă de

_________

la naștere de o amorfă pozitivitate. 
Există soluții pentru toți așa cum 
există certitudin,ea că mline va ti o 
nouă zi identică cu cea preceddhtă. In
vesti# cu rudimente de caracter și 
conștiință de sine hipertrofiată adesea, 
eroii apar intr-o postură amenințătoa
re atunci cind promit că știu ce au de 
făcut, pentru viitor. Este momentul in 
care alibiul, vechiul alibi, i-a părăsit 
ori a fost renegat și trebuie să ne aș
teptăm la proliferarea, acum tub sem
nul seriosului și » intransigenței mo
ralizatoare, a aberației.

In spectacolul’ de la Teatrul Bulan- 
dra. regizorul Cornel Todea și-a afir
mat preferința pentru aspectele mini
malizatoare ale textului, adăugind pro
zaismului excesiv vagi efecte senti
mentale, în limitele bunului simț. în
cercarea de umanizare a ceea ce este 
calp și futil transportă evenimentul 
Intr-un context incert, dar lipsit de 
forța ambiguității. Aerat și semnifica
tiv prin coerența spațiului de joc, de
corul lui Dan Jitianu. Ovidiu Schunla- 
cher și Aurel Cioranu realizează o 
bună comunicare scenică personajelor 
Bubulac*  și. respectiv, Gică Crucescu. 
Tamara Buciuceanu. interpreta Eleo- 
norei. îngroașă exagerat trăsăturile ex
terioare, de rapid efect comic» Bun 
Mihai Vasile Boghiță. în rolul episodic 
a! Milițianului, Mihal Mereută. Gelu 
Colceag. Cătălina Pintilie. Aurelia So- 
rescu și Nora Gton însuflețesc în mod 
diferențiat celelalte personaje.

Valentin Dumitrescu

Afișele anunțlnd „un nou film isto
ric de Sergiu Nicolaeseu" vor parcă 
să atragă atenția asupra unei vocații 
evidente a autorului către temele ma
jore, mustind de probleme, idei și ac
tualitate. De fapt trebuie să conside
răm că este vorba de un nou film al 
Iui Sergiu Nicolaeseu, istoric sau nu, 
că este vorba de un nou film al unuia 
dintre cei mal buni profesioniști ai 
genului. în contextul operei realizate 
pină acum, filmul istoric — deși a în
cununat cu glorie autorul prin succe
sul filmului Mihai Viteazul — a ră
mas o veleitate, ceea ce nu implică 
forța' și responsabilitatea față de vi
itorime a vocației. Căci Dacii, prin 
tzul căutat de super-producție și efec
tele excesiv butaforice, diminuează 
tema aleasă, tar Pentru patrie reali
zează o înșiruire de scene de luptă — 
cimpuri de onoare atit în conștiința 
neamului cit și in declamațiile făcute 
adesea in film —. alternate de dialo
guri, cărora le lipsește patetismul ele
vat, necesar operei de vocație. Filmul 
este mai mult opera unui profesionist 
rutinat decit a unut artist de vocație. 
Ceea ce S^rgiu Nicolaeseu a realizat 
fn episodul filmului pentru TV, cu a- 
ceeași temă — războiul pentru inde
pendentă — o viguroasă concentrare 
de forță șl emoție — pierde in filmul 
de lung metraj. Există totuși . citeva 
momente de emoție generoasă și fi
rească : „Deșteaptă-te Române" de la 
începutul filmului, moartea maiorului 
Sonțu, anunțarea căderii Grivitei de 
către Peneș Curcanul, anunțarea mor- 
ții infirmierei Eleonora Maria Cerchez, 
atacul cavaleriei, defilarea trupelor bi
ruitoare pe sub arcul de triumf. Fil
mul rămine insă fără rotunjimea și

consistenta operei de artă. Documenta
rul nu este bine asimilat de intenția 
artistică, iar realizarea artistică nu de
pășește informația documentară. Tot 
ceea ce ține de tehnica profesională 
este bine structurat, ca in toate filmele 
autorului, fiind vorba, așa cum am mai 
spus de un remarcabil profesionist. 
Tot ceea ce ține de fond, de lumea de 
idei și dezbaterea lor este plat. Or, 
filmul acesta, anunțat ca film istoric, 
era necesar să respire și să transmită 
ceva despre permanenta sufle
tului românesc, conceptul româ
nesc despre popor și națiune,
nu numai in cuvinte ci și în subte
ranul materialului filmic. Atro
citățile războiului, cruzimile ce apar 
inerent In focul luptelor, grotescul 
multor situații, specific umane (une
ori gratuite și lipsite nu numai de 
9ens dar și de filtru estetic), momen
tele limpezi, chiar pure, ale relațiilor 
dintre oameni, avintul sincer, năvalnic 
al celor care pină la urmă s-au dove
dit a fi eroi. îndoielile și speranțele, 
sacrificiul și satisfacția izbinzii, stnt 
prezente in film cu abundență dar nu 
acoperă cerințele temei propuse. Acest 
film trebuia să atingă emoția univer
sal valabilă, nu să rămină apropiat 
numai nouă, celor ce cunoșteam isto
ricul dinainte. Gravitatea ideii se risi
pește în înlănțuirea faptică a acestui 
film. Impecabilul profesionist a negli
jat artistul din el insuși, necerîndu-i 
cît trebuia să-i ceară.

Corina Cristea
P.S. Ne exprimăm mulțumirea pen

tru reluarea de către televiziune a fil
mului seria] Războiul de independență.

• îmi plac emisiunile lipsite de 
ostentație. Emisiunile pe care crainice
le televiziunii nu le anunță cu două- 
trei ore Înainte. Emisiuni frumoase, 
modeste și cuminți ca fata moșului cea 
sfioasă. Emisiuni care trec prin pro
grame, tar uneori de pe programul 1 
pe programul 2. in vîrful picioarelor 
parcă, subțilndu-se foarte ca să Înca
pă intre celelalte. „România pitoreas
că". „Tezaur folcloric". „Meridiane cul
turale", „Agenda cultural-artistică", 
iată numele a citeva din aceste emi
siuni care, deși nu vor fi niciodată 
transmise sîmbăta sau duminica la ora 
8, seara, sînt simpatizate, chiar stima
te și pentru onestitatea efortului rea
lizatorilor. dar mai ales pentru dorința 
acestora de a se înscrie exact tn aria 
lor tematică în ce ne privește (con- 
tinuînd să credem că emisiunile con
sacrate literaturii, inclusiv recitările 
care de obicei intermediază între două 
emisiuni mari, sint încă prea puține și 
nu Întotdeauna bine plasate în pro
gramele televiziunii), nu putem să nu 
recunoaștem semnele bune din ultima 
vreme, concretizate mai ales în aceas
tă modestă „agendă" a Julietel Țintea 
și a colegelor sale, o „agendă" cu pa
gini mici, e adevărat, dar multe și 
diverse, care îl pot orienta in ultimă 
instanță pe telespectatorul care o ..răs
foiește" simbătă după-masa cu gindul 
la Chaplin.
• Horațiu Mălăele eate un tlnăr ac

tor care se afirmă de la un spectacol

Onestitatea 
efortului
la altul prin expresivitatea sa deosebi
tă in rolurile dificile care i se încredin
țează. Un asemenea rol a fost cel din 
„Muntele", piesa lui D. R. Popescu, te
levizată marți, 2 mai, în interpretarea 
Teatrului tineretului din Piatra Neamț. 
Ciudatul rege dac, Dromichete, care își 
împărțea timpul între aibinărit și filo
zofie, ziua, și luptele cu invadatorii 
macedoneni, noaptea, a găsit tn Mă
lăele un interpret excelent, bine se
condat de ceilalți. Ne-au plăcut mai 
puțin costumele si scenografia, care, în 
pofida bunelor intenții ale autorilor, ni 
s-au părut puțin „prețioase",

• Continuă să aibă mare succes, 
mare. „în alb și negru", o emisiune 
care în ultimele săptămîni și-a diver
sificat sursele șf. implicit, și-a lărgit 
Ilustrația zoolngică. Corbul Inky, ursu
lețul Panda, mangusta, găinile mater
ne. ciudatele prietenii dintre unii cîîni 
și unele pisici și atitea alte asemenea 
„Istorisiri" ii atrag tn fața tele
vizorului nu numai pe cei mici 
ci și pe cei mari. Sugerăm deci, 
pentru stabilizarea succesului, reluarea 
in cadrul acestei emisiuni a unor sec
vențe „7.00“ din „tele-enciclopedia" de 
altădată După cum sperăm de la un 
timp să revedem și „Oblio sau Țara 
capetelor țuguiate", reprogramat pen
tru frumusețea muzicii, desigur, dar $1 
pentru morala sa atit de subtilă.

Iulian Neacșu
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Inbese drumuL.
Urmare din pag. a 3-a

— Ct turrit *t  m par mai gația realitate in 
teatrul p*  car*  il **rie$l  T
- Dup*  Bltimete rad.ograf:i. nu garantez câ 

pt.tr c'.eva nie nu vor f: altele, cvra ce mA 
enervează La „eroii*  pieselor mele, ca ft In cele 
ale cootnațikr mei «ale lipea flagrant*  a unui 
ion cftftmL eataf.L P*r«XMj*le  noastre tint mi
nate de ep>=a teptetor ft de mrrinlk morale «au 
<te peod-jcue pt care le an de îndeplinit, atit 
de unpenae tacit aa mai an timp dedt pentru o 
vtaU w • rapueA ampUU, a»aanciativA. direct*,  
mac*.  Ornai cete totuși un tezaur fabuloe de 
aenoefti a aat.nurt. a*u  am !_iv*u:-o  nu numai 
de la Borge*.  Marquee ft Bellow. Dm picate 
pirmrwjtU nanctr*  nu au in cap decit „beton*  
ft dteva ton despre moral*,  nu prea multe ca 
ta aa tt încurc*  unele cu altele. De aici rezult*  
fteae eu • poluție aoctalîr.*  îngust tntelea^*.  
Frreaaajrh tai Ceftov m plingeau că nu citesc

constantin 
abăluță

marian drumur
Călătorie 
intr-o călătorie
Stau întotdeauna la fereastră 
cite-un cap de om trece prin dreptul ferestrei 
pleoapele mele capătă o vibrație secretă 
mama muri sint ani de-atunci ți an] 
sau nu mai mult de citeva ciocănituri la ușă 
sau e igirieturâ perfidă pe geam 
înclinația ploioasă a tablei pe case miei 
iluzia unui pahar rotit pe degete pină 
cind lumina se filează 
și kounele plutesc lin prin odaie 
și trențele lingușesc dușumeaua.

a.r* r*
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et? De

O au aa

— V=
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Oad

tal aapva
- Ca

puțin 
octoaara 

crftbi

P*** 
de îndreptar»- 

daci ar fi trebuit 
al m-tea ? Dar ftii 

iramaturg 
rb unui 
cri chiar 

xX Ce, * putui T

clipa unei zile
dată cu Dumitru Iroane mai coboriră 
cîtiva călători oe peronul gării : pa
sageri ajunși la destinație, căutători 
de apă proaspătă, fumători Înțepeniți. 
Aerul proaspăt al răsăritului, gura

și ochii uscati îi aminteau de graba pe- 
spre gară, străzile întunecate și tăcute, 
forfota sălii de așteptare, lumea de la

amară 
destră 
pustii, 
casa de bilete, tremura] înainte de îmbarcare. 
Se îndreptă spre ieșire tinind în fața sa vali- 

, recapltulîndu-șî orele predestinate ale 
l acelei zile : hotel, conferință, oraș, reîntoarcere.

Mai fusese în hotelul la care se oprise ; avea 
certitudinea că este de-al casei și primi satis
făcut cheia unei camere cu ferestre la stradă, 
împreună cu asigurarea că nu va fi deranjat 
inutil cu un colocatar. Urcă destul de repede 
scările și pătrunse în cameră: trei paturi 11 
așteptau. îl alese pe cel din unghiul mort *1  
încăperii, unde nu risca să-1 tragă curentul. 
Puse valijoara pe pat. o deschise, scoase cele 
două cămăși de schimb și aranja in baie trusa 
de toaletă. Rămase un timp în fata oglinzii, 
cercetîndu-șe. apoi reveni, puse cămășile in 
dulap. îsi aranjă hainele în ordine pe un ume
raș. îmbrăcă pijamaua și atirnă umerașul in 
dulap ; scoase dosarul cu acte, mută valijoara 
pe un taburet, se întinse pe pat și incepu să-și 
recitească expunerea ce urma s-o susțină ta 
conferință. Mina lui acoperea cite o jumătate 
de pagină.

După puțin timp. își întrerupse recapitularea, 
se sculă și se duse la trasa de toaletă, de unde 
luă vată, făcu două ghemotoace și le puse in 
urechi. îsi reluă lectura, în pat. După citeva 
file, atipi-

Se trezi 
arăta ora 
meticulos, 
buzunarul 
cuie ușa, 
la recepție.

Strada luminoasă și puțin animată. înfrun
zită. cotea domol în depărtare, unde casele se 
îngrămădeau și se ridicau. înfrătindu-se cu ver
deața dealului punctat de pilonii rețelei de 
înaltă tensiune. Coamele altor dealuri se con
turau in depărtarea circulară a orașului, mai 
palide și mai înalte, pierzîndu-se în albastru 
de munți și ceruri.

Dumitru Iroane găsi lactobarul pe care-1 
căuta, zăbovi asupra felurilor de mîncare și le 
alese atenti prinzul nu-1 împiedică să-și reca
pituleze divizarea timpului ; aprecic că ii reu
șeau două ieșiri in oraș, pentru mici cumpără
turi cit și pentru a constata schimbările 
rioare ale străzilor. Mestecînd, își scrută 
senii, — haine, priviri, gesturi asupra 
riilor.

Ieșind in stradă, se decise 
ximativă spirală, luind ca 
lactobarul. Regăsi maroniul 
de ferestre, „maro de B...“ 
spună, stucaturile clădirilor 
plantate din loc în loc. balconate 
trecătorii civilizați. ..Vitrinele sint 
nate decit la noi. își spuse, unele 
le-am văzut în altă parte, posibil

ta •

M» ioara, 
' l acelei

— O

ce a

Iubire
Singe așezat pe hemurile negre 
cite păsări ai numărat 
Pe-afarâ nu-i rugă de pași 
dar deschizind fereastra străinii apar goi. 
Unul are o tipsie-ntunecată 
plină cu măruntaie de la păsări 
altul o legătură de nuiele.
Norii il conduc pe băiatul cu piinea

la subraț 
pină in dreptul morii unde se leagănă tufele 
și unde un străin pe găuri de flaut 
azvirle singele ce nu a fost iubit 
Ficuri grei sar pină pe costițe 
unde mulțimea taie crăci de tei.
Trezi*i-vâ  morților in casa de pe deal trăi-vețî 
pe-un morman de paie ți altul de zăpadă. 
Atunci din virful dealului căzu vintul 
ți rupse cărțile ți făcu ochiul bun.

brusc, ecăidat de sudoare ; ceasul 
douăsprezece. Se sculă și se îmbrăcă 
controlînd diferitele etape. Puse. in 
de la piept notita recapitulativă. In- 
verifietnd-o, cobori și depuse cheia

exte- 
come- 
farfu-

să descrie o 
punct 
ușilor
cum 

vechi,

si ta tea : uneori 
veche a aa. nknodai*  
ameliorată.

începuse Inserarea : 
barul cunoscut, eu sa 
bine pe at rin ie 
mului rectiliniu 
Iroane si nu se 
care.

Terminindu-ft 
decis să se od k 
noapte ee-1 aștepta.

în holul hotelului M 
retras si desfăcu DaruL 
Întregime, cu ate- di C -a 
tineri inzonanati pălăvr — 
pahare Înalte si fumind fără tatreruperr -Biete 
coțofene*,  isi spuse Dumitru Iroane cina 
privi. Si brusc, realiză imaginea unui interkr < 
de hangar, oameni in combineaoane negre; mi
rosul drag al metalului, parcă ars. EL. astăzr 
costum gri-fer, ceas din oțel inoaidabil. valiză •

Obiect de tăcere
Un ciine rătăcește pe străzi 
mă iau după el 
o noapte fără importanță 
• mânuță tiritâ de vint 
pe rigolă.

Ajung lingă o casă mare 
vitralii întunecate 
mirosul de benzină al grilajului 
citeva luciri de voci 
pierdute capcane 
la care ciinele miriie o clipă 
apoi pornețte iarăși 
trece prin cenușa altor pași 
se-mpiedicâ de o potcoavă 
latră la fireturile unui portar 
răvășește citeva grupuri de frunze 
apoi se ghemuiește lingă 
un zid.

__  . apro- 
de plecare 
și ramelor 

obișnuia să 
blocuri im- 
și colorate, 
mai aaezo- 
articole nu 

____ ______ _ ____  . ___ ca vizitarea 
magazinelor să se soldeze cu cumpărături*.  Ma
gazine, localuri, clădiri vechi și noi. forfota 
locuitorilor îi dădeau senzația unui explorator 
deghizat, impartial : paralel, se gindea la eta
pele de amenajare a propriului apartament, 
pentru care nu de mult timp achitase avansul. 

Un ceas îi aminti că trebuia să se îndrepte 
spre Clubul orașului. Ajunse la timp si i?i 
incepu expunerea, privind rar peste nota reca
pitulativă. îi făcea plăcere să vorbească despre 
domeniul său tehnic si se bucura că avea parte 
de un auditoriu suficient. în încheiere, răspun- 
zînd unor întrebări, admiră precizia cu care se 
completau argumentele, unidirectional, impri
mate în conștiința sa, creind adevăruri știin
țifice.

Părăsi sala mare și dună o scurtă discuție cu 
organizatorii. în care acceptă să revină și re
fuză orice fel de invitație, regăsi strada și Ron
durile sale.

îsi cumpără ziarul local si refăcu porțiuni din 
plimbarea sa anterioară, intrînd In magazine, 
răbdînd zbaterile unor solicitanti. întreblnd de 
obiecte care nu-1 mai făceau să le simtă nece-

PoeziaSteaua poetului

Și mirezmeta florilor 
Ca o câmațe de kimind 
O mvetaK

Nu i-a pierdut coroana purități 
CH forma angi rară 
încă nu e-mnn»â

Inimile noastre
două felinare

Două note
Un gre,ore 
Luminează noaptea

Sub aceaftâ-nfdțișare 
OrașeN lumii
Fac iă strălucească adine 
Steaua poetului rural

Tropul iubitei 
E o tăcere m
Formă de vioarX

Limpezite nuna de abastre ptai 
Trece peile crinul ftnotai fi tace 
Cum pe ape luna cubârindu-si out 
Formă muzicală proaspătă desface

Requiem
memento : 4 martie 1977

Șoptești despre oamenii inghițiți de pămint 
te uiți in oglindă iți răsfiri părul 
ouzul exersat prin calendare vestește 

decolarea 
unui aerolit 
ți-n spatele fiecărei imagini a miinii 
descoperi un vad cu ape fără țel 
se-napoiază viermii pe alte coridoare 
escalele triumfă ca rozătura pantofului 
seara femeile țipă scurt 
și jilțul rămine fără picior 
Apoi gitlejul puținilor martori e luminat 
cu făclii de ocazie 
hainele aduc larma plopilor prin odăi 

pustiite 
pe unde nimeni nu va efilc**  în veci 
pe-o masă un mâr așteaptă mușcătura ca 

un val depărtat 
piezișa lunecare a cerului in dimineață 
imi subțiază buzele ca pentru mari ninsori

radio
„Tinerețe,

V ■ J tinere țe...“
Eliberarea
tensiunii

Lumină
și sinceritate

Nu, nu este cazul încă, să fiu me
lancolic și să imi arunc priviri de tan
drețe sau minie în urmă, dar tinere
țea pe micul sau marele ecran, in pre
să sau radio îmi creează mereu senza
ția trăirilor pure in care orice sunet 
fals poate strica totul. Pentru că tine
rețea este virsta absolutului (totul sau 
nimic) și, contrafăcută, regizată, arti
ficioasă, pedantă etc, ea devine cel 
mai trist lucru din lume. Sau, altfel 
spus, tinerețea este o probă de matu
ritate pentru orice aspirant la creație.

Programul III, specializat (și specia
list) în probleme ale tineretului (avînd 
emisiuni cu șl despre tineri), a dat o 
astfel de probă la începutul lunii și 
pentru că a fost trecută cu succes nu 
mi se pare tirziu a o consemna acum. 
A fost un adevărat tur de forță (can
titativ — număr de ere de emisie, și 
calitativ) ce-a necesitat nu numai 
muncă, dar și putere de creație și se
lecție, de clarviziune și gust.

Ediția specială a lui T’~8, dedicată 
zilei tineretului, pregătită și compe- 
rată de Octavian Iordăchescu, a cu
prins practic Întreaga gamă a prezen
ței tinerilor : de la brigadierii (prezen
tați de Lucian Sîrbescu) canalului de 
navigație Dunăre-Marea Neagră pină 
la studenții din diversele centre uni
versitare, trecind prin portrete ale ti
nerel generații cu ajutorul radiorepor- 
tajului, știrilor, interviurilor, versuri
lor, muzicii.

Un dialog cu tineri participant! la 
Festivalul național „Cîntarea României" 
ne-a fost propus în „Clubul tinereții"

__________________________________  

de către George Enache dovedind. încă 
o dată, intr-o emisiune de aleasă ți
nută artistică, răspunsul de conștiință 
și talent al unei generații născute, 
crescute și educate în spiritul dreptă
ții și adevărului, libertății și fericirii.

Din caseta tehnică a celor trei ore 
realizate de Marius Grozea la „Clubul 
invitaților" să reținem : formula aleasă 
pentru ziua a doua a lunii triplex 
(foarte bine susținut și de Teodor Man- 
caș — de la Iași, Melania Du șa — de 
la Cluj. Cornel Sorescu — de la Craio
va), prezenta tinerilor folkiști desco- 
periti acolo unde „Clubul invitatilor" a 
realizat emisiuni-spectacol : Rose Karl, 
Ionel Bașno, Domokos Arpad, Petra 
Colar — nume de care sperăm că vom 
mai auzi, și tot la capitolul muzică să 
consemnăm numele lui Daniel Voinea 
de la liceul „G. Enescu" — o certă 
speranță a viorii românești, și acel 
foarte interesant grup folk de la Iași 
premiat la festivalul „Primăvara bala
delor" pentru „Ori eu, ori tu, ori el, 
ori noi", (cel mai bun cîntec politic), 
cea mai percutantă apariție în muzica 
tinără în ultimii ani.

Genericul sub care s-a înscris „Clu
bul invitatilor", „Cu gîndul și fapta 
omagiu patriei și partidului", și-a gă
sit o fericită expresie în cuprinsul emi
siunii acoperind un spațiu atît de larg 
incit ea. realitatea prezentă în emisie 
prin radioreportaje, transmisii în di
rect, comentarii, a fost a întregii țări.

Constantin Stan

Unul dintre cele mal complicate lu
cruri pentru persoanele care se ocupă 
cu comentarea periodică a „faptului*  
plastic este să scrie despre un artist 
deja cunoscut, care are deja o reputa
ție consolidată, un stil de factură per
sonală interior Îndelung comentat. 
După ce unui artist plastic I se dedică 
o carte, el ajunge să fie considerat 
automat un clasic în viață. 
Odată formată „cota critică", cei care 
vtn cu condeiul mai tirziu. conform 
unor practici destul de înrădăcinate, ar 
trebui să caute cel mult adjective, 
al căror număr oricum este limitat, 
căci unghiul de abordare al creației 
maestrului sau virtualului maestru 
este deja clarificat de intervențiile ce 
i-au consolidat renumele. în această 
situație delicată $1 destul de fără ieșire 
ne găsim noi in fața lucrărilor expuse 
de Ion Pacea la Muzeul de Artă al 
R.S. România,

Să ne asociem iminentului cor de 
laude, mi se pare inevitabil, deși so
luția ar fi ușor facilă. Să scriem cu o 
detașare rece nu se poate, de
oarece s-ar putea face observația că 
am scris uneori cu mult mai multă 
căldură despre tineri debutanțl. aflați 
în pragul afirmării, sau despre per
soane venerabile aflate in preajma 
viratei abandonării marilor confruntări 
cu propria experiență creatoare.

Deci ce și mai ales cum să scriem 
ceva nou despre un artist de talia lui 
Ion Pacea in condițiile cind automat 
trebuie să avem in vedere faptul că 
expoziția sa de guașe este adăpostită 
de o instituție de prestigiu care nu 
lasă dubii asupra semnificației mani
festării, indicind automat faptul că cel 
la care ne referim are un loc fixat 
in dispozitivul istoric al valorilor ar
tistice ?

Pictorul se arată a fi același tehni
cian desăvirșit al echilibrării maselor 
mari de culoare. Obligat de natura 
tematicii ciclului prezentat — o suită 
de peisaje marine — el diferențiază 
subtil tonurile albastrului conferlndu-i 
aspecte aproape ireale. Stărilor diverse 
sufletești ale pictorului in fața prive
liștii etern schimbătoare a mării li 
corespunde tentativa de a atribui cu
lorii o funcție simbolică. După vizio
narea întregului ciclu se are o imagine 
mai clară a ceea ce înseamnă pentru 
pictor un roșu intens, un galben-ocru, 
o violentă izbucnire de galben.

Există in unele din aceste lucrări o 
anume tensiune internă prin care ni 
se pare că în creația lui Pacea se 
afirmă un tip de Încărcătură spirituală 
pină acum mai puțin pusă in evidență. 
Un dig pierdut in mare pare Ia un 
moment dat un cap de pod spre un 
sfirșit de lume ; un vas singuratic este 
un mesaj trist într-un amurg nedefinit.

Această dramaticitate. această izbuc
nire a efectului, controlată pină acum 
de artist cu o grijă ce unora le-ar 
putea părea excesivă, ni se pare a fi 
elementul esențial de noutate adus in 
contextul creației lui Ion Pacea de 
expoziția de la Muzeul de artă. Puter
nică. degajînd energie, carnală, cu
loarea din lucrările sale se refuză de 
această dată net incantației, decorati
vului. Pasională, de multe ori violentă 
ptnă la stridență, ea ne vorbește des
pre un Ion Pacea care lasă să se ma
nifeste In voie natura sa interioară, 
care participă la spectacolul grav al 
ciocnirii elementelor primordiale ale 
anticilor ; aerul, apa, văzduhul. Pe ele, 
cu o voluptate aproape primitivă, le 
celebrează pictorul.

Grigore Arbore

Printre concertele ultimelor săptă- 
mini, unele de ambiție a tehnicii și vir
tuozității, altele de accente tematice, 
radiază o seară fermecătoare, un reci
tal dat recent la Conservator de către 
clasa de canto a profesorului George 
Ionescu. Poate nu ne-am fi oprit la el 
dacă tocmai acest farmec, o naturalețe 
de izvor, o bucurie neprefăcută de a 
cinta, nu ne-ar ti amintit că există 
încă talente neasprite care împărtășesc 
fără stavilă lumină și sinceritate.

Ne referim în primul rind la tînăra 
soprană Olimpia Ciocoiu, a cărei voce 
pătrunzătoare, deschisă, de mare lim
pezime. a condus cu dezinvoltură în
tregul recital, fără să piardă nimic din 
înțelegere, fie că il interpreta pe Mo
zart, fie că era vorba de Enescu sau 
Bock. Cu aceeași naturalețe a cintat 
vesela arie din „Motanul încălțat" de 
Trăilescu și delicata, nuanțata „Nuit 
d’etoiles" de Debussy, luminlnd fără a 
dori să iasă în evidență cvartetele și 
terțetele vocale (cu Ana Maria Funar, 
Mircea Nedelescu, Valeriu Turcu sau 
Grigore Năstase) — adeseori chiar 
„salvînd" o piesă muzicală („Zboară, 
pasăre, departe", unul din terțetele 
cu inflexiuni populare de Hilda Jerea 
care reclamă multă acuratețe).

Un partener cu inteligență și sensi
bilitate s-a dovedit a fi baritonul 
Viorel Nicolaescu in duetul „Nun Lie- 

besweibchen" de Mozart sau în „Gra- 
zie agl’inganni tuoi" — voce de ase
menea deschisă, potrivită tnsă mai de
grabă într-o arie de Ceaikovski decit 
de Wagner (aria lui Wolfram din 
Tannhăuser). amploarea wagneriană 
cerînd Heldenbarytoni de maturitate. 
Calitățile naturale dăruiesc însă aces
tui tînăr interpret o reală putere de 
convingere.

Dintre ceilalți interpret! îl mai pu
tem remarca pe Valeriu Turcu, bari
ton cu bună stăpînire a unei voci fru
moase și bine cultivate : sensibil în 
duetul din „Flautul fermecat", plin de 
haz in aria lui Gianni Schicchi de 
Puccini, dovedind deopotrivă subtilita
te și amploare vocală in aria lui He- 
rode de Massenet, imprimind cvarte
tului de Zaninelli „The water is wide" 
timbrul nostalgic al cintecelor popu
lare americane.

O scurtă istorie a muzicii s-ar putea 
scrie pe marginea acestui recital. Con
certele Conservatorului, pe lingă fap
tul că afirmă și confirmă talente (în
deosebi, după cum vedem, cîntăreți — 
care n-au cum să debuteze, asemenea 
instrumentiștilor, din fragedă junip), 
sint și instructiv construite, prezentate 
de studenți la muzicologie, intr-un cu- 
vint, o școală ideală pentru public.

Grete Tartler
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Al. Ivasiuc (»
Seară de poezie

la Sibiu
Valorificînd 

potențialul creator din cenacluri
/

• In ziua de 22 aprilie a.c., la invitația Casei 
de cultură a sindicatelor din Sibiu și a Cen
trului de librării din Sibiu, Cenaclul „Luceafă
rul" a participat la o seară de poezie în cadrul 
celei de-a doua ediții a Festivalului Național 
„Cîntarea României". Oaspeții bucureșteni, 
Liliana Ursu, Ioana Ieronim și Ion Gheorghe, 
au citit din versurile lor. Prefațată și condusă 
de către directorul Casei de cultură a sindica
telor din» Sibiu, Gheorghe Buțiu, seara literară 
a cuprins un important număr de poeme in 
lectura unor autori aparținind mai multor 
cenacluri sibiene : Maria Leleștean, Dumitru 
Sărac, Viorel Precup, Anca Ionaș, Daniel Suciu, 
loan Radu, M.C. Oros, Dorin Constantin. Diver
sitatea ..vocilor", calitatea versurilor recitate, 
însăși existenta mai multor cenacluri foarte 
active în Sibiu și participarea atîtor amatori de 
poezie avizați, dovedesc, o dată in plus, seriozi
tatea mișcării culturale din Sibiu, în zona 
creației lirice. Manifestarea a fost întregită 
printr-o serie de cîntece folk interpretate de 
Gabriel Orban, Adriana Mocanu și Gheorghe 
Spătăceanu, iar Nelu Spătăceanu, recunoscut 
recitator și Gabriel Orban au interpretat poezie 
contemporană.

CENACLURI
DIN SIBIU

Început de april
O mină.
Apoi cealaltă
Mi-am dus la ochi,
Mă dor.
Praf și vini,
Vint și praf se plimbă prin ei
Cum țipătul fecioarei închise
In templul vast
Al unui zeu rătăcitor.
— Plingi ! Continuă ei ;
Lacrima alungă murdăria.
— Dar nu pot plinge pentru necurat.
— Atunci plingi pentru soare !
— Da, voi plinge pentru soare !
Cind am terminat era dimineață, era Inmină. 
Lingă mine o narcisă încerca să se deschidă.

Maria Leleștean

Apoi
Apoi floarea
se cufundă intr-un val
iar un mugur
se aprinse și arse ușor 
neauzit de nimeni.
Floarea
fu adusă
pe plaja infiertintată
de un soare fix și halucinant.
De aici o luă vintul 
sărat 
și-o înfipse in părul Ei de lumină.

* —* • * «wwwitf W- • — — -
Apoi marea și amurgul 
mă re pre sen tară pe fața netedă a itincii, 
stind in genunchi ;
pe frontiera dintre două lumi 
mușcind dintr-o piatră.

loan Radu

R
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rimim în continuare numeroase volu
me in care văd lumina tiparului în
cercările literare ale membrilor ce
naclurilor și cercurilor ce funcționează 
pe lingă instituțiile de cultură din 

localitățile țării. Toate acestea constituie o do
vadă grăitoare a intensului spirit de emulație 
sub semnul căruia se desfășoară cea de a doua 
etapă a Festivalului „Cîntarea României" și in 
domeniul creației literare de masă.

PANTHEONUL NESTINSEI IUBIRI. Sub 
acest titlu. Cenaclul scriitorilor din Hunedoara 
intitulat „Flacăra" realizează un pliant conti- 
nind șapte mici plachete de versuri semnate de 
poeți cunoscuti cum sint Iv Martinovici (Fluie
rul lui Pann), Eugen Evu (Dragă Omule), Dan 
Constantinescu (învestitură), Valeriu Bărgău 
(Epistolele tinărului Theodosie), Neculai Chirica 
(Lina de aur) la care se adaugă două nume noi. 
susceptibil fiecare, dată fiind prospețimea tonu
lui liric, a realiza autentice debuturi editoriale : 
loan Evu (Prea iubire), Mariana Pândaru (Ma
cii pămintului). Subliniem, deci, ideea generoa
să a inițiatorilor acestui pliant de a da glas 
unitar, armonios, vocilor poetice din ținutu
rile hunedorene, chiar dacă, așa cum spuneam 
unele dintre ele sint deja consacrate, iar altele 
se află de abia la început.

EXCELSIOR. Al XI-lea volum editat de Co-
mitetul Central al Uniunii Tineretului Comu
nist dă in continuare expresie atit de pasio
nantei preocupări a elevilor din întreaga tară 
pentru creația poetică. Culegerea conține cele 
mai bune lucrări ale elevilor participanti la 
concursul de creație literară „Tinere condeie". 
După un cald cuvint înainte semnat de 
poetul Ni colac Dragoș. sumarul cuprinde 
poezii repartizate pe cicluri, semnificativ inti
tulate : Omagia partidului părinte, Cîntarea 
României. Centenar gl«ri«s. Elogia peste veacuri. 
In inimi a-nflarit un cintee. Confidente lirice. 
Eroi de legendă. Departe de a fi doar rezulta
tul unui act formal de organizare a sumarului, 
o asemenea diversificare pe cicluri exprimă, in 
mod real, multitudinea aspirațiilor in ordine 
tematică de care sint animați cei peste 100 de 
tineri semnatari, din rindul cărora cel puțin 
ci ti va se vor detașa, devenind, probabil, repre
zentanți ai noilor generații de poeți români 
contemporani.

INTERFERENȚE. Apărut sub egida Institutu
lui de istorie si teorie literară ..George Căli- 
nescu". suplimentul literar Interferențe adună 
in sumar un important număr de studii, 
poezii si fragmente in proză semnate de mem
brii Societății literare „Relief Românesc". Sem
natarii sint cadre didactice din București. Vo
lumul se deschide cu un cuvint înainte semnat 
de Al. Dima. urmat de pătrunzătorul eseu Li
teratura si arta in condițiile revoluției științifice 
si tehnice contemporane de George Macovescu. 
De acord cu Al. Dima. in ceea ce privește sec
torul de poezie, remarcăm si noi trame precum 
G.G. Ursu. loan Cosxea. Gheorghe Burcescu. 
Constantin Răducanu. G. Dută-Miclosanu. Po
pescu Cer. Serafim Pislaru. Ionescu Palas.

ATELIER AL CERCURILOR LITERARE. E- 
ditura „Facla" a avut inițiativa de a tipări un 

masiv volum, beneficiind in același timp de ex
celente condiții grafice, in care se reflectă ac
tivitatea unui număr important de cenacluri 
existente in Arad. Caransebeș Comlosul Mare 
(iud. Timiș). Deva. Făget (iud. Timiș). Orașul 
dr. Petru Groza. Hunedoara. Lugoj. Lupeni. 
Oradea. Petroșani. Reșița. Sinnicolaul-Mare. Ti
mișoara. comuna Varias (jud. Timiș). Fiecare 
din cenaclurile amintite este recomandat citi
torilor intr-o succintă si semnificativă pr.;~- 
tare, după care urmează selecții — din păcat 
nu indeajuns de exigente — din poezia și pruia 
propriilor membri.

GORJUL LITERAR. Cel mai recent număr al 
publicației goriene. apărut sub eu.da Co.r.:.aiu
lui județean de cultură si educație socianră «i 
al Centrului de indrumare al creației pooui^re 
si a mișcării artistice de masă, confirmă tradi
ția cărturărească, umanistă a iote!-, “miilor din 
Tirgu-Jiu in ceea ce privește oaJtunea pentru 
creația literară. Avind structura unei auten
tice reviste, Gorju literar, și de data aceas
ta, inserează un mare număr de cicluri de 
poezie (semnatari George Amar. Ion Anastasia. 
Artur Bădița. Ion Cănăvoiu. Constantin Ciobe- 
tea. Sergiu Cosciud. Dumitru Dănău. Ni cola e 
Diaconu. Miron Dobroiu. Maria Dincă. Florica 
Dumitru. Adrian Frățiiă. Viorel Gărbaciu. Va- 
sile Gogonea, Ion Guran. Romeo Ionescu. Tra
ian D. Lungu. Tudor Voinea si alții), mai multe 
„proze scurte" semnate de Aurel Antonie si 
Miron Dob roi u. trei piese de teatru semnate de 
Ion N. Rădoi. Traian Tismănaru si Gheorghe 
Ance, si o suită de eseuri critice aparțin'nd lui 
Vasile Cărăbiș. Adrian Popescu, Iancu Popescu 
și Octavian Ungureanu. Nu lipsesc. desigur, 
nici atit de mult gustatele producții umoristice, 
epigrame și fabule ale căror înzestrați autori 
sint Adrian Becberete. Ion Cănăvoiu. George 
Lungoci. Grigore Lupescu si Stei ian Sterescu.

MEHEDINTIUL LITERAR. Centrul iudetean 
de indrumare a creației populare si a mișcării 
artistice de masă Mehedinți, pe linia unei tra
diții deia cunoscută si apreciată. tipărește 
această cule»» ■ de versuri si proză a membri
lor cenadur.kw literare din iudet Alături -de 
consacratii Valeriu Armean u. Romulus Cojo
carii. rieana Roman. si Victor Rusu. culegerea 
atrage atenția .assisra unor promițători poeți 
tineri cum sint Dan Bosoancă. Emanoil Catan. 
Ion Conac. Victoria Dumitrescu. Constantin 
Ghiculescu. Victoria Hioară. Emilian Iachimov- 
schi. Constantin Miiitescu. Viorel Mirea. Geor
ge Roșea. Ion Serban Drincea si Laurian Stăn- 
chescu. Proză semnează Mihai Antonescu. Ni
colae Calomfirescu. Sofia Drăghici, Adriana 
Fincă si Gheorghe Marin lovănescu iar reportai 
Virgiliu Tătaru.

Succintele noastre considerații oe marginea 
celor cinci culegeri literare nu se vor decit un 
sincer elogiu adus numeroșilor si pasionatilor 
creatori de literatură de ne cuprinsul 'ntreeli 
țări. profund antrenați în viața cultural-artis
tică a localităților unde muncesc si unde, tot
odată. iși împlinesc nobila lor pasiune pentru 
frumos.

Cronicar

acul (1976) este un roman politic pur, 
o paralelă care se folosește de mișcarea 
epică pentru a face o demonstrație 
ideologică. Ceea ce Al. Ivasiuc a spus 
in eseurile și romanele sale anterioare 

privitor la nașterea și exercițiul puterii, rezumă 
și traduce acum intr-o proză cu o structură mai 
simplă și un ritm mai alert. Reflecția nu a 
dispărut din text, însă reflecția nu mai ia forma 
cazuisticii abstracte. Ea este subordonată unei 
idei și urmează o schemă prestabilită. Racul 
descrie o lovitură de stat într-o republică sud- 
americană, dar evenimentele sint astfel înfăți
șate incit ele s-ar fi putut întimpla in oricare 
altă parte. Scriitorul are. de altfel, grijă să lăr
gească frontierele geografice, introducînd in 
cartea sa un grec (Don Athanasios) care ajunge 
dictator, o teroristă arabă (Tahereh), o ameri
cancă din nord (Deborah Kirk), un localnic 
(Miguel), evitînd sistematic, pitorescul acela 
nebun pe care il aflăm in proza sud-americană. 
Chiar cind face descrierea mediului (cartierul 
sărac Vieja). descrierea este strict funcțională. 
Groapa Vieja seamănă cu oricare alt cartier mi
zerabil văzut in filmele realiste ; sărăcie, vio
lentă, promiscuitate etc.

A). Ivasiuc vrea să facă studiul mecanismului 
puterii și recurge la un cadru simbolic-abstract 
pentru a fi mai liber in demonstrație. Culoarea 
locală, psihologia, caracterele, aventura (termeni 
esențiali in proza exotică) nu intră in prevede
rile sale. Oamenii n-au psihologie in Rarul sau 
au psihologia atitudinii lor față de putere. In 
fapt, temele intime ale romanului sint Puterea 
și Frica, mediatorul intre ele fiind Miguel, un

Nicolce Ovejan : „Tensiune"

individ slab moralmente, fascinat de frumusețea 
abstractă a teroarei. El stă in anticamera forței 
(este consilierul lui Don Athanasios) și, ca toți 
eroii lui Ivasiuc, nu poate lua o decizie elibera
toare. Avusese simpatii de stingă, dar a ajuns 
printr-o inexplicabilă evoluție omul de încredere 
al unui tiran. Neavînd o ideologie și o etică, 
Miguel nu are. Intr-o lume politizată (unde no
țiunile se confundă !). o psihologie în sensul 
clasic al prozei. O psihologie, totuși, există în 
această voință de estetism pur in politică, însă 
Al. Ivasiuc nu o analizează pentru că nu drama 
șovăitorului Miguel este elementul principal in 
Racul ci descrierea unui sistem de exercitare a 
violentei in societatea modernă.

Miguel a fost apropiat, din pricina goliciunii 
lui interioare, de Ulrich, „omul fără calități" al 
lui Robert Mușii, despre care Al. Ivasiuc a scris 
citeva pagini entuziaste. Cazul personajului mu- 
silian este, totuși, altul : istoria unui om care 
renunță să aibă o vocație șl. prin exacerbarea 
acestei voințe, se profilează la urmă un destin 
și o psihologie în negativ. Pentru că a nu avea 
în grad maxim ceva este uneori mai semnifica
tiv și mai pregnant decît a avea. Amplitudinea 
absenței poate să fie, pentru un individ, semnul 
unei structuri interioare reprezentative. Miguel 
este un observator fără personalitate și rolul lui 
in Racul este să treacă prin compartimentele 
mecanismului politic și să urmărească tehnica 
opresiunii. Nu este nici măcar un personaj-con- 
eepi cum sint atitea în literatura lui Ivasiuc, 
unde oamenii nu trăiesc niciodată In afara unei 
idei. Romanul nu este scris, apoi. în stil de 
epopee ironică. răspindit in proza modernă, 
dimpotrivă, nota gravă se remarcă de la început. 
Al. Ivasiuc folosește ca orice om inteligent iro
nia, însă gîndirea lui nu construiește în ironie

Istoria 
tiranie 
Ivasiuc 
pe față

ori grotesc. Speculația caută cauzalitățile ascunse 
și imaginația sa epică dă totdeauna roată mari
lor categorii. Demonstrația este, din această cau
ză. mereu încordată, crispată, ideea este terori
zată de nuanțele ei (mai ales în primele ro
mane).

Racul restrînge acest evantai eseistic și urmă
rește cu o pasionalitate rece o temă anunțată in 
primele rînduri. „Ați dorit teroarea, s-o punem 
la punct ca pe o întreprindere eficientă". Cel 
care vorbește cu atita lipsă de scrupule despre 
o faptă atit de abominabilă este Don Athanasios, 
simbolul puterii. El vrea să instituționalizeze te
roarea și pune la cale o tehnică a supunerii care 
începe prin a îndepărta din vocabularul indivi
dului noțiunile de justiție, răspundere și chiar 
noțiunea de individ ca atare, suspectă pentru că 
implică ideea de diferențiere. Individualismul 
este o psihologie (teorie) subversivă, și Don 
Athanasios vestește perimarea ei. Curios, așa 
gindește, dar din cu totul alte motive, și 
Malraux in Etre et Dire șl în texte mai vechi. 
El consideră că secolul al XX-lea a trecut de la 
metoda monologului și a biografiei (bazată pe 
o filozofie a individualismului), la metoda co
locviului. susținută de o filozofie a interogației 
și a comunicării literare.

Pentru tiranul lui Ivasiuc. individul este, prin 
tendința lui centrifugă, un adversar politic po
tential, iar individualismul o concepție subversi
vă pentru că cine are conștiința personalității 
are și conștiința libertății. Don Athanasios, fost 
muncitor in Port Said și proprietar de lupanar 
la Aden, este un teoretician prea subtil pentru 
un dictator fără instrucție, iar ca practician al 
violenței adoptă un cinism neverosimil, 
arată că și cele mai absurde forme de 
recurg la un limbaj mistificator. Insă Al. 
pune personajele să-și poarte ideologia 
si să-și justifice morala prin vorbe crude și 
exacte. Cind un bătrin intelectual liber, Don 
Fernando, dă semne de nedumerire față de 
planul Jui Don Athanasios de a pedepsi preven
tiv oameni nevinovați, dictatorul nu se sfiește 
să-și ducă gindul pină la capăt : „Da. Oameni 
absolut nevinovați. De altfel, pentru a vă liniști 
conștiința, stimate, iubite Don Fernando, din 
punct de vedere legal, absolut toți sint nevino- 
vați".

Se poate înțelege din aceste rinduri și din al
tele că Al. Ivasiuc n-a urmărit să sugereze un 
caracter, ci un concept în stare pură. Don 
Athanasios reprezintă omul politic desfigurat, 
golit de viața personală, identificat pină la de
mență cu puterea pe care o exercită. Dictatorul 
nu are ambiții, nu are slăbiciuni, este rece și 
calculat ca o mașină. Nu lupta pentru obținerea 
puterii (lupta ar angaja laturi importante ale 
vieții sale interioare și o strategie mai com
plexă), el luptă pentru menținerea puterii prin 
generalizarea represiunii. Ivasiuc, obsedat de 
astfel de subtilități, aduce în discuție și proble
ma statului, ca simbol al unei forțe arbitrare și 
misterioase. Racul devine, pină la urmă, de
monstrația unei idei nu printr-o experiență (ca 
romanul realist obișnuit), ci printr-o serie de 
simboluri abstracte însuflețite de fantezie. Fan
tezia culege probe materiale din cărți, din isto
rie, din viață, punind in jurul oaselor goale ale 
teoriei oarecare carne epică. Sugestia puterii 
aberante și capricioase este întărită. în carte, 
de istoria străvezie a altui tiran care cere omu
lui său, polițistul Inocențiu (nume predestinat) 
să execute întîi pe suspecți și apoi să caute 
justificări. Ideea de fanatism, care însoțește pe 
cea dinainte, este ilustrată, in aceeași manieră, 
de povestea (și ea cunoscută) a unui mare pictor 
care a participat la Încercarea de asasinare a 
unui revoluționar eretic. Sint și narațiuni mai 
libere, pur literare, cum este aceea, admirabilă, 
despre poetul Figueroa și templul din pădure, 
simbolul unei civilizații întoarse la ciclurile na
turii. Excepțional este și simbolul morții pes
cărușilor, 
epopeele 
indivizilor. Asemenea evaziuni epice sint nu
meroase în Racul și îndepărtează, intr-o oare
care măsură, impresia de uscăciune și schema
tism a narațiunii. Este modul lui Al. Ivasiuc de 
a introduce romanescul în eseu și de a da. prin 
imaginație, un sens mai profund uman teoriilor 
de care este obsedat

„semn" premonitoriu, ca acelea din 
homerice care prefigurează destinul

Eugen Simion

Zid
Veneam albind pe o eărare 
prin mijlocul sufletului. 
Am simțit o zeiță cum miinile 
și-a atins de trup.

Au aprins flăcări la stîlp : 
erau toți,
susurau 
prelung.

Anca Ionaș

★
¥ ¥

Pumnul Închis 
limpede s-a pierdut 

misterul 
căzut in gest 

fără altă întrebare — 
Vîrfurile vintului despicate... 

Ochii tăi intorși 
pe clape in fugă 

peste prag 
limpede Bach.„

M. C. Oros

Departe, undeva.
O herghelie de cai, 
îmi mușcă sălbatec 
zăvoarele ce-mi par prea grele.

Se sparge liniștea, curată, 
a izvorului rămas pustiu — 
fără de paznici.

Departe, undeva...
LTn orologiu bate la unison 
cu inima mea.
Scinteile copitelor,
Tropotul cailor ; spre unicul 
pridvor rămas de veghe.

E ora lebedelor negre ;
Cel care le aude 
va simți palpitul țărinei.

Departe, undeva...
Un orologiu bate la unison 
cu inima mea.

Herghelia a pornit din marea hăituială.

Viorel Precup
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Cerboaică în septembrie
Cînt pletele arse vor mirosi a vin, 
E-o coroană de dimineți virsta ta, 
Dezghețul peste noi 
se va întinde ; rid : 
E-o coroană din spini inima mea.

Necintătoare păsările, fumegă in coșul amiezii, 
pling :
Cerboaică in septembrie e dragostea noastră
Și aprind luminări de rășini peste minjii 
trudnici, la mori ; In cazne 
cu tine desvint rănile de pe miini ;

Cred :

cearcănul intomnește sărat peste ape, 
dealuri din ruguri flagelul cărnii deschid 
Virsta ta e o candelă albastră, 
drumul meu se închide prin zid.

Dorin Constantin

_

0 istorie 
a teatrului 
românesc

Urmare din pag. I

tescu, mai sus amintita comedie Titanie-Vals, 
despre care istoricul Teatrului Național ne spune 
cu drept cuvint că a constituit „un însemnat 
salt calitativ". Aș spune chiar : supremul salt 
calitativ, peste care nu a putut trece spiritualul 
dramaturg.

Am privit cu mare plăcere seria de fotografii, 
pe hirtie de cretă, înfățișind pe principalii ac
tori și actrițe ale Teatrului Național :

Alexandru Critico, Radu Beligan, Marietta 
Anca, Tantzi Cocea. Lilly Carandino, Maria Mo
hor, Fory Eterle, Nicolae Brancomir, Beate Fre- 
danov. Maria Voluntaru, Mihai Popescu, Dina 
Cocea, Nora Piacentini, Sandina Stan, Ion Ta- 
lianu. Ion Dacian, Marcel Enescu, Nelly Ste- 
rian, Madeleine Andronescu, Cella Dima, Ale
xandru Finți și Vili Ronea, N. Stroe și V. Va- 
silache. Mircea E. Balaban, H. Nicolaide, Dorin 
Sireteanu, Chirii Economu, apoi în grup, actorii 
Teatrului Național din Iași, Gh. Timică, Ma
rietta Rareș și Ion Iancovescu, Lulu Nicolau, 
George Groner și Lisette Verea, în fine, din 
față și cu capetele lipite, aceeași de pe copertă, 
în același costum, cu aceleași cravate etc.

Toți tineri ! Ideea lui Ioan Massoff de a ni-i 
prezenta așa cum i-am admirat pe scenă, mai 
acum 37—47 ani. se cuvine aplaudată. Tată-1, de 
pildă, pe Nicolae Brancomir, căruia portretul 
de la circa 25 de ani, din bust, nu ne poate reda 
sveltețea și înălțimea de plop a talentatului 
actor, pe care l-am văzut întîia oară în Vlaicu 
Vodă.

Mai tirziu. l-am întîlnit pe la amicii noștri 
comuni, anticarii de pe chei sau de la Vama 
Poștei, unde-i cazase grija afectuoasă a celui 
mai ilustru client al lor. profesorul Nicolae 
Iorga. In poză are aerul unui proaspăt absolvent 
al Conservatorului de Artă Dramatică. Acum 
este probabil pensionar și același pasionat bi
bliofil. deși cartea veche s-a scumpit îngrozitor, 
a devenit din ce în ce mai rară si clientul pleacă 
rareori cu o bună achiziție subsuoară.

închei cu norocosul Tudor Musatescu. care n-a 
trebuit să aștepte, ca ilustrul său înaintaș. Ca- 
ragiale. peste treizeci de ani, pentru realizarea 
unei serii de o sută de reprezentații ale capo
doperei sale. Alt norocos a fost Sică Alexan- 
drescu, artist al poporului. în anii culturii so
cialiste. I-am forfecat caietele de re«ie. dar 
dreptatea mă obligă să recunosc că a fost ulti
mul fidel păstrător al tradiției în repertoriul 
carasialian. Mare lucru ! După el a urmat po
topul...

Nicolae Ovejan : „Soare"

Nicolae Ovejan : „Arc de triumf* (proiect)

Teatrul, publicul, critica
Urmare din pag. I

Mărturia sociologului vine din nou să confir
me supozițiile sau intuițiile. O carte foarte seri
oasă („Oamenii si teatrul" de Pavel Câmpeanu, 
Editura Meridiane. 1973) rodul unei cercetări în
tinse. cu mijloace solid științifice și pe eșan
tioane mari, constată la un moment dat că pu
blicul e călăuzit de următoarele categorii de in
formații (influențe) : obiective (75°/o), subiective 
(18%). neprecizate (7%). Intre sursele subiective, 
cronicile teatrale sint citate ca reprezentînd un 
procent de 4%. Cum acțiunea cronicii intervine, 
indirect, si în setul de informații obiective (nu
mele autorului, titlul piesei, sala, echipa de in
terpret!. regia, eventual subiectul sau tema pie
sei. căci, cum spune autorul. „în funcție de ex
periența sa teatrală anterioară, spectatorul pre
zumtiv asamblează aceste d'ate intr-o Imagine 
care capătă valențe de apreciere sau de prog
noză și care are un rol esențial în adoptarea de
ciziei") putem presupune că înriurirea criticii e 
chiar ceva mai pronunțată. De altminteri, dacă 
s-ar face o anchetă printre spectatorii cu abo
namente anuale sau cu o frecvență constantă 
mare ar reeși că majoritatea sint deopotrivă și 
cititori statornici de cronică teatrală. Ba există 
și din ce in ce mai mulți oameni care-și urmă
resc cu fidelitate cronicarul lor, călăuzindu-se în 
opțiunile săptăminale după recomandările sale.

Ce-l face pe cititor să creadă în cronicar ? De
sigur, faptul că l-a „verificat" si a căpătat în
credere in verdictele lui. Că a descoperit in zeci 
de cronici o idee unitară, limpede, expresie 
particularizată a unui ideal autentic și rezonant 
în spiritul vremii. Prin urmare, are încă o dată 
dreptate Eugen Lovinescu cind susține că „unui 
critic i se cere să se ferească de compromisuri, 
complezente, coliziuni de interese, ca de o pri
mejdie mortală", herbul său fiind etic, el avind 
de ales între „a rămîne în apele molcome ale 
posturilor de simplă înregistrare vamală și a 
brăzda valurile învolburate ca pilot, cu ochii în

repere Poezia lui Iavorov

fiecare țară iși are poeții ei mari, nici
odată nu prea mulți la număr, iar 
atunci cind o arie de cultură este mai 
restrînsă, admirația cititorilor se fi
xează, cu timpul, asupra unuia singur, 

transformat încetul cu încetul intr-un adevărat 
mit național.

Nu știu care sint dimensiunile reale ale lui 
P. K. Iavorov printre scriitorii bulgari, dar vo
cea sa auzită de mine cu o notabilă intîrziere 
prin excelenta tălmăcire a lui Alexandru Ivă- 
nescu, sună ca a unui veritabil poet european, 
intrat definitiv in panteonul culturii.

Iavorov a trecut prin lume (1878—1914) ca o 
flacără fixată pentru totdeauna pe cerul poeziei. 
In unele țări din sud-estul Europei, simbolismul 
ajungea la Împlinirea lui de zile mari, scuturat 
de orice forme convenționale epigonice, iar în
drăznelile poeților de avangardă, care forțau li
mitele poetice ale cuvîntului, începuseră să ca
pete o configurație din ce în ce mai precisă, 
chiar dacă adeseori era paraliterară. Oricum, 
o nouă revoluție poetică era în mers. în acest 
timp, marea matcă literară sud-est europeană, 
atit de diversă, în căutarea noilor drumuri de 
acces spre poezia modernă, nu mai era de 
mult timp doar o cutie de rezonanță a unor 
voci lirice, care se estompau în zonele lor ori
ginare de emisie.

Există, desigur, un spirit al epocii, o amplă 
sensibilitate transnațională în care se Înscriu 
aspirațiile, durerile și traumele unei anumite 
perioade istorice. Și din acest punct de vedere, 

cădreptați spre o stea polară". hotărîndu-se 
„nimic trainic nu se face fără atitudine virilă, 
fără risc și fără conștiința unei vocații impera
tive. luptătoare", toate acestea fiind rezumate în 
cuvintele „conștiință profesională".

Teatrul de azi are nevoie de critica probă, a- 
plicată și activă, pe cit are nevoie de public. Iar 
publicul are și el nevoie de critică în măsura în 
care oricine iubește arta caută a-și spori cunoș
tințele asupră-i și a-și modela facultatea de 
gust. Cit despre critică, ea există prin teatru și 
public. Nu în mod ancilar, ci mîndru autonom, 
dar în aria funcționalității culturale a oricărei 
activități spirituale de orientare contemporană.

Urmare din pag. I

Intr-un ri- 
pomii șt 

anume, toți 
la un sem-

bun sfirșit. Atiția eroi s-au salvat din ' pericole, 
in războaie și lupte de tot felul, doar datorită 
forței și rarei inteligențe a acestor animale.

Imaginația populară a înzestrat caii cu vir
tuți ji puteri care întrec realitatea, 
tual de origine transilvană, cind 
pădurile înfrunzeau, la o sărbătoare 
caii erau duși la marginea satului si 
nai porneau singuri in galop, străbătind satul 
de mai multe ori de la un cap la altul si oprin- 
du-se la casele celor cu conștiința încărcată, ale 
căror porți (spre deosebire de ale tuturor celor
lalți erau închise) le forțau și intrind apoi în 
curți sfărîmau în copite si devastau tot ce pu
teau; aceștia erau caii-judecători.

La un moment dat caii au început să dispară. 
Caii oei mulți erau o podoabă a dealurilor și ae
rului și cîmpiilor nesfirșite. galopul lor stirnind 
mai puțin praf decit un glonț ce ar trece prin 
milimetrul cel mai superficial al solului, băle

Iavorov este contemporan eu Esenin, eu Baco- 
via sau cu Benn.

Dar singurătățile sfîșietoare ale lui Iavorov 
vin din matca lui de existență, amiezele aglo
merate care cad peste suflet ca un vint urît 
îi aparțin, claustrarea care taie discursul ce se 
vrea continuu cu semenii săi și, mai ales, tim
brul patetic de luptător pentru dreptatea lui și 
a lumii sale, ii conferă o noblețe de-a dreptul 
superbă de bard național. Scriitura lui Iavorov 
fixează un autentic alfabet al conștiinței umane. 
Ea spune prin acel limbaj, diferit, in mod fi
resc, de orice alt fel de limbaje, ce știe sau 
crede că a aflat poetul despre ipostazele de 
întîlnire a conștiinței cu existența. Sentențios, 
el ne avertizează :

Pe-nsingurat nu-1 iartă nimeni, 
o lume-ntreagă îl urăște — 
și fiecare-1 ocolește, 
dar că-i nebun nu zice nimeni.

Iavorov scrie o poezie în care vintul și apa 
se îngemănează, soarele aduce ziua cea elibe
ratoare de anxietăți misterioase, iar visul ii 
deschide aripa de zbor spre infinit. Dar cind 
elementele par să-și iasă din rolul lor firesc, 
cind totul devine apăsare și pustiu, poetul tră
iește iarăși damnarea răminerii cu el însuși : 

Și, singur, simt în aer fierbintele pustiu, 
și simt apropierea furtunilor solare 
Natura strălucește funebru ! Și sint viu 
în mijlocul acestei dovezi de nepăsare.

Dar ar fi o eroare să se creadă că Iavorov 
era un poet al solitudinii căutate, exprimate 
ca un clișeu obsedant. Dimpotrivă, el era un 
scriitor cu fața deschisă spre lume, un căută
tor al unei vieți situate sub o zodie mai puțin 
sumbră :

în marea-mi deznădejde tu lasă mărturie 
cum pier pentru dreptate ; cum cred în ea 

și pier.
Tu lasă mărturie că sufletul făclie
mi-a tremurat sub cerul acesta ars de ger.

Și cind tălmăcitorul fixează iarăși acel, cintec 
bolnav din zori, al lebedei de fum ! f, cind mi-e 
sufletul ca iarăși tristețea lui amară /, simțim că 
limbajul poetului atinge zonele inefabilului, că 
emoția capătă acea intensitate rară, menită să 
releve precaritatea tristă a limbajului critic.

Un poet pe care nu-1 putem citi în limba 
sa maternă este pentru noi atit cit ni-1 poate 
revela tălmăcirea altui poet. Alexandru Ivă- 
nescu ne oferă acest dar de zile mari prin flo
rilegiul scriitorului de peste Dunăre, așezat de
finitiv în conștiința noastră.

Romul Munteanu

11
garul lor mirosind numai a iarbă și clorofilă și 
fiind un balsam in natură. De ce a trebuit să 
dispară atiția cai ? N-am să uit niciodată ima
ginea sacrificării unui exemplar frumos la o 
păstrăvărie in munți: după ce a fost legat de 
un inel fixat in ciment, calului i s-a mai dat un 
răgaz pină cind căsăpitorul s-a deplasat spre ba
raca lui pentru a-și aduce odioasele scule. A tre
cut mai bine de un sfert de oră, timp în care toți 
cei ce ne găseam de față am văzut calul plin- 
gind. — De ce-l omori ? l-am întrebat pe mă
celar ? — Fiindcă păstrăvilor le place carnea, a 
răspuns el, in timp ce animalul a căzut trăznit.

...Acum, primăvara, caii au părul mare, ochii 
neliniștiți, urechile ciulite atent, iar nările fre
mătătoare adulmecă din grajduri firul ierbii ; 
acum ei sint cuprinși de un dor de ducă aseme
nea copiilor. Nici astăzi nu există mașini capa
bile să străbată locurile pe unde caii pot merge 
atit de ușor Creșterea și proliferarea lor pentru 
viitor ar însemna mult mai mult decît o davadă 
de noblețe.
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DORIN M. ȘTEFANE8CU t 
Drumul nu e bun, ceea ce se 
putea deduce cu ușurință din a- 
cel repetat „nimic nou" care, 
ziceți, nu vă „ajută efectiv". 
Dar ce-ar putea să vă ajute 
chiar efectiv ? Drumul adevă
rat, al dv„ trebuie să vi-1 găsiți 
singur (asta tine de vocație, de 
talent — dacă e, sau dacă nu 
e...), noi nu vă putem oferi re
țete, chei universale, metode 
infailibile etc. Căutarea aces
tui drum este tocmai ceea ce 
s-a numit „chinul creației" și pe 
acesta trebuie să vi-1 ajsumatl 
direct și în întregime, dacă sim
țiți că sînteți, că trebuie să fiți 
poet. Noi vă putem spune doar 
(și asta cu destule, inerente a- 
proximații) cind și unde ați mai 
făcut un pas spre acest țel, cind 
și unde v-ați apropiat de poe
zie. Dacă n-ați realizat nici un 
progres, dacă bateți pasul pe 
loc, vă vom spune, bineînțeles, 
„nimic nou", ceea ce credem, 
e foarte clar și cuprinzător (și 
ne scutește de a bate apa în 
piuă și de a risipi timpul și 
spațiul celor — foarte numeroși 
— ce așteaptă la rind răspunsul 
cuvenit). Deocamdată, paginile 
dv. sânt o pură osteneală grafi
că, făcătură fadă, uscată, care 
nu transmite și nu comunică ni
mic. Trebuie să vedeți, însă, la 
urma urmelor, dacă „drumul" 
(sau numai el) e de vină, dacă 
nu e vorba de niște insuficien
țe, inaptitudini mai profunde, 
dacă nu chiar esențiale.

MARINA DUMITRESCU: tn 
1^ general, lucruri, uscate, prozai- 
^kce. Totuși, în „Primeneală", 

„Pricini", pare să se audă și un 
fel de murmur liric. încă nu e 
clar, mai trimiteți.

A. NELEGA : Unele semne, 
Încă neconcludente, mai ales în 
„Soarelui", „Problemă", „Acva
riu". Să vedem ce mai urmează.

RADU CIUBOTARU : Sint și 
unele accente de bun augur, 
printre multe compuneri con
venționale, „făcute", pline de 
locuri comune. Aceste accente 
sint sesizabile mai cu seamă în

„Autoportret", „Litanie", „De- 
venire", „Vino".

8. VARLAAM : Scrisă îngri
jit și cu oarecare indemlnare, 
povestirea pare să ateste apti
tudini pentru proză, chiar dacă 
(deocamdată, sperăm !...) umbra 
lui Gemy Zamfirescu e Încă 
drastic tutelară.

VICTORIA M.: „Somnul" 
dă, cel mai bine, măsura unor 
posibilități lirice incontestabile. 
In rest, compuneri de efort și 
„lucru manual", mai mult sau 
mai puțin modeste, mai mult 
sau mai puțin inspirate. Dar, 
cum ziceam, sînt motive să aș
teptăm pagini și mai intere
sante.

Nicoloe Ovejan : „Orașul11

ANAMARIA MUNTEANU : 
Caligrafie subțire, limpede, 
transparentă, cu ecou susținut 
și perspective reale (.Atunci 
cind", „Femeie intrind").

VALENTIN CONSTANTIN : 
Vervă, inteligență asociativă, 
priză la „gag" și paradox și 
chiar un damf de poezie, in 
toate paginile — dar nu e oare 
cam prea tîrziu (dacă nu mai 
rău) pentru niște parafraze ur- 
muziene ? încercați și alte for
mule, mai noi, mai personale, 
și s-ar putea să rămineți sur
prins. Oricum, țineți-ne la cu
rent.

ȘT. ZAMFIRESCU : Ceva mai 
bine în „Coșmarul", da<- lucru
rile sint încă la nivelul prime
lor încercări. Ca să obțineți re
zultatele așteptate, va fi nevoie 
de o ucenicie îndelungată și 
studioasă. ,

M. ERGA8 : Lucru curat, ver
sificație Îngrijită, indeminatică, 
ușor desuetă, arhaizantă, dar 
compatibilă cu tema și structu
ra lucrării, și ele dintr-o pano
plie romantic-venerabilă. Se 
poate discuta și oportunitatea, 
„rezonul" reluării unei astfel de 
formule, dar mai ales râm in 
discutabile, neconvingătoare, 
„conflictul", problema și soluția 
propusă.

Remus Geargel, D.LC., Sand, 
Emil Roțiu, Vasile Turbata, Gh. 
Văcăriue, Livia Diana Văcă- 
riue, George Papp, Alex. Axin- 
te, Radu Vlaicu, Sidana, Augus
tin Botis, Mariana Mavriche, 
Viorel Munteanu, Marcel Rott, 
Alexandru L.P., Varona Victor, 
Victor Popescu, Grigore Bălă- 
nescu, Rodica Popel (ceva mai 
bine, în „Cind iarba", „Toam
nă"), Costel Dinu, Ana Rus, 
Andreea (Tg. Mureș), Marin 
Aurel. Apedocle Cr&ciunescu, L 
Postolache, Traian Gruioniu, 
Dumitru V. Cioată, C. Acostan- 
dei. Ion Friptură, Ionel Țircă, 
Ion Măgherușan, Emil D. Adri
an. Lazăr M., E. Florian, V. 
Vietor (Cluj), Roșu Mihai, A- 
driana Puia, P.D.M., G. Iulian, 
I.N. Cungreanu, Ion Tălmaciu, 
Lia Nata (ceva mai bine. în 
„Limba de clopot"). Dan Dyl, 
F. Tomescu, G. Brăilița, Ale- 
xandru-Angelo (pe viitor, texte 
dactilografiate) : încercări de 
nivel modest.

MANUSCRISE NEISCALITE : 
„Privește luna" ; „Călătorie", 
„Mască", „Puritate" etc. ; „Ilu
minare", „O, cuvinte", „Portiță 
de scăpare" ; „Amfora noapte", 
„Cuvintul iubire", „Miinile", 
„Omul munte", „Semnul de 
foc" etc. ; „Trecutul nu se uită", 
„Gind pentru Bacovia", „Unirea 
biruiește" : „Parodie", „Mărturi
sire", „Frinturi" etc. ; .Autum
nală", „Floare de cais", „Toam
nă târzie" etc.

Geo Dumitresea

N. R. Maneserisele pu se re*M  
tuie.

Drum cosit
Odată, bunicul a luat 
Pe un umăr, dimineața, 
Iar pe celălat, o coasă,.. 
Și ața a plecat ca să taie 
Vara pină la rădăcină 
Și s-o adune pe rind 
In căpițe.

Din neatenție ți-a cosit ți drumul
Și n-a mai avut pe unde 
Să se-ntoarcâ acasă.

VIORICA D. CATUNEANU

Cîmpiile copilăriei
Seara, 
preschimbat in do*  
cobor in cîmpiile ninse de așteptare 
ale copilăriei 
atitea amintiri iți vor tributul, 
atitea ginduri, aripa incrustată 
cu luceferi, a zborului - 
ritual de lumină, in trecerea mea. 
Cind mă întorc sint limpede ca o apă 
lingă cere ou ațipit adierile.

AUREL AUU

Rememoram
O masă 
Două scaune 
Și un tavan 

pe core un nebun 
o tras o linie dreaptă

Pereții se-mpletesc in jurul meu 
cind, 
beat de lucruri,

|mi apropii de timplă 
un măr,

VALERHJ DRAGUȘANU

Alter ego
Aripa-n zare, piciorul pe pămmt. 
Sub luna mare, galbenă ți nouă. 
Un sentiment de fringere in două 
Solemn și grav, precum un juromint

De mă-ndoiese. ca «erbile sub rouă, 
E semn eă-n suflet port candori de sflnt 
Ce-ți mută năzuințele-n cuvint 
Cu ochii umeri, ea un eer cind plouă.

Iubind, el iartă. Nesfirșit de bun, 
Dispore-n spoțiul fermecat șl pur. 
lețind din timpul tuturor comun

Privește-ncoa prin magice ferestre
Cu indulgența zeului imun 
Ce-ți spalâ-n slavă rănile terestre.

EMIL GAVRILIU

Secundă răspindită
Orizontul îmi arde timplele ca o tăcțrș 
in care nu mai pot să locuiesc mult, 
Secundă răspindită-n ere 
rogu-te. suflete, nu-mi cere 
de-o singură stea să ascult

OLIVIU SALIS

Corale mari, mister de necuprins 
sint centrul greu a tot ce e rotund, 
lumina - co o loerimă de Sfinx 
cum se preJnge-n mine o aud...

Nicotoe Ovejan : „Zbor"

Poeții
Am pus in pădure capcane ascunse
Ne oro loome ■
Ne era frig...
Acum plingem
In fața noastră cu miinile și picoarele zdrobite 
Se află nevinovatul
Neștiutorul.
Poetul,
Prea-n crez ©torul In așteptările noastre.

Poteca ț' iarba răvășită detună țemne 
Și sfintele roze, și umbrele :
Opreșae-te. sint puse copcone I 
Au fost rebegiși de frig
Și iritoțH-mbuibârii.

Fu mă doc să trezesc
Gustul negru de pline
De sub focul pe iarba ce-mi pare
tăvălită de iele.

IQȘIF TATAR

Meditație
Un zid alb
ascunde o poveste 
cu inimi, 
cu scaune, 
cu dulapuri, 
cu mere Yonathan, 
cine țlnt eu, 
scuturată de țoeul 
acestei întoarceri 
in ochiul irizat al lucrurilor, 
cine sint eu, 
frumoasă ca o himeră, 
frumoasă ca un poem, 
cine sint eu, 
despărțită de întinderile alunecoase 
ale lumii 
printr-un singur zid alb, 
primejdios de calm, 
cine sînt eu 
dacă nu chiar 
zig-zagul străpungind drumurile 
cite unul, 
cite unul, 
dacă nu chiar inimaginabila întimplare de-0 fi.

MONICA-GEORGETA ZGARCU

E cineva...
Hai, e cineva înăuntru ? întrebă fluturele 
Așezindu-se pe gura fierbinte a puștii 
Hei, e cineva înăuntru î repetă ecoul 
Alunecind de citeva ori în sus ți In jos 
Prin țeava inroțită
Hei, e cineva înăuntru ? repetă pădurea 
Cu rădăcinile adine înfipte In fuga animalelor 
E cineva ascuns
In saltul amiezii peste ocean î 
Repetară și ciclopii neliniștiți 
E cineva in miezul adormit al materiei 
Și are nevoie de ajutor ?

M. PRELIPCEANU

Din marginea orașului
Din turnurile cotedrolelor ou plecat 
porumbeii intr-un zbor inalt.
ciini Inlănțuițl in roțile autoturismelor 
muțea furioși din osfolt

intr-un colț verde am lăsat o pasăre 
pentru decor ~ daca vrei să știi - 
din marginea orațului cineva îndeamnă 
prin aer ogari cenușii.

GHEORGHE BOND|$

L» ■ virica
din R.S. Cehoslovacă

Tn românește de Virgil Teodorescu

VILEM ZAVADA
Lauda păcii
Ne-acoperfi incâ 
dârimăturile din noi, și altele dfn Jurul nostru.

Va râsâri-n curind, aici, cucuta, 
Vreți oare să răminem un falnic Capitoliu 
al monstruoaselor ruine, 
dărimâturi ce ne opresc 
din virful turnului să contemplăm 
cum se intinde-n depărtare 
victoria ți libertatea ?
Dușmanul a-nfipt minele adine 
și dacă nu luăm seama vor exploda, desigur 
Să-ncepem să le scoatem de-acolo unde sint 
ți-abia pe urmă vom putea să ne stringem 

in brațe.

Vezi colo, casa aia ?
Revolverul privirii e abia descărcat 
și cineva, ascuns după pereți 
spre noi indreaptâ gloanțele minciunii, 
adulmecă dincotro bote vintul, 
ți in ascuns incearcâ să ambreieze iar 

mașina ucigașe 
acești așaziși, supraoameni, 
și totuși oameni fără omenie 
Insă eu știu : la noi, in viitor, 
va fi deplin stăpină și-ntreagâ frumusețea.

ANDREI PLAVKA
întoarcerea

Un călător eu sint, un biet geamgiu.
Imi curăț ghetele de glod

ajuns pe pragul casei mele. 
Și duc cu mine un diamant

intr-un jurnal mototolit, 
E sumbru totul î vreau să tai, in cer, 

speranței e fereastră.

Fereastra se deschide spre neumblații munți,
Și ca o alinare iți va vărsa ozonul
Peste plutașii rătăciți in fesurile umilinței
Peste zidarii jalnici din orașe,
Peste minerii jupuiți, striviți,
Peste toți fiii truditori aflați la marginea cetății.

Stai călătorule, oprește, să mingii coama 
ocestor brazi

Cum mingii coama unui cal care-a scăpat 
ieșind din mlaștini 

Vintul spulberă florile păpădii.
Ochii ți se umezesc și mina iți tremură. 
In timp ce rătăceai sălciile au crescut.

Pe malurile cu licheni și cu miros de rădăcini 
Te-ntorci ca păstrăvul de munte.
Și nici de undiță n-ai teamă, nici de

virtejurile apei, 
Și nici de ochii ucigași ai muștelor multicolore. 
Calmul tufișurilor iți ascunde tulburarea.

Și trebuie ea ochii tâi să se aprindă ca o lampă, 
Iar miinile de alte miini să se apropie, mai aspre. 
Da, trebuie de șapte ori bătrinii munți să te salute 
Și orizontul pentru tine, atunci,

iși va deschide poarta.

VITEZLAV NEZVAL
Steaguri de 9 Mai
Albastru-i cerul, cer albastru culoarea 

culmilor, albastră, 
Trec tancuri, tunuri, inșirate

ca la-nviere, prin oraș, 
Se-apleacă-n stradă să le vadă,

larg iris, fiece fereastră.

Vivandierâ blondă, Fraga răsare
«zi printre ostași. 

Ața mi-ești nesfirfit de dragă, 
le rai iubi Motdecuno, 

Și-acum cind puștile prin gonguri
întunecoase moi trosnesc. 

Din ba.icade cară nemții grinzi ine,
una dte ne, 

Șl gustă piinoa celor care azi din

Ochii femeilor și iarba, oglinzi smt

Oglinzile se sparg ce zgoeeot. ne-ncăpâtoare,
la doi pași 

Zboarâ-n triumf peruca celor pleșuvi de ani,
și sub ferești, 

Vivandierâ blondă, Proga danseazâ-n 
piața ce ostași.

KONSTANTIN BlEBL
Cintecul pâmintului
Lună,
Să nu cumva să-ți uiți lâgâduiala. 
Nu, n-ai căzut atit de jos 
Pe străzile orașului, inguste, 
Incit s-alergi să te ascunzi 
La sfinta Ludmila sub fuste.

Mai ai puțin de mers, curind ajungi 
La Vinohrady.
Deci nu mai sta pe ginduri :

Te cațeri pe acoperișul catedralei 
Și-apoi cobori pe burlanul jghiabului, 
Noi luptăm pretutindeni.

Privește Fraga, această bombă cu intiniere, — 
lată șase ani de cind așteaptă să faci explozie, - 
Privește cartierul Pankrac, Bastilia

jalei noastre, 
Și Terezinul.

Acolo a murit un poet,
Cel mai frumos fiu al Franței libere,
Robert Desnos, 
Ochii săi seamnâ cu dragostea 
Ochii sâi sint două inimi de inger, 
Ochii săi sint două inimi de inger

In brindușele transparente de toamnă. 
In transparentele brinduși, in umbra cea 

mai străvezie.

Urmare din pag. 1

viață lungă*.  $i ce să iac eu 7 Să plec in noap
tea asta, oi găsi cumva o căruță sau un camion 
si să merg să-l caut și îmi plătește drumul, a 
zis fără sa ezite. Afară ningea de parcă cerul 
s-ar fi spintecat ca un burduf de perină. Nu 
știam bine unde mă aflu ți el voia să plec in 
miez de noapte în căutarea unui bătrin care 
foarte bine putea să-mi închidă ușa în nas tri- 
mițîndu-mă la alt învățător ți mat șt. A cedat 
numai, cind i-am spus că voi avea necazuri daci 
nu scriu despre el.

Pădurarul, zidarul, electricianul, studentul, 
tăietorul de lemne, tehnictanul și profesorul se 
numește Vasile Sfirlea. Are 40 de ani si nu vi
sează fericirea ca în milioanele de vise ale al
tora. L-am intilnit intr-un sat din depresiunea 
Silvaniei. Pină in vară poate fi găsit tn 
Fizeș. Toamna îl va prinde cu siguranță in altă 
parte. A încercat să se oprească st n-a avut 
putere sau s-a obișnuit eu ideea că viața este 
un itinerariu care trebuie parcurs, tntîi a fost 
pădurar. A plecat la Cluj să citească mai mult. 
A lucrat ea muncitor necalificat in construcții. A

REVISTA STRĂINA
• CC MULTI ANI ÎNAINTE A MOKm IUI, 

PAUL BERKOV, membru eompondem al Acafir-
da otume a U.1LFA a *acrat  la elaborarea 

_Dtep«oantiu: brotiotiiuor sovietici*  cart ta nre» 
gtteaxa acum spre pubEcare de Conducerea cen
trau a Asodapa Unionale a blbUofilttor. Dicțio
narul r> cupnode date despre bibllofiU. despre 
pri fi'rmștti tar. despre eArti t pe care M le con
sidera cade awl valoroasa. Ptnâ acum eoitgiul re» 
rugineai dispune da I MS de chestionare comple
tate de acrutan. coUtorzuri, exploratori polari, mi
litari. muBCitort st ttudesți. armlnd sâ ae taca o 
m_-mere, deoarece trebuia sa se pna seama 
de raracsaral coSeetUtoc. ousaârul de volume ■ mat 
cu seaad da valoarea tar aocuua. Acest Dicționar 
ra reOarta proruodtae transformări care s-au pro- 

.* - ■ Boiriccicâ tn CB de am.
• KfflPQJ reahze* U Ln prezent an

boq fioalcwQ TV poLoacK Lesmcwftti4, pe*
BealA ea re va 0<2tfK2i profelemrie tineretului Tur*  
pat dup*  ea eeenanu da Krysuna Bogler p Janusz 
Lest (cere eemneezd *1  rectal. Clsral va ase*  
►tpte ecatatade de dte o țumâtate de orâ. Boiurila 
pr.ncpale sint interpreta» de copiii actorilor 
tum.-na Brustloewicz, Michal Zaulocio 51 al altor 
ACP..1.• I A JfUZEVl. WILHELM LEHMBXITI (tin
Duisburg »-a deschis o expoziția ir-runind aproape 
« de h>cran ai imc numdr de 9 de artiști, mtrtu- 
JatA „Capul. Plastici <&n secotui XX*.  Stni expuse lu« 
crtri de BrSacwi. Picasao. Leiunbruck. Giacometti. 
Henry Moore. Horst Antes 0 alțiL plastica portre- 
ț-c-ri pegAstDdu-0 locul tn acest eontezm Se pare 
eS za rtxpa: jtnan tndfrMsalisst a forma plastici 
desdt-lrvd ataa la eantral creației sculptării mo
deme raaLxat*  da BrAn-upi. tar Pleaaea. la riadul 
toi. aatMtaas*  tlnmoma persona «.or sala ta <1- ț I J 3*~ți  voiume eoaove *.  eonvecse ; ndnz~
re.-.ser Frage, socotit a fi unul dintre cei mai m-

arulpaert al mWor noastre, cei mai tlnar 
de a.tiei din sraani expoepe, nu vede in capul 
uman r^—-h punctul de plecare al tind secii de me
tamorfoze spre abstracțiunea simbolului plastic.

• CELE 7 CASK MEMOBIALE din capitala Bul
gariei. s:1ate sub conducerea directs a Muzeului 
Nauonal. «L.t easMe memoriale ata Uli cvan Varov. 
Peso lavorov. Petki 0 Pancto S.,veifcO”. Nlcoja 
Vasțariv Rrtsto S.'tltîienstd. Dimrtlr rr.asov, Ni
colai Hre'.kov. iar celeallte caae memoriale (in nu
mi r de ZS) din diferite localitip de pe cuprinsul 
taru au putut lua tunțA prin donații, achiziponan. 
precum 0 datorit*  activității pline de zel n 
specialiștilor : filologi, istorici 0 consultanți ști- 
tr.tificL Pot fi văzute astfel, numeroase materiale, 
documente originale ale unor scriitori 0 poeți » 
Elin Pelin, manuscrise ale lui Ivan Varov. Anton 
Strașimlrov, Iordan Iovkov. Mana GrubeșUeta 0 
șiții, un punct de axare atracție coasutuindu-1 bi
blioteca scriitorului Stilian Cilinghirov cu peste 
H ms volume de literaturi tn Umba bulgara 0 tn 
alte limbi, precum 0 ediții periodiee rare, aflata 
In bogata arhiva a ltd Hnsto Bei <ovsta. poet al 
asa-ziset „generații d- mijloc*.  (Bpigaria Presai

• CU UN FALMA.BES de peste M oe fi.me, 
1 premii Oscar 0 multe alte distincții, la respec
tabila vlrstă de Ză de ani. după ce anul trecut În
tregul Hollywood a sArbătorit-o pentru M de ani 
de activitate, Bette Davis 10 continuă lucrul tn fața 
camerelor de luat vederi. Termtnind în 
Egipt 0 tn Anglia exterioarele tur.-i tlm după o 
cart- polițistă de Axatha Christie (Moarte pe Nlll — 
„Death on the Nile") in regia lul John Guillermin 
(casa de filme EMD. in care timp de cind sâp- 
tămini întreaga echipă a navigat pe Nil intre Cairo 
0 Asuan, Bette Davis s-a tutors acasă, la Holly
wood, unde 0-a regăsit familia — fiica 0 fiul 
adoptiv, pentru a filma scenele de Interior tn stu
diourile din Pinewood.
• MUZEUL UTEBATt BZI ăOCKIEWICZ-

dln Varșovia a primit tn dar de la Ewa Zawis- 
towska. nepoata lul WLadlslaw Bronieu'ild, emi
nent poet revoluționar polonez, mort de clțlva ani, 
— Sî de scrisori adresate de poet fiicei sale Intre 
anii ÎMI și 1S51, precum 0 n de scrisori adresate 
de autorul poemului ..Mafzovsse*  soției sale și altor 
persoane. Noua donație a fost atașată grupului de 
manuscrise 0 scrisori care se aQau deja tn colecția 
Btuzeului.• MUZEUL FA XI ZI AN „I.’OKDRF DE LA LIBE
RATION" a deschis, eu prilejul primei comemo
rări a morții hti Andre Malraux, o expozitle-itlne- 
rar a vieții scriitorului, care prezintă cea. 30 de 
manuscrise. 2M de fotografii. M de obiecte de artă, 
500 de tablouri 0 desene 0 5ă*  cărți. Toate acestea, 
împreună cu obiecte obișnuite, evocă romancierul, 
filozoful de artă, omul politic, combatantul — de 
la aventurile onemale din tinerețe, pină la tntll- 
nirile sale cu Mao, prietenia cu de Gaulle și ulti
mele sale meditații asupra omului 0 culturii. Poate 
fi de asemenea văzul tn expoziție, biroul său bi
bliotecă din Verrlăres. din care lipsește doar pisica. 
Expoziția este completată eu proiecția permanentă 
a filmului „L'Espotr" 0 ■ altor trei filme asupra 
artei, „La Metamorphose du regard".

Treptele
învățat altă meserie ți poate arăta cu degetul 
mari construcții ti clădiri devenite celebre peste 
ani care H datorează o infimi parte din măre
ție. Vtea să studieze istoria si nimeni nu poate 
să-ți imagineze eu ce sentimente a lucrat o 
vreme la renovarea universității. La 33 de ani 
și-a început studenția si și-a continuat viața iti
nerantă prin satele Transilvaniei. însotit mereu 
de pachetele si geamantanele sale cu tratate de 
istorie. In primul sat i s-a spus „aici suplinitorii 
nu stau prea mult". In loc să-si plănuiască ple
carea a cărat copaci din pădure și a împrejmuit 
școala. Cu un camion a furat piatră de la peri
feria unui oraș st a făcut o alee. Primăvara trece 
la flori și transformă curtea intr-o grădină bo
tanică tn miniatură. Leagă școala de sat prln- 
tr-un trotuar. Vine ziua plecării, țăranii zic să 
rămlni, scriu peste tot să nu li se schimbe das
călul, scrie și el că este doar opinia unui grup 
neînsemnat și pleacă. Face podețe, bănci de 
odihnă din copaci despicați, proiecte pentru un

Lirica 
din R.P. Chineză

In românește de Al. Andrițolu și C. Lupeanu

CEN SUNG-YE
Oda flora de nee
Ne-am despărțit in prag de primăvară 
Dar tu,-nflorită spre sfirșitul toamnei 
Menită să-nduri gerul
Ești floarea dalbă și deși n-ai gust 
Mai parfumată ești co trandafwul 
Mai mindră M bujorul, 
La fel in cer sau printre mtniteri 
Miraj de nee și greu de înțeles.

Ci nașietee florii de nea 
Cine-o ilintă I
Pe zece mii de fi furtuna doar și uraganul 
Și norii celor nouă ceruri...
Și cine cucerește dragostea 
Florii de nea î 
E pinul falnic î 
Primul incruntal I 
Da, poale ei căci ei cunosc furtuna 
Și inteleg mai bine adevărul 
Și bunătateo și frumosul lumii.

Tu floare-n șase colțuri luminind 
Din înălțimea luptei, 
Neprihănită și de neatins, 
Tu uită, pasul nostru spre-nainte 
E plin de bucurie.
Insă carul regresului 
Declară moartea ta. 
Te-acceptâ doar insecleîe-nghetate 
Mereu neutre și netonsătoore.

Nu ești trecută-n flora din albume, 
Tu stea durată-ntre pămint și cer 
Noi spunem că duci vestea primăverii 
Și spunem că ne prevestești victoria 
Și spunem că dai virstâ nouă omului 
Și spunem că dai umezeală grinelor, - 
Floare de nea tu ești adevărată 
Sublimâ-n jertfo ta desăvirsită.

Și ești iubită și cinstită 
Floare de nea, tu floare-atit de rară, - 
Privindu-te mai tare bate-n piept 
Inima. Și mâ-ntreb cui te asemeni !

Tu joci frumos pe harfa rintului, 
Joci răspindită peste munți și >pe 
In patrie 
Te-apleci la Monumentul 
Eroilor poporului.»
1977

ȚIUN CING
Gind
Vai, cite toamne pot sâ-nceopâ

in viața simplă-a unui om I 
Au fost deajuns doar șase toamne

ca bruma pâru-mi să-l albească

existenței
monument in memoria a doi soldați căzuti in 
apărarea unui sat- Aduce chiar monumentul de 
marmură dar înaintea înălțării lui vine iar 
ceasul plecării. Găsește timp să revină si gă
sește blocul de piatră rezemat de un aard. exact 
acolo unde il lăsase. Țăranii mai zic. bine, voi 
sînteți de-ai noștri, de aici si nu faceți mare 
lucru, pe cind el... unii chiar se întreabă ce ur
mărește cu toate acestea si întrebările, ca niște 
arcuri, il împing mereu la drum, cu gindul că 
intr-o buni ti iși va aduna cărțile de istorie 
răspindită prin tinzile țăranilor la care a locuit 
pentru puțină vreme. I se spune că seamănă 
cu un dascăl dintr-o nuvelă de loan Slavici și el 
zice mereu „si ce dacă" și tsi vede de ale sale, 
zidind, cioplind și ascultind caporali, sergenți 
șt soldați in rezervă. Cind apare intr-un loc infi
nite cărțile de istorie pe bănci. Vara, cind este 
deja departe, in copii arde o flacără.

La Fizeș a făcut, zice el. o descoperire sen
zațională : copiii din clasele mici scriu poezii 

Trecutul meu a fost cu lacrimi 
In ample revărsări de fluviu, « 

Azi înțeleg de ce partidul și țara-au «uftrit.
iînmifts irt > F'reaecă 

E jena mea că versul nu mi-i-răsplată
, . . awfe srtJtifSt f*f* €*d

Și-s bucuros că azi tn țara 
e-o nuntă-a florilor, obștească, 

M-aș vrea o pasăre ce cintă
cr primăvară peste tot 

Cind pulsul singelui și moartea
mi se supun să mă forească.

ianuarie 1978

YAO-SUE YIN
Zi de vară
Ca ploaia, ii de zl sudoare 

stropește masa mea de scris 
In virful pensulei am răcnet de tigru,

tunet bubuind, 
Mi-e tot mai matură gindirea trecută

prin tumultul vieții 
Și nori rătăcitori calmează -

al renumelui poetic gind. 
O jumătate de fereastră lucește-n zori

și păsări cintă 
In umbra-amiezii din grădină.

Și trilurile lead cu-alint 
Prin fața casei mele norii se plimbă

grei și joși, incet 
Și-mi pironesc privirea-n vară

spre curcubeie ce se-aprind.

TIN YAO-JU
De anul nou
Sălbatici caii, ca fărima de colb,

dau veste primăverii 
Să asalteze-n zări azurul,

să-l facă mai strălucitor 
înaripați! cai bec munții,

i-ating in treacăt și-l indeasâ 
Mulțimea de dragoni

inalță un val superb in urma lor 
Ce largă se deschide țara

in strălucita*i  propășire 
Pe spada uriașă cerul deschide cosmosul sonor 
Descoperind privirii stoluri

cu mii de nori multicolori 
In timp ce pensula-mi descrie

o patrie de basm și dor.

despre mare fără s-o fi văzut vreodată, t-a adu
nat intr-un cenaclu și in fiecare săptămână le 
vorbește despre poezie. Elevii s-au „răzvrătit*  
intr-o zi: nu vin dacă nu citește și el dfn 
versurile sale. Nu mai scrisese poezii și-a 
început s-o facă numai pentru ei eu speranța că 
odată ți odată și poezia ll va alege pe unul din
tre copiii din satul multă vreme uitat de istorie, 
sat așezat la marginea fostului imperiu roman 
de pe vremea augustului împărat Marcus Au
relius Antoninus Bassienus, zis Caracalla. Pină 
cind timpul îl va desemna pe acela, ar vrea să 
deschidă un șantier arheologic și vara să sape, 
poate, poate el și elevii săi vor da și peste 
celălalt braț al statuii ilustrului Imperator, adu
să în partea nordică a lumii pentru a deveni 
doar una din literele cu care s-a scris istoria. 
Asta ar putea să-l oprească. Brațul împăratului, 
poezia sau Arhivele statului din Zalău, unde ar 
vrea să se cufunde in hirtii despre viața ță
ranilor.

S-ar putea ca intre timp să fi plecat, să zi
dească în altă parte, să citească poezii altor 
elevi, să ridice monumente altor soldați necu- 
noscuți, convins că viața itinerantă are un sens.
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STUDIA THRACOLOGICA

Getul Burebista, 
conducătorul tuturor geto-dacilor

Radu Vulpe

Incepînd cu acest număr deschidem pagina de istorie a revistei noastre, dedicată 
aniversării împlinirii a 2 050 de ani de la formarea și organizarea statului centralizat 
dac sub conducerea lui Burebista, cu primul capitol din volumul „Studia Thracolo- 
gica“ elaborat — în cinstea celui de-al II-lea Congres International de Tracologie, 
ținut în anul 1976 la București — de președintele congresului, prof. univ. dr. docent 
Radu Vulpe, membru titular al Academiei de științe sociale și politice, urmind ca 
in numerele viitoare să continuăm publicarea unor noi pagini ale aceluiași studiu, 
evocind astfel, prin argumente științifice, momente semnificative din istoria marelui 
popor dac.

(I)
ea mai vastă formațiune politică reali
zată vreodată de către o populație 
autohtonă pe teritoriul patriei noastre 
a fost unirea triburilor geto-dace de 
sub puterea lui Burebista, care a depă

șit cu mult, în toate punctele orizontului, teri
toriul actual al României, întinzîndu-se în vest 
pină Ia limitele Boemiei și în mijlocul Panno- 
niei, în nord pină dincolo de Carpații slovaci, în 
est pină la Olbia și țărmurile Pontului Euxin, în 
sud pină în Iliria și în munții Balcani. Această 
uniune grandioasă, reprezentînd în istorie o 
apariție meteorică, a fost creată grație presti
giului și autorității regelui Burebista și n-a 
durat mai mult decît viața sa. Opera sa mili
tară și politică a atins proporții atit de ample 
încît este normal să dorim a avea informații cit 
mai multe și mai precise cu putință despre a- 
ceastă figură excepțională care merită a fi con
siderată ca una dintre personalitățile geniale ale 
antichității. Din nefericire, sursele referitoare la 
marele rege sint extrem de laconice și nu ne 
oferă decît indicații sumare care permit doar să 
nu ignorăm pe deplin pagina remarcabilă pe 
care a înscris-o în istorie.

Ne propunem, in ceea ce urmează, să prezen
tăm și să examinăm aceste indicații încercînd, 
pe baza concordanței lor, să desprindem o con
cluzie care, ținînd seama de stadiul actual al 
cercetărilor, ne apare ca cea mai plauzibilă.

Dintre autorii vechi, ale căror scrieri au ajuns 
pină la noi, unui singur vorbește ceva mai 
amplu despre faptele lui Burebista : geogra
ful Strabon. Este însă unul dintre cei mai pre- 
țioși. Grec, născut la Amasia Pontului, în Asia 
Minoră, trăind aproximativ între anii 60 i.e.n. 
și 25 e.n., Strabon a fost într-un fel contempo
ranul regelui get. Bazindu-se pe cele mai bune 
surse pe care le-a selecționat cu un spirit critic 
remarcabil, el ne furnizează informații demne 
de încredere' care, în ceea ce privește subiectul 
nostru, sint succinte și prea puțin detaliate, dar 
conforme totdeauna cu ceea ce putem afla din altă 
parte. Ne gîndim la scurtele fragmente de in
formații, cel mai adesea indirecte, dispersate in 
scrierile rămase de la alți autori vechi dar, mai 
ales, la importanta inscripție a lui Acomion din 
Dionysopolis (Balcic), care, prin caracterul său 
de document direct, referitor chiar la raportu
rile acestui oraș elenic din Dobrogea meridională 
cu puternicul rege get de pe malul sting al Du
nării, prezintă o valoare de prim ordin confir- 
mind și completînd prin noi și importante infor
mații relatările lui Strabon.

Credem că este util să reproducem aici, îm
preună cu comentariile necesare, tot ceea ce 
conțin cele două surse, una literară, cealaltă 

epigrafică, în raport cu Burebista. Să Începem 
cu ceea ce scrie Strabon in principalul pasaj 
închinat acestei personalități (VII, 3, 11).

„Boirebistas *),  bărbat get, ajungînd in fruntea 
poporului său, a început să-și instruiască oa
menii inrăiți de nesfîrșitele războaie și i-a ridi
cat atit de mult prin exerciții, prin sobrietate și 
supunere la ordine, incit a creat in cițiva ani 
un mare regat-și a supus geților pe cei mai 
mulți dintre vecinii lor ; și' era temut chiar și 
de către romani pentru că trecea Istrul fără tea
mă, prădind Tracia pină in Macedonia și în Ili
ria. I-a pustiit pe celții amestecați cu tracii și 
cu ilirii și a exterminat forțele boiilor conduși 
de către Critasiros, ca și pe taurisci. Pentru a-și 
convinge poporul, l-a luat ca ajutor pe Dece- 
neu, un bărbat vrăjitor, care fusese in Egipt, 
unde a învățat semnele divinatorii, făcindu-i să 
creadă pe. oameni că siăpinește secretele divine. 
După cîtăva v4me a fost considerat chiar ca 
zeu, cum am spus cind am vorbii de Zamolxis. 
O dovadă despre influența lui Deceneu asupra 
geților este faptul că aceștia s-au lăsat convinși 
să-și distrugă viile și să ducă o viață fără vin. 
Dar Boirebistas a^terminat prin a fi răsturnat de 
către niște răsculați înainte ca romanii să între
prindă o expediție contra Iui. Succesorii săi au 
împărțit ținutul stăpinit de către el in »nai multe 
părți. Recent, cind Caesar August Octavian și-a 
trimes armata contra lor, acest ținut era divizat 
in cinci părți, dar atunci era in patru, căci ase
menea diviziuni sint temporare și se schimbă 
după o împrejurare sau alta".

* Numele Iul Burebista, conținînd probabil o 
vocală specific getică greu de redat in alfabetele 
grec și latin, prezintă în izvoare ortografii di
verse. Strabon îl scrie în două feluri : Boirebis
tas și Byrebistas. Inscripția lui Acomion de la 
Dionysopolis ezită de asemenea între două for
me :Byrebistas. atestată și intr-o inscripție din 
Mesembria, și Byrabeistas. Iar Iordanes, pe lati
nește, îl transcrie Burvista. Forma greacă cea 
mai frecvent folosită, mai ales in inscripții, și 
deci cea mai apropiată de aspectul fonetic au
tentic, este Byrebistas, care, după normele 
transliterației din acea epocă, dă forma latină 
Burebista, curent adoptată de Istoricii moderni. 
Forma Boerebista, transliterație a variantei ex
cepționale de la Strabon. Boirebistas, nu e cea 
mai indicată, iar scrierea ei greșită „Buerebista", 
întîlnită uneori în presă, chiar trebuie să fie to
tal evitată.

Imediat după acest pasaj Strabon urmează : 
(VII,1 3, 12) : „A existat deasemeni o altă diviziune 
a țării lor, păstrată din timpurile vechi, căci 
unii sint numiți daci iar alții geți. Geții sint cei 
care se intind spre Pont (Marea Neagră) și spre 
răsărit, iar dacii cei din partea opusă, spre Ger
mania și izvoarele Istrului". După citeva consi
derații asupra numelor de geți și daci, geogra
ful antic reia : „Neamul get care se ridicase atit 
de mult sub Boirebistas a terminat prin a se 
dezmembra din cauza răzmerițelor și a romani
lor. Cu toate acestea ei sint incă in stare să pună 
in linie pină la 40 000 de oameni".

După ce afirmase că țara geto-dacilor, înțe
leasă în totalitatea ei, este traversată de riul 
Marisos (Mureș) care se varsă in Dunăre, Stra
bon adaogă imediat explicația (VII, 3, 13) că 
romanii numesc Danuvius partea superioară a 
fluviului (Dunărea) de la izvoare pină la cata
racte (Porțile de Fier) care in cea mai mare 
parte a sa curge prin țara dacilor, pe cind 
partea inferioară, pină la Pont, care traversează 
țara geților o cheamă Istros. Mai adaogă că 
„dacii și geții vorbesc aceeași limbă" și că „geții 
sint mai bine cunoscuți de către eleni pentru 
că trec tot timpul de pe o parte a Istrului pe 
cealaltă și că ei s-au amestecat cu tracii și cu 

moesil". Prin această ultimă afirmație, autorul 
vrea să spună că, locuind de asemeni malul 
drept al fluviului, în Dobrogea, geții au venit 
în contact direct cu grecii pontici. Mai departe, 
in același pasaj, revenind la efemera unificare 
din timpul lui Burebista, el precizează că : 
„după ce numărul geților și dacilor a crescut 
atit de mult incit ei puteau să trimită la război 
pină Ia 200 000 oameni, acum numărul lor a scă
zut pină la 40 000 și sint pe cale de a se supune 
romanilor. Nu sint incă de tot dominați de ro
mani, pentru că iși pun incă speranța in germani 
care sint inamicii romanilor". In aceste ultime 
comentarii, Strabon nu are in vedere decît una 
din cele cinci părți rezultate din divizarea rega
tului de altădată al lui Burebista, cifra redusă 
pe care o dă reprezentînd exact o cincime din 
efectivul maxim dinainte. Acest efectiv de 200 000 
oameni, ținînd seama de teritoriul enorm al ță
rilor care se aflau sub autoritatea lui Burebista, 
este departe de a fi exagerat, cum li se pare 
unora dintre cercetătorii moderni. în ce privește 
iminenta supunere față de romani, aceasta nu 
era decît o iluzie a lumii romane din epoca lui 
Strabon, alimentată de ofensiva lui August spre 
Dunăre și de succesele sale în Dobrogea și Pan
nonia. In realitate, forța dacilor din munți avea 
să dureze, dimpotrivă, mai mult de un secol, 
crescind in intensitate pină la manifestările sale 
supreme sub conducerea lui Decebal. Germanii, 
menționați ca o speranță a geto-dacilor puteau 
fi atunci bastarnii din nordul Moldovei și din 
Galiția, ca și națiunile sueve, ca marcomanii și 
quazii, care se instalaseră pe atunci in regiunile 
Cehoslovaciei de astăzi și care vor purta ulte
rior războaie necontenite cu romanii.

în ceea ce privește rolul eminent al lui Dece
neu (Decaineos) ca ghid moral al poporului 
geto-dac, susținind prin forța credințelor reli
gioase politica de unitate și disciplină a lui 
Burebista, Strabon îl mai menționează într-un 
pasaj (VII, 3, 5) citat de el mai sus și unde, vor
bind despre situația de prim rang a preoților pe 
lingă regii geți, el spune : „pe cind domnea la 
geți Boirebistas, contra căruia divinul Caesar se 
pregătea atunci să pornească război, această 
onoare îi aparținea lui Deceneu". Iar în altă 
parte (XVI, 2, 39), tratînd despre înalta poziție 
politică a preoților la diferite popoare, după ce 
citase pe eroii mitici ai tracilor din sud, Orfeu 
și Musaios, el adaogă : „așa cum era altădată 
la geți, zeul Zamolxis, un pitagorean, iar in 
epoca noastră Deceneu, care ii făcea preziceri 
lui Byrebistas".

Atitudinea persiflantă a lui Strabon cu pri
vire la religia geto-dacă urmează tradiția evhe- 
meristă a autorilor greci mai vechi care, încă 
din epoca lui Herodot voiau să vadă în Zamolxis 
un vechi sclav de-al lui Pitagora ulterior divi
nizat de către geți. în realitate, era un concept 
henoteist, abstract, al geților, pe care îl cunoscu
seră și grecii în epoca lor primitivă, la fel ca 
toți indoeuropenii, dar ulterior antropomorfismul 
îi făcu atit de tare să-l uite, încît nu-1 mai în
țelegeau atunci cind îl reintîlneau în state pură 
la un popor atit de conservator în credințele 
sale ea geto-dacli. Consecvent cu această lipsă 
de înțelegere a grecilor, Strabon încearcă 
să-J reducă ți pe Deceneu la rolul de 
simplu „vrăjitor", aproape „șarlatan" (aner 
goes), inventind și pentru el, ca și pentru ima
ginarul Zamolxis o ucenicie la misticismul 
filozofilor pitagoreni și, bineînțeles, o călă
torie imaginară în teocraticul Egipt, care re
prezenta pentru greci leagănul credințelor reli
gioase.

în realitate, Deceneu practica riturile tradi
ționale ale religiei locale, după regulile moște
nite de la strămoși, fără să fi avut nevoie, nici 
el, nici oricare dintre predecesorii lui, să recurgă

la învățăturile lui Pitagora și la influențele 
egiptene, complet străine credințelor geto-dace. 
în ierarhia societății geto-dace el ocupa un loc 
normal care, cum lasă să se înțeleagă însuși 
Strabon, fusese deținut întotdeauna de către ci
neva. Un ecou al opiniei autorilor greci asupra 
lui Deceneu. provenind probabil de la Dion 
Chrysostomul din sec. I i.e.n., se întilnește la 
Iordanes, episcop creștin din secolul VI, ostro- 
got de origine care, dotat cu o mare erudiție, 
dar lipsit de spirit critic și pornind de la o con
fuzie gravă între geți și goți a adunat o serie 
de informații mai vechi despre geți (fie că 
le-a luat de la Cassiodor, fie că le-a strîns 
el însuși), într-o operă latină intitulată „De 
rebus geticis" sau, pe scurt, „Getica", imaginîn- 
du-și că astfel împinge departe, in trecut istoria 
propriului său popor got. în orice caz, eroarea 
sa a fost binevenită pentru noi, pentru că in 
acest fel au fost salvate de la uitare citeva in
formații asupra geto-dacilor pe care nu le mai 
găsim la alți autori. Despre Burebista ne spune 
prea puțin dar insistă asupra lui Deceneu. Re
producem începutul pasajului respectiv din Ge
tica sa (XI, 67) : „Pe cind Burvista domnea la 
„goți" (geți), a venit în „Goția" (adică țara ge
ților) Dicineus, in timpul cind la Roma Sylla 
(82—79 i.e.n.) ocupase primul loc. Acest Dicineus 
fiind primit de către Burvista, acesta i-a atri
buit o putere aproape regală (pene regia potes- 
tas). Urmind sfatul său „goții" (geții) au de
vastat țara germanilor, ocupată acum de către 
franci". După o lungă frază asupra puterii lui 
Caesar care, deși cucerise lumea, nu i-a putut 
subjuga pe „goți" „în ciuda numeroaselor lui ten
tative" prelatul ostrogot. vibrind de mîndrie în 
legătură cu iluzia sa etnică, insistă asupra auto
rității morale exercitate de către Deceneu asupra 
„goților", cărora le dăduse cunoștințe enciclope
dice superioare, dar nu mai vorbește de Bu
rebista.

Afirmația lui Iordanes despre expansiunea lui 
Burebista pină la izvoarele Dunării, unde în 
epoca acestui episcop se afla regatul francilor 
merovingieni, coincide in general cu afirmațiile 
lui Strabon mai sus citate asupra „nimicirii" 
celților dunăreni (VII, 3, 11) dar, mai ales, cu 
un alt pasaj al geografului grec (VII, 5, 2) unde, 

vorbindu-se despre regiunile iliro-pannonice ale 
Alpilor, se menționează că „o parte a aces
tui teritoriu a fost devastat de către daci cu 
ocazia războiului lor contra boiilor și a tauris- 
cilor, popoare celtice de sub conducerea lui Cri
tasiros, dacii susținind că această țară le apar
ține, deși este despărțită de ei prin riul Patisos, 
care curge din munți spre Dunăre pină la Ga
lații numiți scordisci". Tauriscii locuiau in 
Alpii austrieci în vechiul Noricum, dar exista 
de asemeni o populație celtă cu nume apro
piat, teuriscii, pe care Ptolemeu (Geogr., III, 8, 3) 
o menționează prin estul Slovaciei și nord-estul 
Daciei. în orice caz, rezultă destui de limpede 
din precizările lui Strabon că Burebista și-a în
tins operațiile asupra întregii Pannonii unde lo
cuiau boiii și că, prin urmare el a trebuit să 
atingă și țările ocupate de către tauriscii alpini, 
chiar dacă după aceea iși vor fi stabilit frontie
rele mai spre est. Fapt este că arheologia dove
dește o expansiune a civilizației geto-dace in 
sec. I. i.e.n. ii> regjunll^ dunărene ale. Pannoniei 
și în toată Slovacia, ^pînă la Bratislava'. •

încheiem cu acest pasaj seria citatelor din 
Strabon și din Iordanes privindu-1 pe Burebista 
și trecem la o altă sursă fundamentală asupra 
domniei acestui rege : inscripția de la Diony
sopolis.

O capitală în „piemontul getic“:
RGEDAVAA

— In zona de munte a Olteniei și Munteniei, 
denumită de geografi „piemontul getic", au lo
cuit tot geți, a căror existență se poate dovedi, 
mai ales, pe transpunerea cu cinci veacuri mai 
devreme a unor realități a sec. I e.n. atestate 
istoric și arheologic. După părerea dv., cind 
începe perioada clasică a culturii materiale 
geto-dace ?

— Cred că evenimentele marcate prin pătrun
derile celților în sud-estul Europei, inclusiv în 
țara noastră, evenimente care s-au petrecut mai 
ales în sec. III i.e.n. reprezintă, prin consecin
țele lor, cezura între cele două perioade -- cea 
veche și cea clasică — a culturii geto-dacice.

— In sec. IV e.n. pericolul scitic trecuse, iar 
dezvoltarea societății geto-dacice era in plină 
ascendență. Ce se întimplă, în acest context, 
mai departe cu poporul geto-dac ? Cercetările 
arheologice au putut aduce noi argumente pri
vind viața lor ?

— Au fost cercetate destul de puține așezări 
care să ateste continuitatea de viață dintre pe
rioada veche și cea clasică a geto-dacilor. To
tuși, în afara celei de la Zimnicea. trebuie să 
cităm pe cea de la Poiana pe Șiret, care ne 
prezintă o continuitate neîntreruptă începînd cu 
sec. IV î.e.n. și pînă la cucerirea Daciei de către 
romani. Iar recent mai există și alte indicii, 
după care și a'te așezări din vestul și sud-ves- 
tul Moldovei. Munteniei și Olteniei și chiar și 
din unele părți ale Transilvaniei au început să 
existe încă în sec. IV ; deci o arie întinsă a fost 
punctată cu asemenea descoperiri, care, toate, 
demonstrează același lucru : continuitatea neîn
treruptă de viață.

însă importantele transformări survenite în 
urma invaziei celtice si bastarne au făcut ca, în 
unele zone, viața așezărilor geto-dace să se re
organizeze. într-adevăr. în secolul al II-lea 
î.e.n. găsim o surprinzătoare unitate de forme 
a culturii materiale în aproape tot cuprinsul 
spațiului carpato-dunărean, fapt ce dovedește 
în mod indiscutabil progresul neîntrerupt și 
relativ egal în toate regiunile acestui spațiu. 
Ne aflăm acum în preziua marelui act politic 
pe care l-a însemnat unificarea sub o aceeași 
stăoinire a tuturor geților și dacilor de către 
Burebista.

— Am ajuns, și noi. în pragul unui moment 
foarie însemnat in viața dv. in domeniul cer
cetărilor arheologice. Este vorba de șantierul de 
Ia Popești, unul din cele mai importante ves-

Interviu cu arheologul 
dr. Alexandru Vulpe, 

cercetător principal la Institutul 
de arheologie

tigii de cultură getică. Ce inseamnă pentru dv. 
acest nou punct al cercetării și mai ales ce 
însemnătate are, pentru îmbogățirea cunoștin
țelor privitoare la cultura geto-dacică, șantierul 
de la Popești ?

— Importanța unanim recunoscută a acestui 
șantier este in primul rînd de ordin strict 
arheologic; datorită condițiilor de păstrare deo
sebit de bune a vestigiilor arheologice de aici. 
Acest fapt permite o bună cunoaștere a forme
lor de viață a culturii geto-dace în faza ei cla
sică (în special in sec. II—I î.e.n., deci și in 
perioada lui Burebista) și respectiv fixarea unor 
însemnate jaloane pentru alcătuirea unei cro
nologii. Indiferent care va fi fost numele și 
rolul istoric al așezării de la Popești, este 
limpede că aici a fost unul dintre cele mai 
importante centre economice și politice ale geți
lor din Cimpia Dunării.

— în ce constau elementele șl documentele 
arheologice descoperite «ici ?

— Aici ș-au dezvelit, intre altele, șl resturile 
incendiate ale unei construcții impunătoare, cu 
pereți de lut, acoperită cu țigle și olane. Un 
adevărat palat. în sensul funcțional al cuvintu- 
lui, respectiv un complex de camere, cum ar 
fi o încăpere cu absidă, in formă de bazilică, in 
capătul dinspre absidă aflindu-se o vatră orna
mentată cu simboluri religioase.

Presupunem că acest palat reprezintă reședin
ța unei însemnate căpetenii getice. Dar în
semnătatea așezării de la Popești rezidă și în 
faptul că aici a fost un centru de producție a 
anumitor categorii de mărfuri. cum ar fi : 
cupele de lut cu decor in relief, imitate după 
cunele megariene. un produs de lux al lumii 
elenistice, precum și imitarea amforelor gre
cești. Este interesant și in același timp nostim 
să amintim că imitația amforelor mergea pină 

la contrafacerea mărcii de pe toartă, marcă pe 
care o purtau multe amfore grecești, eu numele 
orașului și al magistratului care garanta atit 
producerea vasului cit și a conținutului său 
— respectiv uleiuri sau vinuri. Pentru meșterii 
geți de la Popești imitarea exactă a literei 
grecești nu avea importantă, ei se mulțumeau 
cu realizarea unei ștampile cu motive geome
trice apropiate, ca idee, de formele alfabetului 
grecesc. Noi le numim ștampile anepigrafe. 
Cele mal multe asemenea amfore Imitate s-au 
găsit chiar la Popești, al doilea centru s-a găsit 
la Cetățeni, pe Dîmbovița in sus, pe drumul ce 
lega Muntenia de Ardeal. Mai trebuie să spu
nem că tot la Popești trebuie să fi ființat și 
un centru de emitere a monezilor. în sfirșit, 
toate aceste date, plus altele, converg spre a 
arăta că aici a existat centrul unei avansate 
uniuni tribale getice. în ceea ce privește insă 
interpretarea istorică a datelor de la Popești, 
nu toți cercetătorii sint de aceeași părere.

— Fiind vorba de o descoperire excepțională, 
controversa este și firească. Ați vrea să ne 
explicați mai in detaliu in ce constă ipoteza 
dv. privitoare la așezarea getică de la Popești ?

— S-a presupus că aici la Popești ar fi fost 
Argedava — pomenită in decretul dat in cinstea 
lui Acomion din Dionysopolis, ca fiind reședin
ța tatălui Iui Burebista. Prin urmare, Burebista 
s-ar ti născut aici, in lunca Argeșului, iar gru
parea politică din această zonă a fost nucleul 
viitorului stat unificat al tuturor geților și da
cilor.

Este și firesc ca o Ipoteză cu consecințe de 
o asemenea importanță să dea naștere la dis
cuții diferite, uneori contradictorii. Nu are rost 
să insistăm aici asupra lor. Ceea ce ne preocupă 
In momentul de față este de a vedea care este 
cea mai importantă așezare din această vreme 
din bazinul Argeșului, dacă nu cumva există 
o altă dava. mai spre deal șî munte, de exemplu 
In zona Piteștiului.

Pină în momentul de față cetatea de la Po
pești ne apare, in adevăr, drept cea mai im
portantă, dar terenul de cercetare nu este incă 
epuizat. Presupunînd că Argedava reprezintă 
în adevăr dava de pe Argesis, și că Argesis 
este in adevăr, cum susținea Vasile Pârvan, 
numele din vremea lui Burebista al Argeșului, 
este limpede că o astfel de cetate trebuie cău
tată printre cele mai răsărite din punct de ve
dere arheologic jin bazinul Argeșului. Pînă

acum, singura care concurează cu succes în a- 
ceastă competiție este cea de la Popești. Dar 
nici cind vom avea această certitudine tot nu 
vom avea siguranța că Argedava este reședința 
tatălui lui Burebista. deoarece inscripția de la 
Dionysopolis ne vorbește doar de Argedava ca 
reședința unui tată... fără să indice despre ce 
tată este vorba — desigur un tată de rege —, 
numele fiind deteriorat. E adevărat însă că 
toți marii epigrafiști care au studiat textul 
acestei inscripții au presupus, prin logica des
fășurării textului în partea bine conservată a 
inscripției, că este vorba de tatăl lui Burebista.

Vreau numai să spun că, după părerea mea. 
Ipoteza aceasta este probabilă și că la ora ac
tuală nu văd o altă ipoteză verosimilă care să 
satisfacă toate punctele controversate ale aces
tui eșafodaj de presupuneri.. Cei care contestă 

această ipoteză, în general. reusesc să pună 
mai bine în lumină doar punctele ei slabe, dar 
nu să construiască o altă teorie mai demnă de 
crezare în loc.

— In încheiere aș dori să ne oprim puțin 
asupra unui alt obiectiv arheologic care a con
stituit ultimul dv. șantier al cercetării. Este 
vorba despre descoperirea de la Conțeștt — tot 
din județul Argeș. Insolitul acestei descoperiri, 
după cum știu, a suscitat interesul specialiști
lor prezenți Ia ultimul Congres de Tracologie, 
ce s-a ținut la București în 1976. Mate
rialele arheologice găsite aici oferă tipuri re
prezentative ale culturii clasice geto-dace ?

— Da, în ceea ce privește apartenența cultu
rală a acestei descoperiri nu există nici-un 
dubiu. Sint prezente aici o serie de forme ale 
fazei clasice a culturii geto-dace cum ar fi 
ceramica lucrată cu mina, ceramica lucrată cu 
roata, cioburi de amfore, agrafe (fibule). pin
teni, cuțitașe și mai ales vîrfuri de săgeți de 
fier.

Din punct de vedere arheologic, această des
coperire este ceea ce numim noi un complex 
închis. Adică o descoperire în care toate piesele 
au fost depuse odată. Asemenea „complexe în
chise" alcătuiesc jaloanele cronologiei culturii 
arheologice din toate timpurile. Astfel, desco
perirea de la Contești, multe din descoperirile 
bine păstrate din așezarea de la Popești, pre
cum și alte asemenea descoperiri aflate în nu
meroasele așezări geto-dacice din țară vor servi, 
într-un viitor pe care nu-1 credem prea înde
părtat, la alcătuirea unei scheme cronologice 
a culturii clasice geto-dace. schemă ce formează 
scheletul oricăror interpretări istorice sigure 
sau foarte probabile a descoperirilor arheolo
gice în general. Numai cu o cronologie bine 
fixată în detalii putem face ca lutul și metalul 
să grăiască.

Vom putea astfel să știm ,care erau micile 
deosebiri între diferitele formațiuni politice 
geto-dace înainte de Burebista. Din evidența 
datelor de început și de sfirșit a așezărilor, din 
citirea și interpretarea materialelor găsite în 
ele vom putea deduce cind au avut loc fră- 
mîntări în politica grupărilor geto-dace, de ce 
natură erau ele și ce a însemnat, pe planul cul
turii materiale, saltul calitativ realizat de uni
ficarea lui Burebista. Multe din aceste probleme 
sint de pe acum lămurite sau postulate pe baza 
puținelor știri scrise, dar majoritatea necesită 
încă confirmări și cunoștințe de detaliu.

Este însăși menirea principală a arheologiei : 
să răspundă, atîta cit îi sînt puterile, la între
bările cerute de cercetarea istorică.

Cornelia Djigola
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