
Vizita tovarășului Nicolae Ceausescu — 
un rodnic itinerar al păcii și prieteniei

In numele 
adevărurilor 

istoriei
t

elevizorul ne-a adus, In zilele trecute, 
imagini ale memorabilei vizite a pre
ședintelui României pe străvechiul și 
mereu noul pămint al Republicii Popu
lare Chineze, ca și al entuziastei pri

miri ce i-a fost rezervată, primire ce venea din 
sufletul și din conștiința unui popor, din acele 
elanuri aproape invizibile ce-i leagă spontan pe 
oameni, cimentind apoi legăturile mediate de 
forța gindirii. E, din multe puncte de vedere, 
o vizită-simbol, un mesaj dintre cele care au 
puterea să dăinuie in timp și să umple deopo
trivă timpul .cu răsfrîngerile . șl împlinirile sale. 
S-au intilnit. prin cei mai autorizați soli ai lor, 
două popoare care, deși despărțite prin mii de 
kilometri distanță, au știut, în decursul vremii, 
să jaloneze atît de descurajantele distanțe pă- 
mintești cu firele inimii, ale simpatiei, ale des
coperirii și prețuirii reciproce. S-au întîlnit, prin 
cei mai autorizați soli ai lor, două popoare care 
au toate motivele să-și cinstească istoria și me
moria pămîntului : unul, dintre cele mai bătrî- 
ne neamuri ale Vechiului Continent, celălalt, 
printre cele mai indîrjite din lume într-o exis-

Dan Cristei
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„Sintem convinși că vizita și in* 
țelegerile la care am ajuns vor 
marca un nou moment important 
in cronica prieteniei romăno-chi- 
neze, vor da un nou și puternic 
impuls colaborării dintre partidele 
și țările noastre, in interesul celor 
două popoare, al cauzei socialis
mului, inscriindu-se, totodată, ca 
o contribuție la lupta forțelor îna
intate ale lumii de azi pentru pro
gres, colaborare și pace**.

NICOLAE CEAUȘESCU

f

„Avem convingerea profundă 
că vizita pe care o efectuăm in 
țara dumneavoastră, convorbirile 
cu tovarâșii din conducerea de 
partid și de stat a Republicii So
cialiste Vietnam vor contribui la 
dezvoltarea și adîncirea prieteniei 
frățești dintre cele două partide 
și popoare ale noastre și, toto
dată, vor sluji cauza generalâ a 
socialismului, păcii și colaborării 
intre națiuni**.

NICOLAE CEAUȘESCU

„Această vizită c contribuit și 
mai muh la dezvoltarea prieteniei 
revoluționare și a unității de luptă 
dintre cele două partide, țâri și 
popoare ale Chinei și României și 
va avea semnificații profunde pen
tru relațiile de prietenie și colabo
rare dintre țările noastre, pentru 
lupta comunâ a celor douâ po
poare ale noastre și pentru evolu
ția situației internaționale".

HUA KUO-FEN

„Sintem foarte bucuroși sa 
avem in mijlocul nostru pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, împre
ună cu ceilalți tovarâși din dele
gație, marii soli ai unui popor 
care construiește cu succes socie
tatea socialistă multilateral dez
voltată, frați și tovarâși apropiați, 
mesageri ai sentimentelor de cal
da prietenie și solidaritate mili
tantă ale clasei muncitoare și po
porului român".

LE DUAN

„Sintem convinși că ceasta 
vizită se va înscrie ea un nou și 
important moment in cronica 
minunatelor relații de prietenie 
româno-coreeanâ, a solidari
tății și colaborării multilaterale 
dintre partidele și popoarele 
noastre".

NICOLAE CEAUȘESCU

Remarcabil bilanț 
al înaltei solii românești

n itinerar istorie, intr-un moment inter
național care impune atitudini istorice. 
Urmărind ampla ți impresionanta desfă
șurare a vizitei pe care președintele 
României, tovarășul Nicolae Ceaușescu. o 

întreprinde in cinci țăn prietene din îndepărtatul
Orient, am avut certitudinea adevărului cuprins in 
afirmația de mai sus Ca in atitea alte rinduri. prin 
cel mai autorizat ți clarvăzător sol al său. poporul 
român a purtat, către alte popoare, către conștiința 
umanității, mesajul de pace ți colaborare, mesajul 
Încrederii in izbinda rațiunii, in invincibilitatea 
idealurilor revoluționare ale comunismului. Ase
meni tuturor inimilor patriei, conștiințelor ei. am 
trăit, in aceste zile, o puternică bucurie : aceea că 
România, politica ei internă ți internațională se 
bucură de o profundă prețuire, iți află ecou legi
tim pe toate meridianele planetei, acolo unde oa
menii trăiesc, gindesc ți muncesc, spre binele și 
prosperitatea umanității. Sint nenumărate imaginile 
exprimind căldura ți dragostea oamenilor muncii 
din târî le vizitate față de marele sol al României, 
a cărui remarcabilă contribuție la configurarea 
unui climat de conlucrare pașnică și încredere între 
popoare, de respectare a independentei și suvera
nității lor întrunește o amplă recunoaștere pe pla
netă. tn mărețul spectacol cultural-sportiv oferit 
in cinstea purtătorilor de cuvint ai României, la 
Phenian, din mii de trupuri s-a împlinit imaginea 
simbolică a unui soare uman ce Iși trimitea razele 
spre toate punctele cardinale, a unui soare in inima 
căruia am privit, cu luminoasă emoție, chipul 
celui ce este simbolul voinței națiunii noastre, al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Prin întreaga sa 
activitate, prin rezumatele remarcabile ale actualei 
vizite pe care, impreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. cu alți conducători de partid și de stat 
o întreprinde in Republica Populară Chineză, Re
publica Popu’arâ Democrată Coreeană. Republica 
Socialistă Vietnam, in Laos ți Cambodgia. prin 
conținutul bogat ale declarațiilor, acordurilor și 
documentelor adoptate, prin ideile lansate către 
umanitate in Inflăcăratele mitinguri, s-a ilustrat 
incă o dată, consecventa eu care acționează România 
pentru imolinirea țelurilor fundamentale ale ome
nirii. pentru ca pe planeta Pămint să triumfe rați
unea ți pacea.

Țările vizitate In cadrul acestui vast itinerar sint 
țări cu o istorică tradiție a luptei pentru apărarea 
ființei naționale, pentru afirmarea dreptului la o 
existență demnă, liberă, suverană, sint țări care. 
Înfăptuind Istoricele revoluții. iți construiesc un 
prezent ți un viitor pe măsura hărniciei și aspi
rațiilor celor ce muncesc, aduc contribuții origi
nale la afirmarea in viața societății a ideilor socia
lismului și comunismului. Pretutindeni, experiența 
și realizările românești sint cunoscute ți apreciate. 
Pretutindeni, solii poporului nostru au fost și sint 
întîmpinați cu prietenie, ca reprezentant! de seamă 
ai unui popor ce știe că, numai respectind profund 
alte popoare, cauza lor dreaptă, experiența activi
tății lor sociale, se respectă pe sine însuși. Româ

„Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in țara noastră, care 
se desfășoară sub auspiciile 
caldei ospitalități a poporului 
coreean, demonstrează trăinicia 
prieteniei și solidarității dintre 
partidele, țările și popoarele 
noastre".

KIM IR SEN

nia se poate mindri pe drept cu efortul său recu
noscut in lume de a întrona in relațiile dintre state 
un climat prielnic dialogului constructiv, soluțio
nării principiale a complexelor probleme care con
fruntă umanitatea, unui climat in care să se afirme 
tot mai pregnant supremația ideii, respectului mu
tual al încrederii in capacitatea fiecărui popor de 
a rezolva, de sine stătător, toate problemele ce se 
ivesc in amplul proces de noi edificări sociale.

In cuvintul rostit de stimații și prețuiții condu
cători ai partidelor și popoarelor cărora solii 
României le-au fost oaspeți, in aceste zile, s-au 
exprimat, in repetate rinduri. cuvintele inlăuntrul 
cărora am descifrat sentimente de caldă prietenie, 
de inaltă apreciere pentru relațiile de trainică 
prietenie dintre partidele, țările și popoarele noas
tre. s-a dai glas dorinței de a dezvolta și adinei 
raporturile de colaborare frățească, tovărășească, 
voinței de a conferi dimensiuni noi legăturilor prie
tenești, tradiționale deja, statornicite prin contri
buția reciprocă a popoarelor noastre. Aceste apreci
eri sint o încununare firească, o recunoaștere care ne 
onorează a principialității și consecvenței cu care 
România socialistă. Partidul Comunist Român s-au 
angajat in opera de făurire a unor realități noi, a 
edificării durabile a unui sistem de principii inter
naționale menite să facă să se audă distinct in re
lațiile dintre popoare, indiferent de mărimea lor, 
glasul fiecăruia, voința fiecăruia.

Cind întreprinde vizite de lucru pe cuprinsul 
țării, secretarului general al partidului populația ii 
face întotdeauna vibrante și entuziaste primiri, ex- 
primindu-și. într-o solidaritate semnificativă, acor
dul deplin față de marele său efort pentru înflo
rirea națiunii noastre socialiste, pentru înscrierea 
ei tot mai activă intr-un rodnic dialog cu po
poarele lumii. într-o simetrie relevabilă, aceleași 
manifestări de prețuire, de stimă, le-am înregistrat 
din partea popoarelor cărora, în aceste zile de 
mai, le-a fost oaspete de onoare, ducînd cu stră
lucire solia românească de pace și colaborare. Așe
zăm în dreptul ihimilor, cu emoție, cu bucurie 
demnă, aceste adevăruri, convinși fiind că în cartea 
istorică a dezvoltării colaborării și prieteniei din
tre popoare recenta vizită înscrie un nou și stră
lucit capitol.

Nicolae Dragoș
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ALEXANDRU • Respirări de NICHITA STANESCU • Cronica literară de M. UNGHEA- 

NU • Fragmente critice de EUGEN SIMION • Cartea de debut de N. CIOBANU.

„întotdeauna 

inimile noastre 
împreună bat“

B

ftrl șl oceane ne despart, dar Intot- 
deauna inimile noastre impreună bat 

M B — sint versuri din Cintecul prieteniei 
“ — româno-coreene, — versuri de o pro

fundă semnificație, versuri ce ilustrea
ză sensul profund al prieteniei popoarelor noas
tre. român și coreean, prietenie trainică ce nu 
ține seama de imensitatea spațiului geografic. 
Sint versuri ce au fost rostite pentru prima dată, 
de puține zile, sint versuri care vorbesc despre 
sentimentele de azi. versuri care vorbesc insă ți 
despre acele vremuri de restriște, cind primito
rul pămint românesc a găzduit cu dragoste fii șl 
fiice ale eroicului popor coreean, ferindu-le co
pilăria de stihiile războiului.

Peste mări și țări — ca să cităm acum ances
tralul folclor românesc —. peste mări și țări cu
vintul de pace și prietenie si colaborare frăteas-

Radu Bădilă
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Privind cu
ochi luminoși 

viitorul
d

ouă imagini revin în memorie, de cîte 
ori gindul mă poartă, prin asociații 
neașteptate dar mereu semnificative, 
spre spații geografice văzute doar cu 
ochii minții. Prima este legată de anii 

studenției mele, deveniți nu de multă vreme a- 
mintire frumoasă, colorată nostalgic. în Facul
tatea de limbă și literatură română eram coleg 
cu un grup de studenți vietnamezi, veniți la stu
diu in România. Ne intilneam pe holurile facul
tății. ne zimbeam, ii salutam, mai întii prin în
clinarea capului, dar, în scurt timp, prin tradi
ționalul „Bună ziua“. formulă pe care au de- 
prins-o foarte repede. Curiozitatea de la început 
s-a transformat în stimă și prietenie atunci cind 
am aflat că la căminul studențesc preferă să stea 
în cameră cu studenții români, că se străduiesc 
să vorbească numai românește, că iși petrec o 
bună parte din noapte în sălile de studiu cu dic
ționarul in mină, că — mai tîrziu — după prima 
lor sesiune de examene, se mindreau cu faptul

Valentin F. Mihăescu
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ubstanțiali clasicii li
teraturii române ne 
cheamă la o lectură 
nouă. Slavici e unul 
din scriitorii noștri cei

mai substanțiali și o nouă lec
tură a prozei lui este cit se 
poate de firească. Ea este cu 
atit mai firească cu cit soarta 
literaturii lui Slavici a fost 
aproape la fel de dramatică pe 
cit a fost și soarta omului Sla
vici. Moartea a izbăvit opera de 
om, zicea G. Călinescu, voind a 
spune prin asta că accesul la 
opera lui Slavici va fi mai liber 
prin absența omului mai puțin 
grevat de prejudecăți. Se înșela 
de două ori. Mai intii pentru că 
omul era tot în operă, apoi pen
tru că nici dispariția lui n-a eli
berat pe urmași de rezervele 
puternice față de scrisul lui loan 
Slavici. Deși o parte a prozei 
lui, avantajată de prestigiul cer
cului junimist din care autorul 
făcuse parte, a intrat devreme în 
manuale clasicizînd pe autorul 
ei, scriitorul loan Slavici n-a 
avut șansa lntîlnirii oportune, a 
criticului literar care să fie și 
un subtil rezonator al creației 
lui. Ti tu Maiorescu, care-1 con
sidera la începuturile Convorbi
rilor literare cel mai important 
scriitor al „Junimii**, nu i-a în
chinat nici un articol. Romanul 
Mara n-a trezit interesul nici 
unui critic de reală autoritate la 

în Vatra la 1894. 
la tipărirea lui în 
este salutat ca un 
N. Iorga care re- 
mai ales o la- 

După 1900 scrisul

cronica literară

Maoda Ini a 

Popescu: 

<SLAVI€I>

apariția lui 
Abia în 1906 
volum, Mara 
eveniment de 
ceptează insă 
tură a cărții, 
lui loan Slavici intră într-o nouă 
fază, didactică, moralizatoare, 
evident inferioară marii lui pe
rioade creatoare, dar cu conse
cințe negative vizibile asupra 
prețuirii scriitorului in ansam
blu. Faptul că el continuă să 
scrie în aceeași manieră și după 
primul război mondial, în plină 
explozie a unei literaturi ro
mâne îndreptată Ireversibil că
tre orizonturi noi, pecetluiește 
situația scriitorului. Prezența 
lui scriitoricească e resimțită 
ca anacronică și nu întîm- 
plător el este așezat alături de 
N. Iorga în cîteva judecăți lite
rare semnificative. Echipa de 
critici a perioadei literare inter
belice n-a acordat lui Slavici 
însemnătatea literară pe care 
acesta a avut-o. Pompiliu Con- 
stantinescu, a cărui opinie o re
produce și pe a lui E. Lovin eseu, 
considera proza lui Slavici un 
rebut literar irecuperabil, fără 
a sesiza nici un moment moder
nitatea ei, și demonstra lipsa de 
pricepere literară a lui Iorga în 
Istoria literaturii române con
temporane tocmai prin atenția 
specială pe care acesta o acorda 
lui Slavici. Ignorarea și, în plus, 
respingerea de către criticii lite
raturii române modeme a unuia 
dintre cei mai moderni creatori 
români rămine una dintre cu
riozitățile istoriei noastre lite
rare. Lacuna sau eroarea lor a 
fost reparată In mare parte de 
G. Călinescu care în Istoria li
teraturii rămâne de la origini 
pină in prezent repune pe loan 
Slavici în drepturile sade de 
mare pionier și ctitor al litera
turii române considerind 
mic, între altele, romanul 
aproape o capodoperă.

Confirmarea celor mai 
din analizele și judecățile lite
rare semnate de G. Călinescu 
asupra literaturii lui loan Slavici 
se găsește în monografia pe care 
Magdalena Popescu o dedică 
vieții și prozei marelui scriitor 
transilvănean. Autoarea se re
vendică de la cele mai moderne 
și noi metode critice și ' este 
prima încercare de anvergură 
dedicată, la noi, textelor unui

pole-
Mar*

multe

mare clasic în care noile instru
mente de lucru își verifică va
liditatea. Ele au în monografia 
Magdalenei Popescu un rol sub
ordonat unei intenții demonstra
tive, care le pune cu atit mai 
bine în lumină eficiența. Au
toarea pleacă de la bun început 
de la singularitatea lui Slavici, 
resimțită ca atare de contempo
rani atit in viața cit și in opera 
lui. în ce constă această singu
laritate ? Iată Întrebările pe 
care autoarea și le pune in pri
mele pagini ale monografiei : 
„care e specificul dotării gene
tice și formației spirituale a 
acestui scriitor care, obsedat de 
sine, creează totuși opere de o 
perfectă obiectivitate, inovînd 
situații epice, atitudini morale, 
personaje caracteristice, ce ui
mesc, incită sau irită publicul 
de specialitate al vremii lui ? 
De ce nu a putut totuși tace 
școală decit peste cîteva decenii 
(cu prozatori originali din același 
spațiu etnic ca și el), și mai ales 
de ce originalitatea și pregnanta 
modernitate nu i-au fost recu
noscute decit peste aproape un 
secol ? Vrem deci să intrebăm 
și să aflăm, dacă se poate, ce 
este și cum apare un scriitor 
obiectiv într-o literatură inva
dată de obsesia personalității 
proprii, pînă aproape „dincolo 
de marginile îngăduite**. Atit 
omul cit și opera i se par criti
cului misterioase și, departe de 
a separa pentru a înțelege mai 
bine opera In absența vieții, pro
cedează conform structuralismu
lui genetic care vede In operă 
doar o latură a comportamentu
lui individual. La o atentă inves
tigație a biografiei, se descoperă 
aici, firesc, rădăcinile și mode
lele operei, justificarea celor trei 
etape diferite ca intensitate ar
tistică ale carierei lui literare. 
Capitolul biografic se intitulează 
semnificativ pentru unghiul din 
care este înțeleasă literatura lui 
Slavici Omul care n-a voit să 
fie scriitor. Observația este că 
scriitorul țintea dincolo de lite
ratură și că a trecut fără regret 
la ultima fază a literaturii lui. 
în care vedea doar agentul, ve
hiculul pus în serviciul ideilor. 
Viața lui Slavici este privită din 

.interior și studiată ta prind d iul 
formativ al personalității. Mag
dalena Popescu reușind o expli
cație coerentă și consecventă a 
întortochiatulul șl uneori apa
rent inexplicabilului comporta
ment al scriitorului și omului

politic Slavici. Studiul biografiei 
lui pune in evidență, ca in pu
ține alte cazuri, strinsa legătură 
intre evenimentele interioare 
ale vieți lui Slavici și constitui
rea și evoluția literaturii pe 
care a scris-o. Sint paginile in 
care Magdalena Popescu vă
dește o vocație și un talent al 
analizei psihologice care pot 
face cinste și prozatorului inte
resat de cazuri și dileme sufle
tești.

Pentru a face sesizabilă ino
vația literară a lui Slavici in 
contextul dat, criticul nu re
curge doar la analiza prozelor 
lui de virf ci și la o situare a 
procedeelor lui literare atit in 
peisajul vremii cit și față de 
predecesorii săi. Magdalena Po
pescu înțelege istoria literară ca 
un poetician care, în sensul su
gerat de T. Todorov, tinde să re
facă o istorie a devenirii inte
rioare a literaturii, a formelor 
și mijloacelor specifice și nu a 
succesiunii de opere și de au
tori. Procedind astfel se obține 
un spor de precizie și de adin- 
cime in evaluarea, simplu spus, 
a progresului literar. Redus la 
specificități dominante procesul 
devenirii literare oferă de la o 
etapă la alta, criterii comparative 
ferme. Avantajul e de a depăși, 
aspirind către o definiție esen
țială, straturile superficiale ale 
fenomenului literar și a merge 
la nucleul lui. Magdalena Po
pescu Întreprinde această ope
rație pentru literatura română 
scrisă pină la 1870, moment 
după care intră in scenă Slavici, 
și rezultatele sint excelente. Ea 
reține Intre altele ca trăsătură 
caracteristică a perioadei „domi
nația modelelor** cu consecințe 
adinei pentru literatura de 
atunci și pentru cea care a 
urmat-o, deoarece nu e vorba de 
o simplă etapă literară d de una 
a ctitoririi literaturii române 
modeme in care se fixează tră
săturile ei structurale. Este ob
servat aid un aparat științific 
ceea ce cu o expresie mai ind- 
tantă am numi „bovarismul li
teraturii române*, care fu net ic
nind și după faza ei de început, 
a făcut de multe ori pe scriito
rul român prizonier al modelu- 
1B1 literar p nu g ■■talSta' 
a întărit o normă a livreacuhsi 
in dauna unei aspirații către 
autenticitate. Cl nd un scriitor de 
profundă și originală substanță, 
e cazul lui Slavici, mai tirriu al 
lui Rebreanu. sparge cercul do

minației modelelor sau al ca
noanelor stilistice despre care 
vorbește Magdalena Popescu, la 
fel de autoritare, singularitatea 
lui e evidentă și dificultățile de 
percepție sint inerente.

Noutatea de perspectivă a mo
nografiei Madgalenei Popescu, 
noutate întemeiată și pe o fo
losire adecvată a noilor metode 
de lucru in critică, se preci
zează incă de la capitolul intro
ductiv. Analiza prozelor va 
merge spre sublinierea acelor 
inovații care vor sfida inerțiile 
canonice, vor instala noi proce
dee literare, vor instala fatal o 
nouă problematică. Traversarea 
operei lui Slavîd are in vedere 
mai ales sublinierea noutății ei 
artistice, progresiv de la nuvelă 
la nuvelă, critica discretă, dar 
constantă a judecăților critice 
anterioare care mai pot bara În
țelegerea modernității scriitoru
lui. verificarea judecăților de 
valoare emise pină acum prin 
analiza cea mai aplicată și con
vingătoare. completarea acestora 
cu noi judecăți de valoare, sta
bilirea unei ierarhii valorice 
complete in cuprinsul prozei 
scriitorului. Demonstrația rea 
mai întinsă privește modernita
tea prorei lui Slavici in sens 
larg. Magdalena Popescu nem
țind să recunoască in literatura 
acestuia trăsături artistice carac
teristice celei mai moderne 
proze a secolului nostru. Ea su
bliniază de cite ai arc ocazia 
poziția de anticipator al hd Sla
vici, de subtil și independent 
premergător al unei arte lite
rare modeme. Criticul nu «e fe
rește să vorbească despr dos'o- 
ievskianismul lui Slavici, despre 
propunerea de către el a unor 
formule narative receptate ul
terior. adăugăm noi. de litera
tura română prin intermediul 
altor literaturi. Analizele sint 
peste tot exemplare, atit acolo 
unde primează interpretările 
textuale, narato4otr.ee. cit si in 
cele mai apropiate de o factură 
tradițională a analizei. Capaci
tatea critică, știm, ae verifică in 
cele mai grele cazuri aici pie
trele de încercare fiind Mara. 
Moara eu aaree, Pădareaaea 
unde autoarea nu ae mulțumește 
să confirme prin analiză jude
căți anterioare d să dea o in
terpretare nouă atit sensului ge
neral al prozelor, dt și princi
palelor personaje. Concluziile 
ei. discutabile poate, sint Insă 
cu atit mai convingătoare cu dt 
decurg dintr-o interpretare uni
tară a rieții și operei lui Slavici. 
Magdalena Popescu se oprește, 
de pildă, asupra ie sortul ui va
nității la personajele lui Slavid 
și atunci elnd afirmă si pentru 
Ghiță din Moara ea aoroe ac
țiunea hotăritoare a acestui re
sort dtitorul e pregătit de ana
lizele anterioare și nu mai pri
mește observația ea pe o nou
tate deși ea este de fapt o nou
tate de interpretare. Critica mai 
veche nota ea prime creații fe
minine puternice dteva perso
naje ale lui Duiltu Zatnfirescu. 
Magdalena Pooescv distinge 
Insă preeminenta figurilor femi
nine la Slavid și le consideră 
drept rele mai realizate perso
naje ale scriitoruhil și ale lite
raturii române a vremii. Mono
grafia Slavid este inatantâ pe 
multe laturi. Ea ne arată de 
exemplu, cum modemil de ari 
sint in dezacord cu cei de Ieri 
In legătură cu tmal din cei mal 
mari scriitori ai literaturii ro
mâne. Monografia Magdalenei 
Popescu înlătură vechile contro- 
veae ta ăesătură eu Slavid st 
se impune prin modernitatea de 
metodă si ie viziune indtdnd si 
o poc biB si necesară ffireeție ta 
critica românească de azt

M. Unghean□
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• La o analiză superficială, un cititor — fie specialist, 
fie cititor de cultură medie — ar pnvi noua carte a lui 
Romul Munteanu *) ca pe o culegere de studii articole 
aparpnlnd aceluiași spirit de vastă informație, colindător 
dezinvolt ai tuturor marilor epoci culturale, eseist dotat 
cu vocația sintezei și rafinamentul analitic al detaliiloi 
semnificative, un om de litere in Întreaga putere a expre
siei. Aproape douăzeci de lucrări care — conform culti
vării sistematice, de către autor, a ceea ce inseatană 
sinteză — Înglobează cercetări asupra poeziei, prozei, 
teatrului, istorie: și criticii Literare, de la Eminescu. Blaga și Bacovia. la Brecht. de ia Kafka. Buzzati și Wickert, la 
Paul Hazard s> Werner Krauss u pină la aplicări asupra 
unor teme deven.te demult fura caudine pentru teoria și 
entica literară (Necesitatea culturii, De la teoria criticii la 
praxis, Literata» comparată).

Spuneam analiză superf.cială, pentru că, in ciuda ca
racterului eteroclit a* cărți in duda caracterului jurna
lier al unor lucrări, reduse, așadar, fatalmente, ca am. 
p.are ș. profunzime. — cartea de față suscită de două 
or- un intere» eu totul special, interes care rezidă in nota 
reeoală a tre studU : Eminesca d eternitatea discursului 
Bnc, Fețele peez.ci Im La cian Blaga și O interpretare 
karaeiardtaaă a pa mai lai George Bacovia. Este vorba
— ma. ista — de ceea ce s-a numit — pe bună dreptate
— „vocația sintezei- la Romul Munteanu, formulă bazată 
atit pe studiile de referință precum Cultura europeană in 
epoca tamtafior. Naal reman francez sau Metamorfozele 
crideH evopese mederae, cit și pe activitatea profesoru
lui p editorului de literatură universală și comparată. 
Mal mult. insă, decit Profiluri literare sau Jurnal de 
Cărți. Romul Munteanu Iși demonstrează In cele trei stu
dii citate, ea pa citate» analitică, de aplicare strictă la

i text, capacitate nu o dată sclipitoare, care ii modifică — 
după cum spuneam — formula pe care critica s-a grăbit 
să i-o aplice uniLateraLizanL Sigur este, insă, că autorul 
are aproape un masochism, manifestat prin cenzurarea 
acesta capacități- de sondare ta profunzime pe care și-o 
reprimă adesea pentru a intra in investigarea zonelor 
largi de istorie literară, de comparare a motivelor etc. 
Bunăoară, ajunge să detecteze la Eminescu metafora ob
sedantă a privirii, al cărei sens ultim este mișcarea de 
Închidere / deschidere a gtadului asupra realității, miș- 

I care oacilantă, deși echilibrată ta fond, care poate Înglo
ba raporturile via / veghe, noapte / zi, viață / moarte. 
Apoi, Eminescu este văzut un „poet al situațiilor limi
tă-, pentru care spațiul matricial poetic este delimitat 
de o parte de haos, de cealaltă de armonia universală. 

I De aici și pină la a analiza actul poetic eminescian ca 
pe o voință de supremă concordia discors, nu este decit 
un pas, pe care analistul nu se grăbește să-1 facă, așa 
cum nu speculează Îndeajuns nici raporturile dintre 
„spațiu) gol. lnsecurizant* șl „spațiul protector, securizam* 
(natura). Și aceasta, pentru că scopul său este de a-J 
afilia pe Eminescu nu atit străvechilor săi termeni de 
comparație (Novalls, Heine, Lenau șa.), cit lumii poe- 

I tce a unor Rimbaud, Baudelaire, Mallarmă sau Hâredla.
Articolul poate ti asemănat astfel, cu un cimp de son- 

I de lăsate ta părăsire din Însuși momentul plantării lor.
Această cenzură și-o aplică autorul și ta studiul despre 
Blaga, pe care șl-1 structurează tn chip tematist, detec- 
tlnd „Idei teme* — semnele, transparența, lacrima, sin- 

I gele, mariajul dintre elemente etc. Schema ansamblului 
este lntrutotul atrăgătoare, părțile se corelează lntr-o 
perfectă gradație a semnificațiilor. De dragul ansamblu
lui, autorul neglijează insă subansamblele. Mai trebuie 
spus oare, câ afilierea finală a lui Blaga la poezia 
barocă, pe baza detectării unui gen specific de „concep- 

I tism, bazat pe asocierea unor termeni cu sensuri tnde- 
I părtate* rămine aproape ta suspence, tn ciuda perspectl- 
I vei sale extrem de originale, pertinente și pasionante T 
I Dacă metoda tematlstă a mai fost utilizată in cazul lui 
I Blaga, fie inconștient (Pompiliu Constantlnescu) fie deli- 
I berat (E. Simion, In prefața sa la Ce aude Unicornul)
I interpretarea bachelardiană a poeziei lui Bacovia U apar-
I ține — din cite cunoaștem — ta exclusivitate lui Romul 
I Munteanu. Și cu aceasta intrăm in zona celui de-al doi-
I lea interes pe care spuneam că n suscită cartea de față.
I Deși la noi s-au făcut eforturi serioase de popularizare 
I a noilor metodologii critice, fie prin publicarea multora 
I din lucrările fundamentale ta materie, fie prin prezen- 
I țări de sinteză (de genul celor publicate de Savin Bratu 

șl Romul Munteanu), — o aplicare efectivă a acestora, pe 
I scară largă, lntirzle să. apară. Romul Munteanu folosește 

tatr-un mod cu totul exemplar acest arsenal și cele șapte 
pagini ala studiului său despre Bacovia (dintotdeauna vă
zut ca poet al acvaticului*, dar niciodată interpretat 
bacbelardiaa) valorează, ta perspectivele pe care le des- 

! ehldc, cft o monografie Sigur că șl aid acționează een-
I zar» analitică, precum ta cașul lecturii lui Kafka sau
I Lautrtamont. Cu toate acestea, ceea ce se propune In
I Lecturi și sisteme trebuie să devină un început de abor-I dare a literaturii românești de îs nivelul celor matI valoroase și perene metodologii critice actuale. Este ceeaI ce face valoarea principală a acestei cărți, dincolo deI calitățile demult recunoscute ale autorului.

Dan C. Mihăilescu

Hermes Trlsmegistui Ion Gheorghe, Eminescu, Blaga, 
Barbu, Dosoftei, Arghezl ș.a. Exaltarea inițială nu justi
fică ineîntările non-analltlce. De altminteri, toate aceste 
referințe nu fac decit să umbrească ceea ce autorul vrea 
să ne comunice, cum ar fi ideea, puțin dezvoltată, a unul 
Hellade fantast al cuvintelor (Marin Mlncu traduce li
teral și infidel expresia lui Baehelard — „râveur de 
mots“).

Intitulat «Luceafărul — poem al visului romantic-, eseul 
următor năzuiește la o cuprindere coerentă a canodonerei 
eminesciene. Ocolind caocana biografismulul. Marin Mincu 
acordă Insă prea mult credit surselor, in soeță igno(ra)bi- 
lulul Kunisch. Cu toate acestea, criticul e deficitar sub alt 
asnect : nu ne îndoim de valoarea lui Bacuelard, dar prea 
adeseori stilul fascinant al acestuia „la ochii* tn dauna 
fondului de idei. Luceafărul este considerat ca produs al 
reveriei eminesciene, faot discutabil. Dacă socotim re
veria drept soațiul tn care fantasmele se înlănțuie eufo
ric dună legile imposibilului liniștitor, devine evident că 
reveria, sau visul tn stare de veghe, este altceva decit 
oniricul (cu care este confundată) și altceva decit modul 
estetic de care uzează Luceafărul, din care Unsese incon
gruentele fantasme șl himere. Dacă Luceafărul este re
vede, atunci literatura în ansamblu este o reverie ; iar 
dacă același poem eminescian este expresia unei activități 
onirice, atunci critica literară ar fi o onlrocritică. Trebuie 
să reținem totuși subtilele notații asuora simbolismului 
părului șt asunra ambiguității poetice la Eminescu a se
riei moarte/vlață/nemurire.

Pe o cale fertilă sînt angajate textele desnre simbolis
mul labirintic la Creangă (unde labirintul este ltlnerariu 
lnlt'atic „in aer liber* și la Sadoveanu. unde drumul !nl- 
țlatic se conlugă cu multe alte s'mholuri adiacente — 
c’inele osfhonomn și labrvs-ul din Baltagul. — „creanga 
de aur* din romanul omonim. O mal mare insistență s-ar 
fi cerut relativ la caracterul autosemnlficant. autogenetic 
al '-uvintului la Creangă.

Tratlnd desnre lirica lui Blaga. autorul o pune in di
rectă legătură cu filosofia aceluiași, demers rodnic, dar 
nu absolut Indispensabil De mai mică valoare sint eseu
ri’- ',~5->re Marin Preda și Eugen Barbu.

Faotu! că autorul știe să-si depășească onomastica ame
țitoare la care aderă orecum si vtscnzl‘atea conce-t-ior 
cu care onorează o dovedește studiul Romanul Hortensiei 
ponT’at-Reneescu. de departe lucrul cel mal valoros ne 
care n-'-l oferă Renere-le. Analiza avatariiior s-nzoria’u’ui 
in onera scriitoarei e înlănțuită cu acuita‘e. cu o v’^ib‘1.4 
anlecare pentru lum-a nsjhtsmniui feminin — atit din 
perspectiva autoarei, cit și din aceea a protagonistelor 
configurate.

Dan Arsen’e
•) Marin Mlncu 1 „Repere**, Editura „Cartea Româ

nească-, 1977,
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uține, chiar extrem 
de puține sînt volu
mele de poezie ale 
debutanților — și nu 
numai ale acestora I

—■ care Îndreptățesc, fără re
zerve, adaptarea unui unghi de 
receptare critică unitar, in așa 
fel incit analiza lor să se poa
tă structura, coerent, in jurul 
unui unic ax, să-i spunem ast
fel, epic-descriptiv. Pentru co
mentatorul ce se obstinează in 
credința că justețea opiniilor 
sale este direct proporțională 
cu fidelitatea actului de lectu
ră, in cele mai dese împreju
rări, faptul că textul recenziei 
sale capătă o înfățișare destul 
de mozaicată se impune aproa
pe ca o fatalitate. Firește, nu 
e vorba de cine știe ce indeci
zii ale spiritului critic, disimu
late cu asemenea mijloace. Mai 
degrabă, e vorba de acea cir
cumspecție lucidă impusă de 
nevoia imperioasă a argumen
tării nuanțate de care se cuvi
ne a beneficia diagosticul critic 
mai ales in cazul debutanților.

Formularea considerațiilor de 
mai înainte, paradoxal, ne-a 
fost sugerată, odată cu încheie
rea lecturii celei dinții cărți de 
poezie*) a lui Grigore Georgiu, 
(autorul acestei cărți a fost, 
de altfel, laureat al revistei 
„Luceafărul** pe anul 1974) 
carte care, prin contrast, stă 
sub semnul unui tonus poetic 
de o remarcabilă unitate. în a- 
cest sens, opțiunile tinărului 
poet ni se par pe cit de limpezi 
— cel mai adesea — tot pe atit 
de, convingător asumate. Am 
spune că, în principiu, viabili
tatea acestui proces de asuma
re se întemeiază pe sobra sigu
ranță de sine a lui Grigore 
Georgiu de a retopi, conferin- 
du-le necesarul filon de vibrație 
lirică personală, tonalități și 
forme poetice dintre cele mai 
diferite. Iată, un ochi critic 
vigilent, decis a impinge efor
tul discriminator pină la ultima 
limită, va descoperi, Intr-un 
poem ca acela intitulat Ținut, 
prezența unui Însemnat număr 
de „patente** prestigioase (intre 
altele, „patentul** Bl aga sau 
„patentul** Baconsky, de pildă); 
dar e mai presus de orice în
doială că, ta ultimă instanță, 
tot ce se spune aici este trecut 
prin filtrul unei simțiri și al u- 
nei capacități de reflexie indi
vidualizate .* „Poți sta cu ochii 
închiși/ veacul limpede curge 
pe sub gene / să ascultăm cum 
foșnesc in lumi depărtate aștri 
/ / pentru 2iua de miine vagi 
presupuneri meteorologice / pe 
care vremea nu Ie mai poate o- 
coli / / cu o hesfirșită bunăta
te pămîntul ne sprijină / / Din 
străfunduri ci nd cerbii iși bat 
cap în cap sorțile / / abia dacă 
auzim in somn / cum se ridică 
ploile zdrobitoare / din singele 
neamului pădureț / / Pină a- 
tunci / acest ținut va ajunge in 
letopisețe**.

O cit se poate de exactă, im
plicit revelatoare definiție a 
propriului eu poetic ne oferă 
Grigore Georgiu in chiar ulti
ma piesă a volumului (Inscrip
ție), piesă ce se încheie cu a-

CARTEA DE DEBUT

„Intre minunile 
lumii cu sufletul 
in cutremurare”

ceste trei stihuri : .... om în
treg iată / drept și fără greșea
lă născut / intre minunile lu
mii cu sufletul in cutremura
re**. Așadar, de nu s-ar insinua 
o asemenea „cutremurare** a 
sufletului, impulsul poetului de 
a contempla existența ar putea 
sta sub semnul unui discret și 
pacificator spirit apolinic. în
văluit insă de duhul „tristeței 
metafizice** (așa cum acesta se 
vădește mai ales in postumele 
blagiene), tinărul poet nu-și 
poate reprima cealaltă „voce**, 
anume „vocea** pe care o atri
buim a șa-num iței memorii mi
tice, depozitară privilegiată a 
linlștilor-neltniștitoareior în
trebări ce asaltează conștiința 
de sine a omului : „Din mile
nii se-aude un murmur / in 
venele umbrei / fii drept su
flete / pentru pacea ta / cine
va suride sus in constelații < 
nu întoarce spatele / taina stă 
ca omizile pe crengi / o, nu 
deschide ochii / clipa prin care 
ne vedem / e o atingere intre 
zei / o părere nu sminti som
nul / celui care ne ține pulbe
rea laolaltă**.

Farmecul Intrinsec al poeziei 
lui Grigore Georgiu este cu 
atit mai sesizabil cu cit propen
siunea spre reflecția de anver
gură se pliază pe teme și mo
tive avind o motivație palpa
bilă, in ordinea experiențelor 
de viață biograficește și istori
cește determinate. Evident, 
prin aceasta nu trebuie să se 
creadă că avem in vedere un 
determinism strict faptic, cu 
aspect de jurnal liric mai mult 
sau mai puțin intim. Fenome
nul de sublimare a „trăitului" 
In parabolă poetică de sine stă
tătoare este și acum suveran, 
precum, de exemplu, ta tulbu
rătorul solilocviu din Aniver
sare : „Mori subpămintene in- 
virtesc I somnul șl singele pă
rinților. / Ziua nașterii arde I 
ca o pajură in palmă. ' Cit de 
bătrini am ajuns / măturați de 
umbra țepoasă a stelelor / ti
neri fiind unii in ochii altora 
citeam / că timpul nu există l 
o. cit de bătrini am ajuns / 
toamnele adorm in noi / puți
nul freamăt de minereu lu
nar / **. Pe aceeași li
nie, a vocației tinărului poet

pentru proiecțiile epic-parabo- 
lire înfiorate de ..glasul“ me
moriei mitice se situează și ba
lada Hlstariolatrie, excepționa
lă „variantă" a cunoscutei ba
lade Alexandru refuzind apa 
de Ștefan Augustin Doinaș. 
Prevenindu-ne că „gestul cu 
ulciorul vărsat re petrecuse 
mai înainte", tinărul poet pla
sează acțiunea baladei sale in 
alt moment, anume, in acela in 
care legendarul rege iși află 
sfirșitul : „se văzu părăsit Ale
xandru și tocmai atunci ' nu-și 
aminti câ nu are asemănări o- 
menești / și uneltirile morții 
nu-l pot atinge / această stare 
trecu prin el / ca sclipătul as
pru dintre două săbii / fapt ne
cunoscut de cronicari / Alexan
dru nu dădu nici un semn de 
îndoială / / și mărșălui mai în
verșunat sub țeasta coaptă a 
divinei Asii / abia azi in cu
vinte necunoscute lui Alexan
dru i unii spun că era minat de 
fluxul parabole. / in care era 
captiv / și faptele sale de om 
muritor n-ar fi putut schimba 
nimic**. Și fiindcă a venit vorba 
de „variante**, să mai reținem 
una. care ne trimite direct la 
memorabilele 11 elegii ale Iul 
Nichita Stănescu : „întiiul din 
șaptele Însuși / Izvor celor de-o 
seamă 7 Cale și călător / Tată 
fără de mamă / Deasupra atot- 
văzătorului / Ochi panteon / 
Strămoș in cerul / Marelui Sep
tentrion" (Zamoixis). Cum se 
vede, din păcate, desprinderea 
de model, acum, nu mai e su
ficient de clară.

Ne luăm insă îndrăzneala de 
a spune că Grigore Georgiu 
este un poet tinăr deosebit de 
talentat.

Nicolae Ciobanu

*) Grigore Georgia : „Veac 
adine", poezii, Editura „Alba
tros", 1978.

respirări Innodarea orizontului
mindoi, Gheorghe Glodeanu și cu 
mine, intr-o după-amiază de neuitat și 
care se insera, goneam intr-o mașină, 
el spre treburile lui urgente, eu rein- 
tinerit că pot asista intru folosul și

cercetarea cunoașterii, activitatea unui om viu 
și îndrăgostit de cimpia Ialomiței.

Deodată, pe o șosea deschisă ce tăia diame
tral cimpul, oprirăm și prietenul meu mi-a ară
tat cu degetul soarele ce se lăsa pe orizont.

Cită mare să fi fost In noi de ne-a apărut ori
zontul cimpului ca un orizont al mării și ce 
mirare să se fi născut in noi, adolescentină și 
nemărturisită a faptului că nu erau pe cimp, și 
corăbii cu trei catarge, yole grațioase, fregate 
rapide sau bricuri I

Oprirăm, cum zic, șezum și contemplarăm I 
Orizontul se înnodă cu sine Însuși in forma 
plină de Înțeles și de lumină a soarelui din ce 
in ce mai mare și mai blind, auriu. Ce minune 
este să ai sens in munca ta, să vezi o arătură 
care naște nu numai porumb ci și noțiuni ! O 
platformă industrială ce prefigurează o pirami
dă de griu metalic în plină cimpie ! Ce bucurie 
să-ți facă plăcere munca ta și să te implice 
pină la ultima fibră a verbului I

Am scris cu colțul ochiului o literă pe tîmpla 
argintie ■ lui Gheorghe Glodeanu și l-am în
trebat :

— Dumneavoastră ce vîrstă aveți ? — și mi-a 
răspuns că are patruzeci și doi de ani. — Am 
patru zeci și cinci de ani, i-am zis. Am trăit cu 
trei ani mai mult, dar cine știe, poate cu trei 
ani mai puțin Am înțeles pină acum cel mai 
bine dintre toate, nodul. Cînd se înnoadă ori
zontul cu un soare, apune oboseala sfintă a 
muncii și apare temeinicia sensului lui.

Să ne iubim muncitorii, pe muncitorii pămîn- 
tului, pe muncitorii fabricilor și uzinelor, pe 
muncitorii cuvîntului și ai ideilor I Cu un sen
timent meditativ și de dragoste, ca și cum aș 
mingiia o spinare înaripată de copil nou născut, 
mă gindesc cititorule, că a te înnoda cu ai tăi 
e sensul constructiv al vieții noastre,

Iată nodul gordian de care sabia lui Alexan
dru Macedon se face pulbere.

Ne-am urmat drumul, mai apoi, cu viteză și 
fără multe cuvinte.

O creangă de liliac alb înflorise între noi, ilu- 
minind înserarea.

Nichita Stănescu

•) Romul Munteanu I „Lecturi și sisteme", Editura „Emi
nescu", tS7g.

Oaze 
de lirism

• Versurile pe care le scrie Negoițâ Irlmie, aflat acum 
la cel de-al optulea volum •). au o sonoritate exterioară 
care ne tace să ni le Închipuim recitate pe scena unei 
serbări școlare Stăplnlt de un optimism de afiș, autorul 
cintă dezinvolt orice temă. Capacitatea sa de a versifica, 
transformă acele sentimente „mari* față de care avem 
încă o anumită evlavie in fraze nesArșite, săltărețe. Bucu
ria de-a exista și teama de moarte, comuniunea cu „riul, 
ramul* și momentele de singurătate nostalgică — totul 
se metamorfozează In mormane de vorbe, mal numeroase 
decit frunzele adunate pe alei toamna.

Autorul nu are nici un complex. Ca sâ-l „lasă* o rimă 
rară - de exemplu aprople-drople — forțează înțelesul 
unei strofe, ca să se Încadreze fără efort In bătăile de 
metronom ale ritmului, încalcă logica : „Gramaticile 
dorm tn rafturi / Vlsind un I din a uitat / In praful din 
abecedare / Ca virgula In (T) predicat.*

Drept urmare, pe parcursul lecturii, poemele sale Iși 
pierd puterea de a se impune conștiinței cititorului, de
venind un fel de fond grafic (sau sonor). Șl este păcat că 
se lntimplă așa, pentru că tinărul și prolificul poet are 
talent. Un talent pe care și-l ignorează — sau, poate, șt-I 
supralicitează — lăsindu-se in voia „aparatului* de versi
ficat despre care vorbeam.

Merită menționate, ca dovezi, dteva strofe in care Iri
zează o simpatică autoironie de boem : „Mai multe 
obiecte la un loc / Fac una casă de Închiriat ; / Cu mine 
iau doar cărțile (de joc) / Și cheia (numai pentru fluie
rat).* (Trifoi cu patru foi) î „Vezi, iar pun tlmnul lingă 
timo, / 31-1 filtrez printr-o țigară. / Cenușa lui îmi lasă-n 
schimb / Un gust de pulbere stelară.* (Clasă eleată). Ase
menea oaze de lirism sint Insă puține. Noianul de vorb» 
din jur le absoarbe.

Alex. Ștefănescu
•) Negoițâ Irlmie i „Colortnd • frază". Editura „Daeia", 

Cluj-Napoca, 197».

Reveniri 
la clasici «Repere

• Reperele*) Iul Marin Mincu ne vorbesc despre anu
mite opțiuni, unele prezentate entuzialsmant. altele mal 
rece, pentru cițîva scriitori de Ieri și de azi din litera
tura română Ne vom referi la unele dintre ele. îndeosebi 
la cele ce poartă mărcile reușitei sau ale șovăielii.

Primul text este centrat pe literatura iul Hellade. Cons
tituind o recapitulare a sociogoniei poetice heliadeștl. acest 
text păcătuiește prin metoda încă nefixată pe care auto
rul încearcă să o aplice. Mai exact, e vorba de metoda 
cocteilului de nume la care Marin Mincu trimite, astfel 
incit imaginarul helladesc apare permanent rupt de aceste 
argumenta ad personam ce tind să suolanteze onesta ana
liză. Heiiade are cite puțin din flecare scriitor trecut sau 
prezent : Hesiod, Virgillu, Dante, Tasso. Milton, Hugo,

• tntr-un gust liric de tradiție patriotică, cu o lungă 
vină, de la Mumuleanu la contemporani, se Înscrie vo
lumul lui Paul Tutungiu*), poet șl eseist paradoxal. Cule- 
legerea lui, de Înfățișare epopeică, este trlcotonlcă. Un 
ciclu „în lume sint bărbați*, pe teme felurite, o apocrifă 
intitulată „Preceptele iul Deceneu* (I), complicată numai 
la o sumară ochire, și o înșiruire de „Elegii pe țărmul 
Dunării*, in spirit aci baladesc, aci clasicist. Ar fi greșit 
totuși, a se vedea măști fără fizionomie, chipuri modifi
cate prea ușor. O sumă de sentimente de tot înălțătoare 
dau unitate acestei întocmiri tn prima analiză atit de greu 
uniflcabile tehnic.

O notabilă informație culturală II face pe poet să abor
deze ușor chipuri, mitologii din cele mai felurite. Paul 
Tutungiu este expresia unul efort de a da liricii contem
porane cite o trăsătură dionisiacă și curat arhaică, In 
gust Ion Gheorghe, insă cu alte mijloace. Tn spirit elin, 
el crede că ta sine se ascunde un zeu care 11 dictează 
vorbele ca la un microfon divin : „Singure se nasc gin- 
durile ta țeasta mea / Eu doar le min ca pe-o turmă de 
miei". Poetul e de altfel ca un zeus care, tn loc de a o 
slobozi pe Minerva, emite cuvinte din „țeastă*. Cunoaște
rea mitologiilor șl literaturii vechi se observă Îndată și 
„leoaica* dlntr-un loc este aslră. protolstorică ; „Leoaică 
fără moarte, naște țara I O dată la un veac bărbatul 
prim".

Poetul însuși pare a fi un orfic șl la el nămtntul „doi
nește”, „muzici tinere ne mingile timpanul*, „bat cloDote 
cu imnuri de aramă*. Chiar șl miturile sint prelucrate dună 
o lege ta gen prooriu. Pegasul liric, de pildă, e călărit 
halducește, „pe deșălate*, cum se exorimJ atit de literar 
Paul Tutungiu : „Atunci zvlriindu-l hamurile toate / L-am 
ttăninlt nebun, pe deșălate, / Și-aleargă bidiviul șl răs
coală / Pină-șl topește sufletu-n cerneală".

Vigoarea lirică ia diferite înfățișări : aci poetul „bee 
ozon*, aci elimină uscăturile din pădure, tn strofe suave 
ca acestea : „El curăță ca pe-o fintlnă / cuprinsul neamu
lui de arbor / Scutură moartea de pe o vină / De trunchi 
bolnav, altoi dă altor", Nu doar ta aceasta e.ooetul ori
ginal șl outerea lui de invenție deoăseste marginile co
mune i La Du râu. de oildă se dă un „edict" de unde se 
deduce originea ornitologică a ooetllor „ce-țl bat In gea
mul inimii eu nltscurt" „Rtul-sens*. in stare nură. ne dă 
un caz de nudism tn lume» hidrologică ■ „CI rtul-sens 
care-a izbit corintul ■ CrăDlndu-1 porți de muzici inegale I 
In pielea goală să ttsnească / La bucuria Înmii vegetale" 
(se observă ușor alegoria In gustul bacanalei).

Tn „Preceoteie iui Deceneu" fT) modelul este vae Nichita 
Stftn-scu st aici Paul Tutungiu cultivă o mitologie obscură, 
tntrucitva arbitrară din care nu lfnseste Zamoixis. Mun
tele Zidit. Marnele Sftnt care tnahite oameni snre a-i 
preface tn preoți. O serie de „stări* — „starea de cu
viință**. „starea de dor*, „starea de Făt-Frumos“. conțin 
precente comune, exnuse intr-un jargon cu aer arhaic sau 
cu o sintaxă Dronrie autorului. Cite o zvlcnire lirică e din 
clasa nremonittiior grozave : „Dacă ttmnul este un castor 
7 el roade arborii riurilor, / dar niciodată Patria si iuhlrea 
de Patrie: / dacă tlmoul este un Iun / el sflsle turmele 
de vite și Chiar omul, I dar niciodată Patria si iub’rea 
de Patrie". Tdeea. atit de adevărată. stîrnește desigur 
emoția. Dar stilul7 Cite o definiție mimează nrozaismui 
snre a fi mal gnomică. Tn ait ioc. mioritică si remarca
bilă este rima cu „tn“: „Acolo le min / Pe sttncfl stănin / 
Cu ttmoul nftgtn / Tinăr să rfimin*. Tn sfirsft. ca si ovi- 
d’anul „carmen neroetuum*. sensul istoric e găsit de 
Paul Tutungiu tn etntarea generiră, wemnnOnrio. tor’b'lă: 
„"e mii de ani stnt din acest nămtnt / Săminfă ciariL 
acer lecămtnt I Eu vin de mii șl mii de ani i Cu dor 
de frunză-n clntecul bălan".

Artur Silvestri
•) Paul Tutunvhi » „Partidul șl poetul". Editura „Cartea 

Românească". 1977.
A

Dincolo 
de premise

• Peste treizeci de personaje pune ta mișcare Corneliu 
Buzlnschl ta cea mal recentă scriere*) a sa. Scrierea 
este ambițioasă prin obiectivele multiple pe care autorul 
ne da a înțelege câ ar trebui atinse, insă cititorul ră
mine cu o acută senzație de frustrare căci biografiile 
însumate In prima parte a cărții, numită Anonimii, nu 
rămin decit fragmentele fișierului de eroi ai romanului. 
Laolaltă, aceștia ar trebui să formeze geografia semni
ficativă vieții unui oraș, care, pus față in față cu pers
pectiva unei calamități naturale, iși canalizează toate 
forțele pentru salvare, neutralized conflictele, netezind 
asperitățile obsesive ale memoriei încărcate ale unor eroi. 
Noaptea de cristal, a doua parte a cărții, urmărește in- 
tlmpiarlle ta care situația de excepție ti găsește pe fle
care ta parte, incercind să demonstreze că in acest caz 
fiecare existență tși săvirșește atitudinile în mod exem
plar. Narațiunea este grăbita nu numai pentru că totul 
se petrece tn pripă căci parcă și autorul este contami
nat ; și dacă pentru a ne transmite, ba chiar a ne 
face părtași la acest ritm, el situează acțiunea pe par
cursul unei singure zile notația nu este fulgerătoare șl 
inspirată, ci precisă și corectă. Autorul rămîne în afara 
evenimentelor, exterior lor, șl, desigur, nu este aci vorba 
de alura obiectivă a scriiturii. Pur și simplu semnalăm 
absența Intuiției constantelor caracterologice. Eroii rămin 
comuni, eroi de stare civilă nu Încă de roman. Ei se 
agită In conformitate cu o situație, devin „semnificativ* 
teza cărții. Dacă am citi numai partea a doua, dedicată 
salvării orașului, am observa că evenimentele nu acce
lerează decit aparențele. Astfel, biografiile din prima 
parte nu adaugă nimic destinului eroilor. Datele și eve
nimentele se acumulează ; insă parcă nu se tatimplă 
nimic.

Experiența lui Corneliu Buzinschi rămine prizonieră 
unei concepții de roman care l-a dominat pe autor, adu- 
cindu-ne In fața unul mecanism complet, dar care, ne
asamblat. nu vrea să pornească. Piesele stau alăturate, 
schema o detectăm, dar viziunea unificatoare, pe care 
parcă și-o refuză ta fiecare pagină scriitorul, II trădea
ză, U înșeală. Autorul nu reușește să dea un sens fap
telor de viață. Copleșit de acestea șl pasionat să ni le 
comunice, autorul parcă uită să le și exprime. Enunțarea 
de fapte și amănunte iij se configurează într-un mesaj 
concret și covtrșitor cum și-ar fi dorit desigur autorul. 
Pericolul dezastrului devine elementul catalizator in jurul 
căruia se agită spiritele, dar istoriile rămin disparate și 
nu suferă transformări decisive. Mișcarea generală râ- 
mîne haotică, la nivelul destinului general pe care II 
presimțlm, dar care nu se împlinește, intențiile sînt de
tectabile șl am încercai să le relevăm tn măsura in care 
ni le pun la dispoziție acțiunea cărții. Cu premise exce
lente, romanul incă nu a început.

Andrei Roman
•) Corneliu Buzinschi t „Contemporanii*, Editura „Emi

nescu*, 1978.
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Colocviul național de literatură dramatică

Răspunderile dramaturgului
euniune cu caracter de pionierat in 

r viața obștei scriitoricești, primul
Colocviu național de literatură drama

tică și-a desfășurat lucrările, intre 16— 
18 mai 1978, la Cluj-Napoca, colocviul 

constituindu-se — așa cum indica, la Conferința 
Națională a scriitorilor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — intr-o formă potrivită, directă și 
eficientă de discutare 
realităților pe care 
creație.

și îmbunătățire a tuturor 
le implică procesul de

Că acest Colocviu a fost așteptat cu autentic 
interes, a dovedit-o apetența de dialog a parti- 
cipantilor, plăcerea lor de-a „combate" — a 
spune, a auzi, a comenta, a replica, a propune, 
a respinge, a zîmbl, a se încrunta, etc. — și 
dincolo de frumoasa și ospitaliera sală a Teatru
lui National ce-a găzduit lucrările propriu-zise 
ale Colocviului. Ca om ce n-aveam cum arbora 
Un interes egal față de lucrările acestei reu
niuni cu cel al dramaturgilor am avut. în schimb, 
răgazul să-i privesc, să-i ascult pe colegii ce-și 
dedică activitatea literaturii dramatice. Și nu 
doar pe ei. fiindcă asemeni mie, la Cluj-Napoca 
au fost prezenti foarte multi autori nu de teatru, 
ci de poezie, proză, critică si istorie literară. 
M-am temut, si poate nu degeaba, că multe din 
aceste prezente vor fi. vor rămîne, simple... pre
zențe. La Cluj-Napoca, însă, dramaturgii au avut 
în colegii lor poeți, prozatori, critici și istorici 
literari nu „invitați", ci părtași într-o pledoarie 
deschisă pentru o mai dreaptă reașezare a ros
turilor. obligațiilor si interesului literaturii dra
matice. N-a fost, si e bine că așa s-a intimpiat, 
o întîlnire semănînd cu lacul de pe mobile. Fi
rește. fiecare si-a jucat ...rolul în măsura dispo
nibilităților proprii de-a asculta, de-a urmări 
lansări teoretice ori colorate intervenții „de 
principiu". Fiecare a reacționat după liniile de 
forță ale propriei staturi moral-intelectuale. 
asta neînsemnînd c-am asistat la un dialog ine
ficient. Dimpotrivă, mi s-a părut că asediul 
concentric dar divers la care au fost supuse pro
blemele de fond ale literaturii dramatice de azi. 
condiția textului scris spre a deveni spectacol, 
a înlăturat nu puține cruste ale obișnuinței som
noroase sub care, deseori, literatura noastră dra
matică respiră cu greu. N-aș vrea să se înțe
leagă că peste tot unde s-a încercat o operație 
de extirpare s-a și propus, de fiecare dată, o 
soluție constructivă ; că fervoarea critică a fost 
egalată în grade Celsius de cea autocritică. Dar 
nici n-ar fi onest să uităm că dramaturgii noș
tri n-au ocolit acele momente mai puțin con
fortabile pentru ei. acele situații. în care nu pu
ține din cuvintele lor amare erau propulsate spre 
propriile lor indecizii, inadecvări intre proiecte 
și realizări. între pretenții și merite. De aceea, 
deși primită, cum era firesc, cu reacții deose
bite. scrisoarea trimisă de Aurel Baran ga a su
nat. pentru cei care știu să treacă peste idiosin- 
crazii mai vechi sau mai noi. ca un adevărat 
memento: „Pentru ca asemenea speranțe care 
sînt. fără îndoială, ale tuturor să fie împlinite, 
mi se nare necesar să scrutăm cu luciditate ti 
sinceritate în miezul activității noastre scriitori
cești, ca să vedem unde si cum am greșit noi. 
dramaturgii, față de propria noastră muncă”. A 
fost, de fapt, gîndul responsabil sub care mai toți 
cei care au vorbit de la tribuna Colocviului au 
știut să privească la munca lor și la ceea ce o 
înconjoară.

Cred că nota unui astfel de Colocviu o dă. 
în mod firesc, si calitatea referatului, și asta, 
pentru că el. acest referat, nu a reprezentat doar 
punctele de vedere ale celui care l-a întocmit, 
ci a cuprins. în problemele de fond, certitudinile, 
speranțele si amărăciunile, proiectele si eșecu
rile. gîndurile pentru ziua de azi și pentru cea 
de mîine a literaturii noastre dramatice, așa cum 
au emanat ele din discuțiile premergătoare în
tocmirii acestui referat. Firește, lui Paul Everac 
îi revin toate meritele pentru alcătuirea unui 
text bine vertebrat, plastic dar lipsit de gratui

COLOCVIILE «L IC E A FĂ R UL U l>

JVlesaj și opțiune in arta plastică
TRAIAN BRĂDEAN

Reprezentarea 
omuluia

d
e la mic la mare, toată tara muncește 
și învață, fiecare este chemat să-și 
acorde cu eficientă aportul personal la 
grandiosul proces de desăvirsire al 
socialismului. Temeiul muncii de az‘ 

Si de mîine este întărit de prestigiul României 
ce creste în lume zi de zi si care este ocrotii 
cu statornicie de idealul de pace al poporului 
nostru.

Observ cu satisfacție, ca cetățean și artist 
Plastic, cit de mult creste obligativitatea pic
torului de a-si perfecționa și garanta mijloa
cele de expresie în a fi apte să oglindească in 
opera sa. firesc si pe înțelesuri cit mai largi, 
desfășurarea constructivă a omului și societății 
contemporane românești. Poporul nostru esțe un 
autentic si rafinat făuritor de frumos și în a- 
celasi timp un remarcabil primitor, bucurîndu-se 
de artă fără dificultate, dacă manifestarea este 
naturală si sinceră și mai mult dacă este un 
manifest al aspirațiilor sale nobile.

Munca noastră, prin emanația ei spirituală, 
trebuie să bucure toate păturile sociale, fără 
nevoia de explicații, săvîrșind astfel prima 
treaptă de angajare a artei, iar pentru ca să 
se poată produce acest miracol, gîndirea și sim
țirea conținute în mijloacele de exprimare ale 
imaginii trebuie să nu falsifice tradiția artis
tică românească care ne unește pe toti si care 
este sensul în a fi mîine. generația noastră, le- 
Rătura dintre predecesori și urmași.

Dacă nu sîntem la înălțimea meșteșugului a- 
tins de marii frescari ai Moldovei de Sus. ai 
lui Andreescu. Pătrașcu. Luchian. sîntem. to
tuși, datori să facem supraviețuitor spiritul de 
cultură dintre generații, manifestind o exigen
tă sporită fată de noi in atelier și deopotrivă 
fată de tineretul artistic ce crește astăzi în li
ceele si institutele noastre de artă.

Și pictorul — ca si ceilalți artiști — își de
dică opera sa cu bucurie și emoție marelui și 
celui mai drept judecător al său : Poporul. In 
atelier. în singurătate, etapă cu etapă, picto
rul isi judecă lucrarea cu asprime necruțătoa
re. încercind prin aceasta, de fapt, tăria gin- 
dului si sensibilității sale încorporate in semnul 
plastic, care — odată realizat — va rămîne ca
lea de fluentă cu oamenii de suflet si de con
știință. Formele prin care pictorul isi include 
ființa sa sensibilă in grelele peregrinări de la 
natură la tablou, prin harul natural, le-a în
vățat de fapt din tinerețe de la meșterul său 
si din capodoperele maeștrilor lumii. Ei i-au 
demonstrat modelele de „grai" ale imaginii. 
Meșterul (azi profesorul) prin observațiile zil
nice. îl învață pe urmaș să-si adjudece lucrul 
său cu severitate critică, pentru a putea ast
fel în întregul proces al inițierii, să realizeze 
studiul complex al armoniei dictat si contro
lat necontenit de natură. Asa. poate, se ex
plică si faptul că artistul de formație disci
plinată — cunoscîndu-si bine greutățile proce
sului creației. — devine tot mai modest ; prac
tica zilnică îi ascute spiritul autocritic la ma
ximum. făcind din actul său artistic o auto- 

tăți. Referatul a avut calitatea de-a rtinri discu
ții. de-a provoca atitudini, luările de cuvint scri
se ..de-acasă“ trebuind să-și remodeleze unele 
pasagii. in funcție de ceea ce propunea, cu ver
vă. responsabilitate. humor — ma. sec. mai 
amar, mai spumos — referatul. Și. indiferent de 
ton. direcție, vibrație, fiecare din luările la cu
vint (adică — cele mai multe) n-au putut ocoli, 
nici n-aveau de ce. direcțiile de discuție supuse 
atenției de către referat.

• PLEDOARII PENTRU TEATRE POLITIC» 
ANGAJAT

Un prim si subliniat enunț al acestui Colocviu 
a fost cel reamintind „invitatiJor* că ne aflăm 
la o discuție despre litera** ra dramatică si nu 
despre teatru ca spectacuL Dar cu toate de fera
tă rile necesare, referirile la teatru ca spectacol 
n-au lipsit, fiind in firea lucrurilor să se rntun- 
ple asa. pentru că scriitorul de Uterarwi drama
tică știe că nu doar textul tipărit al Piesei sale 
îl confirmă ca autor.

Un aspect important, care a det lansat multe 
ocinii. a fost cel al ariei teaaatice reooose de 
literatura noastră dramatică de an. referirile ța 
sincronismul cu proza noastră n draaoarirca 
universală făcindu-se intr-un wcrit de evidentă 
răspundere. Problema teatrului poătic a captat 
o atenție deosebită : „Dorim un teanu poîrbe. tai 
teatru angajat ferm in realitatea coouX-exă a zi
lelor noastre. Nu-1 ran putea ivea auta tx=p 
cit va mai exista ti eea mai tnieă retmezv 
pra -oportunități- unora sa* altora dtn temele 
abordate. Trăim intr-o eoocă in care pentru îm
plinirea celor mai ambițioase idealuri, ear sn- 
perativ necesară aderi unea n participarea fiecă
ruia dintre noi. A refuza, a rrwînre un -eșan
tion- (care cuprinde măcar si drama «Jt suim 
om D pe criteriul -reprezentatmtăti»- ha ia- 
seamnă. in fapt, a peu» orbește existența ta>n 
realități care, cu cit pare mai incomodă, cu at:t 
mai imperios se cere discutată. înțeleasă, depă
șită. Scena are menirea și datoria să fie tocmai 
locul unor asemenea -discuții-. Purtate cu cfct- 
cemămint. cu responsabilitate, cu curaj" (Radu 
F. Alexandru) : „E necesar ca Uniunea scirvoci- 
lor și Asociațiile scriitorilor din tară să fie =i£l 
mai active pentru a-și expr una puoLtui de 
vedere și a apăra polițiile juste ale scriitorilor. 
Insă, nu trebuie exagerate, peste finitele reale, 
aceste obstacole, aceste greutăți. Nu catnn ne
reușitele literare sînt trecute, aseori. pe seama 
unor obstacole imaginare* (George Macorescu).

• RIGORILE PIESE] ISTORICI

Realitate din ce In ce mai pregnantă a litera
turii noastre dramatice, leaxrul Mărie nu putea 
scăpa atenției celor ce-au luat cuvintul. D* la 
profesorul universitar Ion Zamfirescu („Teatrul 
istoric trebuie conceput in asa fel incit să punâ 
probleme. Drama istorică scrie si istoriei pută 
la vorbitorii ce-4— făcut trimiteri directe la cele 
două piese vizxxu/te la Cluj-Napoca „Avram 
Iancu* de Mircea Micu și -Floriile unm gram bar* 
de Suto Andras, problemele teatrului istoric au 
apărut in luările la cuvint eu o frecventă deo
sebită si marcind un remarcabil «xnt de răs
pundere ce-a anulat cele ateva firave iritări 
personale din partea unor «orbitori mai dispus* 
să dea replici ori să vadă, id-coio. denaturări 
ale unui fam istoric, deert să-si anrooie textele 
dramatice ca pe niște universuri vii. în dialec
tica lor mișcare de idei si simboluri- Români, 
maghiari, germani ori de alte natxmalitlti. dra
maturgii României socialiste s-au dovedit si I* 
acest Colocviu cocstier.n de importanta si an
vergura teatrului istoric, de forța lui de pene
trație si. deci, de răspunderile ce incumbă auto
rilor de teatru („cine nu-și iubește trecutul cu 
toate marile sale simboluri înseamnă că 1st dis
prețuiește viitorul. Dar dacă acea iubire se arată

• Pentru slujitorii artelor frumoase din România, viitoarea Conferință națională a U.A.P. 
înseamnă prilejul de a trace linia adunărilor și «căderilor ți de a-ți aduce prinosul muncii lor 
din ateliere, din fața șevaletului sau din fața pietrei ți lutului Încă nemăieatrite de mina țcutp- 
torului.

m dorința de a surprinde citeva din preocupările majore ale artiștilor plastici — pictori, 
sculptori, graficieni —, de a pune in lumină mesajul artistic al operelor lor îndreptate către 
uansr1.»:, de a evidenția unele din particularitățile limbajului artistic, mesajul estetic al culo
rilor, formelor, unghiurilor, luminilor ți umbrelor care alcătuiesc, sub mina artistului, fru
mosul materializat in artă, am pătruns in intimitatea atelierului de lucru ți — răcind abstrac
ție de șevalet sau daltă, culori sau lut, creioane, pensule sau piatră — am stat de vorbă cu 
stăpinii tuturor acestor miracole : artiștii plastici.

Revista noastră tși propune să publice, incepind eu acest număr, opinii ale unor eunoscuți 
artiști, aparținind tuturor generațiilor, năzuind să pună in lumină mesajul și opțiunea unei 
nobile munci creatoare, izvorită din dorința de a sluji aceeași cauză ; oglindirea realității, a 
vieții pe care o trăim.

Marin Gherasim : „Porțile istoriei**

ritate socială cu implicații politice, si o forță, 
un instrument de influențare asupra oameni
lor. un bun social-cultural cu valoare educati
vă importantă. Intr-un cuvînt. imaginea este 
purtătoare de energie spirituală dacă este plăs
muită dintr-un unghi de vedere moral-politic 
major și dacă — bineînțeles — este exprima
tă cu aptitudini plastice cultivate, profesiona- 
liste. Imaginea unui tablou, după părerea mea. 
nu poate fi decît realistă, iar construcția ei in
terioară este misterul marilor jocuri optice in 
care numai artistul poate pătrunde prin sufe
rința si bucuria încercărilor de mai bine, de 
senzație de Adevărat.

Cei mari din trecutul strălucit al artei. In 
operele lor cu savante probleme de structuri 
optice, n-au abdicat niciodată de la ideea fun
damentală a reprezentării omului cu toate com
plexele implicații de civilizație, ci dimpotrivă 
cu cit își meștereau mai bine baza efectelor 
optice, cu atit mai mult, forma devenea mai 
comunicabilă, devenea bucuria tuturor, fie că 
artistul și-a exprimat iubirea pentru om și na- 

exacerbată si exclusivă (...) ea se Învecinează, 
atunci. cu stupiditatea si nu-și disprețuiește vii
torul. d. mai mult. îl detestă și îl neagă pînă la 
urmă* (Teohar Mihadaș). „Aprecierile asupra 
unor asemenea piese trebuie făcute cu grijă, 
pentru a nu se găsi merite acolo unde nu sînt. 
dar. mai cu seamă, pentru a nu descoperi inten
ții subversive acolo unde nu există" (George 
Macovescu).

Așa cum au știut să aducă in dezbatere cau
zele Drooriilor nereușite, dramaturgii, colegii lor 
ce-au vorbit de la tribuna Colocviului, au scrutat 
cu aientie si responsabilitate starea libertății de 
erratic a dramaturgului, raporturile sale cu fac
torii de valorificare a textului dramatic. Din •- 
cest punct de vedere, sau si din acesta, referatul 
a constituit ud indtant punct de pornire : „In 
toate mișcările din această lume există o parte 
de revoluție si există o parte de inerție conser
vatoare. Bine este ca scriitorul să fie totdeauna 
b> revoluție si să lase administrației culturale, 
inevitabil conservatoare, sarcina de a-1 frina. 
eniar dacă ea pretinde că o face tot in virtutea 
mor Dnnăoii de dinamică socială. Această pre
tenție poate să Ce adevărată. Numai că acele 
prmeitxi. acolo s-au oorit. in timp ce scriitorul, 
adevăratul scriitor, scormonește mai departe. O 
cultură are nevoie de personalități, adică de 
noncte de vedere strălucit argumentate, pierind 
de ia w etos al progresului uman* (Paul 
Everac) ; „Trebuie să acordăm artistului Întrea
ga răspundere. Există un climat bun. coodrjd 
pentru artă autentică si unele măsuri democra
tice. Dm inițiativa președintelui țării s-a năs
cut ideea că de treburile noastre trebuie să ne 
acxxtir* nai. artiștii, că operele trebuie să fie 
d tcutase pubbc de colegii noștri* (Teodor Ma
ntii).

• DATORIILE CRITICULUI

itics :

nu știe unde ti de cs — împotmolită, a revenit 

B

tură in piatră, culoare sau linie. Demersul uni
lateral spre formă sau conținut mai tirziu. s-a 
văzut : a dus la dezechilibru si la decadență.

Avem toate exemplele bune pentru a crede 
cu putere in frumusețea omului si a naturii, 
a idealului său nobil de pace și bunăstare 
dreaptă, pentru ca imaginea lucrărilor noastre 
să cistige în calitate. Este un ideal posibil și 
să-l slujim cit mai multi 1

DAN HATMANU

Simplă 
confesiune

căoi Începe confesiunea mea arătînd

V
in ultimul timp am pornit cu ambiția 
de a rectipera timpul pierdut uneori în 
anii tinereții, neprecupețind de data a- 
ceasta nici un efort, muncind atit în 
atelier, tn cadrul facultății, cit și în cadrul sar

cinilor obștești încredințate de municipiul și ju
dețul Iași.

Reîntors in satul natal Scobinți, am dăruit oa
menilor o expoziție cu lucrări inspirate din noul 
peisaj, precum și o frescă cu temă istorică, is
toria neamului românesc, executată pe un pe
rete exterior al C.A.P.-ului, omagiu adus satu
lui meu, dar și satului românesc în general.

La Facultatea de arte plastice, în cadrul sec
ției de pirtură-compoziție. pe care o conduc, am 
executat cu studenții, în afara programei, pro
iecte de infrumusețare a unor străzi și piețe din 
orașul Iași, proiecte ce au fost expuse într-o sală 
centrală pentru a fi puse in discuția opiniei pu
blice și edililor orașului. Unele din aceste pro
iecte, care deja au căpătat aprobarea, vor fi rea
lizate la scară in cadrul practicii productive.

O inițiativă a Comitetului județean și muni
cipal P.C.R. Iași, de infrumusețare a zonei in
dustriale a Iașilor, a găsit ecou în rîndurile ar
tiștilor. care s-au Împărțit in colective de lucru. 
Eu conduc un colectiv care răspunde de înfru
musețarea întreprinderii mecanice „Nicolina". 
Proiectele sint în lucru și urmează a fi pre
zentate pentru aprobare.

Tot in legătură cu înfrumusețarea lașului, am 
pus la dispoziția primăriei unele proiecte de o- 
biecte spațiale cu tema „mina** (inspirate de 

In multe din luănle la cuvînt : Miko Ervin, 
George Macovescu ș a.

Vorbind despre responsabilitatea cu care dra
maturgii si ceilalți scriitori participant! la Co
locviu au onorat lucrările acestuia, trebuie men
ționată frecvența cu care mai toți vorbitorii s-au 
referit la rolnl educativ al teatrului. Pornind de 
la realitatea existentei unor straturi neomogene 
in rindul spectatorilor si cititorilor de teatru 
(Valeriu Răpeanu). invocind nume ilustre care-au 
înțeles ca prin activitatea lor să contribuie și la 
formarea unei culturi teatrale — ex. Em in eseu. 
Caragiale. Davilla. Hașdeu. Potnpiliu Eliade, 
Nicolae îorza. Titu Maiorescu. Tudor Vianu, 
E Lovinescu. Ion Marin Sadoveanu (Ion Zamfi
rescu]. discutind rolul teatrului in cultivarea 
limbii literare si apărarea ei împotriva unor de
generări si deteriorări inacceptabile (Radu Po
pescu). cei care au luat cuvintul la Colocviu] de 
Ia Cluj-Napoca au fost unanim de acord cu ne
cesitatea asumării totale de către teatru a ro
lului său educativ cu atit mai mult, cu cit anii 
noștri sint si ani de consoLdare. formare pe di
mensiuni noi a unui tananisn revoluționar : „An. 
ca moodată avem cu tocii aceleași sentimente: 
dragostea de tară, atașamentul deplin la idea
lurile nobile ale comunismului. Conștiința noas
tră. de scriitori comuniști români, și sancțiunea 
pubiicuhn sint suficiente pentru a face o aelec
ție. cea adevărată si sinen valabilă, a produc
țiilor literare de care avem nevoie" (—) „Tea
trul este o hnnmire pubbcă la care, prin actor, 
•ctitorul ia ewIutuL ti de aceea cuvintul scrii
torului tretxne de aeee ori oștim ti apoi abia 
rostit* dou Coja).

Cerindu-ae utrrsn liber* pentru experiment 
(Paul Everw). pledmdu-ae pentru o mai bună 
S> dreapcă pătrundere a ’ teraturti dramatice ro
mânești ia liane (Iuhaa Reucsu). ia cadrul aces
tui Colocviu »-• manifestat in faxx. declina în
credere in valoarea ti viitorul teatrului româ
nesc. Preset tul ho a fort subiectul discuțiilor de 
ia Cluj- Napoca : vutoru) său a marcat ca un 
gT*d rewonwhd ti tenace mai toate hiărJe de 
poen*. St cuai trecutul Eleraturu dramatice 
românești bu ease mul oarecare, dramaturgii 
remaai de ac aa afirmat. încă o dată, că știu, 
că vor. că tint orenătiti să-ti asume mu roi ce 
esae al an* vveti ce nu așteaptă deeit să fie 
pasă ia siujb* cexir fierbem, dramatic* și 
InăltăMare choc ate CetăQî.

O undă de regret pentru amorul acestor rin- 
duri ta probatul na doar pentru eD vine din ab
senta cwt&tiuia asteocat la acest Colocviu din 
partea unor drama: om de prună linie. Fără a 
nesocoti rud tma dm haănle la cuvint. mărturi
sesc c-as fi dorit a sad glas wile de autoritate 
■vuCesaanală a mor Marin Soreacu. Bona Lcrvi- 
nescu. Iau Băieau. D.R. Pooescu. Titus Popovici, 
Paul AngheL Suto Andras. Radu Dumitru ș-a. 
(wtii (fantr* et o stun, absenți din motive inte- 
paesaae de Ia această dezbatere).

SL dacă pentru cineva, tot ma va fi foarte 
dar ee-a eămai un poet (pe lingă ceilalți poeți, 
presatori. cr.tid ti isaorid literari) la lucrările 
Drimaka Colocviu de bteiatusă dramatică de la 
Cluj-Napoca. ase să atez răspansM unui distins 
confrate intru poezie la această întrebare insi
dioasă : „Păi nu si-fc că duc o viață dramatică

Firește — a-a ris eoțwos. Numai că replica 
poetului a desdus înaintea noastră, pentru o se
cundă. o fereastră sure ceea ce urma să se in- 
timple: ne intilniaem să vorbim despre viața 
noastră. Asta s-a ti intimpiat. Si ca întotdeauna 
tind ae vorbește, serios, despre viată, chiar dacă 
si numai despre o parte a ei. cei ce o fac speră 
să depășească condiția de simpli preopinenți. A 
foșț si năzuința celor aproape 200 de scriitori ce 
s-au intilnit la Cluj-Napoca : de data asta invi
tați de colegii lor. dramaturgi.

Dorin Tudoran

„Cintare omului" a hri Tudor Arghezî) ce ur
mează a fi mărite in țeavă metalică la 12—15 m 
Înălțime și amplasate In pieț« publice sau spa
ții verzi ale orașului.

Aș putea să mă declar mulțumit pentru 
aceste inițiative și realizări, dacă nu aș avea u- 
nele îndoieli asupra calității unora dintre lu
crări, pe care le-aș vrea mai frumoase, mai va
loroase. la in&ltimea și exigența timpurilor pe 
care le trăim. Rămîne ca o grijă și un angaja
ment pentru viitor.

PUSZTAl PfiTER

Stil 
și conținut

fi

investi- 
soluțio-

ste greu să te definești ca artist tn- 
etr-un context care cere mereu alte 

puncte de raportare, fiind in mișcare 
permanentă. Dacă obiectul artistic ar 
semăna cu emisiuni radar, desigur ar 

ușor să primești răspunsuri cit se poate de 
exacte pe coordonate estetice acceptate pînă 
acum. Mesajul conotativ al artei autentice prin- 
tr-o descifrare denotativă capătă forme de în
țelegere bizare, — și de ce nu am recunoaște, 
— majoritatea consumatorilor de artă folosesc 
această metodă. Cei care spun doar : — Accept 
— sau — Nu accept — sînt deja cu o opțiune 
formată. Intre aceste două puncte urmează mă
surătoarea atit de anevoioasă, empirică, și întot
deauna subiectivă a definiției proprii. Dar are 
acest lucru o importanță atit de mare T Cred că 
existența artistului este insăși căutarea conti
nuă a exprimării „autoportretului" prin opera 
sa. Cum? — o întrebare poate mai esențială decît 
obiectul reprezentării. Mă refer- la stil care în
corporează aproape tot conținutul.

Personal folosesc ca metodă de lucru 
garea spontană a conștiinței, care îmi 
neazâ această problemă a stilului, gindindu-mă 
că, consumatorul cu o aceeași spontaneitate se 
corelează cu obiectul meu artistic, în felul urmă
tor : eu creez — mă relaxez, — tu consumi — 
aș vrea să descifrezi jocul inventat de mine. (E 
drept că pentru aceasta cer o oarecare investiție 
de efort).

Se spune că aș cultiva bizarul și fantasticul în 
desenele mele. Creez o realitate in continuă po
sibilă schimbare. Și cu aceasta am ajuns la 
dreptul de a fi unicat ca artist, cu abordarea 
originală a tematicii propuse de mine, format și 
prin moștenire culturală bine localizată pe un 
cîmp ideologic oferit. De fapt, acest cîmp este 
un evantai de posibilități, și de aceea nu mi-am 
propus să caut comori deja găsite pe terenuri de 
atîtea ori răscolite.

De multe ori eu însumi îmi condiționez liber
tatea spontană, depiasînd centrele de interes la 
periferie, sau chiar le distrug. Eventual găsesc 
echivalențe. Se poate întîmpla. ca luind aparatul 
de fotografiat, să schimb limbajul.

S-ar mai putea ca. într-o zi. să retopesc totul.

Grupaj realizat de 
Cornelia Djigola

ion
mupgeaim

Poemul secolului
1

Cei ce-n grupuri mari umblâ spun câ nu-i 
singuri.

Eu dimpotrivă, sunt uneori singur, trist de 
mulțimea aceasta, amintindu-mi de Ea I 

Era o femeie doai și-mi spunea : „Nu sunt 
_ singură 1“

Niciodată n-o fost Insă cu mine ; apăruse 
ca o nălucă in mijlocul unei nopți...

Iml amintesc despre ea cit de singură 
râminea, 

dar atunci îmi răzbate-n auz vocea ei : 
„Nu sunt 

singură, nu sunt singură", parcă s-ar fi 
luptat cu cineva iar eu o iertam,

Un om bun, imi spuneam, vrea să nu mă simt 
după plecarea lui vinovat I

Ca ți cind morții ne-ar ieși zi de zi înainte 
stngindu-ne : - Bună ziua I Trăim I 
... Nu sunteți singuri,

dar trebuie un efort să vă amintiți ; ți noi 
vă uitasem din lumea noastră totuți 
s-a intimpiat ceva, poate vintuf, ți 

isfințitul, 
searo aceasta Cind vreo femeie 
demult incă tinără 
ți-o condus, fără să-l vadă, bărbatul 
aici lingă noi.„

Ați uitat repede, a fost un război 
core pe unii de alții ne-a-ndepârtat...

Viața voastră ne pare acum mai frumoasă, 
dar viața noastră era ți ea plină ;

Voi știți să trâiți, noi iubeam pe oricine. 
Aerul nouă ne ajungea ; iubeam păsările j 

animalele casei, iarba creștea 
lingă noi cit pădurile...

Tălpile vi le-ați pus după noi pe țonile... 
îndărătnice vețti ne dă astăzi chiar iarba I 
0 senzație nouă au satele depărtate 

de viața izvoarelor,
Sunt deschise, largi, cimitirele, 
Fluiere curg dintr-un riu tulburat...
Lumea voastră este atit de veselă, 

pe noi ne iubea colul, 
vaca ne asculta, 
dinele multă vreme a fost 
prietenul omului..

Noi trăiam In natura aeeosta j Hd ” 
o iubeam dinainte pe ea i 
in lumină no măsurăm I i „

2
Și astfel, zl de zi printre mașini, printre 

blocuri (piatra a devenit voluptuoasă 
ți ea) 

prin straturi de crizanteme In spațiul 
sufocat de aglomerație vin ți ei, 
ne intreobă cite ceva...

Suntem unii care nu-i mai cunoaștem. 
Ei ne admjrâ blocul, mașina, apartamentul, 

se miră cum apa suie pină in casă..
Dar supa in plic li se pare o invenție 

scondaloasă, frunza de pătrunjel 
nu respiră pe nările ei ;

Ca ți cind un bunic ți-ar scutura pipa 
în oalele noastre : „Am greșit, zice. 

Supa voastră mi-aduce aminte de anul 
Cind am murit ; era secetă...**

Se pune bunicul pe povestit parcă nld 
n-am mai mînca, parcă tot timpul, 
cit trece, călătorim.,.

Ce-i cu patima asta I se oprește el de
— . . . . ne-ntreabă I
Cind faceți dragoste vă uitați unii la alții 

prea mult ți nu trebuie I
Aveți lucruri frumoase, de ce nu iubiți 

voi naturo cit e-nțeleaptă I
Coboară încet seara (refuzind liftul) 

ți se uită pe geam de la fiecare etaj;
Corul o sus numai stele in mici tufișuri 

in vise tot mai departe noaptea 
ți noi auzim (rareori) mierlele...

Și de ce I
3

Alteori ascultam șoaptele tot mai îndepărtate 
ale unor femei închipuind cearta, 

începusem demult să-mi citesc visele, 
in știința unor pierdute tărimuri 
mă exersam.

In timp ce tot mai avid mă opream pe șosele 
din haosul rutier incetasem să mai aleg 
ceva, vreun mijloc de-a ajunge.

Mai repede insemnind nu de mult pierderea 
noastră, timpul imi luneca printre 
degete, așteptarea totuși lucrase 
(nu de puține ori ea e fidela 
servitoare a Timpului)

In schimb mă ivisem in fața noilor situații 
atit de tirziu..

4
Ascultam șoapta acelei femei. Ea era Soarta. 
Ce știam despre soartă I Aș fi putut trăi 

fără ea I 
Și simțeam că de ceva totuți mă tem.
Intr-o noapte de Anul Nou apăru la fereastră. 

•• Ce faci t La mulți ani I zise.
— Cum te cheamă I am intrebat-o.

N-aț fi mai rezistat fără asta.
Imi păru tandru numele celei care plecase. 
De-atita vreme nu mai știusem de ea. 
Ce o preocupase atita I Ce așteptase I
Sigur că da, eu, ți nu ea, mă pregătisem 

in tot timpul acesta să scriu
POEMUL SECOLULUI — nu mă intimidase 

plecarea ei, nimic.
5

lată acum tristețea : un fel de vid 
cind iubirea se retrage ți-n ruptul capului 
nu vrei să crezi ; o iubiseși pe fata asta : 
cind ai jignit-o î

Iar ea nu-ți explică măcar. E mai bine ațh. 
E mai bine ața pentru amindoi, zice.
Știe ea bine ce zice iar tu inoți mai departe 

in golul recuperabil cindva I
Pantofarul vine atunci de-ți aduce 

(trei zile după asta) ce i-al cerut 
să-ți facă ; era ziua ei I

Ajungind acasă c-o intimplătoare prietenă 
o intrebi galeș : - Hei, iți vin 
pantofiorii aceștia î încearcă I



. ion mircea
Demnitatea
trandafirului
Demnitatea trandafirului sub orice flamă, 
identitatea incertă a cuvintului, dacă el 

conține 
ți tăcerea, șl zgomotul, precum oul 
albușul ți gălbenușul, precum ultima Imagine 
condensează in ea, vai, atitea secvențe 
de care timp indelungat n-ai avut știință | 
ți să porți de la unul la altul această 
pelerină incarnadine de ploaie ți numai tirziu 
sâ te oprești la ceainăria din colț, 
privind izbucnirea luminilor in atmosfera 
supraincâlzită i serelor — amintindu-ți 
caii de pe țărm, la presele de ulei, 
legați la ochi, 
sub imensa lichefiere a universului, 
pentru a se roti numai m cerc, in cerc.

Visul cu lămîi
Ciclon și tobă de aur, pe rind.
Fericit cine aude din anotimpuri primordiale, 

abrupte, 
îngerii morții fără memorie pogorind 
Pe lămiii in floare, pe lămiii cu fructe.
Pe reședința timpanului meu, vă anunț, 
Purpura cade încă o dată in berna.
Văd fructele de-atunci, tobe cu pielea de aur, 
Cimpoaie acrițoare din față de pernă, 
Gura mirată mi se desface, pronunț: 
Iar ceea ce-aud e tăcerea, tăcerea eternă.

Vîntul din senin
Ce neațteptată-I amintirea ta, 
Vintul din senin,

Părul tău cind alb, clnd negru, 
Vintul din senin

Și ce dulce-i miopia pe sub părut cinepiu, 
Vintul din senin,

Ea e nava mea de noapte, 
Vintul din senin

Ea e oul cu lumină, 
Vintul din senin, 

Ea e lopa, zero slab, 
Vintul din senin

Coaja oului in foc, 
Vintul din senin, 

Cu miros de pene arse, 
Vintul din senin,

Ea e vintul din senin, 
Pentru arbore,

Ea e moartea din senin, 
Pentru pasăre

Ce neațteptată-I amintirea ta, 
Vîntul din senin,

Părul tău cind alb, cind negru, 
Vintul din senin

Și ce dulce-i miopia pe sub părul cinepiu... 

Clopotul de lemn 
îe-ai născut sub un clopot de lemn, precum 

secundarele 
vechilor ceasornice e pețiolul subțire, 
clopotele anunță 
viilor morții din zilele anterioare, 
pe-al tău numai tu il auzi, 
ți-acest sunet dogit e risul cristalin 
o, mama, al mamei tale.

Fluturi de mare 
O, fluturi de mare, in curind avea-vom șl 

regența 
poporului de maci. Printre fructele pure, 

lemnoase 
încăperi, fără uși, ferestre, fără nimic 
străveziu : intre lemn ți sticlă sunetul e fiu.
O, fluturi de mare, insumi odată eram 
lujerul, înalt și suplu. Soarele, 
ovoidal, mai scund ; chiar peste țara macilor 

întruchipam 
preafericitul număr 10, singurul profund. 
Eram lujerul, înalt ți suplu. Soarele, 
mai scund, ovoidal. Atunci 
am adormit intiia oară amintindu-mi moartea 
ți soarele încăleca pe creierul meu ca pe

un cal.

pîlpîirâ în re- 
Fică și Muru 
cu asalt gar- 
Corlion îi aș-

omnul de ziuă fusese atît de adine In
cit atunci cind Corlion. bătrinul surd 
și «lingav, dădu semnul adunării, prin- 
tr-un șuier înalt, repetat de trei ori, 
craii fură cu greu urniți de părinții 

grijulii, fericiți că odraslele lor mergeau să ves
tească marea naștere. In urmă se stinsese o 
noapte dușmană. Fulguirile și zloata le bătuseră 
pieziș in obraji și le căutaseră sub pelerine obo- 
dul în șapte colturi. Împodobit în hîrtii multi
colore si cu un desen reprezentînd o femeie 
candidă, rece, trecută la naștere prin patimă. 
Se luptaseră cu un drum înfundat și cu o mul
țime de clini mai înverșunați decît in alți ani. 
Nici zăvoarele înțepenite nu erau uitate, nici 
umilințele lui Corlion, nici prigoana altor „ste
lari" dar ei porneau din nou. convinși că erau 
aleși să cinstească sărbătoarea.

Cind luminile din casele joase 
cunoaștere. Mituș, Fănuș. Gogu. 
se auziră bătind noroaiele, luind 
durile putrede șl ulucile umede, 
tepta sprijinit pe laviță, cu surîsul luj uscat ce-i 
scotea mai bine în evidentă ochii adinciti în 
orbite, fruntea îngustă și capul teșit. Așezîn- 
du-se in fata lui, pe patul de scînduri, acoperit 
cu pături de bete, crăișorii așteptau porunca. 
Bătrinul îi fixa tăcut, cercetîndu-le cu gîndul și 
cu ochii vlaga din trup. Cînd nu se mai îndoi 
că ea era întreagă, fata îi iradie ca o plită.

— In noaptea asta Blidaru, hotărî el și con
tinuă nedîndu-le. timp că cîrtească : n-am mai 
fost în satul ăsta de un veac. E pustiu, femeile 
sint sterpe, nu mai nasc copii. Oamenii sint 
tare cătrăniți. Vestirea o să le facă bine. Poate 
în voi le stă darul. Corlion ișl trase bărbia in 
piept ca atins de o mustrare. Apoi, ochii suri
seră din nou răutăcioși :

— Bucurati-vă să 11-1 duceți 1
Crăișorii se strinseră unul in altul, fără înțe

legere, orbecăind pustii sub cuvintele surdului.
— V-ati lipit coifurile, îi cercetă el autoritar. 

Vedeți steaua să nu fie lovită, șifonată. După 
goana de azi noapte ...Sînt pretențioși blidăre- 
nii... Si glasul... Ati înghițit cite un ou crud 7

— Da, îl asigură Fîcă. mai mult strigind.
— Foarte bine, își îmblînzi bătrinul vocea. Ia 

să aud o cintare 1
Corlion își căută toiagul de corn în cercurile 

căruia Însemnele anilor păstrau eclipsele de 
soare, cutremurele, alunecările de pămînt. și 
ieși în tindă, prefădndu-se că-î ascultă. Apoi 
își aprinse felinarul, semn că puteau pleca, dar 
o pală de vînt i-1 stinse de îndată.

— Dă-mi sticla, Săftico !
Din cealaltă cameră apăru o femeie știrbă, cu 

ochii punguiți și leșioși. Ea întinse mina uscată,

In paginile 4 ți S pictură de V, Melica

la capătul căreia m găsea o sticlă cu vin mu
cegăit.

— Gazul, muiere, se înfurie Corlion. In noap
tea asta nu mai pun udătură pe limbă. 
Mi-ajunge. Mă așteaptă... si vocea U căzu 
în gol.

Cind ieșiră afară, fulgii pufoși se burzuluiau 
fără convingere evitind să se aștearnă pe pă
mînt. Uitind parcă de cei din Jur. Muru sări in 
calea lor. ii prinse in mină si începu să-i vîn- 
ture ca pe un roi de fluturi. Atinși, ei se topiră 
ca o speranță nedemnă, lăsindu-i in palmă ari
pioarele străvezii, pierind apoi la sisiieturile 
singelui. venit din cuibarele inimii puternice. 
Cu toate acestea, el continuă locui cu formele, 
cind asemănătoare stelei purtate cu atita gra
vitate de Mituș, cind intrate in puful de Pă
pădie. cînd identificindu-se cu penele de gîscă. 
îndesat si rotund. Gogu lovi in aer cu colindul 
său vărgat în speranța vană că va înlătura 
fulgii blestemați ce-i siciiau tata disproporțio
nată. Jocul lor se curmă însă brusc. Adormitul 
trupei, Fănuș, se Împiedică și căzu, murdărin- 
du-și costumul crăiesc. Mituș, interpretul iul 
Irod si căpetenia trupei, sări ars :

— O să ne faci de ris I Nu te mai putem lua 
cu noi.

Nefericitul erai își plecă fruntea vinovat și 
de sub coif 1 se arătară mai bine urechile mari 
și clăpăuge.

— Si tu puteai sâ cazi.
— Dar n-am căzut, tună Mituș. Intoarce-te Și 

la-ți alt costum.
— Nu mai am.
— Nu știu. Nu mâ interesează de unde faci 

rost. în halul ăsta insă nu te luăm.
— E mai bine așa. vorbi Corlion. Oamenii or 

să vadă că ati pătimit pină ati ajuns la ei li 
or să vă primească mai bine.

— Poate, stărui în supărarea sa Mituș. dai 
eu nu vreau să-l mai iau.

Ieșit din captivitatea fulgilor de zăpadă. Muru 
Interveni împăciuitor.

— II întoarcem pe dos. N-o să știe nimeni.
— Da. da. indesă cuvintele Gogu. Și al meu e 

la fel. Găitanele sînt cusute Ei ce spate cu ace
lași amici.

Cu voia celor multi. Fănuș schimbă fața că
mășii lungi, cusute cu stema crailor. Ajunse 
apoi trupa din urmă si cîteva minute mai tirziu 
intrară în tăcerea unei înaintări automate. Gîn
dul că vor aduce în case bucurie ii prinse in

marius tupan

aceeași împăcare, înduioșind tiranul, și lntre- 
mînd sacrificatul, ceilalți tălăzuind smeriți în
tre cei doi. Cu aura marilor tăinuitori. pe care 
nici o primejdie nu-i poate Îndupleca, intrară 
in serpentină, lovind fărimele de pe marginea 
prăpastiei. Pămîntul negru se dădu de gol cu 
un huruit puternic ce se auzi pină departe, în
tărit de pietrele puse în mișcare. Salcimu] lui 
Belega, cu crengile intrate într-o cupă uriașă, 
odihnea la orele nopții mii de vrăbii. Unic stră
jer al drumului băii, le indică prin freamăt 
calea liberă, punindu-si stolul in mișcare. Co
lina argintată, prezentindu-se la marea naștere 
cu lăncile drepte, aliniate, ii intimpină cu un 
vuiet prelung, venit din hăurile pădurii prin- 
tr-un născoci tor nai eolian. In lumina felina
rului, Corlion văzu fata copiilor și înțelese că 
la hotarul dintre cele două sate intra în stfipl- 
nire teama. Ca în vechile ritualuri, figurile 
crailor se aspriseră, se strinseseră si rămăse
seră așa, in neclintire.

— De ce v-ati oprit 7 li Întrebă bătrinul.
— Ți se pare, răspunse Muru. preocupat de 

creanga ce-i agățase coltul coifului. Nu vezi că 
mergem ?

înfricoșat de un gînd pustiitor. Cotjion re
deveni același bătrîn în mintea căruia mai plu
tea încă încrederea vieții de apoi. Poate prin 
ei căpăta dreptul la o nouă naștere — doar 
pentru asta-i însoțea. Tăcu și tăcerea părea 
ruptă din trupul sfint al închipuirii deșarte și 
fără noimă. Mergea urmărind coifurile lor, ilu
zia cuceritoare din noaptea aceea. Ce frumos 1 
se arăta astfel drumul I Examină copiii in în
tuneric si cînd 1 se părea că se codesc, le închi
nă în șoaptă un cîntec de îmbărbătare.

Ieșiseră de mult din pădure dar vuietul ei 11 
Însoți o vreme. Călcînd peste peria de grîu ver
de. încolțit in mici baionete, avură impresia că 
se reintorseseră in căsuțele lor joase, invadate 
de muscate, de sub care se arătau firișoare 
crude, imblînzite in culoare pură. Stele de var 
zburau împrejur de-a valma. Ningea intens 
peste petecul de verdeață. O ninsoare animată 
din care sufletele plăpinde ieșeau la lumină 
să-și arate formele. Aplecat pe o parte, Fîcă 
rînjea cerului cu figura-i tîmpă. dovedind Încă 
o dată că prezenta lui aici era numai pentru 
a completa numărul crăișorilor.

Intrigat de intîrziere. Corlion puse mina pe 
stea și stinse luminarea și felinarul.

— Flăcările astea ne-au orbit. N-o să mai 
ajungem niciodată la Blidaru.

— Nu mai vedem nimic, ednd Flcă, rămas 
in urmă.

Profitînd de beznă. Muru dezlipi din colturile 
stelei panglici colorate si le aruncă pe covorul de 
grîu. Culorile nu »e puteau vedea dar știa că 
tn curind zăpada se va bucura de ele. poleln- 
du-le in alb. întoarse capul și rămase încurcat 
de două ghemotocirl galbene-verzui. ridicîn- 
du-se din întuneric.

— Luminează zăpada, boboti «1, prinzlndu-1 
pe Corlion de mină.

Ușor derutat, bătrinul tși dădu totuși seama 
că era vorba de o dihanie. Aprinse felinarul 
să-și apere trupa.

Din platoul verde coborlră brusc Intr-o grotă 
uriașă, în care clipirile depărtate ale unor can
dele Indicau mărimea adinciturii. Alunecară pe 
drumul Îngust, tăiat printre salcimi. cu Corlion 
In fată, implintind adine picioarele In pămînt, 
6prijinindu-se In toiag, ținînd cu greu trupa să 
nu se prăvălească. O luară înspre stingă si pă
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Geana Pița

Trei culori
Strămoșii trăiesc.
Trăiesc in pămînt.
In «âzduh,
In macii din grîu,
In pocalul de cer din care 
Beau eu comorile silei..

Rătăcire
Deodată, sfoara se rupse 
Și sufletul imi căzu în nisip, 

\^Departe de mine...

Eu am rămas
Să-mi sorb lacrimile. 

Nostalgia retinei mele obosite 
Se juca cu ecoul. 
Munții păreau că-mi vor

arunca 
Amintirile, undeva, 
Să nu le mai văd. 
Visul Imi fugise pe cine știe 
Ce stea din „Calea Laptelui* 
Nu puteam decit să-mi las 
pleoapele
Să tresară hipnotic, 
Pe un fond surd.. 
Eram singura.

trunseră Intr-o curte largă, nesfîrșită. la capătul 
căreia descoperiră două case sprijinite una de 
alta. Din streașină primei plecau bîrne groase, 
necioplite, cu colturile ieșite mult in afară, ca 
niște cruci suprapuse, răstignind in împletire 
pereții.

— Treceți In dreptul ferestrei, incepu Corlion 
regia. încep Mituș și Muru. apoi ceilalți lntr-un 
glas. Dacă nu iese nimeni, mai ziceți și a doua 
cintare. Poate vă aude.

Din tinda largă, un dine lățos o zbughi pe 
lingă ei ca un proiectil. Ajuns in curte, își 
aruncă In văzduh un lătrat disperat ce stîrni in 
toată grota o hămăială cumplită. Din prima În
căpere ii orbi cu opaițul o femeie îmbrăcată 
Intr-o haină de dimie, șleampătă și desculță.

— Ce v-a apucat, prăpădlților ? Acum se ves
tește ? Ahă. de cind s-a născut el I

Proptiți in coifurile înalte, crăișorii înmărmu
riră. Steaua se invirtj neajutorată și apoi ră
mase si ea fixă.

— Valea 1 se răsti din nou femeia. Știam și 
fără voi că a venit pe lume.

Fănuș își recăpăta glasul :
— Ce mal stăm, nu ne primește.
— Cum ati auzit. întări femeia. Șl altădată 

să vestiți clnd trebuie nu cînd vi se pare vouă.
încurajat de glasul femeii, ciinele îi ținu din 

scurt pină la ieșire. Intilnindu-se cu alții, de
veni mai îndrăzneț. Corlion se apropie de unul 
dintre ei. îl lovi cu toiagul drept in cap și un 
scincet jalnic le curmă celorlalți Îndrăzneala 
pentru cîteva momente.

— Mergem la alții, ii îndemnă bătrinul.
Mituș se apropie și țipă in urechea lui cit 11 

ținu gura :
— Nu ne primește nimeni aid. • un sat de 

clini.
Corlion se întoarse în lumina felinarului, ară- 

tîndu-și dinții lungi și ascutiți :
— Ba o să ne primească. Uite, chiar Ia 

casa aia.
O luă Înainte, legănîndu-si umerii ca două 

colturi de case-n cutremur.
— N-am s-o las să-i piardă pe toți, mormăi 

pentru sine. Numai unu sau doi de s-o putea. 
Și griul prin care-am trecut parcă ne-a orbit 
arătîndu-ne altă cărare. Haideți, băieți. 6trigă eJ 
copiilor ce se codeau încă. Să mai Încercăm 
o dată.

Escortați de lătrăturile desfundate ale clini
lor. pătrunseră într-o grădină cu plantații de 
porumb necules. Bostanii, mari cit blidele, le
gați de vrejuri uscate, tăiate din loc în loc de 
urmele altor pași, se sfărimau ușor la atingerea 
lor. Bălăriile Înalte, aplecate pe alocuri de vînt 
și ploi, dădură la iveală cinci lădițe cu mere 
ciugulite de păsări. O sapă își arăta dantura 
ruginită, zăcind lingă un pom. în preajma sca
ieților. Ocoliră o coșere de nuiele, escaladară 
fundația unui binal abia Început si ajunseră in 
fata casei. Corlion se opri lingă un pătul. cu 
lantetii smulși in parte. Zări un lighian aruncat 
tn mijlocul curții, înnegrit de apa năclăită. Sin
gură, securea de lingă o grămăjoară de lemne 
arăta că gazda nu plecase de mult.

— Să cîntati toti la fereastră, îi sfătui Corlion, 
și să nu vă speriati. O să vă deschidă cineva 
pină la urmă.

Camuflajul ferestrelor, un rind de scînduri 
albe, oprea în etanșeitatea lui orice rază de lu
mină. Geamul era destul de murdar de vreme 
ce Fică, scăpărind pe suprafața lui, lăsă o diră 
proeminentă în noapte.

încercam să mă caut printre 
Antenele de bloc, 
Sau mai sus in cer.
Nu m-am găsit. 
Nicăieri, in afară 
De inima mea.

Uimire
Nu bănuiam
Că noaptea e-un potop
De cerneală.
In oceanul ei,
Ce frumoase insule - stelele I

— Sara de astă sară este sară mare I glăsuiră 
Mituș și Muru.

Ceilalți, mai atențl cu îndrumările Iul Cor
lion. îi contraziseră imediat :

— Sara de ieri sară fost-a sară mare I
Ofensat, Mituș întinse steaua în afara tinzil 

și, înfruntlnd privirea fixă a Iul Corlion, se 
retrase :

— Tot nu ne aude nimeni. Hal să plecăm 1
Simțindu-se vinovat de pîngărirea cîntării șl 

de risul celorlalți, Muru îl opri din drum.
— Zicem o stea și gata. Nu-i bine să rîdem. 

E păcat.
— De cine, vorbi Fănuș. trăgînd cu urechea 

la cealaltă fereastă. De cine să ridem 7
— De domnul, de cine altul 7
— Incordîndu-și mai bien auzul. Fănuș desluși 

un zgomot înăuntru.
— Veniți ! E cineva.
Printre lătrăturile intermitente ale clinilor, 

pătrundea o voce depărtată, dintr-un coridor 
nesfîrsit. Era un sunet greu de precizat. învol
burări de ape, tălăzuiri de vînturi, freamăt de 
pădure sau orice altceva. Muru se scutură bucu
ros ca dintr-o visare :

— Glas de femeie. Sint sigur !
— Ti se pare. îl contrazise Mituș. O ușă. poa

te, o fereastră deschisă prin apropiere.
— Nu-j adevărat I Aud foarte bine. Plinge 

sau urlă, ascultă șl tu !
— Să-l lăsăm pe Corlion, propuse Fîcă,
— Asta o să audă tot. rise Fănuș. Mai bina 

să cintăm. Dacă e un om înăuntru, ne aude.
Fereastra se dovedi însă a fi o ușă spațioasă. 

Călcară pragul unei case mult mai joase decît 
s-ar fi așteptat. Era un întuneric dens și lumina 
stelei abia putea să-l împrăștie pe o mică por
țiune. Femeia care le ieși în intimpinare rămă
sese dincolo de raza ei și nu-i puteau distinge 
chipul. Le arătă drumul, împingîndu-1 afară pe 
Corlion. singurul dornic să intre :

— Ciolanele tale nu-mi mai trebuiesc, hohoti 
ea și în ochii roșii, ieșit! atunci la Iveală, ful
gerară lumini păgîne. furișindu-se ca niște șerpi 
în figura palidă de mort.

Femeia trase zăvorul si o luă înaintea lor. 
De o parte și de alta a coridorului putură ve
dea in trecere mănunchiuri mici de iarbă, ră
dăcini subțiri prinse în teiul unor ate. crenguțe 
de alun, ramuri de vise. N-avură vreme să ză
bovească mai îndelung asupra blănurilor de 
animale sălbatice căptușind tavanul, asupra col
ților de lup înfipti în perete, asupra coarnelor 
de căprioare Ieșite din blănuri ca niște muguri. 
Ochii orbiți de lumina stelei rămîneau încă 
neputincioși in spatele pleoapelor întredeschise 
cînd străina își încordă glasul repezit și bolbo
rosit.

— Mai repede I Mă așteaptă oaspeții !
Trecură peste șapte praguri și Muru avu sen

zația că acest coridor alerga la nesfîrșit sub 
pașii lor. In dreapta și-n stingă se arătau uși 
închise, dar cind atinse una din ele, aceasta 6e 
deschise singură și în priviri li juca pămîntul 
reavăn, arătîndu-si din loc în loc rădăcini sub
țiri si uscate. Nu mai avea curajul s-o deschidă 
si pe cea de-a doua. înțelegea că pragurile ră
mase în urmă troznesc sub greutate, ușile se 
trag in zăvoare si spațiul în care se aflau era 
singurul loc unde nu se arăta pămîntul căzut. 
Lipită de buza grotei, casa femeii părea să in
tre sub covorul verde. El vru să le împărtă
șească și celorlalți ce văzuse dar o voce auto
ritară îl împinse de la spate si nu mai avu cu
rajul să întoarcă privirea. Oaspeții de care 
vorbise femeia nu m arătau încă și 1 se făcu 
frică.

Zdup ! ceva căzuse de pe polița din dreapta. 
Se dădu Ia o parte ca si cînd s-ar fi ferit de 
amețeala ce luase forma sunetelor. Ii văzu pe 
ceilalți cum urmăreau hipnotizat! femeia ai 
cărei papuci de pislă dădeau impresia că plu
tesc. Un zgomot înfundat veni din adînc ca de 
la o piatră aruncată într-o fintînă și deasupra, 
în tavan, cercuri luminoase tremurară ca niște 
unde. Mai înalt decît ceilalți crăișori. Muru zări 
dincolo de străină o masă întunecoasă care se 
despică la apariția ei ca o așchie, eliberînd că
rarea. Continua să meargă împreună cu ceilalți 
pe urmele femeii prin tunelul fără sfîrșit. cînd 
deodată ceva îi atrase atentia : firele de grîu î 
Crescuseră pe tavan cu săbiile în jos amenin- 
tîndu-le parcă trecerea. Se gîndi la fulgii de 
zăpadă, la loeurile de deasupra si in închipui
rea lui ei se cernură din abundentă dar lovin- 
du-se de alt prag imaginea minunatului tablou 
1 se eliberă din memorie.

Micul cortegiu o luă apoi 1a etinga. trecu 
peste un podeț de lemne uscate — trozniseră 
la atingere — lăsară în urmă pereții încărcat! 
cu botnite si curele răsucite, cu lanțuri și lăn- 
tucuri sclipitoare, cu site înjumătățite, caiere de 
lină, cărți vechi. îmbrăcate în piele, cu ventite, 
suluri si mosoare. Din cuie de lemn atîrnau no
duri de paie, iarbă uscată, cindru. bozii. îm
pușcată. hagină. luminărică. urzici, oman, odo- 
lean si alte ierburi cu rosturi întunecate.

în firidele numeroase inviau sticlele închise 
la culoare, străchini de diferite mărimi, pahare 
și tăvi. O rază de lumină se furișă printr-o ușă 
întredeschisă si crăișorii respirară ușurați. Se 
Înșelaseră însă : la trecerea lor o mină nevă
zută o închisese si fură din nou aruncați in ace
lași tunel fără capăt. Deodată femeia se intoar-

f teatru
„Floriile
unui geambaș“

Ficțiunea 
apostolatului

Haine 
de duminică

Teatrul maghiar de stat din Clul- 
Napoca a realizat un spectacol remar
cabil cu piesa lui Siito Andrâs Floriile 
unui oeambas. a doua parte a unei tri
logii in care mai figurează O stea pe 
rug și Kain și Abel, ultima in curs 
de montare. Dacă adăugăm comedia 
Bocet vesel pentru un fir de praf e 
destul spre a constata că dramaturgul 
propune momentului teatral lucrări de 
valoare.

Succesul dramaturgiei lui Sută An- 
drăs nu e deloc întîmplător. El se În
temeiază întii de toate pe talentul li
terar al autorului, încă o dovadă, dacă 
mai trebuia, că acolo unde baza lite
rară e generoasă spectacolul depășește 
condiția de simplu fapt șocio-cultural. 
Autorul stăpînește arta construcției 
scenice. Dezvoltată pe un nucleu epic 
foarte concentrat, acțiunea piesei (vă
zută de noi în montarea inspirată, 
exactă, dramatică — dacă această ca
litate mai spune ceva cind e vorba toc
mai de un text de dramă — asigurată 
de regla lui Harag Gyorgy. director de 
scenă care a semnat toate spectacolele 
cu lucrările dramaturgului) pornește 
lent, ca o abil prevestitoare furtună 
infuzată In aria de preocupări a per
sonajului central. Subiectul nu este în
tru totul original (a mai fost tratat in
tr-o nuvelă, de Henrich von Kleist, la 
începutul secolului al XIX-lea). dar nu 
asta contează cit. am zice noi. dimen
siunea filozofică, amplitudinea umană 
a tragediei lui Hans Kolhaas. Convins, 
la început, de ordinea juridică insti
tuită după înfrîngerea lui Milntzer, 
eroul va plăti amăgitoarea sa bunăcre- 
dință. O va face printr-o atitudine in
dividuală, vindicativă, deși adevărul 

său nu mai trebuie demonstrat : pier
duse avere și soție.

Procesul individualismului nu îm
bracă numaidecit haina dogmatică a 
punerii la punct. Caracterul de dezba
tere — și cuvintul se cuvine citit în
tocmai — imprimă tragediei o con
știință activizatoare în perspectiva 
luptei organizate, colective. Moartea 
meritată a eroului e prețul Insusi al 
fărădelegilor săvîrșlte în numele drep
tății. și, astfel, sentimentul Ispășitor al 
oricărui erou tragic ia La Hans Kolhaas 
înfățișarea demnității recucerite. Tăga
da i-a impus prea tirziu să treacă la 
acțiune cînd a pierdut totul, afară de 
sine. Zvîcnirile dureroase ale unei vieți 
de hărtuială și insurgență proprie apar 
in jocul actorului He ja Săndor marcate 
de o mobilitate veșnic strunită, spas
modică. repede reprimată de puținul 
îndemn al ființei (ultragiată) la calm si 
rațiune.

Intr-o ambiantă apăsătoare, tmbinlnd 
tușa păstoasă cu gestul decisiv, tabloul 
de epocă și desenul fragil al făpturilor 
feminine, așteptarea cheflie si incon
știentă cu scăpărările clipelor de groa
ză. poate cam dur pe alocuri (gilgiitul 
sinistru al singelui din gitlej). specta
colul lui Harag nu are nici un timp 
mort. Regizorul a înfăptuit ceea ee ni 
se pare ce) mai de preț lntr-o montare 
dinamică, plină de fapte teribile : a 
dat violentei sensul unei ieșiri din 
matcă șl. in felul acesta, a apăsat os 
ideea justiției ca fapt al revoluției, nu 
ca rod «1 răzvrătirii singulare, fie ii 
motivabilă în cumulul de drame ome
nești.

Ioan Lazăr

Prin filmul T.V., Concert din muzică 
de Bach, Dinu Tănase (scenariu, regie, 
imagine) și-a exprimat din plin concep
ția despre ce înseamnă a face film. In 
Trei zile și trei nopți (regie, imagine), 
artistul pare furat de desfășurarea fap
telor, de aglomerarea lor in „imagini 
in mișcare" in scopul unei povestiri 
despre „dilema puterii", povestire ce-și 
diminuează astfel, substratul filozofic. 
Prin nou! său film. Doctorul Poenaru 
(scenariu, regie) Dinu Tănase demon
strează. incă o dată, că la el intuiția va
lorii operează excelent, promițînd un 
viitor strălucit realizării sale. Filmului 
pentru televiziune îi reproșam absenta 
unui „liant" in înlănțuirea lumii de 
Imagini. Doctorul Poenaru ciștigă acest 
liant, filmul fiind construit sub semnul 
narativului, fără să piardă dezbaterea 
de idei. Idei pulsează din belșug și îl 
obligă, autorul e conștient de aceasta. 
Dar dacă acest film este bun de ce să 
nu fie și un film „mare" 7 Aprofunda
rea uneia dintre numeroasele idei dez
bătute de film i-ar fi conferit filmului 
grandoare. Dar și așa. el rămine impre
sionant prin ficțiunea apostolatului șl 
prin prilejul de meditație pe care il 
oferă. Construit pe o fundație solidă, 
particulară, intr-un anume tel. tn cine
matografia noastră — dezbaterea social- 
filosofică dintre Pascal șt doctorul Poe
naru — filmul trăiește, captivează (une
ori copleșește) printr-o atmosferă fidelă 
lumii surprinse si re-create. Bărăganul 
biciuit de vint (vîntul are aproape un 
rol in acest film) intr-un cadru social 
bine determinat, 1919—1939, păstrind 
adevăruri valabile indiferent de timp.

De ce nu putetl vot pricepe că nu 
aveți ce-mi da, că mie imi place să dau. 
nu să capăt !“, credință de viată care, 
speculată de film, ar fi depășit simplul 
exemplu. Ca multe altele. Eroul, docto

rul Poenaru, transmite insă puternic 
că o bază concretă, solidă (suflu) aposto
latului, tenacitatea, capacitatea și plă
cerea de a jertfi, deopotrivă) permite 
unui om jubilarea in lumea Ideatică. 
Prin existenta cuplului doctorul Poe
naru—Pascal, cuplu aspirind spre for
mula manniană a dezbaterii, se abor
dează și problema națională și a apar
tenenței politice. Totuși, in final, mo
tivația filmului nu este suficientă sim
bolicei „intilniri a oaspetului" ; Intîlnl- 
rea cu comunismul trebuia să apară sau 
ca o revelație, sau firesc, in urma acu
mulării unei experiențe dramatice. Doc
torul Poenaru, in ciuda fermității ini
țiale, pare purtat de evenimente, tortat 
de împrejurări, la această intîlnire. Fi
nalul dă impresia unui final episodic, 
ce implică „va urma" nu numai în con
știința spectatorului, ci chiar și în cea a 
creatorului. Personajele sint bine con
duse. Personalitatea actoricească a lui 
Victor Rebengiuc iși desfășoară deplina 
potentă, intr-o colaborare Intimă cu 
regia, fără a ..scăpa din mină" (ca în 
Tănase Scatiu), nedimlnuindu-și gama 
nuanțelor. Cu nimic mai prejos. Ștefan 
Iordache, cere imperios folosirea lui tn 
alte filme. Ochiul decoratorului se do
vedește a fi subtil și documentat, spec
tatorul realizînd de exemplu, trecerea 
timpului prin amănuntele eu care se 
îmbogățește dispensarul medical din 
Luciu. Adrian Enescu se prezintă, din 
nou, ca unu) dintre cei mai inspirați 
compozitori al muzicii de film. Imagi
nea, despre care ne-ar place să vorbim 
mai mult, de bine, nu ne împiedică să 
ne întrebăm de ce Dinu Tănase a re
nunțat s-o împlinească singur. Mizăm 
pe acest cineast.

Corina Cristea

Nu am mai scris de multă vreme 
de Andrei Bacalu și de emisiunile pe 
care acesta ie animă cu atita dezinvol
tură, incit ti se pare că știe absolut 
totul. Nu am scris la timp, de exem
plu, despre excelentul său comenta
riu Ia tradiționala regată Oxford-Cam
bridge, cind, la informațiile ample 
asupra cursei a adăugat — pină la 
naufragiu. bineînțeles — scurte 
descrieri ale rutei, semnalînd cu abi
litate monumentele istorice mai im
portante de pe malurile Tamisei. Am 
mai fi putut scrie despre transmisiile 
sale de la marile „formule" în care 
graba sa de a ne ține la curent cu 
tot ce este Înăuntrul și tn afara cursei 
întrece chiar și viteza așa-ziselor 
„mașini" de concurs. Sau am putea 
scrie oricînd despre modul in care 
știe să incite sau să tempereze inter
locutorii de la „Mai aveți o între
bare". Sau cum face — pe oricine li 
urmărește emisiunile de știință — sâ 
creadă că înțelege ușor și fără prea 
multă uimire că peste o zi. două, de 
exemplu, vom vorbi la laser și nu la 
telefon. In sflrșit... Teleast din voca
ție. comentator agreabil și Inteligent, 
interlocutor abil, „șuetist" cu mi
lioane de urechi nevăzute. Andrei 
Bacalu este unul din „fix“-urile pro
gramului TV fără de care întreve
derile dintre noi |i lume ar ti mai 
puține. Ar merita, poate, Încă o ase
lenizare, nu 7

*

Prima coproducție TV româno-olan- 
deză cu titlu tn două variante („Prie

tenul meu, bătrinul fotograf" sau 
„Parcul celor 1 000 de bănci") a se
mănat, din păcate, cu un spielhausen 
făcut la „Arta modei". Croitorii, mulți 
dacă stăm să ne gîndim la ce-a ieșit 
(scenariul de Florica Gheorghlescu și 
Carmen Dobrescu după o idee de 
Elena Arendsen si Dick van Bomone) 
și ucenicii lor cîntărețj și balerini 
(aceștia din urmă au făcut iar puțină 
gimnastică, cu excepția lui Cornel 
Patrichi, care ar fi cîntat) ne-au dat 
imaginea unui București greu de re
cunoscut chiar și de un bucureștean. 
Ideea a constat în împrietenirea unui 
bătrîn fotograf din parc cu o tinără 
olandeză, prilej de a privi tn urmă, 
cu nostalgie, la toaletele, care le-a 
împovărat pe cintărețe. la baloane, 
la copii, la bărci, la biciclete șl la... 
cîinii de toate rasele „bune" care, la 
un moment dat. au umplut parcul, 
tnțelegem, desigur, că am văzut un 
agreabil film turistic Dar nedume
rește ideea de a încerca să le pre
zinți turiștilor de azi un București 
privit prin lentila „roasă" a aparatu
lui bătrinului fotograf Salutăm, de
sigur. coproducția tn sine dintr-o mul
țime de motive. Insă ne este greu să 
tnțelegem deghizarea turismului in 
haine „artistice", croite pe măsura 
restaurantului Monte Carlo din Ciș- 
tnigiu.

Iulian Neacșu

_____________ J
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se șl prinzlndu-i pe toti In cercul privirii, le 
zise :

— Aici I
Luminarea din stea era pe terminate si unul 

din crai se Rindea s-o schimbe, să n-ajungă să 
se stingă înăuntru cînd o usă mare, cu un seir- 
tîit ruginit se deschise larg. Din pereții inalți, 
boltiți. îmbrăcați în sticlă roșie, razele treceau 
cu greu, luminind discret camera. Aveau senza
ția unei puzderii de putregaiuri, răsfirate pre
tutindeni de o mină sigură. In mijlocul camerei, 
pe o masă imensă de lemn, erau orinduite vase 
cu flori înghețate iar în jurul lor. farfurii în
tinse. coșulete împletite, pahare si sticle. Lu
minate intr-un anume fel. toate dădeau impre
sia că au ceva în ele.

— Vestitî-ne ! porunci femeia.
Abia acum îi vedeau mai bine picioarele 

groase. împreunîndu-se intr-unui singur chiar 
de la pămînt. trupul îngroșat in dreptul sinilor, 
părul strins besmetic într-o basma neagră. Pri
vind pierduti la ea. copiii începură sfios! în 
același cor. Vocile lor răgușite se reîntorceau 
tîrziu din coridoare în behăituri dezarticulate. 
Nici ei nu mai știau ce cintare începuseră.

— Destul ! zise femeia într-un tîrziu. Foarte 
frumos ! Vă e foame, nu-i așa ?

Din obscuritatea camerei, o albăstrime intra 
amețitor în ardere. Sticla însăși căpăta altă cu
loare. Inălțară in aer linguri si pahare. Nu min- 
cau nimic dar aveau totuși senzația că se în
destulează. Urară gazdei zile multe și bucurii. 
Steaua se stinsese de mult dar nici unul din 
ei nu vru să se deranjeze de la ospăț. Femeia 
îi iscodea cu privirea și din ochii ei mari, ro
tunzi. lumina cădea ca o pedeapsă pe trupurile 
plăpinde. Muru reuși să-și ferească pentru o 
clipă figura si văzu alături două cutite înfipte 
în cruce. Femeia înțelese că băiatul li scapă 
și-l prinse de umeri :

— De ce te ferești ? Uită-te aici î și lnvlrti 
de cîteva ori cuțitele în jurul lui.

Printre copii se ivi teama ca un animal hidos 
și flămînd : in Încăperea stinsă se arunca apă 
neîncepută. Cuvintele ei. aprinse de fulgerele 
ochilor nedemni, fîlfîiră în jur suverane :

— Bună seara, crai nou î Cunună de aur cu 
pietre scumpe — luminate tuturor, ce străluci 
pe ceruri și vezi toate pe pămînt ! Eu nu mă 
poci odihni în sălasul meu si tu. stea luminoa
să. de fapt de bărbat, de fapt de femeie, de 
fapt de fată mare I Stea luminată ia faptul din 
casă si din toate dobitoacele mele si din toate 
împrejurul casei mele, fapt de noi neamuri, 
fapt de lut de la copilă, fapt de creier de broas
că. fapt de păr de lup. fapt de păr de drac, 
stea luminată, să-1 iei si să-1 duci unde vei găsi, 

a nu în sat cu mine. într-un alt sat. intr-un alt
* tîrg. pe drumuri de țări, la bărbat mort, la fe

meie moartă, la fecioară îngropată, cine-a fost 
să vie fă-i să nu-ntîrzie. Cine ne-a făcut-o. 
cine ne-a zăcut-o. dă-i lui să re spele In brinci 
și-n obiele. Pe mormîntul lui să-i arunci tot 
faptul și-n femeia lui să-i cobori aluatul. Și in 
solnița cu sare, și-n covetî cu plămădeli și-n 
tot aluatul casei, dă-i făcut pe rinduieli. Și pe 
mine si pe ai mei să ne lași curat și luminat 
ca argintul argintat si ca aurul strecurat de sub 
cerul luminos in sănin si în frumos...

Amețit sub Întretăierile de lumină, si sub șu
voiul cuvintelor fără noimă. Muru inceou să 
cedeze unei amorțeli riudate ce urca dinspre 
Picioare ca un șarpe căutîndu-l izvoru’ singelui. 
între el si perete se înterpusese un tablou. Con- 
centrîndu-se cu mare efort, descoperi că de fant 
nu una ci o mulțime de fotografii poou’au încă
perea. Ca o apă într-o cameră obscură, cuvin
tele femeii nășteau chipuri necunoscute. Se în
fățișau la marea naștere In straie de sărbătoa
re. venind de mină cu robii lor mai mici, pur- 
tînd în pîntece De cei nelumiti. chemați de cu
vintele femeii. Pentru Muru însă, cuvintele erau 
doar un șuier prelung si lingav purtindu-1 pe 
el si pe ceilalți, ca o tălăzuire de ape. într-o 
trudnică amețeală. îsi aruncă pentru ultima dată 
privirea către cel patru crai și-i văzu pe ei 
înșiși schimbați, palizi șl ferecați de lumina în
tunecată. Fetele li se micșoraseră, ochii le de
veniseră niște puncte negre. Pe măsură ce-i ur
mărea, Muru însuși simțea că se micșorează, 
de vreme ce-i vedea ca prin ceață, cu trupurile 
împuținate cît un prunc, cît un tablou, cît o 
fotografie. Făpturile gravide, eliberate din foto
grafii. se măreau, se mișcau tot mai sigur, se 
așezau acum în jurul mesei.

— Cuțite cununate, de meșteri lucrate, hta- 
tî-le și închipuiți-le. luați-le și lumiti-le...

Muru tresări plin de nădejde crezînd că l-a 
revenit auzul. Poate si celorlalți... Vru să le vor
bească dar._ îi dispăruse cuvîntul I Vru să se 
apropie de ceilalți dar nu izbuti. O forță necu
noscută îl ridica asemeni celorlalți înspre pe
reții stinși. Parcă plutea ca fulgii de zăpadă in 
care-i plăcuse să se piardă. Parcă flutura ca 
săbiile griului ce-și arătau firava putere în fap
tul iernii. Clipi de cîteva ori. încet tot mai În
cet. Pleoapele se liniștiră apoi. Surise. Chipul 1 
se înrămase alături de ceilalți vestitori.

Hohotind trufașă, femeia înfipse cuțitele în 
cruce, curmlnd hărmălaia noilor veniti. încăpe
rea prinse din nou ardere de putregai. Străbătu 
în grabă coridorul, deschise usa si strigă :

— Vino. Corlioane. e masă mare la mine, 
întunericul crăpă speriat în cîntec de cocoș. 

O pîrtie de lumină săgeta Blidaru si făcliile din 
case ațipiră. în raza ei, bătrinul își trăgea su
fletul.

— Hei. ridică-te ! Ni s-a izb'ndit. Vino 1
Un abur grăbit i se eliberă din gură. Trupul 

înghețat al lui Corlion se prăbuși la picioa
rele ei.

înspăimintată, femeia alergă înapoi în ca
meră. Luă in grabă o luminare, o aprinse și-o 
fixă în cuiul stelei. Un zumzet nelămurit se 
limpezi treptat într-un clinchet cristalin. Din el 
se aprinseră altele, subțiri. înalte, ca niște poc
nete de semințe. In încăpere străbăteau glasu
rile crailor, pline si triumfătoare, umplînd cori
dorul. tăind în pămîntul uscat și lovit de steri
litate un drum cu ierburi amare. Femeia urlă 
furioasă dar nu reuși să le acopere. începu iar 
descîntecul :

— ...fapt de bărbat, fapt de femeie, fapt de 
fată mare, fapt de cîntec...

Dar cîntecul nu scădea, nu împietrea. Vocile 
sunau fără greș, ca în odăița lui Corlion :

— Sara de-astă sară fost-a sară mare...

f radio

Pentru că săptămină trecută poeta 
Ioana Diaconescu s-a ocupat de mo
mentele poetice prezentate în progra
mele radioului să încercăm să întregim 
imaginea poeziei așa cum ea se Înfăți
șează cititorului prin intermediul re
dactorului de emisiune și al actorului. 
Este vorba, așadar, de genul recita
lurilor de poezie. Ele sint de două fe
luri : tematice ți de autor. Inscriindu- 
se sub un generic (de obicei un vers 
ilustrativ), poezia cuprinsă tn recita
lurile tematice se prezintă (adeseori) 
sub forma unui montaj reprezentativ. 
Reprezentativ din mai multe puncte 
de vedere : atit al temei, cit si al au
torilor. Dublată de muzică, poezia se 
pune astfel în corelare cu una din ar
tele de care altădată era nedespăr
țită. Dintre numele redactorilor ce-au 
realizat astfel de emisiuni (uneori Sub 
forma spectacolelor) trebuie subliniat 
numele lui Titus Vijeu.

Marți seara a fost prezentat un altfel 
de recital poetic, de această dată de
dicat lui George Coșbuc. Un astfel de 
recital implică două elemente impor
tante (aș zice chiar definitorii) : se
lecția (și montajul) și arta declama
torie. Așadar, cui se adresează ? Prin 
selecție, recitalul s-a adresat unei ca
tegorii foarte largi de ascultători, adu- 
nînd poeziile reprezentative ale lui 
G. Coșbuc. poezii împărțite (ușor di
dactic) pe teme : poezia revoltei so
ciale. a ecourilor obținerii Independen
tei. a naturii și a iubirii.

<_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

vasile snrârăndescu
Sufletul rîului
Riui
te adapă de la izvor au ca apă 
ci cu limpezime
ți cu vigoars
izvorul este teistul rijM.
Riul care iți pierde izvorul 
te usucă înainte de a se risipi.

Fructe
In pomid de pe Hair rea
se rumenesc doar fructa e de soț
ți numai datorită celor de pe 
care satură teireuL

Griul de toamnă
Griul de toamnă 
are spicul moi semeț 
ți bobul mai ager 
după ce răsare 
el nu se gr ă boț te să Wnmzeeică 
așteaptă 
pină cind 
învață bine să cunoască.

Două umbre
Cind două umbre 
se suprapun 
nu se știe
care 
pâlețte.
De aceea 
vor fi tăiate.

Doină
Salcie de-acasâ 
Blinda ți sfioasă 
Fă-mi din frunza ta 
Pernă ți saltea 
Și din foi de fragi 
Scutece sâ-mi faci 
Iar dintr-o păstaie 
Croiețte-mi copaie

Și mâ-nfațe-n briu 
Cu fuior de griu 
Noaptea să mă uzi 
Cu mugurii cruzi 
Ziua să mă speli 
In trei limpezeli 
Blindâ ți sfioasă 
Salcie de-acasâ.

FESTIVALUL NATIONAL cCiNTAREA ROMÂNIEI»

„omul
se naște frumos “

cest pămint el Silvaniel a cunoscut 
foarte rar fericirea. Vara a suferit de 
lipsă de apă. iama s-a strins ca un 
arid bătrin sub puterea vintului. iar 
toamna a tăcut neputincios, văzindu-i

pe târâri cit de puține adună. Pină la el se a- 
jur.țe greu. Chiar și romanii s-au oprit la mar
ginea sa. spenați poate de înfățișarea de urs 
funoa a roLmite munților Meseș. Și urmele lor 
au rămas _ad Portam Meresinam ' ți două mii 
de an;, dia tăcerea pajiștilor, răsar coloane ți 
colonade de marmură a.bă. semănind ca două
rxeătun de apă cu capodoperele Romei auguste. 
Doar la IM* se poate spune că acest pămint a 
ranaand fendrea cu adevărat, dod un mare 
pr n| al acelor vremi. trimitea scrisori de lingă 
Zaiăa in Spania, la Praga și Roma ți scria că 
_S.cvr>oodi> t fugite con la cavalleria della sua 
eueucfco* ți cind un copac sub care s-a odihnit 
prințul a rămas să poarte numele „gorunul lui 
M ar- ți cind tm pod ridicat de el a devenit 
aiszeăe unei întinse arături. Dar nu a durat 
prea reali Gloriosul an 1001. Se fac mereu sâ- 
părori ti se ttaa la iveală tezaure cu piese emi
se la pr - upatul transilvan. în Polonia ți Un- 
garta. ir țările be fi? ce. in Prusia, in TyroL Boe- 
rrsa. Si.eca, in Sazocia. in Braunschweig, in 
ducatele Pansa ți Montfort. In Țările de Jos 
O ia ±terite prtndpate germane. Flecare ță
ran găsește jr tre ți arme de pe vremea îm
păraților Bornei si le păstrează cu grijă ți 
exxscâ bâtritu care atona! pentru asta trăiesc, 
de parcă ar vrea fă arate dne țtie cui. care nu 
erode că e-ao născut tn anul IM era noastră 
ti eâ te nașterea Iar pe aceste locuri se intiMeao 
•rare strâfudăoare. ți dacă nu crede n-are de- 
cft să ptpMe pietrele ți metalele coapte de ro
ti-A. Dar ciad vta La aceste sate ovneai neștiu
tor: de aaitt amt ia afara armelor, uneltelor 
al tăeuss-dor de pază, găsesc pt.igamei.te scri
se In curta» pe caro țărani! nu 'e-au pura: 
•nîeieae - erodată. ti- d ritesc _Noi tobae: in 
toe-ă riptăs-za siu£s si eu plugurile ti cu 
pabneie. ia trei tic jderii ia două tfle. Ept- 
lorii ecad ti rfwd— facere m dr v mare— dăm

de uaL oatrsrei d de peri de vie ți de mrd 
douteea ti rmo- ti dM se fac poame de 
pădure dâre eîte două ntierte fără slujbă—* st 
dacă aud acești târeni iubitor! de Morte ca 
dos erode ei despre el es»e vorba, că asa a 
fost via lor eu we de aai înainte ea ei să se 
nască, S'.a doar Zalău! tn care merg eu rata, 
ora. J cel răroofit *e Wdoeero ti bmeutete. cu 
pămiatui negro, mde cad dădu e vechi ti se 
rxteă betonul. m>de entaă dăstr! mente In 
care, in afară de etrtt eu locuiește auster*. El 
sou Za I ăi ii cu oarei u! aubare înt.aa pe acfaR

esze cei mat cocv-.agiaor mbb al viitorului •- 
rasate S mai țm că pe arăszzrJe antele „Po
dul ten Mite* re bat tremi re*ei punți spre 
mileniul al treilea. socotind ami de la Octavi- 
a- August, de ia Traiaa ut tear de la Au
re ban.

Nimeni ou s-a gîndtt să fotografieze orașul 
la anul de gratie l«M. ted Sălajul ■ fo«t nu
mit județ. Dar ti ăoe ar fi fotografiat centrul 
sau alte străzi ale Zalău: ai la anul 1971. să spu
nem. ar fi realizat un .ocru sublim in inutili
tatea sa. Orașul acesta se schimbă in fiecare 
zi. de la mijloc spre margini, sau viceversa, 
cu ambiția soldatului sau a elevului care face 
eforturi din urmă să treacă in fața unei 
coloane pornită spre orizont. Și pentru asta 
trebuie să-ți forțeze plăminii, să Întindă 
panii. să se grăbească, să-și infringă se
tea ți oboseala ți să fie convins că in mi
leniul al treilea se poate ajunge cu ci te va ore 
mai degrabă

3 libertatea „soldatului"

rlntre prunii înzăpeziți, pe o cărare 
de picior, am urcat spre casa lui mal 
aproape de virful muntelui decit de 
nivelul mării. Săpa in grădină pămin- 
tui albii pentru a-1 rumeni gerurile de

iarnă. In casă, lingă sobă, puse pe calapoade 
din lemn de tei. se aflau cizmele Înalte de 
piele, dzroeie lui de soldat din cel âe-ai doilea 
război mondial. Poartă ochelari si de cum se 
lasă intiiul omăt se așază la masă, iși pune o- 
chelant și scrie poezii. Se numește Gavrilă 
Drațoș, are 64 de ani și in această iarnă lu
crează la poemul intitulat Nașterea poporului 
român și viața tui. Pină la 60 de ani a luptat 
ți s-a ocupat de pămint. Și-ți spune, ca un fel 
de concluzie, că știe de la tatăl său. că in viață
nu ieși rău niciodată dacă asculți de pămint. 
de plante și de anotimpuri, dar mai ales de pă. 
mint, pentru că altfel se întoarce împotriva ta 
Și cei care nu l-au ascultai s-au trezit pral și 
pulbere, amestecați in aluatul inmuiat de Dloi 
si ca răzbunarea să fie totală, le-a inghitit nu 
numai trupul cu oase cu tot dar si numele. El. 
Gavrilă Dragos din Meneșenii de Sus. multă 
vreme inainte Cătelu sau Cățelușa, a ascultat 
de Dămint si de anotimpuri si toate au fost 
bune și i-au dat cit i-a trebuit Aici, sub cul
mea Meseșuiui. pămîntul este DUțin. Cum sapi 
un pic mai adine dai de colții ascutiti ai stinci- 
lor. Și cine nu-1 cunoaște e ca și cum ar trăi 
pe o stincă cheală si s-ar strădui in zadar să 
scoată din ea belșug de urine. Si pentru că a 
ascultat de pămint si acesta nu 1 s-a împotrivit 
ba uneori i-a dat și mai mult decit se aștepta

f plastică^

să primească, după ce Măria sa i-a spus, acum 
ești liber, poți să fad ce te taie ca du',, să umbli 
pe aiurea sau să stai tn» timpul cu brațele În
crucișate. pentru câ ti-ai Încheiat strălucit sta
giu] de soldat a] brazdei, el. Gavrilă Dragos, 
in loc să plece prin lume să vadă cum au cres
cut orașe peste locurile in care, cu 35 de ani 
înainte, si-a ingrooat prietenii ți pe unde a 
fost hăituit sâptămini In șir si se oorea numai 
pentru a tăia cite o bucată din crupele cailor 
morti. a rămas acasă să mulțumească Măriei 
sale in cele m? frumoase cuvinte. Prima sa 
poezie se numea, ca o Încercare inainte de a-i 
cinta viata ti patimile ..Adio Orșova*. Se pe
trecea una din cele mai incredibile lucruri din 
cite fuseseră in istoria ponorului român : oa
menii părăseau, de buni voie ti nestl**! de ni
meni. a parte din trupul Unevoifor al impâra-

cifre, dar nimeni n-ar putea spune că aceste 
trei femei s-au pierdut vreodată prin viată. Ce 
se întinde dincolo de satul lor au văzut mai 
mult cu ochii celor 24 de copii, imprăștiati pe 
toată întinderea pămîntului românesc. Cîteva 
imagini i-au adunat pe toti : cînd mamele lor au 
cintat pentru 20 de milioane de oameni. Și pină 
unde se credeau uitate. îmbătrinite si fără rost 
(„omul se naște frumos, dar necazurile îi urî- 
tesc chipul*), din acea zi 6-au convins pentru 
dt timp vor mai avea de trăit că viata nu este 
niciodată trăită in intregime. Se numesc 
Bonțea Gafia, Borz Floare și Hecsan Floare, 
nu sint surori, n-au cintat niciodată Îm
preună. deși locuiesc in aceeași comună din ju
dețul Sălaj : Sig.

— Păi de ce să nu horim T Câ or trecut 40—50 
de ani de Mn’ nu ne-o mai ascultat nime’. Că 
am făcut atiția copchii și ca să aibă pine meream 
iarna și scuturam mestecenii de nea și Ie tăiam 
crenjile și făceam mături, și de frig pină acasă 
ini roșau ierunti. Da i-am crescut !

— Ee. acum măicuțele nu știu cum se cresc 
prundi. n-au necazuri ! Si nu mai pleacă băr
bați pă frunt să sta septe ani. să bată cu talpa 
tătă lumea....

— He. he. atund trecea numa’ soldați, dt vedei 
cu ochii, tot un soldat și-o pușcă...

— Ați vrea să dntati ceva î
— Păi de care să fie 7
— Cev» din tinerețe.
Una dintre ele si-a dres puțin glasul si-a în

ceput încet ca un murmur de fagi mingllati 
de vint Si după dteva cuvinte s-au alăturat si 
celelalte două—

Pâmint
străbun românesc

Mm fi di—, om cobi » cvvioa. 
N—oi oca ca b rvspră dană 
Ște te— patria dt inda tea.

Im Grigore Bălan 

_______________________ Z

teul tuturor — oâmtate — oentrw a-1 preda 
ape w. Și ate acrie poezii pentru cd înainte de 
râten. and a fost chemat aob vme. la un cen
tra militar ae dădea ia doi sortat o sapcâ ți 
ronnovnL o tăia ca brieeocui in două, pen
tru eâ a văzut oameni teare fofrinti de la 
tetă, aliniau ti numărați ti a auzi», cum tot 
ia a! aeccten i s-a atma „tren la Ktont* ti oen- 
m câ Mihai Visenm: a triumfat m Sălaj, țj pen
ata că a văzut -m am codeai t de tri tec Intr-o 
r de S marte. a oentro toate cite s-ou petrecut 
■ "Ml oetrece aore zteva ma rușinea ce
te care le vor face. Scrie de sore Ledunea a 
l*-a ai doare un oeneral Fuseu. am fsi aduce 
aminte din cârti si isi recită ooezsi.e îmbrăcat 
numai tn teame albe, eu crimele sale înalte 
de soldat ta reaerva eternității. în urmă cu ci- 
teva srm l-a adunat ti pe ceilalți bătrini din 
sat. au venit ti dtiva tineri ti au alcătuit un 
cenaclu literar. Factorul poștal scrie tot poezii. Un 
alt țăran. Vatile Șutic. acrie versuri satirice. 
Maria Tarău acrie proză iar Minerva Baciu si 
Africa Berbecar — poezie. Si toti aceștia s-au 
gindit intr-o bună zi să-și ante versurile, și au 
mai adunat femei și bărbați din sat și profesori 
de la școală ți au alcătuit un cor. Și 35 de gla
suri cintă. mai ales iarna: „Meseș, sub virfuțul 
tău, / Acolo-i sătucul meu / Timpuri grele-ai 
petrecut / Și nimeni nu te-a știut1*...

Si acest țăran Gavrilă Dragos ii asază pe fie
care cum trebuie să stea pe scenă, si cînd să 
intre, și din ce parte să bată lumina, si ce 
cintec urmează după poezia cu Mlhai ce! Mare, 
și tot el vrea ca după ce termină de scris Naș
terea poporului român ți viata lui să pregătească 
un spectacol cu acest poem, și dacă va putea, 
inainte de spectacol, dacă nu după, să deschidă 
si muzeu] satului Mesesenii de Sus. un fel de 
poezie alctăuită din vase, haine si unelte țără
nești. Și după ce va deschide si această see”’ 
dacă nu chiar intre timp, să termine o mașină 
de prăsit porumbul la munte, unde in afara boi
lor si a cailor, celelalte tint peste mină si de
parte de un mare folos. Abia atunci va avea 
timp să scrie numai si numai poezii si în cli
pele de răga2 să croiască o pereche de cioareci 
sau cite un laibăr si să se așeze iar la masă, 
să-și pirnă ochelarii si să scrie Intru cinstirea 
Măriei sale, pămintul. pentru că l-a fericit cu 
atitia ani pe spinarea sa și i-a dat hrană pen
tru a avea timp să refacă in versuri viata po
porului român, de la naștere Dină in zilele noas
tre. cind el în loc să privească deoărtările din 
pridvor si să le deseneze, a scris ..Cîmpii în
tinse și mănoase ' Șire de munți împădurite / 
Si lunci atita de frumoase / Poieni cu flori aco
perite*...

S Nimic nu este trăit in întregime

t
oate trei au Împreună 180 de ani si 
au născut în lungile lor vieți 24 de 
fii. Trăiesc intr-o comună întinsă cit 
Bucureștii si știu aproape fiecare co
pac in care au cuiburi porumbeii săl

batici. Nu prea au văzut lumea, nu se prea des
curcă atunci cind este vorba de litere și de

| Serile orașului

X n orașele de provinde, înserarea vine 
mai repede. De cum se întunecă oa
menii se retrag la casele lor și stră
zile rămin pustii. La dteva ore după 
apusul soarelui aproape că poți striga

liniștit în plin centru că nu te aude nimeni. Doar 
biziitul depărtat al uzinelor de la periferii răz
bate pină la tine, dar numai cînd vintul nu-i 
stă împotrivă.

Lipsesc doi acordeoniști. Unui e plecat în cursă 
la Timișoara și celălalt nu s-a întors dintr-un 
ut de pe Valea Agrijului. Un bărbat înalt și 
slab stă trintit pe un scaun din primul rînd. 
„Gata băieți*, strigă el la un moment dat, cu o 
jumătate de glas. Acest ansamblu folcloric 
(Rapsodia Sălajului) repetă, de cițiva ani, în fie
care săptămină. Pentru cei noi serile mai repre
zintă ceva. Dar pentru cei care fac asta de mul
tă vreme nu mai înseamnă nimic. Unul a venit 
totuși de la liceul seral ți pleacă după repetiția 
unui dans nou. Un solist la vioară se află după 
două mii de repeți’ii.

Pentru început patru perechi mai vechi lu
crează cu schimbul. Se încurcă și .maestrul* 
urcă nemulțumit pe scenă. Fredonează melodia 
ia o fată și-o invirte pină dnd aceasta ride de 
plăcere. Toată lumea repetă pașii la relanti. Un- 
doi. un-doi-trei. fetelor fiti atente, ta-ta, ti-ta-ti, 
capul sus. un-doi, pi-ru-e-tă. Atenție la mine I 
Repetă mișcarea cu aceeași fată. Vine și acor- 
deonistui plecat pe Valea Agrijului. Se dezbracă 
din mers și iese pe scenă cu „obiectul* pe piept. 
Gata, spune instructorul, in seara asta n-aveți 
chef de dansuri noi. Se vede după fetele lor că 
toată lumea e obosită. Degeaba li se strigă „nu 
lisați greutatea pe stingul* pentru că toată greu
tatea lor se lasă exact pe piciorul sting. Chiar 
și fata venită pentru a doua oară la repetiție iși 
ține pleoapele ca rezemate in două bețe de chi
brit. în așteptarea unei hotăriri.un solist de la 
vioară iși aduce aminte că este profesor de mu
zică și cintă o melodie preclasică. Asta pare a 
le aduce aminte tuturor cît de tîrziu este ți cit 
de pustiu a rămas orașul la o asemenea oră. 
Gata, repetă instructorul, mai facem dansul de 
pe Someș. Pe obrazul dansatorilor cade ceva mai 
multă lumină. Vor juca fără întreruperi și dă
dăceli De după faldurile grele ale cortinei in
tră perechile în pas solemn. Băieții au pantalo
nii suflecați pină la genunchi șî această solem
nitate a pașilor de duminică după-amiază, cind 
fiecare mișcare se oglindește in zeci de ochi, are 
în ea ceva amuzant. „Du-te dor și vino lari...*. 
Atmosfera din sală se mai încălzește puțin și 
scaunele nu mai par atit de pustii. „De trei ori 
pină diseară...*. Fetele nu mai sint atit de obo
site. Zimbesc șiret și simt brațul perechii pesta 
mijloc. „Mindra mea, floare de munte...* Fie
care dintre ele crede că se strigă numai și nu
mai pentru ea. „Eu ca tine nu văz multe*. O 
pereche de dansatori, după o seamă de repetiții, 
s-a transformat în familie. După ochii închiși și 
capetele plecate pe instrumente se vede că și 
cei din orchestră s-au aprins. Cîntă cu adevărat, 
de dragul de a cinta și de a se auzi. La fiecare 
pas mai apăsat din dușumeaua scenei se ridică 
praful. Printre picioarele dansatorilor unul din
tre incepătorii rămași pe margine stropește cu o 
ceașcă de porțelan, in viteza piruetelor perechi
le nu-1 observă și continuă jocul. Astă seară 
dansează numai pentru ei. Atunci cînd sala se 
va umple de oameni și din pereți se vor trezi 
miile și milioanele de aplauze din cine mai știe 
cîte seri, vor cînta și vor dansa numai pentru 
cei de pe scaune. Atunci va fi cu totul altceva.

★
Acești tineri, majoritatea dintre ei orășeni la 

prima generație, și cele trei femei, și țăranul 
eliberat de pămînt, și corurile de profesori din 
Zalău, și cele de copii, și cele 5 formații de 
teatru din Jibou, și muncitorii care învață să 
picteze, și învățătoarea Florica Pușcaș din Bădă- 
cini. și fluierașii din Buciumi, și Gheorghe Man 
din Fildu de Jos, cel care a sculptat sute de 
porți și-i învață pe copil să facă același lucru, 
și dansatorii din Aluniș. și toti cîți mai sînt, se 
vor întîlni iar în anul acesta, pentru a doua oară 
și se vor cunoaște șî se vor vedea sau numai vor 
auzi unii de alții și de „nunta* la care au fost 
și de oamenii care teșeau și stăteau să-i asculte 
ți să-i privească uimiți.

Cornel Nistorescu

Poezia
A fost o bucurie a reintilniril cu un 

autor ce și-a păstrat nealterat farme
cul simplității, al rostirii grave (atunci 
cind a fost cazul) in versuri-sentinte, 
dar și al unui inefabil izvorit din nai
vitatea (sau, mai precis, din obținerea 
naivității) cu care conturează dra
gostea.

A fost, prin urmare, un Coșbuc cla
sic și clasicizat (și prin intermediul 
manualelor școlare) nu sltfel de cum 
II știam, tn tot ceea ce avea mai re
prezentativ. Ne-ar ti bucurat, desigur, 
dacă autorul emisiunii ne-ar ti oferit 
din poezia coșbuciană, mai pregnant 
și senzația noutății, ■ ritmului mai pu
țin vioi și glumeț.

Același lucru se poate spune ți des
pre modul in care actorii au dat glas 
poeziei, încercind (și aici poate fi o 
greșeală a regiei artistice) de a recita 
apropiat unui model clasic prin gă
sirea unui timbru care <ă localizeze 
poezia coșbuciană. S-a ajuns, astfel, 
(din nou) să nu se respecte o pauză 
esențială într-un vers („Trei, Doamne, 
și toti trei !“), incit el ji-a pierdut 
sensul. Sînt lucruri mici, desigur...

Așteptăm ca proba de maturitate să 
fie completată prin recitaluri poetice 
din autori contemporani, unde se poate 
afirma mai distinct puterea de selecție 
și de descifrare a poeziei.

Constantin Stan

• Statornicul apei la motive tradi
ționale. la un materia) figurativ cu o 
explicită încărcătură spirituală, acordă 
picturii lui Tanasis Fappas un sens 
polemic ce vizează opiniile privitoare 
la Drocesul de dispersie, de pulverizare 
a Imaginii in arta contemporană. Re
prezentarea mamei si copilului, a ti
nerelor oficiind ritualuri diurne capătă 
o dimensiune simbolică, aducind in 
prim-planul compoziției elementele 
durabile, profund expresive, ale uma
nului. Artistul — din a cărui creație 
am avut prilejul 6ă vedem o selecție 
la Galeriile de artă ale municipiului 
București — asigură actualitatea repre
zentărilor sale Drintr-o subtilă elimi
nare a realităților contingente, prin 
obținerea unui soatiu de meditație în 
care devin active valorile unei înde
lungate experiențe culturale.

Dezvoltind o atitudine care a generat, 
de-a lungul vremii, arhaicul cult al 
marii zeițe. Idealul de perfecțiune al 
secolului de aur grecesc, nestinsa ten
siune umană a artei bizantine. Tana
sis Fappas eâseste tn portret principiile 
unei temeinice construcții, in care ae 
Identifică voința de echilibru, de dez
voltare armonioasă. înțelegerea omului 
ca ..măsură a tuturor lucrurilor* nu 
Înseamnă o orgolioasă situare in ordi
nea naturii, ci dobindirea unei per
spective din care efortul de cunoaștere 
Iși precizează finalitățile. Tanasis

Doi
pictori

Fappas evocă lumea grecească — ar- 
t’stul născut la Voios — Grecia, a stu
diat la Atena si București, trăind, in 
prezent, in România — atent nu la de
taliile pe care t le-ar DUtea furniza o 
observație de reporter, ci ia compo
nentele unei structuri spirituale, topind 
trăsăturile prezentului In virsta mito
logică.

0 Peisajul râmîne — așa cum ne 
demonstrează si noua sa expoziție per
sonală de la Galeria „Simeza* — genul 
preferat al lui Vasile Melioa. Opțiu
nea oictorului pare să se bazeze pe po
sibilitățile de continuă confesiune, de 
„autooortretizare* oferite de peisaj. 
Un sat. o pădure, o plajă nu rămin 
niciodată închise in strictul concret vi
zual. ci suportă o puternică transfigu
rare in filtrul afectiv al artistului.

Există in lucrările sale o tot mal 
decisă orientare spre gestul liber, spre 
tusa care descrie fără a-si Istovi ener
giile. Culorile dobîndesc o orospetime 
si o luminozitate crescindă. făcind 
Imaginile să vibreze de Intensitatea 
senzațiilor. Priveliștile mării si Deltei 
se dovedesc generoase oentru tempe
ramentul său liric, constituind spatii 
deschise oe care vegetațiile si țărmu
rile — formele colorate w înscriu cu 
fervoare.

Constantin Prut

(( muzică^

BT1TLJ
Sensibilitate 
impresionistă

Cîteva concerte cu aer de evocare 
intercalate printre recitalurile de pro
movare ș noilor talente prind bine, 
constituie modele. Violista Marie-The- 
rese Chailley (Franța), elevă a lui 
George Enescu. Joseph Calvet. fiică a 
complexului muzician Marcel Chailley 
Si a Dianistei Celiny Chailley-Richez, 
a întreprins un turneu în tara noastră. 
Recitalul dat luni 22 mai a revelat o 
virtuozitate bine întreținută, dar mai 
ales sensibilitate și subtilitate Impre
sionistă. o deosebită pricepere a mu
zicii înrudite cu 6tilul debussist șl 
franekian. Sunetul amplu. încălzit de 
un vibrato bine mînuit. diferit dună 
solicitarea partiturii, mai larg tn orna
mentalele „Dansuri* de Marin Marais, 
mai fin in „Konzertsttick" de Enescu, 
• dovedit o maestră a dozajelor și in
tensităților. îndeosebi sonata de Hin
demith. cintată ca un mare bloc trans
lucid. luminat in părțile lente, cu pro
blemele tehnice perfect rezolvate, a 
plăcut publicului. Mai Dutin potrivită 
temperamentului solistei. Suita I în Soi 
Maior de Bach a adus un exces de cu
loare. eu sublinieri romantice si chiar 
personale fluctuații de tempo la bario- 
laie. un stil care urmărește individua
litatea împlinită a fiecărui sunet, aco
perind orice soatiu dintre note prin 
vibrato. Joc distins si „întins* care in 
cazul lui Bach îndepărtează de esențe, 
dar care s-a potrivit admirabil cu ce
lelalte lucrări prezentate. Caracterul 
focos, cu aer sudic al primei părți din

„Arioso, și Allegro* de Stan Golestan 
a fost împlinit de un Allegro tehnic, 
leler. după cum și piesa de concert 
de Enescu a dovedit aceeași dublă rea
lizare : lirism si virtuozitate. O plăcu
tă surpriză. „Sonata" de Jacques 
Chailley. in orimă audiție, a dezvăluit 
o temă românească tn cartea I. „Sem- 
Dlice*. sensibil tratată. Scherzo-u) vio
lent și Finalul jucăuș au demonstrat 
si unele oosibilitătl de asceză sonoră 
ale interpretei, duble mai uscate, su
nete mai tăioase. Este reconfortant să 
vezi că re-crearea artistică nu e o vor
bă in vint : adaptindu-se mai mult sau 
mai puțin diferitelor stiluri. Marie- 
Therese Chailley are personalitate.

O altă seară evocatoare. Intiinirea 
de duminică 21 mai cu profesorul, 
compozitorul, violoncelistul Serafim 
Antropov a constituit un moment de 
tmollnire artistică. De Ia preludiile
pentru pian, piesele pentru cello pină 
la liedurile si modemul Quartet nr 2. 
lucrările prezentate au Întregit Imagi
nea acestui maestru al scolii de cello, 
căruia foști student! (Alexandra Gutu 
Mirel tancovici) azi Încununat! cu
lauri internaționali, oianistii Dan Gri- 
gore. Florina Cozighian, Gheza Duma. 
Elena Cosma. mezzosoorana Adina lu- 
rascu precum si cvartetul „Philarmo- 
nia". i-au adus omagiul unei sensibile 
interpretări.

Grele Tartler
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Eugen Barbu, laureat al premiului „Herder" 1978, ne declară: FRAGMENTE CRITICE

Muza departamentală
„Scriitorul acestui veac nu-și mai 
poate permite să fie mediocru"

— Stimate Eugen Barbu, după Tudor Arghezi, 
Alexandru Philippide, Zaharia Stancu, Eugen 
Jebeleanu, Franyo Zoltan, Nichita Stănescu sin- 
teți al șaptelea scriitor român, laureat al presti
giosului premiu „Herder", acordat de Universita
tea din Viena. De curînd v-ați intors în tară de 
la festivitatea prilejuită de decernarea premiu
lui. Ce importanță atașați acestui eveniment in 
cariera dumneavoastră scriitoricească și cit de 
mare credeți a fi influența pe care acest gen de 
distincții o poate avea în cunoașterea și recu
noașterea literaturii române în lume ?

_ — Aș vrea să stabilesc că, așa cum s-a în
tâmplat și cu predecesorii mei, prestigiosul Pre
miu „Heder“ încununează, de fapt, literatura 
română căreia îi aparține. Sigur că se poate 
vorbi și despre o satisfacție personală în a- 
ceastă împrejurare, dar ea este un lucru mai 
puțin important. Important este ca prestigiul 
ciștigat pînă acum de scriitorii noștri să fie con
solidat, mărit ; dar pentru asta s-ar cuveni să 
facem foarte multe lucruri, de pildă, mai multă 
propagandă, să lansăm pe piața străină cărțile 
cele mai bune ale autorilor celor mai buni, pen
tru că dacă dai drept literatură de vîrf cărți ba
nale, care nu interesează pe nimeni, asta este 
egal cu a pierde piața respectivă. In acest caz, 
am un exemplu foarte concludent : din Căli- 
nescu e tradus mereu romanul Enigma Otiliei 
care este un roman bun dar Călinescu este și 
autorul unor mari studii despre mari autori 
străini care ar avea mult mai mult succes pe 
piața literară externă pentru că ar fi și mai 
ușor traductibile și ar dovedi, dacă mai e nevoie, 
geniul acestui mare scriitor. în ce privește eve
nimentul primirii Premiului „Herder" în ca
riera mea scriitoricească, pot să spun că mă 
obligă la o exigență și mai mare. Cit despre in
fluența asupra cărților mele pe care ar putea-o 
exercita Premiul „Herder", lucrul l-am resimțit 
Încă de la Viena, unde mi s-au făcut propuneri 
in legătură cu traducerea în limba sîrbă, greacă 
și polonă a citorva cărți ale mele.

— Știa eă Premiu] „Herder" se acordă pentru 
ealitățile ansamblului operei unui autor. Dacă 
s-ar fi acordat doar pentru un roman, care ar fi 
fost cartea dumneavoastră pe care ați fi dorit 
s-o vedeți Încununată astfel ? In alegere ar 
prima afectivitatea părintelui care-și iubește mai 
mult una dintre odrasle sau obiectivitatea (de
sigur, relativă) a criticului ?

— îmi este greu să vă răspund la ce carte 
m-aș opri. Sigur că Princepele, probabil, este 
cartea cea mai bună pe care am scris-o, dar 
nici de Groapa nu mi-e rușine și nici de niște 
nuvele cum ar fi Pe ploaie, Miresele sau Bătrina.

— Cărțile dumneavoastră sint traduse in fran
ceză, germană, poloneză, rusă, maghiară, spa
niolă, engleză etc. Tiraje considerabile se epui
zează in mare viteză din rafturile librăriilor. 
Filmele la care ați scris scenariu] sint văzute de 
milioane de spectatori. Mai mult chiar, cartea 
nnui autor cunoscut este căutată (și) pentru eă 
are o prefață de Eugen Barbu. Vă considerați 
un scriitor de succes ? Credeți că există o re
lație de eonsecutivitate intre succes și valoare ?

— Da, mă consider un scriitor de succes și 
desigur că există o relație intre succes și va
loare, deși succes au și scriitori nevaioroșt 
Asta-i o chestie de gust al pubbcuhn. Dacă 
ar fi să optez intre succes și valoare as opta 
pentru ultima alternativă. Prefer să scriu c 
carte care să reziste timpului, uneia pentru care 
6ă se bată lumea ca la piață. Dealtfel. moMă 
vrem® succesul meu m-a uluit și chiar m-a în
grijorat. Sigur că o speranță exista tăinuită ia 
sufletul meu, eă dorința de a mă impune nu 
era nid ea reprimată, dar un om rare a așteptat 
zece ani cu o carte pe ma . Înseamnă că nu-i 
chiar atlț de dornic de aplauze. Am o teorie : 
succesul ii strieă pe români, fiindcă ușuratici, 
totdeauna ne culcăm pe o ureche, crezind că se 
poate trăi o viață Întreagă dintr-o singură carte. 
Amintesc mereu cazul lui Mateiu Caragiale și 
„Craii" săi, dar el este excepția care confirmă 
regula. Un scriitor trebuie să aibă o operă,

Proteismul 
creației

A n această lume de esențe contrare, 
circumscrisă intr-un spațiu aproxi
mativ. mișcătoare și neliniștită, 
proporția faptelor omenești nu mai 
are nici o importanță", meditează

Princepele, memorabilul erou al lui Eugen 
Barbu. Poate fi aici modelul unui univers ro
manesc. Dar poate fi, în egală măsură, defi
nirea de sine a unei spiritualități creatoare. 
Căci, in opera lui Eugen Barbu, filoanele na
rative se întretaie frenetic, făcînd dificilă ori
ce încercare de stabilire a „esenței" artei sale. 
Forța sa epică nu se delimitează prin circum
scrierea la un singur teritoriu narativ. Ea pare 
a fi caracterizată prin deschiderea către cele 
mâi variate orizonturi literare. De aceea, spa
țiul lăuntric al scriitorului este, cu adevărat, 
o lume de esențe contrare. Nu statornicia și 
constanta, ci căutarea neistovită, setea conti
nuă de altceva, susțin si dau sens activității 
autorului. Scenariul, jurnalul de călătorie, nu
vela (cu toate nuanțele ei), romanul (acope
rind un bogat registru epic), eseul estetic ori 
studiul critic, sint tot atîtea prilejuri de con
fruntare cu orizonturile specifice fiecărui tip 
de creație literară.

O nouă carte semnată de Eugen Barbu pare 
a nega întregul acumulat, pare a deschide și 
releva o altă fată a creatorului ei. Este aici 
un fel de „ludens". In care definirilor de sine 
succesive (prin travaliul romanesc) le urmea
ză. în permanentă, redefinirile perspectivei cri
tice. Fiecare carte este, pentru Eugen Barbu, 
prilejul unei dedublări și regăsiri, pe coordo
natele altor spatii literare. Setea de inedit, se
tea de confruntare cu cit mai multe universuri 
posibile, dau deschiderea amplă a operelor sale. 
Orice nouă apariție editorială este o intîlnire 
cu imprevizibilul : cititorul ori criticul se află 
în fata unei lumi inedite, neașteptate. Foamea 
de spațiu al creației artistice) definește — dacă 
deschiderea proteică a unei creații poate fi o 
notă definitorie — teritoriul artistic configurat 
de Eugen Barbu.

Să zăbovim mai mult asupra unei lumi exem
plare. pilduitoare pentru universul lăuntric al 
creatorului ei : lumea Princepelui. Romanul este, 
după cum o spune autorul „o sinteză, un basm, 
o operă lirică". Nici aici scriitorul nu acceptă 
circumscrierea într-o zonă bine definită : el in
terferează citatul cu parafraza cronicilor româ
nești, trimiterile la cultura Renașterii cu in
venția unor ipotetice ipostaze culturale, dimen
siunea istorică și deschiderea spre fabulos etc. 
Construcția întregului roman stă sub semnul 
visului : o lumină grea apasă asupra perso
najelor ; ele se mișcă încet, toropite parcă ; 
peste tot plutesc mirosuri apăsătoare și mola
tece ; cuvintele vin greu, ca un ecou al altor 
graiuri. Asupra acestei lumi moleșite, oglindă 
ori parabolă a realității, stăpinește Princepele. 
Toate faptele sale se concentrează în jurul ideii 
de putere. Princepele, stăpînul unui univers în
chis. este, la rindul său. stăpinit de puteri po
trivnice. Starea sa interioară este melanholia. 
„Viața, gîndește el. nu mi-a dat decît puterea 
și averea". Dar ele sint goale, lipsite de sub
stanță. atunci cînd traiectul dintre dorință și 
faptă a (ost străbătut. „Clinii melanholiei". sen
timentul frustrării, al vidului lăuntric, i-1 sfî- 
șie în permanență ; Princepelui îi trebuie un 
obiect si un sens care să-i circumscrie fap
tele.

Critica a opus pe loan Valahul și pe Otta
viano. considerind că unu] reprezintă înțelep

înainte de toate, trebuie să fie divers, să nu-și 
plictisească cititorii, să nu se repete, fiecare 
carte nouă trebuie să constituie o surpriză. Cred 
în artistul renascentist, el e modelul meu. Căli
nescu m-a fermecat totdeauna pentru forța lui 
uriașă de muncă, prin cultura lui strălucitoare, 
îmi place scriitorul talentat, dar mor după 
scriitorul cult. Nu ne ajunge o viață să acu
mulăm ceea ce a oferit omenirea in materie de 
artă. Există atîta muzică bună. atita pictură 
bună, atita sculptură bună ; există filme mari, 
piese mari ; există dansatori geniali ; un scrii
tor trebuie să înțeleagă tot ce se inrudește cu 
arta lui. E de neconceput să te hrănești cu

că fi* tncn- 
in roovtngcrile lui.

ciunea păminteașcă. arhaică, iar celălalt o fi
lozofie venetică asupra vieții. Lucrul nu este 
foarte adevărat, căci primul citează din Machia - 
velli si din filozofia cinică, iar celălalt știe căr
țile slavonesti și normele eticii populare. Ei se 
opun. insă, in Privința modelului de a fi oe ra- 
re-1 propun Princepelui. Acesta, epuizind trate 
căile de exercitare a puterii, golit de obstacole 
și patimi, se simte inutil. (A fi pnncepe înseam
nă a tace uz de puterea ta ; dar cind nu mai 
ai asupra cui să acționezi ?). Pentru loan, a- 
devărata dovadă a puterii stă in infrinarea ei 
(fie că ea se numește modestie, respectarea le
gii ori fuga de excese). Pentru Ottaviano, ade
vărata putere se manifestă prin exercitarea ei 
abuzivă, prin hazard si irațional Puterea, pen
tru a se dovedi fără margini, nu trebuie să ac
cepte nici limită, nici o determinare (morală, 
rațională, afectivă) : ea trebuie deci să fie „joc". 
Iar Princepele, pentru că trebuie să Ce pnncepe 
si nu înțelept, va alege a doua cale.

Dar „melanholia" sa are rădăcini si mai a- 
dinci ; el știe că puterea lui se bazează pe o 
întâmplare : el este domni torul Dar cei doi sfă
tuitori ai săi stăpinesc lumea prin puterea lor 
de a fascina, de a-si impune voința in orice 
împrejurare. Nu soarta, nici hazardul, ci pro
pria lor ființă stă la baza forței lor. De aid 
ambiguitatea atitudinii Princepelui ; ii iubește și 
ii urăște, ii vrea și ar dori să scape de ei. In 
loan și in Ottaviano, el vede negarea ideii de 
putere, așa cum o reprezintă el. ca princepe. 
Cei care il susțin ideatic sint. de fapt, cei care 
ii anulează ontologic.

JURNAL

Floarea
d ffindctc la floarea Orientului in- 
depărtat, simbol arhaic devenit 

H cultură și istorie de-a lungul veacu
rilor in aceste civilizații intinse 
peste Himalaia pină la poala ocea

nului soarelui răsare.
Lotusul este simbolul purității desăvirșite, 

floarea luminii cu precădere, cu rădăcina as
cunsă in adincul apelor liniștite, se ridici 
pe un lujer subțire pină la suprafață unde 
isi desfășoară frunzele uriașe care ajuna a- 
desea pină la doi metri, de un verde închis 
in inima cărora apoi se deschide miraculosul 
alb al florii fără pereche.

Dependența totală a florii de soare, de lu
mina zilei a ridicat-o din vechime la rana 
de simbol. Seara floarea nu numai că se în
chide. dar se si ascunde in adincul apelor, se 
retrage astfel că nu-i mai poți da de urmă 
iar odată cu zorile se ridică iar la suprafață 
astfel că intiia rază de soare ii deschide po
tirul ce se desfoliază treptat pină la amiază 
cind floarea deschisă total se desfa'ă in lu
mină bucurind pămintul. Acest adine legă- 
mint cu soarele a făcut să fie soco'ită de 
poeți soarele însuși pe pămint, împăratul flo
rilor. ceea ce era faraonul dintre oameni re
prezentantul soarelui ne pămint. In'rucît să- 
mința și rădăcinile lotusului sint hrană foarte 
prețioasă pe lingă desăvirsita frumusețe, im- 
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«raaeawra".

r* trăia in- 
Fierare

afară de ter- 
tvoi. IV)

fie 
ar fi prețul 
hreraar rare

pentru a trăi 
eă aertnorul «te conștiința 

Mărfi «c pot lăuda cu 
• eonștintâ a hanii ?

Valentin F. Mihăesca

Pe de ahă parte. întreaga Gintă a lui Otta
viano este aabtpă ; el nu neagă și nici nu 
if::~tă. «t—dar lasă de înțeles că ceea ce 
vrea eu adevărat să szxmă este presupus ; e 
sincer. -'-înrmra. confesv și cabotin, mag și 
șarlatan : evocă cele mai variate simboluri, 
nixne. ndwtanțe si idei magico-filozofice. in- 
t.--un discurs rare subjugă tocmai prin necla
ritatea ha. Țesătura simbolică abuzivă face ca 
fiecare cuvint să fie dublat de un hal ou de 
nespus, fatrinant. mai ales prin întunericul său. 
Tot ceea ce face Ottaviano este ostentativ, ca 
si cran fiecare gest al său (ba chiar întreaga sa 
ființă) ar trebui să fie dublate de un sens mai 
presus de inu-egerea firească. Fascinația lui se 
naște din neclaritatea si sugestiile picloase cu 
care isi învăluie prezenta, vorbele, gesturile. în 
eL rațiunea este supusă intuiției, simbolul ma
tei iar frumusețea senzualității. Este aici un 
straniu amestec, in care se Împletesc efluvii cul
turale venind din cele mai variate zone, ames
tec care, prin neclaritatea si simbolismul său. 
dă farmecul, specificul si chiar consistența ro- 
manescă a personajului.

Dar ambiguitatea fundamentală a ființei sale 
se răsfringe si asupra romanului : la începu
turile lui il aflăm pe Princepe plingind lingă 
catafalcul lui Ottaviano, ucis de cine știe ce 
venetici, prin tirg. în final. II vom găsi pe 
Princepe ucigindu-1 pe Ottaviano, pentru a 
răzbuna jignirile suferite. Și cum la întronarea 
noului domnitor aflăm că a apărut si un mes- 
ser italian, ne putem întreba : al cărui roman 
l-am citit care dintre principi a fost erou] in- 
timplărilor narate. Cartea se deschide, relevînd 
o dimensiune ciclică, etern mișcătoare, nici
odată ancorată intr-o formă precisă. Este aici, 
poate, oglinda unui posibil mod de a fi. ma
gistral transfigurat in plan romanesc de Eugen 
Barbu, prestigiosul laureat al premiului — de 
răsunet european — Gottfrid Herder.

Mihai Coman

DE POET

de lotus
portanta lui in viata de toate zilele a cres
cut iar celor duși dintre vii in copirșeu in 
piramide Lotusul era hrana nepieritoare. Sti- 
l zat in ceramică, devenit capitel in sanctuare. 
Lotusul este personificat, zeificat ca soarele. 
Intr-o inscripție veche de la Dendera se spu
ne despre Lotus :

„Te cuprind pe tine floare ce vii din origi
nile lumii, divin Lotus de pe marile ape. Ai 
țișnit dintre ape din mijlocul frunzelor $i ai 
luminat pămintul cind încă era in beznă".

Pliniu in Istoria naturală vorbește despre 
puterea de liniștire a semințelor florii de Lo
tus. In Evul Mediu. Lotusul era cultivat ca 
medicament in vederea liniștirii simțurilor și 
păstrarea castității. Floarea fecioriei și a 
purității venind din adîncuri. fără legătură 
aparent cu pămintul, trăind din puterea ape
lor in totală dependentă de lumină. Lotusul 
răspunde pină astăzi setei după desăvirșire 
șt împăcare specifice sufletului omenesc de 
pretutindeni.

Un poet, Celso Constantini spunea de cu
rînd : „cine stă pe floarea de Lotus, e liber 
de orice impuritate și pătimire".

Cel care s-a ocupat îndeaproape de sem
nificațiile mai profunde ale acestui simbol 
in aceste decenii este insă savantul Mircea 
Eliade.

loan Alexandru

ițesc, ca să mă amuz, o biografie a 
doamnei Louise Colet, care a jucat un 
oarecare rol in viata sentimentală a 
Iui Flaubert. Biografia este interesantă 
si din ea aflu multe lucruri despre 

psihologia femeii 4e litere din secolul al XIX-lea. 
Louise era frumoasă si întreprinzătoare, dornică 
să fie premiată de Academie si să fie admirată 
ca poetă. A pune. In acest caz. farmecele femi
nității in sprijinul operei este inevitabil. Louise 
nu stă mult pe einduri. urcă de la Aix, unde co
pilărise. la Paris, pentru a pregăti mai bine ca
riera sa literară. Albert Thibaudet. care o pre
zintă in monografia Flaubert, ne spune despre 
ea că era o femeie inteligentă, atașată și hotă
rî tă. Căsătorită cu un compozitor. Louise se plic
tisește in moborita viată de familie și caută 
atunci societatea oamenilor iluștri. Frecventează 
pe filozoful Victor Cousin și obține de la el re
comandarea de a publica in reputata Revue des 
Deux Monde si de premiere la Academia Fran
ceză. O primă distincție, alte trei vor veni in 
anii următori cind cercul administratorilor se 
lărgește, iar mijloacele de persuasiune ale autoa
rei vor deveni mai subtile. De altfel, legătura cu 
filozoful Victor Cousin nu este suficientă pentru 
obținerea prețiosului trofeu. Louise acordă atunci 
favorurile sale (relatează același Thibaudet) se
cretarului permanent ViUemain. lui Victor Hugo 
(tinărul rege barbar al poeziei), nu ignoră pe 
Alfred de Musset și nici pe Contele Alfred de 
Vigny. Un desen din epocă o prezintă in ținută 
de campanie pentru obținerea premiului acade
mic. Desenul reprezintă un nud si sub el s-ar 
fi putut scrie, isi imaginează malițiosul Thibau
det : „plus candidate quecandide".

Autenticitatea desenului este însă discutabilă, 
s-ar putea să nu fie vorba de Louise Colet, ci 
de altă femeie de litere în drum spre gloria li
terară. Sigur este că Louise frecventa salonul 
Doamnei de Recamier și are frumoase succese 
in lumea academică. Du Camp, care n-o înghite 
deloc, spune despre ea că avea vocea dogită și 
extremitățile grele, ceea ce ar fi o catastrofă 
pentru o femeie de salon. Un portret (reprodus 
in stilul lui Thibaudet) o arată mai favorabil : 
pieptul puternic, arcuit, fața rotumiă, aproape 
sferică, părul, lins pe creștet, se revarsă in su
luri mici pe umerii plini. O statuetă (aflată la 
Muzeul de Arte decorative) o prezintă, cu un 
aer mai spiritualizat, in poziția cunoscută a 
Doamnei de Recamier : mina îndoită grațios se 
sprijină pe o canapea terminată cu un basore
lief. Formele sint mai suple, fața sugerează o 
anumită spiritualizare. Insă nu ne putem încre
de prea mult în statui : hieratizează. dau acel 
aer de detașare ce transformă pină și un rino
cer intr-un simbol al singurătății cosmice.

însemnările contemporanilor sint mai dure.
Louise pune totul în joc pentru reputația ei 

literară și recrutează admiratori din toate sfe
rele. Farmacistul Quesneville îi publică în 1842, 
pe contul lui. opera completă în 25 de exemplare 
pe care poeta le oferă marilor scriitori din epo
că și familiei regelui Louis-Philippe. Regele, om 
virtuos și generos, o răsplătește cu o medalie de 
aur si-i dublează pensia din caseta sa particu
lară. Nu s-ar putea zice că frumoasa Louise se 
descurcă greu. Treburile merg ca pe roate, dis
tincțiile literare si articolele favorabile vin de 
peste tot. Academia dă, incă de trei ori, girul 
său pentru poemele ambițioasei Louise care, 
dintr-o muză departamentală, ajunge o muză 
academică. Insă, cum se intimplă adesea, poste
ritatea este ingrată si. cu toate premiile șl ono
rurile primite în timpul tinereții fermecătoare, 
nimeni nu si-ar mai aminti, azi. de Louise 
Colet dacă n-ar fi vorba de Flaubert. Norman
dul o cunoaște, se pare, prin 1846 și. cum îl in
teresează femeile cu coapsele puternice si piep
tul matern, se îndrăgostește fulgerător de favo
rita spiritelor academice. Louise, care nu este o 

INSTANTANEE

Clenciurile lui Al. Clenciu
red că nu este nevoie să vi-1 prezint 
pe Alexandru Clenciu, spiritualul epi
gramist. Epitetul pare de la sine în
țeles. Oare nu toți epigramiștii sint 
spirituali ? Hotărit, nu ! Numai cei 

talentați, se-nțelege. Printre aceștia, Alexandru 
Clenciu, pe care-1 cunoașteți și de la numeroase 
emisiuni ale Televiziunii și mai ales de la con
cursurile Cine știe, ciștigă, se distinge prin în
doita înzestrare : de epigramist și de caricatu
rist. In ambele genuri, autorul se relevă plin 
de resurse, adică de clenciuri, justifieîndu-și cu 
prisosință numele, așadar la plural.

Ce este clenciul ? In Dicționarul explicativ al 
limbii române, aflăm multiplele sensuri ale cu- 
vintului. întâi, este o „creangă pe ale cărei bi- 
furcații tăiate parțial se pot agăța unele obiec
te". Al doilea, e „fiecare dintre bifurcațiile 
coamelor cerbului". După cele două accepții 
concrete ale vocabulei, urmează alte două, ab
stracte. Primul la figurat : „pricină, motiv (de 
ceartă)". Și al doilea : „sens ascuns ; tîlc, de
desubt".

Se poate oare epigramă fără clenci ? Desigur 
că nu. Dar și reciproca este adevărat : nu se 
poate Clenciu fără epigramă. De aceea am pri
mit cu deosebită satisfacție recentul volum al 
autorului : 100 de sportivi români, văzuți și co
mentați de Al. Clenciu, in Editura Sport-Turism, 
București, 1978. Un cuvint înainte de Fănuș 
Neagu este precedai de autoportretul din profil, 
in picioare, al lui Al. Clenciu, din al cărui stilou 
cad, după prima picătură, omogen neagră, alte 
două, de proporții crescinde, picături ovale, de 
fapt niște ouă negre, încondeiate cu chipuri o- 
menești : sint fericitele victime ale talentatului 
artist.

In modul său familiar de prezentare, Fănuș 
Neagu se ia prietenește la harță cu „nea Sandu 
Clenciu, individ cam... dubios (fiindcă ne urmă
rește pe toți) și artist cu deosebită înzestrare 
pentru cei rătăciți (adică tot pentru noi)". Au
torul ii răspunde în galeria finală de portrete 
și epigrame, dedicate scriitorilor care se înde

SPORT

Febra fotbalului și alte febre
• După meciul de fotbal cu echipa U.R.S.S. con

cluziile tn legătură cu alcătuirea și pregătirea echi
pei de fotbal a României pot căpăta un contur mai 
precis. Cea mal mare deficiență rămine aceea a 
prospecției foarte slabe, a unei munci de prese- 
lecție intimplătoare. Formația pare Întocmită de 
cineva care nu cunoaște echipele din campionat. 
Lotul nu cuprinde fotbaliștii cei mai talentați, spor
tivii de o perspectivă certă. In al doilea rtnd, an
trenorul Ștefan Covaci a trecut de la o politică de 
un conservatorism nefast, predilecția pentru lotu
rile cluburilor bucureștene Steaua, mai ales, și 
Dinamo, la un rulaj la fel de nefast foarte mare de 
jucători, fără stabilitate și criterii. A treia obser
vație este absența proiectului de perspectivă. Dacă 
privim ultima echipă prezentată prevalează nu
mele noi. dar ele au apărut nu atât ca urmare a 
unei politici consecvente de promovare cit ca ur
mare a împrejurărilor potrivnice conservatorismu
lui lui Ștefan Covaci. (Dinamo se află tn declin, 
cițiva din jucătorii preferați sînt ieșiti din formă, 
accidentați, indisponibili etc) Tn al patrulea rtnd, 
ideea de a transfera cluburilor unele sarcini tehnice 
ce revin prin tradiție și experiență naționalei s-a 
dovedit Ineficientă. A critica cluburile după Infrin
ger! este unul din punctele obligatorii tn progra
mul de declarații al lui Ștefan Covaci. Dar expe
riența naționalei alcătuite de Angelo Nlculescu ne 
arată că slaba muncă de la cluburi poate fi deoă- 
șttă Ia nivelul naționalei și că se poate alcătui o 
echipă națională bună chiar dacă echipele, camoio- 
natul nu se Impun printr-un nivel comDetitiv neo
bișnuit. De la experiența șl reușita echipei alcătuite 
de Angelo Nlculescu am tăcut și facem prin 
V. Stănescu și Șt. Covaci pași tnapoi. Antrenorul 
ștefan Covaci promite de mai mulțt ani, dar nu 
realizează nimic convingător, tn fața viitoarelor 
competiții ne găsim cu un lot rău alcătuit, cu un 
program de lucru nesigur, cu o cotă psihologică 
proastă. Măsurile federației sint tn schimb salutare.

★
• Febra campionatului mondial a început să cu

prindă presa. Televiziunea ne-a prezentat echipele 
a două grupe participante. Pronosticuri se fac 
peste tot. Numele cel mai des pronunțate sau scrise 
sînt cele ale R.F.G. și Olandei, pe care cei mai 
mulți le așează tnaintea Braziliei sau Argentinei, 
tn aceste calcule, pronosticuri se uită factorul psi

usă de biserică, acceptă imediat pe tinărul nor
mand. Și, a doua zi. îi trimite un bilet stăpinit 
de o „durere resemnată". Durerea nu-i. totuși, 
adincă. Louise se remontează si vrea să aducă 
foca normandă Ia Paris. însă Flaubert, prudent, 
nu vrea să părăsească locuința de la Croisset și 
respinge cu diplomație tentativele din ce în ce 
mai insistente ale femeii de litere. Flaubert nu 
era un spirit posesiv. în scrisori recomandă 
Louise! să nu-și neglijeze amicii și-i atrage o 
dată atenția asupra prietenului său Bouilhet 
(„aime-le. ce pauvre Bouilhet..."), admirator al 
poetului. Omul de litere din secolul trecut era 
generos, autorul Doamnei Bovary cel puțin nu 
arată nici o Întunecare la gindul că Louise ar 
putea privi și in altă direcție. Si Louise nu igno
ră bucuriile libertății. Nu-și neglijează nici inte
resele literare. Iubire, iubire dar reputația poe
tică trebuie intărită. Biografii lui Flaubert se 
întreabă dacă laudele aduse de prozator slabelor 
poeme ale Louise! Colet sînt sincere sau nu ; 
greu de răspuns. în materie de poezie gigantul 
normand consultă pe amicul Bouilhet, dar Bouil
het este deja indrăgostit de autoare si judecățile 
lui pot fi suspectate... In orice caz. cîteva laude 
ii 9capă in scrisori. Este mefient însă atunci cînd 
Louise ii propune să scrie o carte împreună : 
„ton idee etait tendre. de vouloir nous unir dans 
un livre, mais je ne veux rien publier". Capcana 
este abil întinsă. Flaubert scapă arătînd scepti
cism față de literatură. Louise are fel de fel 
de inițiative culturale, in 1844 apăruse, sub în
grijirea ei. o ediție de opere alese de Campa
nella. insă grija ei cea mai mare este să devină 
prietenă a oamenilor de litere bine plasați. O 
deschidere face spre Sainte-Beuve insă acesta, 
pățit, fuge. In Carnetele intime dăm peste a- 
ceastă însemnare care arată un program de boi
cotare a muzelor: „Mais si vous cherchez 
quelque bonheur dans l’amour, n’aimez jamais 
une muse. La ou vous croirez trouvez son coeur, 
vous ne recontrerez que son talent"... Fuga nu e 
totuși o victorie deplină pentru critic. Respinsă, 
simpatia femeii s-a transformat ușor în una în
căpățînată și absurdă a muzei. Intr-o carte de 
amintiri publicată mai tîrziu. Louise scrie lucruri 
cit se poate de dezagreabile despre urîciosul. mi
soginul Sainte-Beuve. Flaubert nu are atîtea 
scrupule. Ii place opulenta Louise, o vizitează 
din cînd în cînd la Paris. -îi scrie bilete tandre, 
îi copleșește cu laude literatura ei. Dar are grijă 
să păstreze distanta între Normandia și Paris. 
Nu vrea s-o prezinte familiei și respinge toate 
proiectele literare puse la cale de insațiabila 
muză. Nu scapă totuși nici el de furia femeii de 
litere jignite. „Hermafroditul sublim", cum o 
numise prozatorul într-o scrisoare, dă semne de 
intolerantă și, după despărțire, (prin 1852), de 
înverșunată antipatie. îmbătrinind. Louise Colet 
devine o ghilotină pentru vechii ei prieteni. Se 
spune că. zărind într-o zi pe Flaubert. în culmea 
gloriei, ieșind de la College de France ar fi zis 
fiicei sale : „Cit este de urît !“. Este tot ceea ce 
a putut spune despre Flaubert muza departamen
tală acrită de vîrstă și nesatisfăcută de cele 
patru premii academice, de medalia și de pensia 
regală. Voise ceva mai mult : gloria literară, și, 
văzind că gloria nu este eternă, se refugiază in 
ură disperată și neputincioasă. Curtezana lite
rară de odinioară devine (se putea altfel ?) o 
stareță rea și clevetitoare. Sentimentul ei este 
că toți au înselat-o si că. dacă n-ar fi fost 
Victor Cousin, domnii Alfred de Musset și Al
fred de Vigny, de n-ar fi existat Victor Hugo 
si. mai ales, de n-ar fi Întâlnit pe omul atît de 
urîț Flaubert, destinul ei literar ar fi strălucit. 
S-a intîmplat însă această fatalitate, si Louise 
Colet a murit cu ideea că a fost victima unei 
cabale monstruoase.

Eugen Simion

letnicesc șl cu cronica sportivă : Eugen Barbu, 
Fănuș Neagu, Adrian Păunescu și Ion Băieșu.

Eugen Barbu, cu stiloul-revolver (ați înțeles._ 
clenciul) și cu piciorul pe propria-i cronică 
(n-am mai înțeles nimic !) e astfel prezentat : 
„Printre rinduri, scriitorul / Cînd despică-n pa
tru firul / Sportului grăbindu-i sporul / Se 
ocupă și cu tirul".

Dacă vreți să știți și titlurile pur sportive ale 
cunoscutului romancier luați cartea : în subso
lul fiecărui catren veți găsi fișa biografică a 
sportivului. Nu vă voi spune așadar in ce ra
mură a sportului a activat în tinerețe Eugen 
Barbu. Și nici ceilalți care urmează !

Fănuș Neagu, văzut și el din profil, cu părul 
zbîrlit, are capul proptit pe un condei, de fapt 
un trunchi de pom, din care se ramifică trei 
roze : sînt florile lui de stil, mereu inedite. 
Iată și textul epigramei, din care vă rog să nu 
credeți nici o iotă : „Am cheltuit sudoare multă / 
Și îndirjire ca de fiară, / Să vi-1 prezint precum 
rezultă / Din „România literară".

Adrian Păunescu e prezentat trăgînd de ure
che pe un microsportiv, de-asupra unei limbi de 
flăcări (rugul execuției capitale), cu acest clenci : 
„Poetul, detunînd cuvinte, / Se ia în sport de 
cele rele, / Că are contra lor un dinte / Și... 
două’ș’patru de măsele".

Ați priceput că poetul-cronicar sportiv e ol
tean !

La subsoar’ cu cîte o carte, de Teatru și de 
Umor, și în spate cu alte grele angarale, Ion 
Băieșu e și el gratificat precum urmează : „Ce 
pot să spun de dumnealui ? / Bătut de tașcă la 
grumaz / Și-a pus unealta grea în cui / Și-a
cuma scrie cărți de haz.“

De fapt, epigramele lui Al. Clenciu sînt cu
rate madrigale, binemeritate de marii perfor
meri ai sportului nostru, de antrenorii emeriți, 
de speakerii și de scriitorii în serviciul cauzei 
cele bune. Toată lumea, așadar, e mulțumită.

Șerban Cioculescu

hologic, foarte important și, mai ales, o dispută care 
n-a fost încă tranșată satisfăcător de una din părți. 
La campionatul mondial din Anglia echipele țărilor 
latine au avut de suferit Infringed neașteptate și 
unele nemeritate. E vorba de Brazilia șl Argen
tina. Campionatul mondial disputat tn R.F.G. a dat 
cîștig de cauză tot unor echipe nordice. Dacă în 
Anglia pe primele locuri s-au aflat Anglia și R.F.G., 
în R.F.G locul 1 și 2 au revenit R.F.G.-ului și 
Olandei, pe 3 venind Polonia. Tn Mexic finala a 
aparținut însă Braziliei și Italiei, în primele patru 
intrind șl Uruguayul. E greu de presupus că un 
„mundlal" in Argentina, țară latino-americană, nu 
va crea — să nu uităm publicul țărilor latine — un 
ascendent psihologic, chiar dacă absentează echipa 
Angliei, atît de detestată de publicul latino-ameri- 
can. Din totalul de 16 țări, 7 sînt țări latine cu un 
fotbal caracteristic, diferențiat ca formulă de cel 
nordic : Brazilia, Argentina, Spania, Italia, Peru, 
Mexic, Franța. De partea cealaltă se află R.F.G., 
Olanda, Suedia, Polonia, Austria, Scoția. Se poate 
anticipa fără a greși prea mult că rolul echiDelor 
latine Ia această competiție va fi mai imoortant 
decît la altele, chiar dacă ele sînt dezavantajate de 
compoziția unei grupe ca următoarea : Argentina, 
Italia, Franța, Ungaria.

Desigur panta previziunilor e înșelătoare, dar că 
fotbalul de temperament și tehnică latină va căuta 
să-și ia revanșa în fața fotbalului de angajament 
total al echipelor nordice se poate prevedea, iar 
condițiile favorabile există. Realiști tn declarațiile 
lor, antrenorii R.F.G.-ului și Poloniei au indicat 
echipele latine drept formațiile care le vor produce 
cele mai mari dificultăți.
• S-a disputat lr> anonimat partida derby a 

campionatului de rugby dintre Farul-Conștanța și 
Steaua-București. Jocurile atît de precare uneori 
ale campionatului de fotbal sint introduse tn pro
gramele T.V., dar cele de handbal și mai ales de 
rugby rămîn încă tn afara vederilor acestui program 
cu toate că spectacolul „tele" cel mai frumos din 
ultimul an l-a oferit hanbalul. Rugbyul românesc 
a început să-șl imoună drepturile în fața celei mai 
conservatoare federații sportive europene, cea bri
tanică, dar pare-se că nu reușește să și le impună 
la ea acasă. Comentariile sînt de prisos.

Discobol



atelier literar
C posta redacției j

L CIOANCAȘ: (Jn ciclu de 
inspirație mai susținută și de 
consistență mai omogenă, in 
care există pagini demne de a- 
tenție : „Drumul meu", „Cel 
drag", „Omule", „Clipa", „Pa
sărea", „Dațl-mi înapoi".

AL. PRIBOIENI: Citeva lu
cruri interesante, intr-o formu
lă nouă : „Text de ființă", 
„Vinzătoarea de sorcove", „Du
pă hrană", „Noapte de gardă" 
(notație albă, seacă, „prozaică", 
pe marginea unor evenimente 
din mica lume cotidiană — for
mulă plină de perspective, dar 
și de riscuri !...). Și citeva, in 
celălalt plic, in genul predilect 
(nu Întotdeauna cultivat pină la 
adincimea și exigența necesa
ră): „Singura mireasă", „Se 
tulbură nopțile", „Viermii dre
sați", „în pădure".

N. ST AN CI U: Proiectul „gră
dinii" e interesant, dar Încă 
insuficient definit, configurat, 
și Inegal de la o pagină la alta. 
Sint, însă, destule părți care a- 
ting pragurile poeziei : „Spre 
seară", „E toamnă", „Melanco
lia", „MaL. dăinuiesc", „Am in
teip's" 7nr“

G. M. BUCOVICIOR : Nu se 
văd, din păcate, nici acum, 
semne de înnoire. Ceva mai 
bine, in „îndemn", „Vîntul", 
„Intr-o zi de iarnă" și, din ul
timul plic, „Bucurie".

V. DRUMEȘ : Mai de grabă, 
confecție de obișnuință, plafo
nată, lucru manual de serie, 
fără ecou și semnificații. Ceva 
mai răsărite, „Confesiune", 
„Fiu".

A. DAN : Am predat dese
nele secretariatului de redacție.

AUREL VOISINE: Interesan
tă încercarea de a explora li
ric acest univers domestic, mă
runt și prozaic (la prima vede
re). Rezultatele sânt împărțite 
și lasă, in general, impresia că 
zăbava asupra manuscrisului 
n-a fost destul de susținută și 
scrupuloasă (multe imagini și 
expresii ambigue, confuze, une
ori uzate, comune, banale etc). 
Cele mai bune ni s-au părut

„Condiție", „Drumul fiilor", 
„Joc de taină", „Hrană".

M. BEICU : Am primit scri
soarea cu intirziere, așa incit 
nu v-am putut răspunde in 
condițiile dorite. Dintre versuri, 
ni s-au părut mai aproape de 
reușită „Mustrare" și „Eroare". 
(Amănuntele de care ne între
bați le puteți obține oricind de 
la redacție).

A. RALU : Cele mai bune 
demonstrează o creștere, un 
progres („Această pace", „Vier
mele", „Această piele", „Ab

sint de bun augur, cu toate 
justificările profunde, grave (p 
subiective !) pe care se spriji
nă. Grăbiți-vă încet (totuși I) 
și nu căutați în poezie o revan
șă sau o compensație L.coom- 
rile" sint strict diferite p de- 
Jc unterșanjabtle*—). Mai ales 

and șt:ți atit de bine eă e vor
ba — cum ziceți — de dramal 
spre easă ! Or...‘mec pub rării 
poeziilor (ca. de altfeL și eea 
a enumerărilor de titluri An 
răspunsuri) e cu tocul intimpiă- 
tr re ; nu trebuie să deduceți 
nici o semnificație. Ne pcteți 
adresa, firește, toate tetrebâ 
le care vă (căminul : vom în
cerca să le dăas an răspuns.

ELENA L PLAMADA : Ar fi
un antsn.i raon pr* pt< _ 
difuz. î’xert, mai ales ia „Nervi 
de toamnă*. „Ciatac la o mar
gine de pădure*. Dar ne-ați tri
mis prea puțin (d uneori cu 
de nul de rite* 5, ea eă ne pj- 
tem face o părere întemeiată.

Mesaje. Victor A-
aeta Drăgaa. Mita Emfl. Vicaer 
Paitag. R.C. Hecker jarsa. in 
„O -ară dar sa oareeartri.

surdul firesc". „Inventatorul", 
„Pașii", „Sentimer.tul de pa
trie", cu unele lungimi greoaie, 
discursive, confuse, ca. de alt
fel, și alte piese Interesante, 
uneori ratate din cauza acestor 
metehne — de pildă, primă
vară", „Darul*, .Adorm" etc.). 
Unele rămin la jumătatea dru
mului, cu neimpliniri diverse, 
nefinisate scrupulos etc. LCu- 
dățenia", „Mortul altu*a*, ..Re
ce", „Un om") iar altele, destul 
de numeroase, stat inexplicabil 
de slabe, inconsistente, neinspi
rate. Ceea ce arată persistența 
unor nesiguranțe, oscilații de 
gust, de spirit critic, de tensiu
ne creatoare etc. Graba. Înfri
gurarea care se degajă din- 
tr-un pasaj al scrisorii (foarte 
frumoasă, de altfel, in ansam
blu, ca „radioyafie* in oglindă 
și ca mărturie de sensibilitate 
și de sinceritate confesivă) nu

nivel modest.

Tiller. LereM. Oprea Haita r

mea Taaia Grigare. R. Wliisad
M R. Masat (pestr; ceaacfa. *- 
dnaati-vă secretartesriE de re
dacției : Ntauc aaa !

Orașul cu două mlini
Un bulevard cu salcimi obia plantați 
privit asiduu
incit acolo unde se subțiază 
ți-e teamă să-l apuci 
iar orașul 
de-o parte ți de ațta 
greșind c-o levitație in plus 
cind bunicul mai trece 
călare pe fluturi de noapte 
Bege

e bine să simți totuși 
orașul ca două miini ale tale 
pe care ie așezi sub ceafă 
cind ți se foce poftă 
să le uiți sus 
cu ochii sticlind sfițtetor.

MARIUS TÂRZIU

LlCVl

Mai shM și tocurile in core 
ora vrec să ne întoarce ni 
ie ah iei
oeoceca șintam ocoj

pereni că sort 
oo chă 'o—ă
și i «as prea inc ț! 
cs să *w ar ~»cc—
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REVISTA STRĂINA
• ZILELE CULTURII TUNISIENE — prima pre

zentare a realizărilor culturale a acestei țări la o 
scară de mari proporții — a avut loc In Polonia. 
„Zilele", inaugurate la Varșovia, prin deschiderea 
unei expoziții intitulată „Arta contemporană tuni
siană", au înglobat o trecere tn revistă a filmelor 
acestui stat african, reprezentații ale Ansamblului 
folcloric național din Tunis și o expoziție a Car- 
taginel și a monumentelor ei. Ansamblul folcloric 
a dat reprezentații și tn afara Varșoviei, In cadrul 
unor cluburi și centre culturale de tineret.
• O SELECȚIE DE ACUARELE arătind evoluția 

lui Mallord William Turner (1775—1851) ca unul din
tre cei mai mari peisagiști britanici, va fi expusă 
Intre 9 și 30 iunie la Muzeul de Artă din Bucu
rești. Turner a dobîndit faima de pictor oeisagist 
romantic și pionier în studiul luminii, culorii și 
atmosferei. Pasionat al mării, se pare că a fost sin
gurul care a prins In ptnzele sale momentul con
topirii elementelor aerului cu apa. Dramaticele 
furtuni pe mare, cu lumina lunii scfntelnd in ros
togolirea valurilor prind viață tn pinzele lui. In 
contrast, apar scene rurale idilice, cu țărani «e- 
cerind, recoltînd sau văzindu-și de munca zilnică, 
dună anotimp.,. Expoziția de,ia București va cu
prinde numeroase picturi și acuarele, cărți șl schite 
precum și materiale personale $1 biografice.
• A 32-A EDIȚIE de la război încoace a cărții 

Iul Boleslav Prus (1847—1912), Păpușa, este din 
nou In librăriile poloneze (ed. PIW), de astă dată 
ilustrată de Antoni Uniechowski. Romanele lui 
Prus se bucură de un Interes tot atit de viu tn fața 
tuturor generațiilor, ajungtnd din 1944 oină tn 1978 
la 67 de reeditări cu peste 15 670 000 exemolare. Nu
mai romanul Faraon a ajuns la I 631 000 exem
plare, „PăDusa" fiind tradus tn limbile germană, 
bulgară, română, estoniană, franceză, ungară, ita
liană. letonă, lituaniană, rusă, slrbocroată, slovacă, 
slovenă șt ucrainiană.
• LA MUnchen (R.F.G.). rederațta istoricilor 

germani a organizat tn primăvara aceasta o a treia 
tnttlnire Intre istoricii germani si sovietici, sesiu
nile precedente avuseseră loc ta Malnz (1*73) șl 
Leningrad (1975). Cei 30 de Dartlctaanți s-au con
centrat asuora celor două teme principale : oe de 
o parte diferența tn metoda științelor tstorice. iar 
pe de alta, enoca războaielor de eliberare Împo
triva lui Napoleon, tn timpul cărora germanii și 
rușii au fost altațl.
• IN editura FRANCEZA Gallimard, colecția 

Blanche. Jean d’Ormesson tsi dă girul unul nou 
volum „Le Vagabond qul passe aoui ane ombrelie 
trouăe* (Vagabondul care trece sub o umbreluță 
de soare găurită). Tn această carte — care este un

tn numele 
adevărurilor 

istoriei

„Întotdeauna 
inimile noastre
împreună hat“

Urmare dia pug I

tentă multimilenară. S iu tntiLn-t. ■«— eaea
nu numai două istorii, ce au toute todregcâgr.'a 
să-și pună in valoare rezistenta, dar ti dacă is
torii pentru care această rezistență n-a tare "aa 
o clipă vorbă goală, cale rents! și wtare ta ree. 
d, dimpotrivă, muncă uxLrptâ. de ci și noepre. 
curaj și geniu al dăta .ru. S-au __aii. jșsra aa 
mai autorizați soli ai tar. două popoare rare «a 
in această privință să-x i s are și câ-si de
pene și ma. multe intimplărt. Dar. preoM 
de toate, s-au tatilmt. prin ed mat a sertxaQ 
soit k lor. două popoare pentru care cuvinte* 
de suveranitate, de independentă, de neamestec 
au -devenit - o- valoare rsaiă și o forță catalm- 
toare in lumea contemporană, două popoare care 
cred și militează pentru adevărul că planeta nu 
trebuie să fie împărțită, fie in mari și in mid. 
fie in puternid și slabi, fie in bogați și săraci. 
S-au intilniL așadar, prin eei mai anortzaț re
prezentanți ai lor. două popoare care. roșiecSn- 
du-șl istoria, iși respectă deopotrivă pzauc.-LJ ti 
Viitorul și nu numai pe ale tor. dar n pe aaăca 
ale celorlalte națiuni rtoțiatoare pe ptasecă. Cu 
prilej lntr adevăr ce vasta ac t ri fie ae- 
morabJă și ea oamern. atit la fata iocaicK. dl 
și in fata leievtxooretar ât acoeâ bbU eu 
putere memocabui ta mo.

studia thracologica

"Tied ac OrauuBKu. F^ertana ■ kșsat aa-

eăaort dc ponta dg dac. — mc răgii Numiae 
Camdescu «: R-= Ir Sex.

burana pepur £c R^D Coreea&â de
a-4 rrea ca erase-s oagpdl pr fcwărri Nteetar

Sculptura de IGcăpetoo

hfiz
<«• -z *ă arase c In aupecui

saM ciad oteW :
«ăoodo încape d.xnj de gemele

cnsnwa rrcor
hate Mucii

bun împărat al copiilor palizi 
rău inger in caso părinților 
necruțător soldat In plutonul de vise 
ți-atunci, cu cerneală ce suferă, 
scriu pe toate ușile : ieșiți, ieșiți afara și 
trageți un loz, 
poate norocul, poate norocul v-așteaptă 
in taină 
și-atuncl, resplrind împreună ziua aceasta, 
vă voi convinge că toarele nu ■ 
ceea ce credeți, 
vă voi convinge că moorteo tatălui meu, 
pe un pat... intr-o cameră... Iarna..., 
ș singurul lucru de-nțeles ți iertat.

VALERIU DRAGUȘANU

Poem umil
Se desprind cuvintele 
de mine 
cum se desprinde zborul 
de-o aripă 
rănită.„

dar soi explicăm totul 
pe seama gravitației, 
uitind
co sânii 
se desprinde de pe ram 
și după legea 
viermelui.

Se desprind cuvintele 
de mine 
și timid vă baf la geam, 
dar voi, 
voi credeți eă-l vin tul 
și nu ie-ascullați. ION DRAGOS 
Chiar și cuvintele
Chior și cuvintele devin preo grele 
in noapteo aceasta 
cu luna ca un ulcior 
pe polița cerului, 
om să-ți cuprind intre palme 
fațo prelungă 
și-am să te invâț să taci 
ca intr-un peisaj de Utrillo, 
cu pereții inimii inundați 
de umbre familiare 
și cu ocHi deschiși înăuntru, 
spre gindurile 
ca niște liceeni îndrăgostiți Intiia oară, 
om să te invăt să taci 
inspirind cu urechile 
marginea ferestrei 
dincolo de care 
lumea iți duce rotund visurile.

MONICA ZGÂRCU

Privind cu 
ochi luminoși 

viitorul
Urmare dia peg I

ei rsf irr.eciufiăti- Aconacă extraordinară dorin
ță de cunoaștere, tenadtatea ni care învingeau

U imagine «e omeapune a alta, mai veche, ur
mare a lecrorii nuvdei „Friguri* de Marin Pre
da. Vietnam d eroic iși dezvăluia aid măreția, in 
tașxă cu suferința, cu obstacolele ce păreau de 
aetrecuL r.vtaae cu abnegație și înalt spirit de 
sacnfidu. izvurite din conștiința integritătH ina- 
Benataie a neamului. Rezistența In fața vitregii
lor istoriei. înfruntate cu sentimentul clar al im- 
p > cobi lei victorii finale, unește in spirit șl faptă 
poporal vietnamez cu poporul român. Liber, stă- 
pin pe destinul său, poporul vietnamez constru
iește socialismul. încrezător In forțele proprii. 
Oamenii care. ieri, iși lucrau pămintul și Învă
țau carte in scurtul răstimp dintre bombarda
mente, privesc acum, cu ochi luminoși viitorul 
țăru. Mitn e prietenești ale românilor, sufletul 
lor cald sint $i azi. ca ți in vremurile grele, ală
turi de țara prietenă. Vizita din aceste zile a 
președintelui României. Nicnlae Ceaușescu. in 
Repubbca Socialistă Vietnam, constituie înalta 
exprese a poiincii patriti noastre sodaliste, des
chisă către popoarele care vor să trăiască in o- 
aoenie si adevăr, care acționează pentru împlini
rea idealurilor păcii și socialismului.

CULTURA ROMÂNEASCĂ IN LUME
• LUCIAN BLAGA este, probabil, poetul român 

modern cu cea mai mare audiență reală In străină
tate. de altfel In continuă creștere. O dovadă tn 
acest rens este dată șl de faptul că revista ma
drilenă Cuadernos Hispanoamerteaaos (nr. 334, 
Abril 1171, pp. 80—86) publică un grupaj de 12 poe
zii in versiune castiliană semnata da Domnita 
Dumitrescu.
• NUMĂRUL 7—8 (Spring-Autumn 1977) al re

vistei americane Paintbrush, A Journal of Poetry, 
Translations and Letters, este consacrat tn. tntre- 
gime problemei traducerii. Printre colaborări figu
rează și contribuția profesorului Thomas A. 
Perry (East Texas State University), intitulat 
Translating L Barbu. Se explică dificultatea unei 
astfel de traduceri tn limba engleză, exempli
ficată prin versiunea proprie a poeziei Dioptria, 
din Joc Secund, propusă sub titlul Dioptrie.

• A APARUT de curlnd, tn excelente condiții 
tehnice, volumul 5 din Lexiconul literaturii univer
sale (Vllâgirodalmi Lexikon) Uterele Im-Kamb, 
editat de Academia Maehi rit (Budapest,. AAudă- 
mial, Kiado, 1977, 896 pj;,- țjtșaits^a-româpț. ?se 
bucură de Q. bună prezențaig prin arțlcBIț, iltfela 
ample, despre N. Iorga, Pânait istrștC/ Jșpe- 
leanu, S. Iosifescu, . Sț. 'Q. Ipslf.^Emn , Isac.\ M. 
Ivasluc, P. isplrescu, Magtla Tsanos. Thduslv fesfire 
scriitorii francezi și sovietici de origine română 
E. Ionescu, I. Isou, Bogdan Istru. Articolele sint 
semnate de Bella Gybrgy (responsabilul pentru 
literatura română al întregului Lexikon), Barsi- 
Kălman Bela, Bajoni Lazăr End re, Domokos Sa
muel, Kolosvâri Papp Lăszlo, Pălffy Endre. Arti
colul despre Gust (Izlâs) aparține lui Adrian Marino.

• LA FESTIVALUL INTERNATIONAL DE LA 
BORDEAUX, pianistul Dan Atanaslu, student la 
Conservatorul „Ciprian Porumbescu* din Bucu
rești, a obținut Medalia da Aur,

Getul Burebista, conducătorul tuturor geto-dacilor <n»
roman, poate, sau un eseu — autorul cunoscutului 
„Au plalsir de Dieu" tace un bilanț plin de umor 
șl de mici răutăți al propriei sale vieți, al succesu
lui său răsunător care tl surprinde chiar pe eL 
D’Ormesson invocă mal tnttl memoria tatălui său. 
ambasador al Franței căruia li schițează un admi
rabil portret. Cine este acest vagabond care trece, 
dacă nu Jean Însuși ? — comentează cronicarul edi
turii ; cind spune el adevărul T Cind visează T Tl- 
năra irlandeză Lady Ann a existat vreodată • L-a 
cunoscut ea oare pe lordul Fitzgerald T Povestea 
lor este atit de frumoasă incit nimeni nu mal 
caută să discearnă ficțiunea de realitate.
• GUNTER GRASS, binecunoscutul scriitor ger

man, efectuează tn prezent, tn cadrul Institutului 
„Goethe" din MUnchen, un turneu de conferințe tn 
al cărui itinerar figurează Japonia, Indonezia. 
Bangkok (Thailanda). Bombay (India), Nairobi 
(Africa) etc. tn toate orașele scriitorul citește pa
gini din ultimul său roman „Der Butt" (Cambula), 
apoi sint organizate discuții și mese rotunde cu 
scriitorii din țările gazdă. La Tokio a fost prezen
tată și o expoziție de gravuri ale scriitorului pe 
care el Însuși a Inaugurat-o.
• EXPOZIȚIA ITINERANTA „1008 de ard de 

Icoane bulgărești* organizată de Comitetul pentru 
Cultură al R.P. Bulgaria, a fost deschisă pină la ii 
mal la Stadtmuseum din MUnchen, după ce fusese 
prezentată succesiv la Paris, Moscova, viena și 
Bruxelles. Au putut fi văzute peste MO de opere 
din secolele IX—XIX cit șl mostre de artă anlleată 
cum ar fi vestminte sacerdotale șl obiecte de cult 
din epocile respective. Aproape jumătate din aceste 
obiecte au fost expuse pentru prima oară. Cele mai 
vechi Icoane datlnd din sec. IX — cum ar fi cele 
ceramice care 11 reprezintă pe Sfintul Teodor. Ex
poziția a prilejuit o trecere tn revistă a fazelor de 
dezvoltare a picturii bulgare de Icoane, a manifes
tărilor regionale și a formelor de stil. Cea mai 
mare parte a operelor datează din epoca domina
ției otomane tn Bulgaria, de la stlrșltul secolului 
XIV pînă tn secolul XIX.
• MARELE PREMIU al Statului Austriac pentru 

Arte Frumoase a fost atribuit pentru prima oară 
cu titlu postum anul acesta arhitectului austriac 
Karl Schwanzer, decedat tn circumstanțe tragice In 
1975. Operele sale cele mai cunoscute sint Pavilio
nul Austriei la Expoziția Universală din Bruxelles 
In 1958, cit și cele din Montreal șl Osaka, Ambasada 
Austriei, In Brazilia și Muzeul Secolului XX de la 
Viena.
• SCRIITORUL GERMAN HEINRIC SATTER tn 

vîrstă de 69 de ani a primit la Karlsruhe (R.F.G.) 
premiul „Wilhelmine Ltlbke" atribuit de Comitetul 
„Ajutorul german pentru bătrtnețe" pentru cartea 
sa „Viața începe la 60 de ani". Autorul, fiu al 
scriitorului Gerhart Hauptmann șl al actriței Ida 
Orloff, a debutat la ed. Ullstein. El a scris nu
meroase romane și lucrări biografice, ultima sa 
carte „Model de dragoste a aproanelui" fiind un 
apel, apreciat tn toată lumea, pentru a se oferi 
bolnavilor șl handlcapaților o viață demnă pentru 
un om.

_________________________________________________

“ eveniment de o mare însemnătate 
pe care m-1 reievă documentul epi- 
grafic din Dionysopohi este interven
ția lui Burebista in eanfbctuJ dintre 
Caesar și E^ompeius. complet trecută 

cub tăcere in alte izvoare. Căd nu poate fi nid 
o îndoială că obiectul tratativelor duse de Acor- 
nion cu Pompeius tusesa această intervertie, 
Burebista oferindu-ee să trimită trape împo
triva lui Caesar, in echimbul unor avantaje, 
printre care cvem dresau! să bănuim tn primul 
rind respectarea cuceririlor getice din Pontul 
Sting de către Pompeiua. Victoria definitivă a 
acestuia in acel moment părea certă. Se afla 
in Macedonia, la Heraciea Ly. res.ii. prin luna 
iunie a anului 4S Le.n.. in plină desfășurare 
a războiului, după succesul său de lingă Dyrrha- 
chium. Truneie sale bsnnloare. mult superioare 
celor cesariene ca număr, subzistență și perspec
tive. il oroclamaseră imperatar (aulakrălor). 
titlu pe care inacriptia de la Dionysopolis U 
menționează. Știm că. plin de o prematură în
credere. el anunțase tuturor regilor vecini 
această primă izbindă. desigur sugerindu-le să 
i se alăture (Caesar. Războaiele civile. III. 72 ; 
Appianus. Răzb. dv„ II, 83). Acum Burebista 
răspundea aceste, sugestii cu toată convingerea. 
N-avea decit de ciștigat contribuind la adincirea 
dezbinării lăuntrice a puterii romane și lui nd 
partea beligerantului care se sprijinea pe Orien
tul elenistic (străveche tintă a orientării econo
mice și spirituale a daco-getilor). Împotriva 
aceluia care reprezenta Occidentul, baza auten
tică a lumii romane, dușmană hotărită ■ năzuin
țelor daco-getice. La fel vor proceda urmașii 
săi In războaiele civile ulterioare, aliindu-se Îm
potriva lui Octavian mai intii cu ucigașii iul 
Caesar, aooi cu Marcus Antonius. Dar acum eve
nimentele aveau să se precipite tn mod surprin
zător. raportul de forte dintre cei doi adversari 
romani fiind eurind și In mod decisiv răsturnat 
prin victoria lui Caesar la Pharsalos. unde ar
mata lui Pompeius a fost zdrobită înainte ca să 
fi putut primi ajutorul getic. Faptul că inscripția 
lui Acomion nu face nici « aluzie la acest dez
nodământ și că menține celui invins titlul de 
■iitokrător este o dovadă că datează chiar din 
vara anului 48 t.e.n.. fiind scrisă imediat după 
întoarcerea solului dionysopolitan de la Hera
ciea Lyncestls $1 înainte de 9 august, ziua bătă
liei de la Pharsalos. in orice caz înainte ca 
știrea infrînaerii lui Antonius să fi ajuns in ce
tatea pontică.

Caesar putea să se felicite că trupele sale n-au 
avut de luptat cu forțele getilor. otelite prin 
disciplină și fanatism. Dar nu e mai puțin ade
vărat că amenințarea uriașei puteri făurite de 
Burebista continua să obsedeze opinia publică 
din Roma Vedem răsunînd ecouri ale acestei 
stări de spirit in scrierile ulterioare despre acele 
evenimente. De pildă Lueanus (contemporan cu 
Neron), tn poemul său Pharsalia, il pune la un 
moment dat pe un roman să declare că preferă 
un război civil chiar celor mal mari calamități 
externe, dînd ca exemplu eventualitatea unor 
atacuri din partea dacilor și a geților (II. 52—54) ; 
intr-un loc (II, 295—297) U face pe Cato să 

exclame: _fenti-ne. aai cerești, ca. psăntg-w 
dezastru care i-ar pane !a ^uaeare pe daa ii 
pe gețL R.'—re să cadă tar eu ta mai rămin 
teafăr", iar spre sflrșu (HL M 1 m pereor-ij 
spune „seu ae-au ferit; pe țărmurile Lapului 
n-a pătruns furia răsărituÎJi ti nici a-a năpădi 
sarma tul cel sprinten împreună cu panaosui șl 
cu dacii și geții*.

De fapt după victoria aa I" războaiele dvile 
ceea ce U preocupo in prunul rind pe Caesar 
era problema getică. Pregătire • mare expediție 
împotriva lui BurebisUL trupele neceoare. eu- 
pr.nzind un efectiv de II legumi si HM de că
lăreți. erau concentrate In Macedcxua și ei toc
mai era gata să plece dm Roma pentru ■ sa 
pune in fruntea lor. dad a foot asasina! ie ad
versarii săi !a 15 martie din anul 44 Le.n. 
Despre proiectul său pceneoeș*» Sfraboo La pa
sajele pe care le-am văzut ■■ sus R U con-
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firmă nenumărat! alțt autori, ea Titu Uvtn. 
Velleius Paterculus, Suetooiu. PI ut arh, Appian. 
Acesta din urmă, cel mai explicit, spune In 
cartea sa „Războaiele civile" (IL. 110) : „Caesar 
se gindea la o mare expediție împotriva getilc" 
și a părților : intenționa sâ-i atace tatii pe geții 
vecini, un neam cu o viață aspră și iubitori de 
război". Apoi, după ce vorbește de uciderea 
dictatorului roman și de intrigile care au ur
mat — Senatul urmărind ca armata pregătită de 
Caesar să fie îndrumată spre Siria împotriva 
pârtilor sub comanda Iul Dolabella, spre a fi 
luată din mina lui Marcus Antonius —. Appian 
povestește următorul episod caracteristic pentru 
atmosfera momentului, apăsată de amenințarea 
getică (III, 25) : „Deodată re răsplndi vestea că 
getii. care aflaseră de moartea lui Caesar, ar 
fi năvălit pentru a prăda Macedonia, iar Marcus 
Antonius ceru Senatului comanda armatei pen
tru a-i respinge pe geti. fiindcă împotriva ge- 
tilor o pregătise Caesar mai intii. și in al doilea 
rind împotriva Pârtiei. Iar Partia era deocam
dată liniștită. Senatul suspectă insă zvonul și 
trimise delegați la fata locului, ca să cerceteze. 
Aceștia, intoreîndu-se. spuseră că n-au văzut 
geti in Macedonia, dar adăugară, fie că era 
adevărat, fie că asa tl povățuise Antonius. ei 
exista totuși teama ca getii să nu se năpustească 
asupra Macedoniei dacă armata ar fi pornită tn 
altă parte". Acest motiv păru atit de firesc și 
de întemeiat incit Marcus Antonius obținu ar
mata dorită, pe care insă n-o duse spre Dunăre 

cum pretextase, d ta Italia, pentru scopurile 
cais personale.

•
Am expus pină aid tot re s-a păstrat scris 

din antichitate despre Burebista. Reprezintă 
destul pentru a lua cunoștință de considerabila 
sa poziție in conjunctura istorică a epocii, de în
tinderea vastă a arapului său de acțiune, de 
impunătoarele forțe de care dispunea, de su
verana sa autoritate, de capacitatea sa extraor
dinară de a conduce și a organiza. E prea puțin 
insă pentru a răspunde unor numeroase pro
bleme pe care aceste pasionante constatări le 
ridică Ia tot pasul. Am vrea să știm ceva des
pre caracterul său. despre familia sa. despre 
gradul său de cultură, despre telurile politidi 
sale, despre locul său de origine, despre telul 
cum s-a ridicat, cum a izbutit să-i unească 
atit de repede oe geto-daci sub conducerea sa. 
cum i-a invins pe celti. in ce ordine și-a desfă
șurat cuceririle, ta ce raporturi se afla cu ve
cinii săi din nord și răsărit, cum s-a produs 
căderea <a. ce consecințe a lăsat domnia sa 
asupra evoluției ulterioare a lumii geto-dace. 
La toate aceste tntrebări și ta multe altele, iz
voarele scrise care se cunosc pină acum nu dau 
nici un răspuns. Nu-i râmîne istoricului decit 
să le solicite slova cit mai insistent, pentru a 
scoate cit mai mult din înțelesurile care mai 
pot exista ascunse printre rinduri, servindu-se 
ta acest scop de o metodă critică stnctă. cu 
ajutorul căreia să urmărească deopotrivă con
cordanța reciprocă a diferitelor știri din autori 
și inscripții. încadrarea lor tn sensul general 
al evenimentelor din acel timp și corespondența 
lor cu rezultatele cercetărilor arheologice.

Cu deosebire arheologia, prin caracterul concret 
și direct al rezultatelor sale și prin extinderea 
continuă a cimpului său de cercetare. îndreptă
țește si aci. ca in toate problemele istorice, cele 
mai temeinice speranțe. Nu e vorba numai de 
eventualitatea descoperirii unor noi inscripții 
despre faptele și persoana lui Burebista. care 
sint mereu de așteptat de la săpăturile arheolo
gice. ci mai ales de Îmbogățirea și adincirea 
cunoștințelor despre cultura geto-dacă din acel 
timp, despre gradul ei de dezvoltare, despre 
condițiile economice, sociale, geografice ale for
mării și evoluției ei. despre sensul răspîndirii 
formelor ei specifice de la punctul de origine 
pină la acoperirea întregii arii stăpinite de nea
mul geto-dac.

De la Vasile Pârvan. care cel dinții a căutat 
să reconstituie această cultură, scriind monu
mentala Getica, cercetările sistematice pe teren 
cu privire la cultura geto-dacă n-au Încetat nici 
un moment de a-si lărgi orizontul, de a-și per
fecționa metodele, de a aduce rezultate din ce 
tn ce mai numeroase și mai concludente, mai 
cu seamă in anii regimului nostru de demo
crație socialistă, cind aceste cercetări s-au In
tensificat tn Droportii considerabile, bucurîn- 
du-se din partea autorităților de stat și de 
pariid de un sprilln moral si material in pro
porții care mai înainte n-ar fl putut fi nici 
măcar Imaginate. Azi avem identificate pe harta 
patriei noastre sute de puncte arheologice refe
ritoare la epoca geto-dacă. dintre care multe 

stăruitor cercetate, ca Piscul Crăsanilor. Tinosul, 
Zimnicea, Popești, Cetățeni în Muntenia ; Celei- 
Sucidava. Polovragi în Oltenia ; Poiana-Pirobo- 
ridava. Bărboși. Calu, Bitca Doamnei, Bradu, 
Stincești, Moșna în Moldova ; Satu Nou, Muri- 
ghiol. Cernavoda în Dobrogea ; Pecica-Ziridava 
in Crișana, Medieșul Aurit in Maramureș, și ca 
importantele cetăți din Transilvania : Grădiștea 
Muncelului (celebra Sarmizegetusa Regia), Cos- 
tești, Blidaru. Piatra Roșie, Bănița, Tilișca, 
Piatra Craivii, care sint specia] reprezentative 
pentru avintul statului dac din munți in epoca 
lui Decebal.

In legătură cu domnia lui Burebista. rezul
tatele cercetărilor arheologice au prilejuit pină 
acum o serie de lămuriri importante. Mai intii 
au confirmat expansiunea geto-dacă pe Întinsele 
teritorii ocupate de acest rege, formele culturii 
geto-dace din vremea sa constatindu-se uniform 
nu numai pe pămintul de azi ai României, dar 
și in Slovacia, in Pannonia, in Moesia, în răsă
ritul sarmatic. în Slovacia și in Pannonia s-a 
observat că aceste forme nu apar decit spre 
jumătatea secolului I i.e.n., exact cind au trecut 
pe acolo armatele Iul Burebista. și că se supra
pun formelor caracteristice ale culturii Latâne 
reprezentate de populațiile celtice pe care le-a 
supus regele get. Precum am arătat mai sus, 
răspindirea formelor geto-dace spre vest, limi
tată la meridianul Bratislavei și marcind spațiul 
statornic ocupat de geto-daci, e mai restrînsă 
decit aria operațiilor războinice ale lui Bure
bista. pe care izvoarele scrise le arată extin- 
zindu-se pînă la Alpii tauriscilor și pină la 
cursul superior al Dunării. Un alt exemplu de 
confirmare arheologică a știrilor scrise este 
constatarea că zona sacră din interiorul cetății 
Histria a suferit distrugeri radicale tocmai in 
epoca atacurilor lui Burebista la care face alu
zie decretul lui Aristagoras, menționat aci mai 
sus, că deci cetatea a opus rezistență armată, 
a fost luată cu asalt si pustiită ca și Olbia 
și a fost ocupată de o garnizoană getică. Printre 
ruinele templelor din acea zonă, nereconstituite 
ulterior, s-a găsit destul de multă ceramică 
specific getică, dovadă că trupele învingătoare 
au sălășluit vreme îndelungată înăuntrul cetății. 
O inscripție histrlană din acel timp, recent pu
blicată. vorbind despre „a doua intemeiere a 
cetătii". a fost interpretată ca referindu-se la 
o refacere după distrugerea suferită sub Bu
rebista.

Studiul descoperirilor arheologice dovedește 
că in epoca lui Burebista cultura geto-dacă a 
înregistrat nu numai o mare expansiune in spa
țiu. dar și un puternic avînt calitativ. Această 
cultură, pornind de la formele primei epoci a 
fierului si propunindu-și unele caractere spe
cifice încă din secolul VI i.e.n.. și-a accelerat 
ritmul de dezvoltare mai ales începînd din 
secolul III I.e.n.. sub stimulentul raporturilor 
economice din ce ta ce mai asidue cu orașele 
elene din Pontul Stîng si al leeăturilor etnice și 
politice cu tracii din sudul Dunării care. încon
jurați aproape din toate părțile de principalele 
focare ale elenismului, s-au ridicat mai devreme 
decit geto-dacii pe treptele progresului.

Radu Vulpe
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Țara COPILUL

jucăriilor
• Cu flori de Luchian acopeream casele 

noastre dXn surcele și lut in ferestre așezind 
margarete. Cu ajutorul unei singure unelte 
— cuțitul — incrustam in lemn zinc bune, harapi 

feți-frumvși, cai și castele cit degetul mic, 
fluier de scv și arcuri de alun. Jocul era o 
convenție, iar jucăriile minunile lumii. La umbra 
merilor, armate de păpădii, la chemarea fluie
relor, înconjurau pe Omul negru ca apoi, din 
imaginare pădturi, să sosească frații lui Pintea 
ca să-l judece. Era o vară de secetă atunci fi 
numai tn somjs jucăriile veneau mai aproape 
de noi, fi ziua incercam să ni le dărutm.

Intr-o poezie, ■ Dimineața copiilor, de Bogdana 
Boeru, sint versturi care definesc această virstă 
cu sufletul transparent ca lacrima mereu cu 
năstrușnice semne de întrebare pe gură : „Din 
cite cărămizi sint zidite casele noastre ? — Din 
cite generații e tiara, i-am răspuns. Umbra lu
minii purța o floqre-ntre noi. De ce iubim ziua 
ți-n noapte ni-e teamă ? Ziua crefte din oa
meni, din părinți. Numai ziuă nu putem ră- 
mine ? Nu, am pderde dragostea luminii... l-am 
răspuns. El s-a bprit. Cu rouă de pe flori iți 
spală miinile albe".

Să le apărăm joaca ți plinea, întrebările ți 
miinile albe. Să le dăruim jucării ca lumina zi
lei și să-i lăsăm in țara jucăriilor să plutească 
in bărci de nnai pe apele fanteziei lor. Si o 
dată pe săptămină, cel puțin, să ne copilărim 
și dacă veșmintui virstei nu ne lasă, să ne as
cundem din fața lor ți sâ-i privim doar prin 
gălăgioasa fereastră a inimii. Dacă Albă ca Ză
pada ne pune piedică să acceptăm rolul ursului 
morocănos printre jucăriile care invie ți ne 
privesc prin ochii, copiilor ți ne învăluie in rîsul 
lor argintat.

Lisați copiii să ridă. Ei nu ftiu să greșească, 
sint frumofi ți risul lor are sens. Cu atit mai 
mult la noi acasă. In țara jucăriilor. Copilăria 
fi jucăriile ei ne vorbesc de sănătatea morală 
a unei națiuni. Lisați copiii să ridă l

Ion Iuga

MICA ANTOLOGIE
POEȚILOR... DE MÎINE
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Domnul întuneric
El ara fața neagră de tăciune.
El are ochii negri de catran
Pe cit e de-nțelept, de el se spune 
câ totodată este și viclean.

In haine negre umblâ-ntotdeauna. 
Și-azvirla umbra pe-un întreg meleag.
Pe cerul nopții el urăște luna, 
iar ziua soarele nu*i este drag.

Din orice colț întunecat apare, 
chiar nechemat te-află-n orice loc.
Cind II zărești tu du-te la culcare 
și niciodată să nu-i spui : noroc I

CAROL JEAN HILL 
(9 ani) 

Australia

De ce?
De ce tot ce-i negru 
pe lume-i hulit 
și-n alb totdeauna 
e totul slăvit ?

Da, pielea mi-e neagră 
dar gindul mi-e drept 
și-atit de curată 
mi-e inima-n piept

t
De ce nu-i bun negru î
De ce alb e bun ?
Eu nu pot pricepe...
Eu nu pot să spun...

BEATRIZ MARIA OLIVERA 
(11 ani) 

Argentina

Desen de Molnâr Balâsz (6 ani)

Mărgele de rouă
Revârsate-n iarba nouă 
ca topazul și argintul, 
picăturile de rouă, 
strălucesc ca mârgărintul.

Și la git, de dimineață, 
minunatele lor boabe, 
aș fi vrut pe-un fir de ață 
să le-nșir ca pe podoabe.

Ci abia-mpunsei cu acul 
numai una dintre ele 
și-mi pieri deodată placul 
râminind fără mărgele.

LENA LINEJKAIA 
(8 ani) 
U.R.S.S.

• Un gtndltor de mare adindme spunea 
că lumea e un dar făcut oamenilor, deci tit 
de sus trebuia situat omul Cin această accep
ție) pe scara ființei ! Cel mai sus. desigur. 
Dar mai presus de sine omul situează proge
nitura sa. pe cel care vine din antichitatea 
luminii. De cei care n-au mai fost astfel ni
ciodată dar vin negreșit, ca răsăritul zilnic, 
spre a fi.

Copiii sint niște des-astre, kftri cuprinși de 
dorul lumii noastre. Amintirea străinătăți lor 
Îndepărtate dă oricărei miscări pe care o fac 
acel aer hieratic, lumina de dimineață nesCr- 
sită.

Decit făptura oricărui cooL. apa mării pe 
arșiță e mai puțin răcoritoare, aerul plin de 
ozon din munți mai puțin pur. Dorite v» 
frunzele abia răsărite mai puțin fragede. *L 
totodată, urmele ori dovezile despre cei mai 
adine trecut al vieții mai put . veriH.

Copiii se m*ră ți se minunează atit de mult 
incit se poate spune că mirare sau mmuM 
e numele lor.

Și totuși ce forță *1 eurtoetate uriașă au 
aceste ființe mirate, aceste fragile trestii 
(care incă n-au devenit Kindi toure) de a ră
văși pămintul. de a descompune orice obiect, 
de a distruge tot ce este artificial pentru a 
descoperi secretul ce stă la baza tuturor lu
crurilor. Dati titorva copii eea mai perfec
ționată mașină si in dteva ore nid piesele 
ei componente nu vor mai B mtrem. Mă Kin
dest la copilul teribil Rimbaud cum construia 
etaje in adincime. punea să cin te un pian in 
munți, colora vocale sau așeza o mare in 
pantă, proclam iod cel dinții dereglarea tutu
ror simțurilor, imagini si metafore, despre 
care s-a spus că au izvorit dintr-un program 
aproape matematic. Izvoarele din ochii de 
cicoare sau abanos ai copiilor le susțin pă
rinților chipurile tinere. Și cine n-a observat 
ce minunat de lent imbătrinesc profesorii, cei 
ce trăiesc mereu sub privirile celor tineri. 
Dar ori cit de nostalgic ne-am închipui azi 
copilăria si De locuitorii ei. nu txx să nu 
le urez să invete. să știe să construiască, că 
ajungă acolo ca fiii si Bicele lor să fie mai 
presus ca ei. iar copiii acelora de asemeni »i 
tot asa mereu, mereu la nesfirsiL

Gheorghe Pitaț

Acuarelă de Roxana Popescu (5 ani)

Cioara
Pe ramul umezit, afară-n ploaie, 
in fața geamului ședea o cioară 
și se uita la mine in odaie, 
cu ochii triști, posacă și amară.

Avea asemuire cu mătușa 
ce-și bombănește fără incetare 
nepoții că trintesc prea tare ușa 
ori nu se șterg prea bine pe picioare.

Și cum ședea pe craca ei chircită 
cu capul cam cit puiul de găină, 
părea o chică foarte prost cănită 
căci se vedeau peri albi la rădăcină.

Și c-un moșneag ar fi putut să pară, 
ce-și saltă umerii a neputință 
vrind de pe ei să zvirle o povară 
sau numai anii de păcătuință.

MARBIE CARUSO 
(13 ani) 

Sri-Lanka

Lăcomia
Robin-Bobin cel viteaz 
a mincat, pin-la amiaz, 
un berbec, mai multe oi 
și un stol de vrăbioi. 
A-nghițit, pe cit socot 
și doi boi, cu car cu tot, 
crapii toți cu iazul lor 
și-o tejghea de negustor. 
Cinci biserici, rind pe rind, 
a-nghițit... Și-i tot flămind.

Creație colectivă a copiilor 
din Anglia

Coaja de ou
Ca un mic bibelou, 
coajă albă de ou, 
parcă dată cu var, 
te-am găsit sub arțar 
și te port de noroc 
și de tine mă rog :
- Coajă albă, sâ-ml spui 
cum era al tău pui t 
Cum cinta I Cum zbura I 
Și ce pene avea f 
Cum era al său cioc I 
S-o fi dus, in ce loc f 
Te rog coajă să-mi spui 
că il caut și nu-i I

MONIQUE IOLV 
(8 ani) 

Franța

In românește de Raluca Tulbure 
și Victor Tulbure

MONDORAMA

Oglinda 
unei 

transformări
• Michel Leirta. autorul unul volum de refe

rință asupra civilizației șt artei africane, sub
linia tn prefața cărții sale. Afriqae uuire. ca
racterul viu. in permanentă prefacere si muta
ție al tuturor operelor ce compun inestimabilul 
patrimoniu artistic african. Se referea, spunind 
aceasta, la strinsa legătură ce a existat, din- 
totdeauna, intre creația artistică ț viața de fie
care zi. cu evenimentele sale mărunte P pasa
gere. generatoare izisă. pentru artistul african, 
de trăiri emoționale intense si profunde. Ridi- 
cind. astfel, clipa la nivelul simboiultd peren, 
desfăcind învelișul tmpalU de geatul trecător 
pentru a-l imortaliza te varianta sa etern uma
nă Iar teatruL prin multi rtxhnea formelor de 
expresie, a oferit a formă predilectă de manifes
tare. Be te cadrul tradbtiooa" al dansurilor d 
sărbătorilor războinice al feluritelor s> compli
catelor ceremonii rituale. Be te acela, modera, 
al .teatrului popiuar*.

, vorba despre • creație artistică pe
cane trebuie să o tetelesem prin semnificatele 
sale de ordin nattoeu : Lntr-adevăr. ee oare 
evnbolizeaxă acest -teatru popular- dacă nu 
voința unui îrtăreg nooor de a-$i Locen. alături 
de independenta sattonaiă. una culturală, 
oglindă a unor transformări radicale pe toate 
planurile vooetătir* vuMinia. In u't-mu) număr 
■J revistei ACTVEL DEVELOPPMEXT. Michel 
Valdenaire. profesor universitar, consilier pen
tru i iha Tiv maselor -a Institutul national al ti- 
neretuha si sportuha din Republica Coasta de 
Filde». Iar datele statistice sini si ele revela
toare pentru ceea ee Amadou-Mahtar M'Bow. 
directorul genera] al UNESCO numea .nes
tinsa sete de cultură a imensului continent a. 
fnean*. iată noma, te Republica Coasta de Fil
des. intre an;- 10® S 1974 au luat Bință mai 
mult <*; M de grupuri teatrale, cu un reper
toriu de aprormativ IM de piese. Printre aces
tea. Kaade Tm de Germain Coffi Gadeau. Pre- 
lenOeapi rivaB to creație colectivă). O coroană 
la Bcitatie de F. J. Amon <TAby. precum si crea
țiile unor tineri, foarte tineri autori ca Ahma- 
dou Kourouma. Celestin Assoi Adiko Mamadou 
Berte. Charles Notau sau Bernard Zadi. Mai 
mult chiar, la inițiativa Federației naționale de 
teatru din această tară. • fost creată o Cupă 
uaiiauală ■ teatrului. al cărei sistem de desfă
șurare se aseamănă, in linii man. cu cel al 
competițiilor sportive. Rezultatul este hotă rit 
de preferințele publicului, finala avînd loc. de 
cinci ani. ia Centra! cultural din Treiebville. 
importanța evenimentului fiind reflectată si de 
faptul că televiziuneo programează. cu regula
ritate. emisiuni de actualitate teatrală, emisiuni 
destinate să promoveze activitatea colectivelor 
de artiști amatori.

Lucrările teoretice core Încearcă să explice, 
să teoretizeze acest fenomen intitulat, generic, 
.teatru popular* (asa cum ar fi. spre exemplu, 
lucrarea lui F. J. Amon d*Aby apărută mai 
demult In Editura pariziană Larosel pun accen
tul. In primul rind. as mea caracterului său de 
improvizație. Temele sale sint cel mai adesea, 
sociale. piese. asa m subliniază profesorul 
Valdenaire. _attl de puțin scrise incit se reduc 
la o simplă schemă pe care actorii o dezvoltă 
mal apoi In funcție de imaginația lor si. mal 
ales, de situațiile in care se află. Spontaneita
tea. caracterul său de -joc- este una dintre pri
mele calități ale acestui teatru. El se Impune, 
înainte de toate, ra un mijloc de comunicare 
ce a căpătat din ce te ee mal multă importanță 
tocmai in contextul marilor schimbări aduse de 
urbanizare precum d de evoluția rapidă a so
ri etătif efrn Foarte multe țări africane. Acest 
teatru na este un simplu fenomen de rupravie- 
fcKre al unor tradiții, ci este o adaptare a a- 
cesiora la niște noi realități, ia un nou univers 
spiritual., un teatru complex căruia i se adaugă 
muzica, dansul si mai ales poezia... un teatru 
specific african*. Să adăugăm, la toate acestea, 
funcția, deloc neglijabilă, de factor educativ, 
căci, dintotdeauna. manifestările artistice sint. 
pentru omul african și exemple morale edifi-

Scenă dintr-un spectacol a) „Teatrului popular* 
din Coasta de Fildeș

catoare. Si. fenomen extrem de semnificativ, 
teatrul popular este asimilat unei informații 
orale care, asa cum subliniază cercetătorul Mou
ssa Kourouma. se integrează intr-un mai larg 
cod cultural, ce-și propune, prin mijloacele spe
cifice teatrului, poeziei, filmului, radioului, te
leviziunii. o modelare spirituală a omului nou— 
Reinnoind. in acest mod. ceea ce Malraux de
numea. in cartea «a. LTntemporel „surpriza, 
mereu reînnoită tn ochii uimiți ai estetului eu
ropean. a unei arte ce știe tă sublimeze realul 
tn artistic astfel incit, in orice clipă, spectato
rul este integrat perfect intr-un spectacol, tn 
sensul superior al cuvintului. pe care-l creează 
si contemplă cu o neostenită plăcere*. Rein
noind o tradiție si deschizind o alta, cea a 
participării maselor populare la binefacerile ci
vilizației. accesul la cultură. Integrarea intr-un 
mai larg circuit mondial de valori fiind, asa 
cum aprecia profesorul Valdenaire. Însuși atri
butul independenței spirituale a tinerelor state 
africane, aflate, acum, pe drumul atit de com
plex el construcției unei noi societăți, a unei 
noi mentalități si. implicit, a unei noi viziuni 
asupra omului șl orizonturilor sale sufletești.

Cristian Unteanu

. lirica 
vietnameză

PHAN VAN TRI
Cintecul grăuntelui de orez
Adio timpuri dregi, 

eu plec departe.
Co sâ-i hrănesc pe toți 

din spice cad.
Corabia de aur

azi despartă
Do țară 

frumusețea mea de jod.
Străbunii mei 

serveau, prin veacuri, țara
Nutrind copiii 

din generațiile noi
Și nu mă tem 

tind focu-și crește para.
Știți «oi, ohe f 

Ohe I știți voi I

In românește de Al. Andrițoiu 
și Liliana Blajovici Liciu

LAM THI Ml XA
Aromă de magnolii
Tu și eu, și stelele,
lor in frunze - săgețile luminii.
Unde e steaua ta l Acolo f 
Nu mi-ai răspuns.
Razele lunii, ca o ploaie,
Florile magnoliilor și minunile verii.

Tu și cu mine, in această grădină, 
La fel ca atunci, in copilărie.
Simți aroma aceea a magnoliei.
Ce se ridică-n virtejuri ?

De cite ori a-nflorit de-atunci magnolia ?
Prin anii de negură grea,
De fiecare dată magnolia înflorea.
Tu și cu mine... Ți-amintești, pe brațele noastre 
Ningea cu zăpada magnoliilor.

Cunoscut-ai atitea neliniști,
Ai străbătut atitea drumuri,
Pe care din ele,
Ji-ai amintit de prietena ta T
Oare ți-ai adus aminte de mine f
Chipul tău mi-este pururi in inimă, 
Păsări se tinguie-n flori,

Și, din nou, tulburător a-nflorit 
Aici magnolia noastră mirifică. 
Tu și cu mine— Mi te-a adus 
Pe aripile sale «intui.

XUAN DIEU
Mări de orez
Mâ-nconjoarâ mări de orez, zid de spice înalte. 
Plutesc, mi-e sufletul vesel, plutesc in ceața 

argintie.
Tot trupul mi-e jilav de broboane de rouă 
Pretutindeni • o aromă grea de coaptă recoltă.

Plutesc, și spicele-n jm parco săM «aiuri.

Arhitecturi laoțiene

arta khnueră
u uimire șl incintare, la mijlocul se
colului trecut. Europa descoperea 
splendoarea nebănuită a artei khmere, 
sintetizată in monumentele de la 
Angkor, devenite, de atunci, un sim

bol ce Întruchipa caracteristicile unei multise
culare creații artistice. Pentru a definii arta 
khmeră, cu siguranță una dintre cele mai ori
ginale și fecunde, una dintre puținele ce s-au 
constituit ca școală artistică cu trăsături bine 
conturate, trebuie să facem apel la elementele 
multimilenarei arte indiene a cărei influență 
a fost asimilată și prelucrată de artiștii khmeri 
de-alungul secolelor. Și atunci cind vorbim des
pre artiștii khmeri ne referim — așa cum este 
de altfel cazul pentru arta Asiei de sud-est in 
genere — la arhitecți, creatorii unor opere ce 
au rezistat cel mai bine timpului și oferă astăzi 
posibilitatea de a recrea — așa cum se încearcă 
acum Ia Angkor — o parte din frumusețea dis
trusă de timp și de intemperii. Așa cum subli
nia intr-o carte de referință asupra originii și 
etapelor de evoluție ale artei khmere, Gilberte 
de Coral Remusat, India veche avea două te
luri de arhitectură, una bazată pe materiale du
rabile. legată, se pare, de marile civilizații ale 
Iranului și Mesopotamiei ; cealaltă în lemn și 
probabil autohtonă. Aceste două tehnici de con
strucție erau amestecate, adeseori producînd un 
tel de arhitectură mixtă, avind elemente in ma
teriale durabile alăturate unor elemente de 
lemn. Adesea, artiștii indieni transpuneau in 
piatră decorația și formele specifice arhitecturii 
In materiale ușoare.

Toate aceste caracteristici se regăsesc tn arta 
khmeră : arhitectura in materiale durabile, arhi
tectura „ușoară* șl cea mixtă coexistau in ve
chea Cambogie. Ele prezentau torme adesea 
extrem de complexe deoarece elementelor pro
venind din arta indiană le-au fost adăugate 
curind altele noi, aparținind arhitecturii locale.

To Duy : „Mamă din Sud"

Firele coapte foșnesc, promițind bogăția
Atitor grăunțe pe care secerătorii le vor culege.

In boabele acestea coapte e atita sudoare 
Și atitea vedre de apă, că nu le mai știm 

numărul, 
oabele incarcâ spicele aurii peste măsură

Și poporul spicelor e riul după dezgheț.

Lăsind in urmă satul Bait Ningh, in zbor de 
săgeată

Bicicleta mă poartă către provincia Thuang Than, 
In jur se așterne orezul pirguit, pretutindeni, 
O mare verde-aurie, o mare verde-ourie...

Mulțumesc celor ce-au făcut să rodească ogorul, 
Mulțumesc celor ce-au mingîiat fiece fir de orez, 
Mulțumesc pămintului-mamă și sevelor lui 

hrănitoare 
Pentru că eu am plutit o zi încheiată pe 

suprafața orezului.

CIAN DANG HOA
Pămintul
Tace pămintul —

ii e greu să vorbească. 
Și tăcerea asta ■ ca liniștea mamei, 

căreia
ii e mai ușor 

să ne umple brațul cu fructe 
și so ne umbrească 

sub bolta de răcoare
a frunzelor.

In românește de 
Anatol Ghermanschi

influențată de formele de construcție indone
ziene.

Desigur, construcțiile din lemn nu au fost 
păstrate pînă astăzi ; mai există doar un anumit 
număr de monumente din piatră sau cărămidă 
(gresie, lateriață jispu. mai^rgr^ ațlje.,varietăți de 
piatră), coțnpuse^in’î priRcipșl,, sau mai
multe turnuri-sanctuare prevăzute. ' cîteodată, 
cu galerii. O arhitectură ce a atins' punctul său 
maxim in creates complexului de la Angkor 
unde, la fiecare pas trebuie să admirăm desă- 
virșita măiestrie a artiștilor khmeri ce au arti
culat, fără nici un fel de greșeală, imensele 
blocuri de piatră. Proiecțiile imaginare ale clă
dirii organizează spațiul tn jurul monumentului, 
impunind o imagine proprie asupra ordinii cos
mice, întregul complex fiind el insuși ca o 
uriașă oglindă. închisă in propria ei perfecțiune, 
a universului. De remarcat, apoi, basoreliefurile, 
în 6ine. opere de artă ce merită a fi studiate se
parat. Este prezentă aici ceea ce cercetătoarea 
franceză numea «roarea de vid, spaima de spațiu 
gol care face ca fiecare centimetru al acestor 
fresce (și ele uriașe — atingind aproape 100 de m. 
lungime) să nu rămînă neocupat. Se regăsesc 
marile teme mitologice comune întregii Asii de 
sud-est, dar și o serie de elemente originale, 
așa cum ar fi panourile infățișind scene din 
viața de curte sau mari tablouri de viață ani
mală. Deosebit de frumoase sint așa-numitele 
„legături*, flori, arbori, frunze, coroane sculp
tate cu o grijă și cu o minuție deosebită. Și 
fiindcă vorbim despre sculptura khmeră, nu am 
putea omite în această atit de scurtă privire de 
ansamblu, faimoșii Iei. caracteristici acestei arte, 
prezenți nu numai in celebra alee ce deschide 
drumul către templul de la Angkor Vat ci și ia 
toate marile intrări ale monumentelor ce s-au 
păstrat pînă la noi. Sint, toate acestea, dovezi 
ale unei arte multiseculare, care și-a găsit ex
presia sa profundă, caracteristică, în arta de la 
Angkor sau Bayon, capodopere ale artei întregii 
Asii de sud-est
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