
Proletari din toate tarile, uniți-vâ I
ANUL XXI

25
(843)

Sîmbâtâ

24 iunie

1978

8 pagini

1 leu
Săptăminal editat de Uniunea Scriitorilor 

din Republica Socialistă România

„Eu am considerat întotdeauna artiștii plastici, ca și pe ceilalți creatori, de altfel, scriitori 
și artiști, ca foarte apropiați de întreaga activitate a partidului și statului nostru — ca să spun așa, 
ca detașamente active ale marelui front de formare a omului nou. Pentru a realiza împreună opera 
educativă de formare a omului nou, este necesar ca, într-adevăr, să mergeți ferm pe această linie, 
să faceți totul ca politica partidului nostru comunist — care corespunde intereselor vitale 
ale întregului nostru popor — să capete expresie în toate domeniile, inclusiv în arta plastică.4*

CONTEMPORANII NOȘTRI

NICOLAE CEAUȘESCU
din Cuvintarea rostită la Conferința națională a Uniunii Artiștilor Plastici

______________________________________________________________________________x
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Marea și unitara noastră familie
eare înalță omul

călăuzindu-se după con-
de numărul vizitelor, 
căci majoritatea din 
debutului in profesie

popor

U „Vieții ca o pradă" e aceasta :
„Conștiința măsura proporțiile de

zastrului care ar fi urmat iar instinc
tele tremurau : nu se știe ce-aș fi 

ajuns în viață dacă jocul întâmplării, (s.n.) al 
cărei erou eram,, s-ar fi destrămat și eu aș fi 
apărut in ochii învățătorului așa cum eram și 
nu cum, prin nu știu ce mister, credea el că 
sînt".

cesta idealul major,
a sub semnul căruia s-a desfă

șurat Conferința Națională a 
Uniunii Artiștilor Plastici, ono
rată de prezența, la deschide

rea lucrărilor, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a tovarășei 
Elena Ceaușescu,- a altor conducători de 
partid și de stat.

Prin întreaga lor desfășurare, prin 
manifestările prilejuite de momentul 
inaugural, lucrările conferinței au dat 
expresie adeziunii profunde a artiștilor 
plastici față de politica internă ți inter 
națională a partidului, stimei și prețuirii 
oamenilor de artă față de președintele 
țării, a cărui neobosită activitate îl 
ilustrează nu numai ca pe un mare om 
politic al epocii contemporane, a cărui 
personalitate este amplu apreciată în 
întreaga lume, ci ți ca pe un mare 
prieten al oamenilor de artă, ca pe un 
promotor strălucit al unei politici de afir
mare plenară, libere a creației artistice, 
inspirată din viața poporului și dedicată, 
cu o nobilă generozitate, acesteia. Cu
vintarea rostită de tovarățul Nicolae 
Ceaușescu, în deschiderea lucrărilor 
conferinței, a pus încă o dată în lumină 
atenția statornică a partidului, a con
ducerii sale față de destinul culturii 
românești contemporane, preocuparea 
continuă a de a crea condițiile și cli
matul necesar afirmării depline a tuturor 
oamenilor de talent- Răspunsul artiști
lor plastici — ca, de altfel, al tuturor 
creatorilor de frumos din România - 
față de o asemenea politică generoasă, 
care conferă artistului dreptul la o 
existență demnă, la împlinirea persona
lității sale, s-a materializat semnificativ 
în spiritul în care s-au desfășurat lucră
rile conferinței, în gravitatea cu care 
participanții la dezbateri au abordat 
problemele majore ale dezvoltării artei 
plastice. Pentru conștiința fiecăruia din
tre cei prezenți la acest forum democra
tic af culturii socialiste au constituit o 
veritabilă călăuză, repere majore de 
meditație și acțiune - ideile cuprinse -in 
cuvintarea secretarului general al par
tidului. „Se poate spune că tot ceea ce 
am realizat — afirma tovarășul Nicolae 
Ceaușescu - este rezultatul creației și 
muncii libere a întregului nostru popor, 
al conducerii sale de către partidul co
munist care, 
cepția revoluționară materialist-dialec- 
tică ți istorică, după principiile socialis
mului științific, aplică in mod creator, la 
condițiile țării noastre, adevărurile ți le
gitățile generale, asigurînd mersul ferm 
înainte al țârii pe drumul socialismului, 
pe drumul societății comuniste".

între numeroasele rezultate ale crea
ției și muncii libere s-au înscris ți îm
plinirile artistice, riguros evidențiate în 
cadrul conferinței. Cele circa 300 de 
opere, reunite în expoziția organizată 
cu prilejul conferinței, expoziție inaugu
rată și vizitată de tovarășul Nicolae 
Zeaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, 
de ceilalți conducători de partid și de 
;tat, propun o imagine edificatoare a 
iezvoltarii originale a artei plastice ro- 
nânești, a efervescenței creatoare care 
i cuprins întreaga țară. Lucrările în 
:are sînt evocate marile momente ale 
storiei poporului — formarea statului 
lacic centralizat sub conducerea lui 
lurebista, Revoluția de la 1848, cuceri- 
ea Independenței de stat a României 
1 1877, răscoalele țărănești din 1907, 
>rmarea statului național român unitar 
i 1918, naționalizarea principalelor 
tijloace de producție în 1948 —, orna- 
iul adus în lucrări de vibrantă sensi- 
litate conducătorului iubit al partidului

și statului nostru, creațiile inspirate d<n 
viața nouă a poporului se constituie in
tr-o veritabilă „dare de seamă* a mun
cii de creație, intr-o adevărată oglindă 
a căutărilor ți împlinirilor artistice. Cei 
peste 1 400 de membri ai Uniunii Artiș
tilor Plastici — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — au trăit 
cu îndreptățire sentimente de satisfac
ție, izvorîte din conștiința participării 
active la viața artistică a țării, partici
pare reflectată in cele 2 700 ae expoziții, 
deschise în ultimii cinci ani, cuprinzind 
peste 100 mii de lucrări, expoziții ce au 
fost vizitate de peste 1 milion de iubitori 
ai artei —, în contribuția la activitatea 
editorială, materializată in albume de 
artă, în cărți a căror ținută grafică 
atestă ți ea maturitatea artei plastice 
contemporane.

Eveniment cu adinei implicații în via
ța culturală a țării ți, in primul rind, în 
activitatea creatoare a tuturor picto
rilor, sculptorilor, graficienilor țării, Con
ferința Națională a Uniunii Artiști
lor Plastici, desfășurată în mod fericit 
sub semnul ideilor și cerințelor formulate 
în cuvintarea secretarului general al 
partidului, va determina, fără îndoială, 
un nou avint al creației din acest do
meniu, o superioară dezvoltare a tradi
țiilor luminate ale artei plastice româ
nești care — prin tematica ți măiestria 
artistică — va îmbogăți patrimoniul na
țional cu noi opere, punînd in valoare 
tot mai pregnant talentul și forța crea
toare ale oamenilor de artă, virtuțile 
spirituale ale poporului român, răspun- 
zind cerințelor legitime ale poporului, 
dovedind, într-o mare diversitate de for
me, că socialismul deschide perspective 
reale pentru afirmarea creației libere, 
pentru făurirea unor opere de inalt ni
vel social ți artistic.

Luceafărul

Neîndoios, fraza aceasta a fost forjată în mod 
egal de amintire și de operă. Oricum, există in 
opera de inceput a lui Marin Preda, cu linii 
apăsate subliniat, momentul in care conștiința 
ia act de sine : este, clipa ieșirii din somn, a 
ieșirii din inerția biologică, Eroul se bucură, 
cu o mirare sesizată fin de autor, că există ca 
ființă gînditoare. Literatura timpurie a lui Marin 
Preda este bogată in „momente ale trezirii" ; 
am putea să observăm că in Intîlnirea din pă- 
minturi „deșteptarea" reprezintă un leit-motiv 
cu semnificații multiple. Scriitorul ia cunoștință 
de sine așa cum personajele lui iau cunoștință 
de valoarea lor ; trezirea înseamnă și intrarea 
într-o stare (lume) ce face prielnică oovestirea, 
narațiunea. „într-o dimineață de toamnă. înainte 
de revărsatul zorilor, Vasile Cătină se trezi de
odată din somn cuprins de o spaimă grozavă"» 
sună prima frază a Colinei. Opera incepe prin- 

-tr-un refuz al cotidianului banal, prin refuzul 
liniștitei curgeri a evenimentelor. Povestirea 
dezechilibrează viața inertă, existența vegeta
tivă : ea se ocupă de cei care iau cunoștință de 
trezia lor. Literatura devine o problemă de 
conștiință : o intrare în altă lume are loc prin 
această „trezire". Uneori (ca in Amiaza ae vară) 
somnul, ca și trezirea, sînt consemnate pentru 
a da echivalență unui pastel dar și unei super
stiții. în numita schiță, trezirea e multiplicată 
prin, vocea soțului care le aduce la realitate pe 
femeile capabile a-și lăsa imaginația în voia 
ei : după prima trezire, cea care le introduce 
pe cele două femei, odată cu cititorul. în zona 
ficțiunii (superstiției) cea de a doua le așează 
în ritmurile firești ale existenței. în întîlnirea 
din păminturi trezirea personajului e simbolică 
(dar și reală), la începutul părții a treia („Cînd 
se trezi dimineața, auzi un pilpiit de aripi, apoi 
cîntecul lung al cocoșului. într-o fulgerare, flă
căul simți in el bucuria zilei..."). Tot simbolică 
e și lupta în care tînărul trebuie să-și ia in 
posesie realitatea, lumea nouă a sa. Textul în
tâlnirii.» este programatic, personajele lui Marin 
Preda evoluînd sub semnul lui.

Și celebra Desfășurare incepe tot cu o „tre
zire" : „Iile Barbu se trezi din somn cu ochii 
limpezi, ușor și liniștit, ca din nimic, cu toate 
că se culcase seara frint de osteneală (s.n.). Se 
trezi ca de obicei, cu capul la marginea căpă
tâiului (...). „Uite, domnule, s-a făcut dimineață", 
gindi el cu mirare. Odată cu „trezirea" perso
najul intră într-o lume nouă în care domnește 
o ordine nouă, ce trebuie a fi înfățișată citito
rului. Ea este o lume exemplară, care se inau
gurează printr-un erou exemplar. Dacă opera 
lui Marin Preda este a unui clasic asigurînd 
echilibru] prozei românești de azi. Viața ca o 
pradă este ironia pe care, din înălțimile sale, 
o adresează raționalului pe care scrisul său se 
întemeiază. într-un edificiu clasic. Viața ca o 
pradă e o carte „anticlasică".

Există un halou de poezie ce înconjoară fap
tele iluminate de memorie : tui șir de interoga
ții ale scriitorului încearcă să tranșeze intreba- 
rea-supratemă a cărții : există, în existența scrii
torului (ce se mărturisește) o predestinare ? 
Poezia predestinării (ca temă literară) este cea 
care dă mare intensitate poetică unor momente 
ale narațiunii. Nicolae. cel ce voia să inventeze

1 ACEST NUMĂR
Festivalul național „Cîntarea Români- 

“ • Poeme de Gheorghe Tomozei • 
eke Gâbor • Mihai Ursachi • Stelian 
mcea • Cronica literară de Ov. S. 
■ohmălniceanu • Viața cărților • Va- 
* de Al. Piru • Fragmente critice 
igen Simion • Cartea cu prieteni 
inuș Neagu • Atelier literar de 
imitreseu • Revista străină • Sport

de 
de 

Geo

iviziunea muncii gazetărești în cadrul 
echipei de presă care a realizat repor
tajul recentei vizite a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in județe din 
Transilvania mi-a oferit prilejul me

morabil de a trăi acest eveniment alături de 
muncitorii, ori mai bine zis tinerele munci
toare de la întreprinderea de tricotaje situată 
pe platforma de est a orașului Miercurea Ciuc, 
platformă ce mai cuprinde încă două unități 
ale idustriei ușoare, respectiv întreprinderea de 
confecții și Filatura de lină pieptănată, o fabrică 
de produse lactate și. cunoscuta de pe acum, 
întreprindere de tractoare pe șenile, toate crea
ții ale ultimului deceniu. Pregătirile de întim- 
pinare a mult iubitului conducător și emoțiile 
erau în plină creștere încă de la prima oră a 
dimineții, dar odată cu apariția elicopterului 
prezidențial în zarea orașului, peste crestele 
muntoase din apropiere, parcă un vînt proaspăt 
a făcut să freamăte și mai viu atît culoarele 
mulțimii aflate pe artera ce străbate platforma 
industrială, cît și cele din fața incintei Între
prinderii, ca și halele productive. Plutea în at
mosferă o mare solemnitate, dar una intimă, 
caldă, de familie care așteaptă să revadă în 
mijlocul ei pe cei mai dragi ai săi. Trecerea 
înalților oaspeți spre Filatura din imediata ve
cinătate a ridicat la maximum temperatura en
tuziasmului odată cu nerăbdarea întilnirii, cea 
de-a treia a destoinicului colectiv cu 
general al partidului căruia această 
dere îi datorează totul, de la decizia 
ei în 1968, la inaugurarea din 30 
1969 și dezvoltarea ulterioară, etapă 
Nu mai departe decît la ultima vizită, după cum 
s-a consemnat în presa cotidiană, ca urmare a 
indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în dialogul de lucru purtat la fața locului, ca
pacitatea productivă, prin amplasarea de noi 
utilaie în spatiile insuficient folosite, a crescut 
cu 18 la sută, în timp ce produsele de calita
tea I au atins un procent de 98 la sută față 
de numai 90 la sută la precedenta vizită în 1976. 
Valoarea producției nete din acel an s-a reali
zat în primul semestru al lui 1978. Fiecare nouă 
vizită. începînd din 1971, cînd a avut loc prima, 
a însemnat. în fapt, o nouă etapă în viața și 
în realizările acestui colectiv. De altfel, din dis
cuția cu citeva grupuri de tinere muncitoare, 
am ratat că ele își sooct vechimea nî muncă 
am constatat că ele își socot vechimea în această

întreprindere In funcție 
Vechime e mult spus, 
aceste fete sînt la virsta 
și în viață, nu demult ele absolvind fie școala 
profesională, fie cursurile de calificare organi
zate aici. Cele mai multe vin de la țară, din 
județele Harghita. Covasna, Mureș, dar și din 
cele de peste munți. Bacău, Neamț, Suceava, 
Iași ba chiar. Vaslui. Ele se înțeleg de minune, 
nu numai verbal, căci cuvintele românești, in 
dulcea rostire moldovenească și cele maghiare 
în rostirea secuiască se împletesc întocmai 
ca firele viu colorate în tricotajele 'or, dar și 
la căminele muncitorești pentru nefamiliști, în 
blocurile din cartierul nou, învecinat, ,.Tudor 
Vladimirescu", unde tinerele familii au primit 
locuințe sau In formațiile artistice unde ginga
șele trilesești alternează cu învăpăiatul ceardaș. 
Dar ceea ce le unește în cel mai înalt grad este 
dragostea nețărmurită față de oaspetele care din

Niculae Stoian
Continuare în pag. a 7-a

secretarul 
întreprin- 
construirii 
decembrie 
cu etapă.

in Cornel Ungureanu
Continuare în pag. a 6-a

Conferința națională a artiștilor plastici a adns, incă o dată, in 
actualitatea conștiințelor, ca un îndemn, cuvintele secretarului 
general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. cuprinse in 
Cuvintarea la Congresul educației politice și al culturii socialiste ; 
„Sorbiți apa limpede, răcoritoare și veșnic vie a izvoarelor patriei 
noastre socialiste".

Din magistrala Cuvintarc a președintelui țării la actuala Con
ferință națională a U.A.P. desprindem importanța deosebită ce 
se dă muncii de creație a artiștilor plastici din România, prețui
rea față de arta plastică și slujitorii ei. a căror operă izvorăște 
din dorința de a contribui la elevarea vieții spirituale a po
porului, la făurirea omului nou. devotat cauzei socialismului, 
idealurilor partidului nostru comunist.

Acestui adevăr de netăgăduit, slujit de pictori, sculptori, grafi
cieni. ii dau expresie participanții Ia dezbaterea noastră.

• Semnează : • Ion Vlasiu • Octav Grigorescu • Șerban 
Epure • Sabin Bălașa • Balogh Peter • Gh. Iliescu-Câlinețti 
• Constantin Lucaci • Mihai Gheorghe.Vitralii muzicale mureșenei

INSTANTANEE

Despre sublim

e Valea Mureșului, acolo 
unde copacii ascund cercuri 
echilibrate, in stare să răs
pundă cu înțelepciune vibră
rii, muzica iși vede de cos

mogonicele ei rosturi.
La Reghin se construiesc viori : co

pacul care face legătura intre pămint 
și Calea Lactee, copacul desenat în 
vechime cu trup de om, este aici „mo
lidul de rezonanță" : prin trunchiul 
secționat se văd ca într-o busolă ine
lele către nord mai apropiate, către 
sud mai îndepărtate, în anii de sece
tă strinse. în anii ploioși mai deschi
se. Viori cu fibre egale : înseamnă ani, 
cu o climă constantă, ani de armonie 
a naturii. La fel, concertele asculta-

te au fibra egală, ani de armonie ai 
unei filarmonici cu înterpreți de pri
mă valoare.

A VIII-a ediție a „Zilelor muzicale 
tirgumureșene" așează asemenea unui 
magnet firele vieții muzicale într-o 
ordine nouă. Este prezentată într-un 
concert special violenă, instrument 
creat de muzicologul inventator Ion 
Delu ; răspunzînd nevoii de instru
mente tranzitorii, violenă și-a lămurit 
necunoscutul timbru prin partituri cla
sice (Bach, Paganini) dar și prin 
creații ale compozitorilor contempo
rani, îndeosebi transilvani : o sonată 
concertantă cu tratare modal-cromati- 
că pentru violenă, viobassa și coarde, 
semnată de I. Hencz ; „Metamorpho-

sae giocose" pentru vioară, violenă și 
violoncel de E. Terenyi ; „Quadrici- 
nium 11“ pentru flaut, violenă. vibra- 
fon și harpă de T. Fâtyol. Cele „Trei 
crochiuri" de Gr. Nica prezintă viole- 
na ca solistă într-o lucrare cu aspect 
dodecafonic, bazată însă 
principii de construcție ;
Gh. Șoima îi conferă un 
sod. Prezentarea datorată
Boldizsâr s-a integrat atmosferei sim
pozionului muzicologic ce precedase

a mulți scriitori și artiști, Voltaire își 
iubea uneori mai mult operele de 
mina a doua, decît cele unanim recu
noscute drept capodopere. Astfel el a 
rămas neplăcut surprins că Istoria

Imperiului Rusiei sub Petru cel Mare (1759) a 
avut mai puțin succes decît Istoria lui Carol al 
XII-lea (1731). Găsim expresia motivată a aces
tui sentiment în povestea sa, Omul cu patruzeci 
de scuzi (1768) :

„S-a pus întrebarea de ce prefera lumea să 
citească istoria lui Carol al XII-lea, care și-a 
petrecut viața distrugind, aceleia a lui Petru cel 
Mare, care și-a consumat-o creînd. Am tras 
concluzia că slăbiciunea și frivolitatea sînt cauza 
acestei preferințe ; că in timp ce Carol al 
XII-lea a fost Don Quijote al NorduIUi, Petru 
i-a fost Solonul ; că mințile superficiale preferă 
eroismul extravagant, marilor vederi ale unui 
legiuitor ; că amănuntele întemeierii unui oraș 
le plac mai puțin decît temeritatea unui bărbat 
care înfruntă zece mii de turci numai cu sluji
torii lui, și că în sfîrșit cititorilor le place mai 
mult să se distreze decît să se instruiască. De 
aci urmează că o sută de femei citesc Halimaua, 
împotriva uneia care citește două capitole din 
Locke".

pe severe 
„Balada" de 
rol de rap- 

lui Csiky

Cu acest compliment către defuncta doamna 
du Châtelet se încheie interesantul paragraf, care 
însă nu ne-a putut convinge.

Istoria lui Carol al XII-lea, despre care Bru- 
netiere spunea că a fost compusă ca o tragedie, 
nu este povestea vieții unui nebun, ci a unui 
mare rege viteaz, dar nenorocos, răpus de un 
glonte în miezul existenței lui, cind era din nou

Grete Tartler
Continuare în pag. a 5-a

Șerban Cioculescu
Continuare în pag. a 2-a



ub titlul atracțios, dar 
și îndreptățit — așa 
cum se dovedește pină 
la urmă — Un roman
epistolar, facem cu

noștință cu corespondența în
tre Ion Negoițescu și Radu 
Stanca, purtată de-a lungul ani
lor 1947—1961. Coperta evocă 
Sibiul, prin care cei doi amici 
și-au dus noctambulele, nesfir- 
șitele și peripateticile discuții, 
unde umbre hoffmann-lene a- 
lunecă pe ziduri vechi și sint 
imaginabile aventuri stranii ca 
în „Balada studențească1* a au
torului „Horei domnițelor**. E 
si polul magic al coresponden
ței. aș putea spune generatorul 
ei. Prietenii nu mai au prilejul 
colocviilor de altădată ; vre
murile pun mereu spații între 
ei. Negoițescu e cînd la Bucu
rești, încercind să-și găsească 
fără succes mijloace de trai 
prin scris, cînd prizonierul Clu
jului, unde ocupă diverse sluj
be precare. Radu Stanca rămi- 
ne claustrat mult timp în Sibiu, 
solitar, bolnav, avid să mai 
poată schimba cu cineva un cu- 
vint. Cînd începe să aibă succes 
profesional, își descoperă ma
rea iubire și se căsătorește, a- 
junge să fie acaparat de tre
buri, sau lipsește la rindul său 
din „domolul" burg. Dacă re
vederile amicilor ar fi fost mai 
dese și realizabile fără prea 
mari greutăți, toată corespon
dența aceasta de ardente inte
lectuale, silite să sufere o com
bustie mocnită, poate nu lua 
naștere niciodată. Așa, ea exer
cită o funcțiune suplinitoare; e 
un substitut al preumblărilor și 
dialogurilor interminabile din 
anii studenției sibiene.

„Romanul" epistolar se reali
zează pe două planuri. E intîi, 
al acestei prietenii născute sub 
zodia lecturilor și patimii lite
rare. Mă duce gindul îndată la 
corespondența dintre Jacques 
Reviere și Alain Fournier publi
cată in 1928. nu după 1945 cum 
s-a spus. Aceeași escaladare 
juvenilă și entuziastă a munți
lor inimii, după vorba lui Rilke. 
O egală nevoie de împărtășire 
grabnică a revelațiilor lecturii. 
Le apropie, în sfîrșit, un simi
lar dispreț pentru centrele me
tropolitane și viața lor inte
lectuală superficială, mondenă, 
față de cea autenticizată prin 
recluziunea provincială, aver
siunea afișată ascunzind Insă 
dorința cuceririi capitalei.

cronica literară

I. Negoițescu —

Radu Stanca

Un roman epistolar

Uimitoare e seriozitatea aces
tor tineri, pregătirea lor și de- 
săvîrșirea ei necontenită prin 
lecturi asidue, grele. O adevă
rată voluptate a cufundării în 
tomurile marilor filozofi și au
tori clasici ii stăpînește pe epis- 
tolieri. Mai cu seamă Negoițes
cu își face mereu programe de 
studiu sistematic și le îndepli
nește conștiincios. După „Das 
Problem des geistigen Seins" de 
Hertmann, ia hotărîrea să exa
mineze toată opera ginditorului. 
Intercalează între parcurgerea 
volumelor acestuia lucrări de 
Oskar Walzel, Dilthey și Spen
gler. Prin Maritain intră în 
Sfîntul Toma și, apoi, îi ia la 
rînd pe scolastici. Paralel ci
tește pe Thomas Mann și Gott
fried Keller. Stanca îl urmea
ză, firește nu cu o egală bu- 
limie, dar destul de stăruitor și 
atent. Străbate tot teatrul lui 
Kleist, îl recitește pe Shakes
peare, în căutarea uneir piese 
mai puțin jucate, ca să-i redac
teze caietul de regie. în timp 
ce montează „Gaițele" se de
lectează cu Hofmannsthal, pe 
care-1 epuizează. Amîndoi as
cultă vrăjiți mu2ică la radio, 
pîndesc concertele eveniment și 
își comunică impresiile resimți
te după audiție. Schimbul de 
idei estetice între ei e foarte 
viu și are loc la o mare înăl
țime ; tinerii nu cunosc tabu
uri spirituale, își permit să ju
dece aspru autori reputați. Ne- 
gofțescu mărturisește fără sfia
lă o neaderență la Dostoievski, 
îl execută în cîteva rinduri pe 
Cocteau. Intră într-o dispută cu 
Stanca privitor la Caragiale. 
Judecățile fac apel mereu, ’a 
argumente axiologice și filozo
fice solide. Fără tensiunea idei
lor. nimic nu le pare intr-ade
văr înnobilat, „euphorionist".

Fiindcă, ținem aici, la roma
nul amiciției intelectuale, să 
notăm că scrisorile sint redac
tate pentru a fi publicate cînd- 
va, ulterior adică, păstrează o 
ținută artistică vizibilă, au tur
nura elegantă a frazei destinate 
tiparului ; nicăieri nu au loc 
poticneli sau sint lăsate, din 
fuga condeiului, neglijente sti
listice. Tonul colocvial e ușor 
butonat chiar și în conținut, ti
nerii se feresc să fie frivoli, 
lucrurile care frizează zonele 
mai joase ale existenței sint 
numite delicat, cel mult „pi
cante". Experiențele vieții zil
nice sint curățate de orice zgu
ră prea terestră. Sint mărturi
site, bineînțeles, și umilințe, 
lipsuri penibile, nevoi vestimen
tare imperioase, neîmplinite ; 
totuși, relatarea leapădă pe 
drum amănuntul sordid sau 
măcar crud și revine neîncetat 
la planul curat al spiritului, 
chiar în momentele de dezilu
zie.

Sigur că, sub raportul spon
taneității și autenticității trăi
rilor comunicate, corespondenta 
pierde astfel din valoarea do
cumentară, ba poate chiar psi
hologică, în direcția cunoaște
rii mai profunde a protagoniș
tilor. E puțin straniu ca doi 
tineri, supuși atîtor tribulații, 
sguduiri sufletești și frustrări 
sociale să converseze tot tim
pul fără familiarități, izbucniri 
verbale necontrolate, rămînînd 
imperturbabili sau, după o ex
presie călinesciană, „solemni și 
eleganți". Există, neîndoios, pu
țin teatru aici. Să nu uităm că 
unul din epistolieri îl avea în 
singe, iar celălalt arată un in
teres aprins spectacolului. Pe de 
altă parte — și faptul se Încar
că de semnificați), ciștigind 
în altfel, indirect, of. valoare do
cumentară, istorico^literară, ba 
chiar revelatorie păntru o anu
me mentalitate intelectuală din 
anii respectivi.

Deținem mai întîi o dovadă 
elocventă asupra conștiinței pre
coce de sine a „cerchiștilor", în
crezători în valoarea lor, fără 
umbra vreunei dubiu. Peste elo
giile reciproce și repetarea ideii 
nu puțin prezumțioase dar scu
zabile prin vîrsta emițătorului, 
că abia „euphorionismul" va 
face să înceapă adevăratul cla
sicism românesc, înscriind pe 
orbita universului cultura noas
tră. stilul epistolelor vădește o 
certitudine interioară. Ea e ma
nifestă la Negoițescu. care are 
neobosite proiecte grandioase. 
Stanca — să recunoaștem — dă 
și semne de trac. Dar e mai 
mult o formă de modestie tem
peramentală și avem tot dreptul

să o suspectăm la un om care 
a fost și actor ; convingerea in 
valoarea deosebită și durabili
tatea pieselor sale, mai ales, se 
lasă repede ghicită. Descoperim 
apoi chiar confirmarea ipotezei 
in declarații de satisfacție ex
primată deschis. Oricum, fără o 
acută autoconștiință a valorii, 
toată corespondența aceasta, ți
nută în stilul modelelor ilustre 
anterioare, ar fi ajuns repede 
un joc pueril fără sens. Nu 
lipsește nici convingerea că și 
mulți dintre ceilalți „cerchiști" 
\x>r marca literele românești. 
Negoițescu are, neîndoios, 
..flair". E și franc cu noi, lă- 
sîndu-ne să vedem că n-a mi
zat de la început, cum am fi 
crezut, pe Doinaș îndeosebi. 
Multe pronosticuri s-au adeve
rit însă.

Interesantă e și noțiunea de 
„euphorionism". care ar defini 
mai exact tendințele „Cercului 
literar din Sibiu". Termenul ră- 
mîne destul de nebulos. dar 
dincolo de accepția foarte largă 
pe care tind să i-o dea episto- 
lierii. chiar cînd invocă anumi
te note distinctive (tragicul șl 
dimensiunea etică), cîteva tră
sături caracteristice orientării 
se lasă surprinse. Clasicismul 
acesta a fost un soi de neoro
mantism de tipul secesionist 
german. Ca mentalitate litera
ră. sibienil aduc mult cu mem
brii vestitului cerc al lui Ste
fan George. Si simpatiile pen
tru Hofmannsthal bat tot In
tr-acolo. Nici cu alti autori ger
mani frecventați. Gundolf. Kla- 
ges. nu ne aflăm altundeva.

Pină și împingerea ideii au- 
tonomismului estetic către o 
..religie" a artei a existat prin
tre colaboratorii fa’moaselor 
„Blătter fur die Kunst". Ei au 
cultivat și o asemănătoare.mis
tică a amiciției..*cu fervori Ne
cruțătoare si căutări de comu
niune totală în spirit. Să reți
nem că s-au numit la rindul 
lor, „neoclasici", deși tumultul 
interior, gustul absolutului, spi
ritualismul cu înclinații irațio
naliste si mai ales lirismul idei
lor îi situau la antipodul olim- 
p’an’smnlui. „Euphorionismul", 
privit dintr-o perspectivă mai 
nutin amb’tiorasă. ar fi pur și 
simplu o intelectualizare spo
rită a literaturii noastre, prin 
reclamarea unei conștiințe axi- 
o’oe’ce. neapărat necesară și 
creatorilor. „Cerrh'Știi" au dat 
numeroși crit’ci remarcabil’. în 
afară de Nego’tescu. pe Reg- 
man. Balotă. Radu Enescu. Dar 
eh’ar ooet” (Stanca. Doinaș) 
s-au dovedit comentatori de 
tnn’tă riscă ai literaturii. Nu e 
întîmplătoare. sub acest raport,

schițarea unei apropieri de Că
rnii Petrescu.

Revelatoare pentru o anumită 
mentalitate intelectuală proprie 
momentului istoric e și forma 
de închidere in „turnul de fil
deș" a epistolierilor. Mai ni
mic din frămintările social-po- 
litice ale epocii nu trece direct 
în corespondenta celor doi 
amici, dar, subteran, toată e 
agitată de ele. Practic, consta
tăm faptul mărturisit de I. Ne
goițescu în rîndurile dinaintea 
scrisorilor : locatarii „tumulul 
de fildeș" resimt dureros ne
voia de' public. Merită mențio
nat aici rolul salutar jucat de 
critic. O adevărată demon-e a 
afirmării îl stăpînește ; el în
treține speranțele celorlalți, le 
fixează programe de lucru, îi 
cheamă la răspundere. atunci 
cînd riscă să-si uite datoriile 
fată de vocația lor creatoare fie 
si din motivul fericirii persona
le. Fără atita tenacitate, eferves
centă. himerism molipsitor — as 
îndrăzni chiar să spun — nu știu 
dacă multi „cerchiști" n-ar fi 
descura iaL

Romanul prieteniei intelectua
le e si unul al amiciției pur si 
simple. Ultima introduce și o 
epică mai încordată in text Mo
mentele inerente de neînțelege
re stimesc crize puternice si cer. 
spre a fi invin.se. asigurări noi 
ale unui devotament fără mar
gini. Intervine apoi amorul, pri
mejduind amiciția prin disper
sarea interesului afectiv. Priete
nii fac eforturi să deoăsească o 
situație adolescentină pentru a 
se adapta experiențelor mature. 
Lucrul nu e ușor si provoacă 
reacții psihologice neprevăzute. 
Epistolierii trec pe rind la rolul 
de confident, fiind nevoiți să în
curajeze. să consoleze sau să 
dea consilii, după cum evoluea
ză furtunile amoroase. In ciuda 
stăruinței. marea iubire a lui 
Stanca, mariajul si apoi pater
nitatea. răcesc fatal febrele a- 
micale studentesti. Scrisorile 
poetului se răresc. Negoițescu 
își începe de aceea, in 1959. o 
misivă astfel : „Dragă Radule, 
cu toete că probabil n-ai uitat 
cu desăvirșire, țin să-ți atrag 
atentia că cel ce iti scrie e un 
vechi prieten din vremea stu
denției". Si continuă pe o linie 
ironică : „Va fi nevoie desigur 
de un oarecare efort de memo
rie ca să-ți reamintești de mine: 
sint neschimbat, tot brunet, tot 
cu ochelari si tot la fel de pitic".

Amiciția nu piere, rămine in 
fond la fel de solidă dar ia o 
formă simplificată, practică, pe 
care o colorează ușoare melan
colii pentru ceea ce fusese altă
dată. Păcat că lipsește cores
pondenta. în măsură a puncta 
finalul tragic al „romanului epis
tolar". sfirsitul timpuriu cunos
cut de Radu Stanca, atunci cînd 
norocul părea să-i suridâ mai 
mult

Că realitatea reușește să facă. 
In cazul de fată, concurentă fic
țiunii. ne-o dovedește o consta
tare surprinzătoare Din scrisori
le alăturate prind vieți două 
personagii foarte expresiv con
turate, ca intr-un veritabil ro
man : agitatul Neao. ootimistul 
incorigibil, incisivul cu vocații 
de Saint-Just pe tărimul litera
turii. studiosul si dispusul la 
faceții gustă torul expert, sen
zualul împins să-si teatralizeze 
sentimentele : mai interiorizat. 
Stanca, stă pin It de ambiția tra
valiului executat fără cusur, 
chiar atunci clnd nu-1 pasionea
ză, lnflăcăratul care arde efec
tiv In iubire, purtătorul măștii 
diletantului, deși are dexterita
tea maestrului, indecisul, Întris
tatul încă înaintea luptei cu 
voievodul său „între patruzeci 
de steaguri" si neștiind pe care 
să-l aleagă.

Instantanee reușite ale altor 
„cerchiști" sau cunoștințe comu
ne populează si ele corespon-* 
denta animind-o. Cartea lasă la 
capătul lecturii senzația unei 
plăcute băi spirituale, nu fără 
a sugera si destule traume ome
nești grave, ascunse însă orgo
lios si dibaci sub haina dialo
gului intelectual subțire.

Ov. S. Crohmălniceanu

viata cărților

Documentele 
unei atitudini

de rUzboi

Mihaii

• Propunindu-și cercetarea aspectelor legate de acti
vitatea din perioada primului război mondial a lui 
Mihaii Sadoveanu și a modului cum reflectă opera sa 
această epocă. Virginia Mușat •) a cunoscut, desigur 
dintr-un început, bogăția, măcar cantitativă, a mate
rialului. Autoarea încearcă să epuizeze documentele 
urmărite cronologic, punlnd in evidență pe acelea dove
ditoare nu numai a unei atitudini semnificative In fața 
evenimentelor, ci și copleșite de o expresivitate 
specifică.

Virginia Mușat se retrage cu iiscreție In umbra docu
mentelor pe care ie alege și ie Îmbină cu inteligență, 
pentru a ne oferi pe cit posibil, veridic șl comolet, 
chipul omului și scriitorului din acea vreme. O dată in 
plus se confirmă faptul că. dincolo de valoarea docu
mentară a textelor. Sadoveanu Iți conservă concepția 
lui estetică, chiar dacă dispersia genului implică o ca
pacitate mai redusă de construcție. înregistrarea eve
nimentului semnificativ pe care îl reprezintă aceste 
relatări, dominate de curiozitatea pină la amănunt a 
lui Sadoveanu. este consecventă cu concepțiile sale 
asupra condiției umane ața cum le manifestă opera sa. 
Portretul In mișcare insinuează portretul de ansamblu 
al societății eu toate contrastele ei ți care, de această 
dată, se reflectă intr-un singur gest. într-o singură 
at-.tudlne supusă observației.

De la jurnalul vieții de cazarmă („Amintirile căpra
rului Gheorghlță-j. pină la întîmplări din războiul de 
indeoendență ș: suita de articole din ziarul „România", 
luind pulsul fiecărei zile de război, scrierile Iul Sado
veanu implică aceeași atitudine de responsabilitate față 
de patrie ți față de omul simplu, necunoscut poate, 
însă erou, aceeași ținută morală. „în locul idealizării 
facile. Sadoveanu face încercarea de a privi trecutul ca 
pe o istorie organică condusă de legi proDrii in care 
dimensiunea omului obișnuit capătă proporții mitice, 
eroice* (p. 28).

Virginia Mușat contribuie prin intervențiile sale la 
deslușirea fiecărui nou aspect al acestor documente, 
atit in contextul operei, cît și al eoocli. inreglștrind cu 
precizie reacțiile produse .de cuvîntul sadovenian. Au
toarea urmărește firul biografic în permanență alături 
de răsfrângerile consemnate de scrierile acestuia, dez- 
văluindu-ne astfel și evoluția conștiinței sociale a Iul 
Sadoveanu.

Nu ne-am propus să analizăm numeroasele probleme 
legate de atitudinea civică a lui Sadoveanu, ce resniră 
agitat sau cu un calm Stăptnit în aceste pagini, care 
ni-1 arată o dată in plus, un apărător al aspirațiilor 
maselor, de partea cărora se află fftră tăgadă, nici cele 
trei scrieri care completează studiul Virginiel Mușat. 
Reușind punerea în evidență, sub un alt chip, a unui 
Sadoveanu făuritor de conștiință socială. Virginia Musat 
completează o pagină a istoriei noastre literare oină 
acum aibă. Prefața semnată de Al. Piru este in sine o 
contribuție de ordin bibliografic și filologic a problemei.

Andrei Roman
•) Virginia Mușat t „Mihaii Sadoveanu, povestitor șl 

corespondent de război*. Editura Militară, 1918.
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VARIA

Teatrul lui Alecsandri în ediție nouă
ditura „Minerva" a 
ajuns cu reeditarea lui 
Vasile Alecsandri la vo
lumul al cincilea care 
cuprinde primul volum

dintr-o serie de trei consacrate 
teatrului. Se reproduc în acest 
al cincilea volum primele două 
volume din ediția autorului pu
blicată în 1875 și care conți
neau 13 canțonete comice, trei 
scenete (se 
trei operete 
Volumul al 
de celelalte 
1875 (cu comedii și drame, 
clusiv drama Despot Vodă 
blioată separat in 1880), iar 
lumul al VII-lea și ultimul, 
volumele V și VI ale ediției o- 
riginale din 1884 și 1890, Far- 
mazonul din Hirlâu, Cinovnicul 
și modista, Sinziana și Pepelea, 
piese apărute numai în 
sau periodice, precum și 
măr de manuscrise. Să 
că Georgeta-Rădulescu 
gheru care și-a asumat 
sarcină nu va întîrzia s-o 
lizeze integral.

Să remarcăm apoi că acest 
prim volum, masiv, de aproape 
o mie de pagini (exact : 984, 
din care 145 sint note și va
riante), ne pune la dispoziție 
multe texte care n-au mai fost 
reeditate după război, texte 
integrale meritînd toată în
crederea reproducerii limbii 
scriitorului. O singură omisiu
ne, inexplicabilă, e aceea 
scenetei Vivandiera.

în note se precizează 
reprezentării și apariției 
cărei piese, lucru nu totdeauna 
ușor de stabilit, ce compozitori 
au compus muzica, ce actori au 
jucat. Se dau apoi variantele 
ultimului text voit de autor. 
Avem a face prin urmare cu o 
ediție critică in toată regula.

Deoarece ne-am ocupat altă
dată de teatrul lui Vasile Alec
sandri. aici vom face mici ob
servații subsld’are. De 
intr-o scrisoare către 
pub’’cată In 1964 de 
nineanu în volumul 
însemnări, Alecsandri 
pe la 1840 scena 
„abia se putea susține 
tă proastei alegeri a 
proaste traduceri", noi 
„împ'meau toate nevoile repre
zentațiilor". Pix^recourt cu dra- 
me’e sale si Kotzebue cu co
mediile lui. Marta Anineanu

dau numai două), 
și 13 vodeviluri. 

VI-lea va cuprin- 
două volume din 

in- 
pu- 
vo-

broșuri 
un nu- 
sperăm 

Dul- 
această 

rea-

a
data 
fie-

ptldă, 
Ubicini, 

Marta A- 
Scrlsori. 

arată că 
națională 

datori- 
unor 

au'ori
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n-a citit însă exact numele 
dramaturgului francez și l-a tran
scris Periercourt. Că este vorba 
de Guilbert de Pixereoourt, ce
lebrul autor de melodrame, ve
de oricine. Nu există nici un 
autor de drame francez cu nu
mele de Periercourt, cum tran
scrie și Georgeta Rădulescu- 
Dulgheru. în schimb Pixere- 
court, autorul pieselor Le Cha
teau des Apennins ou Le fan
tome vivant (1799), Coelina ou 
l’enfant du mistere (1800), Piz- 
zarre ou La conquete de Perou 
(1802) Robinson Crusoe (1805), 
Le Chien de Montargis ou La 
foret de Bondy (1814). Masers 
de Latude ou Trente-cinq 
ans de captivite (1834) etc. era 
jucat la noi cu Victor ou L’en
fant de la foret (1798) și tradus 
de Alecu Beldiman cu La 
Fille de l’exilâ ou Huit mois en 
deux heures, după romanul 
doamnei Cottin, Elisabeth ou 
les Exilăs de Siberie. Cit des
pre August von Kotzebue, din 
acesta se tradusese și repre
zentase pînă în 1840 : Men- 
schenhass und Reue (Urîrea de 
oameni și căi rea) de Gheorghe

Domokos Lehel j
„Rodnicie*

Peșacov și de maiorul Voines- 
cu II, Die Uniform des Feld- 
marschal's Wellington, Băbbet, 
oder aus zweyen Uebeln das 
kleinste (Rebel sau din două 
nenorociri cea mai mică), Das 
Intermezzo oder der Landjun- 
ker zum erstenmale in der Re- 
sidenz. (Boieriul întîia oară 
în Capitală sau Intermezzo) de 
Samuil Botezat. Wer weiss wozu 
das gut ist (Stefu nerod sau ce 
știi aceasta ia ce e bună) de I. 
Nitescu. Der blinde Gărtner oder 
die blfihende Aloe (Grădinarul 
orb sau aloiul inflorit) și Abend- 
stunde (Ceasul de seară) de Ian- 
cu Văcărescu. Lapeyrus. Die 
Schlaue Witwe oder die Tempe
ramente (Văduva vicleană sau 
temperamentele), Das Verlorne 
Kind (Fiul pierdut), Armuth 
und Edelsinn (Sărăcie și 
fudulie) de Gheorghe Asachi. 
Die TSchter Pharaonis (Fiica 
faraonului) de C. Negruzzi. 
Das Landhaus an der Heerstrasse 
(Cetătuia pe drumul tării) si 
Der Eremit aus Formentera 
(Pustnicul din insula Formente
ra) de Ion Barac si Die Kreuz- 
fahrer (Crucialii) de C. Letca.

Dintr-o scrisoare către Iacob 
Negruzzi din 1867 rezultă că 
Alecsandri ar fi scris si un cîn- 
ticel comic Piciu circi umărul, 
probabil pierdut. Voia să scrie, 
asa rezultă dintr-o scrisoare că
tre același din 1878. o trilogie 
istorică avînd ca eroi pe Jolde, 
Lăpușneanu și Despot-vodă. Pe 
ultimii doi i-a pus în drama 
Despot-vodă, iar din Jolde 
(Ion Joldea domnitor al Moldo
vei în septembrie 1552. înainto 
de Alexandru Lăpușneanu) n-a 
lăsat decît lista personajelor. 
Tot la o listă de personaje so 
reduce comedia Invidioșii despre 
care.l informează pe Ion Ghicit. 
Alecsandri viza pe cei care-1 cri
ticase la reprezentarea piesei 
Despot-vodă. precum S. Soimes- 
cu. cronicarul de la Presa si Fră- 
deric Dame, cronicarul de la Ro
mânul lui C.A. Rosetti. personaje 
din grupul acelor care cred că 
au făcut „cerul si pămintul". în 
fine Alecsandri vestea pe Ghica 
in 1880 că voia să scrie o dra
mă cu titlul Dezrobirea țiganilor 
(dintr-un proiect mai vechi. Ți
ganii. au rămas trei scene din 
actul I).

La bibliografia studiului său 
despre Alecsandri, G. Călinescu 
citează traducerea lui Edgar von

Here din Fintina Blanduziei apă
rută la Viena in 1885 Am Ban- 
duslscber Quell. Georgeta Rădu- 
lescu-Dulgheru ne informează că 
si Ovidlu a fost tradus în limba 
germană de Adolf Stern, tradu
cere publicată la Sibiu in 1886 
(Ovid. Schauspiel in vier Aufzu- 
gen). Versiunea lui Alecsandri in 
limba franceză Ovide. Opera en 
5 actes a apărut abia in 1957. 
Alecsandri făcuse libretul pentru 
prietenul său Charles Gounod. 
Opera a oompus_o însă C. Notta- 
ra intre 1941—1948 după un libret 
al cintăretului Sigismund Za- 
lesky.

în unele din piesele sale Alec
sandri reproduce cintece de lu
me. De pildă într-o variantă la 
Barbu Lăutarul figurează versuri 
din poezia lui Costache Conachi 
Zori de ziuă se revarsă: „Zori 
de ziuă se revarsă / Si eu ochii 
n-am închis / Cum să-i închid 
cînd ei varsă / Pîraie de foc a- 
prins ?“ Lăutarii nu scriau ei 
înșiși, difuzau doar versurile 
poeților.

Sceneta Stan Covrigarul a fost 
jucată in premieră la 25 noiem
brie 1865 în București cu Matei 
Miilo sub titlul Plăcintarul de la 
poarta Cismigiuiui.

Opera Crai nou cu muzica de 
Ciprian Porumbescu s-a jucat si 
sub titlul Corbul român, după 
numele personajului Moș Corbu. 
cfmpoiet bătrin. A fost repre
zentată astfel la Brașov în 1885 
și la Arad în 1870. Cintecul căpi
tanului de jandarmi Bujor: „Să 
trăiască vinul. ! Vinul si nelLnul. / 
Cit ii el de bun. / Te face ne
bun, / Că mereu te-ncintă / 
Cînd frumos el cîntă / Gîl, gîl, 
gil, gîl. gîl" pare scris de Vasile 
Alecsandri după un cîntec din 
Spitalul amorului de I. C. (loan 
Cantacuzino): ..Nimic nu-i ca vi
nul El ne dă odinul / Lumea 
sfîrșit n-are / Cînd golim pa
hare... / Suge măi fîrtate / Cît 
al sănătate... / Lie. lie. 11c. lie. 
lie..."

Și în vodevilul Arvinte și Pe
pelea în care a jucat în 1869 pe 
scena teatrului de la Copou poe- 
ta Matilda Cualer se află cuple
te de aceeași sursă, subiectul 
însuși al piesei fiind extras din 
Anton Pann: „Să trăiască vi
nul » / El scoate veninul / Deci 
să-1 bem. cioc. cioc. / Cioc, cioc 
și noroc.„“ ; „Glu, glu, glu, su
fletul meu ride. / Glu. glu, glu, 
raiul se deschide. / Glu, glu. glu, 
glu, glu. glu / Și oricare chin / 
Eu mi-1 Înec in vin. / Chiu".

Pentru poezia bahică a lui 
Alecsandri a se vedea si postu
ma Cintecul lui Noe junior.

Al. Piru

• Alcătuită dintr-o «uită de reportaje, poeme, pagirn <lc 
memorialistică, notații jurnaliere pubUcate in reyiauic J- 
terare sau In ziarele ultimelor două decenii șl jumătate, 
Dobrogea de aur*) apare totuși ca o carte unitara pe care 
Traian Coșovel o subordonează unei idei de monografie. 
Este vorba, după cum se poate lesne înțelege, de mono
grafia unul ținut scrisă ca o replică șl ca o datorie de 
onoare de care autorul, cetățean al Somoyei, vrea sa se 
Achite Integral. Polemic și sentimental, mimetic în . iciui liiDerbolic^după cum vom vedea, sau original în soluțillQ 
de exprimare a unei viziuni, Traian Coșovei a dat la 
iveală o carte, cum puține se întiinesc în literatura de azi, 
(literatură bogată totuși in culegeri reportericești) despre 
oamenii, viața, geografia, prezentul unei provincii cu_ o 
bogată tradiție. Modelul urmat și contrazis totodată, parcă 
pas cu pas. în acest tablou al pămîntulul natal, este acela 
din Tara de foc și Tara de apă, celebre reportaje-memo
rial din cunoscuta „tetralogie" a lui Geo 
cârtii e prilejuită de aniversarea a o sută de “e.J® ținerea Independenței a acestei vechi provincii românești , 
rațiunea ei se Întemeiază pe cerința unei 
adincime a noii configurații a Dobrogei în anii Șoclalis- 
mulul. Rezultatul va fi o interesantă lucrare ce va interesa 
etndva. cred, și pc un geograf, istoric, etnolog, antropo.og. 
fOriofrjg. Capacitate* de a vibra la
textului autorului e și ea moartruos-cosmlcA 
exprimat uneori In versete cu tnn 
prozaismul notației reportericești, 
nici turnați adeseori abuziv în text 
cu orice preț pitorescul realului 
grăbite, ușor emfatice, cu aspect 
ducție. Diatribelor lui Geo BOgza 
înfiereze macularea naturii și alienarea 
prin tehnicizarea capitalistă, fi f 
oarecare fetișism al mecanizării.
de jocul volumelor în spațiu și de estetica produsului fi
nit : la termocentrala Ovidlu „mii de vagoane de cărbuni, 
prefăcuți în pulbere, sau nuri de păcura sint azvîrlite de

biblic, încălzește 
al termenilor teh- 
pentru a se vîna 

nud. a evaluărilor 
de grafic de pro
ca re urmăreau să 

-—a naturii umane 
corespunde aici un 

uaitvo.c -• __________ Autorul este un
admirator entuziast al peisajului industrial ineîntat mereu 
de jocul volumelor în spațiu și de estetica produsului fi
nit : la termocentrala Ovidlu „mii de vagoane de cărbuni, 
prefăcuți în pulbere, sau nuri de păcura sint azvtrlite de 
presiuni asemănătoare uraganelor dobrogene in unașele 
focare ale termocentralei. Ard acolo in focare, ca Intr-o 
catastrofă cosmică cu temperaturi colosale. Apa lacului 
Siut-ghlol, curățită chimic, este adusă șl închisă în mii 
de țevăril, In aceste focare"... : la Somova, după o mai 
puțin reușită comparație, „Don Quijote a fost primul mi
nier* : In Deltă notează cu satisfacție reporterul, „me
canizatorul a biruit El se află, cu toate forțele vertiginos 
crescinde. în inima Deltei* ; un mineralier construit la 
Constanța este văzut „ca un simbol, ca un mesager ai 
dezvoltării și al înfloririi industriale și umane*. Autorul 
nu are sentimentul tragicului. El idilizează $1 acolo unde 
obiectul ie pliază pe dispoziția sa vom avea și paginile 
lui cele mai interesante. Ceea ce ni se pare a fi axul va
loric al acestei „cărți* a Dobrogei este talentul autorului 
de a transmite îneîntarea trăită înaintea peisajului acestui 
ținut, tot timoul parcă nou, nemaiștiut. Stnt pasaje, pa
gini, care ar merita citate copios șl. dacă ar fi să indicăm 
cîteva, ne-am glndi la delicata definire a ță,inului marin 
prin eomoaratie cu pinza Penelopei (Marea-Tesâtoarea), 
ta viziunea arhitecturală a podișului dobrogean (Pledoarie 
pentru Tul cea), la sugestia fantasticului ocean de lumină 
In care este scăldată Dobrogea (Dobrogea de aur) sau la 
descrierea locurilor copilăriei încărcate de un ce fabu
los din Un rtu mie eu un suflet mare.

Acolo unde sensibilitatea poetului se răsfrînge oîna ia 
ultima fibră în peisajul străbătut sau evocat, pagina se 
curăță de notele discursive de fastidiosul demonstrativ, 
de exaltarea cu orice preț sau idealizare pentru a rămine 
viziune șl poem.

Mirela Roznoveanu4

•) Traian Coșovel t „Dobrogea de aur* j Editura „Eml- 
nescu*, 1978.

Frumosul 
românesc
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• Cu toate că scopul antologiei de față •) este decla
rat a fi : tnmănuncherea „pentru prima dată în cultura 
românească* a „ceea ce este mai semnificativ șl expre
siv pe tema frumosului românesc, în și despre arta și 
literatura populară, in concepția și viziunea poporului", 
nr. 8 al seriei „Permanențe-Perspectlve* poate fi consi
derat drept prima etapă a unei (posibile) Întreprinderi 
privind spiritul românesc, in ansamblu. Aceasta pentru 
că, pe de o parte, prea puține sînt textele care se ocupă 
de cercetarea dimensiunii estetice propriu-zise a frumo
sului românesc, accentul fiind pus (și pe bună drep
tate) mai cu seamă pe dimensiunea etică a acestuia. 
Este și ceea ce remarcă foarte exact șl prefațatorul edi
ției, Dan Grlgnrescu : „Aș spune că spiritul frumosului 
este. In cultura românească, funcțional in sensul supe
rior al cuvtntulul. Adică, el se constituie ca rezultat al 
contemplării unei lumi reale și investește această lume 
cu Însușiri desprinse din realitatea ei". Pe de altă parte, 
faptul că expresia sensibilității estetice este valorifica
rea substanței spirituale, cea care conturează și repre

zintă fondul personalității și ii generează comportamen

tul, face ca — dincolo de „l’esprit de finesse" — să 
căutăm spiritul propriu-zis.

Pe linia aceasta se grupează fragmentele în șapte ca
pitole (frumosul românesc, frumosul naturii, frumuse
țea patriei, miturile fundamentale românești, frumosul 
uman, frumosul moral, frumusețea înțelepciunii și fru
mosul artistic). Fie că se discută direct raportul etic — 
estetic la români (N. Iorga, M. Ralea) sau simțul de fină 
disociere semantică șl plasticitatea graiului (Ov. Densu- 
șianu), fie că se creează „categorii abisale", ’?gind este
tica de antropologie șl etnopslhologle, observlnd „dorul" 
(L. Blaga) sau „popularitatea" (oralitatea, stilul deschis 
și materializările lui artistice in „duhul pitorescului" 
șl osmoza folclor-artă cultă) culturii românești (T. Vianu), 
fie că se discută „aplicarea stilizată a naturii In litera
tura noastră" (E. Papu) sau se fac disocieri intre sim
bioza om-natură la noi și civilizația citadină a occiden
tului (Al. Phlllppide), fie că este privit Eminescu ca ex
presie integrală a sensibilității românești sau că se dis
cută semnificațiile patriotismului in artă (Alecsandri, 
Goga, Pârvan), fie că sint cercetate poezia și proza popu
lară (Delavrancea, Ibrăileanu, Sadoveanu, Blaga, O. Bir- 
lea. Al. Dima, C. Brăiloiu) sau apetența la mit a vechii 
spiritualități românești (M. Ellade, G. Călinescu. C. 
Brăiloiu, D. Caracostea, M. Beniuc), — sensul esențial 
care se desprinde din toate aceste contribuții este di
mensiunea profund umană (șl umanistă) a spiritualității 
românești.

Din acest punct de vedere, o regretabilă absență a 
acestei antologii este acea a lui C. Noica. Fie și in con
tribuțiile lingvistice ale acestui gînditor se puteau des
coperi idei fundamentale, cum ar fi aceea a profilului 
„kalokagathic" la români, exprimat prin conotațUle cu- 
vintulu! mindru (frumusețe fizică și morală).

Sentimentul căpătat după parcurgerea acestei antologii 
este regretul că o cercetare sistematică, științifică, a tu
turor concepțiilor asupra frumosului românesc, atît la 
nivelul culturii pqpulare, cît și la cel al personalităților 
culturii românești, — întîrzie să apară. Antologia de față 
poate constitui un veritabil Îndemn.

Dan C. Mihăilescu
•) „Frumosul românesc in concepția și viziunea po

porului* : ediție îngrijită și comentarii de Ioan Șerb și 
Florica Șerb, prefață de Dan Grigorescu. Editura „Emi
nescu*, 1977.

Lirică 
mitologizantă

Jiulluieros 
și alicjfoc^ii
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• In pofida titlului *), lirica lui Horia Zilieru nu stă 
sub semnul tutelar al erosulul. Desigur, motivul există 
dar nu în stare pură ci subsumat unei alte dominante 
tematice sau, ca releveu al acesteia. Poezia se coagu
lează in jurul unei imagini centrale și anume aceea a 
sacrificiului, Imagine corelată cu celelalte spații meta
forice. Cel mai adesea tema jertfei este conexă cu cea 
a renașterii într-o structură in care prima reprezintă 
condiția, germenul celei de a doua, intr-un lanț tem
poral nesfîrșit. „Ce mină nevăzută iți dezleagă / asinul 
(călăuzul meu bătrin) / și-ți dă veșmlnt să pleci ca 
un stăpin / spre sinul pajiștel ? Pe-o coastă-ntreagă // 
dezgroapă morții vița ta de vie / și-n teasc iși mută 
patul de amor. / (Sint mai bătrin c-o viață și mă dor 
/ acele semne grele de vecie). // Dar va ieși femeia 
din mulțime / să iți arate sinii ce i-ai supt / hrănind 
mormîntui tău pe dedesubt, / intre altar și ură. Blinde 
crime // în aluatul plinii se înfruntă / ca peste prun
dul cerului arat / cu noi făgădulnți. Ce grîu curat / 
va fi să ardem la a doua nuntă ? H Trec clopote în 
ute strălucire / ca nlște-ocnașl cu gleznele în lanț / 

și-n preajma marii porți încep un danț / de foamete 
prin sacre cimitire. // Dar ochiul meu al treilea nu 
apune / in pîrgă dlnd al griului suspin / prin care intră 
paznicul strein / să biruie a plinii-nțelepciune" (Eter
nitate). Această conjugare a temelor determină a ima
gistică proprie de o notabilă coerență internă, ordonată 
Je cîteva cuvlnte-cheie ; griu, bob, sămință, pline, vin 
pe de o parte, iar pe de alta cenușă, mormint, lacrimă 
etc. După cum se observă prima serie metaforică este 
legată de motivul resurecției, iar a doua sferă de cel 
al extincției. Termenul care face posibilă comunicarea 
celor două realități sau mal bine spus conversiunea lor 
reciprocă, este jertfa prezentă de multe ori in varianta 
nașterii mitice : „Mă-ntreb cine mai șovăie să vtndă 
i un spic adus din ierlhon pe-un laur ? / încă mai pot 
sluji o stea de aur / stînd Intre morți și vii mereu la 
pindă / șl parcă duce sclavă in spinare / fără pămlnt 
mulțimea tnsetată // Rldlcă-1, soră, pină nu scintele / 
în dreptul inimii prin ceață deasă / nevoie de-a pur
cede Intr-o rază vestind că naște magica femele*. în 
concordanță cu astfel de premise erosui nu este înfă
țișat în aspectele senzuale ci ca relație. Intre sacru și 
profan. Ceremonial în sine al impurului dar investit cu 
o semnificație morală tragic-dllematlc, aș spune arghe
ziană, așteptarea unul Mesia sortit morții și nu învie
rii : „Un mare-amant, un fluture boem / ți l-am adus 
la dreapta judecată / să-l răstignești șl smirna lui cu
rată / din craniul cît clopotnița s-o bem U Nu ride, nu. 
de zdrențele-1 de foc ; / prin singele de aur mai seîn- 
teie / în oboseală sinii de femeie / ți venele albastre 
de noroc. // în el m-am ospătat și am dormit / pe 
forma unei inimi : pat șl masă, / din oul lui divin 
în morți se lasă / pînă-n străfund sudoarea unui mit. 
// Chiar maica mea odată l-a purtat / pe dulci tim
pane, presimțind un mire / cu spicele de grîu In răz
vrătire / înstreinîndu-și singele curat. H Cine ți-a spus 
că-i îngerul trimis / un paradis de focuri să-ți arate ? / 
In el sînt nopțile de-amor furate, / chilia și magneții 
din iris. // Trage-mi pe trup cămașa lui de frig / și 
potrivește ochiul In afară / cu aura de sfînt ce-i în
conjoară / mormîntui catd dîn care plîng șl strig" (Pa
rabolă (I))

Tema sacrificiului inutil, reluat in același spirit arghe
zian, apare în „Legendă blîndă", remarcabilă variantă 
la „Duhovnicească", dar cu un ton mai jos. Sensul 
jertfei la Horia Zilieru este unul ascendent ; din tris
tețe și durere, din gustul amar al cenușii și morții se 
înalță purificată viața : „Mă scutură de pleavă și noroi 
/ cum focul calcă aurora-n zare / șt îmi arată-un loc la 
masa mare / cu doisprezece orbi, flămînzl și goi II Un 
fulger scoate niște sini blajini ) în ochii lor *u înălțimi 
de gheață / că pruncu-nconjurat cu altă viață / stă cu 
mireasa pe un tron divin".

Dincolo de un anume manierism al imaginilor, avem 
în față o poezie gravă ce valorifică într-un limbaj poe
tic adecvat, — năzuind la treptele mitului — în spirit 
mitologizant, teme de profunzime ale marii lirici dln- 
totdeauna.

Paul Dugneanu
•) Horia Zilieru t „Fini iul Eros și alte poezii*. Edi

tura „Junimea", 1978.

Despre sublim
Urmare din pag. 1

să pășească glorios către mari împliniri. Carol 
al XII-lea nu s-a luptat cu morile de vint, ca 
Don Quijote, cu care Voltaire îl compară într-un 
moment de indispoziție, pricinuită de semi- 
disgrația unei cărți la care ținea atunci mai 
mult. Schimbător cum era, nu m-aș mira să se 
găsească în vasta lui corespondență, după 1768, 
o reabilitare a marelui ostaș suedez. Voltaire 
era însă credincios sie-și, punind operele de 
pace mai presus decît lucrarea distrugătoare a 
războiului. învins de către Carol al XII-lea și 
apoi învingător al lui, Petru cel Mare a fost și 
el un căpitan de frunte, dar Voltaire îl prezintă 
in acest pasaj numai sub aspectele de înteme
ietor de oraș și de legiuitor. Comparația lui cu 
Solon, ca și aceea a lui Carol al XII-lea cu 
Don Quijote, este însă discutabilă.

Dacă s-ar întoarce astăzi intre noi, Voltaire 
ar fi foarte mirat să vadă că Don Quijote a 
fost glorificat și că existențialiștii spanioli recu
nosc într-însul pe însuși exponentul spiritual 
al națiunii lor.

Cine a spus că de la sublim la ridicol nu e 
decît un pas ? Nu știu, dar acest pas se săvir- 
șește numai cînd autorul momentului de prag 
al sublimului este un veleitar, iar nu un om 
de talent sau de geniu. Sublimul este, după cum 
se știe, atit o categorie a eticului, ca șl a este
ticului și comportă sau implică ideea de înăl
țime. Luată în concret, lupta cu morile de vint 
stirnește risul, dar privită metaforic, ea simboli
zează năzuința patetică a spiritelor inalte, de a 
brava suprema dificultate, fie chiar cu prețul 
vieții. Carol al XII-lea trebuia să cadă pînă la 
urmă, pentru că țelurile lui ii depășeau puterile, 
dar în serviciul lor se dăruia întreg, ca toți 
eroii tragici, în luptă cu neîndurătoarea ananke. 
Voltaire și-a Înțeles mai bine eroul cînd i-a ur
mărit curba amețitoare a eifistenței, decît în 
acel moment de indispoziție, cind l-a comparat 
cu Don Quijote Nici comparația lui Petru cel 
Mare cu Solon nu rezistă, la o privire mai 
atentă, decît dacă vedem în flecare din doi un 
întemeietor de țară nouă.

De Voltaire se leagă imaginea aproape exclu
sivă a spiritului de zeflemea universa'ă. în 
realitate, era capabil și de mari entuziasme, ca 
acela pentru Petru cel Mare, care a atras și 
înfocata lui admirație pentru Ecaterina acestuia, 
iar apoi, pentru Ecaterina a ÎI-a. Fire complexă 
și contradictorie, Voltaire rămine refractar în
chiderii lui intr-o formulă confortabilă. Era pa
radoxul întruchipat.

invin.se


CONFERINȚA NAȚIONALĂ A UNIUNII ARTIȘTILOR PLASTICI

„Dorim lucrări tematice executate cu multă măiestrie artistică, opere 
care sâ înfățișeze munca, viața, entuziasmul intregului nostru popor 
in edificarea vieții, a noii societăți, care sa redea istoria și lupta ero
ică a maselor, a mișcării revoluționare a comuniștilor pentru liber

tatea și independenta patriei, pentru dreptate socială și națională, 
pentru socialism. Toate acestea sâ fie insă infâțișate intr-o formă 
artistică care să demonstreze talentul și forța creatoare a artiștilor 
noștri plastici, virtuțile spirituale ale poporului."

NICOLAE CEAUȘESCU

F mesaj si opțiune in arta plastică
ION VLASIU

Simbolica,
eterna Istorie

ste categorică 
e ultimilor ani 

dere largă 
drept cuvîr

și dară manifestarea 
_  _ in sculptură, cu deschi- 

dere largă spre viitor, așa cum. pe 
drept cuvînt, s-a apreciat și in Cuvin- 
tarea secretarului general al partidu

lui : in viitor importanta artelor plastice va 
crește considerabil. Sint grăitoare. în acest sens, 
cîteva exemple: la Deva s-a dezvelit monumen
tul lui Decebal, la Suceava, Ștefan cel Mare, la 
Tulcea, în inima Dobrogei. figura demnă a lui 
Mircea, toate aceste monumente au măreție. Prin 
veacuri, ele vor povesti despre acești ani in care 
partidul, in frunte cu secretarul său general to
varășul Nicolae Ceaușescu. cheamă poporul 
să-si cunoască istoria. Astfel de monumente ne 
învață că frumusețea nu este simplu decor, apo
logeții estetismului gratuit se exclud fără apel 
din orizontul frumuseții, de altfel ezitările și 
cotiturile, cite sint. nu ne îngrijorează.

Am amintit citeva din monumente. Eu nu fac 
un raport, vorbesc despre semnificația, despre 
rolul demn care se încredințează sculptorilor in
tr-o acțiune de largi dimensiuni spirituale, cu 
care societatea noastră, poporul, pășește ferm 
spre realizarea unor vechi aspirații, a unor idea
luri sociale, morale și politice pentru care dm 
veac în veac, a luptat statornic si unit. Cind 
evocăm figura lui Decebel intr-un bronz, bron
zul ane rezonanța gravă a dramei cu care începe 
istoria, nașterea poporului român. Cu Ștefan 
cel Mare, cu Mihai Viteazul, cu Horia. cu Ian- 
cu de la Vidra. Tudor din Vladimiri. cu ei pă
șim spre viitor. Momentele mari ale trecutului 
se oglindesc în ținuta și chipul eroilor 
poporul nu i-a uitat și vrea să se simtă 
umăr cu ei. Este pentru sculptori un

pe care 
umăr la 
program
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OCTAV GRIGORESCU

Ideea 
de realism Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Eleno Ceaușescu vizitează expoziția organizată cu prilejul Conferinței naționale a Uniunii Artiștilor Plastici

CONSTANTIN LUCACI

Orizonturile 
cunoașterii
tadiul de evoluție a gindirii contempo
rane deschide atitea 
noastere. de creare 
poetic spre ale cărui 
toare sufletul nostru

devine o necesitate spirituală _ ___
menilor. Posibilitățile' de sublimare ale artei, de 
anticipare a unor lumi spre care 
noastră visează firesc pot deveni 
versul artistic stabilind premisele
.în tara noastră, manifestările 

bucură de o mare amploare inglobind diverse 
modalități de expresie. Se Stabilește un dialog 
armonios intre mijloacele de comunicare ale 
artei traditionale. care prin condiția ei este 
transmitătoare directă a mesajului si arta mo
dernă cu rost catalizator de sentimente, crea
toare de metafore care activează capacitățile 
mintii si sufletul privitorului de a răspunde la 
marile întrebări ale epocii. Se mărește astfel ca
pacitatea artei Prin angajarea creatorului si pri
vitorului pe același drum către o finalitate 
comună. Toate aceste generoase realități au fost 
evidențiate strălucit in Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Conferința noastră, subli- 
niindu-se importanta ce se acordă in România 
dezvoltării artelor, culturii în general. Modifi
carea peisajului României socialiste prin trans
formările economice, construirea orașelor, pro
movează arta de for public. Se ridică monu
mente care glorifică eroii trecutului istoric al 
neamului, fundal pe care va trebui să organi
zăm in cetate agorele zilelor noastre, să fixăm 
în istorie spiritul și sufletul contemporanilor 
noștri, înălțînd simboluri care să ne încurajeze 
visele spre viitor.

orizonturi de cu- 
a unui univers 
sensuri tulbură- 
asoiră incit arta 
a maiori tatii oa-

sensibilitatea 
reale in uni- 
împlinirii lor.
artistice se

MIHAI GHEORGHE

Frumosul 
se învață

red că nu există îndoială asupra fap- 
Ctului că astăzi realismul înseamnă 

pentru artistul plastic altceva decit a 
însemnat în secolul trecut curentul 
realist ; nu numai pentru artistul plas

tic de la noi, ci și pentru publicul nostru, realis
mul înseamnă o tendință mult rrtai cuprinzătoare 
astăzi decît au aspirat să fie. la vremea lor, 
realismul lui Courbet sau întoarcerea la natură 
săvîrșită prin opera școlii de la Barbizon. Cum 
de-a lungul întregii istorii a artei au existat 
momente foarte tensionate ale unor întoarceri 
la natură, ale refuzului exaltării romantice de 
asemeni, nu cred că singură îndepărtarea in timp 
de aceste momente creează diferențele de accep
ție ale termenului ..realism".

Există și ceva comun acestor momente, ceva 
care le leagă, dincolo de epoci. Adesea sint ten
tat să iau în considerație mai ales acest ceva 
comun, pe care l-aș numi aspirație spre adevăr 
și stabilitate. Momentele în care s-au creat 
opere de artă corespund unor eforturi pentru 
înfăptuirea marilor sinteze ale experienței ar
tistice.

O condiție a înfăptuirii unei opere realiste mi 
se pare că trebuie să fie folosirea tn actul crea
ției a tuturor facultăților spiritului, într-o con
lucrare armonioasă. Un apel exclusiv, de pildă, 
la puterea revelatoare a subconștientului, nu cred 
că poate da o operă „întreagă", ci poate oca-
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ȘERBAN EPURE

Pecetea
timpului

care 
plin

extraordinar bombardament in
se vede adesea oblicat să acti- 
pluridisciDlinare care pretind o 

largă, deseori reciclator. pusă in

omănia este azi un stat socialist, 
se industrializează dinamic. în 
avînt. aflat într-o perioadă de intense 
preocupări calitative.
Artele au fost întotdeauna marcate de

pecetea timpului, au stat mărturie și au oglindit 
spiritual societatea. Transformările sociale și 
economice foarte rapide impun omului modern 
mutații în psihologie, in atitudini și în conști
ință.

Zilnic omul modern este în contact cu calcu
latoarele. cu procesele automate, cu industrii de 
mare finețe si precizie, cu strategii economice 
etc.

Supus unui 
formational el 
veze in zone 
pregătire mai
acord ru nevoia de a da soluții extrem de com- 
mare finețe și precizie, cu strategii economice, 
plexe și la zi. In tot acest context arta este 
chemată să realizeze un cadru estetic și sufletesc 
înnoit

Cum si cu ce se adresează artele deceniului 
opt contemporanilor lor ? Care sînt imaginile 
plastice care ar putea să pătrundă. în conști
ința oamenilor pentru a le împlini speranțele 
spirituale ? în ce zone vibrează la maximum 
sensibilitatea oamenilor fn ziua de azi ? La ce 
nivel trebuie să ne adresăm unor oameni care 
gindesc interior cu noțiuni noi. al căror vocabu
lar intim este net diferit nu numai de bmhaiul 
anilor ’50, dar chiar de al anilor ’70 ? Iată în
trebări firești pe care le impun relațiile mereu 
în schimbare dintre om, societate și artă.

O societate complexă impune artistului norme 
calitative foarte ridicate pe care acesta nu le 
poate trece decît printr-un continuu efort de 
autodepăsire. Fără îndoială că artele plastice 
cunosc si vor cunoaște împliniri profunde si vor 
lăsa moștenire culturii românești acele opere 
valoroase pe care aceasta le așteaptă si Ie 
merită.

SABIN BĂLAȘA

Din cea mai 
limpede opțiune

• maginea artei este materializarea unei 
trăiri, unei stări, unui sentiment uman. 
Ea este in instanță imaginea inierioară 
a artistului, o developare a caracteru
lui. a opțiunilor sale ; nimeni nu se

poate sustrage acestei neiertătoare oglinzi ex
pusă ochiului experimentat al colectivității. Fie 
cu multă carte și cu multă parte, filtrat in rafi
nate ape teoretice, legănat de susurul unor sub
tile și efemere izvoare, fie arborînd temele la 
zi sau marile teme 9ocial-istorice. dacă ceea ce 
faci nu pornește din cel mai adine crez, din cea 
mai limpede opțiune, dacă mesajul transmis nu 
este ce] mai pur act de generozitate, dacă tu 
însuți nu ești ceea ce zici, se vede... se vede mai 
ales grimasa. Dotația este și ea o realitate și in 
acest caz nimeni nu este vinovat că nu poate, 
mai mult decit acela care ii socotește și li pre
tinde peste, dar. ce dotație s-ar putea dezvolta 
fără să fie ancorată în marile idealuri social- 
umane, fără să capete semnificația acțiunilor 
majore ale vremii ? !

Plină de prețuire față de arta plastică, Cuvîn
tarea secretarului general al partidului ne-a 
reamintit faptul că sîntem fii unui popor lumi
nos, și ca artiști trebuie să ne manifestăm cu 
personalitatea și libertatea hărăzită, că sîntem 
ai unui pămint străbun, iubit și trebuie să ur
căm sub semnul ascendent al spiritualității ro
mânești. Toate acestea, devenind limpezi cu lumi
na zilei, au dus în ultimii ani la dezvoltarea 
certă a artei noastre, la expoziții luminoase, la 
prezența indubitabilă de personalități bine con
turate, selecționate de publicul larg, sin
gurul in măsură să o facă prin aderența sa.

Se dovedește pe zi ce trece că adevărata uni
versalitate revine acelora care au intrat mai 
intîi în conștiința poporului nostru, că nu se 
poate vorbi de prestigiul fiecăruia dintre noi 
fără să fie vorba de marele prestigiu al țării.

ral al Partidului Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul festivității dez
velirii ansamblului monumental.

Definitivarea acestei vaste lucrări a necesitat 
pină in prezent patru ani. Acum pot să spun 
că toate etapele premergătoare, necesare mo
numentului, sint gata. Putem trece la realiza
rea definitivă a basoreliefului din bronz, care 
se va compune din trei scene ample, după cum 
urmează: prima parte va Înfățișa vizita de lucru 
a secretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. in județul Covasna. încon
jurat de cetățenii din orașul Sfintul Gheorghe 
și din județ, urmind ca pe cele două aripi ale 
basoreliefului să redăm scene din străvechea 
istorie a poporului nostru dusă pină la instau
rarea Republicii.

Fiind de origine bihorean, de multă vreme 
m-a preocupat realizarea pentru județul meu 
a unui simbol reprezentativ in care sculptura, 
prin mijloacele ei de sinteză, să redea frumu
sețea ținutului. Cred că prin lucrarea Bihor 
am reușit să-mi împlinesc dorința. Acest sim
bol al județului l-am proiectat a fi amplasat 
pe creștetul Piatra Craiului, la punctul care 
desparte județul Bihor de județul Cluj, chiar 
lingă șosea. De aici ar domina tot ținutul, in- 
vocind căutarea frumuseții leagănului natal. 
Este acesta un vis măreț al meu, un omagiu 
față de pămintul natal și față de oamenii săi.

- Este o datorie a artiștilor plastici români de 
a înălța monumente grăitoare, semnificative 
pentru specificul și tradiția poporului român 
așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în Cuvîntarea rostită la Conferința Națională a 
U.A.P., cuvîntare de o excepțională importanță, 
care ne-a îndemnat la o analiză minuțioasă, 
angajantă, la implicarea fermă a creației monu
mentale in realitățile istoriei patriei, ale pre
zentului socialist. Mă alătur acestei datorii ce
tățenești cu lucrările mele prezente și viitoare.

BALOGH PETER

Monumentele
tv • •arii

ctivitatea susținută, ce o desfășor în 
atelierul meu. este destul de variată. 
ne lingă pregătirea cîtorva expoziții 
personale, mă mai preocupă un pro
iect de amploare, de așa natură cum ra

reori se întimplă in viața unui sculptor. Este vorba 
despre o oomandă a Comitetului județean de cul
tură și educație socialistă a județului Covasna. 
avind în vedere întregirea cu un nou basore
lief a „Monumentului ostașului român" din ora
șul Sfintu) Gheorghe. cuprinzînd scenele cele 
mai semnificative din istoria țării, de la înce
putul ei pînă în prezent. Am primit cu cinste 
această sarcină la inițiativa secretarului gene Gh. Iliescu-Călinețti : „Stilpul Unirii"

GH. ILIESCU-CĂLINEȘTI

Arta prezentului

trăim o epocă tn care proiectele, une
ori proiectele cele mai îndrăznețe, nu 
rămin visuri, simple jocuri ale imagi
nației. Trăim o epocă în care eveni- 
mentele spirituale ale prezentului sint 

In bună măsură viitor, o epocă a anticipației în 
sensul generos și profund al cuvintului. Ca un 
îndemn adresat omului de artă, Cuvîntarea se
cretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la actuala Conferință subli
nia : „Ceea ce dorim noi de la artiștii plastici, 
ceea ce am dori să marcheze conferința dum
neavoastră este trecerea și In acest domeniu ar
tistic de la cantitate Ia calitate nouă, superioară, 
adică la lucrări de înaltă valoare socială, isto
rică, artistică.

Este de ințeles că nu dorim orice fel de lu
crare cu conținut tematic. Dorim lucrări tema
tice executate cu multă măiestrie artistică, 
opere care să înfățișeze munca, viața, entuzias
mul intregului nostru popor, in edificarea vieții, 
a noii societăți, care să redea istoria și lupta 
eroică a maselor, a mișcării revoluționare, a 
comuniștilor pentru libertate® și independența 
patriei, pentru dreptate socială și națională, 
pentru socialism. Toate acestea să fie înfățișate 
într-o formă artistică care să demonstreze ta
lentul și forța creatoare a artiștilor noștri plas
tici, virtuțile spirituale ale poporului nostru".

Voi vorbi despre proiectele mele, ca despre 
proiectele noastre. despre ziua de mline, ca 
desore ziua de astăzi.

Pregătesc. în concepție, un Monument al eroi
lor pentru orașul Pitești. Este vorba de o va
riantă a lucrării ..Nodul generațiilor", o variantă 
care a trecut prin succesive transformări in 
decursul ultimilor ani. o variantă gindită pen
tru exigentele viziunii monumentale. Am ales 
ca simbol al eroismului : sudura generațiilor 
din mai multe motive. Pentru că. îmi propun 
să evoc eroismul colectiv sensul constantei unor 
sacrificii si aspirații comune, lupta pentru liber
tate. drept o efigie a destinului istoric al po
porului nostru. Pentru că nu doresc să ilustrez 
în primul rind eroismul armelor, ci forța de 
coeziune in timp a neamului românesc, sacri
ficiile făcute pentru conservarea si dezvoltarea 
ființei si spiritualității sale. N-am venit de ieri, 
de azi. pe aceste locuri, dar ca să păstrăm 
această înaltă si străveche moștenire, de pă- 
mînt. de limbă, de obiceiuri, de simțire a fost 
nevoie de eroism. Ca să înfăptuim, ceea ce în
făptuim acum, e nevoie de eroism. As vrea să 
leg intr-un singur tot ideea de eroism, trecerea 
vremii prin oameni, ca printr-o aceeași albie 
de fluviu.

Piatra sau lemnul nu pot ilustra cuvinte. Ade
vărul acestora cere in sculptură un alt vesmînt. 
De aceea. m-am fixat asupra unui simbol care 
să sugereze ceea ce simt si gindesc. care să 
deschidă un cîmp mai larg si cuprinzător me
ditației. care să tindă spre sinteză. Dacă as fi 
conceput un om. acel om ar fi devenit abstract. 
Un semn care să reprezinte oamenii și visul 
existentei lor poate deveni, in pofida simplității 
si stilizării sale concret, viu. împărtășit cu vi
brația si tensiunea vieții. Există in tradiția 
spirituală a poporului nostru folosirea inspirată 
si originală a simbolurilor pentru rostirea ade
vărurilor etern umane sau a adevărurilor fun
damentale ale biografiei sale istorice.

într-o altă formă, aceeași temă a coeziunii na
ționale în spirit, m-a preocupat si în lucrarea 
Stilou] Unirii. îngemănare de siluete umane in
tr-un volum masiv, monolitic, de o claritate 
geometrică. Deci, un alt proiect, un proiect care 
a început să prindă viată, fiindcă lucrarea de
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A. ntors de curind de la Paris, după luni 
de minuțioase și neobosite „documen
tări" prin lumea Louvrului și a expo
zițiilor pariziene, pictorul și graficianul 
MIHAI GHEORGHE și-a reînceput

firesc munca în atelierul său.
11 știam oglindindu-se in apele multicolore ale 

smalțului ceramicii, atit de frumos îmbogățită 
de măiestria sa, aflat in expozițiile din țară și 
în postura de eeramist. continuînd o veche 
tradiție autohtonă II știm aplecat deasupra 
versurilor, citindu-Ie, aproape știindu-le pe din
afară și din mare dragoste pentru poezie artistul 
a găsit limbajul comun alăturind poeziei linia 
grațioasă a desenului său. Și dacă avem in 
mină, de pildă, „Heraldica Mișcării", volumul 
poetului Virgil Teodorescu, ne bucurăm o dată 
in plus și de ilustrația cărții parcă suind linia 
desenului in ritmul și palpitația sensibilității 
versului poetului. Pentru toate acestea, Mihai 
Gheorghe se apropie cu sentiment și vibrație 
artistică de frumusețile naturii, de frumusețea 
umană, de tainele universului, căutind a ne face 
să-1 înțelegem, și dintre toate, mai ales, pe acela 
al copiilor, atit de necuprins. Cind spun asta 
mă gindesc la „Basmele" lui Teodor Pamfile, 
sau la „Războiul de 30 de ani dintre dulăi și 
motănei" de Gh. Tomozei, volume ilustrate de 
mina a-tlstului.

— Mihal Gheorghe, v-am ruga ca din mul
tiplele dvs. preocupări artistice să vă opriți asu
pra unui singur aspect, ce vi se pare semnifi
cativ pentru un ilustrator de carte, și anume a- 
supra importanței acestei munci.

— Ilustrația de carte joacă un rol deosebit în 
munca de educare a tinerei generații. Copiilor 
am încercat să le dăruiesc linia și culoarea, 
îndreptindu-mă către Ilustrația cărților de
dicate lor. Spectatori și cititori pretențioși sînt 
copiii, ei înșiși fiind din fragedă vîrstă minuitori 
ai penelului. In societatea noastră, care le oferă 
azi forme atit de variate de învățămînt și cu
noaștere, cartea trebuie să-i educe în 
spiritul curajului, al dragostei de patrie, 
pentru formarea omului nou a] zilei de miine. 
Ilustrația circulă prin mîinile copiilor înse
tați de a privi culorile țării lor, cu minunatele 
ei peisaje, costume, cu basmele ei tradiționale. 
Desenele noastre trebuie să dea imbold inspi
rației copiilor, să fie la înălțimea cerin
țelor lor. Puterea de înțelegere a dese
nului modern de către copii este uluitoare. 
Am testat din curiozitate mai mulți copii, 
discutînd liber cu ei despre cărți ca „Țara 
Soarelui" de Teofil Dumbrăveanu sau „Jurămint 
pe apa vie" de Florin Muscalu, crezind că dese
nele mele sint prea ermetice. Mare mi-a fost 
însă mirarea cind am înțeles că micii mei prie
teni nu numai că înțeleseseră foarte bine, dar 
chiar îmi dădeau sugestii de sinteză in linie și 
bogate în simboluri. Deci, să nu mai vehiculăm 
fraza : „Trebuie să ne coborim la nivelul de 
înțelegere al copiilor", ci să spunem că trebuie 
să ne ridicăm la nivelul universului lor atit de 
bogat si cuprinzător.

— Circulă ideea că a ilustra o carte Înseamnă, 
de fapt, o muncă de redesenare, pur și simplu, 
a textului cărții respective, și nu o ințelegere, 
o participare artistică transpusă in alt limbaj. 
Ce părere aveți în acest sens ?

— Ilustrația, după mine, trebuie să fie o pre
lungire o continuare a textului, nu o simplă 
ilustrare didactică subordonată ei. Maniera 
aleasă este o problemă delicată în ilustrația de 
carte pentru copii Astfel, repovestind plastic 
mult cunoscutul basm ..Punguța cu doi bani" am 
încercat să întipăresc în mintea copiilor imagi
nile de neuitat ale marelui nostru Creangă.

— Ce planuri de viitor aveți in postura iubi
torului de cărți pentru copii ?

— Datorită ideii fericite a directorului Editu
rii „Junimea" de la Iași, Mircea Radu 
lacoban. de a dărui celor mici o culegere 
de . frumoase basme și povestiri ale lumii, 
curind va anare „A.B.C.-ul Poveștilor", reno- 
vestite de Al. Mitru și ilustrate de mine. Iar 
în 1979 socotit de UNESCO „Anul internațional 
al copilului", doresc să deschid o expoziție cu 
ilustrații de carte, închinată in exclusivitate lor.

Pagină realizată de 
Cornelia Djigola
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Convorbire
Dragostea T A coborit pentru cîteva minute. 
Copiii î Vin cu trenul deraiat.
Eu ? Șterg de ploaie cărțile căzute...
Cine să spun c-a sunat T

Basm cu greci
Se fereau să ckite din flaute 
ca să nu i se umfle obraxele ; 
răni grozave primeau pe tot trupul, 
numai chipul ți-l fereau de sluțire, 
cu scutul.
(...Și Homer — 
git gros, os crăpat, 
duhoare de țap — 
orbindu-se singur 
pentru a-și păstra 
frumusețea...)

Către poet
Imposibil poetul ți imprevizibilă viața lui : 
statuie sub coaja unei statui.
Și totuși, fără netrebnicia lui nimic n-are rost 
și nici măcar nu e unic : El a mai fost.
Vine cmd și cind 
și-și e lui, pămint, 
el se-nsămințează, 
el se ierbează, 
el se naște, 
el se paște.
A fost ?
Nici că se mai cunoaște.
Cel așteptat, cel nenăscut, 
vine mereu din trecut.
E-n slavă cu pecete și cu ine! 
dar nu e el, 
nu e Nici el I
(Vine,
te miri cine...)
Ce mănincă el și ce bea I 
Mai nimic : viața ta, 
viața mea.»

Către lalea
Poți fi un fel de gură, 
aproape bestial de pură 
dar poți să te-asemeni și c-o mină de fată, 
mineralizată.»

O bucurie
O bucurie a intrat in odaia mea.
Să fi greșit ea ușa f
Se destind articulațiile singurătății 
și trupul meu frc il ca un sicriu de vioară 
se umflă de o lumină tigrescă, 
sub fermenții melancoliei, 
trece prin ziduri 
ia nul in brațe ca pe un ied 
și-l trece dincolo de pădure, 
apoi trece pădurea dincolo de iarnă 
și iarna o ocrotește 
cu patul ierbii, comun.

Mai trăiește 
regele Alexandros ? 
Mai trăiește regele Alexandros î ii întreabă 

gorgona 
pe căpitanii corăbiilor 
și dacă ei au nenorocul de a rosti adevărul 
sint scufundați cu catarge cu tot. De mii 

de ani 
i se spune Nu și ea tot mai întreabă iar 

pădurile 
curg prin catarge, in mări. Mai trăiește 
regele Alexandros î
Ea l-a văzut murind, ea, muierea-iapă-cățea, 
cu păr șuierător, umflat de melci, l-a văzut 
pe cind il puneau sub lespede. Nu, el 

n-avea gheare 
ci copilărești unghii roase și avea capul 
ușor înclinat spre umărul sting de parcă 
și-ar fi ascultat osul claviculei. Nici plete 

n-avea, 
nici mustăți și*mpăroșata il ținea drag, 
nu pentru vitejiile și vicleniile lui * 
ci pentru miinile mingiind mai mult crupele 

cailor 
dedt logodnicele 
frâmintate din ceară și griu.
Mai trăiește regele Alexandros !
Ca gorgona pot fi 
oprind corăbii și caravane și suspendind 

avioanele-n aer 
pentru-a întreba, 
gata să pedepsesc :
Mai trăiește Mihai Eminescu î

Iubita
Parfum friabil, 
miere incinerată — 
ce preț mai ai, frumoaso, 
la bursa mirodeniilor î
Mai dulce 
ca pulpa ninsorii, 
firidă 
cu melancolii destupate 
ți-om scris 
un hambar cu scrisori.
Sub chipul tău 
am mers de am stat, 
ruină a parfumelor, 
cimitir de păuni, 
moara de frunze.

Aud zgomotul pe care-l produci 
deșurubindu-te din castitate. 
Cind ești departe, 
aud cum mă cotrobăiește cenușa, 
aud 
cum imbătrinesc».

Ați amintești de sfirșitu! acelui sep
tembrie friguros și întunecat ? Ei 
bine, atunci mi-am dat pentru 
prima dată seama ce comuniune 
teribilă există între sufletul nos

tru și natura care ne-a zămislit. Sfirșitul acela 
de septembrie m-a dus la descoperirea mea. 

Mă îmbolnăvisem pe neștiute, adică nu mai 
mîncam, nu dormeam, surzisem (vreau să spun 
că mi se Înfundaseră urechile) și. una peste alta, 
toată lumea uitase de mine. Mai intii m-am 
speriat. Pe urmă m-am liniștit și am început 
să aștept. Știu să aștept, mi-ai spus-o chiar tu, 
așa că am așteptat. Fără nici, o îndoială, supor
tam greu situația. Din cind in cind cite cineva 
mă suna. întreba ce am de urlu în receptor. 
Răspundeam că nimic și că nu strig. Acela, ne
convins, închidea și eu cădeam înapoi în eul meu 
lovit de sfirșitul acelui septembrie. Atunci, am 
luat hotărîrea de a-mi orîndui viața după urmă
toarele principii pe care le înșir aici, ca să știi 
și tu de ce am fost in stare. Iată-le :

1. Să alung singurătatea orelor ce-mi rămin 
după dialogul zilnic cu mine însumi recitind cu 
glas tare din Cervantes.

2. Să fiu în rezonanță cu natura, așadar cu 
firea, iar nu în dezacord.

3. Să rid.
4. Să fiu simplu și calm.
5. Să nu mă mir de nimic.
6. Să deosebesc binele de rău. sau invers.
7. Să ocolesc prostia. Proștii sint răi.
8. Să aflu ce e prietenia.
9. Să gust un pahar cu vin intr-o noapte cu 

lună, pe o muzică de Palestrina.
10. Să ascult, ia nesfirșit, liniștea.
11. Să iubesc și să fiu iubit de oameni.
12. Să chem soarele, să caut umbra, să aud 

apa izvorînd.
13. Să fiu eu însumi.

Acum spune și tu : este că am fost grozav ’ 
Nu e vina mea, ci a acelui septembrie de care 
iți scriam la început. El a trezit in mine un 
soi de neîmpăcare și niște energii de nu mă 
recunosc a fi eu cei ce le poartă cu sine, și tu 
iarăși ai să mă acuzi că l-am intilnit pe Seneca 
in vreme ce eu il caut pe PascaL îmi vei da 
dreptate, dacă mă vei Înțelege.» Eu știu că 
mă poți Înțelege fiindcă mă cunoști. Dar iată, 
s-a făcut tirziu, iar miine am o zi grea. Te 
las și te sărut. Gindește-te la mine 1“

t

„îți trimit această ilustrată pe care o scriu in 
tramvai. N-am timp deloc. Nu, nu te cunosc. 
Fii un om care suferă, care se bucură, care 
gîndește liber, care iubește, care detestă, care...

Urmează scrisoarea. Miine plec pe cursa de 
Anvers. Rămin a ta care... etc.**.
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„Am primit ilustrata ta frumoasă și m-am 
amuzat de cățelul acela din colțul de jos ; tipul 
de pe bancă mi-a amintit de șeful meu ierarhic 
despre care ți-am mai povestit eu că este cum 
este. De fapt omul e admirabil, dar n-a Înțeles 
niciodată riscul inițiativei, gustul răcoros și tare 
al originalității, temeritatea etc. Și asta e rău, 
căci dăunează. Din păcate totul este făcut in 
numele unei corectitudini care inseamnă inerție 
corectă, și al unei execuții ireproșabile care nu 
este altceva decit un automatism degradant.

cseke găbor

n.v.turcu 

cursa 
de anvers

încurajez exodul fîntinilor 
și-l iert de ploaie 
pe călătorul intirziaL
Sint mărunta agoniseală 
a unui april».

De unul singur
Am ajuns să respir de unul singur, 
imi bate in piept numai inima mea,, 
mă-ndop cu ultima conservă cu copilărie 
ți-mi fac singur jocuri (de-a turcii ți indienii).
Am ajuns să beau numai cu gura mea 
ți cind sint bolnav, tot eu sint cel ce suferă, 
urc in tren să ajung singur la țintă.
O, singurătate...
Am ajuns să rostesc : anii Mei 
ți — ce grozăvie, ce grozăvie I — 
versul
Meu...

Urme
In urma accidentului aviatic (s-a 
alcătuit o comisie care...) s-a găsit 
o tațcă de piele plină cu potcoave 
ți caiele, Au ars 
tutunul țl hirtiile reputatului poet...

atîtea ramuri 
am rupt o ramură de măslin 
am rupt una de alun 
am rupt o ramură de salcie 
am rupt ți una de nuc 
am rupt o ramură de măceț 

am rupt una de ulm 
am rupt ți una de tei 

am rupt atitea ramuri 
fără rost 
natura 
sper
imi va trece cu vederea 
dar tufele 
dar copacii J

arcade
acolo e umbră 
aici e plin soare

acolo e ascunziș 
aici e lipsă de apărare

acolo vezi ploaia 
aici simți ploaia

acolo contemplezi 
aici treci la fapte

acolo te furișezi 
aici ții pieptul

acolo cu impresii 
aici cu certitudini

sub arcade 
sub bolta cerească.

inima-ți se aprinde
in scaunu-mi preferat 
in colțu-mi obișnuit 
in casa-mi cu acoperiș 
in strada-mi măturată de vint 
intr-un peisaj modest ca de vis 
in orașu-mi clocotitor 
plimbind prin drumurile țării

părinți 
frați

Teatrul dramatic 
Brăila

Pe o scenă improprie spectacolului 
dramatic, lipsit de un sediu permanent 
și întîmpinînd dificultăți deja notorii, 
Teatrul dramatic Brăila a prezentat 
recent cîteva din creațiile sale mai re
prezentative. Dramă vizionară, de o 
fierbinte actualitate umană și mai 
mult sau mai puțin implicit — poli
tică, „Rosmersholm** de Henrik Ibsen 
constituie fără îndoială un pariu ex
cesiv pentru interpreți. Aceasta, în 
primul rind, în ceea ce privește per
sonajul central, ex-pastorul Rosmer, 
stăpin și slugă al aceluiași privilegiat 
domeniu al umbrelor, campion al pro
iectelor ratate, manifestînd o com
plexitate abstrasă. Este aceaBta, în 
fapt, arhetipul omului teoretic, handi
capat iar nu înnobilat de idealuri. 
Extremismul său pozitiv nu este decît 
masca negației, care va cădea abia in 
finalul apoteotic al crimei. Aura 
mistic-romantică ce pare să încunu
neze ultimul său gest se dovedește a 
fi iluzorie, dar faptul de o demonică, 
subterană cruzime. în universul orbi
tor de lucid al lui Ibsen pieirea lumii 
vechi nu promite nimic bun pentru 
viitor, este doar încheierea unui ciclu 
după care vor urma altele. în casa 
acum părăsită a lui Rosmer ferestrele 
vor rămine închise, dar lumea cealaltă 
— veșnică nostalgie a evadării — este 
poate un Rosmersholm la scară mă
rită, deși cu un conținut mai difuz. 
Mai aproape de sensul literal al dra
mei, spectacolul brăilean merge pe 
linia analizei caracterologice și a ar
gumentului psihologic, cu tentă di
dactică uneori. Se ajunge astfel la 
circumscrierea semnificației în cadrul 
epocii denunțate de dramaturg. Refu- 
zind metafora scenică, dar nu și pe

cea scenografică care funcționează însă 
oarecum ilustrativ, din „afară** — in 
fundal figurile „strămoșilor" sînt 
scoase în evidență de cîte ori apar 
referiri la presiunea tradiției — re
gizorul Gheorghe Miletineanu inten
ționează să creeze un spectacol bazat 
îndeosebi pe actori. Ceea ce nu întru
nește insă consensul trapei. Plastice 
și utile decorurile și costumele sem
nate de Dan Jitianu și, respectiv, 
Daniela Codarcea. Ducînd totuși greul 
spectacolului (din nou spațiul rubri
cii 1) : Dumitru Pîslara, Gina Nicolae, 
Cristian Pirvulescu.

Piesă a doi autori locali. Ton Bălan 
și Dumitru Pîslaru, „Fantoma tinere
ții mele" aparține genului polițist. 
Spectacolul se înseriază în rîndul celor 
așa-numite distractiv-educative. Pen
tru aceasta regizoral Marius Popescu 
a utilizat tehnica cinematografică a 
decupajului de tip suspens, nervoasa 
precipitare a cadrelor avînd rolul, ca 
să spunem așa, să facă pilula comes
tibilă. Statuîndu-și singur limitele — 
categoria „matineu pentru tineret" —, 
atît textul cît și spectacolul intră în 
sfera obligațiilor de repertoriu, cu un 
mai mult sau mal puțin marcat aspect 
administrativ. Scenografia neinspirată 
și stinjenitoare pentru mișcarea sceni
că (Radu Corclova) ca și jocul prea 
„de efect" al unor actori sînt însă 
piedici în calea unei neinhibate comu
nicări. Au interpretat: Gheorghe 
Moldovan. Gina Nicolae, Mihai Stoices- 
cu, Nicolae Ciocoiu, Jeni Dumitrescu, 
Nicolae Budescu, Petre Simionescu, 
Bujor Macrin și Dumitru Pîslaru.

Valentin Dumitrescu

Ne-a costat foarte mult, dar acum știm de ce 
să ne ferim.

Spui că nu mă cunoști. E bine spus, dar nu 
e adevărat. In ce privește sfaturile tale mă sur
prinde iuțeala cu care le dai. Fii mai atentă cu 
vorbele grele, vreau să spun esențiale. Iubesc 
și detest și eu, dar nu-mi place patetismul de 
operetă. Aștept scrisoarea ta. Cu precedenta 
m-ai pus pe gînduri.

Dacă succesul meu îți dă o anume iritare, te 
Înțeleg, e omenește. Că mă acuzi pentru asta 
nu te mai înțeleg. Ce-ai fi vrut ? Să fac ca 
tine ? Dar să nu ne impărțim în oi albe și oi 
negre. Ia-te de piept cu viața și-ai să vezi cit 
e de simplu ! Aș putea să spun : «Sint puternic, 
sint puternic...» căci nu ne mai săturăm de pu
tere, dar nu pentru asta m-am străduit în anii 
mei cei mai frumoși, ci pentru altceva. în orice 
caz, nu pentru a-mi reproșa tu acum. Sint,

■

prieteni 
mă gindesc rind pe rind 
cap lingă cap 
umăr lingă umăr 
idei lingă idei 
intenții lingă intenții 
om lingă om* 
cameră lingă cameră 
casă lingă casă 
stradă lingă stradă 
oraș lingă oraș 
drum lingă drum 
ce de circuit imens 
inchide-l 
inima-ți ca un bec roșu 
se aprinde
(Versiunea românească aparține autorului)

_______ _________)

poate, riguros, dar nu sint rigid. Nu mi-au plă
cut nici oamenii și nici lucrurile sortite să zacă 
în haina mai largă ori mai strînsă a clipei, ci 
îmi place să văd cum își caută mereu veștminte 
pe măsura lor. Ce păcat că încercăm să as
cundem fața noastră cea de toate zilele I... Și 
asta, poate, mai mult din mimetism. Este mult 
prea rău. Dar să nu fiu plicticos.

Ieri mi-am cumpărat un cal. L-am cumpărat 
aici, la Lepșuleț, în Vrancea mea. Un om avea 
un cal de vînzare, un mînz. Spunea că nu l-ar 
da, că-i pare rău. dar mai are doi, așa că... 
I-am cumpărat omului șargul de un an și după 
ce i-am plătit și finul pentru el, m-a Întrebat : 
«<Și cu calul ?». «Lasă-1 să zburde pe colinele 
astea, mai vedem noi !» i-am spus. Și de-atunci 
tinărul cal se ține după mine peste tot pe unde 
forez și arată superb galopînd pe crestele mun
ților. Dar asta n-o să mă facă să spun că ani
malul este mai credincios ca omul...
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„N-am mai plecat în cursă. Am rămas în 
București și, din păcate, bieții medici susțin în 
continuare că umflătura mea de la sîn este un 
fleac, adică n-are nimic cu.» mă rog !

Profesorul a fost chiar indignat cind m-a gă
sit plîngînd in re2erva unde m-am săturat să 
stau singură. Ei refuză operația pe motiv că ce 
rost are. Adevărul este că pe mine m-a cuprins 
frica. Cu privire la principiile tale din scri
soarea cealaltă sint foarte bucuroasă, numai să 
te ții de ele. Te știu eu pe tine... Aici, în patul 
ăsta, am timp să întorc fiecare cuvînt pe o 
parte și pe alta, să mă gindesc la flecare gest 
de-al tău, la fiecare clipă trecută... încetul cu 
încetul încep să mă descopăr și să te desco
păr... Am recitit toată corespondența noastră de 
pină acum și, sinceră să fiu, îmi dau seama că 
am fost cam grăbită. Grăbită în toate, în vorbă 
ca și în gest. Uneori chiar neloială. Citind răs
punsurile tale îmi dau seama de acest lucru. Tu 
ai înțeles totul mai demult, ai trecut cu ve
derea, in fine, treaba ta, dar n-a fost bine. 
Poate ai trecut cu vederea prea ușor... Să n-o 
mai faci. Noi femeile, mai ales cele tinere ca 
mine, sintem destul de... ca să zic așa... «origi
nale», uneori chiar impotriva noastră. Aruncăm 
pe luciul vieții mici răutăți și alergăm după ele 
patinind șovăielnic, uneori șchiopătînd, pentru a 
pune la Încercare orgoliul celui pe care îl iu
bim mai mult decît pe noi înșine. Ce vrem ? 
Să vină mai repede să ne ia de mină, să nu 
ne lase să cădem ? Da ! Și atunci ne lipim de 
el și ne facem iederă. Dar, din păcate, sintem 
lăsate să șovăim, ba chiar Încurajate, și asta-i 
rău. Fii sincer : pentru tot ce a fost intre noi, 
pentru toate prostiile mele, crezi că doar eu 
sînt de vină ? Nu te întreb pentru a găsi un 
vinovat, asta e o meschinărie, un negoț urît, 
te întreb pentru a te obliga să mă Înțelegi mă
car acum. Află, dragul meur că. atunci cind nu 
știam ce să-ți spun, cind dădeam cu biciul in 
tine, tot pe mine mă durea, pentru că tu te 
arătai mai puțin sensibil decît mă așteptam eu, 
și m-ai lăsat să fiu caraghioasă, să cred că te 
pedepsesc (fii atent !), că te fac să suferi cind 
de fapt eu eram cea care sufeream din plin. 
Unde am ajuns ? Am ajuns ca niște proști, ca • 
toți proștii din lumea asta care se iubesc și din 
prea multă iubire nu știu cum să-și facă unul 
altuia tot felul de răutăți... Bine măcar că ne 
stimăm. Timpită vorbă, dar eu cred că acum 
mă stimezi fiindcă ai Început să mă cunoști ; 
adică acum mă iubești fiindcă merit iubirea ta. 
Dar să lăsăm romantismul ăsta desuet...

Ca să revin la cele treisprezece principii ale 
tale (treisprezece, auzi !), ține-te de ele. Nu-s 
rele. La urma urmelor cui stricăm să fim și 
romantici ? ! De la tine știu că romantismul a 
incitat avintul, a creat personalități după un 
ev letargic, dizolvant și că tot romantismul ne 
apără de un realism grosier, de un realism 
prost înțeles de unii. Fii atent c-am devenit 
teoretician ! Să mă întorc la tine î Spui acolo, 
in scrisoare, că tu cauți binele și frumosul... 
Dar bine, omule, ai avut frumosul lingă tine, 
se oglindea in ochii tăi și se mira cît sînt ei 
de absenți...

Spune sincer, Felix, nu ai avut tu o iubită 
frumoasă ? Nu ? Dar să fii serios, că te știu 
eu cum zîmbești cu zimbetul tău și dai un răs
puns timpit I Află că ai avut.» Numai că tu 
ai fost orb, sau n-ai vrut să vezi, mă rog, ai 
crezut că asta nu contează și că dacă tot sînt 
a ta poți trece ușor peste visurile mele de

Panoramic

Cantitatea de filme in care cel de al 
doilea război mondial este eroul prin
cipal ar putea duce la o ierarhizare 
valorică dar de loc necesară, mesajul 
moral, transmis de producțiile . cine
matografice ale diferitelor țăn ale 
lumii, fiind același — Pacea. In con
text, montările cinematografice ale 
celor două cărți scrise de ziaristul 
american de origine olandeză,. Cornelius 
Ryan, Ziua cea mai lungă și Un P°a 
prea îndepărtat rămin demonstrative, 
deși, mai puțin pasionante ca lectura 
cărților. Producția engleza Un pod 
prea îndepărtat (scenariu : WUliam 
Goldman, regia ! Richard Attenbo
rough) a fost considerată de presa 
străină una dintre cele mai impre- 
sionate montări despre război. Filmul, 
în ciuda aspectului documentar pe 
care încearcă să-1 păstreze din fideli
tate pentru carte, rămine marcat de 
caracterul de „super-producție". in
terpret : bărbații — stele ai pelicu
lelor din ultimele două decenii : Dirk 
Bogarde, Sean Connery, James Caan, 
Michel Caine, Hardy Kruger, Maxi
milian Schell. Bryan O’Neal, Laurence 
Olivier, Gene Hackman, Robert Red
ford. Prima parte pare războiul unor 
învingători, al trupelor aliate, bine 
echipate, bine organizate, care au de 
măturat spre casă rămășițele unui 
hitlerism redus la o armată insuficient 
alimentată cu hrană și muniții, cu 
moralul „Inexistent", cum se afirmă. 
Partea a doua aduce „învingătorilor" 
adevărata față a războiului, atrocită
țile, mizeria, haosul și în cele din 
urmă ideea inutilității lui între oame
nii acestui pămînt.

Cîteva momente-cheie, cîteva mo
mente psihologice, cîteva momente 
subtil-ironice, cîteva filmări frumoase

(decolarea avioanelor, lansarea para
șutelor) uluitoarea distribuție, impre
sionanta desfășurare de trupe mili
tare, asigură publicului o vizionare in
teresantă, adesea captivantă. Dar nu
meroase alte filme cu aceeași temă 
au impresionat mai mult, au ajuns 
mai adine în sufletul nostru, ne-au 
obligat la meditație. îi reproșăm aces
tui film ușurința prezentării faptelor, 
ușurința consumării scenelor-idei. Pla
nul Market-Garden (subiectul filmului) 
își va avea desigur, întotdeauna specta
torii săi. Nu știm dacă timpul va lucra 
în favoarea sau în defavoarea acestui 
film. Știm că rulează cu sălile pline și 
că așa a rulat în toate țările în care 
a fost difuzat Atenția care i s-a 
acordat, interesul manifestat, buna 
primire făcută sînt o dovadă indiscu
tabilă a respingerii războiului, a acu
zării lui.

Corina Cristea

Gheorghe Apostu : „Primăvara"

televiziune^ 

tv

V J
Emisiunile dedicate aniversării a 130 

de ani de la revoluția din 1848 și a 30 
t de ani de la naționalizare s-au carac

terizat in primul rind prin patos si so
brietate ; reportaiele. documentarele, 
recitalurile și mesele rotunde au subli
niat cu mijloace specifice, importanța 
deosebită a acestor două mari eveni
mente din istoria mai Veche și mal 
nouă a României. Astfel, recitalul de 
versuri de duminică, 11 iunie, a man«t 
încă o dată Drezenta activă a poeților 
noștri pe micul ecran. Cîtiva dintre a* 
cestia au recitat poezii străbătute de 
un adine patriotism. înscrilndu-se 
prompt (in pofida unor înregistrări 
mai vechi) in fila sărbătorească a al
bumului duminical, ilustrînd preocupa
rea continuă a creatorilor pentru pro
pria lor prezentă în cetate.

★
Interviul luat lui Miko Ervin de că

tre Viorel Grecu („Revista literar-ar- 
tistică T.V.“) cu prilejul apariției în 
limba română a cărții sale „Oameni, 
noroc bun" ne-a impresionat prin sin
ceritatea și acuitatea răspunsurilor 
unui scriitor căruia îi stăruie în inimă, 
mai presus de orice, gratitudinea pen
tru tara în care s-a născut si trăiește 
si căreia i se simte dator, ca orice ce
tățean. s-o cinstească prin scrierile 
sale, tipărite atît în limba română, cît 
si in limba maghiară. Interviul a ară
tat cu prisosință o minte si o inimă 
generoasă : Miko Ervin.

★
O succintă recomandare a tinerei ge

nerații de artiști plastici, prezentă în

Arcuri 
peste timp
expoziția organizată la Iași, a făcut 
C.R. Constantinescu. Acesta, bme in
format si fără patimi, a trecut în re
vistă pe cei mai tineri Si talentati plas- 
ticieni. subliniind angajamentul lor 
ferm, exprimat cu o mare diversitate 
de mijloace, pentru o artă care să-i 
implice în realitate, alăturindu-i firesc 
colegilor lor mai vîrstnicl, asistenți și 
profesori la institut.

★
Sînt si emisiuni care. într-un fel. au 

soarta cenușăresei în ceea ce privește 
distribuirea lor Pe programul „doi", 
program care, cum bine se știe, este 
limitat ca arie de audientă la numai 
două orașe. „Un fapt văzut de aproa- 
pe“ sau „Revista literar-artistică TV", 
iată două emisiuni, care, credem, ar 
interesa mult mai multi telespectatori. 
Si nu numai pe cei din București sau 
Brașov. Și mai sînt si altele care, cre
dem, ar merita să fie „înaintate" pe 
programul „unu".

★
A început un nou serial „Om 6ărac, 

om bogat" — care, de-acum înainte, 
cine știe cită vreme, v-a face din seara 
de sîmbătă o după amiază de duminică 
(Onedin) sau chiar o noapte de luni 
(Palliser). Primul episod a impresionat 
Prin profesionalism, flecare cadru 
fiind parcă tras cu echerul. Dar să nu 
ne grăbim, abia a plecat autobuzul cu 
Tom. iar Rudi nici n-a apucat să a- 
jungă la colegiu.

Iulian Neacșu



f—............. .................... .............
adolescentă în care te vedeam ca pe un monstru 
frumos și bun, o împlinire fericită a celor mai 
grozavi eroi din nopțile mele de nesomn. Cu 
ce m-am ales ? Nu e nici locul și nici timpul 
s-o spun. Sînt sigură că tu știi mai bine decît 
mine... Fac acum o pauză căci sora îmi zîm- 
bește răbdătoare. Are, totuși, în mină o 
seringă...".

S

„Să alungăm glndurile cele rele ; slnt sigur 
că medicii au dreptate. Ce naiba, așa dintr-o- 
dată ?! Aștept să-mi scrii c-ai părăsit spitalul: 
nu-ți fă probleme. Aici, pe șantier unde sînt. 
n-ai timp să te glndești decît la ce trebuie să 
faci. Iartă-mă, dar coboară un ARO și vreau 
să dau plicul pentru tine. încă un cuvînt : îmi 
ceri să te cred, ba chiar insiști, dar oare e de 
ajuns să credem î“. •

•

„Te întreb, la rîndul meu, Felix : ce ne-am 
face dacă n-am crede ? Dacă n-am crede în noi, 
să zicem, în cel de lingă noi, în izbinda noas
tră ? Odată, într-un zbor, pe un pasager l-a 
cuprins o spaimă de om nebun. Striga și se 
agita stîrnind panică. Tocmai traversam Atlan
ticul și el privise o vreme vînzoleala apelor, 
căci Oceanul era stîrnit. M-am apropiat de omul 
acela, i-am cuprins bărbia, fața vreau să zic, 
în căușul palmelor mele și l-am privit în ochi 
zîmbindu-i. S-a uitat la mine mirat ți l-am 
văzut cum cade de undeva din lumea spaimelor 
lui și se încredințează mîinilor mele. Ei bine, 
cred că avea în ele, în mîlnile mele, o încredere 
imensă, mai mult decît in zece avioane credea 
în mine, atunci. în clipa aceea. Dar tu tot cu 
ale tale ești, căci tu nu crezi decît în ce crezi 
tu și astâ e și bine și rău. De ce-mi scrii așa 
rar ? Iarăși timpul e de vină, munca, șantie
rul etc. ? Eu am ieșit demult din spital, am 
făcut și o cursă la Viena de unde mi-am cum
părat niște cercei, o grozăvie ! Acum nu mă 
mai supără nimic, doar că am slăbit puțin. Să 
Stil că am și eu partea mea de mulțumire din 
succesele tale. Voi crede întotdeauna că am 
meritul meu în treaba asta, adică In izbînzile 
tale. Știi, cînd un orgolios este și un tip dotat 
e deajuns ca cineva să-1 ambiționeze un pic 
și pe urmă să vezi ce lucru minunat se în- 

ktîmplă !... Am rămas aceeași ființă neîndură
toare cu tine. Dar aș dori să te văd totuși. Nu 
ne-am văzut de atiția ani, Felix I Sper că soția 

1 ta n-o să fie geloasă dacă o prietenă vrea să 
■wf revadă. Aștept veștile tale. A ta bună prie

tenă care,... etc....“.

7

..Scrisoarea ta m-a găsit într-o dispoziție 
proastă, tocmai mă certasem cu șeful fiindcă el 
nu cunoaște . decît regulamentul, pedepsele, și 
uită de oameni. Este optica lui, mai exact 
eroarea lui. Păcatul e că-mi dă totul peste cap. 
Acum stau Întins la firul ierbii și privesc cerul 
albastru pe sub care plutești tu cu avionul tău. 
Mă lauzi pentru prospectarea din Iran, așa am 
înțeles. Cred Că am făcut o treabă bună toată 
lumea a fost mulțumită. Acum slnt aid, sus, 
în Vrancea la mine să caut Să pricep ce e cu 
straturile astea și ce ascund ele în adîncul lor. 
Nu, nu mă las înșelat decît aparent. E o ches
tiune de perspicacitate și intuiție. Totul e că 
sînt sincer cu mine. Cel puțin așa cred. Mi-a 
plăcut pilda ta cu tipul din avion. Dar, apropo : 
chiar vei traversa Polul Nord ? Scrie-mi dein- 
dată...“.

8
„Mîine plec. O colegă are un caz, așa că mîine 

plec eu. Aș fi vrut să ne revedem, vreau să te 
văd dar iată că nu se poate. Cîteodată totul 
este împotriva propriei noastre voințe. Bărbatul 
cu care trăia, vorbesc de colegă, și-a pus capăt 
zilelor. Nimeni nu știe de ce. Era un taciturn, 
era perfect sănătos, deși unii bănuiau că nu e 
tocmai așa. în fine... este foarte greu să știm 
totul despre oameni, iar uneori nu știm nimic. 
Rămii, dar, cu bine. Mîine plec spre Alaska”.

; hora . •; i. u.i rt
<■ u. . >»• -„i(n y l-i»

„Da, am zburat peste Po’ul Nord! Iți voi vorbi 
altădată despre acest zbor. Acum impresiile sînt 
prea vii și nu știu eu ce să încep. Ba dă : la 
Anchorage am aterizat !ntr-o strălucitoare zi de 
vară alaskană. De la Înălțimea zborului am văzut 
turme de reni, colonii de morse și irealul dans 
al culmilor albe, albe ale munților Alâskăi. Sus, 
albastrul pur, sub aripi albul strălucitor, iar jos. 
jos de tot verdele crud și Virgin al pădurilor 
uitate acolo dr Dumnezeu. Află că acest teri
toriu imens, cam cit o europă este patria unor 
vînători temerari și a pescarilor de somoni, 
crabi etc. Dar mai intîi de toate e patria tote
murilor (iar acuma și a petrolului !). Toate astea 
le știu de la un ins prezentabil, un norvegian 
care a călătorit cu noi și care vorbea o engleză 
perfectă. Cind am coborît din avion imensitatea 
și liniștea din jur m-au copleșit. Aici, la Ancho
rage, de cînd cu petrolul, sînt mulți americani, 
împreună cu bătrîhul Brădescu, căpitanul navei 
noastre, am asistat la o cursă de sănii trase 
de cîini. N-am înțeles dacă performanța era a 
ciinilor, a săniilor ori a oamenilor, în orice caz 
premiile li s-au împărțit acestora din urmă. 
Alaska este cel de al 49-lea stat al Americii. 
M-am dus pe urmă și am căscat ochii la frumu
sețea unor totemuri, după care am privit iarăși 
albastrul cerului și eternele zăpezi de pe munți... 
Despre emoțiile zborului peste Pol, ți-am spus, 
cu altă ocazie. Oamenii pe care-i întilnesc, 
alaskanii. au privirile candide ți un zîmbet plin 
de bunătate, ca toți oamenii buni de pretu
tindeni...".

mihai 
ursachî

De amiciția
Caraghiosul* 1 mi-a spus prietenul meu 
ți eram caraghios
Păcătosule 1 mi-a spus prietenul meu
ți eram păcătos
Prieten* I mi-a spus prietenul meu 
ți eram prietenul său

Un loc fericit
$i pentru că te odor 
mă gindesc 
la cei fratricizi 
la cei paricizi
O, încotro
otita iubire
otita iubire
E un loc fericit pe pâmint
Intr-acolo nu duce vaporul, nici trenul 
ți nici o companie aer*^ă 
nu-l are-n traseele ei
Da, da, e un loc fericit pe pâmint
Și pentru că otit le ador 
mă gindesc la povestea 
cu Abel ți Cain

Inima de lut
Ascultă I In malul de tel, ce mecr«a Epită 
ascultă I In adine e * maură,
îngrijorat ca o mterâ ba** * b^e ți bate— 
O, sunelu-ocela, cei f gte, pe
il macină macmă._ Iți aa-ntesti 
tu corintul aceia, neiisteni m mo 
nescris, nerostit, negmdtt f
Ir 'ma ta * acum
ca un clopot in malul de lat— Inima te
e o moară, îngrijorată
bate ți bate ți bate... O, vei afla
aceea ce mocină, mocinâ î Ascultă, ascu:'i 
lutul, te strigă, te cheamă, te strigă—
Vino...

radio

V. ■“ J
Am mal spus-o și altădată: misiunea 

cronicarului radio nu este dintre cele 
mai facile. Zonele de investigație di
verse, colaborarea atîtor arte, multitu
dinea emisiunilor, puținătatea știrilor 
despre statutul radiofonic și inevitabi
lele surprize schimbă proiectele cro
nicarului lăsîndu-i promisiuni neono
rate, aminîndu-i-le, și asta pentru că 
el trebuie să fie la zi și pentru că, mai 
ales, nu are nevoie să lase să treacă 
neobservate bunele realizări. Așadar, 
mă pregăteam să scriu în continuare 
despre emisiunile de formulă cînd in- 
timplarea mi-a propus această cronică 
avînd ca punct motor o emisiune 
„Cintec. joc și port din bătrini", reali
zator, Maria Banu. înregistrările făcute 
în județul Bistrița-Năsăud ne-au adus 
aminte că nu de talente ducem lipsă, 
nu de frumuseți, nu de bogății inesti
mabile (mereu surprinzătoare, mereu 
extraordinare), ne-au adus aminte cît 
de important mijloc educațional este 
radioul prin posibilitățile lui de a im
pregna marelui public bunul gust, 
simțul artistic, respectul pentru valo
rile autentice ale folclorului românesc.

Tot ceea ce am auzit a purtat acest 
gir al autenticității, al frumuseții ne
prelucrate „artistic" (așa cum, din 
păcate, mai putem auzi pe posturi și 
uneori le regăsim, lucru și mai trist, 
trase în zeci de mii de exemplare pe 
discuri).

Se poate vorbi de o poluare a folclo
rului? Fără îndoială. O parte de vină 
o poartă neînțelegerea specificului 
creației populare, dorința de a „per
fecționa" ceea ce se, eronat, crede im
perfect, așadar, stilizării, proces prin 
sita căruia trec uneori aceste creații 
înainte de a fi puse in circulație.<____________

„Sîmburi f i e r b i n ț i“
stelian oancea

• Adrian Alexandroaiei este un o-Ancă tinâr. 
Cei din jurul său vin să-i sublinieze această 
stare de tinerețe tîrzie. Acolo unde muncește el 
toți sint oameni foarte tineri. Poate că de-aceea 
Adrian Alexandroaiei are mari proiecte de viitor 
și acea negrabă in fața timpului — stări carac
teristice tinerilor. Asta cel puțin in privința 
pasiunii sale principale. In timpul liber Adrian 
Alexandroaiei scrie, dar scrie nu așa pe intim- 
platelea ci cu o disciplină de șpriitor format- 
..Pasiunea aceasta o purtam in mine de mult_ 
A fost greu să încep. Acum aproape că nici nu 
mai știu cum am început. Pe măsură ce exersez 
și scriu tot mai mult devin tot mai nemuitumit. 
Probabil am devenit mai exigent.- Intr-adevăr, 

rigența lui Adrian Alexandroaiei este enervant 
de reală. Suspectează fiecare cuvint. mvir.cr.-ă- 
țește fiecare frază. Sene teatru (are o piesă 
foarte reușită cu Războiul de Independe-lă). 
poezie (< poezie meditativă, pătrunsă de o filo
sofic optimistă), proză de mare întindere. Cel 
mai mult il atrage proza. în acest domeniu am
bițiile lui sint mari. Prima edție a Festivalului 
național „Cintarea României- l-a impulsionat 
ia scrierea unui roman, dar romanul nu a 
părăsit încă nici acum atelierul de creație. 
T uși. Adnan Alexandroaiei a reușit să finiseze 
im fragment care i-a adus un premiu la faza 
județeană ceea ce l-a încurajat «i i-a dat o nouă 
încredere in propriile posibilități. Acum in 
plină desfășurare a celei de-i. doua ediții a 
marelui festival, romanul său limburi fierbinți"

(titlu la care autorul ține foarte mult) se află 
intr-un stadiu avansai de elaborare. Nu e un 
lucru ușor. Perioada istorică pe care o străbate 
acțiunea romanului e una dintre cele mai com
plexe din istoria noastră. în păienjenișul de 
evenimente și situații, in iureșul revoluționar 
de după 23 August 1M4. se află un tinăr fiu de 
țărani care invată viața și revoluția in mersul 
iute al isteriei. In valul uriaș și necruțător al 
revolut»». eonșeuntete gț înlănțuie dind acele 
puncte fierbinți pe care autorul le numește 
_ssmburi fierbinți- — szmburi din care vor 
răsări oameni noi printre ei și eroul romanului. 
..Suntem fierbinți- e un roman al ormației. un 
b 11 cum spun spedaHștti. Din spu
sele autorului reiese că erou! și romanul i«i vor 
lua rămas bun de la cititori Intr-o perioadă 
prevestitoare de hniște. dar si de noi neliniști, 
de astădată ma intime si mu Rănile. Da. revo
luția s-a făcu:, revoluționarul a-a văzut împlinit 
(cel puțin deocamdată). Oare misiunea revvhi- 
t»cT*ni... j *-• incfaeiat ?! Nu. va RMUte Adrian 
A v . rom . vine o perioadă mult mai com- 
p .xă :n ca-ț leiuiuțiunaru! va trece Ia adevă
rata mutică de suplinire a «sutei atu : con
struirea sooetățu sooalisae.

Propcciadu-ș» prez tarea ursei conștiințe in 
tanp n isterie, băcăuanul Adna Alexandroaiei 
se afirmă el insuu ca * consumtă. ea o prezentă 
nutatelă in marele festival national Râb semnele 
ăr -te va păta in bteraiură. H așteptăm cu în
credere..

Veac de fier
Fără Dumnezeu 
prin abisale periferii 
ruini
de furnale •
fierul *
sub ploaie
roțu 
piriul
Astfel mă duc 
mai adine 
mai adine 
in veacul 
de fier 
in veacul 
de fier
O, Stella maris I

Okeanos
In marele vuet oceanic atit de nimicnke 

versuri...
Etemule, Etemule, gindul meu se inneacă 
o, bestial tună hohotul tău peste marginea 

lumii

Insâmințate cu-nnecu-mi vor fi marile-ți arii 
ți germenii marții — cuvinte - vor incolți in 

adincile-ți sinuri 
sufletul meu disolvat precum sarea 
te va inneca ți odată, edatâ 
tu vei fi eu, o tu a toate 
cuprinzâtorule

Și atunci voi veni — tinâr ți blond lingă malul 
Oceanului 

cu un qind ca un tunet pe buze ți in clipa 
de mult hărăzită ne vom recunoaște, 
ți voi fi tu

O, nimicnice ginduri pe malul Oceanului...

Fie poemul acesta ur. cintec funebru 
un imn funerar pentru tinărul 
blond despre care
unii ziceau c* il cheamă Okeanos

Autentic
Nu-i lucru nou ceea ce spun, s-au 

mai tras semnale de alarmă chiar de 
către specialiștii în materie. Ample 
comentarii și semnale critice au în
soțit citeva manifestări și chiar niște 
discuri. Ceea ce doresc să spun se 
referă la radiou, la rolul și importanța 
pe care le poate avea in re-prețuirea 
folclorului în coordonatele sale speci
fice. Trebuie să se asigure o conjugare 
a eforturilor astfel ca nu numai emi
siunile de specialitate (din care men
ționăm aici „Miorița" — emisiunea de 
etnografie și folclor) să cultive lecția 
autenticității, a exigențelor sporite in 
fața invadării cu subproduse (mime
tice, inautentice) chiar dacă ele pro
vin din partea unor artiști consacrați. 
Nu de prezentarea unor creații pro
prii în spirit folcloric avem nevoie, 
nu de artiști care preiau din mai 
multe zone (atît de diferite incit te 
pun pe gînduri) cîntecele amatorilor, 
ci de adevărațil artiști (numiți ama
tori) care păstrează și respectă 
spiritul folcloric al zonei.

Emisiunea Măriei Banu a fost un 
model. A fost o- pledoarie pentru 
autentic. Ne-a bucurat și ne-a în- 
cîntat. Dar mai ales ne-a dat 
o dovadă a posibilităților radioului, a 
bunului făgaș spre care orientează 
prezentarea creațiilor populare, în
dreptățind speranțele noastre întru 
recuperarea și revelarea frumuseților 
autentice.

Constantin Stan
P.S. „Miorița" ne-a readus-o a- 

minte, prin Tiberiu Alexandru, pe 
măiastră cintecului românesc: Maria 
Tănase. Și ne-a mai adus aminte cît de 
rare sînt aparițiile ei în programele 
muzicale folclorice.

Aurelia Belicinicu Heinrich : „Cîntarea României”

Darul povestirii
sat oameni care nu uită nimic din 
topî.atorul spectacol al vieții- Tin 

ixente totul eu o precizie uimitoare, 
rvind cite o judecată pentru fiecare 
-. eniment — chiar mărunt. Ajunși spre

apusul vieții, memoria lor fără greș inundă spa
țiile infinite ale imaginației. Acești oameni au 
calitatea de a vedea cu ochii minții și de a 
acoperi cu fluxurile imaginației lor cele mai 
diverse zone ale umanului. Țăranul Stree I. Ion 
este unul dintre ei.

L-am cunoscut intr-o zi de început de primă
vară cind țăranul asemenea pămintului este 
cuprins de mari și inexplicabile neliniști subte
rane. Se simt viitoarele treburi multe ale anului 
și nu mai e chip de zăbavă. Totuși, in serile care 
au urmat lungilor noastre ceasuri de convorbire, 
Stroe I. Ion, om in etate de 62 de ani. a rupt 
fără milă din odimia sa și a scris o povestire, un 
basm mai degrabă, dar un basm in care noul și 
vechiul din lumea reală se constituie într-un 
interesant aliaj. Caietul scris de Stroe I. Ion 
poartă următoarea însemnare : „Poveste scrisă 
de Stroe I. Ion. in virstă de 62 de ani, din Bere- 
yoiesti. județul Argeș, auzită din bătrini. necitită 
in vreo carte. Vreau ca această povestire să ră- 
mină nemuritoare".

Ceea ce m-a frapat in această povestire a fost 
asemănarea de stil, metodă de lucru si de 
judecare a realității cu pictorii naivi. Același 
flux nestrunit de idei, flux nealterat de vreun 
canon sau vreo teamă obscură. Omul apare unit 
cu natura — e principala ei podoabă, totul se 
mișcă și se permanentizează numai și numai 
pentru a sublinia existența omului ; peste om și

natură, peste am și peste toate, domnește area 
stare de sărbătoare soieamă. cotropită de culorile 
vii, optimiste ale vieții. Ce nu k iartă pe lumea 
asta, se in treabă Stroe L Ion. Neomenia, lăco
mia. răul făcut aproapelui, tot ceea ce-1 coboară 
mai jos decit e in firescul său. Omul e bun si 
trebuie să rămină bun. spune țăranul care scrie 
exact cum vorbește, adică in limba cotidiană, in 
limba realului de fiecare clipă. în limba miș
cată. de viață și nu de cărți. Expresiile acestei 
limbi sint sugestive, de neuitat.

Stroe L Ion nu dorește altceva decit ca poves
tea lui să trăiască, să o cunoască și al ți oameni: 
nu-l pasionează ideea că numele ar putea să-i 
apară tipărit ce importanță are un biet nume 
lingă o povestire fără de moarte. Dorește doar 
să i se trimită și lui povestea, tipărită, să vadă, 
cum apare tipărită, să fie sigur că așa oamenii 
au văzut-o și-o vor vedea, că nu s-a pierdut 
bunătate de poveste. El. Stroe L Ion. a văzut 
viata pe toate fetele, de nimic n-a fost ferit de 
viată si de-aceea știe că permanent va fi loc 
pentru mai bine, că oamenii pot fi și mai buni. 
E convins că povestea lui. ca poveștile lui de 
fapt, pot face acest lucru. De-aceea scrie eL 
Pentru oameni.

Bucuria descoperirii unui asemenea om m-a 
dus cu gindul la faptul că acum, mai mult ca 
oricind, povestirile curgătoare ale lui Stroe I. 
Ion iși pot lua zborul spre oameni, spre lume. 
Festivalul național „Cîntarea României" oferă 
condiții deosebite de manifestare plenară a 
tuturor talentelor artistice.

Eugen Mihăescu

Lasă-mă, rază !
Ca o vinovăție a cerului 
Noaptea se varsă in pâmint. 
C«mite-s stelele in zi, 
Călugărițe de lumină

Soarele dă buzna
In mijlocul lumii 
Bucuros ca un copil

Lumina trimbițează in seve, 
La porțile închise ale lucrurilor 
Gntă

— Lasă-mă, rază,
Să intru cu tine in această piatră
Să aud puritatea fecioară 
Fremătind fără păcat 
In apele voluptății tale.

Muză
De țipătul tău
Baier*)* cerului s-au rupt, 
Sfintul s-a rostogolit peste noi 
Cu căruța ți cai—

Frinsă in tunet 
Lumea s-a cutremurat 
Ca de un strănut gigantic

Adunam alune
Și negre, dulci trufe 
Din păduri fierbinți

Sub clopotul ploii 
De ape cardinale 
La picioare ți-am pus 
Un munte de dragoste

Mă deschid ție, 
preacurato
Ne întoarcem din lumi interzise 
Prin noaptea intimplârilor ciudate 
Nu ne râmin decit trupurile noastre 
Și visul

Cutreierâ-mâ, aleargă 
Mă deschid ție, Preacurato 
Intră cu pace
Acolo totdeauna este aprinsă lumina 
Iar ochiul robotului nu te atinge

Bronzul clopotului 
Nins cu lacrimi 
S-a făcut piatră ți var, 
Sunetul ii cade in min* - 
Nisip neputincios.

I «l -i ji"? r.
Mîngiie-I, roagă-te
Și varul se va face cristal
Roagâ-te ți se va face gemă rară 
Nisipul se va aduna - O, ce poveste 
Frumoasă —
Și va curge in mult așteptata muzică.

Nepereche
Tăgadă rea in juru-mi
Și-in afară
Pe dinlăuntru doar
De zile-ntregi
Nu cade aripă de noapte

Ce sărbătoare fără loc I 
Timpul e secetă de tine 
O sete gilgiind de zbor

Deasupră-mi munte alb 
Sălășluiește
Și grea e lespedea tăcerii

Alaiul tot de ginduri 
Mi-e către tine-ntors 
Se-ncolâcesc ca șerpii 
Nervii
Unii pe alții se sugrumă
Iar eu in zimbet mă-invețmint.„

Cu vremea
Zborul, focul
Or deveni toiag
Iar eu trăi-voi din puținul 
Anafurei. Din semn.

f plastică^ f muzică^
Scurtă introducere 

la Turner
Cu Turner a coborît pentru prima 

dată asupra artei moderne duhul in
formului. Cu el, „arta fără obiect" și-a 
obținut prima mare victorie. Expozi
ția oferită, in aceste zile, publicului 
românesc înregistrează foarte exact 
— fără să ardă etapele — traiectoria 
spectaculoasă după care Turner a de
venit el însuși, părăsind, incet-incet, 
veduta cuminte, pentru a se lăsa cap
tivat de fantasme.

Unii artiști revin, evoluînd. din ce 
în ce mai buni. Constable, de pildă. 
Turner devine din ce în ce mai altfel. 
Se pare că secretul acestui tip de e- 
voluție e o progresivă interiorizare. 
Atașamentul tot mai pronunțat al ar
tistului pentru fluidități, pentru ne
buloase nu e o simpla curiozitate față 
de spectaculosul atmosferic. E o cres- 
cîndă apropiere de un model lăuntric. 
Nu meteorologie, mai mult sau mai 
puțin bine „făcută", trebuie să vedem, 
prin urmare, în acuarela — sau în pic
tura — turneriană. Sîntem confruntați, 
de fapt, cu o specie a artei fantastice. 
Constable, care simțise și recunoscuse 
public geniul lui Turner, îl numea, nu 
întîmplător, într-o scrisoare, „smintit 
curat". „Viziuni aurite — spunea el, 
contemplîndu-i lucrările — dar numai 
viziuni". E vorba, in chip vădit, de un 
artist care se depărtează treptat de 
realitatea empirică, pentru a se livra 
necondiționat propriei sale imaginații. 
Iată de ce. a vorbi de „impresionis
mul" lui Turner 'echivalează cu a în
țelege greșit ambii termeni ai ecua
ției. Impresionismul caută „senzația" 
pură, experiența instantanee a ochiu
lui. El se oprește, analitic, asupra lu
minii fizicale, pentru a găsi tehnica 
optimă de a o reproduce prin culoa
re. Turner nu analizează nimic și nu 
pare obsedat de probleme tehnice. El

intuiește și exprimă. Nu e un senzual, 
un consumator de impresii, E un „con
sumat", un erou al închipuirii.

Trăind mereu în vecinătatea paro
xismului. Turner e, mereu, înconjurat 
de riscuri. Arta sa e inegală. Cascada 
culorilor sale e, uneori, dezlinată, 
flască, alteori dulceag-lăptoasă. Ima
ginația e mai capricioasă decît obser
vația aplicată : e plină de capcane, de 
precipitări, de echivocuri. Cînd însă 
Turner, răpit de „daimon“-ul său, a- 
tinge culmile excesului, reușita este 
deplină. Fiecare imagine are o remar
cabilă forță organică. Culorile par să 
descrie țesuturi vii, dense lichide umo
rale. conjuncturi fiziologice acute. Am
bianța atmosferică devine un soi de 
cosmică biologie; nu aventură exte
rioară, ci dramă lăuntrică. Turner 
sfirșește, astfel, prin a ne furniza o 
mai precisă imagine a naturii decît cei 
care o contemplă cu patima rece a 
exactității. Natura lui e — ca natura 
lui Novalis — „lume interioară ridi
cată la condiția misterului". Ea nu e 
aiteritate, nu e altceva decit noi, e 
,.altceva“-ul nostru... Cît despre lu
mina lui Turner, ea trebuie deaseme- 
nea. scoasă din zona fenomenalității 
și, cu atît mai mult, din aceea a feno
menalului. Cu „numen“-ul luminii 
avem de a face în operele sale, tot 
astfel cum în operele lui Rembrandt 
nu cu fenomenul „umbră" avem de a 
face, ci cu numenul umbrei. Pornind 
de aici, „introducerea la Turner" ar 
putea deveni — ca orice introducere 
la un mare artist — un discurs despre 
„lucrurile ultime", pe care pictura, 
nefiind obligată — asemeni cuvîntului 
— să le articuleze, le poate cu atît 
mai bine arăta...

Andrei Pleșu

Vitralii muzicale

concertul : „Locul creației muzicale 
românești în activitatea filarmonicilor 
din țară", simpozion deschis de muzi
cologul Nicolae Căiinoiu.

Firele așezate de magnetul ținutu
rilor mureșene intr-o anume ordine au 
țesut și atmosfera unor prime audiții, 
prezentate cu prilejul acestor mani
festări. „Introducerea și Fuga" de 
Zeno Vancea ilustrează poate cel mai 
bine ideea existentă și la antici că 
peisajul, regiunea în care te afli, in
fluențează făDtura omenească și fap
tele sale. Alte prime audiții, Sim
fonia, pentru coarde „în memo- 
riam Valentini Bakfark" de Ede Te- 
renyi și „Concertul pentru coarde" 
de J- Hencz (un adevărat concerto 
grosso, cu legile sale, cele patru in
strumente obligatorii, etc.) poartă a- 
ceeași marcă a unei Transilvanii me
dievale rezidite in sonorități moderne.

Plăcut a impresionat varietatea so
listică, prezentarea unor interpreți de 
virste. stiluri și școli deosebite. Ală
turi de pianiști de peste hotare (Joa
quin Achucarro — Spania — cu un 
program cuprinzind Granados, de 
Falla, Ravel, Mussorgski ; Ludmila So- 
sina — U.R.S.S. — acompaniindu-1 pe 
violonistul mureșean Valeriu Maior , 
Rohmann Imre, R.P. Ungară) am as
cultat-o pe foarte tinăra Delia Pavlo- 
vici conducînd cu o rară stăpînire de 
sine și virtuozitate Concertul nr. 2 
pentru pian și orchestră în fa minor 
de Chopin. Pentru abia împlinita 
virstă de 16 ani, acuratețea, șlefuirea 
interpretării atinge limite nebănuite ; 
de o bine cultivată sensibilitate, Delia 
Pavlovici pune totuși prea multe ză
gazuri nălucilor romantice, fiind ame-

mureșene
nințată de tentația discursivității. For
ța interioară a lucrării a fost păstra
tă poate în primul rînd datorită ri
sipei de energie a dirijorului Pierre 
Cao (Luxemburg) care a construit și 
o bine închegată Simfonie a IV-a de 
Mahler (sprijinit de marele rafinament 
artistic al Emiliei Petrescu).

Culoarea acestor vitralii muzicale 
mureșene a fost accentuată de parti
ciparea Filarmonicii de Stat „Moldo
va" din Iași, a corului „Madrigal", a 
formației „Studio neue Musik" din 
Berlin, a violoncelistei Natalia Gut
man (U.R.S.S.), și a violonistului Jean 
Jacques Kantorow (Franța).

Filarmonica locală, aflată în directa 
custodie a compozitorului Zoltan Ala- 
dăr, a dovedit calități cu totul re
marcabile, interpretind la un înalt 
nivel numeroase prime audiții, dificile 
lucrări de rezistență din literatura u- 
niversală, adevărate „pietre de încer
care" simfonice. O sală de concert 
frumos renovată, cu o admirabilă a- 
custică, a fost inaugurată cu acest pri
lej.

Viața culturală a acestui oraș poa
te lăsa intr-adevăr prin vitraliile sale 
lumini și culori către toate colțurile 
Cimpiei transilvane. Ca două armo
nioase bătăi de aripă se arată dezvă
luirea staturii ecvestre a lui Avram 
Iancu în piața orașului și montarea 
la Teatrul de stat a premierei „Dom
nișoara Naștasia" în limba maghiară, 
in regia lui Dan Alecsandrescu.

Aici, pe Valea Mureșului, români și 
maghiari, rînduiesc împreună liniile 
de forță ale peisajului transilvan, „pă- 
mîntul care spune singur din cite i-ar 
mai fi de spus" — cum ne vestește 
poetul. ‘
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FRAGMENTE CRITICE CONTEMPORANII NOȘTRI

Leonid Dimov Timpul scrisului și al literaturii
ei cafe 'se arată intrigat! de lirismul 
oniric, decorativ si fragmentar al lui 
Dirnov din volumele 7 poeme, Eleuis, 
A.B.C. etc au surpriza de a descoperi 
acum (Tinerețe fără bătrinete. Editura

Albatros. 1978) un poet epic, clar pină la trans
parentă. sfătos si bonom. S>nt versuri pentru co
pii. dar (ca la Arghezi si Ion Barbu) versurile 
sînt scrise să desfăteze îndeosebi, pe oamenii 
mari. Un basm poetic după Petre Ispirescu 
(..după Petre Ispirescu si nu prea1*)  care, la su
prafața textului, respectă formulele oraculare 
cunoscute, are o invocare si un epilog cu o mo
rală bine articulată. însă în interiorul scheme
lor imaginația poetului aleargă in voie, extraor
dinarul simt plastic se desfată. Un Dimov peda
gog care fură ochii si incintă cu vorbele lui rare, 
cu savanta lui prefăcătorie și știința de a înnoda 
Si desnoda versul.

Ideea și elementele epice ale poemului sint 
luate din basmul popular, modelul interior al li
rismului este insă După melci. Ca si acolo, ima
ginația bate departe, narațiunea are un subtext 
liric si acesta nu poate fi decît misterul desti
nului uman. Asta dacă traducem intr-o propo
ziție banală versurile smălțuite si ceremoniale 
ale lui Leonid Dimov. Dacă adăugăm si fina iro
nie. fără de care cele dinainte ar fi de o gravi
tate prea apăsătoare și. in fond. nepotrivită 
într-o carte ce se adresează spiritului tinăr. avem 
toti termenii acestei ecuații lirice.

Dimov este, neîndoios, un spirit barochist prin 
patetismul împietrit și gustul pentru efectele de 
decorație. însă în această structură ornamentală 
cresc. înfrățite, ironia si neliniștea care devin in 
cele din urmă, acaparatoare. Evitînd linia dreap
tă a comunicării (spiritul barochist are. se știe, 
cultul liniei curbe și al mișcării în volute), poe
zia. de o plasticitate grea, insală ochiul și tul
bură simțul nostru de echilibru. De acceptăm 
simbolurile propuse de Jean Rousset (păunul și 
Circe), putem spune că poeții barochiști au in 
notatia ornamentală nostalgia metamorfozei si in 
mișcare sentimentul acut al decorației gran
dioase.

Ironia implică și detașează, în același timp, 
pe Leonid Dimov de estetica complicată a ba- 
rochismului, devenită si mai complicată pe mă
sură ce spiritele critice se ocupă, pină la exas
perare. de ea. Critica însăși a căzut, am impre
sia. intr-un suspect barochism incercînd să ciști- 
ge spatii noi in literatură în favoarea barocului, 
în necunostintă. probabil, de această agresiune 
literară. Dimov împodobește versurile sale cu cu
vinte de preț si se joacă ingenios cu un mare, 
copleșitor mit (mitul nemuririi) cu grija, totuși, 
de a nu-1 sparge. Spre a rămîne în domeniul de 
imaginație al barocului, să zicem că în fintina 
cu mai multe guri a poemului său una cel pu
țin varsă apa liniștitoare a umorului. Intuiție a 
misterului, desene fantastice, dar printre toate 
acestea si. adesea imperceptibilă, ironia desfătă
toare si îndoielnică : ..Cînd cîntă muzica, de 
treci / Printre pirați ascunși de sticle, / în gang 
păzit de lilieci / încă din vremea lui Pericle. /7 
Ajungi acolo unde-a fost f Odată precum nicio
dată / Cu labirinte fără rost / Și o grădină de
senată // încă de cînd mai pîrguia / De-a surda, 
vara, plopul pere" / Și-n luna lui Gustar bătea / 
Răchita plînsă, micșunele / De cînd, în smeu- 
ris pustiu. / Ban, ursii se băteau în coade / Si-un 
miel, cu lupul cenușiu / Se săruta printre iscoa
de".

Piratî printre sticle, gang păzit de lilieci încă 
din vremii de înflorire a culturii ateniene, urși 
ce se bat în coade. ca într-un carnaval. în timp 
ce mieii se înfrățesc cu lupii, iată un debut umo
ristic care pune în primejdie existența m’tului 
tragic. în același ton înveselitor sînt narate și 
celelalte etape ale basmului (pactul dintre tată 
si fiul nenăscut, plecarea lui Făt-Frumos in 
lume). însă mitul, născut din visul de eternitate 
a omului, nu-si leapădă cu totul învelișurile lui 
tragice în poem. Ceva imprevizibil și misterios.
răruine in versurile istețe. jcătite" de-sărbătoa
re. Misterul ai gravitatea Mnt chiar in totesocnl 
desenului sofisticat, in fantezia inepuizabilă’ a 
versului. Ghionoaia' și scorpia sînt simbolurî'be- 
nigne. monstruozitatea lor este aparentă. Făt- 
Frumos-ul lui Dimov nu intîmpină mari obsta
cole. drumul spre cetatea radioasă a nemuririi 
este un voiaj agreabil. Obstacolul va apărea mai 
tirziu si el este de ordin interior. în rest, făp
turi grațios hidoase, ca Scorpia : „De Scorpie 
n-avem căinti : I Era pecingine si boală. / Căci, 
blestemată de părinți / Vărsa pe pajiști numai 
smoală. Nestăpinită. tricefală / Mereu cu lim
bile fierbinți. i Aude-ntr-una pot iveală / De 
zimți de aur si arginți, fl Numai din capul sln- 
gerat / în vremi de veche tinerețe 1 Un strop al
bastru a picat ' Si cade-n vis. peste ospețe, !f 
Cind prinșii cei scandalagii / Mușcă dintr-insa 
fără preget. / Din cioturile străvezii Z A mai 
rămas un singur deget".

Locul unde domnește tinerețea eternă este. în 
viziunea orientală a lui Leonid Dimov. un Isar- 
lik pestriț si ceremonios : ..în jur e-un tirg de 
smalț și furnicar, / De cavaleri gătiți Împără
tește". ■

Ce urmează se știe din basm. Etapele inter
mediare sint sărite. Dimov simplifică, concen
trează. din cetatea cu sclipiri de halim» trece 
direct în Vale*  PUngerii si, de aici, iși aduce 
eroul în spațiul vieții curente. Dezagregat tru
pește. Făt-Frumos ae reîntoarce, spiritualicește, 
in mit. fiind intimpinat de cele trei Parce, nu
mite mai înainte „cerestile amfitrioane".

Mitul est**  astfel întors spre o filozofie banală 
si sănătoasă : acceptarea resemnată a existenței, 
in limitele ei fatale. în racla ce așteaptă pe Făt- 
Frumos. urmașii înstrăinați de mituri văd ca 
într-o oglindă aburită vechile semne și zimbesc 
neîncrezători : ..Zimbiră toți, in semn de bun 
rămas. Și-nchiseră capacul cam degrabă. 1 
Căci trebi aveam și chiar bătuse ceas, / in 
turnul închinat ca o podoabă".

Epilogul ce urmează explicitează această filo
zofie întăritoare. Din ea. sensul dramatic al mi
tului dispare aproape cu totul, răminind doar 
sensul comun al faptelor : eternitatea se mani-

Maria Blendea Mihalache : „In livadă*

festă in continuitate și metamorfoză. încheiere 
previzibilă care nu tulbură in nici un fel lumea 
profundă a simbolurilor din basm.

Este limpede că Leonid Dimov n-a voit să dea 
o interpretare nouă mitului poouiar si nici să 
adâncească fondul tui tragic. Cum a făcut de e- 
xempta. intr-un admirabil poem Cezar Baltag. 
Dimov este sedus de laturile forinaZe ale bas
mului -și.-<bntr-o călătorie :r.::tațic*._ei  face, ta ■ 
cele dia urmă, o călătorie pedagogică, reccaoaa- - 
dind admiterea înțeleaptă a destinului.

Mirierul poemului său constă, atunci, in a re
fuza interpretarea misterului din mit. căci zice 
el : „De-ar fi să spunem cum a fost / Povestea 
și precum s-ar cere. / Am pierde firul tors cu 
nost / în întuneric și tăcere".

Leonid Dimov parcurge in acest fel, drumul 
invers propus de modelul său literar. Ion Barbu 
pornește de la o banală aventură infantilă pen
tru a ajunge, prin complicația imprevizibilă a 
poemului, la ideia de ordine initiatică a univer
sului. în Tinerețe fără bătrinețe. Dimov pleacă 
de Ia un mare mit pentru a trage din el o a- 
ventură simplă si încintătoare, tradusă in ver
suri de o frumusețe rece.

Eugen Simion

Vrmare din pag. I

„o nouă religie" nu este departe de „religioasa" 
recuk tere a celui ce îsi propune să descopere 
resorturile intime ale mecanismelor creației. O- 
pozitia personajului cu lumea satului (despărți
rea de sat) poate fi urima dintr-un sistem al o- 
pozițiilor. nimic idilic, in această „declarație".

„Gindul, aspirația de a afla ce e lumea si cine 
eram eu însumi, cu ajutorul cărților, cine ar fi 
înțeles o astfel de stare de spirit intr-o lume 
cumplită, care trebuia să muncească pe brinci 
ca să existe ? Cultura era pentru ei o meserie 
mai bună și nu o formă de viață a spiritului și 
cine eșua aici, practic, nedevenind nimic, nimic 
nu era. Nu se cunoșteau pe ei înșiși sau nu pre
țuiau in mod deosebit acele valori care adesea 
tișneau chiar dintre ei. spontan, gindirea. uimi
toare a unuia (cum era aceea a tatălui meu), 
puterea credinței, smulgerea din temporal... Nu, 
reveneau repede pe pămint... vacile, oile, caii, 
supunerea tată de natură, iernile grele, ploile...".

Putem constata. în acest context, că niciodată 
viziunea despre sat a lui Marin Preda nu a fost 
mai puțin idilică : că universul rural nu e un 
loc al reveriilor, ci dimpotrivă. Această despărți
re nu lipsită de brutalitate reia atît o veche po
lemică (cea cu Blaga. din Imposibil*  întoarcere) 
cit si un eseu mai vechi, consacrat temei poves
titorului. Faptele, consacrate despărțirii, inaugu
rează insă, si o seamă de confesiuni consacrate 
lumii văzute, adevărat poem interior al „Vieții 
ea • pradă".

S-a spus, și pe bună dreptate, că aproape fie
care ieșire a lui Marin Preda în „spațiul miori
tic" este polemică : prea multi nechemati. ne dă 
să înțelegem scriitorul, s-au ocupat de lumea 
rurală. Excursioniști. îndeobște bineintenționați, 
boiernași plini de rivnă culturală, beizadele har
nice sau boieri în retragere la conac au creat, 
cu vremea, o seamă de imagini vesele, străine 
adevărului. Teoreticieni, cu hram felurit au pus 
in născare, de-a lungul vremii, alte idei, prea 
multe bune doar pentru propagandă electorală. 
Lumea satului nu e compactă, amorfă, e dife
rențiată așa cum e diferențiată și „cealaltă 
lume" : la țară exista o seamă de boli, de insu
ficiente ce rămin necunoscute ; țăranii nu sint 
voinici ca in pozele semănătoriste. ei pot fi fra
gili. sensibili, capabili de alte reacții decît cele 
„de serie". Cînd am înțeles că eu și natura nu 
avem o soartă comună, este una din frazele 
care trebuie recitite fără prejudecăți. Scriitorul 
recapitulează momentele șansei și ca momente 
ale înțelegerii ; într-un interviu acordat lui Mir
cea Vaida (13 oct. 1977. apărut in „Tribuna". 3 
nov. 1977) scriitorul ținea să observe că Viața 
ca o pradă are două subiecte dominante : cel

CARTEA CU

Marian
Ms in ape subțiri. Sf ri-d ride, de fie
care mugur de val ahsdâ o căpiță de 
ci’.ii. Nu-nrervați șă-t mmguați. dinii 
Miw «at mereu flăminzi de degetele 
murdărite prostește cu cerneala. In el 

itmopteara xmtmxri de gnu. raboteae. macarale, 
luna cea plină de năravurile verii fi luna 
septembrie toată. pâini de bucuria Întoarcerii 
studenților, de boabe de măceș înflorit a doua 
oară și de galopai suspinat al viatului prin piețe 
bogate. Au'orul Camleviagtei e un om vesel, tap 
inveirt in seîs de ananas intre coarnele căruța 
bate-un înger din călcâie ș>-i răspunde ur, setie- 
iet poor d cu patul armei in pavajul reru>Ji. 
în 'marmura sirii lui poate că e amid, cu temae 
astea nu cunoaște mila, ar C capabil constru
iască tm eșafod pină p din așchii de mes*-acân.  
E <in—jrcl om care cântă e-un ghimpe la chi
tară. Nu art-n zimbet nici circiuma și nici sta
fiile vinului dansând pe umeri de femei fru
moase. Cind era mic a trecut peste el Carul mare 
i-a lăsat o stea in palmă, ei i-a dat formă de 
secure și. de două ori pe săptămină. după mie
zul nopții, sare din somn și toacă pe butuc ro
mane. poezii, nuvele, bălți de critică, incercînd 
să scoată păduchii din gindurile oamenilor cum
secade. Atunci, ciad seceră cu ghiare de crab 
orzul pătat de neguri, geamănă su un lup ni
merit intr-o stină de fete. Are întotdeauna o 
vorbă bună despre prieteni, dar cind scrie și 
umblă cu judecăți de valoare se oprește de obi
cei la cele negre. Devoțiunea întunericului ? Ar 
fi prea puțin măgulitor. Mai degrabă, o neliniște 
plină de elanuri, li face o deosebită plăcere să 
se ocupe de autorii eșuați. Privește la ei ca la 
niște canguri pe schiuri și se miră : „uite’ la 
ăștia, ce ghiftuiți sînt de știința întoarcerii zii-

în legătură cu scrierea unei cărți, adică obsesia 
de a scrie o a doua carte după debut. în care 
apar trecute în revistă primele amintiri, și cel 
al anilor de școală".

Notam undeva, că de-a lungul timpului, noi 
am fost o „tară de sate" si că acest fapt poate 
reprezenta primul argument în analiza proble
melor „majore" ale culturii noastre. Evlavia față 
de cuvîntul scris, față de cuvîntul Cărții trebuie 
să fie un popas al analizei. Scris-cititul smulge 
pe fiul de țăran dintr-o. lume organică, așezată 
în legea ei. pentru alt univers „de curătii și 
semne". Lectura primului sistem de semne, cea 
a ciobanului din Miorița, a Meșterului Manole, a 
păstorilor si ciobanilor din opera lui Sadoveanu, 
păstra intactă comuniunea om-cosmos. Mai mult 
chiar : o presupunea și o sublinia.

Amintiri din copilărie, Budulea Taichii, Moro- 
meții. Desculț, sint doar cîteva dintre cărțile ce 
ne pun în fată momente ale apropierii, prin scris, 
a unei lumi noi : sînt momente ale Cărții reve
latoare dar și ale alienării, prin scris-citit. Cartea 
e oglinda (e menită să oglindească) unei istorii, 
asa cum scris-cititul e menit a da viată. Textului 
cronicii, cei menit a cuprinde Textul lumii.

Alienarea, prin scris-citit este simultană cu
ceririi. prin citit, deci, a altei lumi. Noua lume 
este unul dintre subiectele (cele două mari su
biecte) ale cărții.

PRIETENI

Popa
nice în moarte : țin pe cap. in eternitate, un 
ulcior spart, iar sub picioare nici-un început de 
cărare î" Critic fără căință. Marian Popa e 
poate criticul cel mai urât de adversari. Ca să-l 
învingă, adversarii sint gata oricind să se uneas
că pe deasupra piraielor de ură otrăvită. El ride 
si e nepăsător și puternic, afișind un portret de 
fată care-a ieșit să viseze intre ierburi uscate. 
Cind analizeara cărți clasice sau cârti in care 
ard vertebre de soare scriitorii contemporani de 
excepție. Marian Popa calcă pe urme mari și-și 
irrpodiobeste numele cu o lampă in care culo
rile se combină singure spre a stârni amețeli si 
scararări •.'egetele. Sifră and se simte .im pins 
Îs margfr.e. dar -trid poate, rotind coasa. să 
taea loc got te jurul tai mișcă. undmndu-le fe
ricit. treizeci de con de motan. Prin urmare. e 
limpede că Marian Popa face parte din asperi
tățile vieții. Actorul din eL insă. nu știe să se 
păzească sau nu suportă să se invirtă multă 
vreme in cercuri dătătoare de noroc. Și iese la 
arlechin. Surâzător și plin de păcate. Vezi Doina 
Doicescu și Nelu Georgescu, romanul pe care 
s-au năpustit, in salturi mici și repezi toti ad
versarii lui, ca să-l tirască in cimpiile sterpe. 
Fiecare din ei se poate lăuda de acum înainte : 
in ziua cind am împușcat o petală...

Pentru mine. Marian Popa rămîne omul așe
zat în primăvara unei seri cu lună nemuri
toare.

în lumea ciudată a cîntecului. el știe numai 
cintece de vară și cintece de toamnă.

Pentru toate cite le face și nu se va opri să 
Ie facă, m-am înzăpezit cu inima lingă el, ca 
lingă o insulă din care izvorăsc sticle de vin 
vechi.

Fănuș Neagu

Dar, a scrie înseamnă a deveni -solidar cu cei 
ce scriu Calitatea de mărturie depusă si în nu
mele unei generații nu a fost ignorată de nimeni, 
deși (vezi in dezbaterea Luceafărului din 
18 II 1978, intervențiile lui M. Ungheanu. Lauren- 
țiu Ulici, Doina Uricariu), scriitorul nu ține să 
reprezinte o generație, si nici măcar grupul 
literar Albatros. Dacă numele unor scriitori ca 
Dimitrie Stelaru. Constant Tonegaru. Geo Dumi
trescu. Nina Cassian. St Aug. Doinaș. Ion Negoi- 
țescu, Ov. S. Crohmălniceanu, Gellu Naum, Mih- 
nea Gheorghiu. Paul Georgescu. Radu Stanca, 
Horia LovinescU. Maria Banuș. Ion Caraion. V. 
Em. Galan. Adrian Marino. Ion Vitner au fost 
amintite, neîndoios că intenția comparațiilor 
există. Drumurile celor numiți ca si ale altora 
s-au intersectat, de atîtea ori incit acțiunea lite
rară a unora a evidentiat-o. prin raportare fi
rească. pe a celorlalți. Integrat grupului Albatros. 
Marin Preda poate fi. în al cincilea deceniu, des
coperit si prin intermediul unor declarații — 
programatic ireverențioase — ale lui Geo Dumi
trescu : „Despre mine și despre camarazii mei de 
vîrstă si de poezie împreună cu care am început 
această scandaloasă si. cred, scurtă epocă lite
rară... am impresia că s-ar putea vorbi ca despre 
prima generație de la mahala si de la tară care 
refuză să se absoarbă în burghezie si care, 
devenită obiect de calificări „intelectuale", ră
mîne cu cinism la condiția clasei originare.

Sintem o generație fără dascăli, si fără părinți 
spirituali. Ne caracterizează revolta, ura, împo
triva formelor, negativismul...". Mărturia lui 
Geo Dumitrescu este înregistrată de Ion Biberi 
(vezi Lumea de mîine. Ed. Forum, pg. 233) în 
anul 1945 într-un volum ce mai cuprinde inter
viuri cu George Enescu, Mihail Sadoveanu, 
Tudor Arghezi. Dimitrie Guști. P, P. Negulescu, 
Lucretiu Pătrăscanu. Mihail Ralea Tudor Vianu, 
Alice Voinescu. Al. Rosetti. Anton Bibescu. Er. 
Sirato, Gr. T. Popa, Felix Aderca, G. Călinescu, 
K. H. Zambaccian, I. D. Gherea, Basil Munteanu, 
Petre Pandrea. Ion Sava. Petru Comarnescu. 
între ilustrele personalități interogate. Geo Du
mitrescu trebuia să reprezinte „tînâra genera
ție". Nonconformismul evident al tînărului. 
proaspăt laureat al unui important premiu literar, 
poate fi comparat cu cel al avangardiștilor gata 
să nege si să refuze ; o declarație asemănătoa-w 
poate fi descoperită între textele părintelui da
daismului...

Si totuși dacă recitim textul, vom Vedea că. 
de fapt, scriitorul vorbește despre neîncrederea 
fată de forme literare consacrate, de tiparele 
deformante ale unei societăți ce anihilează perso
nalitatea. Generația refuză „îmburghezirea". ea 
are orgoliul obîrsiei sale, conștiința calității lumii 
din care vine. Intîlnirea din pămînturi nu va fi 
exterioară acestui program după cum scriitorul 
nu va abandona în acești ani. ideea că adevărul 
lumii care o reprezintă este esențial în afir
marea sa ca scriitor. în Viata ca o pradă scriito
rul tatonează cu întrebări1 e sale (ale experienței 
sale) adevărurile si afirmațiile celorlalți : nu o 
dată afirmațiile celorlalți nu reusesc să învingă 
întrebările sale, si atunci scriitorul se retrage, nu 
fără o subtilă ironie. în carapacea sa.

Lame*  lui Marin Preda începe să se organi
zeze încă de la povestirea de debut, „obsesiile" 
fundamentale ale prozatorului, replicile memo
rabile si mai ales marometii de planul doi. Ilie 
Țugurlan, Boțoghină, Dumitru lu’ Nae. Sigu
ranța cu care îsi cucerește lumea e aproape ului
toare : Satul nu mai este al său, satul e un 
obiect al reflecției (care trebuie apropiat prin 
reflecție). în unele povestiri (vezi Strigoaica, 
„Timpul". 25. V, 1942) naratorul conștient de va
loarea faptelor Înregistrate (citește: a valorii 
lumii sale), notează precum cronicarul : „Si asta 
a fost intr-o seară la cîteva zile de cînd venisem 
in satul meu. de acolo din orășelul unde intra
sem șă-rrvăt » zrnăria". „Povestirea" izolează 0 
istorie, si. neîndoios, tânărul avea, de ne acum in 
Droiect. Istoria satului. Morometii vor trebui cu
ceriți nu doar ca o ooeră. ci ca o lume, ca 
o istorie. Ei trebuiau să dea la lumină adevărul 
vieții satului. Deocamdată. M. R. P. este Iniția
torul. Ultimul dintre ei (dintre cei prezenti în 
Viața ca o pradă), personal memorabil. Ce putem 
scrie încă de pe acum e că în opera de mai tir
ziu a scriitorului locul inițiatorului este de primă 
importantă. Inițiatorul asigură unei opere prin 
excelentă epice partitura lirică ; introducîndu-1 
pe „învățăcel" în tainele lumii (literaturii) Ini
țiatorul ii asigură, totodată, protecția. împotriva 
agresiunilor exterioare. Fragilitatea lui fizică, 
neimplinire-a sa vitală deschide drum în operă, 
temei protectorului, dar si altei teme centrale: 
aceea a violentei. Lumea ca o pradă, iată pan- 
dantul titlului ultimei cărți a marelui scriitor.

ASIGURĂRILE -
INSTRUMENTE UTILE DE PREVEDERE

Printre numeroasele forme de asigurări facultative puse la dispoziția cetățenilor este și „asigurarea mixtă de 
viață".Această asigurare constituie un sprijin bănesc pentru cel care o contractează, în cazul pierderii sau reducerii capacității sale de muncă în urma unui accident, sau pentru familia sa, în cazul decesului asiguratului din orice cauză. Totodată, o astfel de asigurare dă posibilitatea asiguratului să economisească în mod planificat o anumită sumă de bani pe care o va primi la expirarea duratei asigurării.în scopul de a răspunde unor cerințe ale populației, asigurarea mixtă de viață se practică și in alte trei variante, realizate prin extinderea protecției asupra unui număr mai mare de persoane, prin majorarea cuantumului sumei asigurate în cazul survenirii unor anumite categorii de evenimente asigurate, ori prin prelungirea în timp a prestațiilor ADAS.

• Asigurarea familială mixtă de 
viață dă posibilitatea cuprinderii în asigurare a tuturor membrilor de familie în vîrstă de la 5 la 60 de ani, oricare din aceștia putînd încasa suma asigurată, în funcție de evenimentul asigurat întîmplat.

# Asigurarea mixtă de viață și su
plimentară de accidente dă posibilita

tea asiguratului să încaseze de la ADAS, în funcție de urmările accidentelor in- tîmplate, de 6 ori suma înscrisă în poliță.
• Asigurarea mixtă de viață cu pen

sie pentru urmași dă posibilitatea asiguratului să garanteze urmașilor înscriși în poliță primirea eșalonată a unor sume de bani. în baza acestei asigurări, ADAS plătește : jumătate din suma prevăzută în poliță, la decesul asiguratului ; o pensie anuală de 10% din suma Asigurată, pînă la expirarea asigurării ; 
A doua jumătate a sumei asigurate, la termenul de expirare a asigurării.

Asigurarea mixtă de viață și varian
tele acesteia prezintă o serie de avan
taje, dintre care enumerăm :

# Sînt accesibile tuturor persoanelor in vîrstă de la 16 pînă la 60 de ani.# Se pot contracta pe termen de la 5 la 20 ani.# Primele de asigurare se stabilesc diferențiat, în funcție de vîrstă persoanei ce se asigură, de durata poliței de asigurare și de suma asigurată. La solicitarea asiguratului acestea pot fi achitate și în rate.
# La expirarea asigurărilor la care 

primele au fost plătite pentru întreaga 
durată prevăzută în poliță, ADAS plă
tește majorată cu 10% suma pentru 
care s-a contractat asigurarea.# Asigurările participă la tragerile de amortizare lunare și speciale, acor- 

dîndu-se pentru fiecare combinație de litere ieșită la tragere 1 000 de lei.• Dacă asiguratul a suferit un acci
dent — chiar în prima zi după intrarea 
in vigoare a asigurării — de pt urma căruia s-a stabilit o invaliditate permanentă (fie imediat, fie în decurs de 1 an de la accident), primește de la ADAS întreaga sumă asigurată înscrisă în poliță, dacă invaliditatea este totală, sau o parte corespunzătoare gradului de invaliditate stabilit, majorată cu 25%, dacă invaliditatea este parțială. Prin încasarea acestor sume, asigurarea nu încetează ci rămîne mai departe în vigoare pentru întreaga sumă înscrisă în poliță și pentru toate drepturile ce decurg din aceasta, plățile ulterioare fă- cîndu-se de ADAS independent de cele efectuate pentru invaliditate permanentă.O în cazul în care în urma unui accident s-a stabilit un grad de invaliditate permanentă mai mare de 50%, asiguratul este scutit să mai plătească prime de asigurare, pînă la expirarea duratei poliței, beneficiind însă de toate drepturile.i # Asiguratul are posibilitatea de a modifica, pe parcursul duratei asigurării, datele prevăzute în poliță referitoare la beneficiarul asigurării, mărimea sumei asigurate, durata asigurării și a plății primelor, precum și de a transforma asigurarea prin trecerea de la o formă de asigurare la alta.

• Asigurarea se poate repune în vigoare prin plata dintr-odată sau în rate a primelor de asigurare rămase neachitate, ori prin prelungirea termenului de expirare a asigurării și a duratei plății primelor, în situația în care, din diferite motive, plata primelor a fost întreruptă timp de pînă la 3 ani.C în situația în care primele de asi
gurare se achită, anticipat, se acordă o 
reducere de 4%, începînd cu cel de-al doilea an pentru care s-au plătit primele respective.

Pentru a beneficia neîntrerupt de 
toate foloasele ce le oferă asigurările 
mixte de viață, este necesar ca ratele 
de primă să fie achitate la termenele 
stabilite.

Pentru a se asigura continuitatea plă
ții primelor, se poate folosi forma de 
plată pe bază de „consimțămint scris", prin împuternicirea ce se dă de către asigurat lucrătorilor care efectuează plățile de retribuții de a achita Administrației Asigurărilor de Stat, din drepturile sale, primele, atît pentru asigurările în curs, cît și pentru cele pe care le va încheia sau reînnoi.Pentru informații suplimentare și pentru contractarea de asigurări, vă recomandăm să vă adresați responsabililor cu asigurările din unitățile socialiste, agenților și inspectorilor de asigurare sau, direct, oricărei unități ADAS.



atelier literar
posta redacției J

B. PĂCUREȚEANU: Scrieți 
prea mult, se vede, v-ați instalat 
intr-un fel de profesionism (pre
matur) in care „banda rulantă", 
cu inevitabilele ei șabloane, cu 
inerenta, monotona alergare în 
suprafață, nu mai lasă timp me
ditației profunde, utilizării nu
anțate, plenare a tuturor unel
telor și mijloacelor, migalei ar
tistice etc. De-aici, instăpînirea 
minimei soluții comode, dis
cursul monoton, fluvial, de se
lectivitate redusă. în care devine 
tot mai vizibilă o anumită să
răcie de cerc închis, atît in pla
nul temelor, motivelor, ideilor 
cit și în cel al mijloacelor (ima
gini, lexic etc.). Ne comu
nicați o serie de demersuri și 
proiecte, temerare înfrigurate, 
pretimpurii. dar nu vă scapă 
nici un cuvînt despre ultimele 
revelații de lectură, despre nis
cai planuri de continuare a stu
diilor. sau măcar despre un pro
iect de studiu — cum se zice — 
individual, sistematic și amplu, 
care să vă dezvăluie mai pro
fund. mai intim, .secretele" cre
ației literare, abilitățile și difi
cultățile artei poetice, ale lim
bii etc. Mai aveți încă mult și 
multe de învățat — nu trebuie 
să pierdeți din vedere acest lu
cru, mai ales în acest moment 
de răscruce pentru dv.

Din ultimele plicuri, prea pline 
și prea puțin ..filtrate", ni s-au 
părut ceva mai bune : „Uneori, 
ciutura", ..Omul ca un riu", 
„Marele anonim". ..Rațiunea". 
..Realități". ..După o viată", 
J^acrima*. „La fereastră", 

^M«apte de iarnă* „Rețetă". 
V < GOLDSTEIN : Versiunile 

lucrate îngrijit, cu vizibilă 
prafARiă. dar expresia pare 
ki^^cată și convențională, u- 
șor învechită, fată de caracterul 

originalelor.
I I). BULZAN : Adresați-vă re- 
I dstei ..Familia".
I SUFIX : Lucruri greoaie. cn<- 
I late, opace din care a dispărut 
I >rice vibrație.
I T PlRVAN : După atiba ani. 
I ra cazul să vă lămuriți, atit in

privința posibilităților dv., cit și 
în privința rosturilor și criterii
lor acestei rubrici. Dacă era ceva 
de publicat, v-am fi publicat de 
mult, măcar o dată, dar textele 
pe care ni le tot trimitetl de a- 
tita amar de vreme n-au abso
lut nimic de-a face cu litera
tura (nici măcar cu gramatica, 
de altfel) fiind cu totul lipsite 
de semnele talentului și ca a- 
tare imposibil de publicat, ori- 
cite insistente le-ar însoți si ori
care ar fi argumentele pe care 
le invocați (de data asta nese
rioase, absurde, puerile). Căutați- 
vă satisfacțiile in domenii in 
care înzestrările dv. vi le pot 
prilejui (așadar nu în literatură, 
nici in cosmonautică și. probabil, 
dată fiind virsta dv.. nici in fot
balul de performantă etc., ei. 
poate, de pildă, în muncă).

M. CASAPU : Ceva mai bire. 
de data asta, in „Mit". „La 
mare". „Urbanizare". ..Lecția de 
istorie" e cam prea păunesciani,

M. TAXASE : Versurile dv 
sint relativ Îngrijite, corecte, a- 
bordînd o problematică adesea 
interesantă. Din păcate, ele ră
nim deocamdată cam rec a- 
sertorice lipsite de un adevărat 
fior poetic. Reveniți <>~risul e ci
teț. nu e nevoie de dfccti=«ra- 
fiere).

EM. GV. : Pagmi reo0»e cu 
un plus de sdir.cime : „Umbra*. 
„Hai 1“ ..Intxi".

NICOLAE PAJIȘTE : E ade
vărat ce-au „descoperit" (ci 
iubim flor.U «i că avem o gră
dină fnmoasăj iar cndul pe 
care-l nutrit;. de a ae trtsu*. 
cum ziceți jpe-c; rare și su
perbe" m k poate să pu ae 
bucure sa aă nu ne obbge U o 
admeă grab rudi ne s. la o depli
ni reciprocitate. (Firește, iaj*. 
nurna; pe același linei horti
col '_). Căci versurile. <kn pă
cate. n-au nimic ..rar si superb", 
r. smt dezolant de slabe. S.' 
□are că e cazul să vă mulțumi ti 
ev ooexia- grădinii—

PROF GHEORGHE ENE : 
Ave*; dreptate să ni-I tecoman- 
dați pe tinăru! dv. ele# drept ua

om de talent cu bune perspec
tive (lucru pentru care vă mul
țumim) Deocamdată, insă, ma
nifestările acestui talent real, 
se află, după părerea noastră, 
intr-o fază de căutări, de încer
cări preliminare intr-un spațiu 
din păcate cam restrins. prea de 
vreme circumscris, sub o tutelă 
prea vizibilă și apăsătoare (Ni- 
chita Stănescu). Cu această lec
ție neasimilatâ profund, creator, 
tinărul poet alunecă in sud ra
tata și aparenta respectivei ma
niere. „transa" lui fiind adesea 
mimată, simulată artificială e- 
șuind nu o dată in simple „do
dii". facile jocuri de vorbe și 
sonorități, delir In suprafvă 
(fără un suport si implicații de 
substanță etc. Tn „Conștiința 
poetului" se schiteeră un fel de 
artă poetică*, interesantă in 

fronda ei juvenilă, curejo*«ă- 
dar parcă mai mult ir.:erbr- 
nală. evazivă. n-=ahjr>g;nd să 
cristalizeae o oom tie sparifțcă. o 
structură, si tenzffiaîod in plati
tudine si „enedă se peste", ne- 
putiad ereede S* răe-ul udzti 
lirice*, peoutred em*«îa Cos’- 
menîe «’.’w»-
pete ale pswpț re
Dse-rtuXe oe Jrvre Iff tmpoțst>'; 
de inkwc’ de „salvat* pnn di
verse -spreaE;*-' tar- e de eor- 
tassstsă. Lro d" rerrtnte ee-rt:

— e frsaw# tscs R oere- 
BMR irtd.t — iau ce-=s: place* 
fuestte. dar trebtte să tas ceva, 
la srneior *_ C sv* p*-
gxm a rang ia nrvrarr dB^ria**- 

gtaduhE*. De vorbă D cftev- 
printre incoerente «
Nx-sab; «curează a ptab'e aa 
tieă brtcă derenă de i-'.z '»■
ceea ce tepreupU asrte nrar*. 
pentru evoluția fasoeabtiă pe

le ofreă. desrar. acesta l tere-

?«•-

Gea itrescR

Suflet vechi
Atît sîntem de triști și de uimiți 
de-această dulce-mpotrivire 
noaptea ridică întuneric în ecluze 
împovărați sîntem de miresme 
și atit de singuri 
plutesc, încă mai plutesc 
amintiri de păsări pr* i aer 
chiar sîngele nostru poartă in somn 
amintirea unui suflet străvechi și 
tulburător.

Rămii curat
Aruncă guma de mestecat din gură 
aruncă țigările umede din buzuno. 
aruncă resturile de cuvinte, resturile 
de iubire 
aruncă griul tristeții din inimă 
aruncă greierii pitiți in iarba neogrâ 
a sufletului 
fuqi de bărbatul cu inima in 
stomac 
fugi de femeia cu sentimentele in 
creier 
fugi de mulțimea care dezbracă 
idolul 
să râmîî curat ca oeral din 
preajma iubitei, 
in care s-au risipit dtevo 
icoane.

Poem (I)
Nu mă sperie p>oc-a 
nid răsuflarea e* de cristal 
ră sufle -ea ta iubrto mă 
tulbură și mă ma*țâ «a rang 
de arbore.

Po» (II)
Ce t-stă e Iubirea ~ocstră 
ca un eop'l fugit de-occsâ.

Seve
Acea d m-»ec!ă de primdword Era 
tm soare ca o hi—ino pitnd de 
emfază. In oracjrac -ea M «orbec 
datora moane m •o^că-mea 
curăța sf<oc*ă cartofi 3» pătrunjel P cecpâ 
O. foinca s<mp> eta o iogumefor I 
Ir iwuăiățiu lor Ce seve »â trâieac

VERSURI DE
Cristinel

Pricop

o viață nouă, o copilărie 
a simțurilor 
să nu mai beau atitea cafele 
să nu mai fumez atitea țigări 
să nu mai stau cu nervii întinși 
ca o sirmă ghimpată 
dar în preajma mea se vorbea 
despre moarte 
otd nici un cin tec nu 
se-nqâduie 
toate lirele sînt sparte 
sparte sînt toate lirele 
de cornul de diamant al 
taurului.

Alfabet
Daca plouă 
fi — !-om uitat toate cuvntele 
s» senzația măruntă a fericirii 
i«»i dă tjrcooie 
fi meicnco>'ia im> înfige un trandafir in 
memorie

ce—brusc 
oalbe-' 
mseam^c că tu 
p p':-ng; prerie 
dccâ plouă 
s-nvăt să fiu trist 
mima un a“abet moi pur 
m»Ct0.

Miiii tetoave
Vme soare’e '~ri-o călească de aur 
apar v—zâtoni de b-'nduse si viore'e 
code poa>a ca o «■ărtum -e 
xrtă un ce-set-x xrheste despre 
P’-mul războ» mondor 
iată o femeie ușoară (cn un Mg) 
cruncă ochiade co niște capcane 
iată un marinar sărută sfida cu rom 
iată simbăta morților cu fapte lu*n:nări 
in palmă

se umple cu fluturi

ești departe 
privighetor moarte

iată poetul exclamă : o prietenii din 
tristețe prietenii de mucava 
și vai, miinile mele sint bolnave 
bolnave sint miinile mele de prea 
multă realitate.

Geografie
Cu ochii bolnavi de rbiecte 
aștept aici 
unde vintul dezinvolt ca o 
vedetă de cinema iși aruncă spinii 
unde tăcerea iși îneacă miresele 
în mare 
unde zăpada este privită ca un intrus 
unde trenurile trec prin grădini cu mac» 
unde visele au haine cenușii 
ca niște copii orfani 
unde genele tale întocmesc o 
geografie necunoscută 
dar iubita doarme intr-o 
scoică de aur 
visind insule dulci.

Te fobesc
Te Iubesc ca pe o conâ cu vin bun 
te iubesc ca pe un amurg limpezit in păuni 
te iubesc ca pe o brazdă de viorele 
dor tu iubito 
ai c legătură de sînge cu un valet 
de treflă 
tu închizi ușa in nas cuvintelor mele 
tu te fardezi cu muzici catifelate 
și eu mă înec in rouă 
niciodată sufletul tău n-o să fie 
drept ca un fir de iarbă î

Poem (III)
Vom fi, iubito, într-O zi 
amindoi iarbă 
culcuș pentru greieri plâptnzi 
culcuș pentru sevele dulci 
dor acum 
cît sîntem încă in lucrare 
cînd năvalnica viață bate-n 
pieptul nostru 
ca într-o poartă din lemn sfint 
uito-te in ochii mei : 
dincolo de privirea mea ninge 
dezbracă-te de haina intimplărilor 
și intră in locul calm 
<.il ochilor mei.
Ajută-mă să visez la noapte un 
nufăr.

Mesaj și opțiune in arta plastică REVISTA STRĂINĂ Marea și unitara noastră familie
ra

Simbolica, 
terna Istorie
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eoiată simplu. El se va dezvolta. Pe mă- 
arine vom apropia de figurile mari, de zi- 
itotoriei noastre, vom găsi formele monu- 
neiîn care profilul istoric al epocii noas
te i oglindi cu limpezime, forme în care 
\a . personalitatea poporului nostru, acel 
s>i41t al frumuseții Care se numește stil 
rațistil în care ne vom întîlni cu creatorii 
arUulare, cu izvoarele înțelepciunii și ale 
fru»i poporului nostru. Acest drum este 
înctemult de înaintașii pe care noi ii sti- 
măhvătăm de la ei.

She hrisoavele de nume mari : ctitori 
de j, voievozi care au murit apărind Pa- 
trlaea civilizației în aceste părți, sint con
semn piatra pisaniilor, cusute cu fir de 
aur ipele insîngerate de sacrificiu si lupte.

D»rnești pe urma izvoarelor, istoria 
cursultuos înspre noi, tulburător răsună 
croiau se poate să nu simți gravitatea și 
măraintașilor noștri cînd îl citești pe Ne- 
culcMiron Costin. pe Șincai, cel care-și 
purlica în desagă, amenințată cu foc. sau 
pe S Micu. și Petru Maior, rupind păien- 
jeniicur al celor care negau trecutul nos
tru, turtle istoriei, actul nostru de naș- 
tere.iaj aproape de noi. a Iți ctitori de 

Icultvgătesc unirea poporului, independen- 
lt^ si românesc. Nu se poate să pomenești 

lancu de la Vidra, Bărnuțiu. Kogă<- 
> ntcei iui Gh. Barițiu. fără să nu te co- 

pleștnpresia de forță morala si intelec
tuală Russo, Bălcescu, Alecsandri. perso- 
nalitipiexe. condeie care au apropiat ta- 
lentiarile idei politice, cu fierbinte și cla
ră că. că ceea ce este bine este și frum

M^avi ai timpului, cu modestie si cult 
pentirie< au creat ferestre luminoase spre 
zăriliului. deschizînd cu intuiție sigură 
drurnirii românești, drum care vine de la 
martiri ai frescelor din lăcașuri sfinte 
pină 'ae Grigorescu. Ștefan Luchian. loan 
Andrijimitrie Paclurea, Constantin Brân- 
cuși. iflete, mari creatori de stil, creatori 
care it frumusețea formei românești, ge- 
nerozeestei forme, sensul larg uman. în 
care -p trecutul, istoria noastră și am 
vrea tem din ea toate învățămintele cu 
care musețăm prezentul, să-i dăm aces
tuia hea și Încrederea, întreaga noastră 
energ

Brâjuns în Franța, obsedat de un stil 
cu ec>universalitate, s-a întors la arta 
noastiară șj s_a sprijinit estetic și filo
sofic. coeziunea structurală a frumuse
ții si ei, a ceea ce este genuin și pur în 
spirite unui popor care a învins cu sim
pla lu de a nu rupe ideea binelui de 
ideea țn. Brâncuși este pentru sculptură 
ceea <[on Creangă și Mihai Eminescu 
in lit^El trimite privitorul pe cel mai 
drept spre forme estetice constituite de 
veacut originare.

Treb înțelegem bine pe Brâncuși. El 
ne arau[ Spre tezaurul nostru folcloric, 
spre ftetice devenite mod în care 
ethosUiul istoriei românești se oglindesc 
luminOoferâ lumii fără opreliște ca 
adevărțâruit lumii și lumea îl primește 
cu elof

Operrijinită pe o atît de clară gin- 
dire n< curajul de a ne recunoaște pe 
noi inș ne proiecta spre idealurile uma
nității ul si voința întregului nostru 
popor.

în aț de supremă încordare, ani în 
care vi>pOrului nostru au fost solicitate 
la max-tiștii plastici au străbătut si ei 
un druțmintări. un drum de experiențe 
în căutqeior de exprimare, a ceea ce 
numim inai. în 30 de ani de cultură so
cialistă, tul și atmosfera de încredere 
create c Cu stăruința și răbdarea care 
sînt proitsmului, artiștii se simt stăpini 
pe meșttei și se exprimă fără ezitări 
căutînd >te forme originale, formele 
sincerită acelea care ne duc spre o 
artă cu ichidere spirituală înspre oa
meni. înenfj din lumea întreagă. Ori
unde trii)0Zjțjii în țări și orașe de marc 
cultură, .tră este evocată în termeni 
elogiosi. nu ne cunosc. învață să na 
cunoască acesta, artele se definesc în 
esența lqoace superioare ale dorinței 

| oamenii» apropia, ale voinței lor de a 
crea t>aztjOjitici umaniste, politică în 
care să late drepturile popoarelor la 

I o viată li

Arta prezentului
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care vorbesc este destinată susținerii Care func
ția capitelului) si împodobim une, stații oe 
metrou.

Lucrez in echipă, alături de alti colegi ai mei. 
pentru realizarea acestui complex program de 
artă monumentală, si acest lucru m-a imbogăut 
cu o experiență inedită. Munca in echipă nu 
alterează personalitatea creatorului, ci o stimu
lează în direcția găsirii unor soluții elastice 
comune, care să confere ansamblului o unitate 
de concepție.

Am multe proiecte. Cu timpul sper că le voi 
vedea realizate. Mai am. de asemenea, un vis. 
dacă il pot numi asa. care ne privește pe noi 
sculptorii. Si anume : alcătuirea unui muzeu in 
aer liber (poate in Farail TiserHalai, poete in 
altă parte), unde lucrări de referință ale sculp
turii noastre contemporane să dea seamă pu
blicului despre realizările si năzuințele artiș
tilor. desnre nrofilul și caracteristicile artei mo
derne românești.

Un astfel de muzeu n-ar fi la urma urmelor 
decit un capitol viu al artei prezentului. E exis
tă, așteaptă doar a fi închegat, selectat și 
„editat". Nu voi in ce ta să cred că el este cu 
putință de înfăptuit, in această formă, tot așa 
cum multe alte idei îndrăznețe și fertile s-au 
întrupat concret, in faptă, pe parcursul ultimilor 
ani.

Ideea de realism
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ziona doar o secțiune într-o zonă limitată a 
capacității noastre de oglindire. Dar realismul 
presupune încercarea de sinteză a experienței 
artistice specifice epocii noastre, tocmai in 
perspectiva acestei coordonări a tuturor facul
tăților intelectului și psihicului in actul crea
ției artistice. în cadrul unei viziuni unitare și 
dinamice asupra existenței umane.

Oglindirea, fie a realității exterioare, fie a 
celei interioare, pe porțiuni de realitate, nu poa
te duce, cred, la opere realiste.

Cînd mă gindesc la unele opere de artă defi
nite ca „realiste" cred că nu sint excluse sur
prizele. contradicțiile fată de conceptul de rea
lism. Unele tablouri de Courbet, de pildă, exa
minate mai atent, pot apărea mai romantice de
cit multe din producțiile romantismului insuși. 
O pădure de Grigorescu, în aparență rod al 
elaborării observațiilor asupra naturii, ecou 
răbduriu al fiecărui ton și foșnet de frunze prin 
lumina unificatoare a crepusculului, poate fi și 
un simbol romantic, un vis tinzind să desfășoare 
încă o dată, în aspecte vădit cotidiene ale unui 
colț de natură, îndrăgitul mit al pădurii roman
tice sau poate reprezintă, mai in ascuns, urma 
traseelor unei savante tapiserii, labirint al unei 
străvechi grădini pe care oameni din locurile 
noastre o tot refac, mereu alta, ca după o în
delungă. prefăcută uitare.

Pentru mine, ca artist plastic, angajarea sem
nifică in planul concepției, al tehnicii, o defi
nire a naturii mesajului operei alcătuită în baza 
unui repertoriu de semne comun mie și interlo
cutorului meu. Trebuie deci să determin de la 
început planul întîlnirii ireductibile dintre me
sajul meu și capacitatea privitorului de a-1 
percepe. Dar cine este acest privitor (sau inter
locutor) ? Pot eu să-1 definesc ? Pot să-l fac să 
fie interesat de mesajul meu ?

Capacitatea sa de a primi mesaje ca ale melc 
o definesc prin propria mea experiență. Exami
nez modul în care primesc și înțeleg mesaje ve
nite din afara mea. Examinez mesajul interlo
cutorului meu. Interlocutorul meu este bine de
finit în sinea mea prin ceea ce el reprezintă 
pentru existența mea, din afara mea, dinăuntrul 
meu. El condiționează existența mea prin ele
mente esențiale, materiale și spirituale : este un 
muncitor care îmi oferă produsele muncii sale, 
datorită cărora eu exist.

Există un cadru al desfășurării existenței și 
muncii mele : interlocutorul meu mi-1 asigură, 
prin munca sa. prin existența sa spirituală, 
multiplă in totalitatea și unicitatea clasei sociale 
căreia ii aparțin : clasa muncitoare.

Iată deci citeva repere comune : o constelație 
în care ne mișcăm, în linii mari. împreună. 
Aceste repere, pentru a exista ca atare, au o 
anumită constanță, permanență. Ele au un trecut. 
Ține de noi toți ca ele să aibă un viitor.

Există o dialectică a distanțelor dintre mine și 
interlocutorul meu. Pas cu pas. eu mă depărtez 
sau mă apropii de el, după cum realizez in plan 
subiectiv creator schema definitorie a mesajului 
său. Aici, cred se află in miez ideea de realism : 
posibilitatea formării mesajului meu este legată 
de capacitatea mea de a recepționa clar mesajul 
interlocutorului meu.

• sim secole or nmiA evbopeana 
ce inutuiează volumul «exutoarc Marla Rzepinska, 
apăruta in E<L „Osso irtrain* dm Wroclaw. Este pri
ma monografie poioneză, bogat ilimrată, consa
crat* istoriei p ei'o.upel pCcturll etzropene. de Ia 
Giotto șl origini.e Hi ncgwwli in* la zilele noas
tre. Autoarea țiu« seama ăe _g*tan picturii cu 
celelalte domenu ale anal dl *i cu diverceie cu
rente estetice șl fiJooofice. VoI j—uI este fanbog*- 
țit de IM ilustrații color ți alh-negru.

• PKEMIUL ACWEMIQ MALLARME a fost 
atribuit anul acesta tui Jean Joubert pentru volu
mul LES pofmks ic»—m. Scrjtorul a fost dis
tins la IE7S cu Premiul Benaudot pentru cartea 
>a J. Homme de cable*.
• VOPBOSI LXTEKATVKI, revistă literar* so- 

vtet^că. pubiară In paamue cale o pane din co
respondența dintre Ramer Maria Rilke. Boris Pas
ternak p Manna Tretaesra : scrison care, alături 
de o seamă de materiale inedite, vor face obiec
tul un iu voiam in care autorii și-au propus să 
edifice cititorii asupra legăturilor pe care poetul 
austriac Rilke, a cărui inspirație este marcat* de 
amprenta nusterului. le-a avut cu oamenii de li
tere sovietici.
• PENTRU COMEMORARE.^ A ÎS DE ANI DE 

LA NAȘTEREA LLT VINCENT VAN GOGH, Fran
klin Mint Limited a proiectat editarea a 12 medalii 
cu relief puternic din bronz placate In aur, fie
care medalie urmind c* imortalizeze capodopere 
ale marelui pictor, cum ar fi Floarea Soarelui, 
Semănătorul, Leagănul. Executarea acestor medalii 
a cerut o tehnic* complet nouă pentru realizarea 
unui relief clar, pnind seama și le faptul c* s-a 
urmărit redarea tuturor accentelor de penel. In 
plus, diferențele de nivel dau volumul care va 
suplini lipsa culorii, reușindu*se astfel o sculptură 
detaliat* a fiecărei atingeri de pensulă. Ținlnd 
seama că auriul a fost culoarea dominantă a pic
torului, pentru multe din marile lui opere, placa
jul de aur răspunde Întocmai tendinței coloristice 
a pictorului. Drept rezultat, fiecare medalie va 
reda mișcarea tabloului respectiv, ca și fiecare din 
frumoasele detalii. Flecare medalie va avea înscris 
pe muche numele capodoperei pe care o repre
zintă și va fi Însoțită de un comentariu special 
care va descrie lucrarea șl locul pe care aceasta 
11 ocupă in istoria artelor. Preclzlnd faptul că 
Franklin Mint Limited este o Întreprindere engle
ză din Londra, menționăm că este vorba de o 
serie limitată de medalii comemorative.
• ARTA PLASTICA A BULGARIEI EVULUI 

MEDIU TIMPURIU este aproape necunoscută. S-au 
păstrat puține desene, — modeste, schematice, ade
seori suprapuse unele peste altele, create de oa
meni simpli, constructori, soldați sau călugări. Au 
rămas oca. 190 de astfel de insemne. S-au desco
perit fragmente din plăci de ceramică deasupra 
cărora sînt zugrăvite icoane. In urma săpăturilor 
arheologice din ultimul timp s-au scos la iveală 
blocuri de piatră ale cetății de la Pliska pe care 
sint zugrăviți cai, întorși invers ; alți cai sint zu
grăviți deasupra blocurilor de piatră acoperite de 
mortar. Multe desene asemănătoare se văd pe că
rămizi și pe mortarul clădirilor sau deasupra unor 
obiecte, — modelul de piatră al iurtei protobul- 
gare, sec. VIII—IX, din orașul Devna, jud. Vama, 
acoperită cu imagini simbolice printre care șl un 
vrăjitor, sau cornul de os de la Pliska — sec. 
IX—X — deasupra căruia sînt desenați un cal șl 
un ren galopînd, iar in jurul lor diferite alte 
semne. Creatorul lumii medievale a desenat și 
simboluri creștine complicate — corăbii sugerlnd 
salvarea sufletului, labirinturi, sugerlnd victoria 
vieții asupra morțil, sfinți cu nimburi și contururi 
de fațade de biserici. Toate acestea definesc con
cepția și frămintărlle omului medieval.

1
• ROMANCIERUL PASCAL LAINE, deținător al 

premiului Medlcis 1971, pentru romanul „L’Irrtvo- 
lution" și laureat in 1974 al premiului Goncourt 
pentru volumul „La Dantelliăre-, este prezent in 
librării cu un nou roman. „Si on partait...", tn 
colecția „Le Chemin" a Editurii „Gallimard". Ro
mancierul construiește un „roman ă l'envers", cu- 
prinzind ansamblul eurilor sale de altădată șl de 
acum. Rînd pe rind, delicat șl supus, matur și lu
cid, batjocoritor și feroce, el Iși lansează neliniș
tea și exuberanța, flxindu-șl privirea de fin ob
servator asupra lumii noastre betonate. Este o 
succesiune de imagini, în care, ca prin farmec Iși 
duce cititorul in feeria lumii celor o mie și una 
de nopți.
• ARHEOLOGII UNIVERSITĂȚII DIN TUBIN

GEN au descoperit la Lommersum, nu departe de 
Bonn, primul habitat al perioadei glaciare pe sol 
german. Este vorba de tabere de vînători, situate 
pe un mal al Rinului glaciar, apreciat a fi existat 
acum cca. 32 990 ani. Resturile de cărbune de 
lemn al focurilor pe care renanii primitivi le-au 
aprins, cit și urme de polen, îngăduie reconstitui
rea Împrejurimilor : o stepă cu iarbă, aproape 
fără pomi, In gen tundră, unde creșteau sporadic 
doar forme pitice de mesteceni și răchită. Primele 
vestigii au fost descoperite de un cultivator care 
a găsit instrumente de silex cu scoarță albă, ase
mănătoare celor întrebuințate de oamenii civiliza
ției aurignaciană. Vetrele și atelierele rămase in
tacte nu au In jurul lor urme de locuințe, care 
probabil erau situate pe înălțimi. S-au descoperit 
insă grămezi de oase de animale și coarne de reni 
pe care II vinau oamenii — ale căror urme nu au 
fost găsite insă in aceste locuri. Se presupune că 
și caii sălbatici erau vînați aci, iar un dinte de 
urs atestă arheologilor existența tn acea epocă a 
marilor carnasieri.

Vrmare din pag. I

clipă In clipă trebuie să-$i Îndrepte pașii, ve
nind din vecini, spre intrarea întreprinderii lor.

Mult așteptata clipă, iată că a venit și intr-un 
tumult de urale, ovații, urări de bun venit, to
varășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu. ceilalți conducători de partid și de 
stat sint intimpinați de reprezentanții conducerii 
Întreprinderii, intre care președinta Consiliului 
oamenilor muncii și secretara comitetului de 
partid, Maria Fustos, și directorul, Demeter 
Denes. Două tinere muncitoare, Elena Condrea și 
Lengyel Regina— îmbrăcate cea dinții intr-un 
frumos co«tum popular românesc, iar cea de-a 
doua intr-unui secuiesc — înminează tovarășului 

’ Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu 
buchete de flori. îmbrâțișindu-i ca pe niște pă
rinți scumpi. E apoi rindul celor mai tineri re
prezentanți ai întreprinderii, micuții de la că
min, să sporească emoția plină de gingășie a 
acestor momente cu florile, urările și două sim
bolice daruri, pe care țin să precizeze că sint 
din partea mămicilor lor. Nu numai pentru Ga
briela și Liviu, cei doi șoimi ai patriei care 
au inminat florile și darurile, ci pentru toti 
acești mezini clipa aceasta rămine cea mai fru
moasă amintire din cei mai fragezi ani ai copi
lăriei lor.

Dialogul de lucru care a urmat, purtat de 
fluxul acestei emoții incandescente, a fost tot 
timpul marcat, de asemenea gesturi spontane 
de dragoste, de afecțiune, din loc in loc 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu fiind opriți pentru a li se oferi flori 
și a fi îmbrățișați. Maria Gabor, care e in în
treprindere de 9 ani și a mai avut prilejul să-l 
vadă îndeaproape pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și-a adus și fetița cu ea. pentru ca împreună 
să-i dea florile, să se bucure și să-și poată 
aminti cu mîndrie, întotdeauna, de acest mo
ment. O priveliște măreață, la cea de-a doua 
secție de bază a întreprinderii, cea de con
fecții : miinile care dau. clipă de clipă, frumu
sețe și căldură veșmintelor cu care se vor 
îmbrăca milioane de oameni de toate vîrstele

Cristian Breaza : „Tinerețe"

SPORT

Olanda — din nou
• Și lată, maratonul fotbalistic din această lună 

se apropie de sfîrșit. Astăzi, in finala „mică", pen
tru locurile 3—4 se vor întîlni Italia și Brazilia, iar 
milne, tn finala „mare", pentru locurile 1-2, Olanda 
șl Argentina. Deci patru favorite încă din start, 
conform previziunilor majorității tehnicienilor și 
calculelor computerelor. între acestea, deținătoarea 
medaliei de argint din ediția trecută și, conform 
aproape unei tradiții, reprezentativa țării organiza
toare. Absentă, echipa R.F.G.-ulul, campioana „en 
ttttre", învinsă atunci cînd nimeni nu se aștepta 
(nici chiar italienii, marii beneficiari ai înfrîngerii 
sale), de o echipă a Austriei teribil de orgolioasă 
după dușul rece olandez. Și dacă grupa semifinală 
„europeană" a avut pină la urmă un lider merituos 
care s-a impus in meci direct cu principalul său 
contracandidat. Olanda, nu același lucru se poate 
spune despre cealaltă grupă unde au decis în ultimă 
instanță proporțiile scorurilor Braziliei și Argenti
nei in partidele lor cu Peru, echipă care, după o 
frumoasă evoluție în grupă, ne-a dezamăgit, făcîn- 
du-ne s-o suspectăm de complezență față de gazde. 
Din acest punct de vedere credem că „mașinile de 
fotbal" din prima grupă n-au avut slăbiciunile atît 
de omenești din cea de-a a doua. Intîlnlrile dintre 
ele lmpresionînd prin angajament și lipsă de mena
jamente. Marea revelație a semifinalelor a fost 
echipa Olandei, echipă care n-a impresionat în 
grupă, unde se pare că și-a dozat efortul și ambi
țiile conform inteligentei strategii a lui Haopel. ca 
apoi să spulbere Austria tn cea mai proastă zi a 
sa, să tntoarcă un rezultat atît de favorabil 
R.F.O.-ului și să dezarticuleze excelentul angrenaj 
italian In meciul care a decis finalista. Reesenbrink. 
Neskeens, Reep, Haan, llbero-ul de mare clasă 
Krool și toți ceilalți apar de la meci la meci mal 
proaspeți decit adversarii lor. Italia, echipă care a 
întrunit atitea simpatii datorită partidelor sale 
excelente din gruoă și, tn parte, din semifinale, 
dincolo de ratările aproape incredibile ale lui 
Rossi, Betega ș.a. a obosit din ce în ce mai mult, 

și de pe toate meridianele s-au ridicat sus, dea
supra capului, și in ovații sincronizate cu scan
darea unor lozinci scumpe, în limbile română 
și maghiară, salută minute în șir vizita condu
cătorului atit de iubit. De altfel, făcind o pa
ranteză. trebuie să spun că nu o dată, după 
cum am remarcat pe pancartele ce împodobeau 
clădirile din piața unde a avut loc marea adu
nare populară, la unele lozinci in versuri în 
limba română precum „Toți ai României fii, 
înfrățiți pe veci vom fi !“, „Stima noastră și 
mindria, Ceaușescu — România 1“ s-au creat 
spontan variante versificate în limba maghiară. 
Iată una dintre acestea : „Tiszta szivbdl azt 
Kivanjuk Eljen soka ffltitkarunk", ceea ce în 
traducere românească înseamnă „Dorim cu 
inimă curată să trăiască secretarul nostru ge
neral*.

Buchetele de flori nu erau decit expresia 
acelor mari buchete de realizări cu care acest 
colectiv a râplătit, plin de recunoștință, spriji
nul primit in acești ani pentru dezvoltarea în
treprinderilor, una din multele care situează 
acest județ, ca și pe altele din țară, atît de 
înapoiate in trecut, printre îonele cu un ritm 
de creștere economică superior celui pe țară. 
Popasul in sala de prezentare și expoziție a ce
lor mai noi modele create aici, fiindcă in urma 
acelorași indicații ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, numărul acestora s-a dublat, de la 
250 in 1976 la 500 astăzi, intr-o mare diversitate, 
a cunoscut și el aceleași momente de exami
nare atentă a calității produselor dar și de emo
ții sufletești. Astfel că micuții Lidia și Atilla, 
prezentatori ad-hoc ai unor apreciate costumașe 
s-au trezit in brațele, care i-au cuprins părin
tește, ale tovarășului Nicolae Ceaușescu și ale 
tovarășei Elena Ceaușescu.

Clipele despărțirii au rămas și ele adine în
tipărite în memoria afectivă a acestei familii 
muncitorești care, ca orice familie, a făcut 
citeva fotografii neuitate, menite să întregească 
albumul-tablou al acestor ani.

Am ținut să consemnez asemenea momente, 
pe lingă numeroasele aspecte cu caracter eco
nomic care conferă acestor vizite caracterul unor 
cicluri rodnice ale creșterii pentru că ele con
țin, viu, emoționant, durabil sensurile multiple 
ale însuflețitoarelor adevăruri reafirmate încă 
o dată de tovarășul Nicolae Ceaușescu la una 
din marile adunări populare, prilejuită de fruc
tuoasele vizite în județe ale Transilvaniei, con
sacrată unității și frăției celor ce muncesc, fără 
deosebire de naționalitate, ca fii egali ai ace
leiași patrii socialiste :

„Trebuie să facem totul ca această mare fa
milie a noastră să devină tot mai unitară, să 
fie o familie a muncii libere, a creației libere 
ce înalță omul și il transformă in om nou ; 
asemenea oameni trebuie să devenim cu toții 
in societatea socialistă din România".

Sentimentul acesta l-am trăit din plin in tim
pul vizitei la tinăra întreprindere din Miercurea 
Ciuc, el fiind de altfel cursul sigur, călăuzitor 
al dialogului de lucru purtat cu oamenii mun
cii din toate cele patru județe ale țării — ro
mâni, maghiari, germani și de alte naționali
tăți — cu toții, un singur puls, o singură suflare 
din marea și curata armonie a vieții și străda
niilor noastre de fiecare zi.

împotriva gazdelor
uzura sa fizică și psihică spuntndu-și pină la urmă 
cuvlntui In partida cu Olanda, cînd n-a mai reușit 
să mențină un rezultat care o promova in finală 
(faulturile lui Benetti, mijlocașul de fler al squadrei, 
din partida cu olandezii, au exprimat o stare de 
fapt a întregii echipe). Oricum, Italia rămine marea 
revelație a acestei ediții și o eventuală victorie a 
el astăzi in fața Braziliei ar consola-o în parte. 
Dincolo, în grupa „aproape" latină, Polonia a 
cedat greu In fața celor două mari rivale sudame- 
ricane, acordîndu-le goluri cu zgîrcenie, spre deo
sebire de Peru. Atît Brazilia cît și Argentina n-au 
fost pină acum la Înălțimea publicității care ii s-a 
făcut, partida dintre ele nefiind nici pe departe 
la nivelul „finalelor" (Italia — R.F.G., R.F.G. — 
Olanda și Olanda — Italia) din cealaltă grupă. 
Echipe fără dispeceri, cu virfuri individualiste care 
mai mult improvizează fazele de poartă, cu apărări 
dure și înaintări fragile. Argentina și Brazilia n-au 
Impresionat dgfît prin citeva „minute" de clasă 
care ne-au reamintit vechea lor strălucire. S-a cali
ficat în finală Argentina care și-a refăcut tacticos 
golaverajul, tn ultima partidă, spre marea dispe
rare a brazilienilor. Șl acum finala unui „el mun- 
dial* în care calculatoarele au funcționat tot timpul. 
Olanda va încerca, pentru a doua oară consecutiv, 
să cîștige titlul în fața gazdelor (ceea ce nu i-a 
reușit la Mdnchen) tn timp ce Italia ș! Brazilia 
joacă pentru o medalie pe care nu și-o doreau.

★
S-a încheiat. In penumbra campionatului mondial, 

propriul nostru campionat cîștigat de Steaua. Tn 
cupă, a Învins din nou Universitatea Craiova, o 
echipă — Olimpia Satu Mare — care, paralel cu 
grija sa de a se salva de la retrogradare, a avut 
și „grija" de a elimina, între altele, pe F.C. Argeș, 
vicecampioana acestei ediții la golaveraj (71). Vom 
reveni.

Discobol
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Poeții din epoca Tang

de cite ori încerc să mă apropii de 
acele începuturi îndepărtate și acope
rite de legende, ale culturii chineze, 
mă întreb unde sfirșește discursul fi
lozofic și unde începe enunțul poetic 

autonom, despărțit total de o matrice mai largă 
de gindire.

Ce era oare Confucius cu celebra sa operă 
Cartea convorbirilor, adunată mai tîrziu intr-un 
volum de unul dintre numeroșii săi discipoli, 
Lun Jil, un filozof în accepțiunea modernă a 
cuvintului sau un înțelept care medita asupra 
existenței și asupra comportamentului uman 
într-un limbaj aforistic și metaforic.

Cit de mare era apropierea de creația lite
rară a lui Lao Tse, sudicul mai virstnic cu trei 
decenii decit confratele său din nord, care la 
rindul său realizase acea Carte despre sens s> 
viață (Tao Te King), concepută în cinci mii de 
cuvinte.

De altfel, cind pe parcursul secolului al 
XVIII-lea, iluminiștii europeni iși exprimau 
admirația pentru înțeleptul chinez, în jurul 
imaginii căruia realizaseră un adevărat mit, ei 
porneau de la un model de gindire apt să 
unească gindirea abstractă cu metafora con
cretă.

Cei doî ginditori chinezi prin care se con
frunta, se pare, mentalitatea nordului cu a su
dului aduceau pe prim plan opoziția dintre 
realism și idealism, pragmatism și intuiție, 
conservatorism și radicalism, respectarea ierar
hiilor și pledoaria pentru egalitate, dorința de 
acțiune și reveria evaziunii, a retragerii in sin
gurătate.

Propagat la modul oral, așa cum făcea și So- 
crate cu discipolii săi greci prin propriul sis
tem de gindire, confucianismul și taoismul au 
traversat vreme îndelungată cultura chineză, 
avind o imensă rezonanță în scrierile filozofice, 
dar și în creația literară.

Ce erau oare unele opere cu caracter specu
lativ și literar ca Adevărata carte a țării flo
rilor din sud de Tschung Tse sau cîntecele ele
giace ale lui Qu JUan (332—295 î.e.n.) decit 
dovezi tot mal elocvente ale modului de tre
cere de la meditația filozofică spre poezie. De
altfel, genul care avea să se impună în primul 
rind în creația literară chineză era poezia.

Și așa cum Confucius (551—479) și Lao Tse 
preced cu mult în timp pe Socrate (470—399) 
sau Platon (428—347) la fel și un poet de talia 
lui Qu Jiian (440—378 î.e.n.) se afirmase într-o 
vreme cind poezia latină era abia la început, 
anticipîndu-1 pe unele planuri pe Ovidiu.

Comparațiile de acest gen arată doar ritmu
rile diferite de dezvoltare a creației tulturale ; 
ele pun, de asemenea, în lumină caracterul stră
vechi al gîndirii și poeziei chineze, receptate de 
europeni tîrziu, după ce pătrunseseră în alte 
arii geografice. Cind se afirmă poeții din timpul 
dinastiei Tang (618—906), literaturile europene 
erau încă în căutarea unui limbaj propriu de 

exprimare. Să nu uităm că acele Serments de 
Strassbourg sint concepute abia in 842, iar ce
lebrul Chanson de Roland s-a configurat defi
nitiv la sfirșitul veacului al Xl-lea. Ba mai 
mult, chiar in vatra Orientului îndepărtat, re
numitul Omar Khayam, ale cărui Catrene au 
făcut înconjurul lumii, a trăit mai tîrziu 
(1040—1132).

Afirmarea poeților din generația Tang a con
stituit o adevărată perioadă de renaștere pen
tru literatura chineză. Panoramele de istorie a 
literaturii universale ne informează că în epoca 
Tang existau în China peste două mii de poeți. 
Rigorile unei literaturi clasice se impun in 
această uriașă zonă de cultură într-o perioadă, 
cind poezia lirică se situează cu mult deasupra

Relief de marmoră
(Palatul armoniei supreme - „Tai ne dian")

altor genuri de creație,. In această imen
să competiție din sfera poeziei figurau in 
frunte trei scriitori : Li Tai Pe (701—762), Du 
Fu (712—770) și Van Vei*  (690—759). Numit de 
multă vreme „steaua cea mai strălucitoare"4. Li 
Tai Pe este, desigur, numele cel mai cunoscut.

*) Toate citatele sint date dapă străin cit» tra
ducere a lai Iau Cav aci, „Trei peeți din Tang".
Editura „Univers". 1978.

Sedus o vreme de mirajul vieții de curte, 
atras apoi de existența liberă a ințelepților va- 
ganți, cind poezia sa este puternic influențată 
de taoism, Li Tai Pe se înscrie de la început 
și rămîne pînă astăzi în rindurile celor mai 
mari poeți din lume. încărcătura afectivă a ver
surilor sale, discreta melancolie, trăirea puter
nică a confruntării cu natura privită ca o stare 
de suflet, marea capacitate de concentrare a 
discursului său liric, scot in relief o forță de 
creație ieșită din comun.

Poezia lui Li Tai Pe pare un fel de matrice 
universală care exprimă, în starea primei ge
neze. toate marile teme și motive ce au tra
versat creația lirică a lumii de mai tîrziu. Pei

sajul. culoarea, muzica, trecerea vremii m !n- 
tilnesc sub clopotul imens de rezonanță a unui 
profund sentiment uman. „De sus, din Emel, ! 
pe cărări de rugină : / coboară prietenul meu / 
cu lăuta-i divină, t Și-n zvonul dinții, / al di
vinei lăute f glăsuiesc dureros / păduri nevă
zute / și mai zburdă un riu / din strună in 
strună / și brumatele clopote / in negura toam
nei i răsună."

Intilnirea poetului cu luna, dar și cu umbra 
sa (De unul singur beau sub lună), bate pinâ 
departe în romantism. Ea trădează o moderni
tate a gîndirii, ca și a enunțului liric care ex
primă o permanență umană, ieșind astfel din 
capcana timpului care datează totul. „Pe strat de 
flori am pus ulciorul ! înmiresmat ți plin. / Ci 
singur in tăcerea nopții / Să mă desfit cu vin ? f 
Drept comesean chemat-am luna / cu nimbu-t 
de scintei / ba umbra mt-am chemat l ți, iată, 
sintem trei."

Dacă Li Tai Pe fusese numit de Sao Jen 
drept „bărbatul tristeții", poezia lui Van Vei 
pune în lumină un poet al timpului care trece, 
ca un proiect spre moarte. în raport cu natura 
veșnică, omul apare astfel ca o scurtă secvență 
în marea devenire a existenței. Se pare că aici, 
capătă o primă și discretă întruchipare (Petre- 
cînd primăvara), cunoscutul motiv cârpe diem, 
știut de noi doar de la Horațiu Încoace. „Zi de 
zi, / dte-un capăt din firul vieții se rupe, ' 
an de an, / inflorețte cite-o primăvară. / Să 
bem. ! Mai vrem vin In cupe. / Iar el*  detpre 
flori, nu le plingeți l / lor iariți li-l t-a dat si 
răsară."

Ni s-a părut apoi multă vreme că autoironia, 
tentativa de luare în deriziune a omului pre
car, atins de timp, ar fi o descoperire a epocii 
moderne. La Van Vei se aude o voce care tră
dează un umor negru, declanșat de căderea 
individului in timp. „larăți mi dor / ciolanele 
bătrine. / Cit de cărunt ți cit de jalnic sint. / 
Trăiesc aici uitat, / de azi pe mime f frunză i 
intre ceruri ți pămint."

Dacă Van Vei ni se pare a fi un poet el me
lancoliei, Du Fu. prietenul lui Li Tai Pe cu 
care se însoțise in pribegiile sale, este un ade
vărat poet al revoltei. Opera sa este o proiecție 
a unei puternice conțtiințe poziționale. Enunțul 
său poetic capătă o anumită orchestrație epică 
pentru a pune in lumină detalii tragice din 
viața cotidiană. Du Fu este un spirit demofilic. 
Poezia sa este o adevărată cronică a suferinței 
oamenilor de rind.

Războiul cu toate consecințele sale funeste 
rămîne in centrul poeziei sale. Relatarea este 
tipică unui rapsod care istorisește „Treceam prin 
Sinian ți amarnică larmă-mi arca fa auz. / Fi
rește, mi-am zis / țăranii tint icriți luați in 
armată."

De ia consemnarea unul eveniment tntr-o ma
nieră aparent neutrală, poetul ajunge la un 
discurs patetic, profund tragic. Satul devine 
semnul, locul de desfășurare a unor drame mute.

Roma! Munteann

- MONDORAMA

Răspunderea creației
• Pentru cine creați ? La această Întreba

re, pictorul Victor Vasarely răspunde : 
„Pentru omul unei societăți globale și fără 
clase in care vor fi izgonite pentru totdeauna 
nedreptatea ai războaiele. Cred că particip la 
apariția acestei societăți. Aportul meu, fie el 
neînsemnat de valoare medie sau important, 
nu va avea sens decit adăugat celui al tutu
ror oamenilor, căci ansamblul inventator- 
creatorilor și al organizator-muncitorilor va 
sfîrși prin a ameliora lent, dar inexorabil, 
condiția umană*.  Iar Charles de Gaulle, in
tr-un dialog reprodus de Malraux in cartea 
sa „La corde et Ies eouris", adăuga : „Vedeți, 
cred că este un lucru ce nu poate dura : 
iresponsabilitatea inteligenței. Fie ea va în
ceta fie Întreaga noastră civilizație va pieri". 
Iar responsabilitatea inteligenței aduce cu 
sine atitudinea conștientă, poziția asumată 
fată de lumea care ne Înconjoară, puterea de 
a duce pină la capăt opțiunea morală pe care 
o implică actul de creație. O responsabilitate 
a inteligenței care implică, in primul rind, 
prezența scriitorului, a creatorului angajat. 
Sau. așa cum cerea. într-un text celebru, 
Aragon : ..Doresc — scria el — reîntoarcerea 
la realitate in numele acestei realități care 
s-a ridicat deasupra unei sesimi din omenire**,  
in numele celui care a știut primul să pre
vadă aceasta și care în primăvara lui 1845, la 
Bruxelles, scria : „Filozofii n-au făcut pînă 
acum decît să interpreteze lumea în diferite 
moduri. Trebuie acum s-o transformăm".

Aceste texte fac parte dlntr-o largă selec
ție realizată și publicată de curind la Paris, 
în Ed. „Larousse**  de către Jean Bessiere sub 
titlul „Scriitorii angajați", excelentă imagine 
de ansamblu a ideii pe care Ezra Pound, 
creator cu o evoluție spirituală contradictorie, 
o exprima in al său ABC al literaturii : „O 
literatură, — spune el — nu există în vid. 
Scriitorii, ca atare, au o funcție socială defi
nită. exact proporționată cu valoarea lor CA 
SCRIITORI... Limbajul nebulos al escrocilor 
nu servește decit unor tentative trecătoare".

Și mi-a părut extrem de interesant și de 
semnificativ faptul că această adevărată an
tologie a textelor, a mărturiilor și fragmen
telor autobiografice ilustrînd concepția unora 
dintre personalitățile ce au marcat profund 
destinul literaturii universale (moderne in 
special), este adresată elevilor și studenților, 
prezentarea fiind de fapt un chestionar pe 
probleme *e  deschide fertile perspective. 
Semnificativă pentru o critică literară ce 
capătă din ce în ce mai mult conștiința va
lorii angajării creatorului în problematica 
vieții sociale. într-o ISTORIE ale cărei 
pulsații trebuie să le transmită mai departe, 
amplificindu-le. în opera sa. Interesul se 

concentrează din ce în ce mai mult asupra 
unui sens al dezvoltării și împlinirii, privit 
mereu in perspectiva general umană. Căci, 
așa cum spunea Octavio Paz, „timpul poemu
lui nu este în afara istoriei, ci in sinul ei : 
este un text și o lectură. Text și lectură sint 
două lucruri inseparabile ; în ele istoria și 
ceea ce nu este istorie, schimbarea și identi
tatea se unesc fără a dispare. Nu este vorba 
depre o transcendență, ci despre o conver
gență".

Intr-adevăr, toate marile opere literare ale 
istoriei umanității au fost puse sub acest du
blu semn ; pe de o parte Istoria, o istorie 
din care au făcut parte ca elemente insepa
rabile și, pe de altă parte, această conver
gență a trăirii individuale cu sensul desti
nului comun ce a conferit operelor respective 
dimensiunea universalului. Căci poezia re
zistenței, cea a lui Paul Eluard sau Desnos, 
se intilnește. pe acest plan al angajării poli
tice si morale, al intransigenței spirituale,- cu 
satira acerbă a unui John Dos Passes care, 
in „Bogăția", pamflet! za amar „America în
vinsă" de nedreapta condamnare a lui Sacco 
și Vanzetti. Este vorba mai mult decit o ale
gere individuală, o opțiune personală în fața 
istoriei literare ; aceasta fiindcă, așa cum 
sublinia Brecht, nu mai avem in fața noastră 
lectori individuali. închiși in propriul lor uni
vers. Lumea secolului XX a oferit un mijloc 
tehnic uriaș de răspindire a creației, sub orice 
formă ar fi ea. Dar. prin aceasta, a conferit 
și o responsabilitate uriașă căci auditorii 
noștri sint masele largi pe care „trebuie să 
le transformăm din spectatori. în co-autori 
ai creației". -Poezia — scria Eluard — tre
buie să servească. Este o armă, o unealtă... 
Dezvoltarea imaginației este legată de trans
formarea socială : iși comandă reciproc. Ima
ginația schimbă lumea... Această regină a 
lumii este cauza progresului. Și. dindu-i 
dreptate Iui Maîakovski care presupun^’ 
„existența în societate a unor probleme i 
câtor soluție nu este de imaginat decit prin 
opera poetică", putem spera că opera poetică 
însăși va găsi soluția prin rezolvarea proble
melor sociale.»

Lectura acestor texte, puse, prin intenție, 
la indemîna celui mai larg (și mai dornic) 
public mă îndeamnă să aștept cu nerăbdare 
apariția unei asemenea lucrări șl în limba 
română, cuprinzind alături de texte semnifi
cative din scriitorii lumii, selecții din opera 
ginditorilor si creatorilor noștri ce au ilustrat 
pe deplin ideea scriitorului angajat, martor 
și comentator al timpului său.

Cristian Unteanu

Bucătărie de Vrăjitoare
Pe o vatră joasă se află o mare căldare pusă la foc. In abu

rii care se-nalță din ea, se deslușesc diferite arătări. 0 mică 
maimuță stă lingă căldare, invirte in ea, avind grijă să nu dea 
în foc, Alături maimuțoiul și puii se încălzesc. Pe pereți și de 
grinzi atirnă cele mai ciudate ustensile-de vrăjitorie.

Faust, Mefisto

FAUST : M-am săturat de-atîtei vrăji smintite I
Aici vrej, diavQle, să-mi afli leac 
Intr-un morman de boorfe-nvălmășite I 
Cu-un sfat băbesc speri tu să-mi fii pe plac ? 
O să mă-ajute-atari fierturi murdare 
Să-arunc treizeci de toamne din spinare ? 
De nu cunoști ceva mai bun, vai mie ! 
Speranțele ce le-am avut s-au dus.
Natura sau vreun spirit mai nobil n-au produs 
Nicicind vreun alt balsam, să mi-l îmbie ? 

MEFISTO : Prietene, din nou ți-e graiul înțelept I 
Spre-a-ntineri mai e și-o cale naturală ;
Dar asta-nseamnă altă buchiseala —
A unui paragraf perfect, 

FAUST : Aș vrea să-l știu ! 
MEFISTO : Prea bine I Un mijloc

Fără de bani, prin care de vrăji și doctori scapi.
Te duci pe cimp, ți-alegi frumos un loc, 
Și-apoi te-apuci să grebli și să sapi !
Iți vezi de tine și de rostul tău
In cercu-ngust al treburilor tale :
Ca vita intre vite, nu socotești că-i rău 
Să-ți gunoiești tu singur recolta de cereale I 
E drumul cel mai sigur, știut chiar de țărani. 
Să te păstrezi in floare la peste-optzeci de ani !

FAUST : Nu sint deprins, și nu mă ispitește
Să mă apuc de sapă, țărănește ;
O viață mărginită ? Nu-mi prea suride treaba 

MEFISTO : Ei, vezi atunci Io ce e bună baba ?! 
FAUST : De ce neapărat această hircă ?

Licoarea asta n-o poți tu însuți pregăti ? 
MEFISTO : Ce jaf de vreme mi-aș lua în circă 1 

in timpu-acesta mii de poduri pot zidi. 
O operă îți cere și răbdare, 
Nu numai artă și știință uimitoare. 
Un spirit calm trudește ani în șir ;
Doar timpul întărește subtilul elixir. 
La urma urmei insă, toate-acestea 
Sunt bune doar spre- j polei povestea I 
E drept că dracu știe-o mulțime de mijloace > 
El insuși, insă, nu o poate face.
Văzind animalele.
la, uite spița cea năstrușnică ! 
El este slugă ! Ea e slujnică ! 
Către animale.
Stăpina voastră a plecat, se pare ?

ANIMALELE : La masă mare !
S-a dus / Pe horn in sus ! 

MEFISTO : Și cit are-obicei să zboare baba ? 
ANIMALELE : Cam cit ni se-ncâlzește nouă laba. 
MEFISTO lui Faust : Ce zici de-aceste blînde dobitoace ? 
FAUST : Ceva mai jalnic n-am văzut nicicind ! 
MEFISTO : Să stau așa cu ele, discutînd,

E-un lucru care, drept sâ-ți spun, îmi place ! 
Către animale.
Spuneți-mi, blestemate păpuși fără de sfoară ! 
Acolo-n terci, la ce tot învîrtiți ?

ANIMALELE : Gătim un borș din apă chioară. 
MEFISTO : O să aveți la masă un cîrd de nepoftiți. 
MAIMUȚOIUL apropiindu-se lingușitor de Mefisto : 

Zarurile-aruncâ, / Umple-mâ la pungă, 
Mă rog Dumitale 1 / Merge prost, îți spun ; 
De-oș avea parale, / N-aș mai fi nebun.

MEFISTO : Ce hor pe tine, și ce bucurie 
Dacă-ai putea să joci la loterie !

Intre timp puii au inceput să se joace cu o bilă mare rosto- 
golind-o.
MAIMUȚOIUL : Asto-i lumea : zboară, / Suie și coboară, 

Veșnic învirtită ; / Sună ca o oală — 
Repede-i ciobită ! / inlăuntru-i goală.
Ici abia sticlește, I Dincolo sporește : 
„Eu sunt viu, sunt viu !“ / Prea-iubite fiu.
Ține-te departe 1 / Ești în drum spre moarte 1 
Ea e din argilă I Fragedă, fragilă I

MEFISTO : Și sita asta ?
MAIMUȚOIUL luind-o din cui : Nu uităm, și basta : Ești hoț ? 

Te-am gini !

— fragment din partea I —

Se duce la maimuță și o face să privească prin sită.
Prin sită privești, / Pe hoț il zărești.
Dar nu-l poți numi ! 

MEFISTO lingă foc : Și-această oală ?
MAIMUȚA Șl MAIMUȚOIUL : Ce tidvă goală / 

N-a văzut oală, / Nid căldare, mofluzul I
MEFISTO : Ascultă, găoază !
MAIMUȚOIUL : la mătăuzul / Și-n scaun te-așeoză I 

îl silește pe Mefisto să se așeze.
FAUST care tot timpul a stat in fața unei oglinzi, apropiindu-se 

și depărtindu-se de ea : 
Ce văd f Un chip parcă desprins din roi

. Din vrăjile oglinzii se-nfiripă !
Iubire, dâ-mi zglobia ta aripa
Și du-mă iute pe-acest mîndru plai 1
Ah I cind mă mișc din locu-n care stau,
Cind mă apropii de cleștarul ei.
Cu ochii-abio ca printr-o ceață-o beau ! —
E chipul unei splendide femei I
Femeie-așa frumoasă e, oare, cu putința ?
Mi-e dat să văd in dulcea ei ființă •,
Chiar prototipul cerurilor, sfint ?
Să fie-atita frumusețe pe pămint ?

MEFISTO : Firește. Dacă șaze zile-un Dumnezeu
S-a tot căznit, trebăluind din greu,--
Ca la sfirșit un Bravo I să poată insuși spune.
De ce n-ar fi și-asemenea minune ?l
Să știi că sunt in stare, negreșit,
Să-ți dau pe tavă-această comoară prețioasă. 
Și fericit e omul, cind soarta l-a menit, 
Ca mire s-o conducă zimbind la et acasă.

Faust continua să privească în oglindă. Mefisto, tolănit, pe 
scaun, cu mătăuzul in mină, zicind :

Aici, pe tronu-acesta, stau regește, 
Am sceptrul, doar coroana imi lipsește.

Animalele care, intre timp, ou făcut fel de fel de mișcări stranii 
ii aduc iui Mefisto o coroană, scoțind țipete.
ANIMALELE : Dacă-ai avea-ndurare, / Cu singe și sudoare 

Coroana s-o lipești !
Ținută neatent, coroana scapă, cade și se rupe in două. 
Cu cele două părți in labe, ele incep să țopăie.
lat-o ! Ce meșter ești !
Noi vedem și-auzim I Și-n rime ne rostim - 

FAUST la oglindă : Vai mie I că-ntr-adevăr înnebunesc I 
MEFISTO : arătînd spre animale : Și-n capul meu 

răsună zurgălăi | 
ANIMALELE : Iar docâ izbutesc, / Daca se potrivesc,

Atunci apar idei !
FAUST ca mai sus : Imi arde pieptul ! Nu mai pot să-ndur 1 

Hai, să plecăm de-aici ! Mă mistui parcă !
MEFISTO la fel : Să recuaoașțem, fără înconjur, 

Câ-aceștiă sunt poeți de marcă I
Nesupravegheatâ de maimuță, căldarea dă in foc ; țișnește o 
mare vilvătaie care iese pe horn ; coborind prin flacără, Vră
jitoarea apare țipind.
VRĂJITOAREA : Au ! au I au I au I

Blestemată jigodie ! Tu, aschimodie I
Uite : mi-o varsă, și iată-mă, arsă I 
Văzindu-i pe Faust și pe Mefisto : 
Hei. ce se-ntimplă ? / Ce-i cu voi doi ?
Cin-se preumblă / Furiș pe la noi î
A focului sîmbră / In oase la voi I

Invirte in căldare cu un polonic de scos spumă, aruncind 
flăcări spre toți. Animalele incep să scheaune.

In românește de
ȘTEFAN AUG. DOINAȘ

MEFISTO întoarce mătăuzul, izbind cu el in sticle și oale : 
Nici ciob pe ciob ! / Doar terci și zob !
Din ol și pahar / Nimic altceva !
O glumă-i doar / Tu, hoit murdar, 
Tactul neghiob / La muzica ta !

La aceasta, vrăjitoarea se dă inapoi, cuprinsă de furie și 
spaimă.

Mă recunoști ? Momite ! Os-și-piele I 
Pe domnul și stâpinui tău nu-l știi ?
Nu știu ce mă oprește, cu fulgerele mele 
Praf să te fac, cu-ntreg cortegiul de stafii ! 
Nu mai respecți surtucu-acesta roș ?
Nu deslușești tu pana de cocoș ? 
Ascunsu-ți-om acest obraz al meu ? 
Sau poate-aștepți să mă numesc chiar eu ?

VRĂJITOAREA : Iertare doamne, de primire proasto I 
De fapt, nu văd copito dumneavoastră I 
Și unde-s cei doi corbi ce vâ-nsoțesc ?

MEFISTO : De data asta scapi, nu te mai teme I 
Ce-i drept e drept : pe cit îmi amintesc, _ 
De cind nu ne-om văzut e multă vreme. 
Cultura, care astăzi pe lume s-a intins, 
Nu-l lasă nici pe diavol neatins : 
Fantoma de tip nordic acum nu mai apare ; 
Vezi undeva vreo urmă de coadă, coarne, ghiare ? 
Piciorul meu, de care vai I nu mă pot lipsi, 
Cu el numai belele-ntre oameni mi-aș găsi ; 
De-aceea port pe mine, de cițiva anișori, 
Un soi de pulpe false, ca unii domnișori.

VRĂJITOAREA dansind : Și cap, și minte,
parcâ-mi pierd, sărmana, 

Văzind aici pe domnul, pe junele Satana !
MEFISTO : Femeie I știi că numele e interzis !
VRĂJITOAREA : De ce ? Ce ți-a făcut, de nu-l mai spui ?
MEFISTO : Demult este în cartea legendelor inserts, 

Pe oameni insă, asta nu i-a făcut moi buni : 
De Rău scăpară, însă vai ! răii vor rămine. 
Baron să-mi zici, fiindeo-așa e bine ;
Sunt cavaler, cum insă mai sunt destui, grămezi. 
Că sunt de singe nobil, poți să crezi : 
Privește-aici blazonul pe care-l port I II vezi ?
Face un gest obscen.

VRĂJITOAREA rizind deșănțat: Ha I Ha • Se vede vița,
după băț I 

Sunteți ca-ntotdeouna șugubăț.
MEFISTO lui Faust: Prietene : învață-felu-n care 

Se cade să te porți cu-o vrăjitoare !
VRĂJITOAREA : Și-acum, ce porunciți, stăpin august ? 
MEFISTO : Doar un pahar din cunoscutul must !

Insă, din cel mai vechi, să-mi faci plăcerea : 
Căci anii trec, insă-i sporesc puterea.

VRĂJITOAREA : Din toată inima ! O sticlă țiu 
Din care uneori chiar eu mă-mbiu ; 
Acu nu mai miroase, pasămite.

Vă dau cu bucurie-un păhărel.
încet
Dar dacă omu-acesta bea pe nepregătite, 
O știți doar : într-un ceas, s-a zis cu el 1 

MEFISTO : E-un bun prieten, pentru asta l-am adus.
Și-acum, bucătăria in seama ta o las. 
Inchide-ți cercul, spune ce-ai de spus, 
Și-apoi să-i dai pocalul ras.

Cu gesturi ciudate, vrăjitoarea trage un cerc pe jos și ingr 
dește in el lucruri stranii ; intre timp, sticlele incep să clinr 
căldarea să sune, ca o muzică. La urmă, ea iduce • 
mare, așează maimuțele in cerc, să-i focă pupitru din spii 
lor, și să-i țină făcliile, li face semn lui Faust să se ap 
FAUST lui Mefisto : Nu, spune-mi : ce sunt astea toate ?

Și boarfe, și mișcări desperechiote,
Și pozne, și măscări nesăbuite, -
Le știu demult, și-mi sunt nesuferite.

MEFISTO : Da, pozne ! ca să ridem : ori crezi că nelale 
la, nu mai fi atit de aspru și ritos !
Ca orice doctor, face și ea un hocus-pocus,
Ca astfel băutura sâ-ți fie cu folos.
II silește pe Faust să intre in cerc.

VRĂJITOAREA cu multă emfază, incepe să declame din!
Haide, înțelege ! / Fă din Unu Zece, 
Lasă-n urmă Doi, / la-l pe Trei napoi ; 
Patru — fă-l uitat, / Și-o să fii bogat.
Din Cinci și din Șase / Baba ți-arătase — 
Fă Șapte și Opt, / Și-atunci rodu-i copt ; 
Nouă este Unu, / Iar Zece Niciunul.
E tabla-nmulțirii / La școala-amâgirii.

FAUST : Babornița e în delir, pe cit se pare.
MEFISTO : Și îpcă, pînă la sfirșit, mai are ; 

Așa e toată cartea ! o știu și eu nițel : 
O, multă vreme am pierdut cu ea, dor ani, ni 
Căci o perfectă contradicție-i la fel 
De tainică pentru-nțelepți, ca și nebuni. 
Prietene, această artă veche-i nouă.
Din veac in veac, nu ni se vinde nouă 
Prin trei și unu și prin una-n trei 
Numai eroare-n loc de adevăr ? 
In felu-acesta flecărești și-nveți ce vrei. 
E cineva, pe cei nebuni să-i ia-n răspăr ?
Așa e omul ; crede-ntr-adevăr
Că unde-s vorbe-ar trebui să fie și idei.

VRĂJITOAREA continuă : înalta putință / Cea intri 
întregii lumi se ascunde I / Cui nu se gînde 
I se dăruiește : / Și fără de griji o pătrum 

FAUST : Ce-nseamno-absurditatea asta ?
Parcă-mi pleznește-n țăndări țeasta I
E ca și cum aș asculta, pe limba lor. 
O mie de nebuni vorbind în cor.

MEFISTO : Destul, destul, sibilă fără seamăn I
Adu și toarnă-acum subtila zeamă-n 
Pocal, și-apoi la gură să i-l pui I 
Prietenului meu noroc să-i poarte : 
De multe ranguri mari avut-a parte, 
Și nu-i la prima dușcă-n viața lui.

Cu mare ceremonie, vrăjitoarea toarnă băutura intri 
cind Foust o duce la gură, țișnește o mică flac

MEFISTO : Hai, soarbe-o toată ! Pîn-la fund acu 1 
Să-ți bucure simțirea, alta nu e.
Te tutuiești cu diavolul : door nu 
O să te sperie acum o flăcăruie 1

Vrăjitoarea șterge cercul. Faust iese din i

MEFISTO : Și-acum, afară ! Ai nevoie de mișcare 
VRĂJITOAREA : Noroc, dacă-ați băut-o, vă dores 
MEFISTO către vrăjite» re : De te fromîntă hrințâ 

oarecare,
Abia în noaptea Valpurgiei ți-o împlinesc 

VRĂJITOAREA : Acum, un cintec I Dacă-o să-l c
Efect deosebit o să-ncercoți.

MEFISTO lui Faust : Hai, repede, și losă-mă să 1- 
Acuma ai nevoie sc transpiri,
Să te pătrundă forța-nlăuntru și-nafară. 
Spre trindăvie nobilă am să te duc, 
Curind ai să cunoști, și-o să te miri. 
Cum se pricepe Cupido să sară.

FAUST : Mai lasă-mă o dată-n oglindă să privi
O, ce splendid, ce dulce chip de fată I

MEFISTO : Nu ! nu-l Modelul însuși femeiesc 
Ai să-l zărești, întruchipat, îndată, 
încet.
Cu-această băutură în corp, pe legea rr 
in oricare femeie-o Elena vei vedea.
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