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înaltă 
responsabilitate
pentru destinul 

patriei

Construirea noii societăți pune perma
nent in fața partidului, a poporului 
român problema evaluării științifice 
a drumului parcurs pînă ia un mo

ment dat în vederea atingerii cu succes a 
obiectivelor propuse. Este o practică devenita 
lege a vieții noastre aceea de a ști mereu ceea 
ce am realizat in funcție de ceea ce ne-am 
propus, de a cunoaște in perspectivă, posibili
tățile cele mai fertile de înaintare fermă pe 
drumul construcției socialiste și comuniste. 
Conducerea partidului manifestă permanent o 
deosebită grijă pentru îndeplinirea planului pe 
acest an și asigurarea condițiilor pentru reali
zarea sarcinilor economice și sociale compiexe 
stabilite de Congresul al XII-lea pentru pro
gresul tot mai susținut al patriei noastre. Intre 
momentele cele mai recente care definesc 
această constantă și vie preocupare este Cons
fătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. in care au 
fost discutate, în lumina unei înalte exigențe, 
problemele fundamentale, determinante pentru 
înfăptuirea programului de înflorire multilate
rală a patriei, pentru creșterea bunăstării 
întregului popor. Cuvintarea rostită de secreta
rul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu acest prilej a pus in evidență 
necesitatea imperioasă a transformării acumu
lărilor cantitative intr-o calitate nouă, supe
rioară. in toate domeniile de activitate. Efite 
deosebit de important pentru prezent și pentru 
viilor să se realizeze producția fizici potrivit 
prevederilor planului, la un înalt nivel tehnic 
și calitativ, cu consumuri materiale și ener
getice minime, sâ crească mai accentuat efi
ciența economică în industrie, agricultură, in 
construcții, să se perfecționeze Întreaga activi
tate in domeniul investițiilor, al folosirii for
ței de muncă, in cel al ridicării calificării pro
fesionale. De O stringentă actualitate este apli
carea fermă a principiilor noului mecanism 
economico-financiar. In cadrul cuvîntâni sale, 
secretarul general al partidului a făcut o 
analiză deschisă, cu un înalt spirit critic, a unor 
deficiențe existente în industrie, : ’*■—*
sau construcții, punînd in evidență 
file de depășire a lipsurilor. Model 
constructiva, mobilizatoare. critica 
unor factori cu responsabilități 
domenii activează și 
umane, demonstrează

agricultură 
modali tâ- 
de critică 

adresată 
In aceste 
energiile 
societății

mai mult 
umane, vitalitatea —------- .—
noastre. In cadrul consfătuirii, secretarul gene- 
ral al partidului și-a exprimat convingerea că 
peste tot, in fiecare unitate economică, in fie
care comună, oraș și județ comuniștii, oamenii 
muncii sint in măsură să învingă orice greutăți 
sau neajunsuri și să contribuie cu întreaga lor 
pricepere și capacitate de muncă pentru a ga&i 
soluții adecvate problemelor tot mai complexe 
ne care le ridică mersul înainte al xocietății „ .  i 1 nini« pe care le naica mersul •.

Â ■ noastre. Rezultatele remarcabile obținute pini 
• r in prezent pun in lumină forța creatoare aAll pi UtVl.k -- ---------------------

națiunii socialiste, puterea ei magnifica ne ■ 
inălta pe pâmintul României noua civilizație.

Amplul ecou al cuvintării tovarășului Kicotee 
Ceausescu se regăsește in aceste file in acu't- 
tatea oamenilor muncii din diverse domenii de 
pe întreg cuprinsul patriei. Poporul roman este 
fermi hotăril să acționeie cu maxima angajare 
pentru inlăpltlirea sarcinilor subliniate de uwa- 
rasul Nicolae Ceaușescu la Conslătuirea de 
lucru de la CC. al P.C.R. „Avem tot ce este 
necesar pentru realizarea planului, a hotariruor 
Congresului al XII-lea. a Programului de fău
rire a societății socialiste multilateral dezvoi- 
talc și InajnLare a României spre comunism — 
a arătat secretarul general al partidului. Hotâ- 
rirca este acum munca organizatorici, luarea 
tuturor măsurilor pentru înfăptuirea in viață 
a acestui program".

Aceeași activitate efervescentă are Romania 
și in domeniu] politicii internaționale. La invi
tația Comitetului Centrai al Partidului Comu
nist Român și Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste Romania, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar generai al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a șosit in țara noastră delegația de 
partid și de stat a Republicii Populare Bulga
ri^ în frunte cu Todor Jivkov, prim-secretar 
al Comitetului Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele .Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria.

Desfășurata sub semnul voinței comune de 
a dezvolta și adinei relațiile de bună vecină
tate și conlucrare multilaterală româno-bulgară, 
această nouă intilnire dintre cei doi condu
cători de partid și de stat relevă prin momen
tele ei profund grăitoare, virtuțile politice de 
înțelegere, de prietenie, de colaborare reciproc 
avantajoasă de bună vecinătate, de pace. Con
vorbirile dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Todor Jivkov au prilejuit relevarea 
cu satisfacție a faptului câ orientările și sar
cinile stabilite cu prilejul intilnirilor dintre 
cei doi conducători, relațiile dintre organiza
țiile politice, de masa și obștești dintre România 
și Bulgaria s-au extins și s-au adindt continuu. 
In același timp a fost evidențiată evoluția 
pozitivă a relațiilor româno-bulgare din sfera 
culturii, științei, invățâmintului, subliniindu-se 
necesitatea ca aceste raporturi să fie amplifi
cate. Prin politica sa internă și externă, Roma
nia se exprimă pe sine, ca o țară a progre
sului, ca o țară militantă și iubitoare de pace.

Luceafărul

1 Sislf, In fond, ce vroia î
i El repeta un avertisment, cel 
al pășirii eare arde axa ambi
ționa, de unul singur, o lecție 

paralela cu aceea a veșnic reîntrupatei 
Phoenix î Cine aruncase bolovanul și 
pentru ce II urca el pe munte, pini acolo 
sus, aproape de izblndâ, pentru ca si ra
teze matematic, mereu, orice șansă a 
acesteia, intr-o munci istovitoare care a- 
vea sâ-i poarte șl numele apoi, intr-o 
lume care n-a reușit sA-șl epuizeze toate 
întrebările șl care rimlne in ca fascinat* 
do povara oricărui răspuns 1 Vedea el la 
față victoria și atunci renunța, sau a- 
ceasta era reculul doar al propriului său 
demers î Și, ia urmi urmei, muntele că
rei conștiințe sau muntele cărui păcat al 
acestei conștiințe D urca el, cu un nume 
atlt de sonor pe cit de bizar, aproape ca 
o șuierătură de lespede sub o apăsare de

î

CARTEA DE ISTORIEBUREBISTA
Venea de la fluviu pe unde fusese să primenească 

marginea patriei 
Trebuia fără pripă ți caznă durat începutul. 
Poporul său — cri mai viteaz dintre geți 
li netezea calea întemeierii.
Burebista venea din adevărul întemeiat
Simplu Jm brac of în haine de în cu picioarele pline 

de praf ji-n sandale.

Urca învrednicit de-o lumină a zilei rotunde 
In echinoi cind geometria clădește senin 
Pe tălpi pâmintul patriei sale se lipea 
Ape Le Leneș trudind pa șesuri umezeau buzele 
Bu refers ta trecea peste cimpia către izvoare 
In patria sa numită simplu firesc ; libertate.

Est, o intimpJara da aur in albia unui rad omenesc 
Cei ci se ridicâ mai presus de prapria-i »ioțâ 
Jertfă șî zeu și raga cu tot ce înseamnă acesta 

pierderi de sine 
A urcai din viața poporului in viața destinului său 
Trunchi 
De-aici

net lăți nat ia miezul istoriei : 
începe țara, încep oamenii griul și sarea - 

umbra însăși a bătrinului zeu.

desigur se plătesc cu eternitatea.Acestea desigur sa plătesc cu eternitatea. 
Bărbatul trecimd prin stepa egală la echinox 
încolțit ori nurmai visind cezari in veșminte morgana 
Venea de la marginea fluviului ingindurat ocolind 

cringuri și sate 
De la marginea fluviului cit s-a odihnit și-a vegheat 
Cum sâ le vadtă sâ înțeleagă și să le înalțe pe toate.

trecma in patria sa cumpătatBurebista ____ ... ,___
Un blind gospodar în ograda împrejmuită cu piatră

de stincă 
limpede iarba livezile brazda adincâEl vedea

In toate, speranța și teama sa au sălășluit

lzbinda a fost pretutindeni țara-l întreaga și liberă 
In miazănoapte in miazăzi în apus și in răsărit

Dumitru Titus Popa
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Statul lui Burebista - o experiență umană șl politică 
de cea mai mare importanță

— Convorbire cu acad. Emil Condurachl —

REFLEX

Floarea
nori 1 Pentru ci, evident, numele său se 
leagă mai degrabă de aruncarea pietrei 
decit de travaliul Însuși al urcușului și 
rostogolirii acesteia, iar pronunțarea aces
tui nume invocă poate o formă a resem
nării. Sau a compasiunii, cel mult. Față 
de ce insă, și cu ce preț î Compasiune 
față de gratuitatea amară a jocului sau 
față de luciditatea gestului care o consa
cra 1 Nu este vorba oare, ca și in cazul 
păsării Phoenix, tot de reîntrupare și 
aici, de un cult al speranței de fapt, ai 
Încrederii aspre In forța de a regenera ?

Prin experiența sa, Siaif se apropie cel 
mal mult de ideea de umanitate și ne

Evenimente
și zile

intre numeroa
sele cărți de 
Istorie apărute 
in ultima vreme 

ne-a reținut atenția re
portajul cu totul original 
1116. Zile de vâri al tî- 
nârului Ion Bulei (Ed. 
Eminescu 1978). Succesul 
acestei cărți, dispărută 
din li hrăni In citeva zile, 
se datorește naturii pa
sionante a subiectului — 
istoria pe zile a celor trei 
luni din 1916 care au 
precedat intrarea Româ
niei in războiul de între
gire națională — cit mai 
ales unui fel nou de a 
scrie istoria. Dacă eveni
mentele din iunie — au
gust 1916 sint in linii 
mari cunoscute de toată 
lumea, Ion Bulei le pre
zintă in mod inedit, su
gestiv și pasionant, ară- 
tind ce s-a petrecut In 
fiecare zi din cele trei 
luni de pregătire înain
tea intrării in război. 
Expunerea nu este nara
tivă și nu se datorește 
autorului, d sint repro
duse mărturiile de epocă, 
așa cum ele au apărut

JURNAL DE POET

• IN ACEST NUMĂR : • Anto
logia -Luceafărul». Poeme de
• Cornel Brahaș și • Ion Lo- 
treanu • Proza de Gabriela 
Adameșteanu • Poeți din 
Nord : • Ion Burnar • ion Zj- 
bașcu • Gheorghe Pârja • Co
rei Macarie • George Bocșa ® 
Andrei Mureșenii • Cronica li
terară • Valentin F. Mihăescu 
despre volumul „Vara baroc- 
de Paul Georgescu • Cartea 
de debut • Compendiu • Via
ța cărților • Poeme de Luis 
Rosales, în românește de Teodor 
Balș și Omar Lara • „Mari va
lori ale spiritualității românești" 
de Stan Velea • Gindul plane
tei de Radu Budeanu • Spec
tacolul lumii de loan Grigarescu
• Atelier literar de Geo Dumi
trescu • Revista străină • Sport

Tunetul
galopului

LUCIAN BLAGA

Ethosul 
diversității

In fiecare zi in presă. In 
rapoartele diplomaților, in 
notele zilnice ale oame
nilor politici uu in în
semnările unor ofițeri și 
particulari. Contribuția 
autorului constă numai 
în selectarea celor mai 
expresive și esențiale 
detalii care au format 
ambianța psihologică a 
mărețului eveniment. Pen
tru fiecare zi a fost res
taurat climatul politic și 
moral, psihologia opiniei 
publice, părerile oameni
lor politici șl necazurile 
oamenilor simpli care 
sufereau de lipsuri de pe 
urma speculei, afacerilor 
veroase, permiselor de 
expert păgubitoare, pre
zentate intr-o frescă edi
ficatoare. Faptele vorbesc 
prin ele insele, cu rare 
adnotări ale autorului în 
sensul confirmării sau 
dezmințiirii unei păreri 
sau importanței unui e- 
venimenL Este redată pe 
zile viața intelectuală,

Bucur Țincu

u toți iubitorii scenei 
au avut ocazia să 
vadă Echipa de zgo
mote a lui Fănuș 

Neagu pe scena de la Majestic 
și sâ audă cum se metamorfo
zează in 
lor unui 
un mare 
cat. vas 
rator de 
arhetip de o forță ce nu poate 
fi comparată decit cu a cumpli
telor nuclee de curenți din care 
izbucnesc furtunile ; puterea 
acestui mare tată devine cu atît 
mai fabuloasă, cu cît ea nu mal 
există decit in memoria fami
liei sale.

Frații Râm ni cea nu. Mușat și 
Nil, împreună cu soția lui Mu- 
țat, Maria (a doua), cu fiul a- 
cestuîa din prima căsătorie — 
Alexandru și cu logodnica sa 
Gianina formează familia dege
nerată a marelui „bizon**, care, 
angajată intr-un studio cinema
tografic, are doar misiunea 
obscură de a produce zgomote. 
Moartea, deci absența bătrinu
lui „bizon", le-a alterat Dină la 
nerecunoaștere sentimentul fra
tern, iar îndeletnicirea absurdă 
de a produce zgomote (fără un 
scop mai nobil decit acela de 
a-ți întreține viața) le-a alienat 
coQdiția umană, transformin- 
du-i in ființe absurde, anima
li zin du-i intnitotul. La un sim
plu 
vin 
lop 
lui__________________ ____
că". In ființa lui Nil mai tră
iește încă mindria marelui „bi
zon** și de aid revolta și con
statarea amară pe care le-o a- 
runcă celorlalți in față ca la 
deșteptarea dintr-un vis urit : 
„Am ajuns niște cai de salon .’** 
refuzind 
execuția 
cui ta î ea 
puizabil „ 
la (iilor interne ale grupului și, 
mai ales, ale acestuia cu auto
ritatea studioului, refuzul iui 
Nil pare a Ie redeștepta celor
lalți gustul pentru mindria, vi
goarea și inertaiea in care 
trăise mare» „bizon".

Gheorghe Pitut

tunet galopul urmași- 
adevărat „bizon- — 
taxă alb și neinduple- 
viu, captator și gene- 
mistere ale cimpiei.

apel, toți acești oameni de- 
robcți și cai. al căror ga
li imită, pentru câ (vorba 
Mușat), „trebuie să trăias-

sâ mai participe Ia 
comenzilor. In promis- 
vieții lor de un ine- 
grotesc modern al re-

Contimure f* pefl- a 6-aContinuare in pag. a 6-a

Un nou muzeu
m avut bucuria 
rostesc un 
deschiderii 
artă la Rîmnicu-Vîlcea in această 

vatră a basarabilor unde se întîlnesc dru
murile și daniile lui Matei Basarab și Mihai 
Viteazul iar apoi Constantin Brâncoveanu 
să ridice prin arta sa de constructor între
gul ținut la rang de spiritualitate de impor
tanță europeană și universală. Dintr-un 
Lemnul și Govora de unde Matei Basarab va 
scoate vestita Pravilă în limba română. La 
Hurezi unde invățațiî văd întrupată cea 
mai deplină realizare ca așezămint spiritual

de curind 
cuvînt 

unui nou muzeu
să 

cu prilejul 
de

de colț
Imploră parcă să-i dăm dreptate. Phoenix 
conținea rugul propriei sale epuizări și 
renașteri, zbura. Sislf 11 căuta, conștienti- 
zînd o traiectorie a efortului. 11 afla sfir- 
șlndu-se șt refăcindu-se, urcind și cobo
ri nd un munte pe ale cărui pante ardea 
Intr-un Imens rug de sudoare. Și nu vă
zuse, nu putuse să vadă acolo sus nici 
măcar o floare de colț, ceva care să-i me
rite Intr-adevăr efortul și, miraculos, să-l 
aducă In starea de fascinație a unui act 
creator. EI este cel mal tern personaj și, 
cu toate acestea, cel mai revelator. Crea 
poate și fși trăia creația pînă a o duce 
pină la capăt, prins Intre forța de atrac-

țlc a acesteia șl puterea de a se desprinde 
de ea. Adică, exact In punctul de fasci
nație. Și poate că acolo, sus, exista Intr- 
adevăr o floare de colț, el era un alpi
nist îndrăzneț a] altitudinilor, fascinația 
începutului insă il domina. Era floarea 
aceea cu mult mai frumoasă și mai în
țeleaptă, poate, In sufletul și Închipuirea 
sa. Ca intre vis și trezie, el visa acolo, 
jos, la poalele muntelui șl căra povara 
visului pini sus, cind se trezea. Sau poate 
că Phoenix 11 orbea î De extravaganță, 
oricum, nu-1 putem bănui. Hesiod cel 
mult s-ar fi Înnegrit de ciudă dacă nu 
chiar așa a șl făcut, poate, dindu-ne spre 
satisfacție o estetică a utilului smulsă din 
cazna unor imense zile și munci.

Pe Sislf Insă, personajul, și Încă pe Sl- 
sif cu o floare de colț in mină, fl vom 
mai revedea.

e geniului medieval românesc. La doi pași 
de aid Lși doarme somnul de veac la Cozîa, 
Mircea cel Bâtrin. iar Curtea de Argeș a 
Învățăturilor testamentare a lui Neagoe 
Basarab o poți ajunge peste dealuri și văi 
Pe jos cu ușurință. A veni cu ceva grăitor 
pe tărimul artei Intr-un asemenea spațiu 
transfigurat de frumusețe de-a lungul 
veacurilor, a te confrunta in acest loc cu 
valorile perene ale culturii noastre este a 
datorie dar și o cutezanță.

Intr-o rasă ce Împrumută în arhitectură 
bolți interioare celor șase încăperi medie
vale concepută după sufletul unei poetese 
din acest ținut. Dora Ii na Simian, pictorul 
și muzeograful neoereche Paul Gherasim a 
îmbrăcat pereții albi ai acestui nou muzeu 
cu lumi și culori in pinză și iconografie 
unde arta veche populară in covor se intîl- 
neste cu mireasma florilor din pin2ele lui 
Grig crescu și Petrașcu. Ressu. Ghiață și Tu- 
culescu iar printre ei întrețesută prezența 
unor pictori contemporani ce întrețin o per
manență a culturii noastre. Cum ar fi Ho-

Ioan Alexandru
Continuare In pag. a 7-a

A. I. Zăinescu

CENACLUL REVISTEI -LUCEAFĂRUL»
• Luni 9 iunie i.e., ore 17, va avea loc Ia 

Ateneul tineretului din Aleea Alexandru nr. 15 
ședința cenaclului revistei noastre • Vor citi 
• Mibaela Dușa și • lan Dragomir (poezii) 
și Ed Huidan (proză).

Pînă la Filozofia culturii (Orizont si 
stil. 1935...) Blaga era gînditorul care 
proclamase pe de o parte primatul 
individualității și originalității în 

creație (Filozofia stilului, 1924, Fețele unui 
veac, 1925) care negase pe de altă parte, indi
vidualul modern în favoarea universalului 
(Eonul dogmatic, 1931).

Cu Trilogia culturii ajungem în miezul filo
zofiei lui Blaga. Conceptele sale se restructu
rează în jurul unuia fundamental : categoriile 
abisale sau categoriile stilistice. în lumina lor, 
toate lucrările care vor urma, dar și cele ante
rioare, dobîndesc o nouă semnificație. Dintr-o 
negație în planul cunoașterii, cum s-a spus, 
gindirea sa devine o afirmație în planul crea
ției și al vieții. De la Frobenius. Spengler, îm
prumută Ideea spațiului variabil, îi acordă un 
caracter subconștient și-i adaugă alte categorii 
ca orizontul temporal, accentul axiologic, atitu
dinea anaba^ică și catabasică, năzuința forma
tivă ,care se constituie „ca o matrice stilistică". 
Evitînd mecanica vechiului determinism, le atri
buie acestor factori tendințe și sarcini diferite, 
chiar opuse, incit par a se mișca în chip ciudat, 
ca racul, broasca și cu știuca din poveste, dar 
care fac In fond, din matricea știlistică un con
cept elastic, cu mare forță de disociere în do
meniul creației culturale. Nu e întimplător că 
în lucrările de după război (Aspecte antropolo
gice. Experimentul si spiritul matematic) Blaga 
și-a reexaminat atent terminologia filozofică in 
funcție de exigențele științei contemporane, to
tuși a menținut neatins conceptul de stil, cîmp 
stilistic, adică vechile categorii abisale. Ele re
flectă ethosul, cogito-ul cel mai intim și mai 
profund al omului, filozofului și poetului Blaga. 
Cu această „matrice", formulată într-un chip 
straniu. Blaga descoperă varietatea culturilor, 
a etniilor, a epocilor istorice, și mai mult decit 
atit, egalitatea lor axiologică.' Întreprinde, în 
consecință, o analiză detaliată a diverselor ci
vilizații care s-au perindat de-a lungul Istoriei 
de la „gindirea magică" la cea babiloniană, in
diană, egipteană, greacă, medievală, modernă, 
fără nici un gînd discriminativ. Vorbește cu 
egală simpatie șî îndreptățire despre valorile 
specifice ale diferitelor națiuni : italieni, spa
nioli. germani, englezi, ruși, francezi, chinezi, 
evrei, arabi, ca și despre „spațiul mioritic". 
Dar această „matrice stilistică" e capabilă de 
minuni încă mai mari. E aptă să vadă relații 
și conexiuni între fenomene spirituale, pe care 
nu le-au putut vedea alte teorii culturale, izvo
rî te fie din idei „revelate", fie din metode mal 
mult ori mai puțin „științifice". In concepția 
medievală, cultura era rezultatul revelației de 
sus în jos, a divinității universale in oameni 
șî in popoare inexpresive individual și națio
nal. Blaga observă, invers, că „necunoscutul" 
se revelă, deși limitat, „înfrînat". de jos In sus,

Marian Vasile
Continuare îm pag- a 7-a

TÎNĂR ÎN AGORA

Un pod 
peste porumb
din comuna istorică Islaz se iese Ia șo

seaua națională trecind Oltul pe un 
pod de pontoane. Trecerea are oare
care farmec primejdios : apele sint 

tulburi ți narăvoase. pontoanele se treacă scriș- 
aind unul de altul, scindurile se mișcă, fragile, 
sub roțile marinii. Ridem repede si spunem 
bancuri ca sd ne tăcem curaj. După ce trecem 
pe pdmintul tare ci sigur si ieșim de sub spec
trul acelei închipuiri, cum că am fi putut ajunge 
îh apele învolburate, redevenim curajoși. Auzi, 
domnule, să nu fie ei capabili să ridice un pod 
cq lumea. Iar ne facem de rușine : vine cineva 
la Islaz, să radă lucruri istorice. «î trebuie să 
treacă Oltul pe un pod de pontoane.

Am ieșit la asfalt, de o parte si de alta e doar 
cimp. Oltul a rămas undeva spre stingă. Din 
urmă ajungem un om îmbrăcat pe jumătate ță
rănește, pe jumătate orășenește. cu căciulă pe 
cap in luna mai și cu bocanci grei în picioare, 
pe care îl luăm în mașină. Tăranul-orășean se 
așază lingă șofer șî tace uitindu-se in fată.

De o parte si de alta a drumului, porumb tinăr 
>i verde. Drumul de asfalt începe să urce si, 
deodată, ne trezim că sintem pe un pod. Un 
pod mare și adevărat, de beton. Fără nici o apă 
tub el — de o parte si de alta, culturi de po
rumb.

Asta-i culmea 1 După ce am ris bine, ne revol
tăm. Auzi, domnule : peste Olt pod de pontoane, 
iar peste un lan de porumb pod de beton armat. 
O fi costat ceva milioane această absurditate. 
Facem si fotografii : o să le arătăm noi LOR, 
o să dăm pazele la ziar. Ne urcăm in macină 
li plecăm mai departe. Sintem bine dispuși, din 
nou : semnalind opiniei publice această situație 
absurdă, ne vom face si o datorie cetățenească.

Iar sintem cu ochii la spinarea țăranului. De 
data asta intrăm în vorbă cu el. obliaindu-l să 
se întoarcă cu fața la noi. De unde ești ? Din 
Isla2. $i unde te duci : La Tnmu Măgurele. Ce 
faci acolo ? Muncesc. Aha. St cu podul ăsta ce 
mai e ? Păi. pe aici a trecut Oltul, acum vreo 
13 ani. Nu prea înțelegem Intr-o primăvară, ca 
acum, s-a umflat, a cuprins tontă cimpia și cind 
s-a retras mergea pe altă albie Care albie 7 
Unde l-ați văzut, la vreo doi kilometri de po
dul ăsta, care a rămas fără apă. aici in cimnie. 
Aha. Ne înghițim proaspăta noastră atitudine 
fără să ne uităm unul la celălalt. Uite, al dracu
lui, cite știe țăranul. Iși cam bate ioc Oltul ăsta 
de voi. zice careva, cu un fel de năduf De aia 
n-ați făcut alt pod. de frică să nu se mute iar, 
nu-l așa ? Cu pontoanele e mai simplu... Nu din 
frică, ci din înțelepciune, zice tăranul-orășan. 
Cuvintele lui vin spre noi ca niște gloanțe blinde. 
dar precise. Dealtfel, nu-i prima dată cind apele

Mihai Tatulici
Continuare în pag. a 6-a
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Platoneștiul, tirgul din 

Cimpia ialomițeană cu 
a cărui atmosferă ne 
familiarizase romanul 

Revelionul, este și locul acțiu
nii noii cărți a lui Paul Geor
gescu, romanul Vara baroc (E- 
ditura Eminescu, 1980). In apa
rență, un „loc unde nu 6e în
tâmplă nimic" toropit de căldura 
unei veri toride, cu oameni 
care-și omoară timpul In inter
minabile conciliabule pe varii 
terne, de preferință politice — 
la cafeneaaa lui Sumbasacu, la 
restaurantul Chifteaua Ideală, la 
cofetăria Elegant, la librăria 
Peștișorul de aur. Numele loca
lurilor publice vorbesc de Ia sine 
despre ridiculul fasoanelor in- 
ielighențiri provinciale, dar ro
manul lui Paul Georgescu nu 
este o Paradă a dascălilor, nici 
un Chef la. jninăstire, nu-și pro
pune, adică, Satirizarea unui me
diu și nici etalarea cenușiului 
existenței în stil sadovenian. 
Căci, de fapt, Platoneștiul anu
lui 1926 are o viață secretă de
loc ternă ba chiar spectaculoasă, 
in ale cărei culise pătrunde Ga
briel Dimancea. profesor ..de 
românește14 și ziarist cu aplomb 
la foaia locală Deșteptarea, or
gan al Partidului Dreptății. Di
mancea a făcut războiul și se 
întoarce în Platonești animat de 
ideile „jurămintelor tranșeelor", 
decis să schimbe, să lupte, să re
vigoreze. Totul rămine insă in 
stadiul nobilelor intenții, teoreti
zate la nesflrșit. Incapabil de 
acțiune și de opțiune. Gabriel 
este, pentru moment, un resem
nat fără mari și dramatice di
leme interioare, trăind in aștep
tarea unui stimul exterior, care 
să-l modifice existența : ..Ga
briel ! Numai revoluția creează 
valori. Ceilalți le consumă. Pro
babil slot un consumator de 
valori mestecate (Morbid) : Mă 
exprim rău, sting a ci, fiindcă 
limbajul uzual sau chiar cel 
abstract nu se preocupă de difi
cultatea de a fi și nici nu o ex
primă. Fisura, logica, da. con
ceptuală e o... strecurătoare Prin 
care se scurge esența ființei, trăi
rea ne repeta bilă, unicitatea știu 
și eu ? — Poate aștepți prea mult 
din afară... Evenimentul. — Rea
lul ? Numai la mare tensiune 
mă simt real. Iar tensiunea... da. 
o aștept din exterior. Comodi
tate ? Condiționare ?“ Nesflrsi- 
tele sale peripluri — prin Plato
neștiul turtit de „vlofe" — cu 
scocuri matrimoniale, amicale, 
erotice, comisionare, documen
tare. ca într-o odisee dublineză 
cu specific ialomitean, ÎI fac să 
sesizeze coincidențe stranii, să 
intuiască jocuri politice subte
rane, dună o oerioadă de deam- 
bulare, năuceală, dezorientare. 
Paul Georgescu reușește un ade
vărat tur de forță combinind, în 
sugerarea atmosferei acestui spa
țiu geo-spiritual. nresiunea «i- 
definibllă din Străinul lui Ca
mus si absurdul imoenetrabil din 
Castelul kafkîan, pe care le pre
lucrează din perspectiva comi
cului caragialesc.

Convins că se află, In fine. In 
posesia unui fir semn ifl cant 
Gabriel se decide să acționeze : 
„In euforia Iui potolită. Gabriel 
Dimancea simțea că venise clina 
acțiunii Dar simțea în ace
lași timn că nu de colonelul Iu- 
lîu șl de foița lor. Deșteptarea, 
era vorba, in fond, ci de faptul 
că părăsea terenul considera
țiilor pentru acela IreversibiT al 
acțiunii care, pornind aid te a- 
cum de la un obstacol mmt. 
avea afi-1 ducă, prin toțica sa 
implacabilă. Nuseștieunde. Si 
tocmai această perspectivă vastă 
Si vidă ii crea impresia de forță. 
Fiindcă, in definitiv, petrecuse 
— sau pierduse — prea mult 
timp jucîndu-se cu ipoteze șl 
amu zi n du-se cu propriul lui joc.

Prozator, deocamdată 
fără volum, cronicar 
literar sagace, la „Tri
buna României", Du

mitru Radu Popa debutează re
lativ tîrziu și încă sub o formă, 
pînă la un punct, insolita : cu o 
monografie „Antoine de Saint- 
Exupery. Aventura conștiinței". 
Surprinzătoare ca obiect, exper
tiza critică este însă pe deplin 
remarcabilă. Criticul este for
mat, hun stilist, deși ușor pro
lix din necesități de popu
larizare („St Ex“ nu-i un nume 
notoriu pentru români), siste
matic din mers și analitic in
tr-un regim riguros. Absența 
propriu-zisă a imaginației, totuși 
congeneră examinării critice, nu 
este supărătoare ci explicabilă 
căci D.R. Popa avea a prezenta 
in românește pe Saint Exupery 
iar nu a emite specii la țluni ab
struse pe tema în chestiune Nu 
uîi totuși că autorul ne-a dat 
un „profil- pe deplin remarca
bil : o sumă de judecăți, intitu
late „Aventura conștiinței4’, cam 
de vreo 20 de pagini. In reabța
țe un eseu final întocmit cu fi
nețe șl cu izbitoare inteligență 
formulistică.

St Exupery. zice criticul, este 
„contemporan44 cu noi in „idee, 
trăire și expresie4*. Are o gindi- 
ra ..creatoare și deschisă-, face 
filozofie pe coarda generică a 
umanității și, fără spini siste
matic, dă „comuniunii" un aer 
de noțiune teoretică. „Zbor de 
noapte" ar conține două Unii 
„poetică și psihologică, acciden
tată". iar „Pămint al oamenilor" 
exaltă „omul ca interiori ta te". 
Prozatorul era aviator și, ob
servă criticul român, determi- 
nația „mediu-spirit" ia la el o 
înfățișare, ca să zic așa. struc
turală. Aviația n-ar fi fost nu
mai o „meserie" ci o „Welt- 
anschaung1. Ca atare, SL Exu-

cronica literară

Paul Georgescu: 
„VARA BAROC"

ric. Vocea : — E o nerușinare 
să trezești lumea din somn, la 
ora asta. Gabriel Iși zise : dar e 
ziua in amiaza mare. A da, 
sfinta Siesta. Vocea (fără milă) ; 
Vii in halul ăsta, aici, beat mort. 
Rușine î Printre buzele arse, 
inaudibi] : — Apă. Nici apă. 
Nici apă n-am băut. — Vo
cea metalică roind In întuneric î
— E o nerușinare ta vii la ușa
fată de mărita: : Cetățeanul tur- 
noastră beat mar. Noi avem 
mer.tat : — ApL Vocea de din
colo de poar-? Ce-i la noi ! c tr
aumă ! arrium-Ă ? Buzele arse : 
Puți®* ar — Nerușinare, 
Tfeunâ r jr.br a erihonului. 
La ora tata urnea se ho- 
dinefte, nu irr-.bil lela pe cani
culă. Mate Fruxe (gifiind) : —
Credeam că un hoit în
df-cwnpunere. Doamna : — Hoit ! 
Ce boit ! Male Fripte (gifîind) :
— De câlcur. cadavrele se des
compun. Xrinua Doamna : — Ce 
cada_ Ești bear ' Sortai Scîrțai 
(răsuflă greu) : Axz_ sinul ei... e 
mai lăsat. Imia Doamna : —
Pleacă pacoste. Vx^osule 1 Scîr
țai Scirtai : — ImIL ană. P’ormă. 
Dorința. Neynr.oren.wi : — Ce
ti-a cășunat cu îita mea. Cum 
inA-ămașri s*<— Nerușinatul 
(gifUe) : — Vreau i’oi_ s’o— cer 
de nevastă — Camera mea e ne- 
rr.ăCurată, rufele resoălate. Ne-

Trebuia să vină o vrane !■ care 
forțele iui acuzaialaie cu gnja ta 
devină acțiiie tuilâ (ta 
durată-. Se va tarnyieri. t. 
greși; informal, manevrat fără 
știință, mirat inir-un joc j>->-tc 
periculos, cu mize man, ta care 
tăcerea și coertter._a H toc * 
cum pârâte. etapă ce va fi 
avertizat aaapra e-
xistențdi saje.

de inedită .<sbjjc sas ta f.:«na 
epică. Cflnirî tateâeL 
român interhebe. trxtaei rt di
verse registre — de -a rrrwir ii 
tragic — a dat naattfw w*" -
tregi literaturi ; iar ețr*--J ote- 
in Vara haree rtuar firar. Xjc. 
caracterele «au ptboeuk * *e 
vor (și. ca atare, na me
morabile in acest rrrrur. P^w>- 
najele n-au. propriu-nv o cor- 
dultâ, un comportase-.: taf— 
toriu. Ee sita in ze-ieral. n»- 
tențe proteice, modificate 
cetat de evenimer/e triiad <-jb 
imperiul efemerul m coriian. 
Slngura dimensiune evidentă u 
durabilă este fabuloasa lor ca
pacitate de invenție verbali în 
dialog. Eroii lui Paul Georgescu

tar fie d» la bun te—pta, fie 
Anpâ ®nrț pntaadta. oesse** 
6» :«fuJL dta MHteu FTVrta

e.-e ta •_ ș. ► -.--va

REVISTA REVISTELOR
Contemporanul, nr. 23, a.c.

tas w fierții «a Banmb W»
august 1M ta-T.aa sruor tepw O» =u-
Jorttatea ntonaior ttm e »r*-
poescjoc lodlca-pi dale <te «-■■taera. «C
oaniduhil nostru — c*.';—! ** artx-^i—S —
Comitetul rocnăn de orșarjiare a Jtaî de pe a.-M 
o seamă de măaasri pemrx a evrn tx.—a 
furare a luerArUor aeaMe-1 mart ■ %at* re
uniuni inter naționale : Crx^eeet z. .■ pr=
ni zar pa acesnu Congrt» va aepsca K r- i Jsa m

gustormsa . — P5rt golane ! 
Golanul ($i-a revenit) : —
Doamnă. n-ane cne-mi găti, 
sunt profesor, raaejc a mă căsă
tori. Și higiena acrului sexual. 
Muma : — Te-aa ±U afară pen
tru imoral!ta:e CtaA Nerușina
tul : — Crasă- H- că se aran- 
hrwTâ Sunt aarzțt. Mama Do
rința : — Te-aa afară și de 
acolo Neobrăzatul — Nu că s’a 
aranjat. Iau Btar<x Primarul 
nce că rase e njoare. Vocea : 
— Nu mai eșc aaemc. ești ni-

VbMM : — A-
bu d ir r-rvnrje ta sooe. Dat

• Ultimul volum publi
cat de Toma George Ma- 
iorescu*), este, într-un 
anume sens, o sinteză a 
creației autorului, care 
se desparte în același 
timp de utopiile sale an
terioare, numindu-le încă 
o dată, nostalgic-ironic, cu 
o voce mai aspră, între
tăiată de ecouri mai 
vechi, patetic-sentimenta- 
le. Cartea are o structură 
compozită, cinematogra
fică cu schimbări de ritm 
și de atitudine neaștepta
tă dar violent i nd cu 
premeditare conștiința 
cititorului în cea de a 
doua parte, menținind-o 
într-o «tare de reverie 
senzual-exotică în prima 
parte, Jurnal al unei că
lătorii, în care peisajul 
exterior și mentalitatea 
turistului cedează treptat 
furtunii lăuntrice. O ace
eași privire, mereu unita
ră se așează peste lumi și 
lucruri trăite diferit. Ea 
recompune peisajele după 
o tehnică a colajului, 
aglutin»ndu-le fără ODrire, 
suprapunind, fără idio- 
sincrazii sau prejudecăți 
lingvistice, cuvinte, „aș
chii de tablouri tremură
toare44 pe mari pînze re
torice, din care figurati
vul se retrage adesea 
pentru a deveni, dîn semn 
exterior. abstracție și 
lucru vă2ut cu ochiul lă
untric : „să pot aduna 
sub o lupă I așchii de ta
blouri tremurătoare / în
tâmplări bizare / și cio
buri de senzații / să pot 
recompune fidel / fără 
coeficientul de eroare ad-

viata cărților
voeria

Jurnalul 
unei 

demitizări

f=nd că * o tî fi un me
sa; ferm Dmjlu higiena

Dor——a sa e reuulsivă 
'txn pr*u a'-i-joirr Poarta î se 
t-ii tars — wv >,21 — în nas. 
Dma^cea — Cedez Do-
rrta eaexr» irr w^-ir ană ? dn 
peort — Na u es.': profesor ;
ta ai 5-c nu mai
eaa tewr. Sa *r-ruf nlorism. 
N aat u tts nar. jo-
»i»r i . atre

•» este mai
T". Vara

de rnumtMUA. Sau na •

Vakada F.

• Un jurnal de scriitor, 
incluzînd fișe de creație, 
mărturii documentare va
lorificate sau nu, consem
nări personale și jurnalis
tice este ceH mai recentă 
carte a lui Haralamb Zin
că*). recompunind „aven
tura*4 umană și literară a 
autorului prin raportare 
la realul Înconjurător și 
la contactele prozatorului 
cu diverse zone ale vieții 
cotidiene. Volumul debu
tează cu un fragment me
morialistic anticalofil, 
sincer și lucid, mărturie 
directă și sobră asupra 
premiselor formației per
sonale. Pasajele autobio
grafice nu reprezintă atit 
confesiune intimă, cît un 
document uman in raport 
cu care scriitorul se obi
ectivează introducind per
spectiva istorică și socia
lă. comentariul de jurnal, 
cu date și cifre, rezumind 
sau definind situațiile 
tnvwuie.

NoUtxa memorialistică 
cocsemr.eaz* îndeosebi 
fenomenul sedai, urmă- 

: estitmrem concisă 
de confuzie, 

aaar*»» șa derută, a eo»- 
>x*Mm ta care S-a fer- 

st drfir : opdu-
Aferat proxater

s cxjrcK-r 
Kdi > tas îapee tt-

€

cartea 
de debut

Un critic 
modern

pery vede ta nirai, ^eroua 
civilizator-* și «H-rcste ^afirma
rea idKSttau prin dețiânrea de 
strte**. .Acțiunea* ar fi _aw^en- 
tificarea fleaaha «ten tadivjcri 
opțiunea »-ar praduce pna efec
tul nUffriuare'
.Viziune*, -fervoare". _egârxrâ‘. 
„preaențl"- c^'-Lzme’" — aces
tea sia: no-JiX. cr.i^e
cu ușurință de cntac șs exami
nate ieorrt>r?sxe U iei afevi p* 
deplin mulțxxmjior. Dusaizru 
Radu Popa e>fe an mac -=so- 
dem- ta eoBcepcune «
momst" in stu. ceea ce sa vrea 
să spună câa a «crie ca
elegantă este o ccsxuoe cy.- ră 
minimă. El exami^^ează spera 
lui S:. Exupery cu •
filozofică de origine tnMaxxr- 
listă insă fără nume excesrr p 
adaptează din principiu actit»:- 
le La obiect- Spiritul oteer*. i și 
face conectări de tot aciuî. dă
judecăți și apoi imită sub ra
port stilistic procesul Înțelegem

compendtu

llie Măduța : „Nălucile de aur"
Editura „Cartea Românească14, 1980

• în noul sAu volum, TUe Măduța este același 
poet elevat al nuanțelor. Bun pastelist, el constru
iește tablouri delicate In care apare implicat prin 
tainice legături. Tonul acestor poezii e mal puțin 
acut deck la Blaga, modelul cel mai apropiat. Poe
tul e mai degrabă un martor melancolic, în care 
lumea înconjurătoare („veșnicul el tîlc“) rezonează

> Mm flB M. Afe* M

crecză te srfea c&at—
=K-rxA>ar cnârÎEXga- -Maâerar* 
ee «X *2: rapre*ia de bber'-i-

dl idrO CHbaă • tă -

molcom, ea f* a» fie 
a unul «onet : 
tul itriveyfce • U 
și-o tainA visătoare a*o 
,,Autoportret-. portal m 
pi rotind i te tre 
de neUnlstca tnasi nor i 
apă." Mal multe poeme 
etc.) tac expucMâ rtaași 
a unei natun ia ieaaâ cwew«_ B eea m

=• r*

meditației și amintiră. TXdsI cast «teaei
fără prea mare IntesfeasE. »<*-■»’* precun twxa 
generală a poeziei auwrs.ta - _A= ciad ?n efed -■ 
frig mă copleșește > șl aae« acta cari tușește
I Șl Utere de toe rr.:-apar pe ad." ir-M pun 
poem. „Lanțul tap «iar*. pc«al meditează awpra 
sterii care-i generează vernil _M1 «e para eadat 
că ceea ce / ptesrrmesc »e«ra=tlt w tsempiâ - 
Poetul e un cteslctiar::. dar m exrhnK»- : In vo
lum existe cîteva poem ta wer* alb și mai muhe
In vers liber. Faptul «e dainrewe anei «soare ten
tații de evadare către „ateceva* și the Măduța dă 
versurile sale cele mai tame attmed tfnd ieM din 
proprla-l formulă. Cite o imagine devine astfel sur
prinzătoare : „Ciorile «rtrteră aerul cu foarfec* / 
croncănitului straniu". Tntr-un poem fantastic, 
„False considerații de biologie*, ooetul atinge inte
resante efecte recompuniode-d existența In chipul 
unui traiect simbolic al metamorfozelor organice. 
Citez în întregime ..Dacă". în rare poetul alunecă 
spre o densitate simbolică Intru totul notabilă : 
„Acum, dacă nu va mal fi soare șl bărcile de cris
tal vor rim!ne-n buturii lor de aramă priponite cu
deznădejdi și odgoane, să știi, de fapt vara a fost

«a* ;w—laws ~L

CM m m prx»* * 0S
FM* - DhMtăru Radfe Rws

Arțar SiJvestri

m «v de _me<alore fc-nera- 
le*. Deapra .Pitarii4. e*.te=al

tem rarIL H ta cmfm dere*

Bmi șarpe fantastic^izvorît dtn adine, ee-jâ 
KtumM reflexele la bătaia gfndurlăor. că era o 
ewd a rd taci un dumneieo. taci start, nid pată, 
ezwtafltrtae arbitrilor care optaseră cu desăvârșire 
crea mște greieri de larM. astfel dacă nu va fi 
soare X rumul roșu înălțat cu grijă ta rubine palpi- 
itede te Borl Înflăcărate nu se va prăbuși Jarul 
taa-erirtt. vara a fost cu totul o înșelăciune*. Tn ci- 
chi’ finit „Mituri șl balade", poez.a scade te m«- 

poetic nu poate decit să facă onoratele 
■ttee compoziții pe teme diverse (Sisdf. Harubal etc.). 
Clie un poem e Interesant, precum ..Crinii ucigau" 
(bună atmosferă de castel medieval) sau „Paloșul 
blestemat". In care tema cavalerului pornit In cău
tare* obiectului magic (ca Parsifal In căutarea 
Grealului) e răsturnată : Prințul refuză șl as
cunde. personajul Își refuză Inițierea 1

Caracteristică poetului rămlne prima parte a eăr- 
pt Poexta lui llie Măduța trăiește acest paradox : 
consecventă șl eu un contur propriu, ea lese din- 
tr-un ritm previzibil doar atunci clnd poetul pare 
că ae părăsește pe sine.

Radu Coteanu : „Poeme*
Editura „Cartea Românească*, 1979

• La Editura „Cartea Românească" a debutat 
(fără concurs) Radu Coteanu. Poetul e un imagist 
lapidar și nu lipsit de grație. Cele mai bune poeme

mis / atit cit spiritul poa
te reproduce I ceea ce este 
unic / atit cît poate repe
ta în semne exterioare / 
ceea ce a văzut cu ochiul 
său interior"...

Fata din Piața Sfîrșî- 
tului e o poveste de iu
bire răsturnată, istoria 
unei fete morgana urmă
rită piflă la desconspira- 
rea violentă a misterului. 
Părțile cele mai realizate 
din acest jurnal al unei 
căutări și așteptări, pînă 
la urmă frustrate, mereu 
contrariate sînt mai pu
țin cele de confesiune, re
torice, cit acelea alcătuind 
un bazar al imaginilor 
exotic, în care omul e co
pleșit de obiecte, de „ști
ința elocinței" vînzători- 
lor șî reclamelor ori de 
spectacolul măscăricilor 
de ocazie. Interesantă este

vroza

Dincolo 
de creație

nă, detaliul, faptul brut 
cu potențial literar. Pro
zatorul reține fragmente 
decupate din diversitatea 
realului, grăitoare prin 
optica notației, înregistra
te cu minime comentarii, 
conservindu-le autentici
tatea : „Caricaturistul fi
lozof are o ținută mai 
mult nostimă decit cara
ghioasă. Pe cap — o pă
lărie neagră, cu borul 
mare, răsucit in sus, dea
supra frunții, gen Mala- 
gambs. De sub pălărie ii 
curg plete. lucioase. 
Poartă o haină de cati
fea oliv. strimtă pe el. 
căd. ae vede treaba, omul 
In uftuna vreme s-a in- 
grășaL Cămașa-I jegoasă 
h întărește identitatea de 
artist — boem.

CxeSocu s-au taaut de

— afeSend
“ret >k c«m*'^ra ! 

Tlteat baeăt. — mu Se: * 
Rot»e=-: roboL Minutul 
£! earreatxxra. Nu n-am 
dt.fSt O-aealn. In timp 
ce execută portretul, ar
tistul fluieră intr-una a- 
eeUți vals nenez. Șu 
zău. firave* mu frumoa

Recucerirea 
sinelui

tace curte unet fete etc) 
și abia finalul aduce 
surpriza căpitanul An- 
ghel, comandantul trenu
lui. „dezertează" în urma 
unui accident pe cit de 
banal pe atit de absurd : 
enbnrind neinarmat din 
tren. Anghel devine pri
zonierul unui individ 
czre-1 obligă să umfle 
cauciucurile unui camion. 
Va l-pai șapte ore. un 
«ubaltern se va grăbi să 
informeze comandantul, 
tar ei va fi condamnat la 

ani de Închisoare. 
iE^mpLarea i se pare 
eroului însuși „o născo
cire absurdă*. neverosi
milă pentru a-1 putea 
dtaculpa in fața unui 
Tribunal militar.

Toate aceste explicații 
ne sint de fapt oferite 
abia acum, in ultimul ro
man*) care re in noadă, fă- 
cind on arc peste timp, 
firul existenței lui Dudu 
Anghel, arheolog pasio
nat, asistent universitar, 
marcat de experiența răz
boiului și a Închisorii, a- 
juns acum un umil con
ta ML doborit de o aste
nie care îl obligă să pe

deasemenea, familiariza
rea cu misterul. Specta
culoase sint transferuri
le în timp șî în spațiu : 
„amazoane cu ferigea / 
călare pe motorete / trans
feră Coranul / în unda 
de șoc a vitezei", enume
rările fastuoase, cascade
le de cuvinte, numind 
realități orientale. Ace
lași caleidoscop lingvis
tic e prezent și în Invo
cație la duhul materiei, 
unde există un poem 
pregnant despre satul ro
mânesc văzut cu ochii a- 
mintirii și un altul despre 
„orașul din iarbă", care 
celebrează, prin „notații 
de poem alb", spiritul : 
„un om cosind iarba / 
printre idei... un om co
sind I certitudinea verii". 
Un autoportret care se 
reține este cel din Baie.

pictural, halucinant Dis
cursul despre propria 
metodă lirică se află in 
poemul Prin aburi de șo- 
fran. Finalul cărții este 
tot mai violent Poemele 
șochează prin cruzimea 
cu care rup vălul iluziei 
așezat pe realitate (Pro
feți bolnavi de tiroidă). 
Ele desconspiră un A- 
murg de mileniu cu aju
torul stop-cadrului reve
latoriu care nu menajea
ză cu nimic adevărul ch- 
berindu-1 de dulcegării. 
Nu numai Șobolanul în 
lună e un „prozopoem 
meditativ șl cinetic cu un 
final cinematografic" ci 
toate ciclurile finale au 
această structură voit hi
bridă, contaminind liris
mul cu reportajul și in
vocația cu tonul, vitupe- 
rant, ce nu-și refuză gro
tescul, umorul negru, tris
tețea. Contrar iluziei pe 
care l-o poate da cititoru
lui prin titlul Fala din 
Piața Sfințitului ne pro
pune o lume a demitiză- 
rilor, In care deferența 
lirismului e Înlocui tă cu 
ireverența și reveria cu o 
privire cinetică, metalic- 
lucidă, patetic necruță
toare, sacrîfîeîndu-șî lim
bajul de dragul rechizi
toriului șl al colajelor ex
presioniste.

Doina Uricariu

•) Tom» George Maio- 
resen : „Fata din Piața 
Sfîrșitulul", Editura „Car
tea Românească'4, 1980.

decit desenează. Gestu
rile-! sint mari, teatra
le, de cabotin... Oamenii 
ii privesc admirativ, cu 
gura căscată".

Maliția subtextului șl 
selecția notației conferă 
nota specifică a acestor 
însemnări fugitive, schițe 
pentru posibile persona
je. Experiența de scriitor 
polițist este parțial resti
tuită într-un capitol con
sacrat „laboratorului" de 
creație, reunind „cazuri" 
radiografiate intr-un stil 
nervos, tinzind să capteze 
pulsul momentului, tenta
ția autorului alternînd 
intre notația de jurnal și 
pagina de roman. Accen
tul alunecă prin forma
ția profesionistului, către 
definirea tipologiilor, că
tre ancheta socială. A- 
ceasta est< de altfel ca- 
rv"erMtiea iwwiirntl * 
Er_n eagatol ee «onțme 
rrfiexe dmxr-o a bă ane 
a experienței acrii torului. 
Prtaire deiiacvea|ii mJ- 
Mri. grupaj ce rele
vă o lume aparte, a can- 
dorilor alterate, amestec 
de grosolănie agresivă și 
de fragilitate. Comenta

riul moralizator este re
dus la minimum, conser- 
vindu-se elocvența inser
țiilor din testele minori
lor aflați la reeducare, 
autenticitatea documen
tului netranspus. consis
tența brută a dramei.

încă o dată, volumul cu 
caracter memorialistic al 
lui Haralamb Zincă se do
vedește mai puțin un de
mers con fes iv preocupat 
de sine și mai mult un 
document social, care jus
tifică deopotrivă eul și 
epoca : „mă pomenesc 
căutind cu frenezie prin 
sertare tot felul de caie
te. carnețele, notițe. De 
fapt, caut zilele smulse 
din calendar de trecerea 
implacabilă a timpu
lui (...). închid ochii... de 
pretutindeni văd atunci 
răsărind oameni. întâm
plări ; în esență pagini 
de istorie, căci născin- 
du-te pe pămîntul stră
bun, trăind și muncind în 
spațiul tău natal, scrii, 
cu voia sau fără voia ta 
un cuvînt, o propoziție, o 
frază care, adunate la un 
loc cu cele ale semenilor, 
dau marea și neîntrupata 
istorie a poporului tău 
(..,). Vă asigur că e straș
nic să fi străbătut o ju
mătate de veac și să fii 
hogat în amintiri — măr
turie concretă față de 
propria-țl conștiință — și 
xâ ranxtațl ri n-ai trecut 
prin viață fără a te dărui 
vieții*.

Sultana Craia

•) Haralamh Zincă t 
„En, H.Z., aventurierul". 
Editura „Cartea Româ
nească", 1873,

i

treacă un timp într-o 
clinică de alienați. Un 
mediu nou pentru roma
nele lui Mihai Tunaru șl 
in genere pentru romanul 
românesc care dacă a in
vestigat adesea alienarea 
a făcut-o la nivelul per
sonajului (de pildă „Ciu
leandra" de Liviu He- 
breanu) și mai puțin al 
mediului. Și din nou un 
univers a cărui „spec
taculozitate" este pusă 
lncet-incet „Intre paran
teze". M. Tunaru refuză 
să dramatizeze degrada
rea umană așa cum re
fuză să vadă în persona
jele sale doar niște ca
zuri. Un joc subtil de 
oglinzi i dezvăluie viața 
clinicii din perspectiva 
medicilor. a bolnavilor, 
dar și viața „din afară" 
parcă pentru a ilustra 
afirmația lui C. G. Jung 
asupra limitei fragile in
tre normalitate și anor
malitate. Gravitatea unui 
caz explodează atunci 
clnd aparența o neagă. 
Râmlne întotdeauna oe 
cercetat „sensul ascuns" 
care provoacă modificări
le de comportament, de
clicul fatal. Aceasta este

de fapt credința doctoru
lui Aprilie Voronca, me
dicul curant al lui Anghel 
caruia u fusese subaltern 
pe acel tren militar. A- 
caste doua personaje re
prezintă „polii" romanu
lui, iar relația dintre me
dic și pacient rareori 
„deschisă", pare mai de
grabă o supraveghere re
ciprocă, dublată, e adevă
rat, de afecțiune reținută 
și respect. Pentru Anghel 
zilele petrecute în clinică 
echivalează cu un purga
toriu. Romanul transcrie 
eliptic drumul eroului 
spre auto-cunoaștere, iar 
această experiență consu
mată in izolarea care era, 
încă din romanul ante
rior, semnul sftu distinc
tiv îl redă celorlalți, îl 
fortifică. Dudu Anghel 
își recucerește șinele, isi 
învinge obsesiile.

Mihai Tunaru folosește 
cu dezinvoltură formule 
șl tehnici ale romanului 
modern, refuzînd pers
pectiva naratorului „om
niscient", autocomentin- 
du-și romanul prin repli
cile personajelor, oferind 
relații contradictorii des
pre eroii săi, situlndu-se 
la o distanța intermedia
ră, voit incertă, nici deta
șată, nici acaparatoaro 
față de aceștia. „Cuceri
torul" aduce fără ostenta
ție nu o temă nouâ, dar 
în orice caz o abordare 
interesantă, profitabilă 
pentru romanul nostru 
contemporan.

Doru Mielcescu

• Mihal Tunaru : „Cu
ceritorul" Editura „Car
tea Românească", 1979.

ale piacteetel sale sînt alcătuite din notații concen
trase. de mare sugestie. Tradiția mal îndepărtată a 
aremta mod poetic e Extremul Orient- In spațiul 11- 
tcrwturU aoastre, poetul e mai puțin apropiat de 
P*Jtet eu ale sale grave și elaborate „Poeme intr-un 
vers* te muh de poezia eliptică a lui Ion Ca-
rair-r. șl de notația fulgurant metaforică a Iul Eu
gen Suctu. debutat la rit ev a luni după Radu Co- 
teann. Acestuia din urmă li lipsește Insă forța ți 
duritatea poeziei lui Ca ral on și capacitatea de aso
ciație și sugestie a lui Eugen Suclu. O astfel de 
poezie merge pe muchie de cuțit și șansa el este 
pregnanța maximă a imaginilor. Radu Coteanu nu 
reușește peste tot și multe poeme, deși cu versuri 
notabile, sint lipsite de suflu Poetul Îmi face im
presia că nu-te cenzurează îndeajuns versurile, că 
cu arată capacitatea de dlscemămtnt obligatorie (e 
vorba aid de nervul critic necesar scriitorului), 
lată, de pildă, acest ..$! luna*, unde ultimul distih, 
foarte bun. e îngropat sub precedentele două, 
plate : „O. Însuflețită statuie > alergi spre linia ori
zontului meu H Dunărea duce neastâmpăr / nesom
nul de dragoste al zeilor n Șl luna lebădă tristă I 
făcindu-ml o rană-n privire*. Cîteva poeme dau 
mătura capacităților superioare ale autorului, ca 
acest ..Phoenix* : „Toamna i o neprefAcută răb
dare II șl oul / In nemuritoarea-! cenușă*. La fel, 
„Poem*. In care actul poetic e definit din cîteva 
tușe : ..Rug etern / poezia > Suverană spiritului / 
poate chiar număra I moartea / ca un arbitru In 
ring*. Din păcate nivelul nu e menținut și destule 
poeme sint ratate. La fel sînt și cele cîteva poeme, 
surprinzătoare In cadrul pe care poetul șl l-a ales.

care alunecă spre adresarea retdrlcA : „A spus*, 
„interminabila lumină", „Trăiască speranța* („Și 
nimeni nu protestează / nimeni nu se revolte — / 
deși faptele se petrec In văzul / tuturor — / ci se 
speră ca totul să se termine I cu bine // Trăiască 
speranța"). Un „Poem* de dragoste, tablou mut și 
static, e aproape de genul lui Mlrcea Ivănescu : 
„Orele ne ocolesc cuminți / ca apa ce trece / la 
un pag de neliniștitele glezne H Și făurim In glnd 
Introduceri...". Peste alt poem, „Gambrinua", plu
tește umbra lui Stelaru, personajul poesc : ..Aici / 
In alcool și țigări tlrlm / după-amiezlle...", în ge
neral Insâ, influențele sint resorbite șl poetul e por
nit deja pe un drum al său. Cu atit mal curioAse 
apar notele retorice false pe care le-am amintit.
Radu Coteanu stăplnește bine notația. Poemele sale 
sint aproape toate transfigurări metaforice ale unor 
stări de spirit spontane, generate adesea de decor, 
de anotimp (ce) mai des toamna). Clnd titlul nu e. 
simplu, „Poem", întâlnim s „Sentiment de octom
brie", „Poemul unul anotimp*, „Final de anotimp*, 
„Sentimentul unul anotimp*, „Septembrie 11“ etc. 

încă nu deplin format. Radu coteanu ișl schițează 
un ton poetic propriu. Volumul său de debut, pro
mițător, păcătuiește prin inegalitate și prin pre
zența amintitelor note false. Radu Coteanu e, ori
cum, un poet

Ion Bogdan Lefter

I 0



„Păcat că nu sini destule instrumente in viața lite- 
" rară, pentru a detecta rapid și eficient acest caz de 

poet tînăr ce poate fi, pină la urmă, un exemplu pentru 
generația sa."

Adrian Păunescu

„Placheta de versuri întors (Editura Cartea Româ
nească) pune in valoare un indiscutabil poet de a 

structură interesantă..."
Al. George

„Mai mult declt acest succes meritat, ceea ce mă 
bucură acum este să constat îmbogățirea și maturi

zarea talentului său pe care îl salut din nou la această car
te — sint convins — a împlinirilor și consacrării."

Mircea Ivănescu

„Este în poezia lui Cornel Brahaș o cuprindere și o 
viziune a cosmosului in mișcare, o jubilație a fiin

ței de-a participa ca element component al cosmosului. în această largă deschidere u plasează poemele politice ti 
patriotice, cu timbru de absolută autenticitate, dovedind că adevărata poezie politică c JotdriMM, ta pti wtaal ei. 
poeziei de dragoste."

AL Paleato«a

cornel brahas

plopi in toată puterea cuvintului *

dar se prăbușește iarăși bolidul intr-un univers 
electrocutat continuu de fosta intenție mașinist-amană 
eo realitate mai crudă decit tristețea in uniforme 
sînt convins că fiecare ne gîndim la salvarea celuilalt 
de-aici tulburarea trecută in dicționar „bunătate*4 
de-aici chemarea către Secrete esențiale numită „somn" 
în discursurile de ducere in eroare a copiilor porniți 

natural 
pe drumul sincerității, de-aici un cosmos dezgolit 

de sensuri
numit idee
din fuga bolidului 
cîmpuri înroșite pină la 
înroșire. Drumurile drepte 
ridică pretenția cum că de-aici se trag 
privirile ușurate de moarte — aceleași 
pretenții 
voi continua să fiu lovitul 
acestor goluri reci ce-mi sorb căldnra clasică 
rece fiind rămin loc de pelerinaj 
al stafiilor

o ! ave(i dreptate cind nu vă interesează toate acestea 
aveți dreptate cind sînteți născuți 
pentru a crede
că nu se poate-nchide-o rană 
fără să se deschidă alta 
aveți dreptate

Urcînd. Actul răbdării
neînsemnată asemănare intre un timp trăit și 
unul uscat sub file unsuroase de legi 
ale dreptului natural și el gindește Ia forma secretă 
a tuturor drumurilor suferă pentru că uzinele 
iși împrăștie oboseala pe-aceleași bătături pe care zeii 
ne adunau la liniște 
Crucificare a astrelor cunoscute. 
Inventariere derutantă a microbilor 
O supărătoare cădere în ateism și

tradiționali, 
nu se simte că 

nopțile
sînt o inovație a celor ce vor veni 
alo alooo o naștere 1 printre muzici 
printre marșuri lipsite peștilor 
din interminabile interioare se anunță o naștere

lipsite corbilor

voce la Ieșirea din arbalete voce la ieșirea din blesteme 
din cronici
la capătul focului voce
ți-l aduc spre mersul continuu
din spații ocolitoare de cronometre ți-l aduc
de la naștere vindut legilor mari! muzica — o lege 

de bază 
credința și străbunii — o lege ! Cumpărat altor legi 
înțeleg revoltele înconjurătoare și ovaționez : Cerurile 
de ocazie dau semne de oboseală sint doar construcțiile 

noastre

cancerul luminos se îndreaptă pe porțile din spate 
ale planetei
rămine în circuitul porților din spate ale planetei 

i și se știe că drumurile in circuit, drumuri pitice, 
nu sînt un suport de luptă model 
undeva se numără pe degete vitezele clasice 
ale lumii
li se spune șoptit valoare valori valorificări 
și cineva devine rapid istorie pentru c-a știut să 

ocolească 
timpul netrăit 
ce bine-i ce bine-i că timpul netrăit
nu poate fi vindut sau împrumutat vindut sau 
Împrumutat

groaznice mașini de ronțăit stele. Ratate stele 
dac-au ajuns intre maxilarele noastre 
calculare rapidă a hazardurilor clasice 
calculare rapidă a zîmbetelor clasice 
dar geniul subacvatic unde e 
geniul subspitalic unde e ? geniul 
mai există ? geniul sub geniul sub....

X_______—________

da-da ! pas din pas se face drum— hă-U bfc-M ! 
liniște că evacuez istoria obrăxnicătari tiriee ce riotafl ! 
să ne spună cineva ce-a vrut maestrul sA exprime prin

c-nn gol r-un gol imens in toc ie inimă să pă*eMl 
peste trupul tău de tați văzut de tați rarer lat de l

iar trupul tău să pășească pe trapa] căa trapa! trap

Mihai Olos s „Cronică medievală”

(în paginile 3, 4 și 5)

Elegie din care durerea ta 
va dispare, durerea mea 
va rămine
poemul a vrut să înceapă mai sus mult mai sus 
dar gindu-i, boală devenind
il înconjoară îl sufocă
să nu devină lege gindul acesta
lungindu-i pesimist brațele

poem mereu neînceput, cîine mucegăit, te-ndepărtezi L. 
îndepărtat fiind 
devii o boală grea 
la care mă aștept™.
cîine mucegăit, poem mereu neînceput,
nu te-aș îndepărta
dar tu sub răsuflări nu poți muri.™
vezi ? primăvara arde ! este numită vară !
iar fumul ăstui foc toamnă se-arată ! așa vorbesc 

în gîndu-mi 
și-n gindul tău vorbesc
sărac fiind nu mai am alte gînduri
sînt mulțumit cu ce-am ’ și asta spun in gînd
și-n gindul tău o spun

cîine mucegăit, nu te-aș îndepărta
dar trece secolul și eu n-am rîs niciodată din Inimă
simți ? se scîrțiie a pace !.... asa visez in gîndu-mi
și-n gîndul tău visez, timid fiind
nu mai am alte vise
sînt mulțumit cu ce-am 1 și asta cred în gind 
și-n gindul tău o cred.

_________________ >

•
 „Satul poetului nu este satul plastic In elementele 

sale, dintr-un Ion Pillai spre exemplu, ci ca in fil
mul Opt și 1/2 al lui Fellini, autobiografia cuprinde nu 
numai viziuni specifice ci și numeroase intercalări con
trastante alese din desfășurarea trăirii unei conștiințe 
culte. în această privință, fără îndoială, tematica lui Ion 

Lotreanu aduce un element nefolosit ca atare in lirica 
noastră".

Dragoș Vrânceanu

•
 „în cazul lui Ion Lotreanu, traume sentimentaliste 

încă pot fi identificate. Acel îngheț presupus al 
privirii lirice este aburit, cind și cind, de o emoție vie a 
versului care transpare cu ușurință in text. Efectele nu 
sint deloc neglijabile în general, poetul iși impune o ges
ticulație rece, o abordare de chirurg a poemului, o supra

veghere atentă a cuptoarelor. Poezia sa are o magie decan
tată, el construiește inginerește, folosește trimiteri intorto- 
chiate, nu are nimic săltăreț in poezia sa, pentru că, din
colo de orice imagine, există, tiranică, o idee".

Eugen Barbu
„Poemele lui Ion Lotreanu sint ca un puzzle ce poa
te fi reconstituit mental și din care nici o piesă 

nu lipsește, deși impresia imediată e de oarecare dezordi
ne. Poetul compensează lipsa de fantezie prin ingeniozi
tate și cultură".

Nicol ae Manolescu
imaginea fluturilor, Ion Lotreanu a găsit calea cm

•
 „Prin ficțiunile intermediare care sint reprezentate de „ . . . _ o . ____  . _

mai favorabilă de a comunica o poezie nu numai cu efecte emotive, ci și operative, adică sesizind o anume 
subtilitate a sensibilității lirice contemporane : pragul transcendenței, suflul vital al invizibilului".

ion lotreanu
din nou către suflet
tara ca Iwdri boreal ■«» ■■ are 
««fiere dori oode ta ir «hid 
otafc piec wre Med ta cercetare 
p ca ratai le torent de 1M

Starea pe palidele tete 
peana enee laid epi na fia
sra|i taeetad nctadnrai pna piețe 
că e atavenai de pnesto

pai pre sear* fraete ne<re-a ramuri 
tta de abw rtaarepi ta părți

da 1 se pricepe vrioo BamTai 
pe ripeie calei ea ia paradi

să veniti...
P vetap pe-e acari de arptal 
ii rabat eerac va face paie
M ver datina ia semn de-aHnt 
erata,rlr neamului veeeae

veă pa ta pene ca eei vii 
«ei vtaa ca narai ■&-« picai 
ta tataao ctad vei vrea ta vii

taB-ra n< ea ■■ emil pe latae 
ta era, dta tanc an ta piec 
luau va cddea pe vecăi eliene 
avarele ta cer va fi va bec

undeva
vrma *i ner te taiae
U ochi fermoare de-argint să-uri Încheie 
mă vai depărta de nopți fi de iile 
ea de e scumpă femeie

in ir-un depozit ferit de lumină 
undeva in Împărăția mare!ui ira 
trasă pe • peliculă fină 
va fl păstrată istoria vis ui ui meu

căci visul a crescut peste viață 
ca o mimoză peste păcat
spre cuvintele mele ascunse in ceață 
vine glonțul ca un text corectat

fluturi vor face gimnastică-n aer 
racii g im naș ti vor face acrobații în ape 
din al pustiului caer
sigilii imi vor cădea peste pleoape

conspect
la vîrsta de șapte ani 
vico a căzut cu capul în Jos 
semn că dintr-o planetă vecină 
a fost lansat un cosmonaut furios

demostene vorbea pe malul mării 
și valurile păreau liniștite 
sub tălpile mulțimilor 
fremătau inroșitele plite

delacroix a fost la champmartin 
ca să deseneze cai morți 
și-n timp ce desena s-au închis 
ale grajdului porți

strofe
o cameră am vrut să am 
și-un pat cu-o pătură pe dînsul 
și-n loc de baldachin un ram 
în care să se-ascundă plinsul

și triste clipe mai erau 
după o noapte cu delicii 
cind zinele din pat săreau 
in troleibuze spre servicii

sat
freamătă grădinile sub nori 
unghiile strălucesc sub lună 
veverițe se hrănesc cu flori 
se răcesc planetele-mpreună

pe la poartă nu prea trec mașini 
păsările sint flămînde-n aer 
cad bolizi pe cupele de crini 
miel de vată sug azur din cmt

e copilăria mea aici 
viața pare o cădere lină 
fericirea face pașii mici 
ca o dansatoare florentină

M. N. Rusu

crini ofiliți
trec fluturi parfumați peste tranșei 
șl-n urmă lasă dire de lumină 
cad fuxgi de aur peste anii mei 
și moartea iarăși e cădere lina

a goarnă sună în biroul meu 
pun cărțile în rafturi plec la oaste 
dorm mierle pe spinarea unui leu 
iau zeii-n se mi narii note proaste

din temnițe ies crinii ofiliți 
prin pletele bătrinilor bat vintnri 
doar voi poeți ai suferinței știți 
vin roșu să turnați peste morminturi

ta lume care totuși mă suporți 
in clipa asta teme-te de mine 
voi declara la ultimele porți 
ce frig îngrozitor mi-a fost în tine

mărturii și sentințe
am mărit cind ascultam un disc
acul sunete avea in pisc

eu eu argumente te-am convins ni «1 - mm j
tu cu forța armei m-ai învins

eele rinei organe simțitoare 
ftxe-s ca • gardă de onoare

ta iubita scuturi in pridvor 
pinele-n circ-am făcut amor

ramianil cu mustăți de apă 
din tăcerea nopții se adapă

gimnastică
voi strivi cu palme de Ira 
seara peste sinii Ui i itotl 
in durerea mea plutele ba 
teama ta ușoari ea •

aerul nu poate ta-d 
brațul alb . ' • ■
singele din mia» *.-» 
scumpe declara— ta

apoi 
Ilara

ești ușoara. IM* m 
pe csTsare atac

nu știa—

y
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da-rar dacu-n tine și-n cinzeci 
de leii tăi. bodogăne. Se scoală de 
ne piatra rece, a amortit, o înjun- 
ghe picioarele mai rău ca azi-dimi- 

neață, și-o și trece, de-abia se mai tine ; de 
ce-mbătrînește omu, d-aia și bășica udului se 
slăbește, n-o fi răcit de la piatra asta, doamne 
ferește.

Tropăie pe loc și pe urmă se-apleacă, gemi nd, 
ce ti—o fi si cu asta, ce greu ii vine-acu să se 
aplece. Ș-altădată ce mai căra, ce mai ridica, 
baremi omu ei. de la o vreme nu mai poate 
nici să se încheie la ghete. De burtă nu mai 
poate. Ditamai namila, odată-și pune picioru-n- 
călțat pe scaun și-ncepe s-o strige :

— Vico ! striga. Vico ! Vino tu și mă Încheie 
la șirete...

— D-apăi. c-a colo, la tară, mă-ta tot așa te-a 
tinut, îi zice ea.

Da vine. Totdeauna, de cînd 11 știe, a tras a 
casă mare, și dacă nu l-a schimbat în pa- 
truj-de ani, acu cum o să-1 mai schimbe ? Da 
la burta aia de-o are. nici n-ai avea ce să-i zici : 
la o sută douăzeci de kilograme cit are. dacă 
se-apleacă poa-să-i pleznească în cap ceva, 
poa-să rămiie damblagii, poa-sâ rămiie mort pe 
loc ; și, atunci, mai mare necazu...

Așa că-1 bodogăne ea ce-1 bodogăne, da vine 
gi-1 Încheie.

Se anleacă. Bemind. strfnge nunsUe de Dlas- 
tic. le-mpăturește și le pune în toașca de piele ; 
stringe și ziarul, și-l vîră si pe el Înăuntru. Face 
toate astea încet, de cînd a îmbătrînit nu mai e 
așa repezită : da nici nu-i vine să plece, nu 
ge-ndură. nu vrea. Nu se-ndură să plece cînd 
si-aduce aminte c-a pierdut atîtea ore. degea
ba ; și-a luat și la tramvai clasa-ntiia. Cap sec. 
cap sec. iși șoptește singură, cu necaz. ocolește 
treptele, ocolește burlanul șl merge spre poartă 
eu pași mărunței. Curtea pustie, chiriașii la 
serviciu, ăla la matracuce. Ivona dracu-s-o ia pe 
unde, călăreata dracului, parcă ar avea ardei în 
fund,, așa nu poate să stea la casa ei. ca femeia, 
te și miri că bărba-su nu și-a luat de tot cimDli.

Curtea pustie, nici urme de pași pe pavai, 
parcă-ti vine să crezi că nu mai stă nimeni aici, 
parcă-țl vine să crezi că s-a mutat toți ; asa 
pustie arată casa de cînd a plecat băiatu. de 
cînd s-a ramolit madam Athanasiu.

A țîșnit în soațele ei ceva, se-ntoarce repede 
și inima, mai să-i sară din piept :

— ptiu, drace, zice, ntiu drace, zît de-aci...
Un motan jigărit, si c-o blană năoîrlită. ca 

vai de el, coboară dintre crengile părului. Ce 
păr mal erea și ăsta, ce pere mari, zemoase, fă
cea... Nu mai e-n curte nici o floare, nici o tufă 
de trandafiri de cînd s-a nrăpădit madam Atha
nasiu ; ha si mai dinainte, de cînd se ramolise. 
Cit a fost în putere ea se-ngrijea de casă, ea 
tăia, ea spînzura, ea avea cuțitu-n mină : unu 
nu-ndrăznea să-i zică dă-te mai încolo. Știa el 
ce știa, și zurlia de Ivona și putoarea de băr
ba-su, știa ei că și casa, și covoarele și argintă
ria și bijuteriile ce mai rămăsese, toate erea 
pe numele babii : toate-ale ei. si mai primea si 
pensie de pe urma lu-bărba-su. A murit el la 
zdup, a murit el la Jilava, el știe unde-a mu
rit. da oîn-la urma tot i-a dat nensie babii ; câ 
cică a luotat la Tatra si la Oituz și uite-așa 
avea maldăre de decorații. Si baba, a răbdat ea 
ce-a răbdat, a strîns ea din dinți a bătut ea 
orașul cu lecții de franceza, de engleză, da a 
rămas și cu casa casă, șl cu cristale, si cu co
voare și cu de toate ; și pin la urmă tot a luat 
ea pensie de pe urma lu-bărba-su. Pin-la urmă 
tot i-a tocat ea hanii. D-aia, după ce a tăcut 
milo ani de zile, pe urmă numai asa o auzeai 
la telefon :

— Alo 1 făcea. Alo ! Aici Sofia genera] Atha
nasiu.

— E-te, să mă pupi in cur, șoptea ea cînd O 
auzea : da baba, vicleană :

— Ce spui ? întreba. Ce spui tu. Vico, acolo ?
— Ee-ce să spun nu spun nimic, dricul și io 

suveica asta că mi s-a-ncurcat ața.
Si uite-așa. numai de bărba-su o auzeai de 

cînd lua pensie de pe urma lui și-1 toca banii. 
Ba poți să zici că nici nu i-a tocat, la sigur că 
nu i-a tocat și i-a pus la Cec. La sigur c-avea 
zeci si sute. la Cec. tot carnete pentru mașină. 
C-așa e unii, că tot ce-ar veni peste ei. ei cade 
mereu in picioare. Si d-aia nici fii-sa, nici gi- 
neri-su nu-i treceau babii pe dinainte, e-e. dacă 
ai hani ai de toate și la asta se-nțelesese ei. 
Ivona si pramatia de bărba-«m. La asta w po*ri- 
vi«e. fanda cu manda. cum e aaeu "I peticu. 
numai efi si madam Athanasiu-1 ghicise. Erea 
dată dracului ea. Invăt^tă si rafinată : « i-a 
zis să strîngă ăl șan te mii de lei la Cec. si 
bine-a făcut c-a ascultat-o : acu știe că-i are. si 
nici n-o doare canu. ești bă t rin. pensia mică, 
doamne ferește d-o boală, d-o nenorocire.

— Numa bătrin să nu fii și g-ajungi pe mîlnl- 
le altora. Vico. ij zicea madam Athanasiu. Că-s 
rude, că-s prieteni, tu să n-ai treabă cu eî. tu 
să ai banii tău si să n-ajungi Ia mila lor. fine 
mintea

Vezi că știa ea ce știa, de proastă nu erea 
deloc proastă. Și se și ținea bine, trecuse 
de obzed de ani, și ea tot bine se tinea, ea fot 
cu sulemenitu, ea tot cu pokăru. ea tot cu fil
mele la Sala Palatului- La mine are uite-așa îi 
sticlea ochii, cafeluța-cafeluță. țigarea-țieare, 
toate bune nîn-a plecat băiatu. Toate bune pin-a 
rămas băiatu-Tudor în străinătate si pin-a avut 
ea apă la plămîni, ține minte s-acu. zăcea ba- 
ba-n pat, și-n sufragerie gineri-su iși freca 
mîinile :

— Se duce, zicea. Se duce, biata muți—
Și uite-așa iși freca mîinile. și-uite-asa ii 

gticleau ochii de bucurie, care cine intra in casă 
el tot asta-i spunea ; pînă șl ei tot asta i-a 
spus, și cît vorbise ei am îndoi pin-atiincea ?

— Se duce, i-a zis. De-acum. intr-o zi-doua. 
într-o săptămînă. dar nici nu cred că atît. se 
duce biata muți... Se duce, madam Delcă...

Vezi că i se urise d-atita vreme de cînd tot 
aștepta să crane soacră-sa si nu mai putea sfi 
s-abțină. Ce-o fi fost și-n capu-lui 7 C-o să 
crape și Ivona. și-o să scane el d-amindouă. 
și-o să ramîie matracuca stăpînă si pe casă și 
pe bijuterii și pe banii de la Cec ai babei ? Asta 
trebuie să fi fost în mintea lu-gineri-su, de se 
tot plimba el prin sufragerie, și-și tot freca 
mîinile și zicea :

— Vezi 7 Acu,-n două-trei zile, cel mult, se 
duce biata muți...

Și baba, nimic. Aprindere de plămîni. ană, 
ce-o fi avut, da de crăpat tot n-a crăpat. Tot de
geaba și-a frecat gineri-su mîinile în sufragerie. 
A zăcut ea ce-a zăcut toată primăvara, da cum 
g-a mai încălzit puțin, odată ce s-a sculat din 
pat. Odată ce-a-nceout să-și tîrșească picioarele 
prin cp.să. Tîrș-tîrș, tîrș-tîrș. pin-a 2is gi doctoru 
c-a trecut tot pericolu... Atita, că nu mai erea 
madam Athanasiu aia de-a fost odată. S-a ți
nut ea ce s-a tinut. c-avea obzeci de ani și-l 
dedeai șaizeci și cinci dacă erea sulemenită, da 
după boală, d-acu știai cîți ani are : că slăbise, 
ș-atîrna pieile pe ea, și-i căzuse șl fața, șl-si ti
nea si ochii holbați, s-avea g-un glas gîiîit de 
nici nu înțelegeai ce zice. C-o fi fost boala, c-o 
fi fost că fugise băiatu... Ea-] crescuse pe Tudor 
de mic, ea-1 învățase si limbi străine, ea-i sco
sese și coarne.

I-a fost ei drag de băiat, si cind el a rămas, 
ce și-a zis ? Și-a zis că n-o să mai apuce să-l 
vază. Că mă-sa, Ivona, și pramatia de ta-su o 
să mai ajungă să dea ochii cu el prin Germania, 
prin Austria, el știe pe unde-o mai fi acuma. Da 
numa ea n-o să mai ajungă...

— N-am să-l mai văd in viața asta. Vico. zi
cea. N-am să-1 mai văd in viața asta, și alia nu 
cred că mai e... Ii invidiez pe cei care poc să 
creadă, da eu n-am crezut niciodată—

Așa i-a zis intr-o dimineață, după ce-a rimai 
Tudor-băiatu. Erea numa ele două acasă, ea 
dedea la mașină, iar na ba sta in fotoliu. S.a 
baba-n fotoliu, peste husa terfelită, peste pem-. 
peste covor, ore-ntregi a stat nemișcată, «i-a to» 
vorbit despre băiat ; șl uite-așa ii curgea 9» 
obraz lacrimile *

— Aș vrea să cred. Vico, da nu ftiu ce-am de 
nu pot... Dac-ag crede, poate as zice c-o să-l 
mai văd. dar asa. simt că n-o «ă-I mal văd 
niciodată...

Și chiar asa a si fost că de apucat n-a mai 
apucat să-1 vază.

Merge-ncet, cu grijă, 1 se moaie picioarele de 
foame și abia se mai ține, de-i vine să intre in 
vreo curte, in vreun gang, undeva. Da 
cum să intri așa, in plină ziuă 7 E tro
tuarul ud, da pe jos e curat, cartier boie
resc, ce vrei, numai care erea boieri și avea 
bani isi făcea casa p-adia. Numai doctori, 
numa ofițeri, numa care avea ceva bani sl-a fă
cut vile p-aciia. Cartier boieresc a fost, cartier 
boieresc a rămas, atita doar că-n urmă a băgat 
peste ei alții. Boieri noi, boieri vechi : care-a 

murit, care s-a scăpătat, care-a fu^lt în stră
inătate. care mai fuge și-acuma... Boieri vechi, 
boieri noi — re-are ea grija lor ? Ea are grijă 
să nu alunece, să nu-și rupă vreun picior, 
doamne ferește.

A ajuns în static, teamvaiul nu se vede, da o 
să vie el. mai bine sfi-si potrivească ea dinainte 
banii. Douăscinri de bani, clasa a doua De cînd 
a-nchis prăvălia, numa asa a mers, si n-a mai 
murit. De colo, de colo, tot se face economie, 
si dacă n-ar fi fost chibzuită, cu cit li aducea 
omu-ei nu s-ar fi descurcat nici o săptămînă. 
Cind o să se dea fcw din tramvai, o să se o- 
Drească in drum, la Diată : o să-si ia de la gră
tar trei mititei, o să puie tava de carton pe vo 
tarabă goală, «i-o să-ntingă cu micu-n muștar. 
Doi o să-i mănince ea. unu-1 duce azi la omu-ei, 
lighioana bătrlnă. eă l-o fi dtcodată si lui pof
tă. săracu— Săram omu-ei. ursuz, mut. rău de 
clanță cum e. da stau ei tmoreună de patruj- 
nouă de ani ? Stau. Ursuz, mut. da după ce-a-n- 
chls prăvălia s-a h4«ai el la fabrică ca să aibă 
și ei o pensie, acolo, la bfttrinete ? Si rfnd il 
vedea la am a2> rmn vine, ditamai namila. 1n 
salooeta aia alb—< ■ i a lui. si se mal si scărpina 
pe ml ini. flmse-o urî i carie de la chimicalele- 
alea. da-r-ar dram-a ele : și lapte-a bătut, și ce 
n-a făcut, da de ria aia n-a ecâoat. ani de zile. 
Cind 11 vedea rw» Mwre-n rapu străzii, si cum 
vi ne-asa. lipa-Iipa. ra ursu, o apuca, dracu știe 
ce-o aDUca. Dram <ie ce-o aDuea asa din se
nin. că-i venea &ă Ursuz, mut. da-n ziua
lefii scotea banii buzunar, si-i dădea ei. totL. 
In mină. Ea-: nrr-dra. ea-i socotea, ea-i Îm
părțea : care la chrrie care la televizor, care la 
cărbuni si la >—El. săracu. nu-sl ocrea lui 
nimic, atita doer re-4 mai dedea ea. il mai vira 
ea rind si dnd d^săacnd in buzunar, da n-avea 
grijă, sria că n—• «ă ae atinză de ei : H place 
numa si kri tftom bani, c^aza-i bărbații—

Parei «e miară kafcgr- la static, tramvaiu, 
da ea tot ou •»-* orecâtiî teenu-n mină Tot a

:a dtv* c-n afwrlateic
ao» 5* pr-nz~. Mate de pitatir. Loa-le-— 

re o reaf • R
a«=a ■ re—, r i N— ei_ pori i^i4a. t—de-a 5 _ 
Vede poa^e f: partxrffia * Deottetă 
r^Jtă !a ir_r*l w mm— _ PortoMa.

îei avea la eL nb— mlnrtde. S^neele 
Pbosft. i «* zbate te* crestei, in ttanole : 

is: «cnete rr.Tna incirfira:!. Înfășurată Ln mănu
șa nearri. de lirA destrămată la virf. aori- 
?.r.ă 3^ zici. Portofeta. da-r-ar dram-n Ivons 
s;-n tor n-amu ei. In tramvai n-a umblat la 
toască. noma: rit ■ așteptat-a w ei in curte...

?: ba'- «îneele-n tirr.ple ca niște ciocane si 
v*de rosa-naîntea ochi'.o-. vede negru... Două- 
zeri i-a găsit aia de la Circă după ce s-a pră
păd2 *. beetu Die. cind i-a luat tensiunea, d-atunci 
umblă cu hiposerpilu după ea si cu carbaxinu. 
Se «nriji-â-n mina rezemată de zid. ri tot în- 
cearrâ să-*i aducă aminte : numai La Ivo- 
ra putea să-1 fi pierdut, numai acolo a umbLat 
la toască. Cind a scos punefle de d last ic. si zia
rul. si l-a imDăturIt. si l-a dus r>e trepte, numai 
afund nu tea să-i cază ios portofelu.

O ia reoede din loc. merge. înapoi. Renede-re
pede. Nenorocită zt cu ghinioane peste ghini
oane— Merge ce merge, se ooreste. se scocmo- 
reste ln toască. tar. Dină dă de hirtiuta unde-si 
tine ea medicamentele. Desface hlrtin*a ri 
srrvite o oastilă. atita. o oastili numa. si-o În
ghite. Se duce greu pe git fără ană o-nghite 
greu, ca cloncanu cind ii viri grăunțe ln gușă. 
Pe urmă nune hirtiuta In toașcă la loc. si o 
Do-neste din nou : acuma, baremi. e liniștită.

Cit poți, trebe să-ti ai singur de grijă, să te 
uiți cît te țin baierile și numa atita să trași ; 
numa atita... Că dacă n-ai tu grijă de tine cine 
crezi c-o să aibă ? Cum ii zicea $i madam Atha
nasiu.

Merge reoede. uite sl sulițele negre ale gardu
lui. Uite si noerta. tot descuiată, o-mpinge sl 
intră ; uite și motanu-năpîrlit stă De treptele 
de la intrarea din fațâ.

— Ptiu, drace, zît, 11 țistuie ea.
Da al dracu-motan. slab și cocirjat. și cu bla

na aia a lui flocăită, l-o fi flocăit alții mai ti
neri : al dracu-motan. nu se sperie, stă neclin
tit, numa se uită cu ochii ăia galbeni la ea, 
doamne iartă-mă, ăsta parcă n-ar fi motan, ăsta 
parc-ar fi ăl cu coarne... Numai el i-a adus 
ghinionu...

A ajuns, parc-o furnică-n coșu-pieptului, ș-are 
acolo un gol ca un nod, acuma-i acu ; dacă gă
sește sau nu portofelu. Doăi-de Iei avea în el, 
poate și mai mult, plus măruntele, acuma-i acu, 
nici nu-ndrăznește să te uite la trepte... O fi. 
n-o fi portofalu... Se oprește, sprijină o mîna-n 
perete, respiră adine, scormonește pe urmă-n 
toască pînă dă de hirtiuta unde-și ține ea car- 
baxinu... Desface iar hîrtiuța, mai scoate o pas
tilă, o-nghite...

Asta-i, e bine oe face ea. e bine că-si are de 
grije : uite ce bun e carbaxinu. uite acu ce li
niștită e, numa inima ce-i bate tare în piept. îi 
bate ca un ciocan. Trece de coltul casei, uite și 
chioșcul dărăpănat, uite și treptele. Goale trep
tele, nicăieri portofelu.

Tot nu-i vine să creadă, tot înconjoară trep
tele goale, iot se-apleacă sl pipăie pe dedesupt 
cu mina, nu-i portofelu și nu-i. Da ea nu se-n
dură să plece. To< dă tîrcoale La trepte, tot șe 
uită, se-apleacă, pipăie cu mina, poate nu vede 
bine. Nu-i. Nu-1 și nu-i.

Si-ntr-o doară II scană ochii însore burlan.
Și-odată Începe să ridă, ride singură, un ris ca 

un sughit-
Portofelu.
Iote drace, că numa dracu l-a putut vlrî acolo.
Ride singură, a scos afară, pe trepte, pungile 

goale de plastic, să nu se mai încurce în ele. 
Numa ăl cu coarne putea să-i dea drumul aco
lo. lingă burlan. Și-a scos ea dinții la cum na- 
tă-sa. c-o stringea. și-i știrbă acu. da poa-să 
ridă cît vrea, nu-i țipenie de om p-aci ia. N-are 
cin-s-o vază. Și ea ride cu gura pin-la urechi, 
așează cu grijă portofelu la fundul toaștei. 
p-ormă zi am. n-ormă pungile goale de plastic. 
Dumnezeu, săracu. care-a văzut ce erea-n su- 
fletu ei ; și ea care din an în Paști dă ne Ia 
biserică. Să facă bine duminica asta să meargă 
și s-aprinză o luminare. Dumnezeu, săracu, 
are-așa în sufletu-ei o bucurie cum n-a mat 
știut ea demult. Nici nu știe de cînd n-a mai fost 
ea așa bucuroasă și liniștită. împăturește mai 
deoarte. cu răbdare, pungile goale de plastic și 
le-așează una peste alta în toașcă.

Nu-i nici țipenie de om ln curte.
$i-o liniște, numa sus. la fereastra mansardei 

fîlfile niște gugugtiuci vineții : acolo erea bă
gați chiriași, madam Athanasiu I-a scos, mai cu 
sosele. mai eu momele. mai unii a primit case 
de La stat. Acu. manșarda-i pustie.

Să se ducă, să nu se ducă dună coltul casei ?
Niște draci de copii s-aud tipînd în curtea ve

cină ; țină, se bat, să stea s-asteote nin-or 
pleca ? Afurislții, ce le-ar mai trage ea și i-ar 
potoli, oărintii-g de vină, care toată ziua la 
serviciu iși vede de ale lor, nici habar n-are, și 
cooil, cu cheia de glt. De stradă. D-aia a ajuns 
că-n ziua de azi nu mal găsești unu s-aibă nici 
frică si nici rușine.

— S-a stricat lumea. $1 de ce trece vremea, se 
strică de tot. zicea madam Athanasiu. Uite și la 
mine, cind am fost tinără mi-a Dlăcut să mă 
distrez, dar ăștia tineri de-acum nu-1 vezi cum se 
pupă gi cum se pipăie în plină zi, pe stradă ? Și 
unde era De vremea noastră să vezi că răspun
de conilul părintelui, spune ai tu. n-am drep
tate, Vico ? Eu n-am crezut în mezk^ri si-n lu
cruri de soiul ăsta, cuim srun unii că vine anul 
două mii si sfîrțituî lumii... Eu nici acum nu

cred asemenea lucruri, dar de crezut știi ce 
cred ? Cred că omenirea ae întoarce la barba
rie. Au să vină barbarii Dește noi. ce să mai 
vină, de fapt, c-au venit si cum erau sălba
tecii. asa o să ajungem, ascultă-mă tu pe mine...

Asa o fi, că erea învățată, baba, maldăre de 
cârti citlae U viata «t si ne toate le tinea min
te. Erea Învățată și rafinată, și toată viața ei 
8-a tinut bine. c-a*a e uniie. peste ele parcă nu 
trece vremea. A«a si madam Athanasiu. toate 
bune tu ea plnă-ntr-o zL Pin-a rămas în stră
inătate Tudor-băiatu. si ea a făcut aprindere 
de plăminL P-crmă, tlrș-tirș, tîrș-tîrș, prin casă.

Mai ae mișcă-n loc. a amortit asteptînd, si 
dracii ăștia de copii, nici gind să plece. Mai se 
mișcă, mai urcă o treaptă, mai coboară, și, do- 
dată. zvîr-zvir, toți guguștLucii vineții trec în 
zbor oeste caDU-eL A Ie-dracu lighioane obraz
nice, dă peste om de obraznice ce e. e-n stare și 
să ți se așeze pe can si să se spirciie acolo. 
Și-acu are-n urechi pocnetul aripilor lor. fîl-fîl- 
fil-fil au umplut curtea... Cîți or fi ? multi, 
ameteste cind se uită la d. parc-ar fi niște rufe 
de le saltă vintu pe sirmă. Vezi că s-a cuibărit 
11 ei la mansardă, cin-să le mai puie la gea
muri mlncarc 7 Pe vremuri le punea madam 
Athanasiu, ea erea care-i înnădise, ea le punea 
și grăunțe, și firimituri de pline :

— Muți, par-ar fi Sfînta Vineri, se miorlăia 
Ivona cu vocea aia a ei, prefăcută.

Prefăcută, da și zgircită ; de la ea nici o vra
bie n-are ce s-apuce ; zgircită și dată dracului, 
și călăreață, pe unde-o mai fi bătin-d acuma 
orașu 7 Mă-sa n-a fost de felu-ei asa. mă-aa 
erea femeie cu cap și socotită, a ia-și vedea de 
interesu ei : avea interes ? bine. Altfel nu bă- 
tea de pomană drumurile. La urmă de tot se 
schimbase, sta și tot sta în fotoliu-de piele. Cînd 
venea ea dizdedimineață la lucru îi deschidea 
Leșna, spălătoreasă. Suna ea la ușa din spate, 
aici, urca treptele : sus. in sufragerie, in fotoliu, 
peste husa boțită, peste covor sta madam Atha
nasiu. Sta. și se uita la ea. se uita :

— Io sînt, nu mă cunoașteți ?
Așa o punea Ivona să-ntrebe. vroia să vază 

dacă mă-sa se ramolise de tot sau încă îi mal 
recunoaște. Fiindcă sta ore-ntregi. fără să se 
miște, cu ochii holbați intr-un loc si nu mai 
scoica nici o vorbă. D-ala. cum intra la ea. o și 
întreba :

— Io sînt, nu mă recunoașteți 7
Și madam Athanasiu sta, se agila la ea cu 

ochii sticloși, avusese ochii albaștri-albastri. da 
de la o vreme parcă si ochii i se decolorase. 
D-apăi că si trăise destul, mai-mai sâ atingă 
suta.

— Te cunosc, cum să nu te cunosc. îi zicea 
după un timp, cu glasul ăla al ei. gijlit. Te cu
nosc. tu ești Vjca.

Se stafidise madam Athanasiu. se ghebosase, 
uite-așa făcuse o cocoașă-n spate. Și la fată sa 
zoîrcise. era numa-cute-cute. si-i căzuse si păru, 
L-avusese pe vremuri blond șl des, așa de des 
că-1 fila ; și-acu avea numai o codiță uite-așa, 
de un deget, albă și subțire. Nainte vreme, cît 
fusese ea-n Dutere și ținuse casa, totdeauna. Ia 
plecare. îl mai vira cite oeva in toască : mal o 
cutie de conservă, mai o prăjitură uscată. Acu, 
ți-ai găsit ! Ai fi zis că nici nu mai știa cine in
tră în casă, cine pleacă. Se uita asa. ore-ntregi, 
cu ochii holbați, cînd si cînd se mai mișca tîrs- 
tîrș. de colo-colo : si doar dacă se tinea de mo
bile si de spătaru-scaunelor. Toată viata el fu
sese strinsă la Dungă, da acu erea cărpănoasă 
de-a drentul. Ce-o fi fo-^t și-n c?nu ei. luase 
obiceiu-să stringă de prin casă bucățele de 
pline, petice, hirtiuțe, dopuri de la sticle, sco
bitori. Ce nici nu ți-ar fi trecut prin cap adun» 
și le strincea într-o boccea. Isi făcea asa. o boc
celuță, și-o pitea, ea știa pe unde-o pitea.

— Sînt necăjită cu muți, mă tem că s-a scle
rozat. i se Dlingea Ivona. Sînt necăjită, vaat ce 
an îngrozitor, sînt unii ani care încep prost și 
tot așa o tii. din necazuri in necazuri...

Chipurile se văi ta că plecase Tudor-băiatu ; 
c? si cînd ea n-ar fi știut că el avea de eind să 
rămînă. acolo unde rămăsese : poate-n Turcia, 
poate-n Germania, el știa ne unde rămăsese. S< 
mă-sa. Ivona. se făcea că nu stiuse nimic : ca sl 
cînd cineva ar fi crezut-o. Vicleană Ivona. dată 
dracului, cu mutra ei de vulpe și cu nasu-lung, 
și dacă erea interesu et tăcea ca m arm in tu.

—- Sînt necăjită. 1 se văita. Șl mi-e gi frică de 
muți, mi-e frică să nu cumva. In starea în care 
e. să facă vreun lucru necugetat, să plece de-a- 
casă.

^99 i se plîngea mal aleg cind da prin vreun 
colț de bocceluța babei.

E-e-e. degeaba stă. degeaba pierde vremea 
aid. că nid o brînză nu face. Afurisiți! ăștia de 
copii s-a suit pe gard, întra-Ie-ar betele-alea-n 
cur. noate doar asa o să s-astimnere. Da parcă 
s-aude și zgomote, pași, la ușa din față.

Se uită, nici țipenie de om : dac-ar veni Ivo
na ar rufia-o să intre în casă, numai cinci mi
nute, cît să se ușureze. Da nu-i nimeni, fie ce-o 
fi, mai bine pleacă, c-a pierdut destulă vreme ; 
bine c-a găsit portofelu. Coboară treptele șt 
merge cu Deși măruntei, trece și de burlan, 
curtea pu-stie ; merge recede, ei. mult a fost, 
puțin a rămas, uite-acu dă col tu spre curte si 
la urmă mai e doi pași pin-la stația de tram
vai. și d-acolo. încă puțin, și ajunge acasă.

Și. deodată, rămine-n Ioc. buimăcită.
Drace. își zice. S-a oprit ln loc. doi metri e 

d-aci de unde e ea și pînă Ia ușa din față. Doi 
metri, nici mai mult, nid mai puțin, doar atita. 
Atita. că nu-i vine să-și crează ochilor. Nu pri
cepe. Și guguștiuciî. zvîrrT î spre mansardă.

Ca sâ vezi. îgi zice, că mi dinspre oraș vine, 
nu dinspre poartă lncoa_ Ca «ă. vezi, putoarea 
că din casă iese., ivona 1 Cu ciofilca ei gri cu 
paltonul verde cu ntrri la git nurcile-alea de 
năDirleste. d-< tot vrut să Ie vlndă la Consigna
ția și nu le-a fi Drimit ăia... Ivona. cu nasu el 
lunfl si cu botu de vulpe, care IncUie casa. În
cuie de două ori. cu grijă, usa din fată. Si ne 
urmă adulmecă Uite-asa se uită, si-n dreapta, 
si-n stmga. parcă-i o vulpe care adulmecă. 
Si-odată-i scapă ochi] la ușa din dos si-odată 
o vezi că râmi ne si ea Încremenită. Rămîne În
cremenită c-o vede.

Ei. am io ac de eojocu-tău. am lo ac de co- 
jocu tău. da nîn-să deschidă ea gura, alianță, 
vulpea, i-a și lu a t-o-nai nte :

— Vvaaai. madam Delcă. vaal. stal aici ln 
curte și nici nu suni, nici nu strigi, nici nu spui 
nimica. . Sau poate să nu fi mers soneria... Da 
și dumneata, parc-ai veni prima oară aict doar 
în casă eram, cu treburi, cu treburi, știi cum e, 
nu le mai dai de cap. acum, de cind stau acasă, 
am sl mai puțin timn decît înainte. Si-uite-abia 
la ora asta am reușit să ies, de-o oră trebuia să 
fiu plecată...

Am io ac de coiocu-tău. Isi zicea ea în cînd 
da nu s-arată. Ntoi nu-i zk° nimic, nici nu se 
uită chioris. se face c-o crede ; știe ea ce me
rită alde Ivona : dud-o în bot si la-1 hanu-tot, 
știe ea cum trebuie să te porti în lume... Păcat 
numai că si-a scos dinții la cumnată-^a si Hnd 
o să deschiză gura are s-o vază Ivona sttrbă. 
Știrbă, neștirbă, tot n-o s-o mai aleagă nimeni 
de-acu... Așa că rîde si eă. cu toată gura :

— Ei. ei. nu-! nimic, zice, nu-i nimic, treceam 
Si i-o p-aci. în drum de La cumnată-mea. sl ce 
mi-am zis 7 Ia să văd ce mai face doamna Ivo
na, ce mai face domnu Niki... Și dacă nu se-n- 
timipla să ne-ntîlnim nas în nas, ce erea ? Ce, 
erea moarte de om 7 Nu erea nimica...
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Cu această piesă de debut în drama
turgie Fănuș Neagu pare să fi con
ceput un fel de joc cu obstacole, o- 
ferind spectatorului (ori lectorului) un 
spațiu accidentat, populat cu capcane, 
în care cel mai nerăbdător să ajungă 
la țintă va cădea. Impresia este întă
rită. spre pildă, de modul in care e- 
voluează personajele, proiecții ale u- 
nei tulburi stări de vinovăție, mani- 
festindu-se uniform și dezordonat în 
același timp, conform stilului „artist" 
al lucrării. Simulacru fiind, viața fa
miliei Rimniceanu se desfășoară fan
tomatic și fără alt viitor decît acela 
al unei fantasme, anume amintirea. 
..Adevărul" și ..realitatea" aparțin prin 
urmare trecutului, un trecut prezen
tat ca fabulos și unde orice acces este 
interzis. Acesta ar fi. pentru o lec
tură obsedată de semnificații, planul 
realist al dramei. Dar a confunda sub
stanța piesei cu cea ce relatează des
pre sine eroii acesteia înseamnă a de
păși cadrul discuției întrînd în sfera 
purei speculații. Pe de altă parte sim
bolurile au aici un caracter prenonde- 
rent decorativ, creind atmosferă prin

limba- 
Fănug

elemente anartinînd unei mitologii oer- 
ianale. în fant dramaturgul folosește 

ea motiv astfel incit povestea 
-. -u 'Găsească granițele ficțiunii, 

nrin ea însăst sursă de
'MratAză în schimb 

de tipic lui 
âaiiciul amatorilor de 
4 serurile, concre- 

este o

Echipa 
de zgomote
prin propriile cuvinte, care sînt ace
lea din proza și tabletele sale.

Alexa Visarion a montat textul in 
tonuri tari, conferind personajelor 
trăsături aspre dacă nu foarte diferen
țiate. în decorul „sărac" imaginat de 
scenografa Daniela Codarcea, spațiu 
nud cu excepția acelui cenușiu cori
dor interzis spre „exterior" în care 
zac. cu aspectul unor instrumente de 
tortură „mașinile de făcut zgomot", 
eroii apar ca niște făpturi rătăcite în
tr-o lume a sterilității. Gesturile lor 
sînt abrupte, reacțiile explozive. Ex
cesul este privit ca o expresie a ideii 
de insecuritate, existențială pe care 
încearcă să ne-o transmită spectaco
lul, acest amestec de isterie și obo
sită violentă ce face ca atitudinile 
protagoniștilor să pară neverosimile u- 
neori. Actorii Teatrului Giulești res
pectă cu multă strictețe indicațiile re
gizorale. jucind cu un anume patos și 
spirit de echipă. Fiind o modalitate 
spectaculară, „stridenta" nu poate fi 
atribuită interpretării unuia sau al
tuia dintre actori. Care, prin apor
tul colectiv pe care îl aduc acestei re
prezentații, sînt : Mircea Albulescu m 
rolul Nil, Ion Vîlcu (Mușat), Dorina 
Lazăr în interpretarea personajului 
Maria, Gelu Nițu. (Alexandru), Jea- 
nine Stavarache (Gianina), Irina Ma- 
zanitis (Vinzătoarea de evantaie). în 
sfîrșit. Florin Zamfirescu dînd glas 
acelui atotputernic și invizibil perso
naj care este Inginerul de sunet în
cheie distribuția actualei „Echipe de 
zgomote".

Valentin Dumitrescu

f film

Imaginativ neobosit, D. R. Popescu 
nu se dezminte nici in scenariul scris 
pentru filmul Mireasa din tren, aso
ciind două noțuni care, aparent, nu pot 
avea nimic comun. O mireasă in tren 
e un eveniment cel puțin bizar și de 
aici, de la această incompatibilitate, 
dramaturgul și romancierul cunoscut 
publicului nostru, imaginează o situa
ție simetrică — unul din acele conflic
te care se consumă doar pe platourile 
Înalte ale Ideii. Cu atit mai straniu e 
conflictul, cu cit protagoniștii — doi 
băieți și o fată —. au toate datele pen
tru a fi oameni ca toți oamenii, cu o 
biografie comună, obișnuită : D. R. Po
pescu face însă din niște oameni obiș- 
nulți, personaje purtătoare de idee — 
renrezentanți ai unei întregi categorii, 
adică ceea ce in urmă cu un deceniu 
sau două se numea personaj tipic. Un 
motociclist la zidul morții și un mun
citor intr-un combinat siderurgic, sînt 
două ipostaze, posibile, extreme, ale 
unui fel de a vedea viața. Amindoi iu
besc aceeași fată. Unul îi oferă aven
tura, celălalt îi oferă perspectiva unei 
vieți așezate, fără nimic senzațional. 
Ce va alege ea 7 Conflictul este insă 
abstract, are in el ceva de demonstra
ție matematică, cu termeni simetrici și, 
ca orice asemenea construcție artificia
lă, tinde să se eternizeze fără să se 
poată rezolva.

Regizorul Lucian Bratu urmează cu 
o bună înțelegere construcția scenariu
lui — pe de o parte Individualizind, 
atît dt este posibil, personajele, pe de 
altă parte subliniind, acolo unde era 
cazul, termenii abstracți, metaforici ai

Mireasa 
din tren

conflictului. Distribuția, cu Gheorghe 
Visu, Radu Gheorghe și Aurora Leonte 
in rolurile principale (cu interesante 
virtuți actoricești, fiecare din ei pînă 
acum cunoscuți doar ca promsiiuni. de 
acum înainte, cu posibile frumoase 
creații.) cu Radu Vaida Ica Ma- 
tache și Dorel Vișan in roluri epi
sodice, relevă de la Început calită
țile de bun observator al umanului, pe 
care fără discuție le are Lucian Bratu. 
Această lume cu chiouri concrete, cu 
identități banale, cu biografii comune, 
este o condiție necesară, dar nu și su
ficientă a filmului de actualitate. Căci, 
dacă pleacă de la o realitate precis 
conturată, inconfundabilă in datele sale 
particulare, filmul eușează în cele din 
urmă într-o confruntare vagă de idei. 
„Să nu judeci oamenii după fapte" — 
avertisment reluat de citeva ori pe par
cursul filmului, teză discutabilă a sce
nariului. face din personajele care in
tră in competiție termeni al unei dez
bateri intelectuale, marionete mișcate 
conform une! voințe exterioare. Teza 
filmului este mult prea subtilă pentru 
condiția morală și intelectuală a perso
najelor. denășește cu mult Dosîbilitatea 
lor de decizie și de aici, din această 
neconcordanță între personaie și nive
lul abstract al dramei, se naște și im
presia de construcție artificială — un 
film în care nu se confruntă pasiuni 
omenești, ci noțiuni morale. Curat ca 
un mediu sterilizat. Mireasa din tren 
este un film construit metodic, căruia 
îi lipsește Insă acel suflu vital, care să 
facă din el un organism viu. Cordonul 
ombilical care il leagă de autorii săi 
nu a fost tăiat.

Nîcolae Mateescu

televiziune^

1 iunie este o zi în care, privind 
copilăria altora ne amintim propria 
noastră copilărie, este o zi în care 
am dori să fim mai buni decît sîntem 
deobicei, mai toleranți cu slăbiciunile 
altora, mal înțelegători cu tot ce este 
trecător sau șters in jurul nostru. 
1 iunie este nu numai o dată în ca
lendar, cl, mai ales, ziua unei țări în 
care sînt numai copii, o țară de basm, 
cu drumuri de ciocolată ferestre de 
marțipan și acoperișuri de turtă dulce. 
1 Iunie este ziua unei priviri melan
colice, întoarsă spre această țară pe 
care ai părăsit-o fără voie, o dată 
pentru totdeauna.

Cum era și firesc, copiii nu au fost 
uitați nici ln acest an, lor dedieîn- 
du-li-se în ultimele zile mai multe 
emisiuni ca deobicei. Gala UNICEF a 
fost prezentă și de data aceasta, în- 
sumînd sub acest semn al generozită
ții cîntăreți și actori dintre cei mai 
cunoscuți și iubiți de copii. Alături 
de aceasta, „Gala coDiilor" (realiza
tor Adrian Păunescu) a fost o traistă 
de Imagini candide Însoțite de cînte- 
ce de clopoței de argint. Am fost 
impresionați de cantitatea uriașă de

Numai
copiii

talent a copiilor noștri, de inima și 
sufletul cu care au cîntat, au dansat 
și au recitat în această gală. Citeva 
momente au fost chiar antologice, ne 
abținem însă să nominalizăm, pentru 
a nu-i răni pe cei care ar fi omiși pe 
nedrept

Impresia noastră este, mai ales si- 
tuînd „gala" în paralel cu alte emi
siuni, că sub îndrumarea unor învăță
tori șl instructori inimoși- și compe
tent], copiii au dovedit că știu să re
cite și altfel decît sec și rece, cu obo
sitoarea Intonație „de grădiniță", care 
o amintește mai degrabă pe cea a 
educatoarei. Baladele, cîntecele vechi 
în interpretarea micilor mari cîntă- 
reH au fost autentice, departe de pre
fabricatele din emisiunile așa-zis fol
clorice, foare aproape de perfecțiune. 
A fost pur și simplu emoționant să 
vezi șl râ auzi șirul neîntrerupt al 
generațiilor de artiști populari, dato
rită acestor soli de o șchioapă care 
au simtit cît se poate de firesc zonele 
de mare puritate ale celor intemretate.

Ne gindim chiar că ar fi foarte bine 
ca „gala" să fi fost privită cu bene
ficiu de realizatorii emisiunilor cu și 
pentru copii. Ar fi bine ca emisiunile 
acestea să oglindească mai mult decit 
Bucureștiul, să „umble" mai mult în 
afara studiourilor, să caute talente în 
toată țara. Și, mai ales, să facă mai 
pu*ină regie, să lase traforajul deo- 
narte si să-i îndemne pe copii să se 
miște firesc, să recite si să cînte cum 
știu și cum sînt învățat!. Cu alte cu
vinte, să-i lăsăm pe cooii să se copi
lărească mai mult, iar în compensație 
să le interzicem realizatorilor să se 
copilărească ei ln locul lor.

Iulian Neacșu
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ion burnar

Artă poetică
In fiecare zi acela;! ritual 
spălatul pe miini, pe obraz, 
pachetul cu mîncare 
și alte lucruri absolut necesare 
colegii de muncă apoi 
ce mai faci, cum iți invațâ copiii 
mereu atenți 
s-așezăm cum trebuie cele patru puncte 

cardinale 
incit nici nu mal știm 
cit de grei sintem de istorie 
dacă la-ntoarcerea acasă 
nu ne*ar sprijini copiii.
Atita tot, ce vreți 
poemul nu știe să latre 
la lună.

Buletin de identitate
Ce să fac oameni buni, ce să fac 
pentru a ști că n-am fos1 
nicicînd un dinte străin intr-o gură 
că viața-i frumoasă, fir-ar să fie 
că asta a știu de cind mama 
muri in brațele mele 
de-am rămas pină azi cu această certe 

tfe-avătâtara 
la piept 
clasele primare, plusul și minună Infinit 
fiind doar un alt lei de-a vorbi despre «ine 
Ce sâ lac azi in ceasul 
cind planeta-i o inimă, e cismă sau tm glob 

de hirtie 
^cînd nu-i cum bobul de rouă dacii rotund 

azi cind fotografia mea e o casă 
privirile mele ferestrele ei 
prin care indiscretă 
se tot uita istoria.

Istoria lumii 
după ion burnar 
Aristotel vine zilnic pe la noi 
aduce bomboane îmi mingii* părul 
mesteca istoria direct din pipă 
in vreme ce eu ca orice copil obraznic 
dau afară giștele din republică 
mereu câutînd a rima pentru mine 
cineva pe un deal bate coasa-n neștire 
dar cine mai aude azi 
vestea unui incendiu personal 
cind altul se uită la mine prin gard 
ca la o metaforă nerecomandabilă 
oricum dracu să-l ia, vine tata 
mâ strmge la piept și-i spune bâtrinului 
că orzul s-a copt griul de-asemeni 
și să aibă grijă cum mă-nvațâ carta 
că uneori și domnii-s poeți 
chiar dacă vorbesc prea gramatical, 

între subiect 
și predicat ’
Sâ mergi cu ultimii cai la abator 
cu o carte de estetică-n mină 
să privești soarele-n coamele lor 
ajustindu-ți privirea mereu 
după ultimele principii ale artei 
știuleții de porumb veritabili 
și alte sulițe de jertfă din istorie 
să cosești iarba 
care-a mai rămas 
fără să strigi in gura mare 
iată un fir de iarbă 
și-n clipa de neatenție 
cind ești ciocănit pe spate 
pentru diagnostic 
sâ te abții la timp 
de-a zice intră.

ion zubașcu

Homo ludens
decit spunerea de nimic
(a omului de nimic sau a omului de cuvint) 
rafinata docta superba spunere de nimic 
in magnificența performanței sterile 
tu preferă spunerea de ceva
de orice altceva și de oricine altcineva 
ia un subiect acesta sau altul

dar orice subiect sau oricine 
și fâ-l ceva asta sau alta sau altul 
fâ-i orice altceva altcineva (e grozav, 

pe euvint î) 
acum ai libertatea perfectă de-a face orice 

sau oricine

Poeți 
din 

Nord
cromureșul voievodal 

ZZiare cetăți ale civilizației 
vechi, însemne de no
blețe fi de durată, are 

cetăți noi ale timpului core-i le
gitimează deopotrivă în fața ță
ri. Are insă, poate mo presus de 
orice, oameni frumoși <a sufle-, 
tineri muiți core H-ou găsit aici 
rostul ți spațiul de visare ți de 
împlinire. Redacția «Luceafărul* 
a fost prezentă ia infilnireo ce
naclurilor literare din Maramu
reș, organizată la Borfa. Am avut 
acolo revelația unei mișcări spi
rituale autentice, difuzată in ora
șe fi fcoli, in sate, cuprinzind ti
neri de diverse profesii sub sem
nul talentului, al pasiunii pentru 
litera românească. Aducem in a-
ceastă pagină numele citorva dintre ei — adăugind fi un poet din Beclean, An
drei Moldovan, invitat la reuniunea cenaclurilor - cu bucurie fi cu speranță. 
Poezia lor are tonul unui ceremonial as pru, o tăietură grea in cuvint, ceva care 
dă unitate acestor talente, altfel distincte. Este o „poezie a lucrurilor mari”, un 
ritual modern de intilnire cu lumea prin neliniște și speranță.

(oricare oriunde oricînd și oricum) 
și tortura perfectă de-a nu ști cu exactitate 

ce anume ai de făcui 
prin urmare ești viu și deplin pregătit 

să-ți asumi suferința (și riscul) 
acum ești și tu la virsta bărbătească 

a nebuniei și a marilor asumări 
orice naștere pe pâmint este binevenită 

oricine

Omul deschis
cit timp mamele vor mai naște copii pe pâmin! 

ne vom înțelege intre noi 
prieteni ai noștri de pe toate continentele 

oameni 
chiar dacă nici o proteină nu secrmnâ 

una cu alta 
deși sbit miliard^de miliarde \ y 

de infâțișâri ale materiei vil pe pâmint 
iar un asemenea hazard cu indici aleatorii 

ce epuizează gindirea 
nu se mai poate numi intimolare 

hazardul de-a fi unic în întreaga materie 
nu mai este hazard 

așa cum numai Fiind noi înșine 
de la un capât la celălalt al materiei lumii 
prin limba maternă in absolută intimitate 

cu intreaga istorie 
a primului grai

ne vom ințelege unii cu alții 
in absolut și in eternitate

oaneni

Omul închis
cel care dă îndărăt in fața anei femei goale 
- nesfirsit de frumoasă și singură - 
și tși caută cu disperare și in cele din armă 

tșî a'lâ superbe 
imbatabile și moginifice (ia obscuritatea 

perfect lustruită) 
justificări - umilințe multiplicate la nesfirsit 

de cumplita 
luciditate 

in momentele intime cind spaima
de-a fi dezgolit 

și nevoia de apărare nu pune lacăte grele 
pe ușile succesive ce 

se trag către sine 
șl astfel el uită treptat că inainteazâ in lume 

(se retrage) 
eu spatele.

Nicolae Dan Fruntelată

gheorghe pârja

Cîntec
după miezul nopții
Nu-i nimic prietene, nu-i nimic 
Ai plecat cu cer cu tot
Nu te-au întors toate oștile pâmintulul 
O sten necunoscuta, sau așa ceva 
Te-a îndemnat sâ taci in cimitire.

luminat e bâtrinul Lupu 
Te cheamă cu ochiul lui de soldat 
din Italia ori de pe alte fronturi 
Nu-i nimic prietene! nu-i nimic 
Prin grădinile bintuite de măcriș 
Acoperișul de tablă al casei 
Bătut de grindină 
A sculat tot satul in picioare 
După miezul nopții 
Nu-i nimic prietene, nu-i nimic 
Ai plecai cu cer cu tot

Hotar închis
De multe ori am cumpănit miezul nopții 

Cu arginți 
Cu greșelile Km ba pe care o vorbesc,

văzute la ore tirxii 
Mi-a ruginit coasa in pod și eu învăț

c»ea aventură 
Ca un pierdut intr-a pădure

cm* ■■ mai eiistâ. 
Trag clopotele ierbii numai be miezul nopții 
Nici datina nu știe cind tine sărbătorile 
Am singura credință in tine, ■ Imite 
curele de împrejmuit lumea să loc din tine 
Mâccr pentru a dormi liniștit 
In visul pruncului meu-
Cri cu ai miezul nopții este hotarul 
In care Eterate sint inundate de cerneală 
Și mâ simt ciudat
Și împresurat
Că acolo unde coasa imi ruginește bi pod 
Oile au hotarul inchis.

O noapte prin lume
Arme albe cumpărăm din priveliști 
încercate pe trupuri de metal 
Mai vorbim in parabole totuși 
Lumina eliberează un punct cardinal.

E noapte prin lume, o noapte de iarbă 
Carul scirțiîe cu morții pe dric 
Un culoar de piatră se deschide 
Cind noaptea se lace un pariu pe nimic.

Crincenă pușca se-ndoaie cu foc 
Se trag cartușe oarbe in viață 
Un ochi al mării se inchide la loc 
hi telul se foce a grea dimineață.

dorel macarie

Umbletele tale
Este vraoraa maturității fi avertismentelor 
O pasâra n-are ce foca
brvaȘă să zboare
Pnv matoaia tnamtei meu
ScMtod totoaf* - amalgam de sensibilizare

Unde-b site an buni* tale fwtțâ

^Mseste-mă
Eu m cnmesc estetico UMor modeme 
Cavcend aa m ensta
Doar pasări
Oh I dragă, dragă
Doar păsări rarararatata ai migrat»
Tot din prata>«m* ea nteă ■ dragoste 
Am să te prind i WiMirima
Umbletele tale uni rari
Ca picioartaa tai Peldern 
lntr-e peșteră
Pusă m cotea devetaraenttaui

Bătăile 
inimii sirius
Moi doi 0a aiaoi td no jucia
Cu inia orâaateita 
bitre patra pereți eflîtî

Asesind gabiile pe dulap 
După bătăile inimii Sirius.

Ce framoși sintem astăzi cteorati bi sepia 
Și scriem pe toate obtedete
Că dragostea înseamnă
A te juca in doi
Ca linie orizontului.

Coridorul
Liniștește-te
Petalele uscata foc zgomot 
Ne-ar putea auzi cineva 
Mai singur ca noi
Nu se pol explica singurătăți 
Aici buletinul meteorologic 
E o problema de dragoste 
Siam așc, rezema ți do zile 
Ca omizile fluturelui de varză 
Lipit de imobila
Mingiind simultan fiecare certitudine 
Mai mult nu se poate ingusta coridorul 
Să ne gindim in continuare de ce nu sint 
Iepuri la circ
Petalele uscata foc zgomot 
Liniștește-te.
Coridorul osia o problemă socială » 
Numai cine no cunoaște bina

george bocșa

Viziune gotică
Seară de iarnă
La unge zbaterea neti bi coăviile cu gușteri 
despre care John Bergymann 
a scris
poamul acela celebra.

fata Mea* na btaubi s-ar istovi 
spta •" anotimp prielnic împerecherii.

0 femeie este un stal de păsări

Lui Augustin Buzura
Un olt anotimp deelt vara na surprinsa fagurii 
afara •
in fața ufiL

Bâtrini decrepit Io lumina tâmiloatâ 
a versetelor 

rememorăm clănțănind 
vinzarea lui GodoL Ca lutul azviriit

dintr-o groapă 
prin viscol 
cind sa crapă da sluă 
fi-a moarta 
sumbra rafalâ de adevâr tirilu

in umile vieți 
promiscue 
abuzive

- omătul le-astupi.

Un alt anotimp cu scinteietoare sloiuri 
, ca sfifia pinza freaticâ

fi fomoioage de fum 
la gura viiuinelor.

Dislocări
Ninge cum ți-ai aduce-aminta câ cineva, 
demult, te-a iubit -
tăcerea întinsă pe vini ca pini* la uscat

Vorbea de-un sat întrețesut de ape — 
contururi se fring, se-alungâ-n neputința lor 
de-a fixa o suprafață-visatâ limpezime — 
in memoria curgerii -
verzuie spumă cu alge, Iristețe-mbâlsămatâ.

Tăcerea întinsă pe vini ca pini* 
aproape zbicite.

Ninge cum ți-ai aduce amintea
_forma unei păsări 
tremurată-n cărbunele-ți lăuntric 
pe lucid zăpezii de atunci.

Tăcerea ca pinie fluturinde - 
contururi sa fring, se-alungă.

andrei 
moldovan*

Roata
fnrtalui nostru ucis Intlfa dată 
cu roata in anul 1785.

p™ți 
ascuțișuri de fard 
pornind și acum ipr* cetate 
roate no strigă din nou 
sâ ii aducem mirele 
alb ca omătul ni-i straiul 
cugetul mina 
pădurea 
aproape e craiul de toata 
ca iarba de verdele ei 
și iarăși ne striga 
ne strigă 
mai trebuie trupul strivit 
garoafele pină discard 
să fugă din grădinile noastre 
să ne năpădească pădurea 
cu bice de soră și frai* 
ochii ffil-i scoateți 
sâ nu văd 
omul din nou chinuit 
veșnica noastră amiază 
blestemata fie mina mea 
câ apucă 
blestemata că înalță roata 
șt măcar de ar împietri 
in vâzduh 
dar vai
nici o minune nu e oprește 
acolo undo mai putem îmbrăca 
hainele fratelui nostru 

Labirint 
nimic nu plutește in interminabila încăpere 
toata sini atrasa inspâimintător de pâmint 
păsări tși tirâsc aripile 
se apropie 
ziduri

Floare de aur
trecem aplecați 
pasta laptele cale Inimoasa 
nimeni sd nu le fure 
vîntul să nu le inghețe 

p nu spuneți câ sint ale noastre 
să nu fim pizmuiți 
cind va trece balaur 
pe creștet 
cu Hoare de aur

f radio

1 -
Cu puțin umor și mai multă ironie 

aceste ultime considerații despre umor 
ar ti putut lipsi, diferența între umo
rul involuntar (o ultimă achiziție : luni 
dimineața ne-a fost prezentat un dra
maturg pe nume Dumitru Radu Iaco- 
ban ! !) și umorul practicat cu bună 
știință fiind suficient de mică (chiar și 
autorii celor două feluri de umor sint 
mereu cam aceiași). Rețeta umorului 
practicat de unda veselă ar fi urmă
toarea : se ia o temă și se întoarce pe 
toate fețele (apelîndu-se la schițe, epi
grame, aforisme). Sursele ar fi : viața 
de fiecare zi. Efectul imediat ar fi să 
ne facem câ ridem, cel mai Îndepărtat 
să nu repetăm greșelile înfierate. Dar, 
de cele mai multe ori. sensul morali
zator ucide satira și schița umoristică 
se transformă într-o prelegere. Trebuie 
spus că textele au foarte puțin haz și 
mult-puținui care există se datorează 
actorilor. Iată un exemplu : intr-un 
birou, doi funcționari lucrează. Unu) 
este, bineînțeles, conștiincios, tși re
zolvă situațiile date, celălalt II ține de 
vorbă. Dialogul sună cam așa : „Gi- 
gele, de ce are nevoie depozitarul ăsta 
de atîția cai ? — Ca să tragă. — Toți 
trag ? — Numai unii trag. — Și cei
lalți ? — Ii țin de vorbă“. (îmi În
chipui că tați funcționarii care nu-și 
văd de treabă in timpul orelor de 
program au tremurat de emoție ?i au 
jurat că se vor îndrepta după o astfel 
de aspră critică 1) Faptul că la un res
taurant lacto-vegetarian se servesc nu
mai preparate din came (plus bere) 
este și el satirizat printr-o reducere

Umorul (W
la ahsurd de o calitate îndoielnică. Ra
ționamentul ar suna așa : se servește 
fleică pentru că fleica este de vacă și 
vaca dă lapte, nu se servește iaurt 
pentru că iaurtul este din lapte de 
oaie și oaia e din carne. Martorii de 
profesie sint și ei subiect de schițe : 
Care era motivul de discordie ? Tele
vizorul. De ce televizorul ? Pentru că 
dinsa avea obiceiul să sforăie la emi
siunile pe care le prefera soțul. ,,Poan- 
ta“ schiței find câ toate motivele invo
cate de martor au fost auzite într-o 
discuție de zece minute In tren. Epi
gramele sună în felul următor : „Unui 
agronom citadin : Agronomul, țanțoș 
tare, / Stă la sediu și fumează I Pe 
ogoare nu răsare / El adesea hiber
nează" (Amuzant, nu ? Să-ți vină să 
crezi că versurile au fost culese de la 
poșta redacției și mai multe nu I) 
Jocurile de cuvinte, încurcăturile de 
situații, efectele sonore și salvatoarele 
efecte muzicale (cind nu mai' e nimic 
de spus se introduce o frază muzicală) 
ar fi cam toată zestrea de care benefi
ciază scenariștii și regizorii emisiuni
lor de umor. Cam sărăcuță e drept, 
dar... oameni sint și ei și nu mașini de 
fabricat umor (chiar numai cițiva oa
meni or fi avind umor în țară ?) Ceea 
ce e de mirare este faptul că strada, 
stadionul sau alte lucruri publice re
varsă de multe ori probe de umor sa
vuros. Autorii noștri de schițe unde-or 
fi trăind de nu le aud ?

Constantin Stan

Posibilității-? scrierii de a se expune, 
ca mesaj în sine, au tentat întotdeauna 
pe plasticieni. Valoarea paginii de 
manuscris, reprodusă în facsimil, de 
asemenea nu mai este discutabilă. In 
acest context, a reuni, într-un spec
tacol fastuos, cîteva dintre cele mai 
semnificative expresii de personali
tate, pentru valoarea lor pur grafică, 
devine un prilej unic de a medita 
asupra sensului grafologic, dacă ne 
putem exprima în acest fel. O paeinâ 
de loan Alexandru, cu poemul ridicat 
în sus. ca tras de pâr, sau notele sale 
de filologie sumară, mărturisesc osten
tația sîrguincioasă a poetului obsedat 
de învățătură și dornic de a deveni 
cărturar, cu o gratie nenaturală, dar 
cu atît mai convingătoare și mai 
demnă de laudă. Compoziția Iul Mir
cea Horia Sfmîonescu este o operă 
plastică atît de copleșitoare incit ți-e 
teamă să mai citești cartea, pentru a 
nu ruina un efect de plasticitate pură. 
Ce laborator straniu și halucinant pre
supunem a fi partiturile cîtorva din
tre marii noștri compozitori contem
porani, în căutarea unei expresivități 
de natură pur Intelectuală așa cum a 
devenit arta sunetelor în zilele noas
tre I Am văzut transcrierile făcute de 
Tiberiu Olah la o muzică ce ne este 
foarte apropiată, pe care am descris-o 
noi înșine într-o carte, și am avut re
velația unui înțeles mai pur al unui 
proces în care facultățile intelective au 
un rol predominant.

Cu toate acestea, sâ dăm Cezarului 
ceea ce este al Cezarului 1 Pictorii au 
adus adîncimea acestui „show" de

Un eveniment
Fotografie 

de grup
bună calitate. Intuiția cea mai ■ (finei 
pe care a propune contribuția pictori
lor se referă La faptul că scrierea na 
descifrează ți nu comunică un mesaj, 
ci dimrxXri-vă il ascunde, intr-un joc al 
sensibilității, ca o imensă hieroglifă 
ale cărei chei s-au pierdut de mult 
Atunci and această realitate ae închi
de asupra ei însăși, efectul d las de atin
ge rezultate de-a dreptul esoeptionale 
cum esie ccmnoziția lui Stefan Ber
ta Lan. O tarei pentru w^ine : Spirala, 
cremă pe contrapunctul subtil dintre lu
jerul de floarea soarelui, periaabti fi să
rac, și imaginația transcrisă intr-wi fir 
de eță ce se înscrie in spirală fi o pe
liculă cu tăieturi rafinate. Echilibrele, 
subtilitatea naiurală ]i puriaMatea ba
nală a materialelor fotesite sugerează 
o meditație de o mriancolie tulbură
toare. Cu torul remarcabilă ai s-a 
părut Încă o dată Wanda Mihuieac ta 
Zid : Coast rac (ie taattaorleă. Felul de 
a «Pistrui spaț’u] pe care-1 sugerează 
Wanda Mihuleac in DrojectiOe sale din 
ultima vreme are Întotdeauna un sens 
pe care numai obiectivitatea ij face 
prezent. Ln afara oricărui discurs fi a 
oricărei posibilități de bagatelizare 
prin speculație abstractă.

A cita lucrări și nume de autori 
este Insă abuziv, la discreția sensibi
lității privitorului. în totul, această 
expoziție este un adevărat eveniment 
ea merită să fie văzută și ginditâ ca 
una din cele mai frumoase realizări 
ale momentului.

Aurel-Dragoș Munteann
P.S. ..Publicația" editată cu prilejul 

expoziției este o adevărată sărbătoare 
a spiritului-

muzică^

Adunindu-și dtesra dintre lucrările 
compuse special pentru ea. formația 
Musics Nova s-a confruntat intr-un 
fel cu propria-i istorie. O istorie con
semn iad întrecerea cu sine a ansam
blului ta a dedica nenumărate ore de 
pregătire asimilării partiturilor ro~ - 
nești dintre cele mal reprezenta ■ 
confruntării lor cu opus-uri con tem >■ 
rane de altă sorginte. Demers și rea
lizare. fotografiate alături, destăinuie. 
înainte de toate, intensitatea la care 
se face muzică ta cadrul formației. 
Căci, cite un component sau altul se 
mai poate schimba fin acest concert, 
„debutau" sub genericul ansamblului 
Tiberiu Stoianovici. la violă, Corneliu 
Faur, la violoncel, cintind alături de 
„veteranii" Mircea Oprea nu. leader, 
Florian Popa și Paul Rogojini) rămine 
stilul de lucru, veghea neobosită pen
tru calitate, pentru descifrarea Inten
țiilor autorului. pentru Incorporarea 
acestora intr-un fapt sonor viu. atrac
tiv. eclatant

Acolo unde comDoritorul Lasă loc 
contribuției mai acuzate a instrumen
tistului. meritul lntelectiv al ansam
blului poate fi. dintr-un punct de ve
dere. și mai bine apreciat. Saliloevlu 
de Nicolae Brinduș stabilește regulile 
jocului, apoi Infăotuirea sonoră con
cretă aparține, intr-o măsură, forma
ției. In plus, piesa are și o desfășu
rare verticală, căci o bandă ce Înso
țește execuția memorează interpretări 
anterioare ale lucrării, itratificindu-se 
peste propriul său trecut, adăugîndu-i 
noi gesturi sonore, cu notă simbolică; 
reolicile au perfectă fluență psiholo
gică. iși înscriu grăitor conturul în 
imasinație și caligrafie. Am putea să-t 
asociem, din repertoriul universal 
prezentat de astă dată, Aulos de The o

Loevendie, mal frecventată însă de 
cotidian. La nivel imediat, piesa este 
totuși reușită, și datorită (poate nu
mai?) interpretării.

Trecind, nu numai din rațiuni de 
spațiu, peste Quintet de Grete von 
Zieritz, ajungem la Such a nice lady 
a americanului Alvin Singleton (ob
servăm aria dedicatarilor formației), 
o muzică ce-și Impune cu încetul dar 
cu autoritate frumusețea secretă, stru
nind expert un material ce nu era 
neapărat frumos în sine.

De un materia] foarte frumos in 
sine se servește insă Liana Alexandra 
in Consonanțe pentru clarinet solo șl 
bandă magnetică, știind, pe deasupra, 
sâ se Încreadă In material, să-l lase să 
se desfășoare fluid. Clarinetistul Flo
rian Popa iși reconfirmă clasa euro
peană : frumusețea tonului, suplețea 
intențiilor, tensiunea cintului il așează 
printre așii instrumentului.

Lucrarea Curcubee de Octavian N°- 
mescu, expusă pe parcursul și la 
sfirfitul programului, cere, prin nou
tatea și detenta problematicii, un co
mentariu aparte. Aici să spunem doar 
că piesa mărturisește un traseu ale 
cărui puncte sint sublimarea-concen- 
trarea, gestualizarea, mutarea în plan 
simbolic, apoi reimplantarea în con
tingent, cu scop demarcant. Tentația 
arhetipului este firească multor 
creatori azi. îndepărtarea balastului, 
atingerea străduită a nudității „ge- 
staltului", este însă atît de acută aici, 
Incit muzica devine totodată propriul 
său comentariu, fără a pierde mirajul 
faptului sonor viu, atractiv.

Costin Cazaban
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— Din cite știm, data exactă a instituirii 
statului dac al lui Burebista rămine (cel 
puțin deocamdată) pierdută in negura în
depărtatei istorii. Este insă cert că primul 
stat dac este cel al lui Burebista ? S-a 
realizat un consens in această problemă 
i*tre istorici ?

— în stabilirea aniversării a 2050 de ani de la 
instituirea primului stat dac? — al lui Bure
bista —, fără îndoială, se pune problema de a 
alege o dată rotundă dintr-o perioadă care =-a 
depănat cel puțin trei decenii la mijlocul seco
lului I î.e.n. Știm, de pildă, dintr-o informație 
istorică, faptul că Cezar intenționa să organi
zeze o expediție împotriva lui Burebista — con
siderat cel mai important adversar din această 
parte a Europei, și că numai moartea lui Cezar 
la Idele lui Marte 44 a împiedicat această expe
diție. Așadar avem un punct de reper sigur. 
Ceea ce rezultă din textele antice șL anume, c* 
puțin după această dată Burebista Însuși a căzut 
victima unui complot, constituie al doilea punct 
de reper. Putem, deci, vorbi, de mijlocul sec. I 
t.e.n. și perioada aceasta ne aă dreptul să vorbim 
de 2050 de ani ca dată rotundă.

— Dar in ceees re privește eeodiția de 
„prim stat" ?

— Dacă așa stau lucrurile in ce privește data, 
sin tem in situația — verificată de documente 
arheologice și de documente scrise —. să spunem 
că pină la el au existat formațiuni politice mai 
mari sau mai mici, dar nici una din ele nu de
pășea limitele unei confederații tribale.

Aș vrea să fiu lămurit. In limbajul obișnuit, 
care, sigur, nu exprimă întotdeauna perfect rea
litățile istorice, confederație tribală înseamnă 
ceva vag, lipsit de consistență. Și este fals. Noi, 
arheologii și istoricii, cind vorbim de confede
rație tribală, acordăm acestui termen o valoare 
istoric-dialectală foarte mare. Ceea ce se poate 
adăuga este că astfel de confederații tribale 
apar și dispar în funcție de îmorejurări. în func
ție de anumite certuri sau împăcări între mari 
unități tribale, evident și in funcție de unii șefi 
de trib.

Cînd e vorba de stat, se presupune din punct 
de vedere dialectic o seamă întreagă de alte con- 
dițiuni. O astfel de afirmație se poate face de 
abia începînd cu Burebista. Revenind la între
bare, trebuie să spun că există un consens 
aproape unanim. E adevărat că in decursul ulti
milor ani s-a vorbit mai mult despre Burebista 
ca despre șeful celei mai importante uniuni 
tribale. Eu însumi, acum 15 ani, afirman acest 
lucru într-o formă foarte prudenta, fiindcă de 
un lucru trebuie să ținem seama cu toții : inde
pendent de termenul confederație tribală sau 
stat, toți am afirmat și avem dreptul să afirmăm 
pe baza monumentelor și documentelor arheolo
gice, că, cel puțin în zona munților Oraștiei, in 
limite istorico-geografi ce mai restrînse,. era o 
formație superioară ca producție economică, ca 
sistem de apărare, o formație superioară care 
presupunea un stat incipient. Acest lucru s-a 
afirmat și în Istoria României, ed. I, 1964.

Pe parcurs, însă, ne-am dat seama că activi
tatea considerabilă a lui Burebista mult dincolo 
de limitele cadrilaterului din munții Orăștiei, nu 
mai poate fi considerată drept o simplă uniune 
tribală. Atît cit știm noi despre alte confederații 
tribale din spațiu] halca no-dunărean, ele se pe
trec în zone relativ restrinse. Or, așa cum știm 
din texte, activitatea lui Burebista a fost formi
dabilă. din Carpații Păduroși pînă în^ sudul 
Uniunii Sovietice, și de la Marea Neagră pină 
la Belgrad și mai jos de Belgrad ca să vorbim 
în zone delimitate cu actuale puncte de reper. 
Activitatea lui Burebista nu numai că are loc 
pe o arie atît de întinsă, dar ea este continuă 
și a lăsat urme de organizare care nu pot fi 
subestimate. Astfel se explică faptul că cei mai 
mulți dintre specialiștii în istorie veche au aban
donat formula prudentă de acum 15—20 de ani 
(era vorba de o prudență, nu de o negare) și in 
urma ultimelor studii au adoptat concluzia că in 
cazul lui Burebista avem de a face cu un stat. 
Cu un stat care, evident, în condițiile acelor vre
muri trebuie explicat ca structură și ca sistem de 
organizare, pentru că se face o greșeală din par
tea istoricilor perioadei mai recente, a epocii mo
derne și contemporane, că statul este considerat 
ca limite geografice precise, zu posturi de fron
tieră. uitîndu-se că in felul acesta se falsifică 
Istoria veche ți medievală care are alta coorxio- 
nate politice și soâal-economice.

S-a. afirmat 4e către mR r*
stilul luf Burebista ede ia *
realizare politică da lor* Li ■caMsaaaelar 
calități ale legendaralai frw al Mtorâi 
nnaslrc- Cu alte «rinte stal al a laal-a 
înaintea condițiilor soci al -ecaaaM Ire acce
sare instituirii Iul Sinteți de arard ?

— Ca o viziune unilaterală se vorbește de rea
lizarea politica a statului lui Burebista si de fap
tul că omul politic Burebista este oarecum si
gurul care are dreptul la aprecierea noa>xra a 
șef de stat. Din punct de vedere *1 materia’’.'- 
mului dialectic și istoric această viziune nu 
numai unilaterală, ci si greșită. Tocmai per.’_“J 
că arheologii au scos la iveală evoluția forțelor 
de producție din spațiul dade si bal can o-Am 4- 
rean in general în ultimele 5 secole Le_n_, toc
mai fiindcă de pe urma acestor jercetan s-a 
constatat ritmul grăbit de dezvoltare a hunii 
dacice, începînd cu secolul al III-lea si chiar al 
IV-lea I.e.n., dezvoltarea excepțională a cetăți
lor dacice de pe tot cuprinsul țării noastre, a 
instrumentelor, a armelor, a podoabelor, ne dă 
dreptul să afirmăm că baza economică a acestea 
lumi dacise exista, și ea se îndrepta in chip 
firesc înspre acele forme care smi obișnuite pen
tru stat in sensul de uniformitate, de creștere 
numerică, cantitativă și calitativă.

Au existat, de asemenea, manifestări locale 
rare implică prezențe politice mai limitate la 
Început, mai extinse ulterior, constituind începu
turile tradiției de stat. Tradiție de stat, evident, 
manifestată in secolul al Il-lea. al ITl-lea. in 
forma acestor uniuni tribale. E de ajuns să re
marc că unii regișori din zona Dunării de jos, 
ca 9e exemplu, un Zalmodeghikos sau un Re- 
maxos, amintiți de documentele egiorafîce his- 
triene cu titlul de bazileis, de regi, sint fără în
doială niște mici șefi de formații politice cu două 
secole înaintea lui Burebista. Tot textele gre
cești amintesc cu titlul de rege de Dromichaites. 
Pa de altă parte, există faptul foarte important 
al numeroaselor tezaure de monede dacice, in 
care, studiul atent făcut de numismați a putut 
preciza anumite zone și anumite grupe care 
aparțin unor șefi împreună cu dreptul de a bate 
monezi, mult anterior lui Burebista. Cu alte cu
vinte, se pregătiseră sub aspectul economic și 
sub aspectul politic acele condiții care duc in 
chip firesc la o unificare.

— Dacă v-am ruga sl ne faceți ■■ per- 
iret al lui Burebista cum ne-ați răspunde?

f

Statul 
lui 

Burebista-
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0 experiență umană și
de cea mai II are 1 II

politică
portanța

CONVORBIRE CU ACAD. EMIL CONDURACHI
■= . ... .

— Izvoarele antice ne vorbesc de o activitate 
politică excepțională pe un spațiu care depășește 
cu mult lumea daci 2*. dar care cuprinde teritorii 
populate in mare parte de dan- Daci de la nor
dul Carpaților. daci din Transilvania $i Banat, 
daci din Moldova, din Muntenia ți Oltenia, dad 
de la sudul Dunării. Dobrogea. chiar dincolo de 
Nistru, și chiar înspre Dar dan ia ți Moesta supe
rioară...

Pentru a imagina portreta! Iui Burebista cred 
că trebuie să pornim de la două Încercări de a-i 
prezenta activitatea. Prima este cea a marelui 
istoric trances Camil Julien, in a aa celebră
..Hist o ire de la Galîe-. iar a doua aparține tai 
Vasile Pârvan in luci area sa fundamentală „Ge
tica". lucrare care are tocmai meritul de a C do
vedit că de la începutul mileniului I Lem. și pină 
în vremea lui Bureaârt» se petrece un proces de 
creștere netă a capacității constructive, a dezvol
tării producției materiale, a c*=ea ce «e ±'•“•4

t sa «e opc".fc Romei »r^.-âratnî mare stat
il aenrrx «r—p Jmper—î*- cehie realizat in ve- 
orea imootnva Romei de către Ver-
--Stiznx — jr.pem? tai Burebista.

nr=i rSf că lumea celtică, in duda tmi- 
• Se -i ri de hiptâ Împotriva cuceririi
r*wTLir>e. n-a apms la o unitate politică de genul 
ttJes «taore — vremea hn Burebista. Nid înainte, 

duuă refetra bătăile de la Alesia, nu putem 
t y-b; deed de umiuti locale ae formațiuni poli
tice rare rz ssrfcrt să cadă tocmai fiindcă n-au 

tzrriire. ta cazul hn Burebista. textele vor
besc de rei mare adversar al Romei, împo
triva ±ârsr:a Cezar r.-la că trebuie să ducă o cam
panie pr-Ț-j a elimina primejdia.

Să Încercăm să-i facem un portret-robot, în 
funcție de abtccxiveie lui politice, in funcție de 
ntmn! articular sale militare, în funcție de stra
tegia pe care o implica aceste acțiuni. Gîndîți-vă 
că într-o perioadă in care mijloacele de comu
nicație sint puține, intr-o zonă care In chip firesc 
este locuită den« in anumite puncte și mult mai 
rar in altele, in care informațiile militare si stra
tegice puteau să apară cu o oarecare întîrziere, 
acest om face numeroase acțiuni, și le face re
pede. in dtiva ani de zile.

Textul lui Strabon amintește faptul că activi
tatea lui in Carnații Păduroși îmootriva unor 
formații de luntă celtice foarte dinamice, agre
sive și foarte războinice, s-au terminat cu un 
succes definitiv. Practic, a fost anulată forța de 
atac a celților din Boemia.

Inspre răsărit, unde cu cîteva secole înainte, 
atit invaziile sciților, cit mai ales ale sarmaților,
produseseră un adevărat haos, în sensul dispa
riției unei forme zonale, în Moldova de pildă, 
ilustrată de cetatea de la Cotnari și de alte ce
tăți, Burebista ajunge pină la Olbia, deci dincolo 
de Odesa. Textele sint clare din acest punct de 
vedere : a asediat Olbia și in parte a distrus-o, 
fiindcă reprezenta unul din punctele de rezis
tență împotriva autorității sale și însemna tot
odată unul din punctele de aprovizionare mili
tară și bănească a acestor sarmați, cum înainte 
fusese al sciților. Textul lui Dios Chrysosțomos, 
acel grec, senator roman mai apoi, care în vre
mea Iui Domițian (deci la sL sec. I e.n.) a venit

eiLaf ta OttM. țPWMto tteflffW ptteMta te re 
stadiu ee a țâsit-o ca rrvnhat al a±e-
dl-kst ;.u B-e—rfa

— In tamma spre atac și jaf a
uniunilor tnhac. se vorbea de aceste
acțiuni ale =■ ca despre acțiuni menite
să-i athică • f oMi ■pnrnntâ de război. Dar o 
campanie de j-kî «* practica cu asedii înde
lungi. ori dck ra Olbia a fost asediată 3 ani
de zile, ța dxr -~c epigrafic. știm de

Țintă ornamentală de fier găsită in vechiul 
sanctuar patrulater de ta Șarmizegetusa dacică 

(sec. I e.n.)

asemenea că Histria a suferit un asediu tot de 
3 ani (foarte probabil că e vorba de asediul lui 
Burebista despre care azi avem dovezi mai 
multe). Acestea nu pot fi simple raiduri, ci ne 
găsim în fața unor acțiuni militare bine organi
zate, bine practicate, cu un scop precis.

— Meritele acestor acțiuni aparțin nu
mai regelui ?

— Prezența permanentă a regelui la asemenea 
asedii îndelungi este greu de presupus. Trei ani 
plus alți trei absent dintr-o zonă care e frămin- 
tată, care nu e egal organizată și care presupune 
un efort permanent de organizare, sint greu de 
admis. Trebuie să vorbim deci și despre căpi
tanii săi, să vorbim fără să-i putem nominaliza.

E clar că astfel de expediții se bucurau in pri
mul rînd de prezența, activitatea și capacitatea 
unor trupe în care aristocrația dacică, în primul 
rînd o aristocrație de călăreți, a jucat un rol 
foarte mare ca în toată lumea antică. Se cunosc 
cazuri precise în Macedonia, în lumea celtică, și 
avem dreptul și obligația istorică, strategică și 
tactică să presupunem că aristocrația dacică a 
jucat un rol în această activitate, cel puțin în 
măsura în care e vorba de acțiuni la foarte mare 
distantă.

Acum 20 șl ceva de ani, am publicat un articol 
In Buletinul Istoric al Academici Române, jn care 
pentru prima dată atunci cînd am vorbit despre 
expedițiile lui Burebista în Dobrogea, in urma 
cărora orașele grecești de Ia Olbia pînă la Apol-

kma de m—<i Bdțma I «o ferp-Ț».
vorbii cu despre aciuau de ;zî. a 3
•epur-e iiraregicâ tar.e zud—i fi taae
•neniată. In ranf asediului ți cjrenrilor de pe 
coasia de apus a Mâni Negre avem o acțiune În
dreptată Împotriva viitorului du^nan care era 
Roma. Documentul arheologic de la Dionysopolis 
dedicat lui Acomion. ambasadorul lui Burebista 
către Pompei înainte de bătălia de la Phrasalus 
(48 Lem.) ne oferă nu numai un punct de reper 
cronologic, nu numai o calificare foarte intere
santă dată de acest diplomat grec. Cuceririle lui 
Burebista din Dobrogea sint o acțiune militară 
și politică destinată să împiedice intervenția vi
itorilor aliați romani care erau grecii de pe 
coasta doc ti că. in perspectiva viitoarei campanii 
a lui Ce2ar. Această acțiune amintită precis de 
texte poate fi considerată o mișcare strategica 
de învăluire și o mișcare politică destinată să 
inpiedi^e pe adversarul roman. Cezar in speță, 
să-și găsească puncte de sprijin in spațiul con
siderat zona importantă pentru apărarea Qancu- 

iring al dac.
— Ce impartaată are la legătura Intre 

dări ți geți așezarea de la Cetățeni ?
— Așezarea dacică de la Cetățeni trebuie să 

fi jucat probabil un mare rol în acest secol. 
Poate că este vorba de o veche cetate, cum 
bănuiesc și au dreptul să afirme arheologii, an
terioară epocii lui Burebista, în care a fost in
stalat un comandant și în care regele mergînd 
spre una din davele sale să-și fi petrezut O săp- 
tămînă, o noapte, sau poate chiar o lună. în con
dițiile în care se dezvoltă civilizația dacică în 
zona argeșeană, Cetățeni este una din marile și 
importantele puncte militare și de administrație. 
Poate într-o zi va apare ceva care să consem
neze chiar numele lui Burebista, o statuetă, un 
vas, un alt document, poate se vor găsi monede 
care să amintească de prezența lui Burebista 
acolo. Oricum așezarea de la Cetățeni este de 
luat în considerație, ca și alte cetăți din zona 
extra-carpatică în care este clar ca Burebista a 
trebuit să-și așeze garnizoane, comandanți, — și 
cum orice stat se întemeiază și pe forme de or
ganizare civilă și fiscală —, reprezentanți ai săi 
ocupați cu aceste activități.

— Știm că este în continuare controver
sată problema reședinței lui Burebista. 
Care este opinia dv. ?

— Legătura între zona intra- șl extra-carpatică 
a trebuit să se facă pe de o parte prin prezența 
personală a regelui care juca un mare rol, pe 
de altă parte de către ceea ce se cheamă em
brionul de administrație militară si nolitică de 
care acest stat în mod necesar trebuia să dis
pună. Lucrurile se petreceau în felul următor. 
Iată caoitalele : se vorbește despre cetatea Sar- 
mizegetusa in Munții Orăștiei. dar se vorbește 
și despre cetății^ regale din Transilvania și din 
Banat ; se vorbește in chip firesc de o autoritate 
regală în cetatea de la Piatra Neamț, de la Po- 
pești-Argeș. și de la alte cetățul dace care tre
buie să fi fost mult mai multe decît știm noi 
astăzi.

Una din aceste cetăți, Argedava, a provocat 
mari discuții. Daicoviciu considera că-i vorba 
eventual de Arce Dava din Banat ; profesorul 
Radu Vulpe crede că aceasta trebuie identificată 
în cetatea regală de care amintește inscripția lui 
Acomion, cea de la Popești, lingă București Eu 
aș spune, paradoxal, că toți au dreptate. Sigur, 
că erau mai multe capitale, în sensul de cetăți 
de scaun, așa cum regii medievali și principii

noștri aveau mai multe reședințe. Un exemplu 
avem în antichitate, în perioada de sfirșit a im
periului foman, cînd Dioclețian stă ani de zile 
la Constantinopol sau la Rofna, dar stă ani de 
zile și la Nicomedia și acolo sint datate și de 
acolo se emană marile constituții imperiale. Da, 
acești împărâți nu mai stau intr-un singur loc șl 
nu așteaptă acolo ca generalii să Ie adu^â 
laurii victoriei, sau să sărbătorească unele reu
șite militare și diplomatice.

Atunci ne putem închipui activitatea lui Bure
bista avînd din loc în loc, in toate zonele impor
tante, cetăți de scaun. O inscripție descoperită 
acum cîțiva ani vorbește de o Argedava în Do- 
brogaa. Atunci cînd se vorbește în inscripția lui 
Acornion de la Balcic, ca a mers să-1 vadă pe 
tatăl regelui (poate tatăl regelui Burebista, poate 
tatăl altui rege) la Argidava, e probabil că el a 
mers în Dobrogea și nu în Banat sau la Po
pești. Deci puteau exista mai multe dave și 
unele dintre ele să fi fost Argidave sau Arge- 
dave.

In acest fel reședința lui Burebista este una si 
sint mai multe totodată. Nu putea să fie alt
minteri din cauza greutății de a comunica. Căci 
aceste cetăți aveau si rolul de a prelua repede 
și de a transmite informațiile, mai ales în cazul 
unor primejdii. Toate reaveau misiunea de a re
prezenta prin garnizoarele regelui, autoritatea, 
liniștea nolitică, unitatea statului în zonă și 
aveau desigur misiunea să supravegheze acea 
aristocrație locală care, mulțumită sau nemulțu
mită. oină la urmă a aiuns dună moartea lui 
Burebista să facă simțită tendința centrifugală.

— Orice s-ar spune, un stat nu poate fi 
orera. unui singur om. Burebista trebuie 
să fi avut colaboratori destoinici. Se cu
nosc aceștia ?

— Desore colaboratorii lui Burebista nu știm 
de nimeni in afară de Deceneu. Dar destoinici, 
sigur au fost. Pe plan militar, pe plan politic, 
ne olan administrativ, numai cuvîntul destoinic 
li se D<^te potrivi. Ginditi-vâ la distanțele 
enorme. la realitățile etnico-antronologice. pe 
care le intimnină cineva de la Celfii din Car- 

Pădurori Dină la celtii de la Belgrad, de la 
r '"in aceiași Carnați Păduroși. Dină Ia cei de 
- - - o de Nistru. Fără colaboratori destoinici 

»-ar fi puiuț reuși.
— Din rindul colaboratorilor lui Bure

te • desprinde cu pregnantă Deceneu. *1
Finn tai este apreciată diferit de-a Iun- 
<• -- Indiferent de aceste aprecieri,
aaaiatirea tai Deeenen. influența sa asupra 
Marilor, exercită an adevărat magnetism 
Mopia eiiiloroloi de astăzi. Vă rugăm, 
v aiteiAi f Mea pre Dereu eu.

— Ftgir a ki; Diccneu. fără îndoiala, e de
Textili vorbește despre el 

rv-. a _ _ >*■« âe*pre cefe?.i și vorbește in 
z* -■□a să că paralel cu

*■—ăe centralizare 51 militară a
. .j a *“it in «erutu unei
—---A"*—V 'Cre = pe plae rehgios. Știrile 

art* _re -* dezrădăcinare a viței de
r— _ire o imtetre hx Deceneu rence-

rr-j. —. czre are la terrehe ace-
ii* de “-oreni.-ire poate * euci,

5* tSacKâ. Cert es:e ca
a «t -i i va preot care soare ți -r. eazu] lui
De-rebaL preson-me că m c-**— de ur.î-

1 țârului, rwhția a jucat și trebuia să 
jcao: un rol important. In fiecare uniune tribala 
trebuie sâ fi fost preoți și aceștia este posibil să 
se fi oous unității statale, alături de aristocrații 
51 de rețișorii daci. Tn aceste condiții era nevoie 
de o extensiune a autorității marelui preot și o 
asemenea acțiune care folosește alte arme decit 
cele militare, cele administrative, este extrem de 
interesantă. Desigur in toate aceste considerații 
trebuie să fim totuși foarte prudenți.

— Cum se explică asasinarea unui rege 
glorios ea Burebista ?

— Este clar că o astfel de politică de cuceriri 
presupune ordine la el acasă, nu numai în ceea 
ce moștenise ca formație politică statală in 
Munții Orăștiei și in zona imediat învecinată, dar 
și in zonele care fuseseră integrate pe o cale sau 
alta in statul dac.

Aristocrația locală dacică presuDune șefi dacî 
locali nu prea bucuroși de o autoritate suoerioară 
car#> integra formațiile lor minore lntr-una ma
joră. hi cflre ordinea aoarțlnea șefului cel mare 
de la Grădiștea Muncelului, și nu fiecărui șef in 
parte.

Lucrurile se petrec la fel și In alte perioade ale 
Istoriei, dar pentru a ne limita la antichitate, iau 
Iarăși exemplul macedonean unde nobilii din 
zona de apus, din zona ilirică și cei din zona de 
nord a Macedoniei s-au opus tot timpul la uni
ficarea statului macedonean, exercitată în pri
mul rind de Filip al III-lea. Dovadă că pînă la 
urmă l-au asasinat. Acest complot al nobililor 
macedoneni a fost foarte probabil (unele texte o 
afirmă) incitat de regele persan și de aurul per
san. care avea tot interesul să slăbească capa
citatea adversarului său cel mai Important.

Am dreptul să-mi imaginez că și în cazul sfir- 
șitului tragic al regelui dac, el însuși victima 
unui complot, ș-a petrecut tot datorită rezisten
tei, contradicțiilor din sinul claselor dominante 
dacice, respectiv a aristocrației dacice din re
giunile recent integrate, care suportau probabil 
cu o oarecare îngrijorare ordinea instaurată de 
Burebista.

— Ce semnificație politică are pentru 
contemporanii noștri existența statului 
dac al lui Burebista ?

— Activitatea lui Burebista, moștenită apoi de 
Decebal, dovedește o lungă tradiție politică in- 
cluzînd toată scara de valori și toate formațiile 
posibile înainte și duDă Burebista, înainte de 
Decebal și duoă Decebal, experiență politică ce 
poate fi înscrisă cronologic pe cel puțin patru 
secole. Patru secole înseamnă mult, patru secole 
înseamnă o gamă foarte variată de experiențe 
umane, politice, patru secole au trebuit să con
stituie o moștenire. Am să vâ dau un singur 
exemplu care nu se referă la această Derioadă, 
ci la cea a Iul Decebal. O inscripție din epoca 
romană descooerită la sudul Dunării, in zona 
care a fost colonizată de către stăoinirea romană 
cu coloni daci, amintește de un dac care poartă 
numele de Decebal. Dekibalos dovedește că tra
diția exista. Este foarte probabil că In ca ml 
tradiției lui Burebista multă vreme toate forma - 
țiile politice dacice, fie că erau rezultatul unor 
tendințe centrifugale, fie că erau o încercare de 
a reînnoi firul unității, au avut drept model ex
periența, activitatea și realizările lui Burebista.

Interviu consemnat de
Nicolae Stoicescu 
și Andrei Lenard

Evenimente 
și zile
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teatrală și artistică, apariții de cărți, ședințele 
Societății scriitorilor români, ca și viata de pe
treceri a Capitalei care contrasta cu gravitatea 
momentului.

Fresca celor trei luni este emoționantă, fiind 
prezentată într-un crescendo dramatic, specific 
marelui eveniment.

Din faptele atît de diverse, prezentate cu 
obiectivitate de epocă, rezultă unanimitatea vo
inței populare de a intra in război in 1916 pen
tru realizarea unității naționale. Reproducerile 
din presă, declarațiile oamenilor politici, adu
nările cetățenești o dovedesc. Rezervele expri
mate, numai in sensul continuării prudente a 
neutralității au fost puține — printre ele a lui 
Malorescu bătrîn și depășit politicește — dar 
după declanșarea războiului, disciplina patrio
tică a fost respectată de toți, indiferent de opi
niile exprimate anterior.

Cartea reunește chemările de mare rezonanță 
în epocă dar și în posteritate ale lui Octavian 
Goga, Delavrancea, Take Ionescu, N. Filipescu, 
Simion Mîndrescu, Vasile Lucaci și alții pentru 
realizarea idealului național.

Nu mai puțin impresionantă apare din faptele 
V____________________________________  

prezentate deosebita abilitate politică a condu
cătorilor României de atunci, mai ales a Iui 
I.LC Brătianu — recunoscută de istoricii de 
mai tirziu. care au negociat in mod prudent și 
patriotic intrarea in război, aleg in d momentul 
cel mai potrivit.

Participarea noastră In război a fost un act 
cu mare pondere istorici prwodnd dezechili
brul Puteri r CentruLe, dar dacă ea n-a putut 
dure la o victorie rapidă se datorește nerespec- 
tării de către Antantă a angajamentelor luate, 
ceea ce a făcut ca România să suporte cele mai 
mari greutăți in deriSejurarea războiului.

Cartea iui Ion Bule*, a selectat cea mai re
prezentativă memorialistică asupra primului 
război din care se imoune reies-ată mai ales 
cea a lui LG. Daca .publicată doar parțial, dar 
care este esențială £ de autentică valoare lite
rară. Utile documen^r sint memoriile lui Otto- 
kar Czemin. Sun! AuLaire. Diamandy, Sextil 
Pușcariu. notele zibuee ale lui AL Aver eseu, 
C. Argetoianu, etc.

Noua metodă fnloauă de Ion Bulei — scrupu
los istoric 91 talentat scrutor — de a relata fap
tele istorice in concretul fiecărei zile, prin măr
turii directe de epocă, a fost ilustrată in Franța 
de Jerome Careopino care a inaugurat formula 
„la vie quotid^nne a Rome-, etc. «i a fost fo
losită si la noi de către istoricul antichității la
tine, Nicolae Lascu in trăiau romanii
(1965). sau de Haralamb Zincă In Si 1 fost 
ora H. in care exuune ir-timnlări dintr-o sin
gură zl : 23 august 1944. (1971).

Este formula literară a viitorului de a scrie 
Istoria pentru cercurile largi de cititori avînd 
ca sursă munca asiduă a erudiților care prin 
noua metodă nu-și pierde nicidecum utilitatea, 
ci iși impune valoarea speafică.

Tunetul 
galopului
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Nostalgia originarului, respingerea vieții gro
tești și absurde, încercarea de a ieși din stă- 
noagele aberante ale destinului au fost subli
niate cu mare forță de Alexa Visarion, regizor 

| de adinei viziuni dramatice, căruia textul tul- 
J ‘ burător al lui Fănuș Neagu i-a creat contextul 

I și bucuria de a-și manifesta vitalitatea idea- 
| tiefi. Dacă în primele scene producerea galo

pului nu depășește o corectă imitare de rutină, 
In crescendoul tot mai accentuat al următoare
lor scene am descoperit suprapunerea momen
telor semnificative ale memoriei eroilor și, 
odată cu acestea, o încercare de desprindere 
din grotesc, o proiectare (prin galopul deslăn- 
țuitor) a vieții lor într-un teritoriu de libertate 
nemărginită. Apariția tinerei vînzătoare de 
evantaie în viața „echipei de zgomote" subli- 

H niază aceeași posibilitate de ieșire din claus- 
|| trarea unei condiții absurde.
î| Apariția relativ tîrzie a lui Nil în epica tex- 
m tului sau, mai bine spus, în rememorarea fap

telor le-a dat celorlalți membri ai familiei pen- 
I tru prima dată iluzia că se pot rupe din starea 
| degradantă în care au ajuns, iar Nil va dovedi, 
I prin curajul de a se oferi unei lumi, poate mai 

atroce, că există și un alt mod de libertate sau f 
de eliberare ; el iese in mijlocul unei haite de . 
cîini intăritațL Dacă Nil s-a putut elibera nu
mai în acest mod, resemnarea celorlalți ajunge 
să se transforme intr-o insuportabilă bucurie de 
a rămine in viață cu orice preț. In acest punci 
al regiei ne-am fi imaginat un posibil umanism ! 
transontologic, lăsîndu-i pe clini să dea dbi ' 
coadă cum fac ei de multe cri și astfel curajul 
sacrificiului uman ar fi răsplătit pentru o lungn 
perioadă de timp.

Fără să ne fi întilnit, l-am văzut de multe 
ori pe Mircea Albulescu. Acest mare artist- al 
nostru nu duce cu sine prin viață nimic din 
teatru, pe scenă insă nu-i lipsește nimic din 
ceea ce l-a învățat viața, Nil — cel creat de 
el — răminînd memorabil. în rolul lui Mușat, 
Ion Vilcu jucind pe cea mai bogată gamă afec
tivă, ni s-a părut un mare actor. Tandră, ve
hementă, visătoare și drogată, Dorina Lazăr a 1 
excelat prin dăruire în rolul Măriei. Gelu Nițu, 
ca „fiu comun" al celor doi (Mușat și Nil) a 
i’ustrat convingător și rînd pe rînd forța și fi- ! 
netea lor expresivă, ca un veritabil „continua
tor". Gianina, în interpretarea Jeaninei Stai-- 
rache, a fost de asemenea o prezență bine su
bliniată în fol. Irina Mazanitis, ca vînzătoare d«' 
evantaie, a lăsat în duritatea afectivă a vieții 
celorlalți o undă de fragilitate sentimentală. r 
Scenografia Danielei Codarcea — excelent adec- 11 
vată.

Fănuș Neagu aduce pe scenă, prin Echipa de 
zțomote, o lume îndurerată și marcată profund ■ 
de zbuciumul conștient al condiției sale. îm
preună cu vigoarea extremă a sentimentelor, 
autorul a moștenit, de la „părinții din părinți" 
un gust și o savoare de neconfundat a limbii 
române, ceea ce asigură spectacolului giuleștean 
o mare forță expresivă.

Un pod 
peste porumb
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i$i bat joc de munca omului. Am auzit că $i-n 
America... Dar ăia n-au rămas la poduri de pon
toane, nu ne lăsăm noi. Țăranul ne privește ca 
și cum s-ar pregăti de o trîntă. dar continuă să 
vorbească blajin : or fi avut bani de risipit, noi 
nu avem. Ia te uită pe cine am luat în mașină, 
pe un expert în finanțe.

Tăcem cu toții pînă la Turnu Măgurele. Aici 
ne despărțim de țăranul-orăsan. Omul se dă jos 
din mașină, mulțumește, si înainte de a închide 
usa ne spune : aici se va face o hidrocentrală. 
Lacul de acumulare o să ajungă pină la Islai. 
O să mutăm și satul Si podurile, ce să facem ? 
Să se lupte Oltul cu Dunărea, nu cu noi. că noi 
ne-am săturat... Să se plimbe prin lacul de acu
mulare cit o vrea...

Pornim spre Alexandria. Țăranul-orăsan si-a 
luat rămas bun de la noi si acum trebuie să fie 
în drum spre locul lui de muncă de la calea 
ferată.

Ce apă și Oltul ăsta, se miră șoferul, auzi, să 
lase un pod fără treabă... Tăcem. Dar fără s-o 
spunem, fiecare din noi se gindeste la țăranul- 
orășan. Și ni-l închipuim. încă dominați de blin
da lui înțelepciune, meraînd pe stradă, dină în
ciudat cu vîrful bocancilor în pietre si pregătind 
Oltului, drept înțeleaptă răzbunare, o hidrocen
trală.



atelier literar
C posta redacției J

ION BUS ION : CaU ficați vele 
se pot desfășura in cel mai larg 
evantai, de la truismul patent 
și banalitatea sonoră, plnă La 
realele scăpărări de spirit, sub
tilitate, profunzime, umor. Ne-ar 
ii greu, însă, să ne asumăm (și 
din motivele pe care le pome
niți în scrisoare, desigur) o ade
vărată competentă in acest do
meniu.

E, SATVANY î O Încercare 
destul de simplistă, schematica, 
superficială, chiar dacă mobilul, 
„teza*4 (prea didactic și propa
gandistic înscenate) rămîn fără 
îndoială nobile.

D. IONAND î „Escapada" e 
ceva mai organizată ți mai 
cursivă, dar sînt Încă prea multe 
lucruri forțate, trase de păr.

NICOLA ELM : Din păcate, 
paginile nu cuprind deeit versi
ficări modeste, confecții uscate, 
fără har, fără ecou. Poate In pro
ză să fie mai bine (ne-c puteti 
trimite pe cea mai bună) dar lu
crul cel mai important în mo
mentul de față este să vă pregă
tiți pentru continuarea studiilor 
și să vă găsiți un echilibru și un 
făgaș.

IOAN ȘERBAN : Un început 
promițător, din care nu lipsesc, 
firește, nesiguranțele și inexpc- 
riențele inerente. Bune semne 
de perspectivă, mai ales în „Le- 
^nda ghioceilor", „Jurnal", „Un 
nrl de iubire", „Puterea obișnu
inței".

EDGAR VANIA: O poveste 
cam trasă de păr, cil situații ne
verosimile, nemotivate psiholo
gic, cu alunecări In trivial, dar 
și în melodramă ieftină și stri
dentă. Scrisul, destup de rudi
mentar gi neglijent.

TENIS RODILICA : Primele 
Impresii nu slnt tocmai favora
bile. Dar fragmentul e prea 
scurt și can. răvășit, nu ne dă

destule elemente pentru o apre
ciere întemeiată și cons is ier. IA.

A. SCORTARL : Se pt»:e 
spune că există unde semne z* 
rice, chiar dacă versul nu e 
Încă destul de sigur de sine ți 
lipsa de experiență mai are un 
cuvînt de spus. Să vedem ce mai 
urmează.

T. BOROSCH1 : Lucrurile în
cep bine, dar. după ciieva pagiru. 
apare o intrigă foarte compli
cată, cam confuză ți expediată 
cam prea sumar ți aglomerat. 
Râm ine sâ intervenit! cumva : 
ori desprindeți povestea centra
lă din acest păienjeniș, ori dei- 
fâyurați cum trebuie, echilîtnt. 
toate firele interferențe (ceea 
ce, firește. implică dhnensiuai 
mai ample, poate chiar la nive
lul unui roman).

V.P. GAJ ! Cele mai mu’te 
slnt niște confecții metaforice 
care simulează poezia, agiând 
aceleași și aceleași vorbe (un 
^stoc“ destul de sărac ți manie
rist). Citeva reușesc să «e apro
pie mai mult de poezie, mai 
ales „Din visurile mele", „In 
carnea cuvintelor" (...dar să peți 
vede, snptil, etc. sînt lucruri 
inadmisibile pentru cineva care 
aspiră la poezie !...).

CONST. PAlANGEANU : Su
biectul e forțat, incredibil. în
cropit și desfășurat cu stingăcie 
gi naivitate, scris destul de pri
mitiv, rudimentar.

Felicia, C. Dochian, Dumitru 
Buizoi. B. Horas, G. Vlad, N.A. 
Vest, P. Găman, T. Rusu, I. Tă
tar : Confirmăm primirea și 
mulțumim din toată inima.

N. Mihăescu, Cătălin Cristian, 
llie Bocăneț, G.N., Gurlup Gh., 
Ștefan Morindău, Ion Roman, 
Robert Kocher, Leonida M. (mai 
bine, in „Pietre și oameni"), Chi- 
riac Samoilă, D. Roșu, Stan Răz- 
van, Eugen Roșea, Ovidiu An

ton. Astalaț Ififia. Tera. I»- 
liaa Olani. Marian FarasdMv, 
Gliceria Tuia. Melania Cin- 
giaiw. llie Argintam. Dnrian 
lain. Ana Andrn. Mircea Panca
rta. Sorin Peirr'ra. Victor Gur- 
lea. Tmian CWra ținu L 
(Craiova). 1. Mimn. Sehvnrti 
Bnwiaknwvăi (o-. <_ tn -1= noap
tea asta*. „Disperare'), laeoh D 
Gh- Fr trata ParaitftL Bngdna 
Serbnn. Gh. Vileennu. Pani X 
Larin, Im TWnr. Barar lnan 
C. Maieiaș SIMm. E— H Mnchi- 
(m. LLG. 9tefna Mihai. A. 
Saaral (?). Angela Adria (re*-*. 
In „AbnenU". JRugăTI, G. Adri
an. VL G terța. Gleă Orhenaa 
Dan Malriaieana (adr«an-ri 
unui ziar). Adriana Marinam. 
Mărim Sirtea. Ioana Vira*. Gh. 
Lricr AL Daanne. lce Bere- 
nn. AnBrei PaL Maanm Efenn 
Daina. Inaaa Marile na Dfeora. 
Ștefan Manele. Ciprian Sâleea- 
■a A. Tristan, Virgil Nma. S. 
Vmnea. Balta Du. T. Bora. 
Marta Camelia Arodaa. Adriana 
Puia. A-N-. D. Stelîaa-Onaa. 
Cinica Sa imam, lan Diaeaan. 
Roata M. lan. Ui Hafa-E*in. 
Dan Stanca-MaJef. Vatra Mlteai 
Moidavaa Nit. Dara : încercă.-! 
de nivel mode i Mita Sarin 
Gbeargbe Bna : Sînt unele ten- 
ne, merită ii i tini iți.

MANUSCRISE N EI SC A LITE ?
..Pentru pace”. ..Anonimă”. „Or
fan ui, etc. ; ..Drum de nimfă”. 
..Chipuî tău“ (texte indescifrabi
le) ; ..Fantoma universului”, ..E- 
sențe“. -La teatru", etc. : ..Ipo
teza primăverii". ..Studenția și 
iubirea", etc. : ..Moartea iubirii”. 
„Hotarele iernii". ..Lasă-mă «ă-ți 
ghicesc", etc. ; „Fetei cu pulover 
senin", „La teatru", etc. ; „Glas 
de poet", „Glasul iubirii", etc. ; 
„Humus fierbinte", „Primăvara 
noului început".

Geo Dumitrescu

N. R, Manuscrisele nu ne îna
poi azi.

Fereastra
Arunc un pumn de poeme pe fereastră 
calde, moi, pe pirtii de aer 
ploaia crește ca iarba
viorie lacrima pescuitorului se îngroașă 

deasupra serii 
amurgul ca o vitrina încărcată 
iși rărește lucrurile carnivore.
Tu du-te acasă, tu pleacâ din piață 
fintina azvirle nu știu ciți litri 
de neliniște intre douâ bătăi de clopot 
ir cămin a ceai și a singurătate se intîmpiâ 
Sa fac ordine — zic
să netezesc perna și fața de masă 
fereastra — dreotunghiul meu 
ae legătură cu dincolo 
deschid fereastra
deschid larg-larg fereastra 
mă biciulesc pîrtii de aer 
Să fac ordine - zic 
să nu mă gîndese 
sâ foc orcane
on»c pe fereastră un pumn de eenuțA.

MONICA KOHAN

Singurătate
De sirgu’dtoie
s*jfleteJ t: sa mută în lucruri
toworâs* toî pentru ea re
d"n and in and te bucuri

ae Fngixătota
hi piecteri -n neștire penri de «baros
s — Mă V «e tore de 
p*ecu* ae florie fără miros

de s<-*<gurahat e
euftw» o«*tin core nei mai ae aer 
c»*«ni pev m țt' Wfrșură cosa 
ea bara-g -cei pe coer

te întrebi ce cărți moi sm< ee ecoe 
si iți numeri neîndurător ridase : 
acesta sânt m î

de singurătate
locuința ta e a Wisuiâ broră
rr cure tăexua domnești
băt-i-ă do—ușoara.

B.9U RADU

Condiția spațiului
Oare cine plinge. 
de plouă otît ?
Un om de pe Soare 
se plinge câ-l cald.
Copilul nostru 
învață sâ zboare. 
Un coș de gunoi 
rostogoli ndu-se prin spațiu 
e tot ce-a rămas 
d'n civilizația dispărută.
Poate vom găsi p alte urme.
dar unde sâ le căutăm î
Noi mergem la masă : 
ni se proiectează un 
cu hrană verde ; 
apoi inghitim pdulele. 
Pe lingă coșul de guno; 
trece un embrion cosmic; 
ccola unde se va opri 
se va naște a nouă civilizație.

GABR1EI DOROBANȚU

InstaM Sr^e«H • ie Sehea Brasawlw”
Q c «epos t-a dbesch să ia Teat ui Foarte Mic)

Dtral eăceix
Defila, cai »x> -eweaal tfn carter 
e<a dereeui moca kw.
Em foone g-es.
F d*n oceostâ cauză
g^-c ca un tnen feacăreat
eu eaăMe> ră^ ți 
de pe «roat.
Se ■ to*cM ocomL eeami. 
bocănind d> s ca-naie h» de boz. 
cu ganarai s-a_‘ da metona, 
pe trecee e de mornuaă neogrâ

NKOLAE ALEXANDRU -VEST

Neștimd
Nu mina de om a ofilit erinul 
despârțind in tăcere zăpezile 
adevărate de zăpezile 
din vis 
pitit în această Româ 
a culorilor eterne 
nu sufletul meu e de vină 
sfios ca un nud 
nici marmora statuilor care 
se crapă nici 
petalele scuturate 
pe caldarim 
că neștiind Imi vine 
să mă imbăt cu lacrima 
din ochiul 
dumneavoastră...

G. M. BUCOVICIOR

Despre mișcare
De ce nâscuțll lumii întinde attta-n neființă 
poate că ei sînt briza caldă ce adie 
in Univers susținindu-l bunul mers 
și lată viitoare mame cu pintecul vibrant 
asemeni unui radar captînd 
misterioasa lor mișcare multivisatul belșug 
de cite ori se naște cite un prunc lumea 

se grăbește 
să-și modeleze un început de veșnicie 
după chipul lui toata lumea 
e-n stare să exalte și-un dumnezeu fără 

măduvă 
puricindu-se de păcate ca o femeie 

deșucheată 
la bătrrnețe dar cine dăinuie mai mult 
decit ii permite condiția sa cuibul neagă 

pasărea dedată trîndăviei.

MIHAI CRA1ESCU

Proze
Cartea mea a fost trasă la sorți. 
E un as ? E un popă ? O damă î... 
Alte metamorfoze pe hărți. 
Altă inflație, altă panoramă...

Mucenic al ceasloavelor noi 
Harnic ochiul imi umblă prin lume*: 
To< mai rar trece carul eu boi 
Pe drumul creației bune...

N<nge ai flori de cuarț, 
Lnpteie-i calcar de-a vreme, 
Joșii se văd mai inalți, 
Dor prozele nu sînt poeme...

ALEXANDRU PRIBOIENI

Artă la Horezu
nu șt fu «d mai fie undeva tirinte, ața 

cum se intimplă In acexte zile la Ho
rezu, In ținutul de legendă al Vllcei. 
toate culorile țl blindele lumini, tmulxe 

parcă din minunea răsăritului, ale acestei țâri. 
Nu știu să mai fie adunate altundeva, dedt aici 
culorile ți luminile noi dar și cele vechi, in sta
rea lor vie și continuu proaspătă, ale Bucorinet 
și Olteniei, ale Argeșului, Ardealului șl ale sfin
tei Moldove. Și, fără îndoială, nicăieri in lum«, 
nu se află adăpostite la un loc atitea comori de 
o tulburătoare frumusețe, cile pot fi privite det- 
chizmd in acest prag de vară poarta înflorați 
a tirgului ceramicii populare românești, „Coco
șul de Hurez”, aflat, iată, ta a zecea ediție, ju
biliară.

î Pentru orice iubitor de frumos, pentru inseta- 
fii de cunoaștere, pentru oricare om cu darul 
simțirii, o călătorie in aceste zile la Horezu e- 
chivalează cu o minunată fi irepetabilă desco
perire. întregul univers al poporului nostru, le
gende știute doar de meșterii care, cu migală ti 
trudă, dau viață lutului ars, povești aflate de la 
strămoși sau închipuite de olari in aplecarea lor 
neobosită asupra roții ți bobului de argilă, pol 
fi descifrate, odihnindu-ți o clipă ochii pe amfo
rele și talerele așezate, intr-a înțeleaptă orin-

duială, pe acoperișul și fn pridronil eărsfetef 
din lemn, construite pe platoul de la l9Ste}art“, 
sau pur ți simplu, pe cocorul de iarbă ee crește 
aicL

Nu lipsește de la acest spectacol rtedif. ăe • 
mare valoare artistici, nici preistorica roată a 
blaruluL Se tatrec ia ea. seulptind H pasta ^oa
le de lut cu degetele ți podul pahacx s
cm tocul de cor» sa cu fulgul de nocirise. pe 
discul de luni plsud al ttrârhinh. grha;-
ce. h« care este sintetizat «« iarrvț 
iopic. re întrec, spuneam. eop.i n rrOxr. t*- 
tiști ale căror nuuee sînt inse'ise. de zzrz—.. -~- 
manualele de artă, sau tron ixeepi‘c*x.
că organizatorii tirgului ceramic»! populare ro
mânești de la Horezu, 15 la sumar, intre cart 
numim aici Comitetul județean Vilcea pentru 
cultură, ți educație socialistă. Muzeul sațului fi 
de artă populară. Institutul de eereetări etno
logice și dialectologice București ți. nu H ulti
mul rină, factorii de răspundere de pe plen lacul 
iți propun, prin reeditarea acestei tradirur^ale 
manifestări in cadrul generos oferit de fettrre- 
iul național „Cuifarra României*, pe itngd popu
larizarea creației origineie fi «aleuzire, streu- 
larea ți întinerirea continuă fi acestei arte.

Or, c vorbi despre asigurarea coafeusUAțu

de 22 Ci 21 mal BB. la Boruresti.. 
iac aedtata de hacru ale Btroahn Uniunii 

iar tn uleie de M ci 31 mai ÎMI
« «mz mjc ~irri ComobaJm Unimu Scriito-

ȘEDINȚE Dl LICRU LE l’MUMA SCRIITORILOR
în

s

Ethosul diversității
Urmare din &ag. 1

prin oameni și națiuni distincte și expresive. 
Culturile lumii au caractere particulare, dar se 
unesc și chiar se aseamănă uneori, prin efortul 
lor de aprehendare a „necunoscutului". Avem 
aici o viziune profund democratică și modernă 
asupra culturilor, pornită dintr-o adincă simpa
tie față de umanitatea prezentă, trecută ori 
viitoare. Tot matricea stilistică, acest complex 
de factori „bizari" îl conduce la analize subtile 
ale fenomenului cultural românesc (unele de
vansate, cele mai multe insă de bun simț) și 
la încadrarea lui in complexul spiritual euro
pean. (Spațiul mioritic). Alte metode mai pre
tențioase l-au judecat mult mal unilateral, une
ori negindu-i cu totul valoarea și existența. Din 
același motiv, egalitarist, respinge și teoriile 
mesianice apărute atit în alte culturi, cit și in 
cadrul autohton. Democratismul său spiritual se 
axprimă de asemenea și în atitudinea față de 
știință, care e, la rînduJ ei, o creație in ter
meni stilistici, Incit, intre tipurile diferite de 
știință, elaborate de-a lungul veacurilor, nu 
vede altă diferență, în nici un caz una valo
rică, decit o diferență de aspect stilistic. Apoi, 
in Religie și spirit vrea să pună în lumină 
..importanța fundamentală" a categoriilor abisale 
„pentru constituirea valorilor religioase" fără 
exclusivismele pe care le manifestă religiile în
seși (și adepții religioși) in raporturile dintre 
ele : „Se înțelege de la sine că circumscriind 
astfel viața spirituală Indică, grecească sau 
apuseană, nu facem decit să schițăm in chip 
preliminar o situație, fără de a mărturisi cu 
aceasta vrea preferință. Un cercetător al cultu
rilor e silit, printr-un grav angajament spiri
tual, să-și treacă oarecum sub tăcere preferin
țele particulare, cit privește feluritele forme ale 
geniului uman". Obiectivitatea e însușirea me
todelor îndreptate scientist spre realitate. Con
cepțiile metafizice sint, de obicei, exclusiviste 
și partizane, judecind și sistematizind. din un
ghiul unui concept sau al unei valori privile
giate. De unde atita obiectivitate, maj mult 
decit științifică, in gîndirea unui „metafizician" 
ca Blaga ? O cultură străină trebuie lăsată „să 
se infiripe in fața noastră potrivit normelor 
sale intrinseci" ; „Ni se cere așadar să ne ajus
tăm perspectivele și ocheanul la conformațiile 
proprii peisajului" iar nu să vorbim de „defi
ciențele" altor culturi". Culmea culmilor, „me
toda" stilistică rezolvă și problema raportului 
dintre individual și etnic, care produce atitea 
disensiuni în conștiința literară a veacului nos
tru. Doctrinele naționale sint net antiindividua- 
liste, doctrinele individualiste sînt profund an
tinaționale. Blaga se întreabă: „Cum trebuie 
să înțelegem raportul dintre „individ" și „co
lectivitatea etnică" ? Este colectivitatea etnică 
o unitate reală ? în ce măsură ? Este individul 
numai un „exponent" al etnicului ? Sau etnicul 
este o simplă umbră abstractă, real fiind nu
mai individul ?“.

Răspunsul se află în același termen de ma
trice stilistică, „alcătuită din categorii abisale, 
discontinue, dar sinergie șt arhitectonic combi
nate", care are darul să așeze pașnic alături 
concepte făcute parcă să se împungă și să se 
extermine recioroc. Tocmai pentru că e un con
glomerat de factori care se unesc dar se ți 
ODun, se stabilizează dar se și modifică de la 
individ la individ și de la epocă la epocă (aici 
nici istoricul nu se opune etnicului). Ti e pro
prie o „elasticitate" demnă de toată lauda. în 
stare să se modifice cu fiecare operă indivi
duală, rămînînd ea însăși neschimbată, să per
mită indivizilor să curgă liberi prin apa ei, 
în orice direcție, chiar să sară din ea, dar sa 
revină totuși în această apă : „De la etnic la 
individ nu se trece nici ca de la substrat la 
exponent, ca de la substanță la accident, dar

nici ca de la abstract la concret : de la etnic la 
individ se trece ca de la un complex numeric 
mai redus, la un complex numeric mal amplu 
ue categorii abisale. Niciodată individul nu va 
fi deci un simplu exponent al etnicului, fiindcă 
individul posedă totdeauna alături de catego
riile abisale, ce aparțin etnicului, mai multe 
ori mai nutine categorii abisale, ce-i aparțin nu- 
. idi lui". Nici mediul nu e o „simplă abstrac
țiune", nici individul un simplu „exponent", ci 
ambii sint realități concrete, vii, care se dife- 
icn^iază fără să se nege. E un mod foarte sub
til de a percepe și explica relația existentă 
între particular și general, intre stare și miș
care, intre tradiție și inovație. în concluzie 
Blaga combate firesc „simplificările" care reduc 
creația la un aspect univoc, și care duc uneori 
chiar în „impas" „destinul creator al omului". 
Amendează mai intii transcendentomania, de 
pildă iconoclasmul medieval, care distrugind 
icoanele, anulează și interzice efortul creator 
al omului. Amendează apoi, cam prea în bloc 
imediatomania modernă, „anarhia spirituală", 
„dezagregarea stilistică", proprie culturii din a 
doua jumătate a secolului al XIX-lea și din 
prima jumătate a secolului nostru. Dar criti
când extremismul imediatomaniei Blaga nu 
avansează o idee antiindividualistă, cum părea 
s-o facă, destul de grăbit, și numai pentru mo
ment, in Eonul dogmatic. El construiește, in 
fapt, un concept de valoare estetică prin care 
tinde să justifice varietatea și originalitatea va
lorilor artistice Intr-un spațiu mai vast decit 
cel european modern.

în Artă și valoare, de pildă, multiplicitatea 
11 apare din dozajul diferit al unor elemente 
polare, al universalului cu individualul sau al 
„canonicului" cu „originalul". în diferite epoci 
accentul s-a fixat pe un do! sau pe altuL In 
arta clasică termenii polari se află în echili
bru. în cea bizantină accentul cade pe „canoni
ci ta te", iar spontaneitatea, originalitatea trec 
In penumbră. „Arta romantică ne izbește prin 
saturație conCTetâ... prin originalitate. Dar atit 
arta bizantină cit și arta romantică ar înceta 
să fie artă, dacă aspectele accentuate nu ar fi 
dozate cu elemente polare". Din jocul celor doi 
termeni așadar se naște însăși diversitatea tipu
rilor artistice de-a lungul veacurilor, iar nu nu
mai In epoca modernă. Căci originalitatea pen
tru el nu e proprie numai culturilor actuale, 
care se declară ca atare, d tuturor valorilor 
create de-a lungul istoriei. Iată un gust In
tr-adevăr generos. Nu ne mai miră acum că 
Blaga apăra spiritul dogmatic medieval de „ex
clusivismul..." gindirii moderne 1 Originalitatea 
ia la el înfățișări istorice și chiar cosmice. (în 
Diferențialele divine elaborează o cosmologie, 
riscantă sub aspect științific, eu scopul de a 
dovedi varietatea și libertatea întrupărilor in
dividuale în cadrul altor regnuri, la cristale, 
plante, animale, ea si la om). Un ethos modern, 
însetat de eterogenitatea făpturilor umane, a 
popoarelor și a epocilor istorice, stă la temelia 
categoriilor stilistice care „nu sînt ecumenice, 
ci variază de la regiune la regiune, de la popor 
la popor, de la timp la timp, de la individ la 
individ și uneori chiar in cursul vieții unuia 
și aceluiași individ".

Blaga obține astfel o imagine a lumii neștiută 
mai înainte (cînd religiosul zdrobea ființa par
ticularului ,sau cînd individualul uita de ființa 
generalului) ; o imagine Întemeiată pe valoa
rea diversităților umane concrete, care numai 
prin suma eforturilor lor spre spirit pot atinge 
un sens complex și viu (în același timo) al 
unității. E sensul lumii pe care o căutăm azi, 
cînd vrem să fim fiecare noi înșine, dar sa ne 
întîlnim cu efortul creator al tuturor popoare
lor și indivizilor care au existat, care există și 
vor exista în istorie.

Un nou
muzeu
Urmare dsn pag. I

ria Bomefi. Paul Gherasfcn. FWfca Nk*uliu« 
Marin Gherasim. Mihai Horra_ Im Gheor
ghiu. Sorin Dumitreacu. OvMtau Mfiiiec, Bucu- 
lei, Bițan, Mirm Podranu. FLonn Drago- 
mi r și alții eițiva. Felul cufit dnt Mi
zate lucrările in cele gasc fr*Aperi prile
juiesc pe lingă confnntarea neaasari ■ ce
lor de astăzi cu valorile noattre aepieritofire 
și bucuria meditației asupra eemnificației 
operei de artă, a rostului rt in formarea 
morală, in modelarea conștiinței finim bine, 
iubire și frumos. De un astfel de muzeu 
ca cel din Rimnicu Vilcea a-ar txjcura orice
oraș european.

<A expri- 
pinzelor și a celorlalte 

istoria poporului nostru 
prag da transfigurare prin 
In care ea irae din timp 
de universaJîtiu și perm a- 

pentru spațiul nostru apiri- 
stai in istorie 

Înrădăcinat locului și deschis 
captînd universul.

Spațiul acestui nou muzeu vri 
me prin așezarea 
obiecte de arta 
ajunsă la acel 
opera de artă 
devenind aptă 
nență totodată 
tual. Cum sk fii profund 

în același timp

Opera de artă are acest dar de regăsire 
a iui „acasă", de liniștire a ființei în 
preajma celor de acasă, de isihie in cele 
adesea neluate în seamă ale naturii fi isto
riei unui popor. Brâncoveanu in bron2 in 
preajma unui păstor mioritic ce-și poartă 
oaia in spate datorat sculptorului Vaaile 
Corduz deschid muzeul : păstorul șl Brân- 
coveanul sînt cheie de aur in acest ținut de 
jertfă și transhumantă unde oierii Transil
vaniei sînt prezenți pe sate ca Băbenl, 
Vaidei lingă turlele brăncovenești pină 
astăzi.

Apoi ocrotită de auriul bizantin al icoa
nei medievale din ținutul basarabie este 
suspendată bolta octogon a iui Paul Ghe- 
rasim care dă verticalitate și deschide cos
mic locul. Urmează țăranii lui Ressu șl
Ghiață lucrînd pămintul sau sărbătorind In 
straiul lor bucuriile lumii apoi vin florile,
natura și ultima sală In care apare vatra, 
fereastra pe un perete este poarta de aur 
a Iul Marin Gherasim prin care simți cum
spațiul întreg dobîndește carate nepieritoare.

ITLVERAR1I SCRIITORICEȘTI
• Cu prilejul .Zilelor cultural-educative" or

ganizate de Comitetul județean pentru cultură 
d ertacație «onaliită Argea, la împlinirea cen
tenarului Bibliotecii județane, un grup de scri
itori in frunte cu George Macovescu, președin
tele Uniunii Scriitorilor, a întreprins in ziua de 
2 iunie IBM, a vizită de documentare pe plat
formele industriale de la Curtea de Argeș, par- 
ticipînd lotodată la unele manifestări cui tur si
li terare la Pitești, in cadrul colocviului ^Mește
rul Manole”.

Oaspepj au fost primiți de tovarășa Cecilia 
Sta■, membru al C.C. al P.C.R., secretar al Co
mitetului județean de partid Argeș. La primirea 
grupului de acnitori au foot prezenți : prof. dr. 
Petre Popa, președintele Comitetului județean 
de cultură și educație aocialistA, Serptu Nicolae*- 
ra. redactorul șef al revistei „Argeș", Gheorghe 
Stănculescu, redactor șef adjunct al ziarului 
„Secera și Ciocanul". Maria Ciobănel, vicepre
ședintele Comitetului Județean de cultură și e- 
ducație socialistă, scriitori și ziariști din județul 
Argeș.

Grupul de scriitori a vizitat la Curtea de Ar- 
șeș minăstirea, hidrocentrala și barajul de la 
Vidraru. întreprinderea de porțelan menaj, Iar 
la Pitești — Muzeul județean. în sala Bibliotecii 
județene, acriitorii au oferit o seară de poezie. 
A urmat acordarea premiilor Comitetului jude
țean de cultură și educație socialistă cu prilejul 
primei ediții a ciclului de manifestări „Arges- 
ais '90-'. Pe baza propunerilor juriului și ale 
colegiului de redacție al revistei „Argeș" au fost 
distinși pentru sprijinul acordat activității lite- 
rar-artistice poetul Ion Bănuță șl dramturgul 
Paul Everac. De asemenea, a-au acordat premii 
tovarășilor Silvestru Voînescu. directorul Biblio
tecii Județene Argeș, lui Dan Giurea, redactor la 
revista „Argeș", graficianului Romulus Constan- 
tinescu, lectorului universitar Adriana Băjena. 
Premiile revistei „Argeș" au fost obținute de ar
tista plastică Mariana SeniM-Vasiliu, actorul 
Dem Niculescu, dirijorul George Gomoiu, poeta 
Maria Constantinescu, criticul șl istoricul literar 
Mihail Ilovici, prozatorul Mîhail Diaconescu. 
Pentru un volum de debut, distincția a fost acor
dată lui Stelian Zamora. Festivitatea a fost în
cheiată de corul „Ars Nova" și trio-ul palatului 
culturii din Pitești.

La aceste acțiuni au participat : George Maco- 
vescu, președintele Uniunii Scriitorilor, Traisn

sport Fluierul
• Imediat după ce a fost recunoscut drept eel , 

mal bun arbitru de fotbal român !□ sezonul lfllfl— 
1980, Nicolae Ralnea a arbitrat foarte slab, influen- 
țind prin deciziile sale finala CupeL O partidă In 
care nici cel mal înfocațl suporteri ai echipei din 
Timișoara nu mai sperau după primul gol decit li
mitarea proporțiilor scorului (amintirea acelui 1—1 
era Încă prea proaspătă) s-a transformat Intr-un 
spectacol comic in care motanul (Steaua) era prins 
în gheare de șoricel („Poli" Timișoara). Nu vreau 
nici să exagerez valoarea steliștilor șl nid sâ mini
malizez meritele studenților. Este limpede Insă eă 
eliminarea luj Răducanu, la care s-au adăugat acci
dentările iui Stoica șl Dumitru (primul a ți părăsit 
terenul), a dezechilibrat partida. In continuare, 
vrînd sâ compenseze și să recompenseze. Ralnea a 
anulat două goluri perfect valabile (pentru fiecare 
echipă unul), derutlndu-ne și mai mult. Dacă a- 
cesta este nivelul celui mai bun arbitru... Arbitra
jul lui Ralnea nu a fost părtinitor, a fost slab. Și

astfel un campionat șl o Cupă dintre cele mal me
diocre au sffrșit prin a avea în frunte o echipă 
merituoasă, dar capricioasă (vezi și ultimele me
ciuri ale ei) — Universitatea Craiova șl o echipă 
dîrză, dar fără valoare, abia scăpată de retrogra
dare — Poli Timișoara. Acestea două ne vor re
prezenta In cele mal Importante competiții euro
pene. Șl daeă de Ia prima așteptăm unele lucruri, 
de la cea de a doua nu prea. Am putea H lpocrițl 
ți atunci am scrie că printr-o moblHzare exemplară. 
£rin..., ne bate insă glndul că Poll a noastră s-ar 
putea Intllni eu Feynord și...

Pe locul 2, șl Intr-o parte șl In cealaltă, Steaua. 
Echipa militară a-a destrămat pe parcurs, „reu
șind" să rateze totul. Steaua a pierdut campionatul 
pe teren propriu, unde a suferit tnfringerl la fel da 
surprinzătoare ca și unele victorii ale sale din de
plasare. Cupa a pierdut-o în zece oameni, e drept, 
dar de la 7—1 Ia 1—2 e o cale prea lungă, parcursă 
fntr-un timp prea scurt. Nu știu ce a făcut precis

membri ai colectivelor redacționale si ai consi
liilor de conducere ale celor trei reviste supuse 
analizei, alții redactori-șefi ai unor reviste edi
tate de Uniune, care nu sint membri ai Consi
liului Uniunii Scriitorilor.

Pe marginea nroblemeior înscrise în ordinea 
de zL la dezbateri, fie in ședințele Biroului, fie 
în cadrul plenarei Consiliului Uniunii, au luat 
cuvintui scriitorii: Paul Anghel, Alexandru 
Andriteiu. Alexandru Bălăci. Teodor Balș, 
Gcorgfe Băliiță. Ștefan Bănulescu. Ana Blandîa- 
aa. Gen Bogza, Radu Boureanu. Augustin Bu
cura. Nina Casslan, Constantin Chir hă, Mircea 
(Doha nu. Șerban Cioculescu, Aurel Covad. 
OvidL S. Croh măi ulcea nu. Dan Crlstca, Dan 
Deșlia, Gabriel Dtmisiana, Mlreea Dlneșcut[ 
Ștefan Aug. Doinaș, Domokos Geza. Anghel 
Dumbrăveann, Geo Dumitrescu, Zoe Dumi- 
ireseu-BusuIenga. Dan DutefiCU, Fădnr Sandor. 
Laurențiu Fulga. Galfalvi Zsolt. Romulus Guga, 
Hajdu Gyozo, Traian Iancu, Ion lanoși, Mihai 
Isbășescu. Fugea Jebcleanu, Leiay La jos, Cor- 
■eliu Leu, Nlcmlae Manolescu. ileana Mălăneloin. 
Făaafl Neagu. Vasile Nieolescu. Constantin Ni- 
«ipeami. loaniehie Olteanu. Octavian Paler, 
Gbrarghe Pfinț, Sânziana Pop. Dumitru Radu 
Popesra. Caline» Rai ea, Aurel Rău, Valerin F 
Râpeana. Vaaile Rebreanu, Mircea Sântimbrea- 
■ a. Eugen Simion, Mircea Horia Slmlonescu. 
Marin Sorescn, Niehita Stăneseu, Franz Storch, 
Cornelia Sturzu. S2ilagy| htvan. Dan Tărchilă. 
Mircea Tamuș Dorin Tudaran, Constantin Toiu, 
Mircea Zaciu.

A luat, de asemeni, cuvintui Crlstea Chelaru. 
viceDreședințe al Consiliului Culturii ei Educa
ției Socialiste.

Lucrările ambelor organisme au fost conduse 
ie George Macovescu, președintele Uniunii 
Scriitorilor.

Iancu, directorul Uniunii, Ion Bănuță, Vasile Ba
ran, Constantin Bârbuceanu. Liviu Bratolnveanu, 
Dan Cristea, Corina Diaconescu, Mihail Diacones- 
cu, Constantin Florea, Ludmila Ghițescu, Mîhail 
Ilovici, Ștefan Iureș, Emilia St. Millcescu, Nico- 
lae Moraru, Constantin Nisipeanu, Otilia Nico- 
lescu, Elisabeta Novac, Mihai Novicov, Al. Gheor- 
ghiu-Pogonești, AI. Raicu, Dan Rotaru, Dorin 
Tudoran, Gheorghe Tomozei, Haralamb Zinca, 
Horia Zilieru.
• A luat ființă un nou teatru muncitoresc în 

Capitală : „Platforma Măgurele", patronat de 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra". Premiera a 
avut loc la 4 iunie cu spectacolul „Sîmbătă la 
Veritas" de Mircea Radu Iacoban — regia : Pe
tre Popescu, scenografia : Doris Jurjea.

• ija Aninoasa — Gorj — localitatea care a 
avut intre 1935—1939 o editură, a luat ființă un 
cenaclu intitulat „Cuvinte potrivite".

• Orașul petrochimiștilor de pe Trotuș a găz
duit în această săptămînă, tradiționalele „Zile 
ale culturii călinesciene", manifestare ajunsă la 
cea de-a Xlî-a ediție.

B FIII IALOMIȚEI. Ohiceiul de a invita acasă 
pe cei plecați și realizați în diverse domenii din
colo de granițele locurilor natale a-a generalizat 
la noi și prilejuiește sărbători de o semnificație 
care depășește localul. Prima Intîlnire a Fiilor 
Ialomiței a avut loc pe 31 mal și 1 iunie și face 
parte dintr-o suită de acțiuni culturale ale ju
dețului Ialomița prin care se încearcă valorifi
carea unui fond cultural ignorat pînă acum. 
In 1977 la Slobozia s-au sărbătorit 100 de ani de îa 
Înființarea presei ialomițene .trecere în revistă a 
unui bogat număr de publicații ca și necunos
cute cercetătorilor. Invitații au fost primiți de 
tovarășul prim-secretar Ion Tarachiu, care a 
rostit un cuvînt de bun venit, intelectualilor și 
artiștilor întorși pentru citeva zile acasă, de tov. 
Gheorghe Glodeanu, secretar cu propaganda al 
județului, și de alți reprezentanți ai forurilor 
culturale locale. Programul a cuprins vizitarea 
Muzeului etnografic județean Ialomița cu o sec
țiune ad-hoc închinată personalităților cultura
le. artistice, științifice, originare de aici, vizita
rea Combinatului siderurgic Călărași șl Stațiu
nea de cercetări agricole Mărculești. Au fost 
prezenți între alții : George Axinteanu, Niță An- 
gelescu, Alexandru Deacu, Radu George, Vale- 
riu Gorunescu, Gheorghe T. Neagu, Constanța 
Elene Patrichi, Nicolae Rădulescu, Octav Sar- 
gețiu, Mihai Ungheanu, Ioan Vlad, Vasile Veti- 
șanu.

Răducanu. părerile sint Împărțite. Unii spun că a 
Înjurat arbitrul, alții că și-a lovit adversarul cu 
pumnul. Nu am văzut, nici nu am auzit, insă, ști- 
lndu-t antecedentele, ne este greu să credem că 
merita cartonașul roșu. Părerea multora este că, 
încă sub impresia puternică a festivității ce i-a 
fost dedicată, Ralnea a încurcat cartonașele, scoțln- 
du-l, din greșală, pe cel roșu. Nu ar fi prima oară 
cînd acest lucru 1 s-ar întîmpla unul arbitru, fie el 
bun șt corect. De aceea gestul imprudent a fost ur
mat de un lanț de greșeli, falsificînd datele întîl- 
nirll, scoțlnd un Învingător neașteptat. Dar gîn- 
dlndu-mă la felul cum a pierdut In fața lui Nan
tes, nici de Steaua nu-ml pare rău. Cel mal rău 
lml pare de C. S. Tîrgovlște, de Olimpia Satu Mare 
și (mai puțin) de GlGrla Buzău, echipe care au re
trogradat, deși nu sînt nici mal bune și nici mal 
slabe decit toate celelalte. Poate că șl aici fluierul s-a 
auzit uneori altfel decit se aude el în mod obișnuit.
Ca un corn de vlnătoare, de exemplu.
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Poeme do

LUIS ROSALES
• Poet de mare pretligia gj critic literar, Lui* Rosales (născut la Grenada tn 1910) 

aparține ilustrei generații *27. Academician director al revistei Nueva Estafeta, Rosales 
este laureat al unor importante premii printre care : Premiul Național de poezie (1951), 

Premiul Național Miguel de Unamuno (1972) ți Premiul Criticii (1972).
Bibliografie selectivă : Abril (1935), La casa encendida (1949), Rimas (1951), El con- 

tenido deL carzon (1969), Las puertas comunicantes (1975), Diario de una resureccion (1979).

Autobiografie
PRECUM NAUFRAGIATUL METODIC CARE 

NUMĂRA VALURILE CE l-AR AJUNGE 
SA MOARA 

și le numără și, pentru-o evita erorile, le 
numâră iar, 

pinâ la ultimul, 
chiar și pe acela ce are-nâlțimea unui copil 
și-i acoperă fruntea, 
astfel eu am trăit cu o vagă prudență 
de aal de carton in baie, 
știind că nicicînd eu nu m-am inșelat cu 

nimic, 
ci cu lucrurile doar pe care cel mai mult 

le iubeam.

Vina colectivă
O TRUDA ESTE ZĂPADA, NU DOARME 

NICICÎND, 
nicicind nu poate dormi ; cea din urmă 

zăpada 
poate nu va cădea, poate nu va putea 
să lege apa din nou in albul 
vremelnic al mîinNor sale ; da, miine 
poate nici nu va ninge, ci doar va ploua 
și in privirea lui Dumnezeu vom fi naufrogiații 
unei marți săptâminale și pentru nicicind.

Umbre
Franciscăî Aguirre 

PERFECȚIUNEA POATE NU SE-MPLINEȘTE 
fără-a uita.

Buza 
mărturisește-un sărut așa cum orbul 
nu are alta lumină-n privire doar plînsul. 
Inima acum s-a-nserat.

Umbrele 
sint inalte. Trec încet, 
materne, iți amintești 1 
trupul ducîndu-l parcă de mină. 
Și surisul este la locul său ; știe 
că era un dar și-a trecut; 
știe că sintem 
de fiecare dată mai aproape de-a ne distruge, 
mai apropiați, cu miinile legate, 
de un vis in care se plinge, 

in care se odihnește 
inima plingind.

Timpul este ca un tablou
Conchitei Vihelmi

UN DRUM DESCHIS SlNT OCHII TĂI 
pentru lumina de-atunci, 
pentru lumina de ieri, precum sint cuiele 
ce fixează un tablou ce se rupe.
Și drumul ce ei sint îl urmează 
fără apărarț, il cunosc, 
fac drumul întors din nou 
cu spatele la viață, fără a reuși 
să ajungă ziua de ieri și să-i vadă fața, 
fața aceea din tablou I 

care in noapte
reîncepe să trăiască și să meargă, ștergind 
lumina orizontului 
unde incâ iți duci ochii de mină, 
spre orbireq de-atunci, 
spre zăpadă orbirii, treji, 
matinali, fără somn.

Cu Gerardo 
lingă patul de moarte 
al mamei noastre
ÎNCHIDE OCHII CE PRIVESC 
umbrele celor văzute, 
inchide-i bine. Totul a fost. 
Nicicînd nu vom mai fi de-acum orbi, 
nicicînd nu vom mai fi de-acum singuri ; 
vom vedea în timp ca vom tăcea. 
Nu uita nimic. Nu uita 
ceea ce ai trăit. Respirația ei 
s-a dus împărțind mai mult, 
făcîndu-se mai mică, 
mai imperceptibilă, nu-ți 
amintești ? Vine un moment 
în care viața nu poate 
să sa mai îngusteze, 

și asta este
tot ce ne lasă ! nu a putut 
să umple de viață un gifiit

In românește de 
Teodor Balș

Numele care ne creează
EU ȚIE AȘ VREA SA-Ț1 PUN NUME. 
Un nume de oraș, ți-aș pune, 
un nume de țară in care să nu se vorbească 

vreo limbă ; 
ți-aș pune un nume care să se poată locui 

și nu să se spună ; 
ție care ești umilă și statornică 
ca plicul scrisorii de-adio pe care-nchizindu-l 

se lipește de buzele noastre, 
nu mai mult ca o clipă, 
și ne intirzie, 
poate pentru totdeauna, 
ruptura ;
ție care m-ai creat și ești timpul și bucuria 

mea, 
țic vreau să-ți spun un singur cuvint : 
a naște, este numele tău.

întotdeauna 
se întoarce lumina
CEL MAI FRAGIL DUCEA PE CEL MAI PUR : 
dacă acel rts, acea 
tresărire la marginea cărnii 
la fel unei unde încete 
care orbește apa și-o mișcă 
pinâ ce inima în ea o centrează 
sau precum o ghirlandă 
care ți-ar acoperi trupul și i-ar da 
o istovire de lumină, acea istovire 
a cerului inserat care rămine 
o clipă cu soarele intre ramuri, 
fârâ-a se susține aproape, 
dar umplind lumea, in timp ce aud 
acel ris, acea...

îmbrățișată de o lacrimă
Măriei Dolo'es Acquaronl
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astfel te aflu întotdeauna Imbrotijaiă
de o lacrimă, 

de o lacrimă pe care nu ai plîns-o incâ, 
pe care nu vrei să o plingi, 
pe care nu o poți plinge fiindcâ-i mai mare 

ca trupul tău, 
și nu o poți reține cum lumea nu-și poate rețint 

noaptea, 
și te sprijini pe ea, fâ'â s-o plingi, pentru 

ca să continue să fie alături, 
și dormi lingă ea veghind-o puțin, 
și, fără să ajungi s-o cuprinzi, o susții

in brațele tale cum șina susține trenul, 
și o protejezi de profanare cu viața ta 
pentru ca lumea, micuță, să nu o poată șterge 

în batista ei.

Cel mai curind
Ca și cind tu ai și li 
cuvintul exact, 
îmi era de-ajuns să tac ca să te-ascult. 
Imi era de ajuns să tac, mi-ar fi de-ajuns 
să-mi impreun miinile pentru a fi cu tine, 
să-rai impreun miinile și să intilnesc viața, 
și să simt cind te privesc intiia 
revelație-a lumii, noutatea ei 
care mă urmărește umplindu-mă peste măsură 
de cer și bucurie 
pentru că ai devenit in mod necesar 
total și convinsă 
să fii, in sfârșit, cuvintul, cuvint pur 
lui insuși spunindu-se.

Fără a o ști și aproape 
fără a o spune
TOATE LUCRURILE CARE TE AMINTESC 
cum rămine lumina, fiind căldură incâ, 
intre ramurile portocalului, cind cade noaptea, 
toate lucrurile ce au fost ale noastre in vreun 

moment de viață necesară, 
se adună azi cind iți scriu ca apa ce 

se-mbulzește cind freca sub pod 
se adună astăzi pentru a-mi reface sufletul.

In românește de 
Omar Lara

Mari valori

ale spiritualității românești la capătul firului...

Continuind tradiții mai vechi, interesul 
specialiștilor polonezi pentru istoria și 
cultura poporului român atestă neîndoiel
nic prestigiul crescind de care se bucură 

In străinătate valorile geniului românesc. Apari
ția lucrărilor de ansamblu, elaborate pe baze do
cumentare intențional exhaustive, indică depă
șirea stadiului pur informativ, autorii ambiționind 
interpretări și aprecieri de valoare in spatii de 
referință dt mai cuprinzătoare Historia Rumunii 
(Istoria României), publicată în 1970 sub sem
nătura unui specialist reputat, Juliusz Demel, se 
Împlinește semnificativ prin apariția In 1979 a 
compendiului ilustrat Szluka Rumunii ; la ace
eași Editură a Academiei Polone de Științe cu 
sediul la Wroclaw — Ossolineum.

Sztuka Rumunii reprezintă cea dintîi sinteză 
asupra artei românești considerate în totalitatea 
ei. In țara prietenă, exceptînd unele aprecieri 
inserate in studii consacrate altor probleme, a 
fost precedată de o singură încercare de acest 
fel, al cărei spațiu referențial se limita la dome
niul picturii religioase — MaJowidla scienne w 
cerkwiach Bukowiny (Picturile murale în bise
ricile Bucovinei) de W. Podlacha — publicata 
la Lwow in 1912L De asemenea, lucrările care să 
circumscrie întreaga fenomenologie a artei ro
mânești de la origini pină în vremea noastră lin
sese șl la noi. Există, intr-adevăr, cîteva tentati
ve generalizante — N. Iorga, G. Balș, Histoiro de 
l’art roumain ancien. Paris, 1912 ; V. Vătășianu 
— Istoria artei feudale in țările române, vol. I, 
București, 1954 ; Istoria artelor plastice în Româ
nia, vol. I și II, București, 1969—197Q ; Scurta 
istorie a artelor plastice in R.P.R., vol I, Bucu
rești, 1957 — și nenumărate studii pe probleme 
restrînse, dar nici una nu cuprinde întreaga pro- 
cesualitate a creației artistice românești, dina
mica ei ascendentă. Pe de altă parte, inexisten
ța unor lucrări de istoria artei, concepute pe baze 
teoretice mai noi, modeme, ori a instrumente
lor de lucru elementare — inventare, cataloage 
ale monumentelor de artă râspîndite pe tot cu
prinsul țării — complică și mai mult dificultă
țile bibliografice considerabile, formulate expre=, 
cu care s-au confruntat cercetătorii polonezi în 
finalizarea acestei Întreprinderi pe drept cuvint 
temerare. Iată de ce apariția primei sinteze în 
R. P. Polonă constituie un real eveniment pentru 
cultura noastră, care se cuvine intîmpinat cu in
teres, prețuire și bucurie.

Citatul referitor la originile daco-romane ale 
poporului român, citat ales drept motin al cărții, 
este excerptat din opera Istoria in versuri polone 
despre Moldova și Țara Românească, scrisă in 
limba slavilor de pe Vistula de Miron Costin, 
cărturar care obținuse și indigenatul polonez. 
Sint, de fapt, primele stihuri ale părții întîi. Ue 
neamul Moldovenilor, care Învederează accentul 
pus de autori pe vechile tradiții de prietenie din
tre români și polonezi. Cu toate că, se subli
niază în prefață, I I cititorul polonez poate să 
rămină uimit văzindu-și înaintașii pomeniți în 
lucrările românești alături de Jefuitorii tătari, 
cazaci și turci, cind inc* din școală învățase des
pre înfrîngerea-lui Olbracht și -victoria- de la 
Obertvn (după care, cum glăsuiește legenda, 
ne-a rămas clopotul lui Zygmunt turnat din tu
nurile cucerite), asemenea iitfimplări zavistnice, 
firești in ținuturile de graniță pe atunci, nu pot 
să întunece legăturile de întrajutorare care .iu 
prelungit de-a lungul aecolelor prietenia dura
bilă dintre cele dor popoare Gindită în această

spectacolul lumii

văzut de loan Grigorescu

Sunind ca un scuipat slobozit printre 
dinți, cuvintul acesta are, pentru pros
tul gust, forța unui irezistibil magnet: 
Kitsch. Kick Desenlnd produsele de 

pseudoartă născute din mimarea frumosului, din 
Imitația fără har a creației, din falsificarea ori
ginalității și a autenticului, termenul înduioșea
ză prin naivul său patos, provocînd indignarea 
prin direcționarea sa în sensul pervertirii cerin
țelor estetice.

L-au inventat germanii, ți el a fost preluat, 
ca atare, In toate limbile moderne in care sună 
deopotrivă de neplăcut urechii, produsele cata
logate kitsch fiind o jignire adusă ochiului sau 
auzului. Termen relativ nou, ca poluarea, feno
men vechi însă de cind lumea.

Urîtul n-are patrie, ca și frumosul, de altfel, 
deși acesta din urmă a ajuns să aparțină tutu
ror oamenilor, indiferent de meridianul pe care 
trăiesc, tocmai pentru că, inițial, a avut o patrie. 
Civilizația Elladei antice, sau a Eternei Cetăți, 
nu aparțin numai Greciei sau Italiei, ci lumii 
întregi. Michelangelo a fost italian, dar astăzi 
aparține tuturor popoarelor. Beethoven, Bach, 
Enescu sint universali. Ca Tolstoi, ca Balzac, ca 
Brâncuși. Mimarea originalității, imitația auten
ticului, poluarea frumosului sint insă la fel de 
universale. Ar trebui 3ă vezi peisajul firmelor și 
al reclamelor din cartierele comerciale de sub 
Acropole ca să Înțelegi cit de brutală poate fi 
Îngemănarea untului provizoriu cu frumosul 
etern, și ce agresivitate poate exista în polua
rea vizuală. Ar trebui să vezi produsele de bilei 
pe care și le etalează pe cite o foaie de plastic 
pe marile bulevarde ale Parisului, mistificato
rii artei negre africane, pentru a simți cită pu
tere are falsul exotism, și cit de irezistibilă 
pentru prostul gust este atracția urîtului.

Și pe la noi, uneori, mai ales prin locurile 
frecventate de turiști, răsar în timpul sezonului, 
ca ciupercile după ploaie, barăci și tarabe înțe
sate cu false produse „folclorice" — rame șl 
scrumiere din cochilii de scoici pe care scrie 
,,Suvenir din. . .“ ceramică zugrăvită strident cu 
vopsele „Duco", sculpturi hidoase înfățișind cio
bănași zbanghii, chipiuri și poșete de iască, flori 
de vinilin, păpuși din burete de plastic, pești de 
sticlă, cuiere din coarne de bovine, de ovine, de 
caprine, statuete de gips, ,.bibilouri“ turnate in 
acryl, mărgele din fasole colorată, din feliuțe de 
simburi de piersică, din boabe de linte, „mileuri" 
din falsă dantelă, carpete cu .Răpiri din Serai" 
— astea vin din import — tablouri cu țigănci 
„desnudate", cu cerbi mătăhăloși, cu peisaje 
..romantice" In care, invariabil, o apă curge pe 
lingă un castel plasat pe fundalul unei păduri de 
conifere. . .

Kitschul are virstă și, uneori, ..autenticitatea" 
li este dată tocmai de vechime. Patina, fie și 
numai de citeva 2eci de ani, este in ochii multor 
amatori o garanție a „esteticului". Nimeni tiu va 
protesta atunci cind o sculptură executată In 
atelierul cine știe cărui meșter provincial de 
acum două-trei secole, va fi intitulată ..operă 
de artă". Falsificarea anticului constituie o 
branșă industrializată a producției de Kitsch, 
dar și mai agresivă apare falsificarea prezentu
lui în artele decorative, in plastică, in muzică, 
In folclor. Acesta din urmă a constituit dintot- 
deauna o victimă de predilecție a poluatorilor 
de cultură și, nu o dată, acțiunile lor au dus la 
dispariția creației populare autentice a cărei 
anihilare a fost pusă — și nu pe nedrept — pe 
seama fenomenelor de hibridizare a artelor au
tentice, datorate difuzării prin mijloacele de 
mass-media. Țări cu o vastă si veche creație 
folclorică In trecut, se văd astăzi aproape total 
deposedate de acest izvor de apă vie pentru se- 

perspectivă constructivă, cartea se adresează is
toricului de artă, dar și cititorului cu o cultură 
medie, interesat fie și numai turistic, intențio- 
nind realizarea unui dublu scop : o trecere in 
revistă, succint comentată, a celor mai impor
tante monumente de pe teritoriul românesc, ac
cesibilă unui public mai larg, care să depășeas
că uscăciunea și convenționalitatea datelor men
ționate în ghiduri și, totodată, generalizările ino
perante din sintezele popularizatoare.

Materia și structura lucrării atestă, conceptual, 
suporturi teoretice proprii esteticii materialiste, 
dialectica relației istorie-artă hotărînd pre
cumpănitor cronologia expuneri. înăuntrul aces
tui criteriu, timpul obiectiv, relatarea respecta 
ordinea importanței artelor vizuale . arhitectura, 
pictura, sculptura și meșteșugurile artistice, a- 
tenția ce se acordă fiecărei discipline variind 
funcțional in raport direct proportional cu bogă
ția și valoarea materialului de referință. In con
secință, geneza și evoluția fenomenului artistic 
vor fi grefate în permanență pe evenimențialul 
social-istoric, a cărui una dintre expresii este. 
Argumente similare, istorico-geografice, var 
determina și considerarea separată a zestrei ar
tistice aparținînd fiecăruia dintre cele trei prin
cipate — Țara Românească, Moldova și Transil
vania. Condițiile istorice și natura unor elemen
te constitutive, fundamental diferențiate, deși 
implică funciarmente posibilități de relaționare 
pe baza trăsăturilor comune, îndreptățesc aceas
tă împărțire analitică de la începuturile evului 
mediu pină in secolul al XVIII-lea inclusiv. Mo
numentele artelor din secolul al XIX-lca și pri
ma jumătate a secolului XX, in schimb, vor fi 
tratate laolaltă, indiferent de aria geografică, de 
astă dată un capitol aparte fiind repartizat ar
hitecturii din lemn, construcțiilor rurale și artei 
pooulare.

Fără îndoială, nu preconcepute intenții mini
malizatoare explicitează puținătatea analizei artei 
contemporane, ci policromia fenomenologică, dea- 
dreptul deconcertantă, și, pe de altă parte, fru
musețea și valoarea intr-adevăr de domeniul 
exemplarității a mai vechilor monumente aureo
late și de patina timnului. Perspectiv^rea stă
ruitoare a comentariului pe cit mai multe direc
ții, apropierile comparative cu valorile străine de 
același gen și deslușirea tentelor specific ro
mânești mărturisesc emoția încercată de cerce
tătorul cucerit de farmecul unic al atîtor minăs- 
tiri și biserici din nordul Moldovei sau din Ma
ramureș. Nu e mai puțin adevărat, în altă ordine 
de motive, că spațiul afectat acestei sinteze a li
mitat procustian materialul prezentat.

Sint desigur, neajunsuri minore care nu știr
besc tinuta științifică superioară si însemnătatea 
acestei prime expuneri de ansamblu asupra artei 
românești din secolul al XIII-Iea pînă în anii 
noștri. Guvernată de spiritul considerației reci
proce, Sztuka Rumunii își îndeplinește pe deolin 
menirea de a populariza cu discernămînt elevat, 
în spațiul polonez, valorile perene ale spirituali
tății românești. Reprezintă un act pilduitor, de 
demnitate intelectuală, care trebuie înțeles și 
apreciat ca atare.

Stan Velea
*) Ryszard Brykowski, Tadeusz Chrzanowski. 

Marian Kornecki, „Sztuka Rumunii" (Arta Româ
niei). Wroclaw, Varșovia, Cracovia, Gdansk. Ed 
Ossolineum, 1979, 208 p.

KITSCH
tea sufletelor ce părea cindva inepuizabil. După 
un îndelungat hiatus în continuitatea de sine, 
ceea ce a mal supraviețuit apare ca un folclor 
In cutii de conserve, excesiv „stilizat", mutilat 
de „animatorii culturali", schilodit în însăși 
ființa lui din care n-a mai rămas decît o cari
catură.

Adeseori, chiar și artiști mari, autentici, au 
mijlocit trecerea prostului gust în. .. suprarea- 
lism. Cînd Marcel Duchamn a creat „Uscătorul 
de sticle", sau cînd Jean Dubuffet a pus pe un 
postament un pietroi de calcar cules de pe o 
plajă intitulîndu-1 „Muza regăsită", oricine s-a 
putut crede un „făcător de frumos" cu dreptul 
de a aspira la nemurire. Pop art-ul a produs 
astfel de „opere" cum sint cele două cutii de 
bere „Balantino" lipite de o placă de bronz de 
Jasper Johns, imitat cu promtitudine de Andy 
Warhol care, în loc de două cutii de bere a re
produs patru cutii de supa „Campbell’s", dar nu 
orice fel de supă, ci „condensed tomato soun", 
una galbenă, alta verde, alta violet și alta cafe
nie. Inspirația culinară l-a obsedat și pe Claes 
Oldenburg care a trecut la prepararea de sand
viciuri și cremvurști din vinilin. Roy Lichten
stein s-a ocupat de veselă, suprapunînd patru 
cești de cafea într-o farfurioară de ceramică, 
după care Robert Wats a dat omenirii artistice o 
farfurie de crom cu doi cirnați nichelați. Arman 
a fost și mai „îndrăzneț" : Adunînd o găleată de 
capace de bere turtite, le-a lipit în dreptunghiul 
unei rame pe care a scris pentru a nu lăsa loc 
nici unui dubiu: „Capace de bere Glug-glug".

Kitschul, cel puțin, are pretenția de a place, 
de a fi „frumos". Eclectismul lui, forma care se 
adresează celor mai elementare sentimente, pa
tosul dezarmant al naivității și credulității sale, 
intenția utilității vizuale, palpare, epidermice, îl 
fac doar stupid, neputînd fi acuzat de rea cre
dința decît în cazul Droducerii pe scară indus
trială. și a popularizării lui drept „creație fol
clorică nouă", sau. ceva mai eufemistic —- „artă 
amatoare", dindu-se astfel certificate de .„au
tenticitate" unor necunoscute fenomene de po
luare vizuală sau auditivă. Cind insă el pătrun
de in plastică, in literatură, in muzică. în film, 
de unde trece in grafica publicitară sau de car
te, in afișe, ilustrate, reclame — deci in circui
tul de masă — nu mai poate fi vorba nici de 
naivitate, nici de credulitate. Marcel Duchamp 
n-a vrut cu uscătorul lui de sticle decît să de
monstreze, conform manifestului dadaist, că arta 
nu trebuie să fie in mod obligatoriu frumoasă 
Ir. sine, ci doar o forr?* a contractului moral 
dintre creator și receptor, ea puțind fj ridiculă, 
caraghioasă, uri ti chiar respingătoare. Kistchul 
n-are un astfel de manifest. El se vrea seducă
tor dar provoacă repulsie, -e vrea inrintâtor dar 
nu inspiră decit silă, se \~rea ..frumos-, cu ©rice 
preț frumos ți atunci cind reușește să ~c impună 
prostului gust, 
spirit, pavăză in fatu. 
cunoaștere a 
din anii ’50—’60 
dare a conveniențelor ______
tindea ca, prin artă, să-și ascundă 
mele, artiștii ieșind in stradă, 
du-i aspectele, parafrazind reclamele __ _ _ 
lajele bunurilor de larg consum. Kitschul nu este 
o rudă a sa în linie dreactâ., I s-a spus ..co
pilul bolnav al secolului XIX". Dar virsta lui * 
mai lungă de un secol. El este o maladie stră
veche care tinde să se acutizeze, pătrunzind tot 
mai agresiv în habitatul uman, transformindu-se 
într-un mediu ambiant pentru o lume-deșeu, 
care nu mai este capabilă să-și stimuleze senti
mentele decit în fața unei arte-deșeu.

nu devine deci: mutilator 
deschiderii căilor de 

adevăratei arte. Pod art-ul 
s-a vrut o simplă s Ti

es te ti ce. intr-o lume ce 
traumatis.- 

reproducin- 
si am ba
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gustul sffrșltu- 
lui domină 
malurile Se
nei, se întin
de pesLe Canalul Mine

rii și de acolo, mai de
parte, in spațiul edito
rial nord-american. In 
rafturile librăriilor fran- 
cofone și anglofone, ge
nerația de autori care 
de-abia bate Ia porțile 
conștiinței publice ma
nifestă o ciudată pre
dispoziție pentru o te
mă-pivot pe care exe
cută variațiuni obsesi
ve : moartea. Nu este 
vorba de o proză a sa
vorii periplurilor abisa
le, cl de una consacrată 
manifest încriminării 
unei realități definite 
tranșant de statisticile 
sociale.

Cadența sinuciderilor, 
testată scrupulos de so
ciologii occidentali, și 
ajunsă, datorită amploa
rei, in dezbaterea unor 
parlamente trece in li
teratură masiv și apăsă
tor. Efectul Werther a 
fost invers și, menți- 
nîndu-se într-o relație 
proporțională cu dezas
trul actual, modest. Su
ferința personajului goe- 
thean a trecut din li
teratură in viață șl mă
cinarea lui interioară a 
produs, mai degrabă, o 
modă a tragediei indi
viduale asumate de o 
pătură restrinsă, cu a- 
petit.ul autoextermină- 
ril în limitele unui exer
cițiu sentimental șl fi
lozofic.

Conturul literar al si
nuciderii fn anii '80 îm
bracă o realitate cu 
mult mai complexă și

eu o adresă tragică pe 
care viața socială nu 
numai că o propune, 
dar o pregătește cu o 
minuție necruțătoare. 
Tinerii zvîrliți din via
ță prin forța centrifu
gală a unui mecanism 
In care șomajul, egois
mul ins tituționallzat și 
larga claviatură a unor 
discriminări mascate, 
dar nu mal puțin coer
citive, reprezintă doar 
citeva repere, realizează 
repede că au strigătorul 
privilegiu de a fi ino
portuni. Treptele unei 
vieți inutile sint alune
coase și sinuciderea, in 
lipsa unei conștiințe a 
acțiunii sociale, devine 
antidotul neantului de 
fiecare zi. L'n neant În
trerupt de citeva nu
mere de telefon. La ca
pătul lor, voci plăcute 
răspun dlsperaților In
tre orele 0—24. Aceste 
servicii permanente de 
reinlmare, organizate 
cu o generozitate echi
vocă, dar pedant umanitară, tn citeva mari 
capitale pot consemna. 
In perfectă cunoștință 
de cauză, teribilul pro
cent al eșecurilor.

Literatura care preia 
acest scurt-circuit exis
tențial al unei generații 
nu este una a vidului. Fa 
a parcurs, cu o asiduă 
speranță, toate șansele 
vie li șl a găsit, larg 
deschisă, de către În
săși realitatea unei so
cietăți, singură poar
tă : aceea a intrării in 
labirint...

Radu Budeanu

REVISTA STRĂINĂ

• EDITURA LONDONEZA Penguin Ișl comple
tează catalogul pe 1080 cu volumul LONDON al scrii
torului Christopher Hibbert. Este vorba de o istorie 
socială a orașului care ia ființă dintr-un tîrg co
mercial riveran si care ajunge să fie socotit în 
anul primului război mondial drept cel mai mare 
oraș din lume. Scriitorul realizează o interesantă și 
originală frescă populată de oameni si clădiri, ca
tastrofe și evenimente mai importante, viata zilnică 
a celor bogațl in paralel cu viața celor care tru
desc șapte zlîe din șHpte cite are sâptămina, de la 
șase dimineața pînă la zece noaptea, — toate pa
ginile fiind punctate cu ilustrații care completează și dau o imagine reală a orașului așa cum a rămas, 
— murdăria și bolile, opulenta și mieeria sărăciei. 
Imoralitatea și debitele de băuturi, teatrele și hoții 
care mișună pe străzile principale. Autorul ișl agre
mentează lucrarea cu o serie de întimplărl anecdo
tice, ca aceea a lui George Vlllierd Duke of Buckin
gham care, vrînd să rămînă In istorie, a dat cîtorVa 
străzi centrale ale Londrei părți ale numelui său, 
astfel : George street, Villiers street, Duke street, 
Buckingham street și Of alley, — sau cea a ducelui 
Wellington care s-a opus cu strășnicie proiectului 
metroului de la Londra, argumentând că ^,prin 
acest tunel intr-a bună zi armata franceză va ajunge 
in Capitală fără ea cineva să știe că a debarcat-*...

• „VORBESC EROII CAZUȚI" — este o carte cu
tremurătoare. Ea cuprinde scrisori din pragul mor- 
ții ale unor eroi ai Uniunii Sovietice, luptători îm
potriva fasciștilor germani. In anii Marelui Război 
pentru Apărarea Patriei. Culegerea, realizată de Edi
tura Politică din Moscova și ajunsă acum la a 6-a 
ediție, cuprinde scrisorile de rămas bun ale unor 
oameni feluriți : bărbați șl femei, bătrînl șl tineri, 
soldați și civili, muncitori, medici, țărani, studențL 
Pe toți îi leagă însă aceeași dragoste nețărmurită 
pentru patrie ; ei au mereu același ideal : liberta
tea țării lor. Infruntlnd gloanțele ori urclnd pe 
eșafod ei îșf păstrează nealterată credința în tri
umful cauzei drepte a poporului lor, în victoria fi
nală asupra fascismului.

• ÎNCHEIEREA cu SUCCES a campaniei de sal
vare a monumentelor Nubiei a determinat UNESCO 
să bată o medalie care are pe revers figura faraonu
lui Ramses al II-lea așa cum apare într-o sculptură 
de la intrarea templului Abu Slmbel, Iar pe revers 
Palatul lui Traian de pe Insula Philae. Medalia are 
trei variante (aur. argint, bronz) șl a fost bătută 
concomitent în mal multe țări din cele peste 50 care 
au contribuit la conservarea inestimabilului tezaur 
din Valea Nilului.

• DIN CELE PESTE 50 000 DE CARACTERE ale 
scrierii chineze, comitetul pentru reforma scrierii 
din China a hotărît să adopte 6 000 pentru a fi stan
dardizate și folosite în mod curent. Agenția chineză 
de presă anunță că lista acestor fl 000 de caractere 
va servi drept bază pentru stenografie, transmite
rea telegramelor ca și pentru dactilografi® ; alta 
3 000 de caractere vor fi selectate, urmind să fie fo
losite în sistemele computerizate.

• TREI TINERI SOLIȘTI : M. Zeltser, A. S. Mut
ter și Yo Yo Ma, sub bagheta lui Karalan. oel care 
i-a „propulsat la rangul de vedete internaționale", 
sint reuniți pe un disc care aduce fn actualitate o 
pagină eternă a muzicii beethoveniene : „Triplul 
concert". Este o tălmăcire plină de căldură, reali
zată sub semnul prieteniei și frăției pe care a nuan
țat-o cu atîta forță Beethoven fn fiecare din operele 
sale. Acompaniamentul, este susținut de orchestra 
filarmonicii din Berlinul Occidental.

• MUZEUL DIN MARTIGUES (Franța) a fost 
gazda unei expoziții de fotografii aparținînd tul 
Frank Meadow Sutcliffe. rare, născut in Anglia 
anului 1853 și stabilit la Whitby, un mic port de 
pescari pe coasta nord-vc<tic* a Britanici, ■ făcut 
din locuitorii așezării subiectul predilect >1 ope
relor sale. Portretele, scerele luate pe viu. peisajele 
marine, tcate trecute prin filtrul propriei lui sen
sibilități. fac din fotografiile lui Medow Sutcliffe 
un moment de referință ale acestei arte care ește 
considerată încă de unii o perpetuă cenușăreasă.
• UN PRIM FESTIV .AL al unor companii de ma

rionete a fost programat să se desfășoare la Paris, 
la -firțitul lunii mal, fn stațiile de metrou Auber. 
Etolle. MlromesnlJ și Nation. 31 de reprezentații 
gratuite au fost propuse de mai multe teatre, adu- 
clnd tn actualitate acest gen de reprezentații care 
fț1 păstrează prospețimea nu numai pentru specta
torii r*retel«r copilăriei, ci și pentru maturi. Printre 
trupele anunțate : ..Compania de marionete Alain- 
Reoiing^. „Compania Internațională Marcel Ledun", 
..Campania de marionete A. Gll)es“ șl „Marionetele 
lui Christfan Griffou!-.
• premiul pentru traduceri ..Johann Heinrich 

Voss- pe anul nu a fost decernat de juriul Aca
demiei germane de Limbă șl literatură traducătoarei 
Annemarie Schimmel. Profesor la universitatea Har
vard (Cambridge). Annemarie Schimmel s-a făcut 
cunoscută ca specialist tn literaturile arabe. Premful 
aparținînd unor specialiști din străinătate a fort 
„Fridrlch Gundolf" pentru lucrări de germanistică 
atribuit filologului sovietic Lev Kopelev.
• „PABLO PICASSO — PICTORUL" — este fil

mul de curind terminat, Ia care a lucrat o echipă 
de cineaști din Franța șl Spania sub conducerea 
regizorului Frederic Rosslf. Această peliculă — un 
omagiu adus celebrului autor al „Guernicăi" șl a 
altor mii de pînze care au îmbogățit în mod impre
sionant, în secolul nostru, patrimoniul cultural al 
omenirii, a fost realizat în Spania in peisajul tn 
care a trăit și treat pictorul, în mijlocul locurilor 
pe care acesta le-a frecventat.
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