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POEZIA POLITICA
Poezia cu adevărat patriotică, 

sau mai bine spus, a existenței 
conștiinței politice, ideologice su
perioare, nesupusă vorbelor um
flate și sterile, este o expresie 
socială in a cărei structură es
tetică intră entuziasmul frenetic, 
impulsul unei sincerități abso
lute. Este o poezie care vorbește 
numaidecit un limbaj accesibil 
ce se deschide oricînd și oriunde 
sensibilității umane. Existența ei 
autentică nu poate să abuzeze 
decit de un fond durabil și 
nicidecum de ceea ce este mi
nor, efemer. Valoarea ‘undamen- 
tală a acestei poezii, extraordi
nar de dificil de a fi scrisă, de 
a fi recunoscută ca reprezen
tativă, stă în vitalitatea ei, în 
modernitatea ei permanentă, in 
semnificațiile ideologice pe care 
le restituie. Poezie totală ar tre
bui să se numească o astfel 
de creație cu un profund carac
ter popular, căci în compoziția 
ei emoția socială, tot ceea ce 
constituie chipul națiunii, al is
toriei, al evenimentelor de mare 
amploare și ecou, o invadează.

o determină prin explozia neaș
teptată a sentimentelor să-și de
finească conștiința de sine. Dia
logul poetului cu națiunea este 
tema acestei poezii totale, efec
tiv întoarsă cu fața spre reali
tate. Entuziasmul pentru aseme
nea temă, eternă ca și acest 
pămînt românesc, durează de la 
Miorița și pînă azi intr-un cap
tivant și uneori dramatic, cople
șitor dialog cu destinul isto
riei naționale. Estetica poeziei 
totale consumă experiența trăită 
și nu retorica ; spontaneitatea și 
nu calculul lingvistic ; inventivita
tea și nu delirul verbal.î o ideo
logie progresistă, fecundă și nu 
retrogradă, antiumană ; medita
ția socială și nu evaziunea ; pro
gresul politic și nu confuzia ; 
emoția fundamentală și nu im
presia oprită la marginea ade
vărului. Esențial este intuiția 
concretului sub impulsul since
rității, căci poezia este .în 
punctul ei de plecare un act de 
viață deplină. Ca să cîntăm 
trebuie întîi de toate să trăim" 
(G. Călinescu). Poezia totală

este existența superioară a poe
ziei de totdeauna în contact 
direct cu realitatea sensibilității 
pusă să decidă direcția ideilor 
și emoțiilor. Noutatea temei nu 
poate fi decît... eternă și ex
plorarea ei pe suprafețele cele 
mai extinse nu poate duce deci: 
la o depășire a convenționalu
lui, a ocazionalului. Trebuie 
insă să explicăm un fapt : poe
zia totală sau politică nu poate 
să se însumeze unei emoții du
rabile pînă ce nu învinge sta
diul de limbaj noțional, ridicin- 
du-se astfel la o atitudine liri
că pură. Profunzimea ei nu stâ 
numai în noțiune, în virtuozita
tea distribuirii ei, ci și în since
ritatea emoției, în realitatea dra
mei, a sentimentului care reac
ționează într.un limbaj de o de- 
săvîrșită claritate. Noile repre
zentări rămîn în acest caz esen
țiale ecrane de semnalizare a 
valorilor, a emoțiilor propulsate 
de percepție. Poezia se recu
noaște în adevăr, în social : 
«Poezia este artă, de bună sea
mă, și punerea simulată a unor

probleme nu e de ajuns spre a 
o crea, după cum suferința nu-i 
este numoidecît o condiție. Dar 
ori de cite ori întîlnim un poet 
more, dăm de atîta sinceritate 
a strigătului, de atîta nevoie de 
a pune în ritm numeric și du
rabil propria lui ciocnire eu via
ța. incit nu mai incape îndoială 
că poezia se bizuie pe adevăr. 
Gnd într-un poet, cu oricîte mă
tăsuri și argintării exterioare, nu 
găsești ace! puls al vieții ade
vărate. ci de-c 'ace cu un poet 
minor". Toate aceste idei căli- 
nesciene, aHt de verificate de 
t mpul literar, rămîn să funda
menteze semnificațiile și estetica 
poeziei totale, sinteză esențiolă 
de reflexivitate și lirism eruptiv. 
Condiția acestei poezii este și 
condiția înțelegerii în totalitate 
a istoriei.

O poezie politică de un real 
sentiment al comunicării cu 
timpul actual, cu conștiința lui 
cea mai înaltă publică Ion Brad 
în România literară din 12 au
gust 1971, p. 1. Nivelul de la 
care poetul își sensibilizează i-

DRAGOȘ POP

(continuare în pag. 9)

ESENȚA 
UMANISMULUI
SOCIALIST
Avîndu-și forma concretă de manifestare în sub

stanța profund umană a democrației socialiste, uma
nismul socialist dimensionează întreaga viață socială, 
sub toate laturile și aspectele sale, în cadrul orîn- 
duirii noastre socialiste. Socialismul, ca proces îna
intând în sensul perfecționării și aprofundării esen
ței sale, traduce în fapt de viață teza lui Marx că 
specific noii societăți, în fazele avansate de construc
ție socialistă, este faptul identității dintre democrația 
socialistă și umanismul socialist. Realizarea acestui 
fapt de identitate între două stări de ordine aflate 
în interdependență dar totuși deosebite, anume de
mocrația referindu-se la planul general al societății 
și umanismul, deși fundamentat fiind la nivel social, 
vizînd sfera concretă a persoanei ca parte de sens 
a societății, este posibilă datorită rezolvării proble
mei libertății în contextul concret și practic al demo
crației socialiste. Libertatea - ca fiind necesitate în
țeleasă, cum au definit-o clasicii materialismului 
dialectic și istoric, implică două laturi inseparabile 
ce coexistă în unitate: sub un prim aspect, liberta
tea constituie libertate ea necesitate înțeleasă ; apoi, 
sub un al doilea aspect, libertatea constituie și liber
tate în sensul de a dori să nu fii altceva decît tu 
însuți, altfel spus — libertate ca fiind tu însuți. Fap
tul e firesc să fie astfel, întrucît raportul dintre so
cietate și individ (și aici, între altele ,se impune o 
precizare: în ce privește noile condiții a’e socialis
mului nU mai este vorba de fapt de individ, ci de 
persoană, deoarece acest termen — desemnînd omul, 
pe fiecare din ei, ca individualitate — stă sub sem
nul creativității) implică două sensuri de mișcare: 
dinspre societate spre persoană, dar și dinspre per
soană spre societate. Or, această dublă (și veșnic 
deschisă) mișcare de sens în cadrul raportului socie- 
tate-persoană face posibilă, atunci cînd ea însăși de
vine realizabilă la stratul de profunzime al esenței 
umane, concretizarea libertății în unitatea celor două 
laturi ale sale.

în societățile bazate pe proprietate privată și an
tagonisme de clasă, ca urmare a acestei NATURI 
nenaturale — întrucît s-a transformat într-o realitate 
artificială — a fundamentării societății, raportul so- 
detate-individ (omul transformat într-o ființă dezu
manizată, după expresia lui Marx) nu poate avea și 
sensul de mișcare dinspre ins spre societate la nive
lul esenței. în această situație, cum arată Marx, esența 
umană este înstrăinată, fiind ruptă legătura dintre 
om și propria sa esență. Existența acestei stări de 
ruptură dintre om și esența sa face ca în cadrul ra
portului sodetate-individ să aibă loc o subordonare 
a individului față de societate, deci să acționeze în 
exclusivitate doar sensul de mișcare dinspre socie
tate spre individ. Problema libertății într-un atare 
context, prin urmare, nu constituie un fapt de inte
gralitate, d implică, dimpotrivă, o sciziune în ceea 
ce sodetatea este realitate umanizată, anume: uman- 
anțiuman. în fapt, libertatea — care are o esență de 
clasă — nu poate avea în asemenea condiții dimen
siune la nivel de umanitate, întrucît clasele sînt de 
natură antagonică, opuse ireductibil. Clasa aflată la 
putere, în mîinile căreia se află proprietatea, și al 
cărei interes fundamental este obținerea plus-produ- 
sului, ceea ce pentru restul societății înseamnă mi- 
nus-produs, nu poate reprezenta o ipostază de uma
nitate general-socială. Pentru clasa exploatatoare, 
mecanismul de funcționare al societății fiind cel ba
zat pe proprietate privată și relații de dominare, li
bertatea ca necesitate înțeleasă este, în fapt, „înțe
legere" a „necesității" impuse de interesul ei ca clasă 
stăpînitoare; restul societății, în raport de această 
clasă, devine obiect al intereselor sale ; aspectul omu
lui ca subiect în societate, ca ins aflat în calitatea 
de a cunoaște libertatea pe linia de a exista ca fiind 
el însuși, este un fapt care lipsește. De aceea este ne
cesar ca, pentru a trece la socialism, cum precizau 
Marx și Engels, clasa muncitoare — care pînă atunci 
nu este decît obiect al lumii capitalului — să se trans
forme din clasă în sine în clasă pentru sine, să ajungă 
la conștiința necesității de a deveni o clasă care să 
însemne a exista ca fiind ea însăși, să fie conștientă 
deci că pentru viitorul istoriei libertatea consistă în 
a înțelege necesitatea rolului ei istoric de schimbare 
revoluționară a vechii orînduiri și de făurire a noii 
societăți socialiste.

VASILE CONSTANTINESCU

(continuare în pag. 10)



jirul

UN ZIMBET PE CARE
O carte, ceva mai groasă decît o broșură, circulă pe toa

te continentele. După cum ne informează o revistă parizi
ană, acest mini-roman — Love story — este tradus (pînă 
acum) în 20 de limbi și are 110 milioane de cititori, depă
șind astfel toate succesele de librărie ale marilor scriitori. 
In sfîrșit, cartea acestui, pînă mai ieri, necunoscut, Erich 
Segal (profesor de greacă și latină la o universitate din 
America), este ecranizată, filmul cunoscînd un succes de 
public uluitor. Și totuși, cartea este respinsă de la premiu, 
ca fiind „banală , neavînd nimic de a face cu literatura" 
(după cum spune profesorul Walter Styron), iar filmul este 
ironizat de cei mai prestigioși critici.

Datele respective m-au intrigat, m-au determinat să ci
tesc și ea acest „Daphnis și Chloe" al secolului nostru — 
cum îl numesc cîțiva dintre criticii care simpatizează cu 
scrisul lui Erich Segal, și mă grăbesc să-mi mărturisesc, 
dezamăgirea. Nici vorbă de „Daphnis și Chloe", de minu
natele pagini lăsate de Longos, (dacă acesta a existat cu 
adevărat), nici măcar o carte cît de cît de reușită, pentru 
care să nu regreți timpul lecturii, ci niște pagini de „dra 
goste" fără dragoste și scrise fără talent; p banală melo
dramă, falsă de la un capăt la celălalt, pe care, după ce-aî 
citit-o, o poți lăsa cu bună știință în camera de hotel sau 
pe plajă, în tren sau pe banca din parc. Atunci cum se 
explică succesul ? Sorin Titel, intr-un frumos articol, ară
ta că este vorba de un accident ca multe altele. S-ar putea 
ca norocul profesorului de la Yale să fi venit dintr-un 
„accident" în evoluția gustului cititorilor și, atunci, trebuie 
să căutăm „vina" nu în critică (ea a respins cartea), ci la 
cititori, gata, nu o dată, să atribuie cununi de lauri unor 
mediocrități. Dar oare numai în cititor trebuie să vedem 
„cauza" succesului acestei ultrabanale scrieri, la cel care 
întreține nemurirea atîtor cărți ? Cred că trebuie să pri
vim întregul peisaj al literaturii, avalanșa nemaipomenită 
de tonuri aflate sub semnul unui rafinament steril, sofisti
cate și incifrate, din care cititorul nu înțelege prea mult, 
sau îl plictisesc, și în care nu găsește nimic din viața a- 
cestui timp atît de frămîntat, adică nu se regăsește pe el. 
cu bucuriile și durerile lui. In această avalanșă — pe care 
o putem numi sau nu criză a prozei sau a cititorului, dar 
ea există — vine E. Segal cu cartea lui de o duioasă sim
plitate și ne povestește despre... dragoste, despre marea 
iubire a unui tânăr bogat și a unei fete sărace, făcîndu-l 
pe el să se revolte împotriva substanțialei moșteniri, uci- 
gînd-o pe ea în final, în sfîrșit, totul „țesut" într-o sche
mă arhi-uzată. Un accident în evoluția gustului ? Poate, 
dar mă întreb, de ce atîtea cărți de mare valoare n-au a- 
juns încă la cititori, mai precis la milioanele de cititori de 
pe toate continentele pe care E. Segal i-a „cucerit" ? Mă 
gîndesc la apropierile făcute de unii critici între „scriitura" 
lui Segal și cea a lui Salinger sau a lui Hemingway, cînd 
nu există nici o asemănare, și gîndul mă duce mai departe, 
la propria noastră literatură, la „descoperirile" unora. în 
niște pagini la fel de mediocre, ca cele ale lui E. Segal, a 
nu știu ce filiații cu marile capodopere ale literaturii ro
mâne (sugerîndu-ne astfel că tot despre capodopere este 
vorba)...

Poate cel care a compus „Love Story" va da la iveală și 
ale „capodopere", sau poate, a vrut, pur și simplu, să facă 
o farsă scriticii, librarilor, cititorilor. Oricum, trebuie să 
recunoaștem că a reușit și că zimbetul pe care ni-l arată 
din ploaia de fotografii, este nu al unui om trist, al unui 
ins ce „a adunat in acest zîmbet durerea și deziluzia oblu
lui modem", ci al unuia care poate de acum să trăiască, 
pînă la sfirșitul vieții, pe paginile care se numesc „Love 
Story". Și cînd te gîndești că atâția scriitori au murit cu 
sentimentul disperat al nerealizării și cărțile lor, adevărată 
literatură, mare literatură, au fot tipărite postum, nu poți 
să nu urăști zimbetul realizatorului prin maculatură.

Și iar mă întreb : cum a putut cuceri (pînă acum) aceas
tă mini-literatură peste 110 milioane de cititori?...

CORNEUU ȘTEFANACHE

□ O ME NT
ISTORIA —IZVOARELE

PATRIEI
Ultimul număr al revistei 

„Tribuna" își propune a se pre
ocupa de importanța celor mai 
recente descoperiri arheologice 
de pe pămîntul transilvan, le- 
gîndu-le de nașterea primelor 
forme de organizare statală a 
tinărului popor român.

Hadrian Daicoviciu trece în 
revistă șantierele arheologice 
din munții Orăștiei insistînd în 
special asupra trăiniciei cetăți
lor dacice iar Ion Glodariu se 
ocupă de așezarea romană Ti- 
biscum din Banat, dovedind 
continuitatea dacilor în Dacia 
romană. In fine, o serie de ar
ticole urcă de la „Orgoliul pie
trelor" de Radu Mareș pînă la 
„Voievodul Transilvaniei", pre
zentarea cărții lui St. Pascu.

Preocuparea pentru o serie 
de probleme majore din trecu
tul acestui pămînt. face din a- 
cest număr al „Tribunei" o ple
doarie bine susținută pentru 
valoarea culturii contemporane 
pe care centrele transilvane o 
răspîndesc cu generozitate

Materialele publicate respiră 
un patriotism exprimat cu pa
tos reținut în toate sectoarele, 
o anume expresie de demnitate 
și siguranță ce decurge din 
conștiința existenței de totdea
una, pe aceste meleaguri

PUBLICISTICA
In sfîrșit, o revistă literară 

iă în discuție pe larg valorile 
militante ale publicisticii, — 

. teren fertil de formare și' afir
mare a atitudinii artiștilor an
gajați, luptători pentru progre
sul umanității, Remar.căm In 
chip deosebit această inițiativă 
care aparține revistei „Lucea
fărul" (nr. 35/1971), cu atît mai 
mult cu cît prea hulită a fost 
de către unii ancorarea zisă 
gazetărească a multor scriitori 
în vălmășagul preocupărilor co
tidiene. Și totuși, avem tradiții 
glorioase în această drecție ; 
de la Alecu Rușso la Hasdeu 
și Eminescu, de la Iorga la Sa

doveanu și Arghezi, de la Ma- 
cedonski la G. Călinescu și Za- 
haria Stancu.

Apariția recentă a volumelor: 
Pentru oamenii acestui pămînt 
(Z. Stancu), Vîrstele timpului 
(G. Macovescu), Imposibila în
toarcere (Marin Preda) ș.a., a 
adus în atenție această masivă 
și viguroasă contribuție a scrii
torilor la dezbaterile vii ale 
momentului, influențînd și o- 
rientînd opinia publică în toate 
laturile fenomenelor trăite aie 
actualității. „Luceafărul" ia în 
dezbatere adîncită modalitățile 
și importanța publicisticii, pe 
spațiul cîtorva pagini mari, de 
la articolul de fond la cronica 
literară. Participarea activă a 
scriitorilor la viață pe calea 
contactului susținut cu cititorii, 
prin intermediul periodicelor, 
chiar dacă nu ar fi totdeauna 
literatură, „rămîne oricum, acti
vitate scriitoricească, document 
nu de domeniul arhivei, ci de 
domeniul vieții". In spiritul a- 
celeiași considerații enunțate în 
editorial sînt orientate și in
tervențiile analitice ale lui Ni- 
colae Balotă, Ilie Constantin, 
Marin Sorescu, Ștefan Bănu- 
lescu. Adrian Păunescu, Al. Pi
ru, Fănuș Neagu, C. Țoiu, Me- 
liusz Joszef, Sînziana Pop, ca 
și cronica literară a lui N. Cio- 
banu la volumul lui G. Ivaș- 
cu : Jurnal ieșean.

Discuția despre publicistică, 
relevînd importanța contactu
lui permanent cu fenomenul 
politic, social, artistic, — este 
menită să răstoarne, credem, 
și prejudecata, — de fapt o 
idee denigratoare — legată de 
pretinsa lipsă de interes a cu
legerilor editoriale, adică a căr
ților care string laolaltă opinii 
formulate în timp de scriitori, 
contribuind la reliefarea perso
nalității lor.

Dar „Luceafărul", în afară de 
această binevenită discuție, ne 
prilejuiește încă o plăcută sur
priză prin anunțarea memorii
lor lui Zaharia Stancu : Viață, 
poezie, proză —• pe care le va 
publica îneepînd cu numărul 
viitor. De asemenea, 
reluarea seriei de

. solicitate de Adrian 
De data aceasta, cel 
punde la întrebări este Liviu 
Ciulei, artist valoros și multi
lateral. Din păcate, însă, măr
turisirile sale nu reușesc să 
pună degetul ne rană mai ales 
cînd e vorba de activitatea Tea
trului pe care-1 conduce, exem
plificările directorului nefiind 
cele mai convingătoare.

critice. Textele, din numărul 3 
al revistei sînt un prilej de re
întâlnire cu N. Iorga (un dra
matic documentar al asasinării 
marelui istoric), G. Ibrăileanu, 
Anton Holban, Dan Botta, Tu
dor Arghezi, Al. Sahia, G. O- 
prescu, Iorgu Iordan, Victor Ef- 
timiu ș.a. Materialele inedite 
publicate sînt însoțite de ample 
și binevenite comentarii criti
ce, care întregesc, de cele mai 
multe ori, spațiile albe ale is
toriei noastre

CONGRES
DE

literare.

Dialog cu cititorii

PENTRU 0 STAGIUNE
PERMANENTĂ

DUMITRACHE
Fotbalul a intrat în zodia lui 

lanșa de meciuri egale pare a 
că s-a creat un anume echilibru 
că — în fine I 
nu' mai atîrnă 
lor oaspeți. „Legea avantajului", 
să de unii drept clauză ce-l obligă pe 
bitru să. . . avantajeze gazdele, acționează 

tot mai... central ! 
ale numiților

pozne, e drept,
maii mărunțele, bat la poarta vieții fotba
listice. Se scutur multe, dar aici e ca-n 
povestea cu operația reușită și pacientul
decedat. N-aș putea, nici într-un caz, jura 
că Lucescu a fost faultat în careu de Ol- 
teanu. Ba chiar mi-aș permite să afirm că 
extrema cea cîrlionțată a comis infracțiu
nea numită (în baschet și nu numai acolo) 
intrare forțată. Este ceea ce nu putea să-i 
scape lui Otto Anderco — după cum nu se 
putea 
goslovi 
gloriei 
naibii 
strada 
ajunge 
ne trebuie I

Cît despre „Dinamo"...
Cît despre Dumitrache... 
Cariera Mopsului se bîtîie 

și ridicol — și asta pentru că nimeni 
s-a ostenit, la noi, < 
un statut al vedetei, 
idoli supra-numerari („Steaua fără 
strică piața), îi aruncăm în brațele 
prea-ocrotitoare ale așa-zișilor 
de bază", le trecem cu vederea orice 
oricînd doar pentru că știu să ia curat un 
„mi" de sus ori să șuteze cu ristul din În
toarcere. Nu mi-a căzut sub ochi un rindu- 
leț despre modul în care se antrenează 
singur Dumitrache, despre concepția du- 
misale asupra utilității muncii pe pămînt, 
asupra semnficației prieteniei, familiei, spor-

bitru !
tot mai rar și, ciudat, 
După cunoscutele isprăvi 
Cursaru și Birăescu, alte

2—2. Ava - 
demonstra 
valoric și 

— gazonul terenului advers 
ca plumbul în traista bieți- 

............, înțelea-
> ar-

să-i scape nici prilejul de a-i bla- 
pe dinamoviști cu un 11 metri. Căile 
sînt, în materie de arbitraj, ale 

de încurcate — și, oricum, trec prin 
Ștefan cel Mare. Presimt că Anderco 
o forță in arbitrajul românesc. Așa

între sublim
nu 

să ofere o definiție și 
. Croim, peste noapte, 

nume" 
mult- 

suporteri 
...o șl

tulul dacă vreți. (Imi amintesc, în schimb, 
de o penibilă și plingăcioasă declarație a 
luli Dumitrache-tatăl, 
că fecioru-său 
poane" cînd 
Moldova. Ca 
mai crede, la 
doar a culege, 
capetelor semenilor, 
mi, pentru această 
aplauze și a dărui 
și în < 
cotidiană. Cred că citim 
prea 
ție a vedetei — 
compromisa rețetă 
ciune. Și dacă 
talent, se dă la 
a noastră decît a ______
și-n scrisori, chestionăm vedeta dacă-i pla
ce scrumbia cu ceapă și dacă-l „înghite" 
pe Dan Spătaru, dacă știe să împletească 
și să soarbă Pepsi cu paiul — în loc să 
ne interesăm de marile și adevăratele pro
bleme, aflcte din totdeauna în fața sporti
vului de performanță. Simpatica noastră Fe
derație de fotbal pare a fi adepta măsu
rilor bubuitoare și zăngănitoare, uitînd că 
pînă și Codul penal operează cu sancțiuni 
progresive, întru individualizarea pedepsei și 
asigurarea caracterului ei educativ. După 
opinia noastră, faptul că Federația a ridi
cat, atunci, suspendarea lui Dinu și Dumi
trache (gafă enormă și jenantă demonstra
ție de neputință) a avut drept consecință 
directă ulterioara scoatere din lotul național 
- adică, o sancțiune mult mai gravă. Pă
rintele care urechește c-o mină și cu cea
laltă îndoapă gura puștiului cu bomboane 
nu-i demn barem de stima eduoatoarei de 
la grădinița cu orar redus din Infundații de 
jos.

Involuția lui Dumitrache acuză munca 
educativă de ansamblu din fotbalul nostru. 

M. R. I.

referitoare la 
mereu „luat în 

pe stadioanele 
unde era baiul I). Se 
a fi vedetă înseamnă 

pe deasupra 
a pri- 

torente de 
, în schimb 

cel mult expirația 
(ori traducem) 

puține cărți despre adevărata condi- 
iar de aplicat, aplicăm tot 

gălăgie—reverențe-ț-iertă- 
Dumitrache, acest mare 
fund, vina-: mai degrabă 
lui. Doar noi, în anchete

este... 
joacă 
să vezi 
noi, că 

nonșalant, 
bucuriile vieții, 
ispravă, i 

universului, 
semn de omagiu.

faptul 
era ro

din

remarcăm 
interviuri 
Păunescu. 
care răs-

STILUL CRITICII
Critica literară trebuie să 

tenteze sau, mai direct spus, să 
placă lectorului. Un critic care 
nu ștăpînește cuvîntul scris, nu 
face decît să-și riște parțial 
condiția, rămînînd un tehnician 
al cărui diagnostic este greu 
asimilat, chiar dacă se înscrie 
în rîndul judecăților de valoare 
fără cusur.

Stilul criticului, ca și stilul 
oricărui alt scriitor, este po
doaba de care analiza nu se 
poate lipsi și fără care apre
cierea nu are pondere.

Plăcut și inteligent este 
ticolul lui Paul Georgescu 
Contemporanul săotămînei 
cute, dedicat cărții lui S. 
mian, Călinescu — romancier. 
Paul Georgescu are stil. își 
ștăpînește argumentația și prin 
asta își îngăduie investigații 
dezinvolte. lăsîndu-se citit cu 
satisfacție. Asta înseamnă totuși 
destul de mult, mai ales dacă 
ne gîndim că întîlnim încă 
destule materiale de critică li
terară născute sub 
fastă a opacității și 
nli.

Din același număr 
aflăm cu satisfacție

ar- 
din 
tre 
Da-

zodia ne
plăți tudi-

de revistă 
_____ că Aurel 

Rădescu, după propria mărturi
sire. ar face foarte multe lu
cruri bune dacă ar fi director 
de... cinematograf. Oare nu i 
s-ar putea satisface doleanța ?

MANUSCRIPTUM
Revista Manuscriptum s-a im

pus ca o apariție de înaltă ți
nută intelectuală și cu un pro
gram de lucru bine precizat 
încă de la primul număr apărut 
anul trecut : valorificarea siste
matică a moștenirii literare și 
artistice românești, a inedite
lor rămase de la scriitorii noș
tri, clasarea și analiza lor în 
texte critice. Ajunsă la numă
rul 4 (nr. 3, 1971) revista are 
deja un nume, o circulație re
cunoscută. Ea nu a luat aspec
tul unui magazin literar, ci a 
devenit un șantier viu, deosebit 
de semnificativ pentru istoricul 
literar care intenționează să se 

documenteze asupra unor teme

Iau sfîrșit astăzi, la București, 
lucrările celui de-al IV-lea Con
gres Internațional de Logică, 
Metodologia și Filozofia științei, 
organizat de Academia Republi
cii Socialiste România, Acade
mia de științe sociale și politi
ce, Ministerul învățămîntului, 
sub auspiciile Uniunii Interna 
ționale de Istoria și Filozofia 
Științei. Au fost prezentate timp 
de șapte zile, în cele douăspre
zece secțiuni ale Congresului, 
peste 800 de comunicări știin
țifice, susținute de oameni de 
știință din 40 de țări, între care 
mari personalități ale științei 
contemporane cum sînt : Alfred 
Tarski, Patrick Supps, W. R. 
Ashby, A. Heyting, G. H. von 
Wright etc. Reprezentanții țării 
noastre au susținut circa 100 de 
comunicări, iar acad. Ath. Joja, 
acad. O. Onicescu și Solomon 
Marcus au prezentat rapoarte 
la secțiile de Istoria Logicii, 
Fundamentele inducției și res
pectiv Metodologia și filozofia 
lingvisticii. De un deosebit in
teres s-a bucurat comunicarea 
profesorului Petre Botezatu, 
intitulată Nivelele logicii.

In acest an, Congresul a dez
bătut o arie foarte vastă de 
probleme: filozofia logicii și a 
matematicii, metodologia și fi
lozofia științelor particulare, 
metodologia și filozofia științei 
în general, fundamentele proba
bilității și ale inducției, funda
mentele teoriilor matematice, 
istoria logicii etc.

Cu această ocazie a fost or
ganizată. de asemenea, o Expo 
ziție internațională a cărții, cu 
lucrări si publicații de specia
litate din domeniile Congresu
lui.

■ Teatrul german de stat 
Timișoara își deschide 
stagiune cu premiera 
..Tango la Nisa", de Mirceâ Ra
du Iacoban. Traducerea textu
lui aparține prof. Erich Pfaff 
Regia spectacolului va fi sem
nată de Dan Radu Ionescu, iar 
scenografia, de Francisc 
văcs

CANDOARE

din 
noua 

piesei

Ko-

.Contemporanul", ValeriuIn
Moisescu, regizor cunoscut, sur
prinde prin candoarea cu care, 
într-o discuție referitoare la vii
torul său spectacol cu „Zia
riștii", apără piesa lui Mirodan 
împotriva celor care au uitat-o 
„pe nedrept". Sîntem de acord, 
însă nu ne putem ascunde în
trebarea : cine a uitat, oare, de 
„Ziariștii", ca și de „Surorile 
Boga", de „Mielul turbat" sau 
„Arcul de triumf", de „Gră
dina cu trandafiri" și de atîtea 
alte piese contemporane, sau — 
mai bine zis — cine a permis 
să se vorbească mai puțin pî
nă aproape de uitarea acestui 
repertoriu ? Noi credem că, în 
primul rînd, regizorii care nu 
le-au îndrăgit și nu le-au pus 
în scenă. Cum de nu a redes
coperit Valeriu Moisescu „Zia
riștii" anul trecut ? De ce abia 
acum cînd, i se pare (nouă — 
nu) că „e un moment de „sece
tă" în teatru, cînd ne întrebăm 
cu toții ce trebuie să jucăm" ? 
Oricum, și candoarea poate fi 
salutară, în anume împrejurări...

N. IR1MESCU

După convingerile noastre, a- 
le sucevenilor, și după multe 
alte opinii, în orașul nostru e- 
xistă una dintre cele mai fru
moase Case de cultură din ța
ră. Sala de spectacole este fă
cută după ultimele criterii teh
nice, întrunind condițiile unor 
reprezentații optime.

Pe acest considerent, îmi 
mărturisesc speranța că în sta
giunea care începe sala aceasta 
nu va sta nefolosită. Lipsită 
de o trupă . teatrală proprie,. 
Suceava are’în schimb avanta
jul de a se afla în preajma 
cîtorva orașe cu o activitate 
artistică profesionistă bine de
finită. E vorba de Teatrul „E- 
minescu" și de Filarmonica din 
Botoșani, de teatrele din Ba
cău, Piatra Neamț, Bîrlad și„ 
în măsura cea mai importantă, 
de prestigioasele unități artis
tice ale lașului : Teatrul Na
țional, Opera, Filarmonica 
„Moldova". Cred că ar fi în 
avantajul fiecăreia dintre aces
te instituții dacă ar face depla
sări curente la Suceava. ^>e 
asemenea, ar fi în avansul 
nostru dacă am fi beneficiarii 
unei stagiuni continue, fiind ra
cordați în felul acesta la re
țeaua generală a dreptului la 
cultură.

Un început a existat. Fără 
îndoială, un acord între insti
tuțiile de spectacol pe care 
le-am enumerat ar putea face 
ca sala de spectacole a Casei 
de cultură din Suceava să fie 
într-adevăr un loc de desfășu
rare constantă a teatrului șl 
muzicii contemporane.

Ing. V. CORNEA 
— Suceava —

DRUMUL SPRE CITITORI

„Nu pot înțelege în nici un 
chip pentru ce apreciata dv. re
vistă, care apare sîmbăta, a- 
junge în mîinile cititorilor bucu- 
reșteni abia miercurea. Cred că, 
oricărui periodic, chiar întîr- 
zierea de o zi sau două îi aduce 
prejudicii și morale și materia
le — dar cînd e vorba de 4 
zile ? Bineînțeles, publicațiile 
care se respectă cuorind arti
cole ce nu-și pierd interesul 
prea repede. Totuși, atitudinile, 
informațiile, comentariile, adi
că tot ce asigură in primul rînd 
prezența în actualitate a unei 
reviste, devin, prin publicarea 
tardivă, ineficiente. Bănuiesc, 
și în cazul „Cronicii", în pofida 
ținutei ei elevate care nu poate 
decît să-i atragă pe cititori, o 
scădere artificială a numărului 
acestora din cauza întîrzierilor 
de neiertat în difuzare. In legă
tură cu orice ziar sau revistă 
preferată, cititorilor respectivi 
li se crează, aș putea spune, 
aproape un reflex : cumpăr vi
neri „Contemporanul" și „Săp- 
tămîna", sîmbăta „Luceafărul" 
etc., ceea ce asigură o legătură 
neîntreruptă a revistei cu prie
tenii ei obișnuiți. Or, dacă acest 
reflex e contrariat mereu, în 
sensul că în ziua respectivă nu 
găsesc la chioșc revista dorită, 
rezultatul nu poate fi decît 
negativ pentru orice publicație, 
oricît de bună ar fi aceasta.

In temeiul acestor considera
ții, m-am hotărît să vă semna
lez situația actuală a difuzării 
„Cronicii" în Capitală, cu spe
ranța că veți lua măsuri în 
consecință".

TRAIAN MOLDOVANU
— București — 
str. Călușei 37

N. R. Cunoaștem situația re
latată de dv. De altfel, ea e 
identică în cele mai multe lo
calități din țară. Din păcate, 
în afară de sesizări și consta
tări nu putem face mai mult 
în acest sens, deoarece acțiunea 
de difuzare a presei cade în 
sarcina serviciilor specializate 
afiliate P.T.T.R. Ca și alte pu
blicații, am atras și noi aten
ția, în repetate rînduri, celc* 
în drept asupra acestei situați; 
intolerabile. Din păcate, după 
cîte un scurt reviriment al di
fuzării (2—3 săptămînh sîntem 
nevoiți să facem alte interven
ții. Să sperăm că atenția ce 
ne-o arătați dv. va fi de na
tură să stimuleze activitatea 
funcționarilor în cauză Pentru 
viitor, ne gîndim și la alte so
luții pentru grăbirea ritzscLâ 
de apariție și difuzare.



A
m surprins debutul acestei toamne sus, 
în nordul Moldovei, în tremurul 
vag iscat, de o subțire pală de boare, 
în frunzișul plopului crescut, înalt și 
falnic, în cornul de ogradă al casei 

părintești, stînd acolo parcă înfipt în albas
trul văzduhului. Tot în frunzetul lui îm- 
brobonat de rouă am deslușit mai apoi cum 

-se desprind ușor, alb, strălucind în soare, 
firave fire de funigei, pornind a-și lua zbo
rul spre pacea amiezii și călătorindu-se 
lent, departe, cine știe unde, pe deasupra 

CULORI Șl DARURI 
AUTUMNALE

• Pe drumuri de țară @ Funigei zburători peste lanuri de porumb și pe 
deasupra livezilor • Se trag năvoade la „Trei lazuri" G Profețiile lunilor viitoare.

reportaj de ION ISTRAT1

sjmînturilor proaspăt hașurate cu negru 
dw tractoare, animîndu-se in pletele livezi
lor împomate sau în mustățile cănite ale 
popușoaielor.

Pretutindeni pe unde am fost, a venit, ca 
și anul trecut, ca și în celelalte sezoane 
inaugurate de luna lui septembrie, dar mai 
mîndră parcă, mai în putere și mai vrednică 
în roade ca pînă acum, mai darnică după 
ploile cu priință ale verii, a venit toamna. 
Curînd, o vor întîmpina, cu ochii îmbucu
rați și cu ghiozdanele pline de castane 
culese de pe trotuare, copiii orașelor în 
drum spre grădiniță și spre școală, după 
cum. îi vor suride, ospitaliere și vesele, 
piețele alimentare zi de zi tot mai înavu
țite de dulcețurile și de frupturile pămîntului.

*
Pînă atunci, iată-ne pe mai vechi dru

muri. ca și pe drumuri noi de țară unde 
țină, cu soare blajin și duios, cu apusuri 
pline de aur și de purpură, cu susure de 
vînt răscolind frunzișurile, cu lanuri cam- 
pestre in- care se coace zdravăn porumbul 
și cu gutui arătîndu-și obrazul în pomături 
încărcate, unde, bălaie sau brumărie —. 
poposește, pe îndelete, toamna 1

E toamna domoală și parcă atotcuprin
zătoare, de început de septembrie, iar peste 
nuanța verdelui crud încă al întinsurilor 
agreste, din seninul darnic înstelat al nop
ților, a căzut groasă și binefăcătoare, rouă 
celestă. Dimineața, pe șoseaua dinspre Va
lea Lupului de unde o parte a orașului lași 
expiră în voie spre lărgimile șesurilor și 
ale cîmpiilor acum colindate, încă somno
lent, de aburii unor cețuri alb-albastre. 
înaintăm grabnic spre Lețcani și mai de
parte. Intre timp, din urma noastră se arată 
tot mai clară linia de lumină pură a răsă
ritului și biruie fără de efort astrul daurit 
al zilei, făgăduindu-ne o vreme calmă, po
leită de strălucire. Dincolo de zonele dru
mului, pînă spre orizonturile ce par încă 
umplute de singurătate, colinele blînde și 
costișele puțin ondulate capătă, la viteza 
cu care avansăm și sub cerul încă sur. un 
caracter placid și de basorelief iar păpușoa- 
iele în vegetala lor armură, își înegresc mă- 
tasa păpușilor crescute cîte două-trei și cîte 
patru pe mai fiece strujan.

Pe la ceasurile șapte fără ceva, cotim la 
dreapta de pe linoleumul de asfalt ce duce 
spre Roman și, întîmpinați, de o profuzie 
vegetală de ordinul ornamental, care. ca 
grație, acuratețe și peisaj reprezintă un 
model horti-pomi-floricol de un rafinat 
gust, asemeni unui decor de teatru, intrăm, 
pe o alee betonată, în curtea I.A.S.-ului din 
Tîrgul Frumos. înăuntru, la birou, directo
rul unității pe care-1 căutăm, ing. agr. I. 
Gheorghiu nu e de găsit, ca de obicei, de 
data aceasta. între cele două campanii de 
recoltare permițîndu-și un cuvenit concediu. 
Dăm însă aci peste dr. vet. I. Grigorescu, 
directorul tehnic al unității pe care-1 știm 
încă de pe cînd era șef la ferma zooteh
nică de la Hălăucești. Foarte matinal, toc
mai pune la punct cu febrilitate dispoziții 
de ultimă oră, subliniind urgența unor mă
suri sau, la caz de trebuință suplimentînd 
ori corijînd unele indicații în raport cu 
stările de necesitate ivite în mersul lucră- 
rlor curente ce reclamă a fi întreprinse. 
Edificați, în ansamblu, asupra problemelor 
în curs de rezolvare la cele 16 ferme ale 
întreprinderii nu avem cînd sta mult și îl 
lăsăm pregătindu-se pentru o ședință ope
rativă cu ing. Gh. Lazăr, secretarul organi
zației de partid și asaltat de convorbiri tele
fonice, de corespondența și de celelalte hîr- 
tii, pentru ca, în ce ne privește, să ieșim la 
o mai lungă călătorie pentru care cheltuim 
vreo două zile. Afară, aerul a devenit albu
riu, iar în liniștea mare a cuprinsului se 
deslușește duduit de tractoare, după cum, 
pe estompa zării, se prevăd, pînă în taini
cele întinsuri, siluete de mașini și agre
gate care sfîșie aburirea revărsărilor cîm- 
penești, semn că, cum ni s-a spus, se lu
crează de zor la efectuarea ultimelor dez- 
miriștiri, la fertilizarea solului și la croirea 
drumurilor de acces spre loturile cu po- 
rumburi și cu alte culturi semănate pentru 
însilozare.

*
Mergînd pe la capete de nesfîrșite arături, 

ne aducem aminte că, în ansamblul ei, pro- 
.dueția medie de grîu la hectar recoltată 

de pe cele aproape 1300 hectare cîte deține 
I.A.S.-ul din Tg. Frumos a atins anul 
acesta 3720 kg, în fruntea fermelor unită
ții situîndu-se cele de la Jora, de la Răz- 
boieni și de la Sirca unde s-au obținut 
4.415 kg. grîu la hectar și, respectiv, 4.080 
și 4.054 kg. la hectar de pe suprafețe variind 
între 27 și 50 ha.

Ne amintim, am mai fost aci, prin iulie, 
cu directorul și cu inginerul N. Romașcu 
de la Jora. Am fost cînd prin partea locu
lui se cocea, pe îndelete, grîul, dar cînd, 

de undeva, din imensitatea văzduhurilor 
înnegurate, s-au năpustit, în nu puține 
locuri, ploi repezite și nebune, amenințind 
griul cu rugina și chiar inroșindu-1 la 
pai. ici colo înegrindu-1 la spic cu tăciune. 
hulchindu-1 și chiar trintir.du-1 la pămint. 
polignindu-1. dcborindu-1 pe-o rină, pătu- 
lindu-l si culcîndu-1 într-atit. incit, pe 
anumite porțiuni nici nu s-a mai putut ri
dica la loc în picioare. Dar ploile tehuie 
s-au mai potolit, a zimbit iarăși soarele, 
și grîul a prins să dea cumsecade in pirg 
in foarte multe părți, bătind cu spicele 
pînă la pieptul omului, s-a copt temeinic 
sub atlasul albastru al cerului, dînd îndem
nare lucrătorilor să intre grabnic în învă
luirea lanurilor, cu combine si secerători 
mecanice, iar la caz de trebuință, cu seceri 
și cu coase, pentru a fi culese in unele uni
tăți, și cu hreapca și pentru a fi adăpos
tit cît mai repede în hambare și silozuri. 
Ne amintim, de-asemeni, că mecanizatorii 
întreprinderii agricole de stat de la Tg. 
Frumos, terminind înainte de termen recol
tarea la ei la întreprindere, au sărit în aju
tor, cu combainele, pe tarlalele țăranilor 
cooperatori de la Cepelnița, de la Brăiești 
și de la Hălăucești, învingînd astfel îm
preună consecințele celor mai multe din 
intemperiile climatice ale verii, pentru ca 
acum și unii și alții să pună accent pe adu
natul plantelor de nutreț pentru siloz, sau 
să se pregătească pentru recoltarea sfeclei 
de zahăr, ca și pentru a intra în pădurile 
de floarea soarelui și, mai tîrziu, apoi în 
porumburile aflate deja în ținte.

*
Faptul că preocupările pentru o cit mai 

bună reglare a balanței furajere se încunu
nează zi de zi de succese ne este atestat, 
între altele, atît la ferma de la Războieni. 
de la Hălăucești ori cea de la Ruginoasa. 
cit. mai intr-ales, la ferma de elită de la 
Strunea. Aci. călăuziți peste tot de ingine
rii zootehnici, Zaira și Emil Sachelarie. ve
dem, pe îndelete, la ireproșabila mul
soare mecanică de dimineață, cîteva sute 
de vaci, o bună parte dintre acestea, de 
mare productivitate cum sînt, bunăoară, 
renumitele Braunschwytz achiziționate, în 
anii mai din urmă, din Austria. Brune cu 
toate, corpolente și bine astfel conformate, 
frumos învelite cu carne si orînduite comod 
cu capetele la jghiaburile de alimentație 
și cu crupele spre aleiele de serviciu, va
cile se înfățișează blînde, vioaie și excelent 
întreținute, beneficiind în mod ireproșabil 
de o hrană substanțială și variată, de o cu 
totul special bună purtare de grijă, ca 
și de o riguroasă igienă a grajdurilor, inte
ligent și inventiv combinată cu igiena lor 
corporală și cu cea absolut indispensabilă 
a mișcării, a plimbării lor zilnice. Dovadă 
că exploatarea animalelor de aci, ca și de 
la celelalte ferme, cuprinde, în totul ei tot, 
aplicarea celor mai potrivite mijloace de 

„Rod bogat"

valorificare, în condiții optime, a puterii lor 
productive e faptul că, pînă în prezent, 
planul de producție medie de lapte — 
marfă a și fost depășit.

De altminteri, concludente ca și aici pen
tru rîvna, pasiunea și priceperea cu care 
se muncește pe aceste blagoslovite melea
guri moldave sînt și rezultatele fermei 
pomicole de sub poala pădurii de la Strun
ga,. Inginerul Gheorghe Lazăr cu care cu
treierăm modernele plantații, unele mai în 
etate, altele mai tinere, ca cele ale coope
rativei agricole, ca cele de la Pîrjolita —. 
ne vorbește despre energia și sîrguința cu 
care muncitorii permanenți de aici. dînd 
exemplu celot sezonieri, s-au remarcat și 
se remarcă cu regularitate în îndeplinirea 
operațiunilor de fertilizare, de întreținere 
și de culegere a pometurilor. In vremea 
aceasta, noi nu ne mai saturăm admirînd 
—, în ciuda unor calamități naturale ce 
au mai vămuit producția pe aici — merele 
ca obrajii îmbujorați și sănătoși. Fiindcă 
sînt aici, în această livadă care totalizează 
circa 170 ha., toate aflate pe rod, sînt în 
acest îneîntător paradis terestru care ride 
la soarele generos al lui septembrie, sînt 
mere parmen aurii cu vărgături roșcate 
și lucii încă de pe acum. După cum, există 
și aromatele mai lesne de păstrat iama 
ionnathane la fel ca feluritele mere renette, 
mere crețești, și bineînțeles, din cele dom
nești, cît pumnul, nelipsind nici perele ru
ginii sau soiurile daurite și Curie, mere și 
pere cu carnea dulce-acrișoară și cu pielița 
galbenă ca de ceară sau groasă și verde, 
mere zemoase și rotunde, pere pergamute 
si mere țigănci, cu toate culegîndu-se, la 
sorocul lor, numai cu mina și sortîndu-se 
după varietăți, după colorituri și după 
mărimi, și așteptînd ca foarte curînd. să 
fie livrate unităților comerciale de desfa
cere.

E început de toamnă pe-aici pe valea 
Bahluiului și pe cea a Șiretului pe unde 
colindăm, iar undeva între satele Brătulești 
și Miclăușeni, la cele .Trei Iazuri" la care 
oprim, pescarii au întins cu lotcile năvoa
dele ale căror oboare se văd punctînd 
oglinda apei. Ii privim de pe mal și-i ve
dem cum trag vîrtos la odgoane ca din 
matca plaselor lor să scoată afară și să 
umple imense coșuri din care sar crapi cu 
solzi aurii, crapi negri-verzui, ciortani 
svelți și crăpoaice neastîmpărate, crăpuș- 
teni dolofani, și, îndeosebi, ciortoerapi cu 
cite un fir de mustață în colțul gurii. 
Ne uităm la ei și-i vedem cum care mai 
de care se zbate să scape presimțind parcă 
sfîrîitul tigăilor încinse și damful sfîrtecă- 
tor al mujdeiului, aroma îmbietoare a bor
șurilor cumplite ori picanteria saramurilor 
cărora, pînă la urmă, le sînt hărăziți cu 
toții.

Dar, făgăduielnic început autumnal se 
anunță peste tot și în podgoriile prin care 
ne este dat să întîrziem și unde, ca între 
coordonatele viticole celebre ale Cotnarilor 
sau între reliefurile domoale ale Buciumu
lui încep să se coacă strugurii, anunțînd 
pentru lunile ce vin, must gîlgîitor și dulce 
și mai apoi vin răvac de viață lungă. Pînă 
atunci, în piețele Hîrlăului, Pașcanilor, la 
Podul Iloaiei și, firește la Iași festinul au
tumnal pe care-1 dorim cît mai îmbelșugat 
încarcă deja pe tarabe castraveciori din cei 
cît degetul și grămezi de conopidă galbenă 
ca untul, cartofi rozii și sfeclă cît proiecti
lele, gavanoase cu miere turnată proaspăt 
din cămările soarelui, popușoi cît cotul 
buni de copt și de fiert, căpățîni de varză 
cît căldarea ; după cum se orînduiesc, de 
asemenea movile albăstrii de avrame și 
albe prune clădite pe rogojini, movile cu 
harbuzoaice învîrstate, pere țîța caprei, 
piersici împufate și chipăruși cît ulcelele, 
morcovi cît priponul, fasole și făină nouă' 
de grîu! Nu mai e mult și vor sfîrîi pe 
încinse grătare păstrămuri și trandafiri din 
cei care-ți dezbimâ nările, mititei tăvăliți 
în său de oaie sau în zeamă de pătlăgele 
roșii, potcoave de mușchi țigănesc și crapi 
mozoliți în usturoaie, anume ca să se 
bucure și să sfîrîie în căni înflorite, tulbu
relul 1

Ne așteaptă, însă, sub cerul lui septem
brie și al lunilor imediat următoare, ne aș
teaptă, pentru toate aceste bucate, o muncă 
încordată pe care o dorim cu toții încunu
nată de biruințe cît mai eficiente.

cărți ® cărți ® cărți

GEORGE 
SBARCEA:

CIOCÎRLIA
FAKA 

MOARTE

George Sbărcea

CIOCÎRLIA ȚÂRĂ
MOARTE

Din seria monografiilor editate de Uni
unea Compozitorilor se detașează această 
reconstituire a Bucureștiului de altădată o- 
giindit prin marii săi lăutari, „ciocîrlia fă
ră moarte" fiind Grigoraș Dinicu. Cartea 
e pe drept închinată „lăutarilor, frații noș
tri de-o noapte sau mai multe, care de 
veacuri înalță spre calea zodiilor reci cîn- 
tecul lor fierbinte", autorul fiind el însuși 
compozitor și muzicolog de recunoscută 
sensibilitate. Modul său de a romanța sau 
mai precis de a povesti viața lui Grigoraș 
Dinicu face ca lectura să fie plăcută și 
astfel materialul informativ foarte lesne 
digerat

In adevăr, Grigoraș Dinicu poate fi con
siderat ultimul dintre marii lăutari români 
de tip vechi, serie deschisă de un Barbu 
Lăutaru, dar și precursorul muzicanților — 
lăutari de concepție evoluată, adică muzi
canți cultivați ce fac legătura între două 
epoci și două mentalități diferite.

Chiar dacă nu ne-ar fi lăsat decît Cio
cîrlia și Hora Staccato, Grigoraș Dinicu ar 
fi rămas nemuritor, în egală măsură ca 
autor și ca interpret de clasă internațio
nală.

Documentîndu-se meticulos și îndelung 
pe toate căile, George Sbârcea a reușit 
să-l edifice acestui „rege al lăutarilor" un 
binemeritat monument al neuitării. In car
tea aceasta nu e vorba doar de viața u- 
nui om, ci de o adevărată frescă de epocă, 
o frescă impresionantă a existenței lăuta
rilor de altădată, acel greieri a căror artă 
aproape era cerșetoare. E vorba, în esen
ță, de urcușul artei lăutărești spre o via
ță demnă, luminată de seînteia talentului 
prețuit la adevărata-i valoare.

Grigoraș Dinicu se desprinde din carte 
și urcă spre lumină în trilurile tuturor 
ciocîrllilor de pe plaiurile românești.

AL ARBORE

EUGEN 
FRUNZA:

PARTEA
MEA

DE LUME

Eugen frunză

MEA
DL LUME

Inmănunchiind creații de pe parcursul a 
trei decenii de activitate poetică, volumul 
Partea mea de lume ni-1 prezintă pe Eugen 
Frunză ca pe un fervent cultivator al li
ricii dominată de un puternic suflu social- 
istoric. De aici patetismul poeziei sale (u- 
neori greșit interpretat) precum și predi
lecția pentru versul limpede șl cantabil, ac
cesibil unui larg auditoriu, evitarea încăr
căturilor imagistice de prisos, tonul de odă 
sau de romanță prezent în majoritatea poe
ziilor. Virtuțile novatoare în planul expre
siei poetice sînt suplinite adeseori de căl
dura și sinceritatea sentimentului, de gene
rozitatea mesajului prin excelență optimist. 
Poetul trăiește un acut sentiment al isto
riei și pămîntului patriei, apelînd adesea la 
versul tribunard, care, în ciuda retorismu
lui fortuit, reușește să emoționeze : „Cine-ar 
vrea să uităm / istoria scrisă în steaguri, / 
în rădăcini și semințe, / în minerale și duh, 
I în apa ce-o bem / și în casele morților?... 
I Cine ar vrea s-o uităm ?“ (Istoria).

Ceea ce i se poate reproșa Iul Eugen 
Frunză în unele poezii din culegerea re
trospectivă Partea mea de lume nu este 
formula lirică abordată (toate formulele 
fiind valabile), ci diluția și declarativismul 
cărora uneori le face concesii. Dacă îh 
poezii ca : Bălcescu, Alba-Iulia, La mauso
leul din Mărășcști, Pămîntulc, pămînt stră
bun șl altele se resimte această carență, o 
poezie precum Conștiința întregului aduce 
note de lirism autentic : „Doar trunchiul 
căzu. Capul rămase / luminat de sînge și 
stele tîrzii... / Și paloșul său arcuit peste 
zare : curcubeu în zori de zi... / Doar 
trunchiul căzu, țărînâ și fum, — / capul 
însă, / capul Viteazului / îl mai purtăm pe 
umeri și-acum".

Erotica se înscrie sub semnul adorației 
romantice, cu gesturi largi, într-un fel de 
ritual al rodniciei și regenerării. Dragostea 
este văzută mai mult prin prisma dezba
terii etice decît prin cea a transfigurării 
stărilor de suflet propriu-zise, poeziile res 
pective configurîndu-se adesea ca meditații 
pe această temă. Cînd se realizează o su
biectivare mai pregnantă a trăirilor, versul 
devine sensibil, convingător : „Tu să m-aș- 
tepți acolo, de-oi veni, / deși alături vom 
străbate drumul... / Pe cît îmi ești de-a- 
proape, nesătul / să te descopăr nălucind 
departe / cînd te-ai ivi cu brațele întinse 
I în calea mea, dumbravă despletită, / și 
mi-ar cînta din tine iarăși, / ca din obîrșii 
regăsite, / albastre, păsările mele". (Cît aș 
voi). Dacă ciclurile Jurnal de romanțe și 
Fii liniștit, pămint, apar mai puțin selec
tate, cele intitulate Marele fluviu și Stol 
așteptat cuprind o serie de poezii cu tentă 
modernă, în care primenirea mijloacelor 
de expresie devine preocupare constantă. 
Ele reprezintă perspectiva evoluției pre
zente a liricii lui Eugen Frunză.

HARALAMBIE ȚUGUI



cuții săi ocazionali sau criticii săi), apoi înapoi, dar 
cu sensuri neașteptate. Ele sînt, comediile lui Ba
ranga, un fapt publicistic, de atitudine, și cine se 
incăpățînează să-l suspecteze de labilitate văzînd 
doar meșteșugul său, tehnica sa, nu crede nici in 
spectatorul care vine la „Opinia publică" pentru a 
gusta comedia propriei sale victorii asupra dema
gogiei, minciunii, necinstei. Personal văd că se va
lorifică aici componenta conjuncturală a evenimen
telor, cu o mare ascuțime critică, un conjunctura!. 
în planul comediei morale, fiind și Mazilu care li 
se pare multora a sta la antipodul scrisului prac 
ticat de Baranga. Nu e intenția mea să reconciliez 
viziuni dramatice și să determin apropieri imposi
bile. Cei doi sînt despărțiți de altceva, nu de ma
teria primă din care extrag substanța pieselor lor. 
Și tot așa, Paul Everac, poate cel mai perseverent 
moralist în dramaturgia noastră, stă alături de Ho
ria Lovinescu prin interesul față de relația perso
najelor, față de raporturile sociale întruchipate în 
drame. Ceea ce nu înseamnă, iarăși, că e posibilă 
o reducție, pentru că nu materia primă definește 
autorul, ci modalitatea transfigurărilor ei.

Recapitulativă — ca titlu de fișă — nu vrea să 
însemne adică a schița o istorie (intr-un moment 
cînd literatura e obiect de proiecte de istorie), nici 
tipuri, ci a revedea, prin piesele despre care am 
scris, cum și de ce s-a scris așa. Cînd scena a re
fuzat sau a întirziat prezentarea unor texte — une
ori spre lauda ei, alteori însă nu ! — a acționat un 
prim criteriu, de axiologie socială dar și de este
tică specifică. Faptul că Iulia Petrescu, de pildă, 
rămîne dramaturg de volum — un volum slab de
altfel — dar nu de teatru, e de reținut (fie și în 
relație cu soarta, la un moment dat, a dramatur
giei lui Camil Petrescu). De asemeni, că din mii 
de manuscrise ce atacă secretariatele literare, re
vistele și editurile, se selectează acele puține texte 
ce devin spectacol. Este deci vorba de dificultățile 
genului — nouă ni se pare chiar a fi cel mai difi
cil —, de drumul lung de la intenția literară la 
realizarea teatrală. Textul celor mai frumoase prin
cipii, a celor mai înalte idealuri, poate să fie deri
zoriu pe scenă. Convingerea adîncă, organicitatea 
literară și omenească sînt fără drept de apel pro
bate în spectacol.

Citind cîteva din textele tipărite mai recent 
(comedia în patru tablouri „O mică diferență" de 
Al. Cornescu și Petre Sălcudeanu în revista „Tea
trul", fragmentul „Ancheta" dintr-o piesă de Ște
fan Oprea, în revista „Cronica" și altele) putem 
găsi argumente ale unei utile discuții la obiect. 
Adică se abordează o problematică de real interes 
social — satira „O mică diferență" e aplicată asu
pra fraudei, Tănăsache, Fușei, Pandelache, eroii 
negativi, reprezentînd tipuri reale intens caricatu
rizate — cu mijloace ce răspund, în aceeași ordine 
a publicisticii de care vorbeam amintind de Ba
ranga, unui scop moral imediat. Firește că ne in
teresează mult metamorfoza faptului real în lite
ratură, aluzia la țin eveniment, sau la anumite per
soane neinsemnînd întotdeauna realism și veridici
tate. Observația nu e de ignorat cel puțin in ordi
nea în care dintre piesele ce le-am analizat la a- 
ceastă rubrică nu puține trimeteau la anumite eve
nimente, sau la anumite personaje de tristă sau 
măi puțin tristă memorie. Fenomenul s-a remarcat 
și în proza ultimilor ani, semn al mutării unor osti
lități în planul literaturii. A transforma scena în 
locul unor asemenea confruntări ni se pare abuziv. 
Literatura nu s-a construit niciodată din aluzie — 
idee ce o amintea cu referire la unele drame isto
rice și Sorana Coroamă intr-un articol publicat în 
„Scînteia". Adevărul ei o reprezintă pe măsura sem
nificației sociale a acestui adevăr, a dimensiunii 
sale reale.

MIHAI NADIN

FISĂ TRIMESTRIALĂ
J

RECAPITULATIVĂ
CREAȚIE

Șl INTERPRETARE
Necesități diferite — plus faptul că trimestrul a 

trecut fără a ne oferi prea multe texte noi —, ne 
obligă la o „recapitulativă", fișă a unei discuții care, 
deși fiind de principiu, nu va putea să ignore materia 
primă a aplicațiilor critice ce le presupune.

Am comentat, vreme de 3 ani de cînd funcțio
nează această cronică a teatrului dramatic tipărit, 
zeci de piese și am avut satisfacția — pe care am 
fi ipocriți să nu spunem că am urmărit-o — de a 
vedea confirmate, pe scenă, valori în care am cre
zut. N-au lipsit nici accidentele și de cite ori a 
fost cazul le-am mărturisit cititorului, fie că o pie
să s-a dovedit, prin transpunerea ei în spectacol, 
mai rezistentă decît se vădea la lectură, fie că alta, 
pe al cărei succes spectacologic contam, nu l-a rea
lizat. Decurge de aici că un criteriu, aparent pri
mul, în ordinea analizei literaturii dramatice noi 
a fost acela al perspectivei scenice, pe care de alt
fel o are mereu în fața ei autorul acestui tip de 
literatură. Dar pînă aici, indiferent de ordinea în 
care ne-am expus argumentele, au cîntărit decisiv 
ideile acestui text pentru că sîntem conștienți că 
scena le potențează și că, devenind cuvînt rostit, 
ele pot dobîndi o forță expresivă deosebită.

Cind am refuzat exercițiul formal, deseori 
epigonic, fie că el era o variațiune pe o literă a 
alfabetului (călduros susținută de alții din perspec
tiva poeziei), fie că ostenea în dialog vid de sen
suri și semnificații fie, în sfîrșit, că friza imperti
nența și prostul gust, eram stăpîniți de aceiași 
convingere că scena trebuie șă ofere spectacolul 
semnificativ al unor confruntări dramatice defini
torii. S-au publicat, de altfel, în acești ani, piese — 
atît ale unor tineri, cît și ale unor scriitori consa- 
crați — care au condus la spectacole revelante. 
Opțiunea, în timp, față de dramele istorice semnate 
de Paul Anghel, Ilie Păunescu, Horia Lovinescu, 
față de piesele de actualitate datorate lui Aurel 
Baranga, Teodor Mazilu, Paul Everac, Mircea Radu 
Iacoban, Andi Andrieș și din nou Horia Lovinescu, 
față de unele texte semnate de Radu Cosașu, Maria 
Foldeș, Al. Mirodan, Marin Sorescu, Ion Omescu, 
Mihai Neagu Basarab, Ștefan Oprea, George Ge- 
noiu și destui alții definește, dealtminteri, crite
riile acestei rubrici. Chiar texte inedite publicate în 
acest timp — asupra lui Radu Stanca ne-am oprit 
mai des — ne-au reținut atenția și ne-au prilejuit 
posibilitatea de a lărgi programul acestei cronici 
a textului dramatic care rămîne, vrind-nevrind. 
unica fn revistele noastre

Teatrul scris este ipoteza teatrului jucat. Dra
maturgia se scrie pentru scenă, nu neapărat sub 
umilința exigențelor ei imediate — dovadă acel 
scris dramatic care a dus lă progresul mijloacelor 
teatrului — dar neapărat cu conștiința forței de 
influențare specifică teatrului. Pe scenă cuvîntul 
e rostit după ce a înfiorat deja sensibilitatea inter
pretului. Adică el apare îmbogățit, filtrat, întărit. 
Cu timpul, replica de teatru devine bun public și 
a auzi trecînd în conversație, în dialogul spectato
rilor. Recitind de curînd piesele lui Baranga tipă
rite in volum — și îndreptățit caracterizate de cro
nicarii săi drept teatru politic -t- am constatat dru
mul dublu al replicii sale: o dată de la noi spre 
dramaturg (și prin noi înțeleg societatea, nu cunos-

IUL1A HĂLĂUCESCU : .Colibele haiducilor* GEORGETA NAPARUȘ : .Saltimbanci*

In principiu, lucrurile sînt simple: 
compozitorul scrie muzică, interpre
tul o execută și ascultătorul o recep
tează, acestea fiind cele trei forme 
de trăire a fenomenului muzical. A- 
nalizîndu-le, teoreticianul tinde fi
resc spre considerarea cazurilor li
mită, interpretul fiind inclus într-un 
mecanism complex de preluare și 
transmitere a unui mesaj în legătu
ră cu care se vorbește frecvent des
pre perfecțiunea tehnică — și despre 
identificarea cu intențiile autorului.

Că în realitate lucrurile sînt in
finit mai complicate, se poate ob
serva ținînd cont fie și numai de 
cîțiva factori.

In primul rînd chiar această fai
moasă .identificare* este în ultimă 
instanță o foarte frumoasă figură de 
stil pentru că, dacă în mara logica 
expunerii, tempoul, nuanțele, struc
turarea tuturor elementelor care for
mează dfscursul muzical pot fi per
cepute, nimeni nu va ști însă exact 
care a fost viziunea sonoră a auto
rului, temperatura vibrației subtile 
a sensibilității sale, resortul intim 
care a modelat plasma sonoră. S-ar 
putea vorbi despre o esență a mu- 
zicii, despre un adevăr intrinsec al 
acesteia care, situîndu-se la un 
punct infinit al percepției, poate fi 
considerat ca o țintă ideală spre care 
se îndreaptă aspirațiile tuturor ce
lor care au, într-un fel sau altul, le
gătură cu arta sunetelor.

Oricum, în raportul compozitor- 
interpret, o lucrare muzicală oare
care va fi asemeni unei surse lumi
noase unice .refractată ulterior prin 
nenumărate lentile de diferite mă
rimi și forme. Altfel spus, or ce in
terpret trebuie să reconstituie în 
sine procesul emoțional și cel cere- 
braî-constructiv sugerat de muzică, 
reconstituire care se va realiza în 
conformitate cu dotarea sa naturală, 
capacitatea intelectuală, momentul 
evoluției individuale ca om și mu
zician, stadiul general al dezvoltării 
conștiinței artistice și al responsa- 

.. bilității etice, depinzînd în același 
timp, într-o uriașă măsură de acele 
inefabile și ultrasensibile antene ale 
intuiției. Aceasta din urmă se supu
ne, la rîndul ei, mai mult decît se. 
crede , în general, unei evoluții ce 
poate fi și trebuie să fie dirijată 
și controlată.

Pe de altă parte, ceea ce numim 
.muzică*' nu este conglomeratul de 
semne grafice care se constituie în
tr-o partitură muzicală, ci ceea ce 
preexistă partiturii în conștința com
pozitorului și ceea ce se naște apoi 
prin intermediul interpretului. Par
titura va apărea deci ca o transcrie
re, ca o fixăre sau... ca o poartă 
în fața căreia interpretul se oprește 
și care nu se va deschide înspre rea
litatea muzicii decît în momentul în 
care i se va fi descoperit și dezlegat 
cifrul, va fi pătruns textul și mai 
ales subtextul. Or, este ușor de pre
supus cam cîte cunoștințe necesită 
această pătrundere, pornind de la 
simpla citire pînă la înțelegerea re 
lațiilor melodice, armonice, contra- 
punctice, a legăturilor dintre fraze, 
a formei.

Există maniere diferite de citire 
a unui text muzical sau, mai bine 
zis, trepte diferite de înțelegere, fapt 
care determină grade diferite ale e- 
xactității de execuție — exactitatea 
trebuind înțeleasă nu numai cu- pri
vire la latura exter oară, ci și la 
cea de fond. Atît latura exterioară 
cît și cea de fond trebuie apoi a- 
bordate ținînd cont de anumite con- 
s derente de stil și epocă. E foarte 
adevărat că, așa cum afirma Igor 
Stravinski, „o iluzie vie face mai 
mult în asemenea materie decît o 
realitate moartă*. Totuși, pentru 
compozitorii și lucrările de care ne 
despart perioade mai mari de timp, 
se impune să se țină cont de tradi
ția interpretativă care reiese din su
ma unor experiențe de execuție, din 

adevăr, intr-un proces de oecar.tare 
treptată a esențialului.

Dar. chiar la un nivel similar de 
descifrare și înțe’.ecere a textului in 
sine, pot anăr-. i variante de redare 
datorate tocma. contradicției dintre 

fenomenul muzical care este viu, îrt 
continuă mișcare și fixitatea conven
țională a transcrierii grafice.

Mai există un factor care se inter
pune între muzică și interpretul ei 
și acesta este instrumentul de reda
re, cu tehnica lui specifică, cu evo
luția sa istorică. Lăsînd la o parte 
faptul că instrumentiști geniali au 
dus înainte tehnica unor instrumen
te influențînd în mod substanțial pe 
compozitorii cu care au colaborat, 
nu trebuie uitat că fiecare instru
mentist, de la începutul carierei sa
le, își dezvoltă progresiv capacitatea 
sa tehnică, de stăpînire și mînuire 
a instrumentului pe care și l-a ales, 
dezvoltarea propriei maleabilități 
fiind într-o directă proporționalitate 
cu gradul de cunoaștere și valorifi
care timbrală și expresivă a acestu>~6

înainte de a atinge valențele s^.- 
superioare și ultime, cîntatul laWn 
instrument, cu problemele sale, cu 
satisfacțiile pe care le oferă, se su
prapune însăși noțiunii de interpre
tare.

Intre începătorul care ia pentru-, 
prima dată contact cu muzica și ar
tistul pe deplin format, există trepte 
diferite de evoluție, fiecare cu spe
cificul și potențele sale creatoare și 
care trebuie apreciate ca atare. Cert 
este că evoluția unui interpret pre
supune pe lîngă străduință în mese
rie. o îndelungată șlefuire a sa ca 
gîndire, sensibilitate, caracter ce tre
buie stimulată de la bun început de 
profesorii îndrumători prin crearea 
unui cult al onestității artistice, al 
frumosului ce trebuie slujit cu orice- 
preț și prin dezvoltarea simțului mă
surii și al cunoașterii propriilor po- 
siblități la dimensiunea lor reală. 
Tendința egocentrică, suficiența, ca
pătă adeseori o accentuare specială 
în cazul copiilor foarte dotați că
rora un succes prea timpuriu le al
terează personalitatea și le denatu
rează gîndirea. Falimentul .copiilor 
minune' în anii de maturitate își 
are aici rădăcinile.

Chiar ajuns în apogeul propriei 
sale dezvoltări, nu orice interpret 
are darul ’de a’se face ascultat. E o 
problemă pe de o parte de forță 
interioară, iar pe de alta de putere 
de transmisie. Nu trebuie să se trea
că încă cu vederea faptul că această 
putere de transmisie depinde într-o 
mare măsură de adaptarea mînuirii- 
instrumentului la exigențele speciale 
ale sălii de concert, constînd dintr-o. 
ser e de „trucuri".

Totuși, dincolo de ceea ce se poate- 
învăța și transmite, sfera de radiație- 
psihică, acea capacitate de magneti- 
zare a atenției și sensibilității, de 
polarizare a disponibilităților varia 
te de percepție ale unui număr ma
re de ascultători rămîne o calitate 
str’ct individuală, variabilă într-o> 
oarecare măsură pe parcursul unei 
cariere, însă în general un dar rar, 
sub formele sale extreme. Acesta; 
este cazul marilor interpreți, deve- 
niți deja sau în perspectivă de a 
deveni, ceea ce nu exclude și stag
narea posibilă adeseori.

Există apoi, pe de altă parte, ge
nuri mai interiorizate ale creației 
muzicale care solicită zonele subti
le ale intelectului și sensibilității, 
cum ar fi, de pildă, muzica de ca
meră. Sub raportul sferei de influ
ență interpretativă, diferența dintre- 
aceasta și amploarea orchestrei sau 
bravura virtuosului poate fi compa
rată cu aceea dintre oratorul care 
este capabil să stăpînească o mulți
me uriașă și dascălul modest ce poa
te domina cu un succes similar o 
clasă, un grup sau chiar un singur 
auditor. Proporția se schimbă, dar 
nu și valoarea intrinsecă.

Deși multiple și rezultînd dintr-o 
încercare de cuprindere cît mai com
pletă a fenomenului interpretativ, 
toate aspectele relevate mai sus nu 
constituie decît un fond de hară 
care să permită reliefarea cît mai 
precisă și înțelegerea cazului parti- 

rz: apropiat de realitatea vie pen
tru că. la urma urmelor, viața mu
zicală este alcătuită nu din abstrac
țiuni. ci din străduință omeneascăt 
concretă.

LUANA GHERMAN



film

SUFERINȚELE
GENULUI POLIȚIST (i)

.Nutresc un profund dispreț pentru cei ce nutresc un 
profund dispreț față de filmele și romanele polițiste" nota 
undeva criticul D. I. Suchianu. Căci un roman sau un film 
polițist bun e o adevărată lecție de inteligență. A face 
filme intr-adevăr polițiste e foarte greu. „Mai întîi fiindcă 
filmul se pretează mai puțin decît romanul la zugrăvirea 
indescifrabilului și a ininteligibilului — zice tot D. I. Su
chianu. Detecția e deducție, silogism, judecată, adică ope
rații eminamente verbale; iar filmul e o artă mai ales 
vizuală. în al doilea rind, e greu să găsești (și încă mai 
greu să ticluiești cu mintea) asemenea situații unde la fie
care pas să crezi că cutare este vinovatul și tocmai acela 
să nu fie".

De aceea filmele polițiste bune nu se intîlnesc la tot 
pasul și tot de aceea unii cineaști, care au fost tentați de 
ele, dar nu le-au putut realiza — le-au numit minore, au 
încercat să incrimineze genul, să-l desconsidere. In fapt 
insă, genul presupune o foarte temeinică stăpinire a pro
fesiei, o rară capacitate de invenție, o inteligență labori
oasă. Filmul polițist bun trebuie să fie .spectacolul unei 
inteliqențe in mișcare, al unei inteligențe ambulante și in 
exercițiul funcțiunii". Probabil că regizorii noștri s-au ali
niat opiniilor care socotesc acest gen depășit și minor, de 
vreme ce în ultimul timp (cu excepția serialului .B.D." a 
lui Mircea Drăgan) nu-i mai acordă nici o atenție. Cele 

tîteva filme care au fost produse la noi între 1966—196X 
,Șah la rege" de Haralambie Boroș, „Maiorul și moartea" 

de Al. Boiangiu, „Fantomele se grăbesc" de Cristu Poluc
sis, „Amprenta" de Vladimir Popescu-Doreanu) n-au reușit 
decît să ne consolideze părerea că genul polițist se află in 
suferință. Șah la rege de Haralambie Boros, de pildă, râ- 
mînea o simplă încercare de a umple golul de la capitolul 
.gen polițist" unde nu se înregistraseră pînă atunci decît 
încercări („Pisica de mare", „Runda 6“). Din păcate nici el 
nu depășește această condiție. Ingenios, titlul invita de la 
început la o dispută pasionantă, ca la o partidă de șah. 
Dar subtilitatea, inteligența ascuțită, tactica ingenioasă care 
însoțesc de obicei o partidă de șah nu au devenit atribute 
și ale filmului. Negrele — banda de falsificatori — încep 
jocul spectaculos, prin sacrificarea unui pion. Ca in orice 
partidă între maeștri, sacrificarea pionului va fi începutul 
drumului albelor spre rege. Ne așteptăm la manevre sub
tile, derutante, din partea negrelor care se află în deza
vantaj calitativ. Dar ele nu întreprind asemenea acțiuni. 
Nu știu nici măcar să facă rocada la timp, fapt care ușu 
rează sarcina albelor (lucrătorii din miliție) și slăbește 
interesul spectatorului. Acesta din urmă nu e solicitat să 
participe cu iscusința lui la urmăriri, la dezlegări^ de situații 
■dificile. Nu e solicitat fie din cauza unor țesături prea con
fuze, fie din cauza dezlegării altora înainte de termen 
Spectatorului nu-i rămîne decît să stea liniștit în fotoliu 
și să aștepte... mutările. Acestea sînt însă de cele mai multe 
ori lipsite de îndrăzneală, de inedit, de parcă s-ar repeta 
desfășurarea unei partide cunoscute

Aproape că nu e de conceput film polițist fără sus
pense. în pelicula noastră însă, suspensurile vin pa^că din 
■afara filmului. Sînt parcă adăugate, nu se integrează orga
nic faptelor, acțiunii. Lipituri sînt prea multe în „Șah la 
rege". Pornind de la un fapt real, ceea ce — alături de 
plasarea majorității scenelor intr-un context cotidian ins
pirat — conferă faptelor o doză de autenticitate, autorii fil
mului au greșit folosindu-se de o prea mare încărcătură de 
falsuri, urmăriri și mistere care complică inutil acțiunea, 
estompînd, în același timp, filonul ei palpitant și convin
gător. în ciuda unor secvențe realizate care dovedesc cali
tăți regizorale. Haralambie Boroș nu părea a fi chemat in 
genul polițist (dovadă că nici nu a mai încercat). Nici sce
nariul însă (Al. Andrițoiu și N. Ștefănescu) nu i-a oferit 
un cîmp de acțiune prea prielnic. Singurele calități ale sce
nariului care merită a fi reliefate se referă la conturarea 
unor personaje, in principal a șantajistului Cazacu și. în 
parte, a lui Voinea. infractorul recuperabil.

Lipsurile principale ale acestui film țin de regie. Con
tribuția meritorie a imaginii (Gh. Fischer), a muzicii (Mircea 
Istrata) și decorurilor (Liviu Popa) a suplinit tn parte a- 
ceste lipsuri dar, firesc, nu le putea înlătura cu totul.

La rîndul lui, Cristu Polucsis a avut neșansa, înainte 
-A de toate, de a pleca de la un scenariu slab, cu foarte multe 

stîngăcii, scris de autori (Tudor Popescu și Cristu Polucsis) 
evident neinspirați și nedotați — cel puțin pentru genul 
polițist, Cum se vede, regizorul e și coautor al scenariului; 
de aici pornește desigur .unitatea", corespondența dintre 
scenariu și regie; căci regia a urmat cu o fidelitate înduio - 
șătoare meandrele scenariului pînă la ultima naivitate. în
suși mobilul principal, pretextul fundamental al filmului 
■era oarecum naiv, incredibil și insuficient pentru a dezlăn- 
țui o acțiune de film polițist palpitant. Un fost agent hit- 
lerist rămîne la noi în țară sub nume fals. în timpul răz
boiului adunase o avere colosală, iar banii îi depusese la 
o bancă elvețiană sub cifru. Se împlinesc însă 20 de ani de 
la depunere și averea e pierdută dacă nu se prezintă pose
sorul cifrului. Ca să poată pleca în străinătate, Tribou — 
numele sub care se ascunde fostul agent, azi un cuminte 
colecționar de ceasuri — aranjează căsătoria fiicei sale cu 
un cîntăreț străin venit în turneu. Fata însă iubește pe alt
cineva și îi încurcă tatălui toate socotelile.

De aici pornește o întreagă „construcție" de acțiuni cu 
crime, cu șantaj, cu intenții de compromitere etc., toate 
artificios asamblate și desfășurate fără nerv și fără subti
litate. De pildă, pentru a-l înlătura pe Andrei — doctorul 
pe care Paula Tribou îl iubește, bătrînul Tribou aranjează 
otrăvirea lui. Cum ? N-o să credeți: prin injectarea unei 
otrăvi puternice în conducta de apă potabilă. Naivă încer
care, căci e posibil ca Andrei să nu bea, sau să bea alt
cineva — cum se și intîmplă — și situația să se complice 
inutil. Autorii filmului au scăpat din vedere un lucru ele
mentar; că oamenii de acest soi sînt — de cele mai multe 
ori — dacă nu inteligenți, cel puțin versați și nu fac ase
menea greșeli. Și apoi publicul: autorii au uitat că publi
cului nu-i plac „eroii" naivi, care fac gafe — asta mai ales 
în filme polițiste. O altă naivitate: Tribou avea încrustat 
cifrul secret tn interiorul unui ceas. De frică să nu-i fie 
furat din casă, trimite ceasul, împreună cu altele, la o 
expoziție din Ploiești. Naivitate care servește unui final 
ostentativ palpitant, cu urmăriri, împușcături, încercuiri 
etc. Spectaculosul acestor scene, ca și al altora de altfel, 
este forțat, construit greci și mai ales nefondat. Premisa — 
trimiterea prețiosului ceas la Ploiești — este absolut inac
ceptabilă, afară de cazul că proprietarul lui ar fi timpit.

S-au făcut încercări de a se acorda acțiunii și unele 
.laterale" picante cu rol de .proptele*. Dragostea lui Tri
bou pentru fiica sa are pe alocuri reflexe de incest; apoi, 
pornind de la colecția de ceasuri, se încearcă o filozofie 
trasă de păr pe seama timpului; e poate cel mai penibil 
moment din film; actorii — Colea Răutu și Gyârgy Kovacs 
au făcut eforturi vizibile să-l depășească. Și pentru că veni 
vorba de interpreți: au fost distribuiți tn rolurile principale 
actori cunoscuți, cu experiență in fața aparatului de filmat, 
dar asta nu a salvat pelicula de platitudine și naivitste. 
Pentru că actorul, aricit de bun ar fi, nu poate scoate 
mare lucru dintr-un text lipsit de vibrație și sub îndru
marea unui regizor cu prea puțin evidente înclinații spre 
genul polițist.

Imaginea lui Nic. Girardi e lipsită de personalitate, 
foarte puține scene (mai ales de interior) cvind o valoare 
plastică demnă de reținut.

în ansamblu, filmul lui Cristu Polucsis a fost o încer
care, cu prea puține reușite, o încercare ce nu-l recomandă 
pe autor genului polițist.

Nici Vladimir Popescu-Doreanu n-a reușit să depășească 
faza încercărilor. La prima sa lucrare — .Runda 6“ — s-a 
spus că are stofă, că e stă pin pe tehnica genului polițist, 
etc., etc., adăugindu-se că toate calitățile lui se vor vedea 
foarte clar și convingător la a doua operă. Dar a doua operă 
— Amprenta — a fost, fără rezerve, mai slabă decît prima. 
Și atunci ce să credem 1 Ce s-a făcut cu acele calități de 
care s-a vorbit ? Culmea este că unii critici au continuat 
să susțină că regizorul și filmul său au marcat o „relativă 
evoluție față de prima creație", că acțiunea e un păienje
niș die date .voit indescifrabile" etc. Nici vorbă. Regizorul 
nu stăpinește decît un minim bagaj de cunoștințe de care 
a încercat să se folosească în cele două filme. I-au lipsit 
tn ambele cazuri imaginația, capacitatea de invenție și de 
observație psihologică, de conturare a unor tipuri, a unor 
caractere pregnante și diferențiate. Ceea ce ni se prezenta 
în „Amprenta" era o poveste de o nevinovăție dezarmantă 
Aceiași transfugi întorși în patrie — sub nume false — 
pentru a aranja o afacere veche și a încerca să transporte 
peste graniță obiecte de valoare (aici: tablouri), aceeași 
țesătură de intrigi banale, cît mai încurcate cu putință 
(chipurile așa cere genul!), aceleași legături în lanț între 
o serie de indivizi — unii dintre ei absolut inutili în eco
nomia filmului, aceeași suită de elemente specifice genului, 
dar folosite la întîmplare și fără măsură (întîlniri în baruri, 
ochiade, bilețele pe sub masă pe care scrie „Pleacă !“, ieșiri 
secrete, urmăriri cu autoturisme și helicoptere etc.).

STEFAN OPREA

ECATERINA POP-PETROVlCl : „Dans"

cronica plastică

KATERINA POP-PETROVICI
(Galeriile de artă-lași)

Interesantă, deși pînă la un punct firească, 
evoluția din ultimii ani a acestei cunoscute 
graficiene, care dădea impresia a se resemna 
la extorcarea valorii decorative a suprafe
țelor cromatice, cochetînd uneori cu subtili
tăți ce frizau inefabilul, văzut însă cu ochi 
de contemplator. Și, deodată, la o trecută 
expoziție colectivă, a apărut o cu totul altă 
Ecaterina Pctrovici. Cele trei lucrări expuse 
atunci, prevestitoare de altfel ale expoziției 
de acum, năzuiau spre o subtilitate născută 
din esența temelor, sprijinită pe mijloace de 
exprimare perfect acordate la subiect. A fost 
o revelație, ceva atît de matur realizat, îneît 
dintr-odată am uitat-o pe graficiană lucră
rilor „drăguțe".

Fără a trăda acel instinct feminin al nu
anțelor de fină potențare, artista a renunțat

la efectele decorative și eu o vigoare gene
rată de fondul tematic a găsit o modalitate 
proprie de urcare în contemporaneitate a ne
secatei comori de motive sedimentate în tra
diția artei noastre populare. Discreția croma
ticii sale, uneori pînă la irizare impalpabilă ; 
gingășia liniei amintind cusături pe borangic 
de păianjen ; acel aer de travaliu adînc meș
teșugit tocmai fiindcă nu o lasă a se vedea ; 
totul realizat sobru, grav, așa cum e însăși 
tematica ciclului, fac din „împlinirile pămîn
tului", văzute în 20 de cadre, o baladă româ
nească, curgătoare, născută din multele ba
lade vechi, dar o baladă din timpul nostru.

Eposul ei aparține cîmpului și muntelui, 
adică mediului cel de totdeauna, dar lirismul 
povestirii e al Ecaterinei Poo-Petrovici. Sînt 
ritualuri și ritmuri moștenite și specifice 
acestui neam de oameni ai pămîntului, vă
zute însă și înțelese de un artist modern. Ci
clurile și anotimpurile se reflectă în senti
mentele oamenilor, în mișcările și faptele 
lor, în tot ceea ce sugerează acest univers 
creat de pictoriță.

In ciclul acesta nu e sarabandă de motive 
folclorice, nici transcriere etnografică ; e via
ță fără vîrstă, surprinsă în plin mers, așa cum 
ta se revarsă din istorie și legendă, din o- 
biceiuri și din arta scoarțelor țărănești, din 
lemnul sculptat sau din sticla naiv colorată ... 
O viață care stă Ia temeliile realităților con

crochiu

0 PILULĂ DE ZOO
Mă sustrag demarajelor or

golioase, găsind un refugiu 
de citeva ore în liniștea Bru- 
kenthalului. Cățărat pe scară, 
sub soarele cumplit, un bă
iat blond împrospătează au
rul vechi al blazonului casei ; 
clipa cit trec pe sub poarta 
grea pare acum o invitație 

Iîn lumea heraldică de ieri, 
atît de îndepărtată, atît de 
străină și totuși atît de ade
menitoare. ..

Colecții temeinice, nu însă 
fără un ascuns aer de pro
vincie nobilă, in genul celei 
de la Weimar, de o spectacu
lozitate intimă, răspunzind mai 
degrabă confortului domestic 
cecit instrucțiunii estetice. Pic
tura românească trăiește aici 
prin citeva piese de rezisten
ță. Trec peste lucrările, in ma
joritate de atelier, cu marcată 
tentă de preparat în vede
rea compoziției ultime, apar- 
tinînd morilor Grigorescu, An- 
dreescu, Luchian, pentru a mă 
opri la Petrașcu, Pallady, To- 
nitza. Petrașcu e din nou ma
gistral în Interiorul de o ma
terialitate excitantă. Tonitza, 
cu cele trei personaje, o ma
mă și doi copii, mai mult 
eboșate, o eboșă fulgerătoa
re. rămîne un maestru abil, 
stăpîn pe desen, senzual în 
culoare, surprinzător aici, în 
această compoziție, prin de
cupajul de tip impresionist, 
probabil scăpat rigorii com
poziționale definitive. Un Pal- 
lady mai dramatic în Natura 
statică cu mască decît în ce
lelalte, cunoscute, și același 
sever scrutător al figurii sale, 
cu un Autoportret sculptural, 
de o severitate demonică. Ră- 
mîn la părerea că Șirato, da
că a dat ceva de mare ma
estru, a făcut-o atunci cînd 
o pictat Dobrogea : iată aici, 
la Brukenthal, din nou un 
Peisaj dobrogean, în care for
ța realului, sugestia pămîntului 
aflat sub soarele alb al su
dului, depășește calculul cro
matic rece din naturile moar
te cu flori galbene, albastre, 
verzi...

Oarecum improvizată mi se 
pare secția mai nouă. In a- 
fară de ctîeva piese bune din 
Lucian Grigorescu, Ghiată, Ba
ba, Catargi, Magdalena Ra
dulescu, colecția e săracă, iar 
două-trei pînie transferate pro
babil în grabă de la Muzeul 
din București, fac o impresie 
destul de penibilă în acest 
ansamblu nobil.

Un Jordaens fermecător, în 
mjilocul unei colecții de artă 
străină, de mare prestigiu, dar 
în care abundă maeștrii de 
strălucirea a doua, e adevărat 
meseriași de o perfecțiune ui
mitoare, dar de o viziune glo
bală nu îndeajuns de epa
tantă. E vorba de compoziția 
Odihnă după vînătoare, în ca

re Jordaens e genial mai în- 
tîi prin forța de a compune 
și de a comunica ansamblul. 
Fără a mă opri asupra deta
liilor. care sînt de-a dreptul 
captivante prin plasticitate (mi
nus buclele părului, ușor ex
pediate prin abilități de pen- 
son, peste stratul lucrat cu 
temeinicie), nonșalanța gestu
lui de a compune, de a așeza 
pe pămînt, atît de firesc, vînă- 
torul, cei doi cîini, vînatul 
abundent și divers, toate a- 
cestea fac din pînză o raritate 
a tuturor muzeelor lumii. Aș 
fi nedrept dacă aș spune că 
nu-mi plac aici Snyders, Hals, 
Cranach, acel necunoscut pen
tru mine, Pauditz, cu un por
tret în care eclerajul de fac
tură modernă m-a uimit, apoi 
Veronese, cu capul de copil, 
dar vreau să ies imediat din 
perplexitatea avută în lunga 
contemplare a pînzei cinege
tice a lui Jordaens și să fug, 
în scurtul răstimp pînă la în
serare, la Dumbrava Sibiului, 
oază a liniștii, în mijlocul u- 
nui pustiu de automobile gră
bite.

Lac, vegetație, bărci și, pe 
citeva sute de metri pătrați, 
între uscat și apă, pe malul 
incert, un comprimat de zoo
logie, o pilulă servită din mers 
unei lumi care se grăbește, 
se grăbește. Stîrci și cormo
rani, pelicani și egrete, șoimi 
și uli, cîinele Dingo și maimu
ța capucină, lei și crocodili, 
hiene și urși... Ce relaxare, 
ce desprindere neașteptată din 
automatismele noastre zilnice I 
Maimuța capucină e vedeta 
vedetelor. Ne uităm unu’ la 
alții, deoparte și de alta a 
cuștii, și ne urmărim. Pe dea
supra fîlfîie, la un moment dat, 
vulturul. întoarcem cu toții ca
petele în sus : aceeași surprin
să atenție în ochi și în cuști 
și dincoace de ele. Pelicanul 
greoi o ia legănat pe alee. 
II îndemn cu mina să intre 
în apă. Se crispează și e ga
ta să atace. Mă privește cu 
ochii altei lumi, dar îi înțe
leg ciuda. Intră în apă și se 
ascunde sub un podeț de 
lemn. II aștept în partea de 
jos, pe unde știu că va veni : 
m-a ghicit și din nou mă stră
punge crispat cu aceiași ochi 
străini, apoi fuge în larg, es- 
cavînd într-una. Leul și leoai
ca, în cuști diferite, respiră 
precipitat, după căldura de 
peste zi. Nu ne bagă în sea
mă, deși încercăm să-î scoa
tem din toropeală cu gesturi 
abrupte. Le simțim totuși forța 
deocamdată dormind. Urșii 
stau caraghios în colțuri, ca 
în șezlonguri, așteptînd imi
nenta răcire a pietrelor...

Se lasă noaptea și nu pot 
uita pînza lui Jordaens.

VAL GHEORGHIU

y
temporane, realități ce transpar din modul 
cum artista reușește să ne sugereze cursul 
fără oprire al evoluției biologice.

Ecaterina Pop-Petrovici privește totul prin 
logica lăuntrică a faptelor și ni le transcrie 
cu o eleganță care trădează iscusința bunului 
meșteșugar. Nimic strident, nimic formal și 
inutil. Totul împlinit și formînd un rotund ce 
pornește din„Figurine de lut“, urcă prin „Flori" 
spre „Drumul soarelui", culminează ca într-un 
zenit în „Primul rod", „Bucuria luminii", „Ti
nere femei", „Sărbătoare" etc. șl se arcuiește 
pe nesimțite în „Toamnă" și „Vocea pămîn
tului".

De aceea, expoziția poate fi asemuită unei 
balade vitejești, fără umbră de elegiac, dar 
nici de bravadă gratuită. Cert, Ecaterina Pop- 
Petrovici se află, cu arta ei, în lumina împli
nirii creatoare, lucrările expuse pledlnd pen
tru originalitate în exprimare și avtnd drept 
fundal al ciclului o fierbinte dragoste de viață.

DEBUT
In sala „Victoria" din Iași, sub tutela Casei 

județene a Creației Populare, expune pictorul 
amator Ion Chirilă, unul dintre mai vechi 
absolvenți ai Școlii populare de Artă din Iași.

E un debut timid, iar expoziția pare că re
face drumul de căutări și incertitudini al a-

matorului care simte nevoia organică de a 
comunica ceva din sentimentele lui. Ion Chirilă 
e un romantic și un duios, pe undeva naiv, 
mai ales atunci cînd nu se poate elibera de 
obsesia ilustrațiilor de album estival. In 
schimb, e un temperament organizat și un 
conștiincios, făcînd totul la modul sincer, cu 
dăruire lucid decantată. Evoluția sa e înceată 
dar sigură și ea se reflectă perfect în expo
ziție, unde alături de cadre „cuminți", corect 
executate și doar atît, întîlnim peisaj de un 
descriptivism desprins parcă din vameșul 
Rousseau șl tocmai prin această sinceritate 
convingător (Hanul „La trei sarmale") ; ne 
întîmpină flori cu o carnație sensuală bine 
redată (Maci) sau cu prospețimi ce merg spre 
transparențele îneîntătoare (Petunii); putem 
— în fine, admira peisaj agrest lucrat cu dezin
voltură cromatică, peste care tremură o lu
mină prinsă perfect în vibrația pastei.

Culoarea sa e uneori exacerbată cu încă- 
pățînare, părînd de aceea brută, neîmblînzită, 
dar alteori știe să fie calină și catifelată, tin- 
zînd spre o gingașă poematică de temperament 
liric.

Ion Chirilă debutează sub zodia incertitu
dinilor. Dat fiind structura sa organică de om 
al pămîntului, deci în sens moldovenesc gos- 
podăros, s-ar putea să ne rezerve surprize din
tre cele mal plăcute.

AUREL LEON



Crainicul
CRAINICUL (ton sec, infor
mativ ; debit nervos): Ieșe
nii s-au despărțit de anul 
1931, pur și simplu bleste- 
mîndu-1 public: .Cine poa
te avea dar cuvinte bune 
pentru acest an ce moare ? 
Dispari an nenorocit, bleste
mat de o lume nenorocită ! 
Dispari an rău și vitreg!“ 
Bilanțul lor era bilanțul 
disperării : „Trăim în epoca 
crizelor". Șomajul este .boa
la secolului". Se fac reduceri 

R E T E X T U L
scenariu radiofonic de NELU IONESCU

de pensii. învățătorii sînt „o 
armată flămîndă". Soluția 
.genială" a ieșirii din impas : 
curbele de sacrificiu. Profe
sorul Rîșcanu socotește că 
«partidul național-țărănesc e 
o bandă de pungași" care, e 
drept, „a furat mai puțin de- 
cît celelalte partide din cau
za crizei, fiind fonduri prea 
puține".

1931 însemnase foame și 
mizerie, iar 1932 n-aducea 
nici o rază de speranță. Pî
nă și .. .astrologii vremii pre
vedeau „numai catastrofe: 
conflicte muncitorești, tulbu
rări politice, vărsări de sîn- 
ge, epidemii, accidente, in
cendii, cutremure, explozii, 
erupții vulcanice și chiar răz
boi". Se creease o psihoză a 
incertitudinii. Și totuși se 
glumea: pentru luna aprilie 
se preconiza timp ploios — 
„va ploua cu impozite!“. 
Bugetul pe 1932 al primăriei 
ieșene era socotit un „buget 
al sărăciei*. Dar cei de la pri- - 
. mărie aveau idei : au orga
nizat o .caravană a miloste
niei". Universitatea, cu un 
buget de asemeni excesiv 
redus și cu studenți în mi
zerie, era pe cale de a-și pier
de prestigiul ei de odinioară. 
Taxă înscriere — 100 lei ; ta
xă construcții — 500 lei ; ta
xă bibliotecă — 100 lei; ta
xă întreținere local — 100
lei; taxă frecvență — 2 800 
lei: taxă examene fine de 
an — 440 lei. Chinuit de mi
zerie, un student de la drept 
care nu-și plătise chiria și nu 
mîncase nimic de-a lungul 
mai multor zile, la 25 apri
lie se aruncă în fața trenu
lui.

2 
Valeriu — Costea 

(Zgomot de ușă deschizîn- 
du-se.)
VALERIU (voit afectat): Tot 
respectul meu, iubite prinț ! 
Sînt încîntat de a vă fi găsit 
acasă.
COSTEA : Valerică, lasă tea
trul ! Mai bine, spune : ai ve
nit cu ceva sau nu ?
VALERIU : Vin de la teatru, 
Costea. Pe ușa din spate, am 
găsit un anunț mare cît o 
zi de post: „Remunerarea 
figurației se va face luna vii
toare. Vă rugăm nu insis
tați !“. Drept care, m-am în
tors acasă. Tie însă, bineîn
țeles, ți-a mers în plin ! 
COSTEA : Am fost pe la ga
ră ...
VALERIU: Știam eu că tu, 
cu mușchii tăi sublimi, ai să 
ne salvezi !
COSTEA: Pe dracu ! De-a- 
seară rampa a fost blocată 
și nu se mai fac descărcări 
de vagoane. Cîteva zile. Doa- 
te. chiar o săptămînă, nu mai 
au nevoie de oameni. (Izbuc
nire) : M-am săturat, Valeri
că, înțelegi, m-am săturat, 
lua-o-ar naiba de viață, de 
carte și de tot 1
VALERIU : Hai mă, fii serios, 
că nu-i dracul chiar atît de 
negru !
COSTEA : Doamne. Valerică, 
dacă nu mi-ai fi bun prieten, 
dacă nu te-aș cunoaște așa 
cum te cunosc, uneori aș cre
de că ești inconștient !
VALERIU : Și tu, Costea. îmi 
ești prea bun prieten, ca să 
nu ți-o spun de la obraz: 
figura ta veșnică de babă la 
priveghi o să mă facă pî
nă la urmă să-mi schimb 
gazda. M-am obișnuit cu hu- 
lubăria asta a noastră de sub 
acoperiș, aș putea spune 
chiar că mi-e dragă, țin la 
tine și la Gri-Gri, dar nu 
mai stau o clipă dacă nu 
te hotărăști să ...
COSTEA : Să... ce ? 
VALERU : Să descoperi și tu 
zîmbetul, mă I Hai să spu-

nem că rîsul e o chestie prea 
complicată pentru tine! Dar 
măcar zîmbetul I Deocamda
tă unul mic, pe undeva pe 
la colțurile gurii. Ei. ce 
zici ?
COSTEA : Sînt conștient că 
vîrsta nu mă îndreptățește 
să fiu așa, dar crede-mă. 
Valerică, nu sînt speriat de 
ce a fost pînă acum, mi-e 
groază însă de viitor. Ce voi 
face mîine ? Tu nu-ți pui în
trebarea asta?
VALERIU: Ce vei face mîi
ne ?(Cu o ironie amară:) 
Dar e foarte simplu, Costea

dragă 1 Ce vom face cu 
toții 1 Termini facultatea, a- 
poi începi să cauți un post. 
Cu vremea, îl vei descoperi 
De bucurie ai să te căsăto
rești. Cu o mîndrețe de fată 
foarte frumoasă, foarte har
nică, foarte pricepută și foar
te. foarte calică. Ai să fii 
convins că, împreună ru 
gingașa consoartă o să îm
pletiți funii de nisip. N-ai 
să ai decît o singură grijă 
— să faci față unor mici 
mizerii ce-ți vor deranja pe
riodic și cu încăpățînare, tra
iul fericit: chiria, apa, lu
mina, piața, lăptarul, și așa 
mai departe. Grija asta va 
fi atît de mică însă, încît 
ai să-ți permiți luxul de a 
contribui la nobila sarcină 
socială de a îmbogăți popu
lația globului cu noi proge
nituri. Ai să duci, cu mai 
mult sau mai puțin talent, 
politica echilibrului salarului, 
pînă ai ,,să ajungi la anii 
pensiei. Apoi, va urma pono
sita epocă premergătoare ob
ștescului sfîrșit. Pare grozav 
de lungă și chinuitoare, dar, 
la capăt, te așteptă odihna 
veșnică și veselul trai din 
rai. Răsplată pentru că ai 
fost cuminte și ascultător aici 
pe pămînt. Așa că nici ăsta 
din urmă nu-i un motiv de 
întristare. (După o pauză, cu 
alt ton:) Așa au trăit pă
rinții noștri, așa vom trăi și 
noi !
COSTEA: „Așa au trăit pă
rinții noștri... !“ E groaznic 
lucrul ăsta, Valerule ! Am în 
cap tot zbuciumul și toate 
sacrificiile făcute de ai mei, 
pentru a mă crește, pentru a 
ne crește pe toți patru frați. 
VALERIU : Poate ar trebui 
ceva de făcut...
COSTEA : Ce? învăț; învăț cu 
disperare! Dar să nu crezi 
că nu-mi dau seama că nu 
merg pe-o cale sigură! Du
pă ce termin, știu eu dacă 
voi găsi imediat sau nu. 
post ? ! Zău, tu ar trebui să 
mă înțelegi, prea au fost, 
multe zile ca cea de azi, încît... 
VALERIU : Liniștește-te, Cos
tea ! Dacă azi n-am reușit, 
noi, o să reușească Gri-Gri 
Parcă-1 și văd intrînd pe ușă 
cu buzunarele pline de ner- 
vum rerum. După aia, sărim, 
toți trei în smochinguri și nu 
ne oprim decît la Corso. A- 
colo mincăm pentru trei zile 
Și-apoi, îngreunați de ferici
re, urcăm dealul Copoului în- 
tr-o birjă, minată de-un mus
cal cu caftan și brîu de 
popă, mergem în grădină, ne 
așezăm sub teiul lui bădița 
Mihai, visăm vesel și... ascul
tăm valsurile lui Zihrer, în 
interpretarea suflătorilor fan
farei regimentului treisprezece. 
(Cu ton de reproș:) Și să mai 
spui că viața nu-i frumoasă!

(Potcoave care lovesc in pas 
vioi caldarâmul; acorduri de 
fanfară).
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Grigore — Belciug
(Pașii Iui Grigore apropiin- 

du-se).
GRIGORE : Bucuros că
vă-ntîlnesc, domnule Belciug! 
BELCIUG : Bună, dom-le stu
dent.
GRIGORE : Dar ce s-a întîm • 
plat?! Păreți supărat! 
BELCIUG : Sînt. Foarte!
GRIGORE : Merge negustoria9 
BELCIUG : Nuu !
GRIGORE : Atunci?! De unde 
vine necazul?
BELCIUG : De la băiețel 
GRIGORE: De la băiețel?! 
BELCIUG : Da, de la bă ețel. 
GRIGORE: Care... .băiețel*? 
BELCIUG : Cum, care? Mișu- 
Iică, fiu-meu!

GRIGORE : Aaa, de la Mișu- 
lică!
BELCIUG : Da, de la el. 
GRIGORE : Nu cumva-i bot 
nav?l
BELCIUG : Aș, puturos!
GRIGORE: Cum adică?!
BELCIUG : Dacă nu ia azi. 
un șase la matematică, s-au 
dus boii dracului, pierde ble 
gul anul.
GRIGORE : I.a matematică1 
Și cu cine dă?
BELCIUG • Cu Gaftoneann 
zbiru !
GRIGORE (după o scurtă e- 
zitare): Ce zbir, domnule?!

Nu-l cunoști, așa, de-ap-oape. 
BELCIUG: Vreți să spuneți 
că...
GRIGORE : O vorbă și..
BELCIUG (se însuflețește): 
Domnule Grigore, salveazâ-1 
pe băietei și ai recunoștința 
mea.
GRIGORE: Bine, bine, dar 
cind e evenimentul?
BELCIUG: Azi. Peste două 
ceasuri.
GRIGORE : Ei, îmi pare rău 
dar să știți că nu pot! Cre- 
deti-mă, v-aș servi cu plă
cere, însă acum, tocmai a- 
cum, sînt mai mult decît gră
bit. Trebuia să și fi ajuns la 
decanat. Știți... o amînare pen
tru plata unei diferențe de 
taxă... am audiență la decan 
BELCIUG: Asta era?! De ce 
nu spui, dom-le de la început? 
Cît zici că-i taxa aia?
GRIGORE: O păcătoasă de 
sută, da uite că n-o am. 
BELCIUG : Ține-o dom-le de 
la mine și hai la zbir i 
GRIGORE : A, nu, nu! Nu pot 
primi! Aș fi făcut-o pentru 
dumneavoastră. Așa din sim
patie. Pentru că vă sînt ve
cin.
BELCIUG: Lasă, dom-le că 
trece timpul!
GRIGORE : Bine, în scurt v-o 
înapoiez.
BELCIUG: Dacă trece baie 
țelul clasa, nici să n-aud de 
așa ceva! Mergem, dom-Gri- 
gore?
GRIGORE: Iute și degrabă!

4

Valeriu — Grigore — Costea

VALERIU : Și v-ați dus ?!
GRIGORE : Bineînțeles 
COSTEA : La liceu’ 
GRIGORE: Da. Gaftoneann 
încă nu venise. Am ieșit în 
stradă și împreună cu Here 
Belciug, am început să ne 
plimbăm. Deodată îl văd. 
Gaftoneanu, cu silueta și mer- 
sul lui de plop bătut de vînt 
Ii fac un semn lui Belciug 
să rămînă pe loc și, singur, 
mă reped spre Gaftoneanu. I! 
salut și intru în vorbă. Bel 
ciug mă aștepta în sudori. II 
las pe Gaftoneanu la poarta 
liceului și mă întorc să-i spun 
lui Belciug vestea cea mare . 
băiețelul va lua șaptel 
COSTEA : Și?!
GRIGORE (triumfător): A luat 
șapte !
VALERIU : Bine mă Gri-Gri 
și cum ai putut să-i spui lui 
Gaftoneanu, cînd abia-1 cu
noști, să-l treacă pe pîrlitul 
ăla?!
GRIGORE (voit naiv, voit mi
rat): De unde-ai ascos-o că eu 
i-am spus să-l treacă?
COSTEA : Atunci ce i-ai spus’ 
GRIGORE: Bărbi, Costea.
bărbi! „Ce mai faceți, dom
nule profesor? Mă mai țineți 
minte? V-am fost elev. Ce vă 
face soția?" A fost încîntat și 
tot mă bătea prietenește pe 
umăr. (Accentuat:) Asta a vă
zut-o și Belciug 1
VALERIU (izbucnește în rîs): 
Gri-Gri, am mai spus-o și-o 
repet: ești regele farselor' 
GRIGORE : Aiurea! Cînd ți-e 
foame devii mai deștept, asta-i 
tot!
COSTEA : Și totuși e o ches
tie care nu merge, pe care eu 
n-o înțeleg !
GRIGORE : Care, Costeo?
COSTEA : Cum care? Cum se 
face că, totuși, băiețelul a 
trecut?
GRIGORE: Se vede că a 
știut, blegul !

(Izbucnesc toti în rîs.).
GRIGORE : Și unde mai pu
neți că de-acum am credit 
nelimitat la jamboanele și me- 

zelicurile din prăvălia lui nea 
Belciug.

(Alte hohote).
GRIGORE : Și-acum, fraților, 
destul cu veselia că mă gră
besc; dezbrăcarea!
VALERIU : Cum adică? 
GRIGORE : Am întîlnire cu 
Cecilia. Din trei garderobe de 
domni distinși, sper să-mi iasă 
o ținută cît de cît decentă!

(Cortină sonoră amplă).
5 

Crainicul
CRAINICUL : Agitațiile stu
denților pentru cămine, can
tine și cuantumul taxelor iau 
amploare în întreaga țară 
1932 înseamnă : memorii, gre
ve, adunări, intervenții ale 
poliței, busculade, lovituri cu 
vîna de bou, furtunuri ale 
pompierilor tăiate, lupte corp 
la corp, împușcături. Un titlu 
din presa ieșeană : „Siguranța 
a descoperit un nucleu comu
nist, cu sediul în colegiul 
Galata condus de un student." 
Alt titlu : «Un personaj mis
terios alimentează acțiunea 
comunistă din Iași. Manifeste 
pe Păcurari".

6
Gri-Gri — Bibi

(Pașii lui Gri-Gri, flueratut 
vesel al Iui Gri-Gri).

BIBI : Domnul coleg e vesel! 
GRIGORE: De mine-i vor
ba?!
BIBI : Eu unul nu mai văd 
să fie cineva pe aici.
GRIGORE : S-a isprăvit sea
ra. a început noaptea, oame
nii s-au strîns pe la casele 
lor...
BIBI : Numai Romeo bate 
străzile...
GRIGORE : Ascultă, să știi că 
nu-mi p’ace tonul dumitale! 
Nu țin minte să te fi cunos
cut.
BIBI : Eu în schimb, te cu
nosc foarte bine. Ascultă, măi 
ginerică, îți dau un sfat: la- 
să-te de fata asta! Nu vezi, 
mă coate goale, că nu-i de 
nasul tău?

(Zgomot înfundat de pumn 
care a nimerit în plin, urmat 
de un icnet puternic).
BIBI : Bine, domnule Grigo
re, bine! Sîngele ăsta n-am 
să ți-1 iert! Ai să-ți muști mîi- 
nile că ai dat în Bibi Blaga, 
auzi g serică, ai să-ți muști 
mîinile !
GRIGORE (rîzînd): Hai mă. 
nu fi copil, nu ți-a mers, nu 
ți-a mers! Joacă sportiv, ce 
naiba!
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COMISARUL: Ce vînt te-a- 
duce, Bibi, pe la mine? Nou
tăți, noutăți?
BIBI : Noutăți.
COMISARUL: Nu cumva
vaxuri?!
BIBI : Nu. Ceva de soi 
COMISARUL: S-aud! 
BIBI : Manifestele... 
COMISARUL : Ei, da știi c-ai 
început mai bine decît mă 
așteptam! Ia stai jos! Așa. 
Și-acum, zi tot și cu de-amă- 
nunțelul!
BIBI: Spuneam de manifeste... 
Știu pe unul dintre cei care 
le tipărește...
COMISARUL : Mai repede, ce 
naiba!
BIBI: Un student de la drept. 
COMISARUL: Numele, nu
mele!
BIBI : Grigore... 
COMISARUL : Grigore si mai 
cum?
BIBI : Grigore. 
COMISARUL: Ai mai sdus 
o dată :
BIBI : Păi da, așa-l cheamă: 
Grigore Grigore. Poreclit Gri- 
Gri.
COMISARUL: Aha... Știi pe 
unde stă, pe unde umblă, pe 
unde-1 putem găsi? înțelegi, 
prefer fără zarvă.
BIBI : înțeleg.
COMISARUL : Atunci, spune! 
Ce. trebuie să te tot întreb 
eu? Ce-i cu tine azi?!
BIBI : Nimic. 
COMISARUL : Cum nimic? 
BIBI : Sînt obosit. Mi-am 
pierdut toată noaptea să nu-I 
scap din ochi.
COMISARUL: Aaa, am în
țeles unde bați, am înțeles I 
Numai că pe mine nu mă in
teresează cît ai alergat, ce-ai 
făcut, ce sudori te-au trecut, 
Asta-i meseria! La mine, pla- 
ta-i proporționa'ă cu greuta
tea informației. (Rizind:) Ca-n 
gazetărie! E șrire de pasina 
întîia. iei ma: mult Nu-i. n-i 
iei. Cinstit, nu ? Mă mir că 
încă n-o șt’L Pe mine mă 
cunosc toți turnătorii că-s 
cinstit! Ei, ce te-ai îngălbe
nit? Te-a supărat cuvîntul? 

Hai, n-o fă pe domnișoara 
că-mi strici cheful! Și mie și 
ție. Deci, de unde-1 luăm? 
BIBI : Seara conduce o fată 
acasă...
COMISARUL; Am priceput. 
Ii lăsăm să intre și noi. hop 
peste ei!
BIBI (categoric, aproape țipă): 
Nu!
COMISARUL: De ce, nu? 
BIBI : Pentru că nu intră. O 
duce pînă în poartă.
COMISARUL : A. dumnealui 
îi poet! Și-atunci?
BIBI : După ce se despart, la 
capătul străzii, e destul de în
tuneric și pustiu... eu vi-1 a- 
răt și... cam asta-i!
COMISARUL : Și fata?
BIBI : Habar n-are de... De 
aceea spun că n-are rost să o 
amestecăm.
COMISARUL: Am înțeles. A- 
tunci, pe cînd, Bibiloiule’ 
BIBI : Azi. Diseară, după ce 
se întunecă.
COMISARUL: Perfect, per
fect! Dar, mă : ești sigur pe 
informație, nu mă încurci! 
BIBI : V-am încurcat eu vreo
dată?
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Comisarul — Grigore — 
Medicul — o „gorilă"

COMISARUL (cu un soi de 
ton „glumeț"): Mai sînt și 
alte... „rețete*. Bunăoară, se 
ia un băietan încăpățînat ca 
tine, se dezbracă din cap 
pînă în picioare, și-așa gol- 
goluț, se bagă într-un sac în 
care e o... pisicuță! (Rîsetele 
gorilelor). Apoi, sacul se lea
gă serios la gură și, cu o 
cravașă, se „mîngî e" pisicuta. 
Ei bine, să vezi ce dans în
cepe! Pentru că pisicuță îne- 
bunește „de plăcere" și-a- 
tunci... mușcă... și are ghiare 
... Si nu ține seama că băie
țașul din sac are ochi frumu
șei și că-i dorit de dragoste... 
Nu, ea zgîrîie și mușcă de 
peste tot! (Iar rîsetele gorile
lor. Comisarul reia, însă cu 
ton grav, dur): Ascultă băie
te, nu te încăpățina, că, vezi 
bine e pe pielea ta! Noi 
n-avem timp de pierdut și 
nici nu ne arde de glumă. 
GRIGORE (vorbește rar, cu 
greu): De ce nu vreți să mă 
înțelegeți că n am ce spune... 
că nu știu nimic...
COMISARUL : Bine, atunci... 
încă o roată, măi flăcăi!

(Lovituri înfundate de 
pumni, p'esnete de palme, ge
mete, strigăte. O ușă).
COMISARUL: A, bună doc
tore ! Ți-ai făcut „rondul" ? 
Cum se prezintă feciorii noș
tri? Arătoși, nu?
MEDICUL: Unii nu tocmai. 
Cred că prea des exagerați! 
COMISARUL : Au băieții mi
na grea și rea!itatea-i că ăștia 
cu încăpățînarea lor, te fac 
să-ți ieși din pepeni.
MEDICUL: Pe băiatul ăsta 
de ce Dumnezeu îl mai lo
vesc, nu văd că-i leșinat?! 
COMISARUL: Potoliți-vă. mă! 
Dacă tot ești aici, i-a uită-te 
la el, doctore! (După o tăcere): 
Ei?!
MEDICUL : Am avut eu drep
tate : săriți peste cal! Da nu 
zău, ce dracu, ați înebun t?i 
COMISARUL : Adică?
MEDICUL : Dacă nu vrei să-ți 
moară băiatul aici, fă-i ime
diat formele de ieșire! Mai 
mult de-o zi, două, n-o mai 
duce.
COMISARUL : Mai încetu c-a 
făcut ochi!
MEDICUL. Mă îndoiesc că 
scoarța lui mai recepționează 
ceva.
COMISARUL: Și unde să-1 
trimit? La spitalul Sîn-Spiri- 
don, ori unde?
MEDICUL : Acasă, că nu mai 
are nimeni, absolut nimeni, 
ce să-i facă. L-ați strivit tot. 
pe dinăuntru. Tot povestea cu 
săculeții de nisip care te u- 
cid, dar te Iasă frumos pe 
d nafară! Acasă pentru că la 
spital doctorii au să-și dea 
seama de la prima privire 
Și ei n-au să facă ce fac eu. 
șefule' Ei au să vorbească. 
De-altfel. cred că oricum o 
să se lase cu scandal.
COMISARUL: Am justifica
re, doctore, am justificare ! 
Cînd e vorba de comuniști... 
e clar, nu? Statul ăsta al 
nostru trebuie apărat, nu? Și 
ce mai la deal Ia vale, o an
chetă rămine o anchetă ! (AH 
ton:) Luați-I. mă. de aici! FS- 
ceți-i toaleta, formele și-aca
să cu e!!
MEDICUL: S-i tfnăr. neno
rocitul ! Are 20 de ani’
COMISARUL- Realitatea. doc
tore, e că ș;-o fac ringuri 
Asta-i !
O GORILA: Domnule comi

sar, face semne că vrea să 
vă spună ceva.
COMISARUL : Ce-i mă băie
te? Ce vrei?
GRIGORE (bineînțeles, vor
bește cu greu, poticnit): Nu
mai atît... două vorbe pentru— 
conștiința dumitale— două 
vorbe... Cu adevărat nu știu 
nimic! Nu mi-era capul de
cît la Cecilia și... pe ici pe 
colo... la carte. Habar n-a
veam de comuniști. Acum 
însă, m-aș face... De fapt, sînt— 
(Cu un soi de rîs): Dumnea
ta m-ai făcut! Asta vroiam 
să-ți spun... nu-ți slujești su
veranul ca lumea, domnule 
comisar. Dimpotrivă faci pro
pagandă pro comunistă... Ar 
trebui să te arestezi și să te 
dai pe mîna parchetului sin
gur, domnule comisar... Doam
ne, ce poftă am să-ți plătesc— 
pe măsură... tot ce m-ai făcut 
să îndur pe degeaba... nevino
vat! Ce poftă am...
COMISARUL : Nu-s cinic, bă
iete, dar m-ai silit să ți-o 
spun: nu mai ai cînd!
GRIGORE: Ești un măcelar 
și un prost om politic... dom
nule comisar!
MEDICUL : Lasă cravașa ! A 
leșinat iar.

(A doua cortină sonoră m 
amplă).
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Crainicul
CRAINICUL : lașul, mai mult 
decît alte orașe, avea un spe
cific : mișcarea studențească 
revendicativă avea puternice 
legături cu mișcarea munci
torească. La 6 ianuarie, ga
zetele locale anunțau .pro
cesul unui student ieșean și 
al unor meseriași, acuzați de 
comunism*. Este numai unul 
din procesele anului 1932 în 
care au fost inculpați studenti 
alături de muncitori. Majesta- 
tea sa regele se simte subit 
părinte al studenților, drept 
care, își drege glasul și-i po- 
vățuiește : „Nu vă amestecați 
în polit’că. Nu vă faceți u- 
neltele nimănui. Păstreți-vă 
sufletul tineresc curat. Intere- 
sați-vă de preocupările voas
tre pur studențești și să nu 
aveți alți conducători decît 
ne suveranul vostru"

io

Costea — Grigore — 
Cecilia — Valeriu

COSTEA : Bine că te-ai întors. 
Gri-Gri. hulubăria noastră 
n-avea haz fără tine.
GRIGORE (vorbește rar, în
tretăiat, slab, gîfiit): Mde, 
Costea. poate ar fi mai bine 
să te obișnuiești cu gîndul ab
senței mele.
COSTEA : Hai mă, nu vorbi 
prostii ! Intr-o săptămînă ești 
pe picioare. Te îndopăm bine 
cu păpică și doftorii și greie- 
rașul nostru va reîncepe iar 
să cînte și să facă farse. 
GRIGORE : Chiar, Costea. de 
unde ați făcut rost de toate 
bunătățile astea?
COSTEA : Mă, nu-i meritul 
nostru! Ne-am trezit cu un 
băiat de la ateliere. 
GRIGORE: Care ateliere? 
COSTEA: Cum care? De la-, 
Nicolina. încărcat cu pachete 
și pachețele. Cică .ajutorul ro
șu, din partea muncitorilor*! 
Tu știai că există așa ceva? 
GRIGORE : Nu. da-mi face 
bine.
COSTEA : Cred și eu. 
GRIGORE : Și de unde au 
aflat? Și-atît de repede!
COSTEA : Gri-Gri. am să-ți 
zic una c-ai să rămîi bouche 
bec! Valerică al nostru., cum 
să spun’... activează! E comu
nist. Ți-a luat-o înainte! 
GRIGORE: Fie vorba între 
noi.... cu mine... s-a întîm- 
plat. S-a întîmplat să mă bo
teze comisarul tocmai pe mi
ne. Doamne, Costea. ce dulce 
trăiam ! Ce inconștient eram! 
Ce caraghios mălă eț am fost! 
Ei, dacă s-ar petrece o minu
ne să fiu iar zdravăn, iar în
treg pe picioarele mele, să 
vezi ce-aș mai... (II îneacă «» 
tuse puternică).
COSTEA : Liniștește-te. Gri- 
Gri! Impune-ți! Nervii îți stri
că acum. (Cîteva clipe se au
de doar respirația erea a lui 
Grigore).
GRIGORE: (deodată): Dă-mt 
un pieptene și oglinda. Co* 
lea!
COSTEA : Stai mă liniștit, o 
nevoie ai de_
GRIGORE : (nervos): Dă-mi-le. 
« .-stea, știu ce spun! Vine Ca- 
cîl;a_ simt eu că se apropie— 
Hai!



COSTEA : B ne, bine, uite 1 
(După alte cîteva clipe de tă
cere): Să știi că arăți chiar 
foarte bine.
GRIGORE: Amăgește-mă, Cos- 
tea, amăgește-mă 1 Că-mi faci 
bine. Vai ce caraghios mai 
sin ti

(Bătăi în ușă).
GRIGORE (agitat): Ți-am spus 
că vine! Du-te, du-te și-i des
chide!

(Pași, ușă, etc.).
CECILIA : Domnul Costea, nu? 
COSTEA : Da, de unde știți9!

CECILIA ; interminabilele des 
crieri ale lui Grigorită... Dai 
el unde-i?
GRIGORE: Aici, după colț 
fată dragă! Hulubăria noas
tră e plină de coturi. Sîntem 
moderni, nici n-am putea alt
fel. Abia s-a descoperit far
mecul asimetricului și noi 
l-am și adoptat. Costea, crezi 
că poți găsi la noi un scaun 
pentru.. (II întrerupe iar o 
tușă puternică, după care își 
recapătă cu greu răsuflarea). 
COSTEA : Ți-am spus să vor
bești mai puțin! Spuneți-i și 
dumneavoastră, pe mine nu 
vrea să mă asculte!
GRIGORE: Lăsați-mă să mă 
folosesc de viață, cît o mai 
am.
CSCILIA : Grigoriță! 
GMGORE : Nu te speria, Ce
cilia, o fac și eu pe victima 
ca să mă bucur de atenția 
voastră. Mă alint. Spune-mi. 
te-a găsit greu Valerică? 
CECILIA : Nu. Eram mai mult 
decît îngrijorată. Nu știam 
unde-ai dispărut
GRIGORE: Da, n-am putut 
veni la întîlnire...
CECILIA : Te-am așteptat mai 
bine de-o oră... Grigoriță, a- 
bia în zilele astea mi-am dat 
seama cît de mult te...
GRIGORE: Ssst Cecilia! Nu 
spune! Caută să uiți gîndu- 
rile astea, e mai bine!

(Cecilia izbucnește in plîns). 
COSTEA : Nu trebuia, Gri - 
Gri: ai făcut-o să plîngă! 
GRIGORE : Mai bine așa de
cît s-o amăgesc.
COSTEA (țipă): Da, scoate-ți 
odată gîndul ăsta din cap 1 
(Iar cu ton scăzut:) Ute, m-ai 
făcut și pe mine să-mi pierd 
cumpătul.
GRIGORE: Cecilia, vino te 
rog mai aproape! Vreau să 
lămuresc un lucru: ție ți-a 
făcut curte un băiat blond, 
blond spălăcit. elegant și 
foarte, foarte arogant?
CECILIA : Bibi Blaga! Un co
leg căruia i-am spus de vreo 
cîteva ori să-și bage mințile 
In cap și pe care, de alte cî
teva ori, pur și s'mplu l-am 
repezit. Obositor de insistent 
și obraznic ! Dar, ce-i cu el?
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COMISARUL: Ascultă. Bibî- 
loiule, nu fac caz de porcia 
ta. Fiindcă așa se cheamă 
cînd, sub un pretext politic 
îți rezolvi niște răzbunări 
personale. Meseria asta a mea 
mă pune în contact cu oame- 
nii. Așa cum sint ei. Și eu 
așa-i iau. Nu m-apuc să-ți 
fac morală, insă nici n-am să 
ți-o iert că n-ai judecat cins
tit. Păi bine, mă. să mă minți 
tu pe mine ? Să am eu 
încurcături pentru un mucea 
ca tine ? Află băiețaș că, ri
dată cu mine, ți-ai ridicat tot 
iadul în cap. Ai să mi-o plă
tești înmiit Asta ca să știi. 
Și-acum, cară-te și să-ți ții 
gura. Auzi ?
BIBI (tărăgănat): Domnule 
comisar__ dar dacă-mi plătesc
datoriile__ facem pace ?
COMISARUL: Adică?
BIBI: Am o veste mare pen
tru dumneavoastră.
COMISARUL : Iar ai de gînd 
să-mi cîrpești o minciună !
BIBI: Ascultați-mă, domnule 
comisar, că nu-i timp de 
pierdut.
COMISARUL : Atunci, zii !
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COSTEA : Gri-Gri, va fi un 
„mare bal mare" !
GRIGORE : Mai pe larg, Cos
tea, mai pe larg !
COSTEA : Ne vom aduna cî
teva sute. Să se știe că sîntem 
o forță! o forță care n-o să 
mai rabde, care n-o să mai 
tacă, care o să vorbească 1 
Să se știe că n-avem cămine, 
cantine și că taxele-s prea 
mari pentru noi ! Nu cerem 
luna de pe cer. Ci doar rația 
zilnică a unui soldat de tru
pă. Reducerea taxelor, burse 
pentru cei merituoși și să
raci. păcură și gazolină pen
tru universitate.
GRIGORE : Costea... 
COSTEA : Ce-i. Gri-Gri ?

GRIGORE : Știi. .. nu-mi mai 
pare rău c-am încasat-o atît 
de zdravăn pentru manifes
tele lui Valerică.

(Rînd amindoi, însă rîsul 
lui Grigore dă iar într-o tușă 
puternică).
GRIGORE (tot rîzînd): S-ar 
părea cam răcit.
COSTEA : Așa te vreau Gri- 
Gri, să rîzi iar, să faci farse 
iar! Hai, promite-mi că n-ai 
să te mai lași copleșit 1 
GRIGORE : Spondeo... 
COSTEA : Adică ? !
GRIGORE: Așa își începeau 
latinii formula prin care pro
miteau ceva; spondeo, dar 
spondeo facere ...
COSTEA : Juristul din tine ! 
GRIGORE (grav): Știi Costea 
eu cînd m-am înscris la drept, 
mi-am prestat un jurămînt 
față de mine însumi : să fiu 
intr-adevăr un om al dreptă
ții, al adevărului... Firește, 
eram încă un copil candid și 
străin de realitate ; dar a 
fost... (Rîzînd) frumos din 
partea mea, nu ? Și, spune 
mai departe, cum o să fie cu 
manifestația ? I
COSTEA : Figura cea mare 
e că nu vom fi singuri !
GRIGORE: Bineînțeles, o să 
se înființeze și poliția. Și 
pompierii cu tulumbele lor. 
Dușuri la discreție.
COSTEA: Fără glumă, Gri- 
Gri, de data aceasta va fi 
ceva formidabil ! Pentru că 
alături de noi vor fi și mun
citorii.
GRIGORE : La manifestație ? ! 
COSTEA: Intr-un fel. Mani
festația rămîne studențească, 
dar ei vor demonstra că ne 
susțin, că sînt de-acord. că 
sint alături de noi.
GRIGORE : Cum, Costea ? ! 
COSTEA : Cînd noi vom 
începe, toate sirenele loco
motivelor din gară, din de
pou, din ateliere, vor înce
pe să șuiere. Au să răsune 
dealurile lașului, Gri-Gri! 
Și-o să fie clar că cei ne
mulțumiți fac corp comun. 
Ei. ce zici ?
GRIGORE :( după o tăcere) : 
Mîine, înainte de a pleca, 
să deschideți fereastra. Să 
Ie aud și eu.
VALERIU: Nu vă entu
ziasmați băieți, planul a 
căzut.
COSTEA: Cum, Dumnezeu, 
ai intrat Valeriule, de nu 
te-am auzit ? !
VALERIU : Vorbeai Costea, 
erai prins !
GRIGORE (furios, țipă) : Nu 
discutați lucruri neesențiale, 
nu vedeți că trece timpul ! 
(Tușește, apoi întreabă cu o 
voce mai scăzută:) De ce 
a căzut planul Valeriule ?
VALERIU: Se pare că cei 
de la siguranță au fost în
științați. Muncitorilor din 
ateliere, ceferiștilor, li s-a 
citit o proaspătă ordonanță 
prin care le sint interzise — 
expres — orice manifestări 
de simpatie față de mișca
rea revendicativă studențeas
că.
COSTEA: Și ce, o ordonan
ță nu poate fi încălcată ?
VALERIU: Ba da, dar nu 
oricind. Trebuie să fie mo
mentul ! Ori. de data asta, 
nu-i. Nerespectarea ultimei 
ordonanțe ar putea fi inter
pretată ca o provocare. Iar 
ei au nevoie să fie provo- 
cați. Abia așteaptă! Pentru 
că orice ar face după ace
ea, chipurile e scuzat. N-ar 
fi decît un răspuns la dezor
dinile muncitorilor. Vezi, 
Costea, lucrurile nu-s atît 
de simple cum par.
GRIGORE (tușește lung, a- 
poi cu greu întreabă): 'Vale
rică, dar dacă sirenele alea 
ar suna pentru un alt mo
tiv ; un motiv legal, ce-ar 
mai avea de spus ? Capul 
meu de jurist îmi spune că 
povestea cu .provocarea" ar 
cădea cu succes.
VALERIU: Nu ne-am gîn- 
dit! E o ideie, dar care-i 
motivul ăla legal ?
GRIGORE: Dă-mi oleacă de 
răgaz că iar n-am a°r! (Tu
șește din nou ; inspiră adînc :) 
Așaaa ! Și-acum, tu Costea, 
spune-mi ; cînd lucrai la 
gară, la descărcatul vagoa-

trecut întotdeauna!?

r.elor. te nota undeva ?
COSTEA: Bineînțeles. E-
ra un fel de șef cu un car-
net și ne trecea acolo nu-
mele, ziua și numărul de
ore.
GRIGORE : Și tu ai fost

mina unul începea altul.

COSTEA : Oho I Parcă nu
știi I De doi ani, nu-i car-
nețel în care să nu fiu tre-
cut de vreo z”ce ori.
GRIGOREi: Vasăzică-s mai
multe.
COSTEA: Păi, cum se ter-

GRIGORE: Și cu cele vechi 
ce făcea ?
COSTEA : Stau teanc pe-o 
poliță în cabina lui.
GRIGORE : Precis ?
COSTEA : Ei sigur 1
GRIGORE: Și încă o între
bare : cu ce scria șefulețul 
ăsta în carnețelele iui 1
COSTEA: Cum, cu ce ? 1 Cu
un creion, cu ce vrei sâ
scrie ?
GRIGORE : Sigur cu un
creion ?
COSTEA : Ei asta-i! Doar 
nu era să umble cu călimara 
după el, printre vagoane ! 
Da ce-i cu întrebările astea9 
Parcă anchetezi cel puțin o 
crimă.
GRIGORE: Liniște, Costea, 
că pînă aici lucrurile merg 
splendid ! Acum, iar tu Va
lerică ! După cite văd, ai re
lații serioase printre cefe
riști. ..
VALERIU: Da.
GRIGORE: Atunci, spune- 
mi, ai putea pînă mîine di
mineață — ai o noapte la 
mijloc — să-1 convingi, mă 
rog, prin prietenii tăi, să-1 
convingi pe șefulețul ăla să 
șteargă numele lui Costea 
din carnetele lui și să-1 
treacă pe-al meu ?
VALERIU (năucit): Mă, îmi 
închipui că da, însă zău da
că înțeleg de ce !
GRIGORE: Cum de ce, cum 
de ce ?! Păi ăsta-i motivul 
Pgal, mă! Pretextul de care 
aveți nevoie ca să puteți da 
drumul locomotivelor să fa
că scandal.
VALERIU: Tu Costea ai pri
ceput ? Că eu__
COSTEA: Nimic.
GRIGORE: (vesel): Ce să 
vă fac mă. vă lipsește logi
ca juristului, vă lipsește, as
ta-i ! Hai că vă spun eu ! E- 
xistă un obicei al ceferiști
lor. Cînd moare unul din
tre ei, pun să fluiere toate 
locomotivele. E un rămas 
bun al lor. Foarte impresio
nant. .. Eu îl știu, pentru 
că dricul cu taică-meu a 
mers pe ocolite, ca să trea
că și pe lingă gară. Și-aco
lo, locomotivele, mă rog. 
colegii lui... E totuși un o- 
bicei frumos. Dar să știți: 
obiceiurile vechi, cutumele, 
pot fi izvoare de drept, pot 
avea putere de lege. Incît 
motivul ar fi legal, adică 
valabil... Și tot valabilă 
poate fi socotită asimilarea 
unui zilier, cumva perma
nent, cu un lucrător angajat 
al cefereului. Doar a mun
cit cot la cot cu ei, îneît... 
dacă moare... e normal să-1 
salute și pe el. Nu, nu tre
buie să aveți nici o grjă 
pretextul e solid construit1 
Și-acum, de ce tăceți, tot 
n-ați înțeles ?
VALERIU : Gri-Gri, întodea- 
una te-am admirat cum îți 
merge capul și știi că sin
cer te consideram regele far
selor, de data asta insă..
GRIGORE : Calm, Valerică, 
calm! Crede-mă, știu ce 
fac ! (Cu alt ton:) Asculta
ți-mă, băieți: voi nu v-ați 
întrebat de ce mi-au dat 
drumul așa deodată ? Da
că nu era nevoie de__ pre
textul ăsta nu v-aș fi spus ; 
ca să fiți liniștiți cîteva ore 
în plus. Acolo, mi-am reve
nit dintr-un leșin exact cînd 
doctorul îi sfătuia să mă tri
mită acasă, pentru că... El 
aprecia, la cel mult două 
zile treaba. Una a și trecut. 
Ei, hai, hai, fără figurile 
astea! Mai degrabă treceți 
Ia treabă ! Și încă ceva ! Ve
deți cu cine vorbiți: să nu 
răsufle iar ceva din planul 
nostru ! Că-mi dați toată 
combinația peste cap. Și 
fiindcă a venit vorba, voi 
care nu v-ați preocupat de 
litera legilor, v-ați întrebat 
vreodată: în afara sancțiu
nilor penale, oare cum poa
te fi pedepsit unul care vin
de ?

13
Bibi—Cecilia

(Rumoarea unui amfitea
tru studențesc, înainte de 
începerea cursului.).
BIBT: Domnișoară Cecilia ! 
CECILIA : Iar dumneata !
BIBI: Iar. De ce nu vreți să 
mă ascultați cîteva minute?
CECILIA: Bine, dar spuneți 
tot ce-aveți de spus! Să nu 
mai rămînă nimic pentru al
tădată, pentru că eu n-am 
să vă mai ascult.
BIBI : Domnișoară, lucrurile 
sînt simple. Vă iubesc, vă 
iubesc și iar vă iubesc. Nu. 
nu, în chipul cel mai serios ! 
Știu că vă mai face curte 
insistentă ș . alții, dar în
găduiți-mi să vă întreb: 
sînt și ei tot atît de serioși 

îneît să vă ceară de soție ? 
CECILIA : Iată ceva nou 1 
BIBI : Vedeți !
CECILIA: Dar dumneata al 
face-o ?
BIBI: Da! Și, spre deose
bire de alții, (accentuat) eu 
am cu ce să țin o casă ! 
CECILIA: Domnule Blaga, 
dacă ești într-atît de îndră
gostit și într-atît de hotărît, 
ai fi în stare să-mi dai și-o 
dovadă ?
BIBI : Oricînd !
CECILIA: Ei, bine, acum! 
Fă cererea de care vorbeai, 
aici, în amfiteatru, înaintea 
tuturor colegilor
BIBI : E o glumă ? 
CECILIA : Nu. Vreau în^ă 
fante. Vreau să știu cu ade
vărat cit de series ești.
BIBI: (după o ezitare): Bi
ne. (Bâtind din palme; cu 
voce ridicată). Domnilor co
legi 1 O clipă de atenție vă 
mg ! (Murmurul dispare'. 
Mulțumesc! In fața dum
neavoastră. a tuturor, declar 
că o iubesc pe domnișoara 
Cecilia Stătescu și tot in fa
ta dumnevoastră, o rog să- 
mi acorde mina dumneaei! 
(Animație veselă. aplauze). 
CECILiA : Domnilor colegi ! 
Am să dau răspunsul și eu 
tot în fața dumneavoastră. 
Nu mă pot căsători cu dom
nul Bibi Blaga, pentru că 
nu-l iubesc și pentru că este 
un delator și un ucigaș I 

(Rumoare fantastică.)
BIBI: (strigă): Minciuni !
Calomnie!
CECILIA : II știți prea bine 
pe băiatul acela care venea 
să mă ia la sfîrșitul orelor 
si căruia dumneavoastră îi 
spuneați Gri-Gri. A stat a- 
restat la siguranță trei zile 
si două nopți. Denunțat de 
domnul Blaga! Arestat și 
anchetat pentru o vină scor
nită ! „Anchetat" într-o a- 
semenea -măsură îneît nu 
știu dacă va mai veni vreo
dată să mă ia de la cursuri. 
Judecați singuri cine are 
dreptate: eu sau domnul 
Blga ? 1

(Rumoare din care țîșnesc 
strigăte : „Huo, Blaga !“ „A- 
fară din universitate. Bla
ga I”; strigăte care se gene- 
realizează.)

14
Grigore—Cecilia—Crainicul
GRIGORE : Pe cuvînt dacă 
te înțeleg, Cecilia : eu îți dau 
o veste bună și tu plîngi ! 
Probabil încă nu-ți dai sea
ma ce efect au să aibă sire
nele. Trebuie să ții seama de 
faptul că gara, depoul, atelie
rele. toată calea ferată, sînt 
în vale. Incit sunetele au să 
se lovească de toate dealurile 
lașului și-au să aibă un ră
sunet nemaipomenit! întregul 
oraș va forma o uriașă cutie 
de rezonanță, pricepi ? De 
altfel, ai să constați imediat. 
E ora, nu. Băieții sînt adu
nați. trebuie să înceapă cu
vântările. .. Și-apoi, sirenele ! 
Cecilia, fii bună și deschide 
fereastra. Așa, mulțumesc 
(Imperativ): Nu, nu te în
toarce ! Te rog ! Rămîi acolo I 
Nu vreau să mă vezi cînd... 
S-ar putea să fie urît. Stai 
liniștită acolo și privește și 
pentru mine, orașul studenției 
noastre ! Ai deschis larg fe
reastra, nu ? Foarte bine, Ce
cil ia — îngerul meu de căpă- 
tîi. foarte bine ! De-acum... 
pot începe... sirenele alea... 
pentru mine. Ce mutră o să 
facă... nătărăul ăla de comi
sar. .. cînd o să „constate"... 
că toată cacialmaua asta... 
e semnată... tocmai de cel 
despre care dumnealui nu 
vrea să se audă nimic... toc
mai de mine...

(Rîde, însă rîsul i se opreș
te într-un icnet abrupt, urmat 
de expirație prelurgă. A t>oi. 
tăcere; Apoi strigătul Ceciliei, 
scurt și speriat: „Grigorită !“. 
Apoi, iar tăcere. De undeva, 
de departe, se aude fluierul 
grav al unei locomotive. Ur
mat de un al doilea, ceva mai 
apropiat. De un al treilea și 
mai apropiat. De un al patru
lea. ..).

Puternic, reverberat, ames
tecat cu un plins de femeie 
frontul acesta sonor copleșeș
te totul.

Durează cîteva clipe lungi, 
apoi este întrerupt brusc. Ră
sună din nou. pentru ultima 
oară, vocea seacă a Crainicu
lui.
CRAINICUL: In 1932. trăsu
rile pentru înmormântări cos
tau 70 de lei. cele cri un cal 
și 130. cele cu doi cai. Șam
pania costa 145 de lei sticla.

Iar bocetul Ceciliei. murmu
rul mulțimii și fluierul loco
motivelor.

Darul de nuntă

O, feerii pe flaute de singe 
cind cerul de semințe-l risipesc 
pe aripă de inger ce mă stringe 
pe umăr de șindrilă diabolesc

O, ca un glonț înăbușit in somn 
mi-e mina-nbnsă leneș cu inele 
c-am luat drept poartă-a lumii ți izvor 
bolnava cheie-a dragostelor mele

O, dar întoarcă mării ca un crin 
podoaba-nchlsâ umbra-mi va ascunde 
cind am să trec la nunta mea străin 
cu dorul stelei celei mai rotunde.

Cintec

Prinsu-l-cm puiul de mierlă 
de din părui tău l-am prins 
tu mi l-ar vrăjit să-l prind 
prins in pă.-u-ți dinadins

l-am luat cu pumnii cuib 
și ți l-am mutat pe-obrazu-mi 
să mi-l dibuiești tilhar 
mina-n joacă de ți-o razimi

Tu l-ai prins puiul de mieria 
de pe-obrazul meu l-ai prins 
eu l-am fermecat să-l prinzi 
prins pe-obrazu-mi dinadins

l-ai lipit de gitul gol 
cuibul astupat cu gîndul 
șoimul buzelor pătat 
să te-ajungă fugărindu-l 7

Prinsu-l-am puiul de mierlă 
de pe gitul tău l-am prins 
tu mi l-ai vrăjit să-l prind 
prins pe gîtu-ți dinadins

l-am culcat șoptit pe umăr 
ca un arc din os de corn 
să mi-l înfiori cu timpla 
cind pe umăr ți-o adorm

Tu l-ai prins puiul de mierlă
da pe umăr mi l-ai prins 
eu l-am fermecat să-l prinzi 
prins pe umăr dinadins

l-ai ascuns fecior în sin 
ca să-l caut dinadins 
prinsul-am puiul de mierlă 
de din sinul tău l-am prins.

PAUL BALAHUR

lată

Dau strugurii in copt 
In amurguri ca mierea.
Pomul iți ține inimile-n palme. 
Buimace zburătoare uită sudul 
Și cintă pe umerii copiilor.
lată piinea și sarea, iatâ-ne 
Săvirșitul, desăvirțitul simbure — 
Neamuri cu virfuri la cer.
Fiul puternic iși dezbracă sufletul 
In sferice grădini de laur.
Aproape apele de ochi se leagănă. 
Ziua bună omului aceluia
Truditor din floare in floare. 
Floarea limpezește pămintul — 
Auzi, umblă apele-n ceruri 
La mijlocul florii deschise 
Pentru pacea bărbatului.

Rouă deseîntată

Pe fața pămintului, prin pinze de aer, 
Fintinile nasc impalpabile catarge.
De luminoase lacrimă boabele, 
Roabele mele busuioace.

De albul zilei, de miezuri rumen» 
Sfere!e-și tulbură razele, iată-le. 
In țița ierbii se-ngroașă laptele 
Pentru somnul pufos, de felină.

Bună dimineața, domnule Dionisos. 
Cum mai merg treburile cu vecia ?
Prea bine, fiule, răspunde vocea
Trupul multiplu de viață și fructă.

Altfel nici nu se poate, mi-am zis, 
Tocmai se-aprinde ziua de naștere 
Intr-un octombrie ca undelemnul, 
Nașterea mea dată mamei prin vis.

GH. LUPU



fragmentar ium

CONVERSAȚI! ÎN AUGUST
Lui Chateaubriand, în vizită 

în Italia, faimoasa Via Appia 
îi apărea ca „o alee cu chipa
roși, mărginită de morminte"... 
La Văratec, în calmele după- 
amiezi de august, pe drumuri
le unduitoare pe care au sunat 
odinioară pașii lui Eminescu. 
spre „pădurea de argint", a- 
colo unde jovialul călător care 
a fost Hogaș stîrnea, de de
parte, curiozitatea viligiaturiști- 
lor, unde un alt romantic, în 
pelerină neagră (G. Ibrăileanu), 
privea din ceardac cum um
bre albastre se lăsau misterios 
„sara pe deal", nu ai nici un 
moment sentimentul sfîrșitului. 
Natura generoasă, brazii și muș
catele îți intră în casă. La în- 
tîlnîrile cotidiene, Valeria Sa- 
doveanu (temperament clasic, 
cultură solidă, umor discret), cu 
Ștefana Velisar Teodoreanu (spi
rit dinamic, fantezie nuanțată, 
povestitoare plină de farmec), 
cu vioiul G. Lesnea (evocator 
inepuizabil, abia strunindu-și 
preaplinul amintirilor, trecînd 
brusc de la o întîmplare la alta), 
— cei vechi, dispăruții, sînt niș
te prezențe aeriene, tandre, prie
teni și martori, încît cînd se 
vorbește de Ibrăileanu se utili
zează apelativul „domnul" ibrăi
leanu, iar Sadoveanu e „ma
estrul", ca și cum ritmul fizic 
nu s-ar fi întrerupt.

Revelații provenind de la Va
leria Sadoveanu : Reticent, dis
cret în privința propriei perso
nalități, creatorul Baltagului 
credea că. dacă împrejurări ad
verse l-ar fi oprit să beneficie
ze de lumina cărții, ar fi deve
nit un poet popular. Poet din 
constelația făuritorilor de bala
de. Extrem de atent la tot ce 
ține de spiritualitatea populară, 
Sadoveanu înregistra mental, cu 
o incredibilă fidelitate, forme 
lingvistice particulare și moduri 
de a interpreta marile momente 
vitale, ca efect al întinsei sale 

erudiții în materie, scriitorul se
siza imediat contrafacerile, de
vierile de la logica primordială 
a lucrurilor. Un exemplu. Circu
lă (și ca versuri cîntate) acest 
început de doină : „Boii mei, 
cînd aud doina,/ Ară țarina și 
moina...". Formulare ilogică, 
știut fiind că moina nu se ară. 
Corect trebuie să sune altfel : 
„Boii mei, cînd aud doină/ 
Ară-n țarină ca-n moină I"...

Completează G. Lesnea. Prin 
1927, se discuta contradictoriu 
despre Cuvinte potrivite ; într-un 
substanțial eseu, Mihai Ralea 
afirma că Arghezi e cel mai 
mare poet român după Emines
cu. întrebat dacă e de acord 
cu Ierarhizarea propusă, Ibrăi
leanu a fost de altă părere : 
„După Eminescu, cel mai mare 
poet român e Sadoveanu I". 
Din nou cuvîntul revine Valeriei 
Sadoveanu. Se știe că maestrul 
elabora cu o repeziciune uimi
toare. Din Frații Jderi, redac- 
tînd al treilea volum, citea cu 
glas tare, în familie, în fiecare 
zi, cîte un capitol proaspăt în
cheiat. Două cărți le-a... scris 
dictîndu-le. Una e Dumbrava 
minunată, poem dictat fiicei 
scriitorului, Didica. Cealaltă, 
Olanda, cuprinzînd memorii de 
călătorie, a fost scrisă, după 
dictare, de Valeria Sadoveanu. 
Prozatorului îi plăceau, pe lin
gă altele, două din cărțile sale 
insuficient remarcate de critică. 
Nopțile de Sinziene și Pațtile 
blajinilor, profund sadoveniene, 
erau niște „cărți fără noroc”, 
cum le spunea autorul.

Ștefana Velisar reia, cu amă
nunte pitorești, episodul (relatat 
în Ursitul) privind mariajul cu 
Ionel Teodoreanu. Printre figu
rile luminoase din preajmă, în 
lașii de-abia ieșiți din furtuna 

războiului, era verișoara Cella 
Delavrancea, pianista, fiica lui 
„nenea Barbu". Pe Delavrancea, 
unchi, l-a cunoscut de aproape, 
în familie. Pe Caragiale, mai 
puțin. Vlahuță, de care-și amin
tește cu afecțiune, a condus-o 
o dată, protector, de la Dra- 
gosloveni la Bîrlad, unde o aș
teptau părinții. La Medeleni, 
la Silivestri (sat în județul Ba
cău), la Boureni, lîngă rîul 
Moldova, unde Teodorenii erau 
invitați ai Nildeî (fiica Veroni- 
căi Micle) și ai fiilor acesteia, 
- iată etape biografice ; la A- 
gapia, unde puteau fi văzuți 
vara Otilia Cazimir, G. Topîr- 
ceanu și alții, autorul Medele
nilor lucrează intens, într-o ma
re tensiune. întrerupe G. Les
nea. care evocă scene ieșene 
din casa Teodorenilor, unele 
impregnate de umor, fiind vor
ba de Păstorel. Ștefana Velisar 
se referă la niște „zînoște", că
rora G. Lesnea, tînăr, le decla
ma versuri sentimentale. Poetul 
dă imediat replica, aducînd în 
ecran niște figuri feminine, ad
miratoare ale lui Ionel Teodo
reanu. Urmează o savuroasă 
revelație a Ștefanei Velisar, iro
nică, scăpărătoare, cu talent de 
actor, despre geneza romanului 
Lorelei. La Eforie, două „don- 
zelle" voiau să-l cunoască pe 
Ionel, care în acel timp, în ciu
da soarelui torid, scria. Vizita 
celor două tinere n-a fost încu
viințată și prozatorul, informat 
tardiv, regreta neșansa lor. Vreo 
patruzeci de scrisori, compuse 
de Ștefana Velisar, trimise zilnic 
lui Ionel Teodoreanu, (ca pro
venind din partea uneia din ele) 
conțineau declarații patetice. 
Farsa n-a fost dezvăluită decît 
la lași, de Ștefana Velisar, după 

ce autorul lui Lorelei intențio
nase să publice „poemele" de 
dragoste ale „necunoscutei" ad
miratoare în Viața românească. 
Vreo patru-cinci scrisori au in
trat tale-quale în Lorelei.

George Lesnea, care-și dese
nează personajele aerian, cu 
mîinile, zboară de la istorisiri 
cu domnițe de la o mie opt su
te, la versuri care-i plăceau lui 
Sadoveanu, la Esenin și Lermon
tov, la scene de război și a- 
mintiri de la „Academia liberă". 
Se înduioșează pe marginea u- 
nui autograf dat de Mihail Sa
doveanu : „Lui G. Lesnea, vred
nic continuator în poezie al 
maeștrilor moldoveni...".

La Văratec, ambianța respiră 
poezie, dar poezia ține în spe
cial de capacitatea oamenilor 
de a vibra într-un plan de spi
ritualitate elevată. Un pictor, 
Afane Teodoreanu, face să a- 
pară pe pînză, în tonuri vii, 
grădini cu flori și oameni. Iar 
nepoata Ștefanei Velisar, fiica 
lui Afane, privește la cerul fă
ră nori, tandră, cu soțul ei, vii
tor dirijor. Artiști 1

Trecut, prezent, viitor. Gene
rații. ..

VLADIMIR CIOCOV
Perspectiva peisajului nocturn

Noapte... Accelerat de douăsprezece fără cinci... 
De-a lungul apei șerpuind și fremătind, spumoasă — 
asemeni unui solitar orașul tace in lumini.
Și noi, alături, intr-o doară așteptînd pe cineva, 
precis pe cine neștiind : vreun călător, ori poate 
un oaspe oarecare. Și iarăși trenul 
ce încă e departe, trenul intîrziind s-apară.
Și liniștea, din cind in cînd asemeni golului 
ce-l lasă-n urmă foșnetele obosite, stinse 
sub liliecii vorbelor zburind 
din glasurile noastre ingropate-n noapte.
Și iar cuvinte parcă din pămint suind. 
Toate acestea trebuiesc din plin trăite 
cu-ntreagă ființa și cu glasul tău întreg. 
Toate acestea dezvelite și mereu văzute, 
ascultînd vocile, sorbind culorile.
Și-abia atunci, numai atunci să-ncepi a scrie 
și-a prinde in desen priveliști vii cu mina 
din taina urmelor lăsate-n suflet.
Astfel, numai astfel dacă ni-e dat, intr-adevăr — 
și dacă însuți ai puterea 
cu sînge să le scrii 
spre-a dăinui prin timp.

în românește de HARALAMBIE ȚUGUI

CONST. CIOPRAGA

M. CĂMĂRUTr .Peisaj”

G. Călinescu recomanda 
tinerilor scriitori grupați la 
Jurnalul literar să se for
meze ca eseiști, îi îndemna 
să se pronunțe fără ezitare 
asupra scriitorilor clasici. 
Efectul unui asemenea e- 
xercițiu critic nu a fost 
deloc steril, nefecund, ci a 
declanșat în sensibilitatea 
tînărului scriitor român o 
mai exactă putință de a ie
rarhiza valorile, de a înțe
lege istoria literaturii. Era 
și un mod de a verifica o

vocație, de a o descoperi și consolida în opoziție cu valorile 
clasate. Dana Dumitriu ni se pare a fi urmat, nedeclarat, 
acest principiu. Ea a trecut cu succes acest examen făcîn- 
du-și mina în exerciții critice curente. Conștiința operei, 
nivelul de la care se demarează în aceste excelente Migrații 
(Ed, Eminescu, 1971) sînt cu totul superioare celor ale unui 
anumit tip de prozator fără un concept al creației, fără 
idei, fără o estetică realistă. Migrațiile pot fi definite sin
tetic : funcționarea neobișnuit de reală, de productivă a 
complexului lucidității prin opoziție. Narațiunile sînt fișe 
ale unor povești care există din relațiile unei excesive lu
cidități metamorfozate în meditații epice. Tot ceea ce se 
derulează într-un timp moral devine o conversație, un 
mijloc de analiză. Brutalitatea confesiunii~~este normală și 
dacă n-ar fi însoțită de o extremă luciditate, povestirile 
ar cădea cu siguranță în mici texte de „filozofie practică". 
Confesiunea interzice lamentarea, acel incomod sentimen
talism și Dana Dumitriu deschide în aceste conversații ale 
pui ei descoperiri de sine, un imaginar și seducător ecran 
al „bolii" ca posibilă declanșare a analizei: „Parcă toate 
înțîmplările s-au pus împotriva mea, parcă am nimerit 
din greșeală în propria mea biografie. M-aș lepăda de ea, 
dacă n-ar trebui să-mi justifice într-un fel starea de acum. 
Ți s-a intimplat vreodată să nu știi care dintre tine și 
tine ești tu ? să nu știi care dacă între ființa ta așa 
cum o gîndești și ființa ta așa cum este nevoită să fie, 
n-ai alege pînă la urmă cu durere și silă pe ulrima, de 
teamă ca prima să nu se dovedească o stupidă invenție. 
Cînd aș vrea cu adevărat să refac totul, ar trebui să iau 
de la început, adică de la început de tot, să mă mai nasc 
o dată, să-mi aranjez o naștere în altă familie, să copi
lăresc altfel, să trec prin adolescență altfel, să suport ma
turitatea altfel... dar să fim serioși, cine poate să-și aleagă 
nașterea; și pentru că tocmai pe ea nu ți-o poți alege, 
restul este de lo sine pierdut". Inventivitatea concurează 
cu un realism literar excepțional, căci valoarea povesti
rilor crește din intuiția reacțiilor de opoziție, din putința 
de a însuma o experiență unui limbaj modern, seducă

DANA DUMITRIU: MIGRAȚII
tor. In Madrigal procesul de redescoperire și de recunoaș
tere prin altul ia proporții de necrezut. Consumarea bio
logică, teribila descompunere spre mineral este intuită de 
Dana Dumitriu cu o rece și aproape imperturbabilă li
niște. Realismul povestirii este al unui clinician care des
crie un sindrom: „Mă privea doar cu un instinct rece, 
metalic, ca pe unicul lucru viu al ființei ei. Eram într-a- 
devăr singura ființă care îi continua ființa. Mama aproape 
că nu exista în universul nostru bolnav, paralizat, încre
menit și convulsiv. Formam o unică existență și, terorizată 
de neputință, tot Baba-mare era mai puternică, eu nu 
eram decît un apendice necesar al trupului ei bolnav. 
Abia cînd a murit m-am descoperit pe mine. Mi-am dat 
seama că exist mai departe, că supraviețuiesc, că am ins
tinctele, gîndurile și sentimentele mele proprii. Ce groaz
nic a fost, doctore! Ca o altă boală, oribilă, tumefiantă. 
Mă uitam la mine și nu-mi venea să cred că ea nu mai 
este. Înțelegeam că totul e devenire, că ea însăși fusese 
ca mine și că timpul, întîmplarea, destinul, fatalitatea, 
mă-sa știe ce anume o schimbaseră, o transformaseră, o 
obligaseră să trăiască altfel. Trupul ei fusese cîndva tînăr,

cronica literară

cîndva gîndea, iubea, ura, suferea, dar își era suficientă 
sieși. M-am întors spre mine, doctore, și de atunci nu m-am 
părăsit niciodată, dar teama de biologie, de starea aceea 
pur instinctuală a ființei, a rămas. Sau poate am căpă
tat-o mai tirziu, retrospectiv, cînd am aflat că se poate trăi 
și în afara ei. Nu mi-e frică decît de oameni bolnavi"

Povestirea cucerește apbi o realitate dramatică, ca 
apoi să se transforme într-un piesaj de Bosch ieșit ’ din 
ramele realității și deplasat spre un spațiu al dezorgani
zării totale: „Baba-mare căzuse în animalitate, dar regre
sul fiziologic nu se oprea aici: se consuma sub ochii noș
tri neliniștiți . trecerea în anorganic, mineralizarea. Baba- 
mare se dezinsuflețea și, probabil, acelea erau țipetele 
celulelor vii care alunecau în neființă, dispăreau în gra
nitul, antracitul, cuarțul și siliciul natural, urmînd un 
drum invers genezei lor, ocolind moartea comună, așa cum 
o trăiește majoritatea oamenilor, imposibil de exprimat 
în cuvinte, dar gradual petrecută în organe sau brusc în
tinsă pretutindeni, ca o pătrundere în alte dimensiuni ale 
universului. Nu, Baba-mare suporta mineralizarea conști
entă dar i se refuza posibilitatea comunicării ei". Povesti
rea. Migrații este un refuz al indiferenței. Conversația este 
aici filozofie. Povestea ia chipul dialogului despre lume 

și totul sau aproape totul exclude banalitatea. Explicațiile 
pe care scriitoarea le dă unor posibile scene erotice sînt 
intuiții concrete care nu i se verifică prin abstracțiile, 
ideile lui Karl-Heintz, „filozof" al formelor esențiale. Ero
ina este o inconformistă cu ochii dilatați de miracolul exis
tenței pe care nu reușește să și-o definească într-un con
cept, căci imaginile asimilează semnificațiile, ideile înainte 
de a fi luat chipul unui principiu. Dana Dumitriu exce
lează în descrierea exactă a reacțiilor: scene de o desă- 
vîrșită banalitate cresc într-o idee de inconformism, de 
ruptură, in stenograme ale reproșului feminin condițio
nat de o morală „rațională", de o incredibilă platitudine 
și răceală masculină. Exactitatea intuițiilor este aproape - 
nevorosimilă. Feminitatea distruge, parcă programatic, *- 
orice lașitate a necomunicării: „Rămăsesem fără energie, 
inertă. Intre noi se închisese o misterioasă poartă, pentru 
totdeauna. Își trăia fiecare bucata lui de cer, partea sa 
interioară de viață și pentru prima dată, imediat după 
ce-l renegasem, l-am înțeles pe Karl-Heintz, care nu apre
ciază efemeritatea fenomenelor și vrea să ajungă în mie
zul apei fintînilor, la izvorul tuturor lucrurilor, care ră- 
mine statornic și nu se dezminte niciodată, nu vine și nu 
trece, ci stă acolo într-o împietrită așteptare, fără tărîm 
și fără timp, l-am înțeles zbuciumul și m-am revoltat îm
potriva acicdentalului, dorind să aflu în sfîrșit un lucru 
esențial și etern, un nucleu absolut de viață, nealterat de 
tăceri unanime. Bănuiala mea că acea zi va fi tristă, si 
predispusă melancoliei se adeverise".

Personajele Danei Dumitriu, spuneam la început tră
iesc, voluntar sau nu, ca și eroii lui Anton Holban, un 
complex al lucidității. Dcscoperindu-șî vocația posibilită
ților de existență, personajele se „anulează" prin exces de 
luciditate. Transcrierea acestui complex de luciditate care 
violează orice neșansă de a fi conformist, de a nu accepta 
o condiție, o dramă a ei, impulsionează un mecanism al 
reflecției. Narațiunea nu tînjește neputincioasă după o 
idee, ci chiar ideea este realitatea din care narațiunea își 
extrage structura, realitatea. Dana Dumitriu narează ca 
să-și clarifice nu atît compoziția povestirii, ci concretul 
ei, complexul de luciditate care dirijează personajele. Re
cunoașterea vinovăției, a unei imposibile evadări din co
mun, voluptatea explicației ca refugiu al inacceptării res
tituie un dramatism necăutat. Luciditatea ta forma acuza
ției, destinul e copleșit de revoltă: „Tu doar ai tăcut, eu 
insă am renunțat, din același motiv al comodității, al con
fortului, de spaimă că-mi părăsesc destinul meu mediocru, 
fără să mă mai pot întoarce la eL Și dacă ar fi numai atît. 
Gindul că vom muri alături fără să fi avut o singură 
sărbătoare sinceră, adevărată, neumbrită de ipocrizii, de 
obișnuințe, de te exaltări amorfe, atunci fn gară
mi-a venit, cînd O așteptam pe bărbatul eu poveștile lui 
absurde să plece, să ia t-enul și să dispară eu el pentru 
totdeauna". Cind luciditatea iese din cadrele realismului, 
povestirea devine un discurs, o expunere unde cruditatea 
faptelor întrece convenționalul, iar comunicarea este di
rectă, esențială.

Povestirile Danei Dumitriu sînt reflexul unei sensibi
lități care nu refuză în nici un fel realismul literar, in
tuiția concretului. Și cred că romanul ar fi pentru scri
itoare un prilej de a construi, de a „migra" spre condiția 
esențială a unui personaj dramatic.

ZAHARIA SANGEORZAN



! Sinteza lui Romul Muntea- 
nu despre, literatura; .europea
nă în epoca luminilor (Edi
tura enciclopedică română, 
Buc., 1971) este o excelentă 
introducere sintetică în Ilu
minism, Preromantism, Sturm 
und Drang și Neoumanismul 
german. Ea continuă de la un 
alt nivel al demonstrației pe 
texte și cu o altă perspecti
vă a timpului, a informației, 
studiul fundamental al lui D. 
Popovici: La littcrature rou- 
maine â l’epoque des lumi- 
ăres, Sibiu, 1945. Romul Mun

LITERATURA EUROPEANĂ 
ÎN EPOCA LUMINILOR

teanu vine să completeze tex
tul lui D. Popovici prin ana
liza în totalitate a literaturii 
europene. El nu neglijează, 
ca un comparatist serios ce 
este, valorile românești, cir
culația lor in epoca lumini
lor, efectul lor politic pentru 
destinul națiunii române. Spa
țiul culturii iluminismului es
te analizat în funcție de 
„premisele social — istorice' 
(criza feudalismului, afirma
rea largă a burgheziei), de 
„climatul social — politic na
țional*, de efectiva invazie 
pozitivă a rațiunii ca princi
piu al progresului moral și 
social. Secolul luminilor este 
un secol al rațiunii, a celor 
mai spectaculoase metamor
foze istorice, politice și so
ciale. Criticul descrie exact 
condițiile sociale ale afirmă
rii literaturii luminilor, efec
tul direct al ei ca posibilitate 
de afirmare a unor idealuri 
social — politice progresiste. 
Difuzarea ideilor iluministe în 
Transilvania, Moldova și 
Muntenia favorizează numai 
decît o redeșteptare ă conști
inței naționale. . ./luminismul 
deschide un vast și eficace 
proces de sincronizare cu ide
ile revoluționare ale timpu
lui. Romul Munteanu explică 
aceste fenomene de luminare 
care iau in fiecare țară un 
aspect caracteristic. El des
crie pe larg hegemonia filo
zofiei țn secolul XVIII, reva 
lorificînd ideile fundamentale 
ale iluminiștilor în spiritul e- 
pocii. Toată ideologia, filozo
fia luminilor este pusă să 
vorbească în favoarea rațiu
nii, a unui principiu al ade- 

^.vărului. Criticul cunoaște de 
*la sursă filozofia secolului și 

de aceea textul său ia înfăți
șarea unui dialog filozofic 
despre etică, pedagogie, edu
cație cu explicații minuțioa
se și într-un limbaj accesibil, 
limpede și de o reală putere 

P. HÂRTOPEANU : „Panoramă ieșeană*

de comunicare, de convinge
re. De fapt, întreaga sinteză 
a lui hornul Munteanu este o 
introducere ^icu- temă care in
formează, valorifică ideile nu 
cu orgoliul de a fi spuse pen
tru prima dată de compara
tistul român. Erudiția neos
tentativă, excelent distribuită 
și cu o bibliografie de ultimă 
oră face ca textul să se or
ganizeze dintr-n rațiune a 
dovedirii și justificării exis
tenței literaturii tn secolul lu
minilor, a semnificației ei 
profund sociale. Cînd Romul

Munteanu trece să analizeze 
ideile estetice în secolul al 
XVIII-lea delimitările sînt 
foarte clare: „secolul lumini
lor constituie pe planul evo
luției ideilor estetice o etapă 
de tranziție*, iar estetica care 
funcționează în această peri
oadă este de natură norma
tivă, fiind preocupată de 
scopul artei, de utilitatea ei 
nemijlocită. Teoriile din epo
că sînt puse să susțină aceste 
idei, dar mai ales să clasifice 
o realitate intrată în circuitul 
istoriei culturii: polemica 
dintre clash i și moderni, ur
mărită de 1 'omul Munteanu 
în existenta i dialectică și 
nu numai în Franța, ci în 
toate țările Europei ca un 
proces de recunoaștere sau de 
respingere a esteticii antice. 
Concluzia la care ajunge 
comparatistul român este for
mulată la modul general: 
„Polemîcile îndelungate des
pre, artă, susținute și ,de an
tinomia dintre clasici și mo
derni, se soldează astfel cu 
victoria fermă a spiritului 
modern. Pe această cale evo
luează atît articolele ocazio
nale, cit și tratatele erudite 
de estetică. Învingători, parti
zanii lui Shakespeare impun 
statutul specific al creației, 
bazat pe fantezia creatoare ți 
pe legile interne ale autori
lor. Imaginația, gustul, indi
vidualitatea artistică etc. în
cep să capete un credit tot 
mai larg în viața , literară, 
mai ales în ultimele decenii 
ale secolului al XVIII-lea. În
săși înțelegerea conceptului 
de mimesis devine mult mai 
elastică. Accentul pus pe le
gile generale ale artei, deose
bite de alte forme ale cu
noașterii, vizează în cele din 
urmă- specificul fiecărei arte. 
Originalitatea în creație capă
tă un sens nou, și o dată cu 

configurarea sentimentelor na
ționale, mal ales în anumite 
țări care se găseau sub di
verse ocupații străine, litera
tura tinde spre surprinderea 
specificului național. Exem
plele pe care le oferi esteti
ca ți creația iluministă din 
Germania fi Italia, seu dtn 
unele țări din sud-estul Eu
ropei sînt ilustrative in acest 
sens.

In literatura română, un 
scriitor iluminist cu educație 
clasică, cum era I. Budai-De- 
leanu, pledează ț-entru intro- 

ducerea eroilor naționali in 
poezie. Fenomenul este simp
tomatic pentru toate țările os
tile hegemoniilor străine, fie 
ele politice sau literare. Pe 
această cale deschisă de par
tizanii spiritului modem, es
tetica preromantică va face 
considerabili pași înainte'.

Romanul în secolul lumini
lor refuză codificarea, dog
mele, anunțînd, prin structu
ra sa ideologică și estetică, 
proza modernă. Romul Mun
teanu reconstituie panorama 
romanului european prin a- 
nalize la obiect, fără exage
rări sau minimalizări. Criti
cul are vocația unor montaje 
critice unde erudiția se inte
grează ideilor fundamentale. 
Romanul secolului XVIII es
te privit astfel, prin estetica 
clasică fără să i se neglijeze 
stratul noutate, de progres : 
„Evoluînd astfel pe cele mai 
variate și neașteptate planuri, 
romanul din secolul lumini
lor este narativ sau analitic; 
el pune accentul în primul 
rînd pe evenimente sau își 
deplasează atenția spre per
sonaj, sondează stări senti
mentale sau dezbate idei, lo
calizează acțiunea in realita
tea cotidiană sau abordează 
universul imaginar. Dată fiind 
această diversitate a romanu
lui din secolul luminilor, con
siderăm că o anumită clasifi
care tipologică este absolut 
necesară*. Fixind o tipologie 
a romanului în secolul lumi
nilor, comparatistul român 
descoperă în fiecare roman 
supus clasificației, o tehnică, 
un personaj, o structură ori
ginală dînd astfel mici Și 
substanțiale sinteze de o ra
ră claritate a expunerii. Te
oretizările nu se fac în gol, 
ci în directă relație cu ope
rele, care condiționează con
cluziile : „Registrul prozei pi

carești din secolul al XVIII- 
lea înregistrează astfel ulti
mele sale forme de diversi
ficare. Social și satiric, psi
hologic ți sentimental, auto
biografic sau obiectivat prin 
relatarea la persoana a tre
ia. narativ sau analitic. umo
ristic sau grav, romanul pi- 
ceresc din epoca lumznilcr o- 
feri toate premisele metamor
fozelor pe care le va traversa 
aria romanești pe parcursul 
acestui veac*. Definirea glo
bală a unui scriitor este 
posibilă datorită și putinței 
de încadrare în epocă, a u- 
nor comparații cu alți scrii
tori care au aceleași preocu
pări și afinități: „Marchizul 
de Sade face parte din gale

ria scriitorilor damnați de ge
nul lui Fr. Villon sau J. Ge
net. Interpretate literal, mul
te mărturisiri și opere ale 
sale pot duce la concluzii 
false. Profesiunile lui de cre
dință au permis astfel rele
varea unor ecouri iluministe. 
Sade este un scriitor materia
list, dar, spiritul său libertin 
nu-l împinge spre crearea ri
nei morale laice în genul lui 
P. Bayle, sau Helvetius, ci a 
unui hedonism nociv care nu 
mai permite nici o distincție 
între bine și rău. Sade a fă
cut de asemenea mărturisiri 
de atașament față de spiritul 
republican, declarîndu-se un 
adept al revoluției, dar toate 
acestea sînt produsul unor 
stări conjuncturale, corespon
dența sa demonstrînd un in
teres constant pentru spiritul 
parlamentar și monarhia lu
minată'.

Texte de un adevărat com- 
parativism elaborează Romul 
Munteanu în analiza Prero- 
mantismului: nu este uitată li
teratura româna unde un A- 
sachi, Mumuleanu, Cârlova, 
Grigore Alexandrescu, Ion E- 
liade-Rădulescu, Ion Budai- 
Deleanu reintegrează teme 
preromantice unui fond na
țional specific, deschizînd un 
acces spre romantism, spre o 
literatură cu un puternic ca
racter social. Romul Muntea
nu refuză însă să recunoască 
totuși existența unui prero
mantism românesc. Realitatea 
confirmă existența preroman- 
tismului pe care Mircea An- 
ghelescu l-a semnalat, nu ca 
pe o tipologie fundamentală, 
ci ca pe o valoare de netă
găduit a sensibilității secolu
lui XVIII ți începutul seco
lului XIX. Criticul nu insistă 
asupra preromantismuhii, de 
unde și concluzia finală care 
plutește în generalități : „Pre- 
romantismul s-a impus astfel 
ca un larg curent de sensibi
litate care a avut ecouri tn 
cele mai multe literaturi eu
ropene. Deși nu a fost susți
nut de poeți foarte mari, nou
tatea temelor, climatul melan
colic pe care îl aducea, con
fesiunea lirică i-au asigurat 
succesul în diverse arii de 
cultură. Reprezentînd o eta
pă de tranziție, preromantis- 
mul pregătește cititorii pentru 
înțelegerea unor opere excep
ționale ca valoare artistică, 
pe care poeții romantici 
le-au realizat în primele 
cinci decenii ale veacului al 
XlX-lea*. Excelentă este a- 
naliza în cadrul Sturm und 
Drang opera lui Goethe : spit 
definite etapele creației, se 
fac subtile analize de poezie 
cu intuiții remarcabile, se de
finește Faust care „este un 
poem enciclopedic asupra e- 
xistenței, o operă menită să 
pună in lumină condiția u- 
mană și finalitatea acesteia. 
Din patrimoniul de idei pe 
care este fundamentată ope
ra, principiile Renașterii Șt 
ale Reformei se interferează 
cu datele misticii medievale, 
mitologia antică se intilnește 
cu scientismul modem, elo
giul artei antice cu spiritul 
titanian care prevestește ro
mantismul*.

Literatura europeană în e- 
poca luminilor rămtne o lu
crare de referință, de con
sultat cu încredere, o serioasă 
și erudită introducere in cul
tura ți estetica luminilor din 
secolul XVIII.

Z. S.

POEZIA POtmCĂ
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de e este al prog'esu-ui social : mutațiile experienței morale 
se suprapun pe o str_ct_-ă a politicului, a istoriei. Radarul poe- 
tului face să semnal xeze limpede pe harta unui „timp nemu
ritor' superioritatea ideii de destin în veșnică deschidere spre 
nou. Tehnica poetcă e clasică : noționalul, poate prea abuziv 
folosit, face loc nu sincerității emoției, ci a ideii. Comunicarea 
e directă și înlesnește o accesibilitate deplină : „Noi înșine ne 
așezăm pe frunte I un radar nevăzut, întrebător, / In spațiile 
luptelor să înfrunte / Mișcarea, poticnirea și linia de zbor. // 
Două milenii a știut să cheme / Un gînd s răluminat acest popor 
1 Ca pe-un sistem fantastic de antene / Să-i stea mereu de 
veghe și-ajutor. // Iar cutezanța, pajură semeață, I Pe umeri 
ne-a crescut ca un condor / Cînd, trup din trupul nostru ne 
învață 1 Avintul cugetat, interior. II Spada ideii, iar în flăcări, 
rece / O limpede călire în izvor / Unde scăldați de mici, am 
prins putere, I Unde, statornic, țara e timp nemuritor". Adrian 
Păunescu (v. Fiind în Luceafărul, 3 iulie 1971, p. 8), impetuos 
și de o inepuizabilă vitalitate, are programatic vocația poeziei 
politice, totale. Faldurile largi, puternic foșnitoare ale versurilor 
sale au ochii realității. Istoria trebuie interpretată de la în
ceputuri ca iă-i înțelegem filozofia ei. Redescoperim fîntînile 
neadormite ale istoriei naționale nu ca simplă și comodă temă 
de versificat, ci ca moment de retrăire intensă spre înțelepciune, 
sp-e o concluzie politică : de urmat : „Ne este dat ca / în fie
care zi ' nu doar să ne aducem aminte / dar să retrăim / 
Istoria României / să o retrăim / cu faptele ei de eroism ..." 
Poezia <ui Adrian Păunescu nu este politică prin inteligența cu 
care poetul își dirijează ideile spre temă, ci prin voluptatea ex
cesivă a trăirii autentice. Sinceritatea ei coboară la semnifica
ție și simbol. Patria devine un imn frenetic al existenței totale. 
Retorica lui Adrian Păunescu, impos:bil de ocolit, de condamnat, 
nu cucerește spațiile declarativismului gol, ci mărește dinamica 
rostirii. Frazele vorbesc toate deodată într-un limbaj al isto
riei naționale : „pămînt de-a pururi bun pentru suit, / pămint 
dumnezeiește înflorit, / patria mea, norocul meu bătrîn".

Excepțional ca valoare și reinterpretare originală a temei este 
poemul lui Matei Gavril (Pro patria (v. România literară, 29 iu
lie 1971, n. 11), confesiune de un neobișnuit dramatism. Con
diția existenței sociale este și condiția poetului prin a cărui 
voce „in'ma țării" se arată total și într-o imagine de neuitat : 
„A fi iegat cu sînge de inima țării / aceasta e condiția pri
mordială a poetului. I Eu sînt chemat să strig. I Deasupra ca 
o floare albastră imensă. / cerul cu' trei petale albe. / Cine 
n-ar vea mormîntul lui să fie plin de soare / strălucitor asemeni 
unui far / la marginile mării-ntre hotare, / cînd cea mai pură 
jertfă este doar flacăra ce iese / din sîngele vărsat pe cîmpul 
de bătaie ?" Funcționalitatea sentimentului de identificare cu 
acest pămînt este io Matei Gavril imensă. Poemul ar trebui ci
tat în întregime ca să i se vadă suprafața reală, ca să I se 
recunoască ideile. Patria poetului, cu o extraordinară vocație 
pentru o Cîntare modernă a României este patria poeziei care 
vestește hotarele realului copleșit de sensibilitate : „O holdă 
străjuiește un cimitir uitat / și spicele ei albe in ceruri se rSs- 
fring, ' de parcă ar fi noapte și cerul înstelat 1 și stelele cu 
boabă de aur mare plîng. / Dar nu e nici noapte și nici chiar 
stele nu-s. / doar spicele au raze sublime de lumină / care se 
scurg într-una într-un amurg apus/ de parcă-ar fi amiază cu 
suliți de-aur plină. II Atunci e patria poetului : / cînd o privi- 
ghetoare-și poate umple gușa / iar din lacrima eî 1 țîșnește ca 
o flacără / zborul Păsării Phenix ; I și florile se pot scutura în 
mijlocul drumului, / căci numai dacă moartea rătăcește departe 
pe mare I liniștea poate să fie senină / și glasul poetului este 
sufletul patriei sale. / Nici o tristețe a patriei / nu-mi poate 
umple sufletul de bucurie. I Eu sînt apropiat de inima ei /cum 
e sămînța de esența florii. / Nici o tristețe a ei / nu mă va 
face să înfloresc, / pentru că eu - cu lacrimile mele / fac sarea 
patriei; I eu mă clădesc cu sîngele la temelia ei / pentru o 
floare. I Atunci e patria poetului : / cînd el se poate plimba 
cu o liră în mină I între floare și fruct / între spadă și scut . 
Matei Gavril este un mesianic în a cărui versuri entuziasmul și 
memora cop lăriei pure, dăruirea pînă la identificare, curajul 
comunicării directe, sintetizează liric un fond de emoții remar
cabile : „Acum cînd zorii zilei stau să cearnă > și ies din af- 
băstreala nopții plopii — / c-a fost mai lungă noaptea ca de 
iamă, - » prin gîndul meu trec pajere și dropii. / Dar în auz 
Îmi sună cintezoii și ciripesc, ca țigle sparte, vrăbii. I Dac-aș 
mai fi copil aș prinde boii I la jugul celei mai străvechi corăbii 
/ și-aș naviga-n Oceanul înghețat / arînd zăpezile ca pe pă
mînt I pe cînd ieșeam cu tata la arat I și mă-njura de ploaie 
și de vint... 7 Aceasta e patria poetului : peste mormîntul 
mamei și-al tatălui meu / trec purtînd în mîinile mele I cea 
mai roșie floare de crin*.

Poezia politică, totală este un radar al conșt’ințeî experienței 
sociale, un excelent mod de a da un sens mai înalt condiției 
umane.

întoarce cheia
întoarce 
cheia 
și închide 
vintul. 
la-i lui 
din tot 
ce mi-a grăbit. 
Deschide-i
ușa 
la sfîrșit 
și-ncepe-l 
cînd 
era 
cuvîntul.

deschid
Deschid
singurătatea 
și mă las 
privit 
de întuneric.
Lăuntrul
aude glasul 
vechilor păduri 
și luminează 
cerul.

pe cînd dormeam
Pe cînd 
dormeam, 
pasărea albă 
străbătu 
noaptea, 
se așeză 
într-un vas 
și obosi 
cu mireasmă.

Inch odată
încă odată 
voi învia 
in acest drum 
fără urmă 
intru adaus 
la turmă, 
trecut 
cu o moarte 
de ea.

DINU IANCULESCU



ESENȚA 
UMANISMULUI 
SOCIALIST

(continuare din pag. 1)

în condițiile socialismului, cînd clasa muncitoare, a- 
flîndu-se la putere, devine treptat din clasă pentru sine o 
clasă pentru societate, interesele ei ca clasă sînt însăși in
teresele generale ale societății, ale tuturor oamenilor mun
cii. în acest nou context, obiectiv și legic, democrația de
vine integral socială. Ea este, desigur, democrație avînd o 
esență de clasă, aceea a clasei muncitoare, însă calitatea 
acestei clase de a fi o clasă pentru societate implică și fap
tul de a putea fi rezolvată la nivel general social întreaga 
problematică a omului. Noua orînduire re-face, pe baza 
noii proprietăți, de esență socialistă, și a noilor relații so
ciale corespunzătoare acesteia, legătura dintre om și esența 
sa umană. în acest fel, firesc, democrația socialistă circum
scrie organic raportul societate-persoană, atît la nivel teo
retic cît și practic, în unitatea de sens a ambelor sale la
turi : dinspre societate spre persoană și dinspre persoană 
spre societate, iar în substanța acestei unități de sens de
vine un fapt imanent și existența reală a libertății în uni
tatea laturilor sale : în sens de necesitate înțeleasă și în 
sens de a exista ca fiind tu însuți. Și tocmai dialectica aces
tui proces face realizabilă în practică teza lui Marx, asupra 
căreia am insistat, că în condițiile înaintării construcției 
socialiste se ajunge la identitatea de conținut dintre demo
crația socialistă și umanismul socialist.

Specific socialismului, deci, este faptul că umanismul 
poate fi pus și rezolvat ca problemă în planul practicii, iar 
forma sa concretă de manifestare o reprezintă conținutul 
democrației socialiste. Pentru prima dată în istorie, prin 
esența sa radical nouă, socialismul își pune problema uma
nizării raportului dintre societate și persoană: societatea 
— înțeleasă ca sens al istoriei și ca progres social imanent 
acestui sens; persoana — înțeleasă ca cetățean în calitatea 
de subiect în societate, ca stăpîn pe destinele societății, con
siderată deci ca personalitate concretă în realizarea progre
sului social. Acest fapt de a putea fi rezolvată integral — 
teoretic și practic — problema umanismului subzistă în 
însăsi unitatea de esență dintre marxism-leninism și socia
lism ; ființarea marxism-leninismului, în sensul esenței 
omului, deopotrivă ca filozofie și ca orînduire socială. Căci 
marxism-leninismul ca filozofie definește științific omul în 
direcția transformării sale revoluționare conform obiectivi
tătii socialului și legității devenirii istoriei, și, unitar cu 
aceasta, ca orînduire socială, ca orînduire de stat realizează 
practic omul ca valoare umană în lumina obiectivelor, ști
ințifice de transformare revoluționară a societății și a is
toriei. Filozofie sau teorie științifică creatoare, și totodată 
orînduire de stat sau practică social-istorică revoluționar- 
transformatoare, — marxism-leninismul vizează deci omul 
în sens total, în ordinea integralității sale, concretizînd 
astfel în plan social și istoric unitatea dialectică dintre 
definirea științifică a ceea ce trebuie să fie omul și reali
zarea practică a sensului concret-istoric al acestuia. In felul 
acesta, socialismul ■— iaperă a 'activității creatoare a 
maselor conduse de partidul clasei muncitoare — înfăp
tuiește conținutul istoric al sintezei, de ordinul comuniunii, 
dintre marxism-leninismul ca filozofie și marxism-leninis
mul ca orînduire de stat, comuniunea dintre știința legită
ții istoriei și praxi-sul social in sensul legității istoriei. 
Acest context social implică toate premisele necesare 
pentru ca omul să devină cea mai înaltă valoare în socie

CASA MEMORIALĂ „ILIE PINTILIE"
Reorganizată in condiții muzeotehnice 

moderne, casa memorială „llie Pintilie" vi
ne să lărgească gama de obiective mu
zeistice in orașul și județul nostru. Mo
mentele cele mai semnificative din viața 
și activitatea revoluționară a lui llie Pin
tilie sînt cuprinse intr-o succintă expoziție 
desfășurată pe spațiul a patru încăperi 
în care este etalat un bogat material. 
Copilăria și tinerețea luptătorului este o- 
glindită de actul de naștere (în original) 
casa în care a copilărit, fotografii care-l 
înfățișează împreună cu tovarășii de mun
că etc.

Viața grea, mizeră, pe care a trăit-o 
llie Pintilie este reliefată de un text ge
neral alături de care sînt expuse uneltele 
de lucru ce i-au aparținut, macheta Ate
lierelor „Nicolina" din acea vreme etc. 
Un alt text precizează că llie Pintilie s-a 
încadrat activ în mișcarea muncitorească 
încă de cînd era ucenic la Atelierele 
C.F.R., participînd alături de munaitorii 
mai vîrstnîci din Ateliere, la grevele din 

anii 1918, 1919 și la greva generală din 
1920.

După ce satisface stagiul militar, llie 
Pintilie își reia, în 1927, lucrul la Atelie
rele C.F.R. Nicolina. Cu o experiență de 
viață mai bogată, mai matur, conștient 
pe deplin de necesitatea luptei clasei 
muncitoare împotriva vechilor orînduieli, 

x el se dedică unei intense activități revo
luționare. ... t

Documentele și mărturiile confirmă că 
acest lucrător din secția turnătorie a 
Atelierelor C.F.R. Nicolina a avut în 
permanență o pasiune deosebită pen
tru studiu și pentru scris. Dovedind cali
tăți de luptător neînfricat și atașat cauzei 
pentru care lupta clasa muncitoare, llie 
Pintilie devine în 1928 membru al parti
dului comunist. Spiritul său organizatoric 
și talentul de orator îl situează în frun
tea mișcării muncitorești ieșene.

Fotografii ale unor case conspirative 
din lași frecventate de llie Pintilie, exem
plare din ziarele ce apăreau la Iași sub 
îndrumarea Comitetului regional Moldo
va al P.C.R. („Jos teroarea", „Sfărîmați 
lanțurile”, „Plugarul roșu" etc.), docu
mente despre activitatea ca președinte al 
sindicatului ceferiștilor din lași, relatări 

ale notelor de urmărire ale siguranței, al
te asemenea materiale dau o imagine ve
ridică a luptei comuniștilor din lași și în 
primul rind a lui llie Pintilie, împotriva 
teroarei și dușmanului de clasă.

Epopeea muncitorească din ianuarie - 
februarie 1933 îl consacră ca pe unul din 
conducătorii de seamă ai muncitorimii 
din întreaga Moldovă. Rolul jucat de llie 
Pintilie în această perioadă este bogat 
ilustrat prin diapozitive, fotografii și xero
grafii ale documentelor vremii cum ar fi : 
llie Pintilie vorbind mulțimii, represiunea 
de la Atelierele C.F.R. Nicolina, manda
tul de arestare al lui I. Pintilie, fișa de 
deținut, fotografia închisorii Galata, unde 
a fost închis inițial, proteste ale mulțimii 
împotriva arestării lui, etc.

In anul 1934, llie Pintilie, la indicația 
C.C. al Partidului, părăsește lașul pentru

tate, să fie deci, cu alte cuvinte, om în calitatea supremă 
de valoare-scop. Calitatea de valoare-scop a omului este 
pentru orînduirea socialistă o dimensiune fundamentală, 
axială, rezultantă a ceea ce făurirea noii societăți —• în 
perspectiva politicii partidului comunist, politică ce con
stituie știință a conducerii vieții sociale — reprezintă țel 
politic și proiect social. „Partidul nostru — preciza tovară
șul Nicolae Ceaușescu în Raportul la cel de-al X-lea 
Congres al P.C.R. — pornește de la concepția că socialismul 
trebuie să fie societatea totalei împliniri a personalită
ții umane, în care fiecare cetățean să se simtă stăpîn pe 
destinul său, să poată gîndi și acționa nestingherit în 
folosul progresului societății". Ca societate a realei îm
pliniri a personalității umane, socialismul implică toate 
coordonatele necesare pentru realizarea valorii de om ca 
valoare-scop prin ridicarea omului la calitatea de subiect 
al istoriei, iar acest fapt este concretizat, în mod obiectiv, 
prin însăși calitatea fiecărui om de a fi subiect al poli
ticii partidului. Căci, ca subiect al politicii partidului, 
omul are fundamentată participarea la umanitate; atît 
în sensul de a crea el însuși umanitate, cît și sub aspec
tul că aceasta devine o afirmare și o confirmare a pro
priului său act creator. Autodefinirea omului ca umani
tate are loc în sfera democrației socialiste, care 'con
stituie un proces în continuă aprofundare. Iar această 
aprofundare se întemeiază ca implicat al devenirii clasei 
muncitoare, al faptului că, legic, în condițiile societății 
socialiste multilateral dezvoltate, clasa muncitoare devine 
— în lumina politicii partidului ca știință a conducerii 
vieții sociale — din clasă pentru societate clasa pentru 
umanitate. Și tocmai acest fapt conferă fiecărui om, ca 
parte de sens din sensul general al societății, posibilitatea 
ca, în substanța democrației socialiste, să se definească în 
ordinea libertății atît sub latura libertății ca necesitate 
înțeleasă, cît și a libertății de a exista ca fiind el însuși. 
Este necesară în aceste condiții, desigur, conștiința tutu
ror, și a fiecăruia în parte, de participare a socialului la 
umanitate. Căci, dacă avem în vedere identitatea dintre 
democrația socialistă și umanism, raportul societate-per
soană constituie de fapt polaritate societate-persoană: pe 
de o parte — sensul investit de societate în fiecare activi
tate, care conferă omului menirea afirmării creatoare; 
pe de altă parte conștiința îndatoririi oricărui om în sfera 
tuturor activităților conform sensului societății. Omul, 
deci, trebuie să devină autodepășire a subiectivității și 
participare nemijlocită la autoobiectivitate. Conștiința so
cială, prin urmare, factor de ordin subiectiv, dobîndește 
un rol activ ce crește tot mai mult, care se impune ca 
ordine a necesității obiective.

Unitatea dintre democrația socialistă și umanism este 
o unitate dialectică. Formă concretă de manifestare a 
umanismului, democrația socialistă se relevă ca sens și 
semnificație în lumina umanismului : ca sens, întrucît 
progresul social devine cauza întregului popor, implicînd 
din partea societății ca întreg o concepție și o atitudine 
profund înnoitoare despre om și despre menirea acestuia ; 
ca semnificație, întrucît finalitatea tuturor activităților 
sociale vizează dezvoltarea multilaterală a omului, a per
sonalității sale concrete. Chintesență a democrației socia
liste, umanismul este omul însuși, avînd calitatea de 
valoare-scop în miezul realităților unei societăți, fiind 
astfel un umanism practic, activ, care se esențializează 
prin activitatea creatoare a maselor. In fapt, problema 
dezvoltării democrației socialiste este problema partici
pării active a întegului popor la conducerea treburilor 
țării, la elaborarea și realizarea înaltelor comandamente 
sociale. Astfel, în măsura în care democrația socialistă 
este o taloare a societății, umanismul devine practic o 
valoare a persoanei.

In actuala etapă pe care o parcurge țara noastră, aceea 
a societății socialiste multilateral dezvoltate, procesul 
aprofundării democrației socialiste, însemnînd perfecțio
narea continuă pe pian economic, social, cultural,, etc., 
constituie în ultim fapt — ca rezultantă a perfecționării 
economicului, socialului, culturalului etc. — desăvîrșire pe 
plan uman, aprofundare a umanismului.

PROFESORUL GHEORGHE RAȘCU
Născut la Iași în anul 1888 

dintr-o familie care își tră
gea, prin tată, originea din 
ținutul Vrancei, Gh. Rașcu a 
urmat școala primară și li
ceul la Iași, pe care-l termi
nă în anul 1906. In 1907 este 
absolvent și al Conservato
rului de muzică și declama- 
țiune din Iași. Urmează apoi 
facultatea de litere și filozo
fie, secția istorie și geografie 
din București, pe care o ab
solvă în anul 1911. Aici a a- 
vut ca profesori pe S. Me
hedinți, N. Iorga, D. Onciul, 
V. Pârvan, T. Maiorescu, C. 
Rădulescu Motru ș.a.

Ducînd o viață grea și în 
treținîndu-se din preparații, 
obține certificatul de absol
vire al seminarului pedago
gic din București în 1914, a- 
vînd ca subiect „Tactul pe
dagogic". Aici a avut ca di
rector pe prof. C. Dimitres- 
cu-Iași.

După ce trece examenul 
de capacitate la 21 iulie 1920. 
obține numirea ca profesor 
titular de geografie și defi
nitivatul în anul 1924.

După 1940. Gh. Rașcu re
vine ca profesor în orașul 
natal la Școala Normală „Va- 
sile Lupu", apoi la Liceul 
Internat „C. Negruzzi" (1941) 
și Liceul Național (1944— 
1948).

Am cunoscut pe prof. Gh. 
Rașcu în etapa ieșană cînd 
se apropia de pensie. Era un 
dascăl multilateral pregătit 
și apreciat de elevii săi, di
namic, setos de noutăți geo
grafice și de muzică, dome
niu în care dădea lecții de 
pian pentru a-șl întreține 
familia formată din soție și 
trei copii.

Activitatea sa didactică si 
științifică a fost destul do 
bogată și concretizată în nu 
meroase manuale școlare de 
geografie sau conferințe pu
blice, rezumate într-o seamă 
de lucrări tipărite.

A scris cu mult talent des
pre frumusețile și bogățiile

patriei, a descris stațiuni 
balneologice puțin cunoscut- 
pentru care a fost ales mem
bru al Societății de balneo
logie și al Touring Clubului 
din România. A fost cooptat 
și membru activ al Societății 
române de geografie.

De asemenea, pe profesorul 
Gh. Rașcu, cercetător pasio
nat al istoriei și geografiei, 
îl găsim după 1930, din do
rința de întregire a studiilor, 
călătorind prin țările Orien
tului Apropiat, Egipt și Gre
cia. Prin drumețiile sale cu
noaște Turcia (1932), Grecia 
cu Peloponezul (1933), Egip
tul (1934), apoi Palestina (Iz- 
rael) în 1935. Impresiile cu
lese în aceste călătorii Ie-a 
împărtășit și altora prin nu
meroasele broșuri publicate 
sau articole în Buletinele 
ci etății române de geog^kie 
(1933, 1934). ~

Prof. Rașcu a fost un cu
noscător adînc al țării noas
tre, pe care n-a încetat să o 
cerceteze în fiecare vară prin 
numeroasele sale excursii, 
efetuate pînă în clipa cînd 
a dispărut pentru tot
deauna. Meritul deosebit, 
dincolo de unele interpretări 
inexacte, de altfel inerente 
timpului, îl constituie porni
rea sa firească spre contem
plarea și cunoașterea naturii 
și a societății pe toate latu
rile lor. In acest mod, a 
știut să îmbine armonios te
oria cu realitățile din teren 
și să stimuleze gustul elevi
lor spre drumeție și tainele 
geografiei ca obiect de cul
tură generală. In scurt timp, 
după ieșirea sa la pensie, 
timp în care rămîne totuși 
activ șl consecvent drume
țiilor și muzicii, profesorul 
Gh. Rașcu se stinge din via
ță în anul 1962, la Iași, în 
orașul natal, pe care l-a în
drăgit și de care era legat 
din frageda copilărie.

Prof. dr. AL. OBKEJA

CULTURĂ ARTISTICĂ ȘCOLARĂ

a se stabili in București. De aici, din ca
pitală avea să desfășoare o bogată ac
tivitate pe linia sindicatelor C.F.R. din 
întreaga țară.

Publicarea unor materiale valoroase în 
paginile cunoscutelor publicații muncito
rești și comuniste ca : „Blocul", „Soare
le", „Arena", „Clopotul", „Ecoul" etc. a- 
testă îmbinarea luptei practice organiza
torice cu cea teoretică mobilizatoare pe 
care in mod fericit a realizat-o llie Pin
tilie.

Ca urmare a activității sale neobosite, 
a devotamentului și simțului de răspun
dere comunist, Ifie Pintilie a fost cooptat, 
în 1936, ca membru în C.C. al P.C.R. iar 
in 1938 în secretariatul Comitetului Cen
tral al Partidului.

Arestat iarăși în 1939, llie Pintilie și-a 
găsit sfîrșitul vieții sub zidurile prăbușite 
ale Doftanei, în noiembrie 1940, alături 
de alți militarrți comuniști și luptători 
progresiști.

G CLOȘCĂ

Casa memorială llie Pintilie (interior)

In numărul din 25 iunie 
1971 al revistei „Contempo
ranul", Ion Pogorilovschi, 
discutind în articolul „Edu
cația artistică școlară — un 
sistem" importanta proble
mă a reașezării educației 
estetice a elevilor, constată, 
pe bună dreptate, deficita
ra lor pregătire în dome
niul artistic, ceea ce deser
vește atît culturii generale 
a tinerilor, cît și formației 
lor ca oameni, ca cetățeni 
Autorul recomandă o serie 
de soluții precise în vede
rea intensificării instruirii 
și educației artistice a ele
vilor. Cunoscînd nu numai 
rezultatele învățămîntului 
artistic din școli generale 
și licee, ci și, nemijlocit, 
desfășurarea acestui învă- 
țămînt, ne îngăduim să sub
liniem și să sugerăm ' cîteva 
soluții practice de reprofila
re a culturii estetice școlare.

Problema pătrunderii co
respunzătoare a artelor în 
școală se discută de multă 
vreme. Ea este cerută, prin
tre altele, de trebuințele 
mereu înnoite pe plan spi
ritual ale omului modern, 
de necesitatea stringentă ca 
interesul contemporan pen
tru tehnică să nu ducă la 
diminuarea interesului pen
tru om. In genere, s-au con
turat două poziții : una care 
susține nevoia adoptării tu
turor artelor ca obiecte de 
studiu, cealaltă care, amin
tind cît de încărcat e pro
gramul de studii al elevi
lor, respinge ideea ca uto
pică și ineficientă pentru 
dezvoltarea învățămîntului. 

Argumente au fost invoca
te în favoarea fiecăruia 
din aceste puncte de ve
dere.

Așa stînd lucrurile, a 
discuta despre înglobarea 
cinematografiei, bunăoară, 
în școală înseamnă a dis
cuta despre restructurarea 
întregului învățămînt este
tic. Adevărul este că școa
la nu poate dirija cu de
plină eficacitate dezvoltarea 
moral-estetică a elevilor a- 
tîta vreme cît va ignora 
anumite arte. Nimic nu 
permite, din unghi de ve
dre teoretic, o Ierarhizare 
a artelor, chiar dacă lite
ratura ori filmul acționează 
cu mai multă pregnanță a- 
supra conștiinței contempo

ranilor. Dar o împărțire a 
artelor în „importante" și 
„lipsite de însemnătate" es
te contrară principiilor e- 
ducației comuniste, ce vi
zează o dezvoltare multila
terală și armonioasă a o- 
mului. Dacă vrem să asi
gurăm succesul ofensivei 
generale a educației socia
liste, urmărind, printre al
tele, creșterea receptivității 
artistice a elevilor față de 
toate activitățile creatoare 
în procesul complex al in
teracțiunilor dintre ele și 
întrega cultură șl civiliza
ție umană, atunci atenția 
trebuie acordată, în mod 
logic, tuturor artelor.

Pentru a corecta scara 
valorică lacunară și inechi
tabilă impusă studierii ar
telor în școală este nece
sar ca educația estetică a 
elevilor să tindă a cuprin
de, în mare, toate artele. 
Exclusivitatea acordată stu
diului literaturii, de exem
plu, prejudiciază educației 
artistice vizuale și auditi
ve a elevului. Nu propu
nem introducerea în pla
nul de învățămînt al lice
elor a unor materii noi, ca
re să dacă la supraîncăr
carea orarului și a progra
mului de lucru al elevilor. 
Reactualizăm doar o idee 
mai demult pusă în circu
lație, care solicită elabora
rea unui mod firesc și e- 
ficient de corelare a tutu
ror cunoștințelor despre 
arte (inclusiv literatura) în 
cadrul, unei discipline de 
sinteză estetică, cu un pro
nunțat caracter aplicativ, 
capabilă să ofere Intelectu
alului în devenire principi
ile de bază ale unei bune 
orientări în artă, să-i cul
tive interesul față de pro
cesul artistic și să-i dezvol
te capacitatea de a judeca 
independent.

In contextul acestei dis
cipline noi, de o mare va
loare formativă, s-ar putea 
obține un antrenament al 
gustului, o sporire a ariei 
de informație a elevului, o 
înarmare principială a lui 
în lumina eticii și esteticii 
marxist-lenlniste, cu In
strumentele de analiză lu
cidă a fenomenului artis
tic.

VAL. C. N EȘTI AX



ELOGIUL CREATIVITĂȚII*
„Deschide cartea, ca să inveți ce au gin- 

dit alții; închide cartea, ca să gîndești tu 
însuți" — glăsuiește un vechi și mereu ac
tual dicton latin. Îmi place să-l interpreter 
astfel: numai o carte care este rodul unei 
meditații adinei și conține idei poate in
cita la gîndire, poate fertiliza inteligența 
și capacitatea asociativă a celui ce ia cu
noștință de ea. O asemenea carte menită 
să întrețină focul sacru al gîndirii și să în
vioreze viața ideilor mi se pare a fi Aurul 
cenușiu de Mircea Malița. Este și firesc, 
atîta timp cit autorul (gînditor modern, for
mat la școala bibliotecii dar și la aceea — 
mai severă, mai palpabilă — a lumii, in 
sensul cel mai propriu al cuvîntului) e a- 
deptul unei gîndiri practice, pozitive, care 
nu face nici o clipă abstracție de viața din 
jur, a acelei gîndiri orientată spre acțiune, 
deci „avînd un obiect exterior ei, asupra 
căruia se aplică, spre a-l transforma în con
formitate cu un țel urmărit". Este vorba 
deci, de acea gîndire practică care implică 
activitatea și grație căreia omul nu trans
formă numai obiectul asupra căruia acțio
nează (natura), ci se transformă și pe sine, 
„modifieîndu-și — cum spunea Marx și cum 
subliniază Mircea Malița — propria sa na
tură și dezvăluind facultăți ce se aflau în 
stare de somnolență". Inteligența însăși este 
defg^ă de autor în relația ei directă cu 
reauKtea: „Inteligența este eminamente 
rapidă acomodare11. Mobilitatea acesteia tre
buie să fie mereu în consonanță cu evolu
ția vieții, a realității — „Spunem despre un 
om că este inteligent cînd reușește să-și 
modifice ușor o schemă mintală, să o pună 
cu un minimum de pierderi în armonie cu 
modificarea condițiilor exterioare, să se a- 
dapteze rapid la o situație nouă".

Faza superioară a inteligenței este faza 
de socializare a ei, impusă de epoca con
temporană și mai ales de viitor, cînd civi
lizația tehnică progresează uimitor și cînd 
sclipirea individuală nu mai poate fi sufi
cientă, iar ideea izolată nu mai este efi
cientă. Pentru a-și atinge finalitatea socială 
gindirea însăși trebuie să fie socială.

Ocupindu-se de sfera și sîmburele cul
turii generale, Mircea Malița definește, de 
fapt, însuși conceptul de cultură generală, 
combătînd prejudecățile existente și plo
dind pentru valoarea practică a acesteia. 
Dimensiunea esențială a culturii generale 
văzută ca o armă ce trebuie utilizată total, 
o constituie valoarea asociativă „Oamenii 
duc o viață neanimalică datorită culturii 
și datorită faptului că pot asocia la fiecare 
lucru care se întîmplă ceva din sfera (...) 
culturală, care s-ar putea numi sfera cu
noștințelor, „noo-sfera". Existența ar fi ex
trem de tristă fără cultură și mă întreb 
dacă ar putea și să funcționeze omul ca
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ființă socială fără această capacitate con
tinuă de „legare" a situațiilor, a faptelor, a 
conceptelor în structuri relaționale".

Poporul român, pus adeseori în decur
sul istoriei sale zbuciumate, în fața unor 
probleme vitale pe care a trebuit să le re
zolve cu rapiditate a făcut dovada unei re
marcabile inteligențe, exersîndu-și neconte
nit ceea ce Mircea Malița numește frumos 
și inspirat strategia mintală. Geniul său 
s-a întrupat, de asemenea, în personalități 
care au îmbogățit cu creația lor științifică 
sau artistică patrimoniul spiritual național 
și universal. Astăzi gindirea românească „se 
așează în tipare noi" și dovedește virtuți 
deosebite, dată fiind multilateralitatea dez
voltării societății noastre socialiste.

„Pregătită în 50 de ani de mișcare re
voluționară — scrie Mircea Malița — con
cepția P.C.R. despre viață și societate oferă 
societății noastre instrumentul ridicării sale 
pe o treaptă nouă de civilizație, în deplin 
consens cu tot ceea ce știința și gindirea 
dau mai bun în materie de progres. O lume 
întreagă a identificat puternica trăsătură de 
creativitate ce răzbate în întreaga operă și 
acțiune a tovarășului Nicolae Ceaușescu (...) 
Gindirea țării noastre are în centrul său 
viziunea omului pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu îl consideră drept beneficiarul tu
turor valorilor, factorul suprem al societății".

Seducătoare prin stilul lor direct, dar 
nuanțat și cald, prin forță de argumentare 
sînt cele cinci discursuri despre: pasiune, 
ireparabilul timp, birocratism, civilizație și 
inteligența mîinilor. Tonul adesea patetic, 
cu vădite accente polemice, lipsit însă de 
retorism așa cum ar putea sugera titlurile 
lor (și subtitlul volumului — eseuri rostite), 
aceste texte propun meditației cititorului 
teme de maximă importanță în lumea con
temporană. Nu lipsește din ele metafora re
velatorie care plasticizează și înlătură orice 
pericol de glacilitate, nu lipsește unda lirică. 
Pasiunea e flacăra ce dinamizează, generînd 
temperatura emoțională necesară gîndirii 
creatoare pentru că argumentează elegant 
autorul — „Congelate, ideile nu intră în jo
cul asociațiilor". „Discursul" care răstoarnă 
prejudecăți, lovind în dușmanii pasiunii se 
convertește într-o definiție deosebit de cu
prinzătoare : „capacitatea de a sta cu încă
pățânare pe traiectoria proprie, în virtutea 
unui mecanism de însuflețire, aptitudinea 
de a înmănunchea energia spirituală în ju
rul unei idei și de a așeza raporturile cu 
mediul înconjurător, cu societatea pe baze 
de maxim randament în urmărirea unui o- 
biectiv; acest element coagulant, ce trebuie 
păstrat, întreținut și încurajat, căci aruncă 
pete mari de culcare pe urzeala cenușie a 
zilelor; acest ingredient prețios ce dă gust 

și ne ferește de maladiile plictisului și imi
tării stupide; care pentru vîrsta adolescen
ței face mai mult ca ozonul și vitaminele, 
iar pentru alte vîrste este factor de întine
rire— s-ar putea numi, cu un termen vechi, 
pasiune".

Discursul despre ireparabilul timp e un 
veritabil poem filozofic, sceptic și optimist 
în același timp, despre ireversibilitatea tim
pului — timpul, această mare avuție, acest 
prețios produs finit care este „mai prețios 
ca aurul și conține mai multă energie po
tențială ca uraniul" Creația fiecărui individ 
în parte ca și cea a colectivității depinde 
de știința de a folosi timpul, de organizarea 
fundamentată științific, de rezultatele prac
tice ale acestei organizări pentru că „ ... 
timpul nu se măsoară în drumuri, prezențe, 
mișcări, ci în gînduri și în mișcarea ideilor".

Civilizația actuală și cea viitoare impune 
cu necesitate munca concretă și un înalt 
grad de îndemînare cerut de pătrunderea 
tot mai accelerată a tehnicii în viața coti
diană căci numai „prin fapte, mîinile acre
ditează meritele minții, care altminteri ar 

rămîne sterilă" iar „prostia mîinilor e mai 
gravă decît prostia capului". Generalizînd, 
Mircea Malița subliniază o idee fundamen
tală a progresului social: „O societate care 
își propune să-și mărească avuția națională 
prin produse mai scumpe, mai complicate, 
reclamînd mai multă gîndire. și mai multă 
istețime tehnică, trebuie să-și exerseze pe 
o scară imensă cu răbdare și perseverență, 
priceperile și să rețină ca pe un bun de preț 
inteligența mîinilor".

Aurul cenușiu, adică inteligența, gindi
rea umană, adică izvorul celor mai fasci
nante creații și al celor mai copleșitoare 
monumente. Cartea lui Mircea Malița — 
scrisă de un condei a cărui vibrație e de 
prisos s-o mai subliniem și intr-un stil ce 
îmbină armonios exactitatea matematicianu
lui, luciditatea filozofului, abilitatea diplo
matului și plasticitatea omului de litere — 
e un elogiu adus creativității.

CONSTANTIN COROIU

* Mircea Malița — Aurul cenușiu, Edi
tura „Dacia11, 1971.

VITA MINI
Moartea a constituit în toate 

timpurile și pe toate meridia
nele subiect de mituri și legen
de. Desfigurare grotescă a vie
ții, culminînd cu negarea ei, 

oartea este și va continua să 
mină valența tragică a exis

tenței omenești. Ea este în rea
litate produsul finit al unei boli, 
al unui accident sau al consem- 
pțiunii fiziologice, integrîndu-se 
ca etapă obligatorie în destinul 
inexorabil al materiei vii în ge
neral și în cel al speței umane, 
în special.

Subliniind că moartea este „o 
unitate între continuitate și 
discontinuitate", și că „este în 
același timp un salt și totodată 
un proces", Negovschi deose
bește în evoluția morții o stare 
specială de activitate vitală mi
nimă, ce survine după oprirea 
inimii și a respirației, stare cu
noscută sub numele de moarte 
clinică sau relativă. Alții o nu
mesc și mai sugestiv : vita mi
nima. Această stare, pe cît de 
importantă, pe atît de efeme
ră, durează după acest autor 
între 5—6 minute, interval con
siderat ca limită maximă de 
toleranță a celulei nervoase, 
față de lipsa de oxigen. Beck, 
fixează acest interval la 3 mi
nute și 10 secunde, în timp ce 
alții depășesc cu puțin limita 
maximă a lui Negovschi. Cu 
toate acestea, majoritatea auto
rilor consideră că spațiul cu
prins între 4—7 minute cores
punde timpului util, în care 
medicina poate opera mutații 
uimitoare, deturnînd de la 
moarte indivizi categorisiți pî- 
nă mai ieri cu calificativul „ire
mediabil pierduți". Acest spa
țiu, este rezervat marilor acro
bații pe sîrma care separă lu
mea vie, de cea moartă.

Cercetări de mare precizie, 
de dată recentă, au demonstrat 
că sistemul nervos continuă să 
funcționeze și după încetarea 
completă a activității inimii. 
Ochii încă mai văd în conse

cință, aproximativ 5 secunde, 
din clipa cînd miocardul s-a 
transformat într-un simplu 
mușchi inert; urechile continuă 
încă să mai audă circa 8 _ se
cunde, în timp ce creerul, încă 
continuă să gîndească circa 13 
secunde.

Este extrem de important de 
știut, că celula cea mai sensi
bilă la lipsa de oxigen, dintre 
toate celulele, este cea nervoa
să și mai ales cea caracterizată 
printr-o extremă finețe, care 
formează scoarța cerebrală sau 
cortexul. Aceste celule formea
ză partea cea mai perfecționa
tă din întreg sistemul nervos, 
din scara biologică. Este iarăși 
important de a ști că aceste 
celule sînt cele care au apărut 
cel mai recent pe scara biolo
gică a evoluției speciilor.

S-a demonstrat că, în cazul 
morții clinice sau relative, ali
mentarea insuficientă cu oxi
gen a celulelor nervoase este 
condiționată nu numai de pă
trunderea insuficientă a oxige
nului în țesuturile cerebrale ci 
și de tulburarea capacității a- 
cestora de a utiliza acest com
bustibil fiziologic. Abolirea 
funcției scoarței cerebrale ge
nerează o stare patologică în 
lanț, scurtcircuitată, deoarece 
segmentele subiacente ale sis
temului nervos central scapă 
de sub influența de reglare a 
cortexului si încep să funcțio
neze într-un mod cu totul hao
tic. Dacă reanimarea nu a fost 
executată în acest interval cre
puscular de 4—7 minute, cores- 
punzînd vieții minime, survine 
negreșit o stare ireversibilă, de
numită moarte biologică sau 
definitivă.

In vreme ce moartea biologi
că reprezintă sfîrșitul sfîrșitu- 
lui, cea clinică, reprezintă doar 
începutul sfîrsitului. Aceasta 
din urmă, echivalentă cu o sta
re aparte a activității vitale, 
o stare antibiotică specifică, a 
devenit în ultimul timp motivul 
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principal de revizuire a unor 
concepții considerate imuabile.

Și acum, să facem autopsia 
unei definiții. Nicicînd, nu s-a 
simțit nevoia unei categorisiri 
definitorii a procesului vital. 
Aceasta nu înseamnă că noțiu
nea de viață nu a fost înțe easă 
la justă valoare și că nu a fost 
vehiculată și interpretată în ju
dicioase modalități In schimb, 
în toate timpurile, atît medicii 
cît și legiuitorii, au simțit ne
voia, în activitatea lor practi
că, de existența unor criterii 
certe, care să exprime moar 
tea : criterii. care inmănun- 
chiate reprezintă de fapt în
săși definiția ei. Dar și ceilalți 
oameni au dorit întotdeauna a 
cunoaște cîteva punc:e de re
per certe, care să categoriseas
că întreruperea firului vieții. 
Teama de a fi înmormîntat de 
viu a reprezentat în toate 
timpurile o mare angoasă a 
umanității.

Procedeele moderne de rea
nimare, ne împing în mod o- 
bligator spre o reconsiderare a 
vechii definiții a morții, care 
în esență se rezuma la urmă
toarele elemente : oprirea res
pirației și a circulației, supre- 
siunea funcțiilor motorii și sen
zitive ale sistemului nervos, ri
giditate corporală și hipoter- 
mie.

Conceptele moderne ale bio
logiei moleculare, vizînd peri
oada agonică a organismului, 
ne împing la revizuirea acestor 
elemente definitorii. Tot aici 
ne împing și succesele înregis
trate în ultimul timp în dome
niul transplantărilor de orga
ne. Se întrevăd chiar, de pe 
pozițiile acestei revizuiri, per
spective de a transforma aceas
tă vita minima Intr-o ram-'ă 
de lansare în planeta vie, în 
biosferă. Este de presupus, prin 
prisma acestor noi vederi, că 
nenumărați oameni vor putea fi 
smulși din brațele morții, un 
timp mai mult sau mai puțin 
îndelungat.

Toți cercetătorii s-au pus de 
acord asupra faptului că ve
chea definiție a morții a murit, 
dar cu toate deliberările care 
s-au dus la nivelul unor foruri 
medicale de înalt prestigiu, nu 
s-a ajuns încă nici pînă astăzi, 
la un nomenclator clar, precis 
și universal acceptat, care să 
constituie scheletul structural 
al unei noi definiții, care să 
corespundă noilor condiții deon
tologice, juridice, sociale, etice 
și bineînțeles medicale create. 
Și totuși o asemenea definiție 
este absolut indispensabilă, a- 
vînd în vedere faptul că cea 
veche frînează libertățile de 
mișcare ale temerarilor explo
ratori, în această zonă de gra
niță dintre viață și moarte, re
prezentată de vita minima.

Lovitura de gong, de la 
Groote Schur, de la sfîrșitul 
anului 1967, indiferent de exce
sele publicitare care s-au făcut 
pe marginea ei, reprezintă sem
nalul de debut al celui mai su
blim recital al realizărilor o- 
menești. Cele 17 zile de supra
viețuire ale lui Washkansky. 
grație inimii transplantate de 
la o fată care a sucombat în 
urma unui accident de automo
bil, ne-au menținut într-un pre
lung suspens. După consuma
rea lui, reacțiile n-au încetat 
să apară. In primul rînd, au 
intrat în arenă moraliștii, apoi 
apărătorii legii, apoi chiar oa
menii de știință înșiși. Obiec- 
țiunile acestora din urmă erau 
legate mai ales de faptul că 
încă nu erau create condițiu- 
nile ideale pentru combaterea 
fenomenului de respingere. 
Problema transplantării fusese 
rezolvată doar din punct de 
vedere tehnic, nu însă și biolo
gic. Istoria medicinei. mai cu
noaște încă asemenea situații 
cînd carul a fost situat înain
tea boilor și dacă în alte do
menii acest fel de a pune pro
blema poate fi total nociv, aci 
asemenea rezolvări precipitate, 
pot antrena stimulatoare cău
tări, pentru ieșirea din impas. 
Și într-adevăr, de unde în ur
mă cu trei ani, medicația imu- 
nosupresivă, respectiv cea des
tinată de a combate avataruri
le fenomenului de respingere 
era extrem de modestă, astăzi 
acest inventar s-a îmbogățit 

mult. (serul antilimfocitar, 
cortizonul, mercaptopurina, ra
zele X, serul antimicrozomal. 
diverse antigene virale etc.). 
Sintem încă departe de imu- 
nosupresivul ideal, dar dacă e 
să ținem cont de succesele 
realizate în acest domeniu a- 
proape virgin în urmă cu trei 
ani, este de presupus că fre
neticele cercetări în care s-au 
antrenat nenumărați oameni 
de știință pe linia imunosu- 
presiei selective, nu vor a- 
duce, în următorii ani, rezol
vări mai eficace.

Obiecțiunile moraliștilor, ale 
clerului, ale tuturor acelora, ca
re vedeau în grefa de inimă un 
act de insalubritate psihică, o 
viciere spirituală, o pervertire 
a conștiinței, s-au pulverizat de 
la sine, în urma observației e- 
voluției cazurilor cu supravie
țuire mai îndelungată.

Cele mai rigide obiecțiuni, 
le-au ridicat însă legiștii. Luați 
nnn surprindere, ei s-au menți
nut mult timp într-o expecta
tivă armată, conduită care con
tinuă încă în nenumărate țâri. 
La un an de zile, de la succe
sele răsunătoare obținute cu 
Louis Washkansky și cu Philip 
Blaiberg, nimeni n-ar fi avut 
acoperire legală pentru o ase
menea operație în Franța. Le
gile franceze interziceau în a- 
ceastă epocă, orșice prelevare 
de organe de pe urma acciden
telor rutiere sau de lucru. Nici 
acum această problemă nu a 
fost rezolvată în mod definitiv 
în această țară și un oarecare 
pernicios echivoc planează dea
supra chirurgilor. In alte țări, 
situația este și mai precară.

Evoluția medicinei va antre 
na Insă negreșit mutații cores
punzătoare în domeniul legilor. 
Cînd în 1947, a apărut necesi
tatea stringentă de a crea de
pozite sau bănci de cornee, le
giștii au trebuit în cele din ur
mă să cedeze, elaborînd un de
cret care autorizează prelevă
rile din acest țesut „dacă inte
resul public apare justificat".

Trăim clipe cînd nu numai 
eroii transplantărilor cardiace 
ci și supraviețuitorii par obo
siți. Euforia începuturilor a fă
cut loc unei apatii sterile. Ge
nerozitatea exuberantă a anilor 
1967 și în special 1968 pare a 
se fi calcinat insidios Ia focul 

îndoielii șl al istovirii. Și to
tuși nu este vorba despre nici 
o apatie. Este doar un moment 
de reculegere, de regrupare a 
forțelor, de ameliorare a tacti
cei și a strategiei. Miza trans
planturilor de organe este pur 
și simplu fantastică și nu exis
tă obstacol de ordin biologic, 
sau social, care mai devreme 
sau mâi tîrziu să nu poată fi 
depășit.

Una dintre funcțiile magice 
ale medicinei, păstrată cu sa
cră condescendență, constă în 
faptul de a nu precuneti nimic, 
de a nu demobiliza în fața ori
cărei irosiri, care vizează po
sibilitatea împingerii la maxi
mum a momentului expierii, 
a morții. Pe Denton Cooley, 
celebrul transplantator de inimi 
de peste ocean, l-a acuzat în 
urmă cu un an, un șerif de 
asasinat, pe chestia prelevării 
unei inimi de la un cadavru, 
despre care s-a spus că mai 
conținea încă energie vitală. 
Un ziarist îndrăzneț, de la un 
ziar de mare circulație din 
Franța, îi pune întrebări de-a- 
dreptul jignitoare : „Publicul
a deschis un adevărat proces 
al grefelor. Sînteți pe banca 
acuzaților, doctore Cooley. Ce 
aveți de spus în apărarea 
D-Voastră I De ce ați făcut a- 
ceste grefe ? !“

Răspunsul, este pe cît de 
real, pe atît de pătruns de u- 
manismul medical, condiție sine 
qua non, de afirmare în aceas
tă nobilă profesie : „Pentru că 
avem sub ochi, chinuitorul spec
tacol cotidian al sălilor spita
lului. Oameni în agonie, con
damnați să moară în cîteva 
ceasuri. Știți ce însemnează să 
dai acestor nefericiți o oră, o 
zi de viață în plus ? Știți ce 
însemnează pentru ei, să reva
dă soarele, soția, casa ? Aceas
ta este justificarea grefelor". 
Mizînd pe puterea de seducție 
a acestor nobile sentimente u- 
mane șl în pofida manifestări
lor varii din domeniul chirur
giei transplanturilor de orga
ne, putem fi siguri că nu sînt 
îndepărtate zilele cînd toți a- 
cești nefericiți agonizanți, pe 
care azi îi contemplăm nepu
tincioși în jurul nostru, vor fi 
readuși la viată.

ARCADIE PERCEK
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MUZICA LA ROMA
După cîteva luni de con

stantă participare la ce
le mai importante concerte 
și spectacole, mărturisesc, 
îmi este destul de greu să 
încerc o concluzie asupra 
vieții muzicale din Roma. 
Pot fi sesizate, totuși, cîteva 
tendințe. In primul rînd, 
aceea de a face din Roma 
un centru muzical de pres
tigiu internațional (o de
monstrează numele de ar
tiști, dirijori și compozitori 
care figurează în programul 
general al manifestărilor). 
In al doilea rînd, orientarea 
către promovarea creației 
muzicale a compozitorilor ita
lieni și afirmarea soliștilor și 
dirijorilor reprezentativi pen
tru școala muzicală italiană. 
S-ar mai putea menționa e- 
fortul vădit către realizarea 
unor manifestări de ținută 
chiar dacă — din cînd în 
cînd — rutina și academis
mul își mai spun cuvîntul.

♦ .

LA ACADEMIA NAȚIO
NALA „S. CECILIA", care 
asigură organizarea celor 
mai importante cicluri de 
manifestări muzicale, sfîrși- 
tul sezonului muzical trecut 
a înregistrat concerte de un 
nivel artistic variat. Trebuie 
să recunosc, am urmărit ci
clul de concerte simfonice 
cu un interes deosebit. Inte
res provocat nu numai de 
programe, dirijori și soliști, 
ci și de o oarecare... nedu
merire. Să mă explic. Am 
mers la primul concert al 
orchestrei permanente a Aca
demiei păstrînd în amintire 
imaginea sonoră de o rară 
perfecțiune și atitudinea so
bră de „oficiere" a orches
trei din Boston. Poate nu ar 
fi trebuit și nu ar trebui nici 
acum să fac comparații. Dar 
nu pot să nu remarc faptul 
că disciplina relativă a an
samblului și rutina („vicii" 
întîlnite destul de des și la 
noi), fac din orchestra Aca
demiei un colectiv simfonic 
mai puțin omogen și cu rea
lizări artistice oscilante. Bu
năoară, aceeași orchestră a 
putut interpreta mediocru 
Simfonia a treia de R. Schu
mann, pentru ca două săp- 
tămîni mai tîrziu să cînte 
cu siguranța, elanul și stră
lucirea unei formații de va
loare, partitura Concertul

ADHAM WANLEY : „Dans nubian"

pentru vioară de J. Brahms 
în compania violonistului D. 
Oistrah (dirijor P. Urbini) 
și, mai ales, paginile dificile, 
de o mare diversitate expre
sivă și rafinament a Requie- 
mului de război de B. Brit
ten. In interpretarea acestei 
lucrări, atît corul (dirijor 
Giorgio Kirschner) cît și or
chestra și soliștii (Elisabeth 
Simon, Robert Tear, Rai- 
mund Herinx) au obținut un 
succes de prestigiu. Cu expe
riența sa dirijorală, Fernan
do Previtali a dat creației 
compozitorului englez suflul 
dramatic și protestatar exis
tent în structura poetică și 
muzicală a partiturii. Nu 
greșesc menționînd sensul 
protestatar al acestei lucrări. 
De ce ? Pentru că nu a fost 
creată doar la amintirea du
reroasă a unor prieteni că- 
zuți în război ci, în general, 
de tragedia omului pus să
lupte împotriva omului și
să ucidă ; și, pentru că în
textul liric, introdus în des
fășurarea momentelor litur- 
gite, compozitorul exprimă 
— cu vehemență și îngri
jorare — o fermă atitudine 
antirăzboinică.

Ciclul concertelor de mu
zică de cameră s-a încheiat 
cu un recital susținut de 
violonistul David Oistrah, 
interpret bine cunoscut — 
iar aici foarte apreciat — 
aflat în plină desfășurare 
a maturității sale artistice. 
Recitalul, care a cuprins lu
crări de Mozart, Brahms, 
Bartok, a dezvăluit și per
sonalitatea unei pianiste — 
acompaniatoare cu o deose
bită sensibilitate muzeală — 
Frida Bauer.

LA OPERA sfîrșitul sta
giunii, cu o singură excep
ție, a demonstrat domnia a- 
totputemicei tradiții. Re
marc însă: o tradiție conti
nuată pe baza linei riguroa
se transpuneri scenice și 
muzicale a partiturii. Dar 
parcă se simte nevoia unei 
înțelegeri mai profunde a 
conflictului implicat în dra
maturgia operelor din reper
toriul clasic și, totodată, un 
cadru scenic mai puțin greoi 
și, desigur, mai economic. 
Orfeu în infern de J. Offen
bach, prezentat într-o nouă 
versiune, realizată de regi

zorul Herbert Gnif și diri
jorul și compozitorul Bruno 
Madema, deși s-a bucurat 
de o distribuție bună (amin
tesc doar pe Giuseppe Di 
Stefano), nu a depășit spi
ritul festiv-strălucitor și de 
divertisment al unei anumi
te tendințe din dezvoltarea 
acestui gen.

Pe aceeași linie tradițio
nală, dar valorificînd inte
gral calitățile muzicale spe
cifice ale lucrării, s-a înscris 
și opera Puritanii de V. Be
llini. Menționez că regizorul 
Sandro Sequi — a redus la 
minimum mișcarea scenică, 
punînd în lumină structura 
melodică — prin excelență 
melodică — a operei și cali
tățile vocale ale interpreți- 
lor. In ansamblul unei dis
tribuții omogene Mirela Fre
ni s-a detașat prin frumuse
țea vocii și claritatea mu
zicală a rolului.

S-ar putea spune, deci, că 
nu la Roma trebuie căutate 
inițiativele de înnoire a tea
trului liric. Și totuși, un a- 
numit spirit de primenire e- 
xistă, manifestat însă, deo
camdată, pe calea spectaco
lului de balet. In acest sens, 
fără a exprima atitudini ra
dicale, ultima premieră pe 
care am urmărit-o la Roma 
demonstrează totuși nevoia 
descoperirii și valorificării 
unui nou univers sonor și a 
unor modalități coregrafice 
corespunzătoare: Kontakte
pe muzică de K. Stockhau
sen și Contrappunnto dia- 
lettico alia mente pe muzică 
de Luigi Nono, au sugerat 
maestrului Giuseppe Urbini 
structuri scenice și mișcări 
interesante dar, poate, lega
te încă prea direct de tradi
ția baletului clasic (observa
ția aceasta se referă în mod 
deosebit la numerele de an
samblu).

Cele două momente core
grafice au încadrat tragedia 
lirică într-un act — La voix 
humâine — de Fr. Poulenc 
pe textul lui J. Cocteau, o 
muzică încărcată de lirism 
și tragedie umană care, în
să, în comparație cu structu
rile terifiante ale benzilor rea
lizate de Stockhousen și Nono, 
a părut mai puțin dramati
că. Intr-un alt context, cred 
această lucrare își poate 
dezvălui cu mai multă forță 
substanța tragică. Partitura 

a fost valorificată numai da
torită sopranei Virginia 
Zeani, care a compus, a re
creat un personaj tulbură
tor, parcurgînd întreaga ga
mă emoțională — de la dis
perarea înăbușitoare la du
ioșia plină de gingășie și 
speranță — a acestui rol de 
o enormă dificultate muzi
cală și scenică.

„MAGGIO MUSICALE" 
LA FLORENȚA. Nu am pu
tut urmări toate manifestă
rile acestui reputat Festival, 
anul acesta orientat către 
sublinierea influențelor exo
tice asupra muzicii europene, 
dar cred că mă pot conside
ra satisfăcut chiar numai cu 
o singură vizionare: Cenu
șăreasa de Rossini. învinuit 
că prezintă o viziune unila
terală a muzicii rossiniene 
și apreciat drept excepțio
nal pentru ținuta sa artisti
că, acest spectacol este, în- 
tr-adevăr o creație muzical- 
scenică originală, derutantă 
poate, dar de-a dreptul în- 
cîntătoare. Cei doi autori ai 
spectacolului — regizorul 
francez J. P. Ponnelle (tot
odată autor al scenografiei 
și costumelor) și dirijorul 
CI. Abbado și-au propus să 
revitalizeze o operă în ge
neral neglijată de spiritul 
închis, tradiționalist al tea
trului liric, dar mai ales să 
reconsidere și chiar să dis
tingă miturile unei tradiții 
comode. Nu totul este nou, 
nu totul este desăvîrșit. Dar, 
în această epocă, dominată 
de o acută nevoie de cunoaș
tere, afirmînd o atitudine 
contestatară, nemulțumită și 
acidă, dinamică, tinzînd să 
descifreze și să-și făurească 
viitorul dar, în aceeași mă
sură, să redescopere realita
tea umană în elementele ei 
esențiale, să redescopere ca
tegoriile gîndirii și artei, mo
dul în care au conceput cei 
doi realizatori spectacolul 
cu opera „Cenușăreasa", es
te un viguros mod de a con
testa. De a contesta o viziu
ne estetică rămasă la nive
lul unor principii și modali
tăți în contradicție cu în
treaga dezvoltare a vieții 
spirituale contemporane. De 
pe această poziție și negli- 
jînd elementele moraliza
toare, romantic-sentimentale 
ale libretului și partiturii, au 
descoperit că, de fapt, profi
lul psihologic și acțiunea tu
turor personajelor se înscriu 
în sfera cuprinzătoare a comi
cului (de la comicul-liric la 
comicul-absurd). Spus așa, 
pare puțin schematic. Reali
tatea spectacolului este vie, 
este — repetîndu-mă — în- 
cîntătoare. Dar există argu
mente în partitura lui Rossi
ni pentru o asemenea concep
ție ? Dirijorul CI. Abbado dă 
un răspuns afirmativ con
struind un discurs orchestral 
structuri ritmice, a unor into
nații și culori timbrale carac
teristice. Partitura muzicală 
devine astfel un comentariu 
muzical încărcat de zîmbet, de 
elocvent prin sublinierea unor 
hohote și ironie, de șarjă 
răutăcioasă. Devine un par
tener plin de nerv și strălu
cire care susține și incită 
jocul interpreților. Dacă 
spectacolul a pierdut dulce
le sentimentalism, a cîștigat 
în schimb vigoare și inteli
gență (chiar dacă în cîteva 
momente ajunge să ducă 
jocul și amuzamentul comic la 
forme abstracte), desfășurîndu- 
se într-un ritm continuu, a- 
proape cinematografic. Inter- 
preții s-au dovedit a fi foar
te buni, îndrăznesc să spun 
— foarte buni actori: Tere
sa Berganza, cu temperament 
și voce pe măsura acestei 
opere, apoi, Renato Capecchi, 
Paolo Montarsolo (de un co
mic irezistibil), Luigi Alva, 
Marguerita Gugliani, Laura 
Zannini și Ugo Trama, toți 
realizînd o distribuție unita
ră. Plecînd de la acest spec
tacol, te întrebi puțin nedu
merit : „Aceasta să fie Ce
nușăreasa* ? Părăsești îndo
iala fără regret pentru că a- 
ceastă nouă variantă este 
mai aproape de noi, mai pu
țin moralizatoare și mai 
abstractă, dar plină de ritm, 
vigoare, strălucire și o iro
nie acidă, stimulatoare.

Mă gîndesc, sub influența 
acestui exemplu: Ce ar fi 
să se readucă în scenă, la 
Iași, un „Don Pasquale" ca
re cu ani în urmă a fost 
judecat, poate, puțin prea 
aspru ?

Roma august 1971 
MIHAI COZMEI

comentar

PIAȚA COMUNĂ
Șl IMPLICAȚIILE LINGVISTICE

cronica

Problema aderării la Piața comună ocupă un loc 
central în dezbaterea politică britanică, datorită atît 
precizaiiior privind prețul pe care englezii vor trebui 
să-l plătească pentru aderare, cît și unor imprecizii 
despre care se bănuiește că ar ascunde noi dezavantaje. 
Participarea tot mai activă a sindicatelor la dezbateri 
și eforturile mai multor mari sindicate de a determina 
partidul laburist șă se opună intrării în C.E.E. se da
torează faptului că prețul ridicat al aderării ar urma să 
fie suportat îndeosebi de familiile cu venituri mici : 
muncitorii ar suferi de pe urma unui control asupra 
salariilor (pentru ca firmele să fie competitive cu cele 
din C.EE.), gospodinele ar avea cheltuieli zilnice spo
rite (alimentele provenite din C.E.E. avînd un preț mai 
ridicat, în medie, cu 25 la sută), cu alte cuvinte, dificul
tățile rezultate in urma aderării s-ar adăuga celor exis
tente, care produc oricum destule nemulțumiri. Aproxi
mativ tiei englezi din cinci nu doresc ca Anglia să a- 
dere Ia Piața comună. Totuși, mai bine de patru din 
cinci cred că această aderare se va produce. A«ea> r 
certitudine, exprimată de ultimele sondaje, reflectă At - 
nuiala alegătorilor că nu vor putea împiedica adera»), 
și că primul ministru, Edward Heath, care visează de 
zece ani să ralieze Anglia la C.E.E. va acționa în toam
nă potrivit bunului său plac.

In timp ce în Anglia se dezvoltă o puternică opo
ziție împotriva aderării, iar la Bruxelles mai sînt încă 
probleme nerezolvate în vederea lărgirii Pieței comune, 
negocierile în curs de desfășurare au ca obiect, în afara 
obiectivelor economice și chestiuni lingvistice.

Ziarul francez Lc Figaro se întreabă : „care va fi 
limba cea mai vorbită în cadrul comunității ? Răspunsul 
va depinde, probabil, de lărgirea acestui organism euro
pean și de viitorul său. Dacă engleza va deveni limba 
oficială a Pieței comune, aspirația ei spre hegemonia 
mondială va fi încurajată".

In fața acestei perspective, apărarea șl viitorul 
limbii franceze sînt o preocupare permanentă și un o- 
biectiv politic major pentru guvernul francez. Funda
mentul identității și personalității unui popor este 
limba sa. Adevăr în particular evident pentru Franța 
care r.u poate spera să se mențină ca factor cu pondere 
mondială decît prin prezența sa lingvistică și culturală.

Or, în prezent, franceza, în calitate de limbă inter
națională, este amenințată; populația țărilor așa-zise 
francofone numără 85 milioane de oameni, în timp ce 
engleza este vorbită de 400 milioane de persoane. Numai 
în registrul limbilor indoeuropene, franceza este mult 
distanțată de rusă și spaniolă și, în același timp, pre
cedată de germană și portugheză.

Evident, audiența unei limbi nu se măsoară doar 
în numărul acelora care o utilizează cotidian. Franceza, 
însă este amenințată și pe alte fronturi : ea se menține 
tot mai greu în calitate de limbă diplomatică, în sectoa
rele comerț, tehnică, știință, cedînd tot mai mult locul 
englezei.

„l'rima condiție pentru redresarea internațională a 
limbii franceze — subliniază Le Figaro — este ca ea 
sa constituie mijloc de expresie preferat al unui grup 
economic puternic ; or, în această perspectivă, Piața co
mună poate fi un factor decisiv — pentru succes sau 
dezastru. Consolidată ca limbă a Pieței comune și a unei 
porțiuni din Africa, franceza ar dobîndi o dimensiune 
mondială ; dimpotrivă, pretențiile sale de limbă interna
țională vor fi definitiv respinse dacă limba engleză o 
va înlocui în sînul comunității".

Asociația internațională pentru cultura franceză în 
străinătate a subliniat acest pericol într-o scrisoare pe 
care a remis-o președintelui Pompidou și în care se 
arată : „Pentru a ne susține mai bine pretențiile noastre 
ar trebui însă să dăm noi înșine exemplu. Cîteva cifre 
în acest sens sînt edificatoare : 87 la sută din elevi în
vață engleza. Nu am putea oare acorda un loc mai im
portant limbilor partenerilor noștri continentali — adică 
germanei, italienei, spaniolei ?"

Iată complicațiile lingvistice, care în esență evi
dențiază contradicțiile dintre viitorii parteneri ai C.E.E. 
Pentru a contracara pozițiile pe care le-ar putea cîștiga 
limba engleză pe teritoriul Pieței comune, în toamnă 
va avea loc la Menton un congres pe tema „Franceza 
— limbă de afaceri". Sînt în curs elaborarea unor studii 
pentru a suplini o oarecare carență de vocabular în sec
torul administrativ, tehnic, științific, unde engleza cîș- 
tigă prea ușor unele poziții.

Nu numai în domeniul lingvistic, ci și în alte domenii 
ale vieții politice, economice și sociale, Piața comună 
evidențiază puternicele contradicții ce se manifestă în
tre parrenerii acestei grupări.
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