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„lașul contemporan"

„Gîndurile 
si sentimentele 

k noastre"
La Iași, ca și in alte centre ale tării, s-au des

fășurat lucrările Conferinței Organizației jude
țene a Partidului Comunist Român. I.a Iași, Con- 
ierința, in numele celor aproape 79 9N de comu. 
niști. al tuturor oamenilor muncii de la orașe și 
sate și-a exprimat adeziunea Ia politica internă 
și externă a partidului, hotărirea de a milita nea
bătut pentru traducerea in viată a istoricelor do
cumente care vor fi dezbătute și adoptate de cel 
de al XI-lea Congres. A fost un prilej de lucidă 
și temeinică analiză a înfăptuirilor de piuă acum, 
de trecere in revistă a succeselor, de relevare, 
cu responsabilitate comunistă, a neajunsurilor, 
de luare a măsurilor pregătitoare pentru a rea- 

jfm și depăși indicatorii planului pe anul 1975.
In limbajul exact și incontestabil al cifrelor. 

Conferința Organizației județene Iași a raportat 
conducerii superioare de partid, peruana! to

varășului Nicolae C eau'escu. iapertantele reafi- 
zări in toate sectoare'e complexei acti ^ți de 
edificare a societății socialiste multilateral dez
voltate pe pămîntul patriei noastre. Industria a 
depășit in primele 19 luni ale ace-lni an cu 
aproape 40 de milioane IU prevederile de plan 
la producția marfă, 20 de unități industriale și 
de construcții și-au îndeplinit planul producției 
globale aferent primilor patru ani ai cincinalu
lui, urmind ca p'nă la 15 noiembrie arest indi
cator să fie îndeplinit de industria intrerula Ju
deț. Lucrătorii ogoarelor au obținui rernbe' su
perioare, livrind statului cu IN N9 tone mai ■ ■!- 
te produse agricole in comparație -■ prece
dent. Rezultatele obținute in învățământ si i - 
ință, în artă și cultură, demosstrea’ă convingă
tor că lașul, centru de veche și străl'o’ă tradi
ție cărturărească, trăiește în acești ani o verita
bilă renaștere sub soarele socialismului.

La Iași, pîndul și inima tuturor oamenilor mun
cii au exprimat atașamentul și dragostea fată de 
conducerea partidului, față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. „Odată cu aprobarea deplină a întregii 
politici interne și externe a partidului si statului 
— se spune in telegrama trimisă C.C. al P.C.R . 
secretarului general al partidului — eindurilc si 
sentimentele noastre pline de recunoștință se în
dreaptă către duntreavoastră. mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, inițiatorul de fapt al . u- 
tezătorului program de dezvoltare multilaterală 
a patriei. Prin tot ceea ce faceți in fruntea parti
dului și statului nostru, aii tiștigat ncrece-ea ți 
stima întregii națiuni, dovedind alese viriuli de 
conducător eminent si revoluționar consecve-". 
înaltă competență științifică, clarviziune politică, 
cutezanță creatoare, spirit novator, capacitat- de 
a sintetiza fenomenele esențiale ale socie ății ro
mânești și ale vieții internaționale, profund pa
triotism și internaționalism, nemărginită grilă 
față de vuitorul fericit al poporului român al că- 

N rui destoinic și iubit fiu s:nteți". De aceea. Ia Iași, 
ca de altfel pe cuprinsul întregii țări, toate vocile 
au exprimat unanim voin’a ca, la al XI-’ea Con
gres, tovarășul Nicolae Cer.șescu să fie ie»ks in 
înalta funcție de secretar general al Partidului 
Comunist Român. întregul nostru popor vede in 
realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu certi
tudinea ' iitoarelor izbinzi ir. promovarea politicii 
partidului, garanția făuririi societă'îi socialiste 
multilateral dezvoltate și a înaintării României pe 
calea edificării comunismului.

CRONIC \

partidului

Tot ce există e sub semnul tău 
așa cum e sub semnul lunii apa. 
Ești inima mișcării și conturul 
pe care-1 apără fără odihnă pleoapa. 
Zid de lumină apărind ideea, 
ideea incarnîndu-se deplin, 
ești tu, strălucitorul astru, bunul 
foc de petale, purul, în senin.
Tot ce există are sens prin tine 
cum sens are cuv intui în poeme 
cind il zidești cu sufletul, că-ncepe, 
găslndu-și sensul, pururi, să te cheme. 
Efigie de aur —, nobilind 
gindirea mea, supremă libertate 
ești tu, fintină vie, luminind 
ca o făclie-n mijloc de cetate.

'■.i.-.ța nu este artificiu, nici vocație 
sterilă. nici refugiu al himerelor. Ști
ința este componentă esențială i «■• - 
cic:ăț:i și a dezvoltării acesteia. Știința 
investighează și cișugă teren nu pen
tru sine. ci pentru oamen: Stiir.ta ev 
a camemior nu ari: ca produs sp ritm
ai. ca manifestare a geniului um-rn. e. 
mai ales ca finalitate socială Fără a- 
p’.icabiiitate. știința rămine un gest 
r; torte. gratuet, in afara rațiunii ei de 
a 3. neadoptată de sensurile vitale ale 
cezvoi tării.

Imaginea savantului izolat și pleșuv, 
neapărat irascibil și neapărat necomu- 
nicaîiv. bizar si rupt de concretul co
tidian. — poate fi la urma urmei o 
pitorrască imagine, dar total necon
formă realității și spiritului științific.

Știința și savantul, cercetarea și cer
cetătorul — sint expresii n prezema- 
tive ale societății, actionînd ș> coordo- 
nindu-se în ideea celui mai inalt pa
triotism și a unui umanism superior.

Recenta Conferință națională a cer
cetării științifice și proiectării, orga
nizată din inițiativa secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, marchează un moment de 
excepțională însemnătate pentru pre
zentul și viitorul științei românești. 
Această știință românească, strălucit 
reprezentată în decursul anilor de nu
me autoritare și rezonante pe plan 
mondial, este chemată astăzi să-și con
firme forța și utilitatea în dirccț a pe 
care i-o acordă proiectul de Program 
al Partidului Comunist Român. Știin
ța și cercetarea primesc astăzi din par
tea societății socialiste românești in
vestituri însemnate, în primul rînd a-

celea de factori dinamizanți ai pro
gresului. ai unei superioare civilizații 
:-'.2itr:aie și spirituale. Savantul, cer
cetătorul român de astăzi trebuie sâ-și 
ddic; întreaga energie și pregătire 
ca ze- bunăstării poporului, rezolvări’ 
problemelor de producție ’a nivelul 
actual al tehnicii mondiale.

SAVANTUL, 
OM AL 

SOCIETĂȚII
In cuvintarea secretarului general al 

partidului la amintita Conferință sint 
citate cîteva cuvinte ale marelui om 
de știință care a fost Grigore Antipa : 
„Orice cercetare științifică își mărește 
importanța cind c pusă în serviciul 
patriei, tinzînd a-i aduce foloase cul
turale cit și economice și socialo”. 
Condițiile excelente pe care partidul 
și statul nostru Ie pun la dispoziția 
mișcării științifice de cercetare, creazâ 
premizele obținerii unor rezultate la 
dimensiunile avansate ale orînduirii 
noastre.

viziune clară, comunistă

Dincolo de oglinzile timpului, dincolo, 
visul, ochiului binccuvîntată comoară, 
prinde viață precum harfa zăpezii 
cind o mîngîie tandru, ado'escentii :

orașe învăluite de aura comunistă — 
arhetipuri dorite de inima mea. 
pajiști de aur — unde aștri îndoaie, 
fiind rodul bogat — tulpina gingașă.

într-o viziune c'ară, comunistă, 
țara devine o constelație strălucitoare, 
înflorind clipă de clipă așa cum 
mugure sfios — «ufJetul meu.

Vasile MIHAeSCU

Cuvintele președintelui Ceaușescu, 
prezent ca întotdeauna în cele mai im
portante elaborări ale României con- 
emporane. rămîn ca un motto al în

tregii activități de știință și cercetare : 
..O problemă importantă de care de
pind progresul rapid al științei româ
nești. afirmarea ei tot mai puternică. 
■ ste împletirea rațională a gîndirii 
teoretice cu activitatea practică. îm
binarea armonioasă a acestor două la
turi ale activității de cercetare". Și 
mai departe : „Iată de ce, în loc de 
discuții abstracte despre deosebirile 
dintre cercetarea fundamentală și cea 
aplicativă, despre superioritatea uneia 
sau alteia, trebuie să soluționăm pro
blemele pe care le ridică viața, dez
voltarea societății, problemele ale că
ror rezolvare este cerută de mersul 
țării noastre spre comunism".

In România marilor prefaceri și îm
pliniri. știința și savantul au manda
tul realizării lor depline, pentru bine
le și gloria poporului nostru. Este de 
altfel, și semnul major al „Rezoluției 
Conferinței Naționale a cercetării ști
ințifice și proiectării", rezoluție publi
cată în aceste zile, prin care cadrele 
din acest important domeniu „se an
gajează să desfășoare o activitate de 
creație și promovare la^gă a științei și 
tehnologiei menită să contribuie ple
nar la sporirea avuției naționale, la 
cunoașterea tot mai profundă a legi
lor naturii, societății și gîndirii uma
ne, la ridicarea nivelului general de 
civilizație materială și spirituală a po
porului”.

Emil ȘTEFANESCV



cronica literara] Li v iu LE O NT E
Critica și literatura

contemporană

„SINI FORȚA MEA DINLĂUNTRU

Exprimat de mai multă vreme, dezideratul realizării unor 
„sinteze critice" ale literaturii contemporane românești cu
noaște citeva concretizări îmbucurătoare. Că aceste sinte
ze se datorează, unor critici care au „crescut" o dată cu lite
ratura pe care o studiază este, iarăși, un fenomen demn, de 
remarcat. Cit privește utilitatea unor astfel de lucrări — 
deși ea este, în principiu., deasupra oricărei discuții — am. 
dori să relevăm totuși citeva aspecte ce ni se par, astăzi, 
în cel mai înalt grad actuale, O primă problemă este aceea a 
varietății viziunilor critice ; dacă s-a spus — cu dreptate — 
că aceste cărți au meritul de a dovedi că literatura româ

Poet al tumultului interior elibe
rat de orice constrîngere și distru
gător al oricăror piedici, inclusiv al 
celor puse de limbaj, loanid Roma- 
nescu se manifestă în Lavă cu ace
eași violență polemică și forță ex
presivă. Poetul e un orgolios, încre
zător în propriul destin și în desti
nul poeziei. El refuză orice tranzac
ție care i-ar putea altera mesajul, 
tonul vaticinatoriu face parte din
tre atributele firești ale versurile, 
sale. Adresa e directă, tranșantă : 
„vă avertizez", „dar nu uitați", „As- 
cultați-mă, e bine!", „recunoașteți 
că scriam frumos". Această poezie 
bolovănoasă 'și aspră, împrumutind 
uneori din duritatea rocilor și din 
ascuțișurile lor. evită programatic 
„zicerea" frumoasă, calofilia. Cu ex
cepția liricii erotice, sfielnice, ca o 
confesiune șoptită, poezia lui loan o 
Romanescu se acordă cu recitarea 
în fața publicului și, pentru cine 
l-a văzut intr-o asemenea postură, 
poetul însuși își este cel mai b- 
terpret. Pledînd în versuri pe.-: . 
propria sa valoare care nu a-e ne
voie, spre a fi recunoscută, de n c 
un suport exterior, el pledează, cze 
fapt, pentru dreptul și loc-. emi
nent al poeziei in cetate. TîdwUe 
se fac ecoul fidel al modului grav w< 
care înțelege loanid Romanescu mi
siunea poeziei (Marele Oblic, De
clarație pentru frămîntarea lutului 
divin) chiar dacă au, uneori, un ac
cent ironic sau autoironie care nu 
trece însă în substanța demonstrați
ei lirice (Adu-mi patentul înapoi, 
Cum a speriat-o soră-mea pe maică- 
mea cind eram tinăr și nu publi
casem nici o poezie).

Nu e de mirare, deci, că și în ul
timul volum, Lavă, abundă artele 
poetice, intrate în tematica obișnui
tă a liricii lui loanid Romanescu. 
Poetul simte că este exponentul u- 
nei mari forțe, imposibil de expri
mat fn întreaga ei tensiune și că 
„depune" pentru ea „o semnătură 
capitală" (Cu emoția și bucuria u- 
nei mulțimi). Bucuria de a fi lepă
dat ca pe o haină veche scrisul fru
mos se conjugă cu găsirea auten
ticității în traducerea forței interioa
re : „iată, vă scutesc de efort nu 
mai scriu frumos, versurile mele nu 
mai sînt memorabile puteți să le u1- 
tați în această clipă, dar ele nu 
mai sînt candoarea : sînt forța mea 
dinlăuntru*' și forța nu păstrează ni
mic din frumusețe" (Uzură) In dia
logul frecvent polemic cu opinia 
publică, găsind puncte de contact 
cu ea, poetul are conștiința valorii 
și a propriei superiorități, pe baza 
carora trece la corectarea unor ra
porturi injuste ■ „Ascultați-mă : e bi
ne !/ dar trebuie să știți că nu imi 
îngroș vocea' și nu pipăi cu talpa 
un loc mai sus/ decît cel de unde 
vă vorbesc' dacă faptele mele sint 
ale unui' om obișnuit, nu înseam
nă că duc o viață măruntă" (Ascu!- 
tați-mă). Difident șl veșnic suspi 
cios în privința propriei recunoaș
teri, el are puterea de a transforma 
în expresie a superiorității sale și 
injustiția care îi este atribuită : „eu 
foc victorie chiar clipa' care ne

drept mi se împarte" (Păianjen). 
Cele mai frumoase piese ale vo
lumului sînt cele in care orgoliu' 
se conjuga cu umilința, superbia 
face loc fraternizării, mina ‘ntinso 
a poetului e un semn de necesară 
solidaritate : „In fața voastră mi-o- 
plec spinarea,' pentru poet nu n- 
seamnă un gest umilitor - trece: 
peste mine dacă e nevoie 1 dc-‘ 
mai bine lăsați-mâ podul, n'c u 
nul dintre voi nu ffli-e strâ'n — 
treceți peste mine dacă e nev: e! 
nu mă voi prăbuși, pot fi în sta-e 
oricîtă greutatea să
dul).

Alura exp cot"-r? crcîitâ <->e 
o consecință ro—o ă o sejoni poe
ziei într-o zc*nc ce e-cec-tîe, unde

Lava

i LTM1VV , auBaTXX

nu se poate pătrunde fără o prea 
lobilă inițiere. loanid Romanescu 
are grijă de o se face inteles. u«e 
ori într-un ton simulat didactic._
intenția secretă de a sugera co— 
plexitatea actului artistic, impos c 
de redus la o dominantă, da- we- 
buind a fi cunoscut după o c<. 
me ordine : „Poemul meu e u- rc 
blou electronic - depinde pe eo-e 
buton apasă/ ochiul fiecău c pen
tru cei care vor să apese != 
plare,/ se întrerupe curente1" (Poe
mul tablou electronic). S—1^0»- -? 
sînt construite cu aceea: dor.ntâ cî 
a-și troduce fără prea mute c.-ț> 
ficii ideile (urs.-.1 din poete cu 3 
celasi titlu) and i <e pare 00 n_ e 
îndestul de ckr. pc-ev.4 
pentru a împrăștia or»ce a..~ 
.Doamnă Convoro. sînt o-cmat 
zăpada incărcata-n mos-nJe rj- 
dare oore nu-i corp.! poet e 'r 
le? nu-i poezia mea patmatoc-e■' 
(Doamnă Convivia, .est nd toctă 
seriozitatea 'n modul poetic practi
cat. loanid Romanescu se dovedes 
te capabil de o po-od'o ști u, a-- 
dactic-explicativ. Mitul soă'ă'o eso 
este un fals poem epic-ero.c tra
versat de absurd : „Un ccp bă- 
trin, un cazan zburător/ — viațe 
spălătoresei anume pentru el ss 
pierdu —‘ intr-o noopte se-ndrogos 
ti de o pasăre/ și cunoscu chiar pă 
sări cîntătoare/ dar nu voi să cin- 
te ci aplecat pe vînt plutea ma 
sus și lung făcea hu-huuu“. Ta
bloul păsărilor în luptă relevă ace
eași lipsă de sens peste detaliile a 
bundente din pasta materiei orga
nice și anorganice : „cînd prea s-au 

înmulțit bombardele de calciu re- 
vendieîndu-și ipoteza nouă/ obser- 
vetori in lungul pliscului au coman 
dat alinierea și au declanșat ex
plozia de ouă/ un stol stingher un 
‘el de spate/ al frontului cirîitor 
— rec -d în fugă să constate/ dacă 
mai e v-eun luptător— se îngropă 
si el in clisa plină de schiji, de oa
se și de pene lătindu-se gălbuie 

putiiă si alene". Finalul consem 
neoză. în același stil solemn-epic cu 
subtext parodic, încetarea conflic
tului. .faute de combattants" : „ne- 
maifiind cine să cinte nici pe case,/ 
cazanul zburător mai mult se de- 
părtă și-n aburul de nouri se re
trase".

Dacă loanid Romanescu a reușit 
să-și disciplineze în ultimele volume 
imaginația excesiv turbulentă a de
butului, el nu a reușit în egală mă
sură să-și reprime tentația filoso- 
fării, a abordării unor mari pro
bleme, in termeni pretențioși, fără 

acoperire în substanța de idei a 
pceziei. Poetul se lasă furat de so- 
w-ijo cuvintelor, abandonind 

p-omisă -rial Atît de 
i _ Je nfe mvoco '*

cc vu pmw= oegaja un giod.
o «c*=-î □ “aocf. Tot asret itfeeo

ÂC- _. pwr-r. CZe core O"
• c ■ tterze*-/ tolentu-
M se ă>ce|osea» —.mo strofă 
L.O ta idee *0*0 gwc a rațiunii 
CC-’S- - -.-- - cop scu'ptur::
Victano Sotaotroce") s> e cu 

. -—■ 3 ■ „S; _ morile
revîne din iu- 

oî-șarwtar’ poeza iui loa 
: -ecapătă intrea- 

□c <- rc-^-să poiemică d n
- rost cu reclrtotec Ea se des- 

— aeund r-s_>_« si plinsului. cum 
—-i-i-ce poetul in Tu nu știi ■ 

ce I'r - să mă săruți numa- 
-..sc'd- •no de d nti cind eu să 
-ut co ur om acest pămint in 
cp*e am pă’inți ? tu nu știi să 
p’. ng. să cânt- cintecul-plinsul. tu nu 
st dt sînt de pămint—' chiar nu- 
meie meu are pămmt intr-insul". Es
te poște za cea mai fericită și cea 
mei ‘-ecrent întilnrtă în volumul 
tovă — expresie si conștiință a poe- 

u .n va'ocrea și forța de soc a 
versualcr sale. Cum a speriat-o so- 
râ-mea pe maică-mea cînd eram 
tinăr și nu publicasem nici o poe
zie. integrabil citabilă, ilustrează, la 
modul amestecului de gravitate și 
burlesc, convingerile și certitudinile 
poetului : „loanid o mușcat dintr-o 
fiară’ loanid are o stea care co
boară loanid spune că asta nu e 
primăvară,' loanid stă înăuntru a- 
fară/ loanid umblă cu capul sub
suoară/ loanid pretinde că zboară 
loanid nu-și duce dinții la moară 
loanid nu vrea să apară/ loanid nu 
vrea să mănînce din călimară/ loa
nid vrea să se nască a doua oară 
loanid nu duce flori la gară/ loa
nid nu se urcă pe scară loanid a 
ascuns arcușul in vioară/ loanid 
cîntă și ne omoară".

nă contemporană există, vom merge mai departe și vom a. 
dăuga că acest „certificat de existență" este întărit de di 
versitatea interpretărilor, a tablourilor propuse. In fond, nu 
avem de-a face cu tratate de istorie literară contemporană, 
cu niște „dicționare", și cu atît mai puțin, cu niște manuale 
ce trebuie să evite, in virtutea unei tradiții didactice și ea 
discutabilă, subiectivitatea. prea pronunțată; importante 
sînt originalitatea viziunii interpretative și eficacitatea sis
temului de lectură adoptat. Idealul de „exhaustivitate" (ce 
naște eternele și irezolvabilele întrebări : de ce au fost o- 
miși unii scriitori? de ce li se acordă unora mai mult spațiu 
decît altora ? etc.) este aici secundar; criticul trebuie să 
încerce acea „traversare a literaturii" (ca. să parafrazăm și 
noi binecunoscuta formulă lansată de Ph. Sollers) prin care 
sînt degajate liniile de forță, direcțiile principale ale evolu
ției literaturii. Fetișizarea scării de valori, a „clasamentelor" 
și a clasificărilor este, după opinia noastră, o eroare ; înțe
legem prin aceasta nu a abdica de la dorința, de a impune 
(în conștiința publicului, în primul rînd) valorile literaturii 
noastre actuale, ci deplasarea accentului de la simpla jude
cată de valoare către interpretarea coerentă, complexă, con
vingătoare. grație căreia, opera își prelungește și multiplică 
existența. In această perspectivă a. fost conceput un volum 
ca Scriitori români de azi de Eugen Simion ; criticul știe ce 
importanță are faza descrierii în actul criticii, adică acea e- 
tapă în care privirea criticului caută, să. cuprindă totali
tatea textului și să surprindă, articulațiile și semnificațiile 
lui: practicînd un tematism comprehensiv și mobil, criti
cul face un real serviciu scriitorilor de care se ocupă, toc
mai prin îndemînarea cu care reliefează sensurile majore ale 
operelor lor. In alt mod înțelege descrierea un critic ca Mir
cea Iorgulescu, al cărui Rond de noapte ridică și el chestiu
nea felului în care poate fi citită literatura contemporană : 
M Iorgulescu investighează opera „cu singe rece", adoptdl 
un fel de „grad zero" al scriiturii critice, cămine fidel unui 
stil rece, neutru, tăios și exact, care îi servește foarte bine 
iu intenția sa de a releva adevărul operei (demers vizibil 
pe două planuri: mai întîj în preocuparea criticului de a 
~::uma ceea ce consideră că este esențial, definitoriu pen- 
:st> text; apoi in permanenta tensiune polemică, expresie 
•- uorinței de a rectifica interpretări anterioare). Am citat 
aceste tîoyă cărți intrucit. atacind in special nivelele de 
■.uprpfață (a nu se confunda cu .superficiale") ale operei, 
ele ni se par reprezentative pentru această etapă descripti
vă de care am vorbit mai sus. Firește, e de așteptat, în anii 
ce zin. o analiză mai in. profunzime, care să se ocupe, de 
pildă, de evoluția formelor, a motivelor și proceselor lite
rare specifice literaturii contemporane, evoluție privită atît 
cin perspectiva tradiției cit și din aceea sincronică. Să zi
cem. pentru proză, o „Artă a prozatorilor români" de tipul 
celei a lui Vianu adusă la zi și fundamentată teoretic in 
uncție de stadiul actual al cercetării literare.
Căci critica actualității trebuie să fie și o critică actuală. 

Un critic neorientat în metodele cercetării contemporane, 
ignorind rezultatele la care s-a ajuns astăzi în investigarea! 
științifică a literaturii este un critic total depășit de eveni
mente Ideea de critică, actuală este înțeleasă la noi, de alt
fel. tot mai nuanțat : antinomiei foiletonist — critic „de 
sinteză", i se substituie aceea, mai exactă și mai „modernă", 
dintre critica „după ureche" (superficială, impresionistă, di- 
vagantă) și critica solid, articulată teoretic, stăpînă. pe in
strumentele ei de lucru. Și aceasta deoarece actul critic 
așa-zis „aplicativ" implică astăzi, moi mu't ca oricind, o 
interogație — teoretică, e de la sine înțeles — aisupra con
diției literaturii (și cum. ar putea critica evita această si
tuație. cind vorbim atît de des despre romane sau poeme ce 
reprezintă și o meditație asupra posibilităților și limitelor 
literaturii, asupra creației însăși ?) Tot ce a dat mai. bun 
critica românească a ultimilor ani confirmă această Orienta
re. Nici nu se putea altfel : unei litera+ur-i căreia îi recu
noaștem profunzimea și complexitatea, deci actualitatea și 
modernitatea. îi trebuie o critică pe măsură.

AL. CĂLINFSCU
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ION HURJUI 

fluvii

VASILE ANDRU

Cu fața spre uscat, cu fața spre ape
Mult mai tîrziu s-a întimplat 
Să cadă pasărea, o, sub aripa sa 
Numai esența pură, iubirea de-nceput, 
Mult mai tirziu m-a durut 
Și pasărea totuși zbura.

Dar afară plouă și-i zloată
Cum se intîmplă după seismele mari 
Alunecau păsările între fluvii
Și pietre gigante ca păsări dormind 
Plecau precum urșii încet dinspre pol.

Poate-or fi fost dureri în armuri — 
Sfînta dragoste care mereu migratoare-i, 
Poate s-a-ntîmplat suferința să fie 
O pasăre-n somn, un fluviu-n adine, 
Poate, o, poate iubirea-i!

emblema la crepuscul

La drumul mare ieșit-au hoți de crepuscul,
Tu îngerul strînge-1 în brațe și fă-1 pămîntean ; 
Doica să-și cînte lacrima-n lapte
Pînă adoarme luna pe-un ram.

Verzi vegetale sînt gata să-și schimbe culoarea 
Acolo-n pădurea cu mari luminișuri :
Rochia fetei rămasă pe pajiște 
De-atunci înflorește și săbii se bat.

Eram ceeălalt, eu însumi eram arabesc 
Pe marele case cu vechi frontispiciuri; 
Iubito din ceară creșteau iar lumini 
Și iarăși de-acolo cădeau artificii !

La drumul mare ieșit-au hoți de crepuscul. 
Cum cară cu ei averea noastră — sărutul ! 
Doi fluturi iubitu-s-au și-au murit
La nunta rămasă în brațele nopții.

poem pentru miinile noastre

Cad din galaxie miinile noastre împreunate — 
Neobișnuita stare a cerului martor
Seara Ia ceasul cind dormi.

îmi aduc aminte încă —
Sub stele nu era decît o lumină
Și eu cum mă-ntorceam mereu către dînsa !

Nu-i nici durere și nici poemul nu cîntă, 
Fără somn poezia noastră era axiomă — 
Mîinile noastre o floare.

act de naștere

Față în față așa vom rămîne stane de piatră 
Cu buzele una născute odată din dragoste, 
Călătoria noastră — neîntreruptă-i spre soare ;
Somnul cel veșnic cu el ne va duce la fel.

Numai o oră de-ajuns ne va fi amintirii 
Pentru nașterea ta dimineață în februarie — 
Cintec înălțat, cîntec ascuns, cîntec iubirii, 
Colțul ierbii sărutînd iarna și iarna pierzîndu-I.

Isidora nu m-a iubit. Dragostea noastră a fost 
o invenție a mea, la care ea a aderat un timp. A 
fost una din acele legături care se stabilesc din 
obișnuință între doi oameni ce se văd des, trăiesc 
alături și își formează reflexe comune. O legătură 
care a lîncezit cam mult și a avut o dată punctul 
ei frumos. Fiecare din noi doi — bănuiesc eu, fi
indcă nimeni nu a spus-o — aștepta altceva. Și 
pentru că la dînsa nu a venit Făt-Frumos visat 
(pînă la virsta. îndeobște acceptată, cînd Făt-Fru- 

mos ori un Sburător ar cam trebui să sosească), s-a 
mulțumit și cu mine.

Acum un an ne-am aflat împreună pe litoral. 
Țin minte o zi tristă, care prevestea ceva, poate 
sfirsitul. dar nu eram pregătit să înțeleg. Căci e
ram mulțumit, împăcat, și starea aceasta îl mole
șește pe om, îl face incapabil să intuiască, să pre
vadă. să descifreze semnele zilei.

Era spre amiază M-am instalat foarte aproape 
de apă. lăsînd in spate toată lumea aceasta pes
triță care se înghesuie vara la mare, furnicar fe
ricit. bărbați, femei, copii, ologi și ciungi, burtoși 
și rahitici, «orturi, mingi, tranzistoare, picioare 
păroase, piele jupuită, sini ciunplit de frumoși și 
proaspeți, saltele grețoase de cauciuc, o migrație 
care nu se mai sfîrșește, provinciile țării se stră
mută aici pentru două luni, într-o harabaură care 
nu mai intrigă pe nimeni, prea e normală. Con
centrare de mii de locuitori pe kilometru pătrat, 
prefigurînd o planetă hiperpopulată și totuși feri
cită ... O lăsam în spate și pe Isidora, iar eu aveam 
în față marea, numai marea, începea la orizont și 
se sfîrșea în mine, în carnea mea. La un capăt, în 
ea se scălda cerul ; alt capăt mi se infiltra în corp. 
Marea aducea bucăți de cer, dizolvate, pulberi si
derale, așchii de soare, fîșii de alge și plante ne
cunoscute. fărâmițate, fermentate, cu gust acidu
lat. Rămineam să privesc valurile cum se izbeau 
unele de altele, ajungeau pînă la picioarele mele, 
le cuprindeau, se retrăgeau. Uneori era mai mult 
decit răsfățul apei ■ ea venea pină aproape de ge- 
ncn<ctii mei. se retrăgea chemătoare, exersindu-se 
in tactici terestre- de seducere îmi plăcea cum se 
fo-mază vârurie : suprafața netedă-netedă tresă
rea in larg, se înălța, apărea o ridicătură ca un sin 
de uriașă. întrupată pentru a se destrăma in a
propiere de țărm, peste picioarele mele.

Insă aMxcaațile senzuale, glasuri viclene, cap
cane ale unei vieții care se voia stăpină și neîn
vinsă. durau puțin, dispăreau in vîrtejul apei. 
Apa îmi intra în plămîni, sărată și teribilă, intr-o 
încercare de a mă smulge de sol. Zbaterile ei dese 
repetau tentativa, era imposibil să rezist, deșt fă
ceam eforturi. O mișcare măruntă de nisip se in
sinua în celulele cărnii, și trupul îmi devenea ma
re, dimensiumle-i creșteau fără-ncetare. vuietul și 
ritmul neîntrerupt îmi dilatau pieptul, craniul. îmi 
încordau puterea de cuprindere a gîndului.

Și Isidora, într-un moment de acuitav • max >mă 
a simțurilor, într-un moment aș zice de ilumina
re, a intuit ceva, a primit un semnal, trupul ei a 
primit semnalul, o neliniște avertizatoare. și a fost 
geloasă, așa mi s-a părut, geloasă cum numai o 
femeie poate fi. S-a umbrit și a zis : „.Hai să pic - 
căm de-aicir“. M-a tras de la țărm, ca și cum un 
pericol mare mă pîndea. Mai țin minte că. în timp 

ce mă trăgea de la mal, mi se înfățișa următoarea 
imagine :

o femeie frumoasă disperată
tîrăște după ea un corp enorm dilatat 
un corp poros
unde semnele omului abia se mai cunoșteau 
era ceva diform
aducea mai degrabă a nor
un cumulus uriaș
și cu toți porii plini de apă
Ea își încordase forțele
și tîra pe nisip acest corp cu 
forme imprecise.

M-a strigat pe' nume și m-am supus numelui, 
i-am răspuns da, ce vrei, desigur, fără îndoială, 
așa i-am răspuns, afirmativ, aveam în mine afir
mații cu prisosință, am constatat deodată că mă 
compun dintr-o groază de afirmații, corpul meu 
era o sumă bine corelată a milioane de afirmații. 
Apoi Isidora s-a liniștit; a admis cu greu, la rugă
mințile mele, să rămînem în continuare pe țărm. 
Mai ales că era un timp splendid, era o zi din ace
lea imposibile, cum rar se văd în emisfera noas
tră temperată, o zi care te face să crezi că se de
reglează ceva în mașinăria cosmică, spre binele 
omului. , ». '

Am întrebat-o ce a avut ; n-a putut să-mi ex
plice cauza tulburării ei de moment, și a moti
vat (cu o stîngăcie de om prins în culpă, cu o stîn- 
găcie de om care' ascunde adevărul, cu ezitarea o
mului scos din transa hipnotică, și care încearcă 
să dea sensuri logice, unor gesturi care în realitate 
i-au fost sugerate de hipnotizor), că o enervează 
lumea pe plajă, că i-ar place un loc mai liniștit, 
ceea ce era firește o explicație plauzibilă. Pe Isi
dora o cred în stare să fie geloasă pe orice, fe
meile ca ea simt o rivalitate și o primejdie în ar
bori și pietre, în nori și metale, în zirconiu și în 
hiposerpil, în orice lucru capabîl să suscite reve
rie. Pot să facă o criză de gelozie cînd contempli 
orizontul, de exemplu, dacă nu sînt cumva ne
drept și subiectiv punînd aceasta pe seama ei.

S-a făcut seara. Am umblat prin parcul natural 
vast, cu boscheți și ascunzișuri care i-ar face feri
ciți pe toți indrîgcotiții pămîntului, dacă ar fi cine 
să le dea de veste. Am umblat pe cărări labirin- 
tate. avind o mare poftă să ne rătăcim. Isidora 
avea o bonă dispoziție, imprimată de un resort 
foa-te complicat, inconștient. Poate se temea să 
audă valurile, și faptul că ne îndepărtăm de ele 
îi spulbera îngrijorarea. Voia să fim singuri, fără 
glasul apei, care se auzea și din camera noastră. 
Acum Isidora era încurajată intuind că puterea 
apelor slăbește după asfințitul soarelui ... Nu știu 
ce a avut Isidora în ziua aceea, s-a purtat foarte 
ciudat, i-am zis-o dar nu a vrut să recunoască. 
Seara insă ne aducea pe pămînt, afirma sub noi 
pămintul, eram amîndoi cam nebuni și am spus , 
că nici nu mai mergem să ne culcăm în cameră, 
ci rămînem toată noaptea afară, sau măcar pînă 
după miezul nopții, iarba era rece și umedă și 
avea un miros sălbatic și bun.

Spre dimineață am avut un somn adînc, de om 
sănătos și viu. După o astfel de odihnă începi iară 
să faci planuri de viitor. Și avea Isidora un ta
i'. nt cumplit să te atragă în planuri de viitor, un 
talent să te atragă în proiecte pe termene nelimi
tate-. indiferent de șanse de realizare, așa e femeia 
asta.

POSTA LITERARĂ J
M. ARAFURA — Deși vi s-au tipărit de 

cîteva ori versuri în reviste, nu se poate 
spune că ați ajuns la o cristalizare. Dimpo
trivă, multe poezii sînt încă în faza de la
borator și se pare că e necesar un meșter 
care să elimine toate asperitățile, să traseze 
niște coridoare prin lăstărișul acestor ver
suri ce nu prea au legătură între ele. Din 
ultimele plicuri (e abuziv să trimiteți de 
două ori aceleași texte) o mai mare con
densare lirică există în Izvor, Asfințit, Helio
tropism, Pasăre rară cîntînd (precum veți 
remarca, în textele scurte și nu în acelea în 
care e^/icizați). Este adevărat că poeziile dv. 
„spun ceva clar, limpede, accrstbil, spun 
simplu, fără zorzoane" dar nu e și suficient. 
Ceea ce lipsește este tocmai un mod liric 
de a spune.

GEORGE ZAHARIA — Pentru un „fiu al 
lanurilor verzi" poezia trebuie să fie, desi
gur, „o revărsare de suflet" și, într-adevăr, 
ceea ce scrieți este „demn și bun", scăldat 
în efuziuni naturistice, dar totul se menți
ne la un nivel empiric de receptare, ftrt 
plonjări în adîncurile naturii și ale ființei. 

Dispoziția lirică trebuie susținută de o cul
tură solidă la care puteți accede prin lecturi 
perseverente și de ținută.

MARIANA CIORNEI — Pentru o elevă în 
anul II de liceu aceste versuri sînt promi
țătoare : „Aerul plin de spațiu/ privește cu 
ochi de cee .../ Tăcerea îngheață zîmbetul 
statuii/ care sfidează depărtările/ iar clopo
tul de apăz strigă bezna noppii". Să vedem ce 
mai urmează.

V. LIVINSCHI — Cele „trei mostre de ... 
neastîmpăr, de joc cu orice unealtă de 
tcrit" nu sînt și trei poezii. Pentru detalii, 
treceți pe la redacție.

CONSTANTIN BRINDUȘOIU — De data a
ceasta „Lestomele" sînt mai bine strunite, 
dmotînd preocuparea și pentru cum se spu
ne, nu numai pentru ce se spune. Rămîn în
să destul de multe „curiozități" (începînd de 
la titlu) care atîrnă greu în economia poe
mului și îl fac nepublicabil.

PETER IUTAPAN — „De tremură gîndirea 
în trupul răstignit/ cu cuie dulci ...“. Se pa
re că aveți o adevărată plăcere în a bate 
versurile cap în cap spre a le face cucuie : 
„Mulează-mi vegetativ/ —nemințit platonic —/ 
inima" ; „azi noapte ml-am călugărit glodu
rile/ la sclntul neputinței". Și tot așa : ..nus- 
tiu și sfîșietor — germen aburind ' îmi biciui 
pielea7 cu șipotul cuvintelor înceDUtului". Ce
ea ce nu e rău. Poate vă limpeziți.

D. B. — Ați fost atins de „Săgeata lui Cu- 
pidon" și ați scris o poezioară : „Secole să 
fi trăit/ timpul așa de lung nu mi se părea/ 
Atunci cînd tu mai (!) părâsîi’ Rămînind 
singur cu viața mea". Să sperăm că o să vă 
treacă.

LUCIA BARBU — „Era prin iulie și era 
vară/ Și soarele, puternic arzător/ își cule
gea cenușa din cuptor’ venise iulie și era 
vară". Greu de crezut că o studentă în anul 
I filologie poate trimite o asemenea compu
nere demnă de un elev în clasa I. Dar mai 
șii ? Surprizele vin de unde te aștepți mai 
puțin ...

MIHAI HOLBAN : „De ce sîntem triști și 
ne gîndim/ la viața omului ce ca o stea se 
stinge ?“ Iată o întrebare la care este greu 
de răspuns.

GHEORGHE ȘTEFAN — De bun augur în 
Rouă și Trec clipele de catifea.

C. NICHITA — Prea puțin pentru a da un 
verdict definitiv. Mai trimiteți.

mvQiur.p T.TTTTQTT _ r,. t''1 „ș
sînt publicabile sperăm că nu vă va 
zdruncina dragostea pentru poetii vechi și 
noi ai Moldovei.

ALEX. DROBOT — „Iubire ș ... lacrimi". 
Dar poezia lipsește.

LAURA AL. PASCAL — Ar fi bine să fo
losiți timpul liber într-un mod profitabil, 

spre exemplu studiind gramatica limbii ro
mâne.

G. G. BIRLAD — între multe aberaaii aso
ciative și gramaticale, această strotă din 
Așteaptă este o excepție : „E ziua cînd co- 
coșși de cristal îmi cîntă în oase./ In suflet 
c rumul e o pasăre arsă/ Scăpată în zbor din 
manile olarului

ALIN ALCOR — De obicei versurile dum
neavoastră capătă un alt sens decît cel do
rit. gravitatea se transformă în hilaritate, 
sentimentul în sentimentalism.

ELVIR MARIAN — Nu am ambiția de a 
vă convinge că a rima vraje cu plaje și chiar 
cu coaje este un fapt artistic. Rimați cum 
doriți, dar păstrați rezultatul pentru dum
neavoastră.

LIONEL CO'NSTANTIN — In Peisaj nor
dic și Așteptare versul este aproape crista
lizat. Iată cea mai reușită strofă : „Sub cerul- 
acesta desenat cu piramide,/ prin care um
blă uneori ca o fantasmă luna,/ aici, în verde 
aer viața mea sr-nchidr,/ visînd o aștep- Q
tare ce fugr-ntotdrauna".

H. IONICA — Nu ați depăi^șt nivelul cu
noscut.

NICODAE GAVRILĂ — Versurile expri
mai starea de alertă a adolescenței, rezumin- 
du-se la chemări patetice, ușor rebarbative.

Nicolae TURTUREANl

NICOD.AE


in „Galeria Cronica**

LIVIU SUHAR: 
„între obcini" (grafică)

Expoziția poate fi socotită un 
„jurnal de călătorie" ; dar nu 
reflexivul, complexul „jurnal de 
călătorie" tributar nu numai 
livrescului (căruia oricum tre
buie să-i recunoască paternita
tea), dar și anecdoticului, pito
rescului. Din respect pentru e
xactitatea termenilor, „între ob
cini" ar trebui numită „Note 
de drum" și asta în accepțiu
nea literală, în sensul de con
semnare. Notație fugară. dar 
nu febrilă, căci nu e vorba nici 
de inspirație subită, nici de gă
sirea a „ceea ce artistul căuta 
de mult". Este o notație calmă, 
făcută de un drumeț ce se pre
umblă prin locuri cunoscute, 
familiare chiar, dar cu suficien
tă distanțare pentru ca mediul 
să nu-i fi devenit de nese^ii^a*., 
prin obișnuință. Artistul se 
plimbă printre -știutele" și -fă
cutele" Țării de Sus cum ar 
umbla prin propria casă, iar pe 
cele ce au intrat in cotidian le 
redescoperă, și redesctoxîrin- 
du-le le reinventează. le recrc- 
aza.

Și să nu uităm, plasticianu! 
rămîne plastlclan : scfiimbarea 
umbrei ori luminii, a unghiului 
de vedere, schimbă și peisajul 
care-i apare la fel de proaspăt 
și strălucitor de parcă I-ar ve
dea pentru prima dată. E ace- 
lî'ași mmacol peren care-i per
mite artistului popular ca. in
tr-o zonă geografică și etnogra
fică restrînsă, să creeze o va
rietate de tipuri. Fără ca pri> 
această asociere să se creadă 
că Liviu Suhar propune tipuri, 
după cum prin prezenta expo
ziție el nu pcate fi scxottt nici 
tributar perisabilului. E v - rbi 
de o memorizare a unor stări, 
stări pe care graficianul le no
tează rapid, cu o «criitm-ă 
limpede de „vorbă de toate zi
lele". Iar grafica sa mai mult 

„Dealul negru"

exprimă decît descrie.
Mi s-ar putea reproșa : ,,... ee 

atîta literatură, pentru ceea ce 
orice artist face, ca o indis
pensabilă și uneori penibilă 
parte a travaliului de atelier. 
A scos din mape ceea ce avea, 
crochiuri pe care le va fi folo
sit deja, sau le va folosi". Ei 
bine, eu văd în asta ceva ce-mi 
sugerează un bun obicei al u
nor „nu știu care popuuaaii nor
dice" : acela de a purta întot
deauna, într-un joc al memo
riei afective, diferite obiecte ce 
prin culoare, formă, miros, evo
că anumite trăiri, și întotdea
una aceleași. Despre „Notele de 
drum", că artistul le va fi fe
tișizat ori nu, nu știu, deși îi 
știu pe Liviu Suhar îndrăgostit 
de meleaaguile natale.

Oricum, respectivele notații 
nu reprezintă necesarmente o 
fază preparatorie a unei pîn- 
ze. Apoi, presupusului meu in
terlocutor i se mai poate răs
punde că o -schiță" asemeni ce
lor prezentate în expoziție, nu 
presupune completa epuizare 
prin reluarea pe alt plan a .mo
tivului plastic. Apoi, e vorba de 
o însumare de elemente plasti
ce ce nu urmează a fi preluate 
toate odată ș integral, fâti- = 
caduc —lot-vui inițial . ele per— 
—ițind de aitfel o infinitate de 
formule combinative.

Apoi acel „să nu Ut" al „pri
mei —îi-1" va avea întotdeauna 
o valoare int-intsecS. o viață I- 
sine, iar nu doar ca prc-cx- ■ 
rareori lucrarea elaborată, oda
tă finită, va avea prospe’.i—.e- 
de percepție și nervul p-imei 
notații. Calități pe care grafi
ca lui Liviu Suhar le are din 
plin.

Firește nu trebuie să li "C 
aplice canoanele grave ale 
.rran^piunîrii invizibilului in vi
zibil* "")-. Si a-ta pcțru că
ele tint teea ce sir— : un se-"nn 
sensibil al unei treceri, un sent' 
făcut siesi de artistul ce va 
mai reveni în această armo
nie difuză • cttroaulu); iar 
esr. țu-urile respecta meandrele 
v-ci e—x31 de ordin prim a 
olass;£ja^•=—i care atunci nu—sl 
snune _sâ fo’rsesc asta", ci 
.ai văz*- ce f~i—MăMl se îree- 
—Srseazs cei doi stejari

Stclia-a-Dclia BEII

Filarmonica „Moldova**

George Vintilă

fi —

„Duhul aurului”

într-un concert de muzică cla
sică, dirijorul George Vintilă a 
fost o revelație : plus de concen
trare, tonus emoțional ridicat, 
(păstrat de-a lungul întregului 
program), o gestică mai controlată 
și mai expresivă, o mai severă 
cenzură a sona-ității, valorificarea 
din plin a bagaaului de știință 
profesională și de senssbîiitate de 
care dispune. Așa ar trebui să se 
lucreze în permanență, dezvottîn- 
du-se in rlndul orchesrannilor 
sentimentul unui bun acordaj, al 
frazării î—g^iji-e ș de bun gust, 
aî justeței intonațio-ale. al clari
tății expunCTii (cum am mai afir
mat ș altădată, .muzica clasică 
este pentru orchestră cea mai bună 
școală a p^--fecți^:n^:ri și nu cred 
că ar fi impostbtlî realizarea u
nor cicluri pe aiutori ; ar fi cine 
Sa o two

Tq uvertura la „Nunta lui Figa
ro" de Mozart, fiind ș la început 
de c^.c^_ nu s-au putut evita 
unele asșpeTtăți- Mai importam a 
fost insă ritmul alert, elanul im
primat dc■t‘tșll■-ă■ii, naturalețea 
jovială a —od-eilă-il melodice.

Co-cerul pentru vioară și or
chestră in Re major op. 61 de 
Beethove.-. l-a avut ca solist pe 
Mihai Con^t^ntirncscu care s-a si
tuat pe poziția unei det-Heri a- 
naiivice- de subliniere a laturii me
ditative. de introspecție a acestei 
admirabile pe-j■■.—ii In condițiile 
unui -e—po ceva —ai reținut de
ct se obișnuiește, finalul a că
pătat un caracter pastoral, nu lip
sit de seducție. George Vintilă a 
acompania" foarte Ing*-.--, sobru : 
bine gî-dt-. fiecare moment a 
putut fi „gustat" In tihnă, arhi
tectura s-a alcătuit dintr-un per
fect- echilibru, intr-o simplitate- lu
minoasă.

Simfonia nr. 88 in Sol major 
de Haydn, minune a mekoiicității. 
— plină de vervă, umor, prospe
țime, un adevărat tonic pentru 
suflet, a fost cîntată In așa fel 
incit toate aceste calități s-au fă
cut simțite.

Afirmări

Orchestra conser
vatorului ieșean
Faptul că în cadrul „Decadei 

muzicii românești", la possurile de 
radio franceze, viața muzicală a 
lașului a fost reprezentată prin- 
tr-un concert sussinut de orchestra 
Conseevaaorului „G. Enescu“, meri
tă să fie reliefat în mod deose
bit, pentru că a însemnat nu nu
mai recunoașterea unei _ existențe, 
ci și a unui anumit nivel. Și nu 
este un colectiv modest, ci o or
chestră simfonică completă, alcă
tuită exclusiv din studenți, um- 
plînd tinerește scena, vibrî-d cu 
entuziasm, fiind în măsură (fireș
te, numai după o temeinică și mi
nuțioasă peegătîee) să exeuuee 
chiar o simfonie de Brahms (.a 
doua, op. 73 în Re major) în con
diții excelente. Dirijorul Cornel 
Calistru prezintă (prin tot ce-a rea
lizat pînă acum) toate garanțiile 
unei înaintări temeinice, fusti-ută 
de solidele con-raforturl ale ela
nului, tenstbiiității, terioziUții si 
bunului simț. în acest sens este 
demn de remarcat și felul -- ci-c 
a fost realizat acompania—cn'd '.a 
concertul pentru pian (al doilea- - re 
Saint-Saens, care prii. ci^ra^sieiei 
său capricios, este dificil : i-au ‘'os- 
subHnla-e cu disci-e-ție farmecul «' 
transparența lărindu-^se «ti*s-ci 
(adrmrabila pianistă Sofia Co-s—a 
toată l’be-»at“e de —anfesiarc I” - 
tr-o interpretare plină de forță -I

Chiar si t'-ăra școală de cs—po
ziție ieșeană a fost prezentă prin 
lucrai-va lui Cristian Mlsicvici _E- 
pisoade rer-t-u mezzosopranS. reci
tator și orchestră" (ș:-au dat con
cursul - cî-tărcața — studentă sl ea 
— Mihaela Agachi și actorul Ser
giu Tudose). Este o lucrare care 
reține interesul și carc se cerc re- 
ascultatS prin suflul carc o animă, 
prin sinceritatea și patosul expri
mării (bineînțeles că și în acest 
caz nu se poate face abstracție de 
—er-tul intcrpicțilsr).

Liliana GHERM AN

încă de la p-i—a lor lucrare „Nunta de piatră", tinerii regizori Mircca 
Veroiu și Dan Pița, lucrînd m tandem, au pus sub zodie nouă relația 
cl-ematograafli-e-a-u-â. Dacă Scrghci bondareiue atingea, p-in „Război 
și pacc", punctul culminant al transcrierii pagină cu pagină, cuvint cu cu- 
vînt, a tperci literate, intr-t fidelitate Înrobitoare față de scriitor, dacă 
atitea altc filmc — alc noastre sau străine, luc-ări bune sau —odeste — 
nu se abat de la fraza romanului sau nuvclci ecranizate, peliculele sem
nate pînă acu— de Ve-tiu și --ița ating un punct culminant in sens opus : 
ueși pornesc de la pagini de ll-tra-u-ă ele sînt total nc-litera-e, ele sînt — 
..tai exact — e—ina—cntc cinematografice. A spune numai cu imagini o po
veste tot așa de bine cum a spus-o scriitorul cu cuvinte, a povesti dcci cu 
aparatul de fl—at, dînd întî—plărLsr aceeași acuitate, c-cînd atmosferă, 
construind caractere, iată o performanță pe care o poate realiza numai 
acela care a înțeles esența eincmatogeaaulul și care arc în stăpinirc mij
loacele de a —crge sprc ea.

Dar nu numai faptul că nu folosesc fraza cărții, nu nu—ai faptul că
— fl—clc ltr cuvintul ocupă un loc cu totul secunda-, adesea asimilat su- 
nctului, îl particularizează atît de evident pe cel doi creatori, ci și felul 
cum concep ei subiectul unui fi—, subiect „tras" din literatură. Schițele lui 
Agîrbiceanu de la care au pornit atît în „Nunta de piatăâ" cît și acu— în 
„Duhul aurului" sint rctspitc la flacăra unci alte tențtbiiități, turnate în 
noi tipare de gind, relnventate și spuse altfel nu numai sub raport formal, 
ci s> cu alte înțelesuri, cu sensuri nti, cu nuanțe și -cflcxc ncbănuitc ; 
cei doi cineaști tuperagîrbieenizcază cum zicea D. I. Suehianu, creazS pet
s raje nti. inventă situaail în care caracterele pu-crnicc ale prozatorului 
ardelean se verifică și se definesc mai pregnant. în „Nunta de piatră", Pița 
i-vemasc acel ciudat și memorabil tovarăș de drum al cctcrașului, dczer- 
tt-ul. creat de cineast nu atît di- nevoia de a avea un personaj 1- plus 
sau de a pune o pată de culoare și de pitoresc în narațiunea sa, ci dintr-t 
-.ev -le de cchilibru dramatic : fuga ceterașului rămînca o î-tîmplare gra
tuită dacă nu a- fl fost plătită cu viața dczeeiorului ; mî-ia ccltr r-șelați 
de .mireasă trebuia să se reverse asupra cuiva și străinul cra ccl mai in
dicat să o suporte. Dan Pița recurge și acu— î- „Duhul aurului" ia metoda 
supFragirbiccmzarii (a se observa sui^^^a^iismul expresiei), augmentînd 
de—onismul bătri-ului Clemente care se însoară nu dtar cu o frumoasă 
văduvă, ci cu un număr .nelimitat de fetișcane care spcră să pună —îna 
ite lada lui cu aur, dar care sucombă cînd realizează farsa pregătită de 
bătri-. Fără a-și pierde calitatea de acaparator de averc (căci fetișcanele 
cu care se însoară au oarecare stare), Clcmcntc capătă, în viziunea lui Pița, 
și o altă calitate, anume aceea de farseur tragic și de acuzator al lăco
miei, al setei de aur. Povestea spusă de Pița în acest duct cinematografic 
-i se pare mal subtilă, mai bogată în substanță dramatică și mai inteligent 
-ua-țată decît cea a lui Mircea Vcrtiu. î- „Vîlva băii", (p-ima partc a 
fi—ului) acesta își reafirmă deosebita dotarc de povestitor cu imagini ex
presive (user minate de ttatieism și ilizibilitate "), dar narațiunea e mai 
liniară, —ai monotonă în ciuda untr date i-ițiale mai generoase decît li 
oferise lui Pița „Lada". în esență î-ss, ambii cineaști (a căror înrudire

ș unitate de concepție ne apar acu— și mal evidente dccît în 
-Nu-ta de piatră", cu un spor de —atu-l-ate, de siguranță) reușesc ss 
impună idcca care >-a st^j^iinit, anume că nu povestesc ct<^t^m^at^rl, ci rea
lități, că au i- vedere o realitate — aceea a -i-gului ardelean de la sfiiși-ul 
sccLtldui -recu- — asemănătoare co.șma^ulul, visului urî-. Din acest punct 
de vedere, ci-e.ațt-i sînt ftar-e fideli lui Agîrbîceanu și fta-tc solidari 
cu fugctiile paginilor Iul. î- multe ltcurl însă ei au —ers mai dcpartc, dis- 
tribui-d accente sociale decise care î-lătură și înlocuiesc unele -eflcxe mi
tologice ale textului literar.

De un foarte rcal folos lc-a fost regizorilor eompozilorul Dorin Liviu 
Zaharia care a creat o partitură muzicală extrem de expresivă, utilizî-d 
i-tellgcnt citatul folcloric și acordîndu-1 cu imaginea sugestivă și de —arc 
valoare plastică a lui Iosif Dcmian. Cîntecclc sînt un fel de tt-igăte. de 
ziccrl cînd dureroase, cînd irt-uce, cînd duioase și ele contribuie decisiv 
la reușita filmului carc-și caută valtarca — cum declara Mlrcca Vertiu
— în formula audio-vizuală de exprimare. Este, fără îndoială, fo-mula de 
vllto- a eincmaaogeaaului și ea va ciș-iga treptat adeziunea publicului, 
t-eptat și poate grcu, cum se întîmplă de obicei cu formulele nti în artă.

Perfect adecvate -onalltății și tl-mulul plastic al filmului — interpre
tările asigurate cu maximă p-tfCtitnalitatc de Eliza Petrăchcscu și Frne't 
Maftei și cu acuratețe si exactă înțelegere a sensurilor de către mai -i-erii 
Liviu Rozorea, Lucia Boga și Dora Iva-cluc.

„Duhul aurului" ne întărește convingerea că regia ro—ânească de fi — 
arc sluji-ori care o vor impune în lumc cu mal multă decizie dccit. au fă
cut-o alții pînă acu—.
_______________ Ș-cfan OPREA

") Simțind aceasta, regizorul se destăinuie, încerclnd să motiveze : „Ar 
fi impottbil să tratez static, eliptic sau sublima- o epică dinamică, cu o 
in-rigă aproape de -ip antic. Da- eu sînt și rămîn, încă, pentru p-lma-ul 
cinematografului ca atare, pentru fo-mula audio-vizuală de exprimare" (s.n.).

„Tatăl risipitor"
Inain-înd pe teritoriul filmului artistic, Adrian Pctringc-aru a 

fructifica- cu un re—arcabii profesionalism acele virtuți ale scen-aiulul 
semnat de Eugen Barbu, care permiteau o artistică, deci atcnt cali
grafiată, „punere în pagină" cinematografică a narațiunii descinse din 
„Oaie și ai săi" și din memorabila povestire „Ploaia". Au rezultat 
practic acele ad—irabile secvențe in care imaginea, portretizarea pct- 
soi-aaelor. resursele expresive ale dialogului s-au atambiat într-o de
plină funcționalitate, Notabilă este în această direcție și contribuția 
opertatonuui Gheorghe Viorel Tcdan, care nu poate fi străin de amin
tita plasticitate a imaginii, una din laturile de rezistență ale filmului 
ir. discuție. Latură care însumează fecund aportul interpreților, ale c;ă- 
ror disxtmbUltățt tp'eefic cinematografice au fost copios f-uetific■a-c 
i- secvențe r.coti''-:- de sugessive pentru vocația certă a regizorului 
Adrian Petringenaru ; pentru particularitățile — și, eventual, limitele — 
unul talent care-și afirmă matur debutul în domeniul filmului artistic. 
?.u-c-.ticitatea pejsaâului zugrăvi-, expresivitatea scenei derulate, forța 
cu care pî-S și cele mal periferice personaje se înscriu în tabloul în
fățișat vădesc un ochi exersat și o intuiție sigură a gestului, expresiei, 
•ț^^iltăt^ii celei —ai potrivite, pentru a da momen-uli.il înfățișat relief 
s di—ensiune dramatică. Fapt vădit inel—tiv în alegerea dist-ibutiei, 
interotcții. utilizați uneori contrc-cmploi (cazul reputatului actor Toma 
Caragiu, exagerat exploatat în -egistiu comic), și rcalizînd o surpri-- 
zăto- de bogată galerie de xertonaje. bine indlvidulatizate, echilibra- 
di-tribuitc In ceea ce am putea nuinl coloratura tabloului de epocă zu
grăvit. Si nu este vorba, în afară de To—a Caragiu, doar de -ume cu 
o u-a-lm s-abHi-S și recu-oscu-S autoritate ca Lctptldina Bălănuță, 
Icn Marinescu etc , ci și de altele noi, cu— at fi. de pildă, Flo-l- 
Zar-.firescu:, care prin Lisandru al său îmbogățește în mod util și efi
cient pa'cta tipologiilor înfățiște.

Exis-ă apoi —o—ente în care stilizarea pune, aproape paradoxal, în 
valoare un fond de surprinzătoare autcnticlta-c a expresiei, situației, 
scenei înfățișate. 'Ar-nsta-”? dînd cu precauție perdeaua pe-tru a cer
ceta cu î-grijorare ograda, Oaie comandî-d „un dorobanț" ?-ț--o bo
degă de o desăvîrșită picturalitate, un chip din mulțime surprl-s -fugar 
î-tr-o reacție de clară expresivitate pentru participarea la _ evenimen
tul înlăturării vechiului primar sau al oiupăril xS^îi-t—l—l moșieresc, toa'c 
acestea regizorului adevărate exerc^! . de virtt^ozi-ate. _ Cu
ext^e d' un -cmotivat mloresc. în cazul _ pe^eceri1 șatrei țlgSncști, la 
care p-^ezcnța ceCor dm -i-eri depășește logica artistică, oent-u a deven 
^c^xt de autono— dh'crtismc-t. De fa—t o -clativă autono—ic o au ccle 
mai —uî-e secvențe ate filmul—i, mullt1lat^eral cxpl°atatc An mmcl. de
vede-e al DrsibîHtirtilor x|attiee, drarnaticc eta, da— sl,ab _ agluti-ate, 
din -Scate, într-u- flucn- și gradat diteurt eincma-tgrafie, mcnit a aduna 
părțile pe o s^r^r^iificativă domina-tă a întregului.

Or1.cum. profes1o-ali’zarea aric- cincmatteiafiee — demers ^alH^ 
ce preccde mei^i-abil tricc marcan-ă și defi—itsric si-teză — cunoaște 
în debutul lm Aiiria- Pctri-gc-aru o oW a csrci n” poate
șl -u -rebuic ss fie sutresti—a.ă. Scrgiu TEoDoROVIC|





M 0 M E N T
Zilele culturii sovietic

Recent, s-au desfășurat la lași „Zi
lele culturii sovietice". Printre manifes
tările organizate cu acest prilej semna
lăm, în primul rînd, cea prilejuită de 
deschideiea la librăria „Junimea" din 
lași, a „Decadei cărții sovietice", unde 
a fost organizată o cuprinzătoare expo
ziție de carte sovietică. Ea a înmănun- 
chiat un număr de 600 de titluri, cu- 
prinzind clasici ai marxism-leninismului, 
opere ale celor mai reprezentativi scri
itori din literatura rusă și sovietică, lu
crări din domeniul tehnico-ști ințific, al
bume de artă etc. Expoziția a inclus 
de asemenea opere ale scriitorilor ro
mâni, traduse în limba rusă.

Printre manifestările organizate în ca
drul „Zileior culturii sovietice" mai men
ționăm prezentarea spectacolelor „Valen
tin și Valentina" de M. Rașcin la Tea
trul Național „Vasile Alecsandri" și „Bu
toiul cu miere" de Lev Ustinov, la Tea
trul pentru copii și tineret din lași.

Vizita la „Cronica"
Invitat al Uniunii Senitorilor să ne vi

ziteze țara, scrîitorul Masegabio Nzanzu, 
președinte al Uniunii Scriitorilor din 
Zair (Africa) a făcut o vizită la revis
ta CRONICA din lași. In discuțiile ce 
ou avut loc, au fost evocate succesele 
poporului din Zair în anii ce au tre
cut de ’a dobîndirea independenței de
pline a țării. De asemenea s-a discutat 
despre problemele actuale ale creației 
literare specifice acestei țări, atît în 
limba franceză cît și în cele patru limbi 
naționale și despre bogata tradiție au
tohtonă care înlesnește o politică cultu
rală sintetizată în formula : „apelul la 
Autenticitate" — în sensul valorilor na
ționale proprii. Oaspetele străin a pri
mit, la rîndul său, informații despre 
literatura română, despre importanța fol
clorului, a creației eminesciene, a sen
surilor poeziei contemporane românești. 
Convoobirile au decurs într-o plăcută at
mosferă prietenească.

nase subliniază faptul că „în cazul filo
sofici românești, ultimul deceniu, înde
osebi, a adus înnoiri tematice, înnoiri 
de perspectivă, care au îmbogățit cul
tura filosofică și au sporit eficiența gîn- 
dirii filosofice marxiste", cele mai bune 
lucrări apărute în acest interval fiind 
„edificatoare pentru vitalitatea și spiri
tul creator al gîndirii filosofice roma
nești, în climatul stimulativ de eferves
cență spirituală și de exigență ideolo
gică, pe care l-a instaurat partidul nos
tru". De asemenea, prof. Al. Tănase se 
referă la necesitatea spiritului critic în 
tilosofie, ca o condiție sine qua non 
a dezvcOlării acesteia. Apreciind că „tre 
buie o dată mai mult afirmată aici teza 
că filosofia nu trebuie să fie conștiința 
liniștită, automulțarnită, a unei societăți, 
ci conștiința critică de sine a acelei socie
tăți", -prof. Al. Tănase subliniază totodată 
faptul că spiritul critic al filosofiei înseam
nă și „atitudine autocrîtică" față de 
sine ca act de cunoaștere și valorizare. 
In acest sens, prof. Al. Tănase ridică 
o problemă de stringentă actualitate : 
dacă „în domeniul artei începînd încă 
de la Renaștere a început să se distin
gă : critica de artă plastică, critica li
terară, critica muzîcală și critica drama
tică**, atunci .de ce n-ar putea exista 
și o critică filosofică, menită să supună 
unor aprecieri, după criterii obiective 
de valoare, întreaga producție filosofi
că ?" Necesiiatea unor asemenea de
mersuri critice, consideră prof. Al. Tăna- 
*e, sînt necesare și în acest domeniu 
„deoarece s-ar opera astfel o lecție bi
ne venită, atît pentru activitatea ideolo
gică, cît și pentru opera de construcție 
și reconstrucție culturală din alte sfere, 
• •■"de se resimte nevoia de a călăuzire 
xi-c.sinicn competentă, Drincioială, si nu 
de lucrări derutante, demobilizatoare, Fe 
orin confuziile ideoiogice pe care le ve-

> hir.’ilează, fie prin sărăcia de idei și 
inconsistenta mesajului". Desiaur, ne a- 
f'âm in fata uniri deziderat care. în med 
sistematic si consecvent, trebuie să se 
•—««F^rme într-un adevărat program de 
h.cru.

retorici, fie abandonării acesteia în fa
voarea unei simplități cam căutate. In 
mare, însă, putem vorbi de un spectacol 
interesant, pe care publjcul l-a primit 
cu căldură și, în care distribuția s-a stră
duit și; în'niare parte, a reușit să îm 
plinească onorabil ambițioasele intenți i 
ale regizoarei. O notă aparte se impu 
ne pentru Mihai Drăgoi, expresiv și con
vingător în rolul intempestivului Ferdi
nand, precum și pentru Stelian Preda — 
în bine conturatul Wurm. Nicolae Roși- 
oru (Von Waletr), Dina lacob (Lady Mil
ford), Constanța Zmeu (Luise), Cecilia 
Teodora (soția lui Miiler), Despina
Prisăccru (Sophie) realizează, într-o 
corespunzătoare ținută scenică, parti
turi interpretative nu lipsite de difi
cultăți. Ingenioasa idee de a-l trata 
pe von Kalb în maniera unei acuzat 
subliniate paiațe (prin frivolitatea cos
tumului și veritabila „mască" de pu
dră) , a fost cu vervă convertită scenic 
de Liviu Rus- In ansamblu, o tenta
tivă reușită de a depăși rutina viziu
nilor manieriste, afirmînd sugestiv dis
ponibilitățile teatrului contemporan in 
direcția unei fecunde îmbogățiri a 
mijloacelor sale de expresie.

In cîteva cuvinte

Experimentul teatral
Ocupindu-se de „Condiția socială și 

estetică a teatrului" (rra socialistă nr. 
21 din 1974) .Margareta Bărbuță se re
feră. printre altele, la „vocația socială 
a teatrului", considerînd dramaturgia 
drept ..oglindă a realităților sociale" și 
subliniind, din această perspectivă, 
„funcția ideologică a repertoriului". In 
cuprinsul acestor repere este apoi con
siderat ceea ce am putea numi mo
mentul actual al esSeticii spectacolului,
Domeniu în care, subliniază, cu înteme
iere, autoarea articolului, se simte ne
voia „unor inițiative, a unor noi încer- 
cari nu formale, nu de dragul experi
mentului, ci organic necesare, pentru a 
crea spectacole vii, de un tip deoseb**, 
irtr-o fuziune perfectă a textului cu mij
loacele artei scenice. Este mereu actu-
olă problema teatrului laborator, de 
creație a unor spectacole care să răs
pundă nevoii de dialog a publicului 
pe temele celei mai stringente actuali
tăți". AsDect in mod logic relaționat de 
acela al „une: cercetări științifice, siste
matice, privind căile și aradul de in
fluențare a teatrului asupra publicului, 
cerințele spirituale și puterea de recep
tare a publicului, pentru ca în cunoș
tință de cauză asupra elementului re
ceptor sâ se găsească noi căi artistice 
de comunicare a artei teatrale.

La drept vorbind, experimente teotra- 
le au mai fost efectuate, iar cercetări 
științifice, dacă nu dăm un prea preten
țios sens termenilor, se mai fac. pe ici 
pe colo, și astăzi. Ceea ce intr-adevăr 
s-ar impune cu necesitate ar fi funcțio
nala corelare a acestor două forme de 
activitate. în vederea unor comune $' 
fecunde finalizări. Fapt care or da sens 
experimentului și utilitate cerceârii

Pentru ca să
Anxietate pînă la panică mai seamă

nă uneori în sufletele cititorilor Bcroni- 
ca limbii". Trăiam în ignoranță pînă mai 
ieri spunînd „trebuie mămăligă pentru 
a mînca găina", fără să știm că (ne-o 
demonstrează analiza lingvistică), am 
rostit, de fapt, că „găina mănîncă mă
măliga" și nicidecum ce am intenționat 
a zice. Desigur după această revelație 
nu se mai poate mînca, bea și gîndi. 
Cine știe ce mai înseamnă fraza „ne 
vom intîlni ca să citim scrisoarea", ca 
să nu mai vorbim de capcanele ce ne 
pîndesc la rostirea acestor patru cu
vintele : „pentru a trece apa". Ce am 
spus oare ? Că apa trece sau, dimpo
trivă, că trecem noi dincolo de ea ?

Uneori, însă nici lingviștilor nu le e 
ușor, lată, de pildă, cazul profesorului 
Haddock care stă de patruzeci de ani 
cu mintea obsedată de întrebarea : cum 
sună mai bine : anecdotist sau anecdo- 
tier ?, ca să opteze în fine pentru anec- 
dotier cu argumentul : „vorbă al cărei 
înțeles n-are nimic infamant". Fiți liniș
tit. profesore Haddock, vom adonta cu 
totii termenul anecdotmr. Ce candid su
nă cuvîntul anecdotier I O. cum am pu- 
♦ut. cum am putut pronunța urîto și in
fama vorbă anecdotist !
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Turnee
De curînd, Teatrul dramatic „Bacovia" 

a prezentat, în turneu, la lași, un spec
tacol cu piesa „Intrigă și iubire", rea
lizat în regia Ancâi Ovanez și în sce
nografia lui George Doroșenco. De sub
liniat ar fi, in cozui versiunii băcăuane, 
vizicnea oarecum insolită a unei mon
tări care consideră piesa lui Schiiler ca 
o „Iove story", Ferdinand fiind, din a-
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Filozofia românească astăzi
Remarcăm in revista „Orizont" (nr. 44) 

convorbirea cu prof. dr. docent Al. Tă- 
r-.ase pe tema conștiinței de sine a fi- 
los^fici românești, consemnată de Vic
tor Isac, care înscrie în actualitate o 
serie de idei de un deosebit interes 
teoretic și practic. Precizînd că „flloso- 
fia poate fi conștiința de sine a unei 
epoci și a unei societăți", prof. Al. Tă-

cest punct de vedere, un verrtabil „tinor 
furios". De unde apăsata subliniere a 
perjelor din text încriminind tarele so- 
ciet lății și anturajul! ce curte. în care 
dragostea sinceră și dezinteresată este 
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OESSH Sesizînd faptul,
Cam astfel sună explicația pe care ziarul „Sportul" o 

oferă pentru eliminaiea lui Dinu în partida de la Koln. Dar, 
iată citatul exact : „Sesizînd faptul, Dinu s-a repezit imediot 
la . jucătorul vest-german, căruia i-a aplicat o lovitură". Ex
primare seaca, exactă, bună de „bătut la telegraf" și de 
„prins" într-un proces verbal încheiat îa Circa Xlll-a „de 
galben". Expllcație cu iz avocățesc, mereu auzită la comi
siile de împăciuire, unde afli că tanti Melexina a pocnit-o 
cu vătraiul pe tanti lozefina întrucit sesizase faptul mutării 
butoiului pentru apă de ploaie de sub streașină dumneaei. 
Eu unul, în ccest colț de pagină, mereu am sesizat fantul 
că Dinu a devenit exact tipul jucătoiului-primejdie, hainia 
lui înflorind dezinvolt pe terenurile din provincie și, din cînd 
în cînd, răbufnind penibil și regretabil in văzul întregii lumi. 
Ambiția lui Dinu s-a transformat de mult în acreală și rău
tate, iar gazetarii, scuzîndu-l și confundînd dăruirea în joc 
cu dăruirea de pumni in falca adversarului, au greșit amar
nic, dimpreună cu acei diriguitori ai F.R.F. care, ani în șir, 
i-au ridicat sancțiunile înainte de termen, făcîndu-l să creadă 
că se află mai presus de legile sportului și omeniei. Jelinek, 
la Koln, l-a pîndit și i-a sees din teren ; nimeni nu ne vn 
crede atunci cind ne-on? căina, fiindcă-i vorba tocmai de 
Dinu, acela care, de la Copenhaga și pîră-r celălalt capăt 
al Europei, este cunoscut și tratat (de public și arbitri) 
un ruoâtor sadea. 8ar singurul mod în care Dinu mai pna*e 
fi ajutat (dacă nu-i prea tîrziu) se află numai și numai îa 
îndemna noastră - condamnarea promptă și severă n ne' 
so'ortiviîătii. indiferent unde și cînd se produce, indiferent 
de circumstanțe, lndl1^el'e^ri de consecințe. Eliminarea lui Di-
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N. IRIMESCU

Dinu i-a aplicat o lovitură...
namo, la Koln, se datorește eliminării lui Dinu. Care, la 
rîndul ei, ni se datorește nouă, cei care l-am cocoooșit și 
scuzat și iertat la infinit.

*

Cine a fost prezent în tribunele Sălii sporturilor din iași 
la ora începerii meciului de volei Penicilina - I.E.F.S. Bucu 
rești, a avut înaintea ochilor un tablou cel puțin neobișnuit : 
după ce s-au încălzit și încălzit pînă ce au trecut dincolo . . . 
de punctul de fierbere, fetele de la I.E.F.S. s-au apucat de 
jocuri de societate, în vreme ce ieșencele au încins ... un 
meci de fotbal la o poartă. După un ceas și ceva de aș
teptare, au apărut, în fine, arbitrii. Care (probabil, spre a 
se economisi încă o delegare) au avut de condus și un alt 
meci, în alt capot al lașului. Partida de volei a început cu 
o oră întîrziere, meciul următoi (baschet, Div. A) a fost de
calat, baschetbalistele de la Rapid au pierdut trenul, chel
tuielile s-au triplat, iar economia . . ce să mai vorbim !

♦
Pen ici lina lași întinerește. Niște codane cvasi-necunoscute 

(excelentă tinăra Mihaela Tănase) au adus echipei ceea 
ce-i lipsea : forța. Așteptăm reintraiea Florentinei Itu, regre
tăm dispariția Adrianei Albiș, ne e dor de Carolina Nan, 
ne e dor de-un campionat organizat după legile logicii și 
bunului simț. Se zice că apropiatul decembrie le vo rezolva 
pe toate. Așteptăm.

M. R. I.

TOP CRONICA -R.Tv. JAȘ! 45
- secția română —

1. Cum e în soare (Z. Boroș) — Aura Urziceanu
2. Mai tîrziu (D. A. Aldea) — Anda Câlugăreanu & Sfinx
3. Chemar^e^1 (G. Litvin) — F. F. N.
4. Cît să iubesc (M. Baniciu) - Mircea Banicia
5. Glossa (I. Stepan) - Pro Musica
6. Imnul copiilor (N. Brandes) — Roșu și Negru
7. Cer de baladă (P. Magdin) - Dida Drăgan
8. Imn (V. loniță) — Flacăra Folk '73
9. Amintește-ți mereu (V. Grigorescu) — Cornel Cor5tantir'iu
10. Am visat (M. Corstartircscu) - Mihai Corstartirescu.

Timp de trei săptămîni același leader ; două intrări pe 9 și 10.

— secția străină —
1. The Golden Age of Rock'n Roll — Mott the Hoople
2. Trop belle, trop jolie — Johnny Holliday
3. Everyday — Slade
4. Pardonnez-moi - Patrick Jouvet
5. Angel Face - Glitter Band
6. Fahrende Mu-îkanten — Nina & Mke
7. Going back to Birmingham — Ten Years After
8. L'amore di un momento — Gianni Nazzaro
9. Tell Me Something good — Rufus
10. Toni — Akira Fuse

Cei care au un^ri săptămmal top-ul speram și-au dat seama de
eroarea strecurată în ediția trecută, la secțra străină (pe locui 3 Mott the Hoople, 
pe 9, I. Cam^leonlii, iar ’piesele 5 și 9 se vor dti la _ poziiiile 4 și 8).

Pentru prima oarâ rn top Ten Years AfteG Nazzaro ș- Rurus.
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DOUĂ FARSE LITERARE
Au fost, în trecut și unii scriitori care s-au văzut nevoii să recurgă la di

ferite farse pentru a învinge dificultățile irllmpirate la pubilcarea produci i ilor 
lor literare — dificultăți create, mai cu seamă, de confrați invidioși. Să reamintim 
doua dintre cele mai reușite farse de acest fel, mărturisite, după trecerea multor 
ani, chiar de autorii lor.

Ion Minulescu, deși susțțnut de Dimitrie Anghel, reușește cu greu să publice 
în „Semânătorur, sub pseudonimul Gabriel Suț^ir ; dar cînd se află că acest 
Suțu nu este altul decît ostracizatul poet Ion Minulescu, porțile îi sînt închise 
pretutindeni. Pentru a putea totuși să-și publice poeziile, („care nu- plăceau ni
mănui" — cum va spune chiar Minulescu), tînărul poet, de curînd întors de la 
Paris, reușește să-l convingă pe llarie Chendi să-i publice, în „Viața literară", un 
Cintec antic „după un manuscris găsit la Pompei". Cîntecul acesta are 52 
versuri și apare în numărul 17 al revistei, la 23 aprilie 1906. Poezia place și 
„traducătorul" începe a fi privit cu oarecare simpatie . . . pină la aflarea ade
vărului, căci frumosul Cintec antic nu era altceva decît poezia Celei care minte, 
scrisă de ostracizatul Ion Minulescu. In pofida confraților invidioși, poezia aceasta 
a prins, fiind declamată pretutindeni, de sutele de cititori care o învățaseră pc 
dinafa ră.

A doua farsă a fost opera lui Victor ț^ffîmiu. La 2 februarie 1911 — cînd abia 
împlinise 22 de ani — i se joacă la Teatrul Național din București, feeria In- 
șir-te Mărgărite. Succesul de public este categoric, dar cel de presă . . . inexistent. 
Mai vîrstnicii săi confrați nu puteau privi cu simpatie ocest debut remarcabil, și 
vor căuta să-l ostracizeze pe tînărul dramaturg, en 1912, cînd Inșir-te Mărgărite 
continua să facă săli pline, Victor Eftimiu (conducătorul stagiunii de vară a Tea
trului Comedia din București), montează trag-comedia AKIM — trei acte „de 
A. Cehov". Succesul de presă este neașteptat. Crorifarli teatrali, care nu con
teneau să-l critice pe Victor Eftimiu, aduc elogii piesei AKIM — pe care unii afirmă 
că air și văzut-o ce scenele străine. După doi oni — în ^<artie 1914 — tragico 
media AKIM este reluată, fiind reprezentată ’a Teatrul Național din București, cu 
Aristide Demetriad, C Ciprian și Ion Mânu în rolurile principale. Pn afi« n i mni 
scrie insă „de A. Cehov", ci de Victor Eftimiu — adevăratul autor. mni nn+trii
spune bravii froriccrl care-l preamăriseră pe Cehov ? AKIM, de Victoi iFftimiu, 
s-a jucat și la Paris, în anul 1923.

Ion MUNTEANU

SCHIȚE
MARINE

ORIZONTAL : 1. Om de știință român care a dedus „Osciiațiile de nivel ale
apelor din bazinul Mării Negre în cuaternar" — A crezut în „Noua Atlantidă" , 
2. Ilustru explorraaor al Paaiîfcu uui (1741—1788), (2 cuv.) — Exilatul dd I a Pontul
£uxin ; 3. A făcut să se danseze „Corsorur — N□vivatiti-or - d Cunha ; 4. Capul 
Kaliakra ! — Răsării — VîîTful (oipilei ( — Agenție existentă și nv aaria „Li
toral" ; 5. Literă arabă — La MangaHa ( — Departe de mc^i^e ( ( ; 6. Pictor român 
(1872—1949), creatorul tabloului „Marirs" — Urmarea curențiîor marini Oia și 
Kuro I ; h Port mediteraneeam — Drepte în portulan ; 8. Lemn dinto-o arcă dis
trusă ! — Miiserioaasee -rorecfoore de coroăieeior fenicieni ( 9 . La țărm I — 
Renumit navigator olandez (1585 — 1616) — (upa (d catamaran ! ; 10. Frumusețea 
spermei mCsil — Cornbie ( a (ribord ( — ( apt- Crăsrrnr- fab r. uz.( ( 11. Loca li
tote niponă — Intre golful Persic și Marea Caspică — Marinar de operetă, alias 
Ștefan Răzbunătorul ; 12. Cale ! — Un sturion oarecare

VERTICAL : 1. Vestit amiral englez 11599—1657) — Sim^uaccru de delfin f 2.
Perimetru marin ferit — 'Expresionist flamand a cărui lucrare reprezentativă este 
„Marina verde" ; 3 ( Fond marin — „Schîțe marine" — Marîi ( ( ; 4. intemeiero^<J1
flotei militare ateniene : 5. La galere ! — Caricaturist român — ... cel Roșu
aace a ajuns pe mare în Țara Verde (Groenianda) ; 6. Atlas șî Pleim, fiica
'ui Oceanus — Repartizări echilibrate ale lnfărcătp^ilor pe hidroavioane : 7.
ăea|izatorp| arimci aeronave amANe — Aoe I . 8. Tambuchiuri — Peștele Syn-
gnathus ... — ... Aed mb tos vulgari( M . ( 9. E . ( . — ... vînt
bun din oupa : 10. Amic cu ,,Un aăaitar de 15 ani’i — Numele egiptean al
Si riei — Marin Stan ; 11. Fnnahie pescărească — Acești (reg) — Istm canadian ,
12 Navă ^oato de ^dă — ^jpere 1 : 13. seoiei — t^ună (abr.)uămîntp^i|e făgădPlrtel ^ntiu ravigatorll itin evul mediu . 14. M^razn le zic
botmani — O milă marină oe oră.

Dicționar : Tsa, Aki, Ube Rae.

Viorel VILCEANU



LEONID VOROBIOV

Războiul a rămas demult in urmă
N

oiembrie și decembrie au fost luni fără zăpadă. Abia 
în ajunul Anului nou s-a pornit să ningă. De la a- 
miază s-a așternut pe viscolit — nu se mai vedea ni
mic în. jur.

Cînd Kazimir scoase „Gazikul" de pe drumul fores
tier la drumul mare, acesta nu se mai distingea. De jur 
împrejur se întindea cîmpia netedă, fără p>c de urme. Ză
pada batea dintr-o parte, se lipea de ferestrele mașinii, 
iar în față, sub ochii noștri se înălțau troiene lung', -trîmne 
de zăpadă. Cînd am ieșit la loc deschis, viscolul a începu', 
sa sufle turbat.

__Răzbatem oare? — Directorul întreprinde'! L• 
Volkov aruncă o privire îngrijorată spre șofer s’.-si Ir.t »rs» 
din nou ochii spre întinderea de zăpadă.

— Dracu știe, Viktor Ivanovici, — răspunse Kazimir. — 
Trebuie să răzbim, e o zi mare azi. De n-om putea merge 
mai departe, or să înceapă să telefoneze Ia pur.c’u' fores
tier, iar acolo ni s-a rătăcit de mult urma. Insă—.-i n n 
o problemă. Aici trecem noi. cunosc bine drumul, iar ză
pada, deși e afinată, nu s-a strîns prea multă. Dar să vedem 
ce e pe rîu ?...

Kazimir știa intr-adevăr bine drumul, și 
iși croia drum încet, dar sigur, printre troiene

Curînd ajunseră din urmă un dr~mseț. '-■i V— -
intr-un palton lung cu guler de blană și Încâlci: cu pb.a.“. 
stătea în mijlocul drumului, acoperit to~- eu răparti B 
poftiră în mașină. Urclnd, Ciungul z»se bucuros :

— Credeam că n-o să mai treacă mcă o —lățiră APtet a— 
reușit să ies la drum. Mă glndeam că o să tre'x.Lr.ca si 
mă întorc înapoi, pînă a nu se Întuneca. 5: ; x>. rr
noroc !

— încotro ? — se interesă scurt Kazimir
— La Spas, anunță bărbatul. — La un frate. Si Izti.tș*- 

năm împreună Anul nou. Eu sini singur. așa ta
— Pensionar? — întrebă mașinal Volkcv.
— Da, întări bărbatul. — Dar mai și luaez.
Peste vreo trei kilometri, luară Ie mașină o femeie. Er» 

incredibil de voluminoasă în îmbrăcămintea și hi ~iterse 
cu care era înfofolită și părea un om de ripariă. rxfiea.’ 
de copii în drum. Doar ochii Ii sclipeau de sub basma £ 
obrajii roșii de vînt. Femeia mergea spre Reajev. '-ot te 
rude și toi pentru Anul nou. Urcă In .Gazik* cu doua lega- 
turi măricele.

Cînd se apropiară de rîu, se întunecase de-a bcew-. 
Vara aici fusese punct de trecere, funcționa și un bcfe-k 
acum însă și micul debarcader, _ și bufetul» s* căsuța 
care avea grijă de transporturi aproape nu se măi vedezn 
din zăpadă.

Kazimir aprinse farurile, privi îndelung pastghira ^te- 
netedă a rîului pe care vintul rostogolea no: s: r<* trf__- 
be de zăpadă și spuse răspicat:

— Nu putem trece !
Volkov cunoștea bine caracterul îndrăzneț al sote:-— 

său, nu odată îl povățuise, II dojen’se pentru faptele bn 
necugetate. Și înțelese că n-avea nici un sens să plece =sai 
departe. întrebă :

— Și ce vom face ?
— Ce ?... — spuse gînditor Kazimir — probabil că aict 

înapoi nu mai putem trece. Trebuie să așteptăm pina ; niir<- 
Pînă la 6 dimineața. Viforul se va potoli, și atunci va trece 
și buldozerul. Pentru el e un fleac să vină pînă v*a
că va trebui să așteptăm. Intr-una din căsuțele aees~^a 
întîmpina Anul nou. Vom sparge lacătul și vom twwțMa 
Păcat că n-avem și-un brad.

De spart lacătul n-a fost nevoie, căci căsuța era fescn- 
iată numai cu un foraibâr ruginit

înăuntru, de-a lungul celor patru pereți erau lr-nx 
vițe de lemn. In mijloc se aflau o schiță de fier < 
lan, o masă si cîteva taburete. Se găsea chiar si o 
cu un rest de gaz în ea. Vara aici locuiau cei de la tran
sport, primăvara și toamna se încălzeau ce» rare trvea»: 
TÎUI.

In timpul sezonului înnoptau aici și plutașii. ____
Volkov descoperi lîngă căsuța o grămăjoară kns» Le 

căra în casă și făcu focul în sobă.
Femeia se descotorosi de basmale, făcu curat oe mas.-_ 

scoase din legături cîteva plăcinte și o sticlă, i — ‘r:- e*-
vișinată.

— Le duceam nepoților, — spuse ea cu tim dita"
Ciungul își deschise valijoara și pe masă apăru atese n*»-* 

afumat si o bucată mare de slănină. Kaz»mir intră _
o clipă, privi masa și spuse rîzind :

— Viktor Ivanovici, aduc și rația noastră.
Se întoarse cu o st'clă de coniac ș’- cîteva s-,-u.. b". Ju

mate. Fugi din nou și apăru de data aceasta tu c c-rer.ruț'. 
de brad. O înfipse într-o crăpătură a mesei.

— Iată și bradul, spuse el. — Cînd treceam pr»n pădu-e 
s-a agățat de bara de protecție și așa a mers eu r.cț

Se făcu repede cald. Femeia trebăluia la masă. Afară jrra 
viscolul si fluiera în burlanele sobei- Volkov scoase din 
buzunar un mic aparat cu tranzistori, și în că-uiă -e ' -
foarte plăcut.

Sobița se încinsese și călătorii își scoaseră Daltoare e- 
meia se dovedi a nu fi voluminoasă si bătrînă cum păruse

Ciungul aruncă o privire la haina lui Volkov. împodobii 
cu trei rînduri de decorații ț' spune :

— Ați făcut războiul. . .
•— Da, răspunse Volkov, privind costumul nou nouț, ele

gant al Ciungului,cu un singur rînd de decorații. Și adăugă. 
— Dar și dumneavoastră ați fost pe front.

— Am terminat cam repede cu războiul, spuse Ciungul 
arătînd cu o mișcare a capului spre mîneca goală.

Lampa pîlpîia. soba răspîndea o dogoare plăcută In ceai
nicul lăsat de foștii locatari pentru sezonul următor, se to
pea zăpada, picăturile de apă care se prelingeau pe sobă 
sfîrîiau. Era foarte plăcut în căsuță. Și masa căpărase un 
aspect sărbătoresc. Gustarea era gata. Afară viforul se 
zbătea turbat de te treceau fiorii.

— Ei, prieteni ! — Se ridică Volkov cu paharul în mină. Eu 
sint obișnuit să rostesc cuvîntări. Dar acum nu știu ce să 
spun... Intîmpinăm deci noul an. Și nu putem spune că nu-1 
întâmpinăm cum trebuie, deși abia ne-am cunoscut. Războiul 
a trecut. Toți trăim bine. Să bem, deci, pentru ca să fie tot
deauna pace. Să fie toți fericiți, sănătoși și veseli ! Ce să vă 

mai urez ? La mulți ani, prieteni !

Se ridicară cu toții și băură. Umplură a doua oară paha
rele. Prinseră chef de vorbă. Kazimir îi bombarda cu anec
dote, femeia povestea despre nepoți. Ciungul privea la focul 
din sobă și-i asculta.

Cînd fură ridicate din nou paharele. Volkov observă că 
Ciungul are la unica mină doar trei degete. Vru să-1 întrebe 
unde a Luptat, dar II privi brusc in față și își înghiți vorba. 
Ciungul privea undeva. Intr-o parte, dar pe Volkov îl săgetă 
deodată eiW-u neiir.istitor că văzuse această față atunci. 
Bău grăbit, gustă ceva și-și ordonă : „încetează ! toate pros
tiile iți trec pra cap U.

Mai mir.eă ceva, vjs;ir.c •~ac-v-r<ația, dar nu știu cum, se 
ttmea să-i ^-ivească ir :-:h: oe Ciung, deși ar fi dorit. Iar 
acesta verbea oro, ihie și privea mai mult la foc decit 
Ia romes-ecc

ra. mincarea.
o

începură 
R-.ță. Kazimir începu 
rai uștne ciungul. Fe
es dcrmi. își depăna

Cttroa*tă —acaptez trCmpuirea. dar uneori nu-i 
ptșei jtk ri-c ia C. riad er< tsnăr. doar un co
nți ar - . apcltc ri -etragerea u-
rTț:. >:r

Sus»; c-iteac ta zcure pe rras’.a unei rîpî. dincolo 
ee rar» •—i — -vtscr ș» jiz—.•» I: așteptau pe nemți și 
acestea ae — țteară —Nemții erau mulți, foar
te —-Lțl. Cjcxt _ — înteți, pe Volkov îl lă
sară zer-.-c Se mnatu- c» cases trmru riulețul dintr-un sait 
răoerac s. se te secare uățizKto-si hainele si zgiriin-
—>-c fața 6e

afftwvsa. spertă :â 
»vi t- L te»K te-".1 «c si fă» —. a 
zar. » . x • -* .m - ■
etrxK- ie bț'i

S-ae E pag» să tr*«M. tec s-a mers — L-au crezut. Și
a ' țr;ăra ai Lcate a Isșxat bine A ciști-
CM temsriHsusr e ie t»-. d? .«ezatcare In proprii săi

•-X; din grxpă muriseră. — 
c e, cî«â. căpătase o contu- 
^□accea se strecurase de pe

-?tat ce-a

4*

■ri

•*-

toți, in afară de Kazimir, erau som- 
bătător»t și .Cnzikul- o lua cind ir.- 
Farurile prindeau in lumina lor por- 
jucînd în aer. Viscolul bătea In mod

fe—eie. Fa mulțumi îndelung, te dori 
<’rec"ră !vi Kazimir niște 
enervă.

mârur.țis-

T.'w» «sca?» mbcri Ciuneul. Se lumina e bine si S-sasu: se 
---■rt *- —zfv-.dat p*nă la streșini in nămeți. Din '.oate

răsese »e ridica fumul. De aici mai aveai de mers cam vreo 
-----  r-, —err: Cbmeul mulțumi cu demnitate, dori tuturor

_.... an țj.j spuse brusc lui Volkov:
— p—r.tru o clipă As vrc »* vă soun ceva 
T.-r-.ni Sr. spatele mașinii Cerul se limpezea, se simțea a-

-oree-ea gerului.
— —.-ai recunoscut? — întrebă Ciungul la fel de brusc, 

povr--du-T țintă în ochi.
Voikov Isi pierdu respirația și-și simți gura uscată ca de 

ars'.ță
— Te-am recunoscut dintr-odată — continuă Ciungul, — 

deși te-ai schimbat mult. Au trecut atîția ani... Parcă se 
poate uita asa ceva ?

Volkov tăcea, un nod i se urcă în gît. capul începu să-i 
vuiască si nu-i venea în gînd nici un cuvînt.

— Nj te teme. — spuse repede Ciungul observînd starea lui 
Volko-.. Nu te teme. Ce-a fost, a fost. Noi măcar eram ostași 
încercați, 
suporți o 
tine ne-a

Volkov
— EL eata. nu te mai gîndi la asta, — spuse acesta. Trăieș

te liniștit Ai luptat doar și, dorind să-1 liniștească re Vol
kov. adăugă : — N-am să spun nimănui. Ai cuvîntul meu de 
soldat Mulțumesc că m-ai adus. Rămas bun.

Se întoarse șl o pomi spre Spas, afundîndu-se în 
care o mătura cu poalele paltonului. Volkov privi 
în urma lui.

dar tu erai un copilandru, 
asemenea spaimă. Nici nouă 
fost milă. De aceea nici nu a 
nu-și putea veni în fire, se

Un mucos. Cu greu 
nu ne-a fost ușor. De 
tras nimeni dt">ă tine, 
uita țintă la Cinn».

zăpada oe 
mult timp

Traducere de Lîvia COTORCEA și Adriana NICOARA

MAXIM TANK
Să fie lumină!

Pentru ce fraza
„Să fie lumină"

Se zice că-i aparține 
unui oarecare Savaot ?

Doar nu el, după cum se știe
A iscat prima seînteie,
A aprins flacăra
Să se încălzească,
Să-și fiarbă hrana,
Ori să-și aprindă pipa ; 
doar nu el, cu salva zdrobitoare 

a „Aurorii" 
a sfîșiat veșnica beznă ;
nu el, venind cu trusa de scule în sat
i-a spus mamei mele :
— Să fie lumină 1 —
și a lucrat vesel 
făcind, intr-adevăr lumină, 
de Ia lampa lui Ilici.
De aceea, rugămu-ne și azi
după datina veche, <
dar pentru sănătatea celui care

— cu adevărat — 
adus-a lumină.

ROBERT ROJDESTVENSKI

Amintire
Riușorul Tajo 

rîușorul Tajo, lingă Toledo...
Deasupra apelor verzi 

murmură păsări.
Valea cea galbenă — 

ca o farfurie,
Crăpătura de pe fundul văii — 

rîușorul Tajo.

Iar Toledo —
ca o minune încruntată,

ca un îndepărtat ecou 
al unui imn de cavaleri.

Ca aurul spălăcit, 
lucesc palid zalele sale... 
Nu-1 mai aud pe zelosul ghid.
Vocea ghidului

îmi sună-n ajuz ridicol.
Pentru ce mă doare cînd privesc orașul ?
Mit dr demult am pornit către tine, Toledo ’ 
Mi se-m»tiii< ște dorința 

prea tirziu...
Ani» tarea

din no» se ridică
di» pulberi.

Din na» se recită aventuri, la școală 
i» fata Unii.

Cetate,
Mmo» Îndelung 
al InpLitoritor...

Ti ești ca o frsauă pe inimă. 
riBSorwle Tajo__

LEONID MARTINOV

Darul lui Prometeu
Dăruit
\ fost omului.
Focul.
De către Prometeu.
Dar periculoasa născocire
\ fost dată lumii cu perfidie.

Si aerul de cupru al zilei
Si aerul de I'*nă al nopții-
E la fel de rău
Dacă e întunecat precum fonta.
\"rul înconjurător nu mai e bin
Dacă-i plin cu Vnă. chiar și de aur. ~

Dacă norii ii vom risipi.
Va fi lumea mai fericită
Fi-va abia atunci
Dăruit omului
Focul
Lui Prometeu .’
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