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Cînd te încearcă sfiala față de cuvintele mari, din teama de a nu le macula sau goli de substanță, cînd eviți adjectivul și metafora ca să nu sugrumi respirația faptului de viață, îți este anevoie să apeși pe coarnele unui asemenea verb, cum este a ara, socotind aratul o îndeletnicire probă și mai ales trudnică.Am luat parte, totuși, chiar în acest sfîrșit de iarnă cînd tractoarele dormitau în remizele lor, cu brăzdarele de oțel gata ascuțite, la o formă originală de arat, practicată nu în solul înghețat al acestui anotimp, ei în însăși gîndirea unor agricultori care, la rîndu-le, se pregăteau să intre cu plugul în brazdă.Lupta eu prejudecata, cu rutina, cu ințelenirea gîndiril nu s-a isprăvit la sate —■ prin încheierea colectivizării — și nici la orașe, chiar dacă spațiul ei se rezumă la unele unghere. Sedus adesea de romantismul cifrelor ocazionale, semnificative desigur, reporterul — chiar cel în cauză — uită îndeobște cîmpul zbuciumat și accidentat al ciocnirilor, suprapunîndu-i comode peisaje anticipative.Un sat de lingă Bacău și cifrele Iul: G.A.C. Valea Mare, corn. Faraoani, inaugurată în 1961 cu 1288 familii și 2116 ha, în prezent cu 1.534.000 lei fond de bază și cu bune rezultate în producția la hectar. Grajduri, saivane de oi, îngrășetorie de porci, magazii, puiemițe. Un record: doi ciobani din gospodărie, Faroaș Ștefan șl Farcaș loan, au obținut de la turma Îngrijită de el cîte 75 litri de lapte pe cap de oaie I

ferința gata dactilografiată, ci argumente ferme, produse în focul înfruntării cu neștiința și prejudecata. Trebuie să fii un bun vorbitor, un stăpîn autorizat pe materia expunerii și mai ales un fin cunoscător al psihologiei rurale, ca să te încerci într-o asemenea experiență. O înfrîngere echivalează cu ridicolul dilatat de sute de priviri și, ceea ce este cu mult mai grav, consolidează rutina superficial provocată.Constantin Șova, naturalistul, abordează — fără nici un comentariu direct — prejudecata „facerii". E un priceput profesor și cercetător și știe să folosească bine fantezia și atenția asociativă a sălii. Ca să recompună epocile geologice de gla- ciațiune și dezgheț,. cercetătorul apelează la memoria imediată a sălii, in legătură cu jocul anotimpurilor, solicitînd observația directă a țăranului și experiența lui concretă în lupta cu natura.— Bine, dar cum de-a ajuns peștele pe Ceahlău, de i-a rămas urma în piatră ?întreruperea e promptă, dar bine venită. S-a vorbit de urme de pești găsite în munți, lingă stele. Producători și amatori ei înșiși de basme, țăranii de la Valea Mare nu pot trece totuși atît de iute peste un asemenea fapt. Literatura științifico-fantastică a profesorului dusese peștele tocmai pe Ceahlău, iar auditoriul, violentat în imaginația lui, cerea imediat proba. Li ea arată „proba" ... Sygnatus incoanpletus gravat în roca tare a Carpaților Nemțeni, trece din mină în
(Continuata In pagină 4 )
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Cînd ne-am luat, copila mea, 
Era singură cu ea.
Dar aflasem prin vecine 
Neamuri că-ar avea puține, 
Și că toții ei puțini 
Pribegeau printre streini.

Tatălui îi zice soare 
Rătăcind peste hotare 
Luna, după cum o chiamă, 
li era miresii mamă. 
Meșter el și ea măiastră 
Scoborau pe cale-albastră 
Să o vadă pe fereastră, 
Ziua-ntreagă, noaptea toată 
Tot cu gîndul după fată, 
S-o vadă măcar odată. 
Frații ei, cei doi luceferi 
Ațintiți, vioi și teferi, 
I se lasă-n fir cînd coase 
La năframa de mătase.

Vărul ei, ivit în zare-i 
Vizitiu la Carul Mare 
Și-umblâ-n cer după mărgele. 
Sumedenii, mii de stele, 
Cu a nopții paparudă 
Trec prin lac și nu se udă. 
Nașii nuferi fac minuni, 
Rotogoale de păuni.

Străbunice despletite, 
Niște sălcii și răchite.

Și-alte lucruri în bazmâ, 
Șecera și o cazma,
O bondițâ și-o năframă 
Si un talger de aramă 
Cu care o-nzestrase luna, 
Să o aibă-ntotdeauna. 
Și-i văd, parcă fu acuș, 
Giuvaer, și-un cărăbuș, 
Prins în păr, 
Intr-adevăr.

O ceruse de sojie, 
De la trestii, o solie, 
Ca de mare-mpărățte, 
Feți înnalți, cu suliți lungi, 
Cu săgeata să-i ajungi.

Zestrea-i fuse-o legătură 
Cu merinde pentru gură

Insă-n sîn ținea închis 
Un hrisov, scris și subtscris 
Pe o piele de vultur.
Cu peceți jurîmprejur.

Dece, fată, nu-mi spuseși 
Că ești spiță de răzeși ?

1 aprilie 1963.

Cifrele sint verificate, iar averea pe care o reprezintă, sporită prin hărnicia celor peste două mii de colectiviști a ridicat — în același timp scurt - condiția de viață a omului, deschizîndu-i imediate perspective de civilizație și progres. Ruptura de mica gospodărie și leziunile in deprinderi, provocate printr-un asemenea șoc, s-au vindecat și se vindecă treptat, aub evidența avantajelor, sub imperiul noilor deprinderi eo- e-aj» ta curs de fomvme. Eote cert că emul de aid n-a dobindit aceste perne succese prin hărnicie oarbă. Car frua tarea empirică și ir.tere- i.-u tea» unealta lui veche și intre 
i tw zKax-XaUie ale mașinii, acra aâ edopoe rxxle instru- oenaa ăe csxxă. laswfr-r.țat și cu 

-y ir. rodruda lor. S-a clintit er.z — est -r.ă ăerit se pare, a-au pue baaede unet nai înțelegeri.3-_gada grsnțxfică a Muzeului neg.ccai <tn Bacău ține să meargă aici, la Faraoani. Vrea să clintească ceva mai mult, vrea să împingă încă puțin această ușă semldeschisă, care sa va deschide oricum sub presiunea anotimpului nostru social.Plecăm de la Bacău, într-o ultimă zi cu viscoL Martie se mai îngină cu nămeții, intr-o periculoasă inde- ciziune pentru grîie și muriri. într-o clipă, aproape de nămezi, a-a făcut senin?"tlăldura a 'răzbit. S-au trezit și grilele, iar respirația lor verde șl castă a acoperit Valea Șiretului cu un abur suav. Ne-am luminat,, primind această promisiune de soare, dar peste puțin o suflare contrară din nord a înghețat mirajul verde- lui crud, sub un voal aldefos, de brumă.Țin în brațe un dința de mamut. Alături se mai află un craniu de urs polar din glaciațiunl șl cîteva statuiete antropomorfe din cultura Cucuteni. în arsenalul brigăzii mai intră și un topor de gresie lustruit, din neolitic, și o secere dacică, șl cîteva pietre cu urme de pești și gasteropode, recoltate în Carpații Moldovenești. Mă încearcă totuși o persistentă îndoială privind eficiența unor asemenea „arme", gîndindu-mă la interesul imediat al colectivistului din Faraoani față de destinul unei specii terțiare de pește precum 
Sygnatus incompletul sau chiar față de urmele triburilor de dad carpid existente pe teritoriul de an al regiunii Bacău.Cei doi tovarăși din brigadă, naturalistul Constantin Șova și arheologul Iulian Antonescu, director al Muzeului regional, au mal avut asemenea întîlnirl, iar pentru cea de azi au ticsit mașina cu material științific suplimentar.Intrăm in sat.

★Una din sălile școlii - căminul cultural e abia in construcție — e arhiplină, cu cetățeni de toate viratele, care așteaptă în pidoare. Nu mai e loc pe bănci.Aparent, temele celor două expuneri stat fără nld un interes practic, „gratuite" am zice - niște povești frumoase. Prima: „Cum arătau viețuitoarele de odinioară, de pe teritoriul de azi al regiunii Bacău* ; cea de a doua: „Vechimea agriculturii șl importanța ei pentru dezvoltarea oamenilor". Dar sala așteaptă cu încordare, curioasă și cabrată, bănuind tîlcul întîlnirii, pe care ei — cei din sală — ca și cei doi din brigadă — îl cunosc. Fac senzație exponatele Iar brigada e introdusă printr-un culoar de trupuri spre tribuna improvizată, flancată de o droaie de copii.Nu încap la un asemenea auditoriu, nici expunerea seacă nld conferința academică, citită cenușiu șl monoton, după tratat. Aici e o luptă, Iar activiștii co
lectivizării n-au adus la sate con-

Aduse în focarul atenției, noțiunile cele mai clare și rotunde pe care in circulația zilnică a opiniilor le mînuim cu dezinvoltură ca pe niște valori cu apreciere cunoscută, se disociază în felurite, subtile și deseori contradictorii aspecte și înțelesuri, — iar cel care di- zertează asupra lor e const rina să recurgă la nesfirșite și e- xasperante distincții și precizări.Ideea de stil face parte dintre aceste noțiuni care la a- nallză devin subit proteice. Prezentă în toate domeniile artei, de ia cel al pietrei pînă la cel al sunetului, aplicabilă in accepțiuni diferite — personalităților, operelor, curentelor, genurilor sau epocilor, acoep- tînd cu ușurință epitetele cele mai vagi, (sublim, elegant, simplu, etc.) noțiunea de stil irită prin evidența șl totodată elasticitatea ei.De notat amănuntul picant că generații de școlari au învățat și repetat cu convingere formula „le style c’est l’hom- me“ (in sensul că există identitate între ființa cea mai intimă a artistului și modul său de expresie), pe cînd formularea lui Buffon „le style est l’homme meme“ voia să spună doar că adevărurile sint bunuri comune insă modul de a le exprima e personal. S-ar putea discuta insă îndelung, dacă versiunea eronată reprezintă Intru totul o eroare, sau dimpotrivă... și cit... etc. In fața unei teme atît de complicate chiar circumscrisă la literatură și chiar numai la literatura dramatică — rîndurile de față nu îndrăzneso să închege un articol: sint doar note, întrebări, aproximații.O primă observație : în vorbirea curentă șl chiar în crl- 
Uoa literară, raporturi!* dintre

limbă și stil sint echivoce. Se spune : limbă pură, trivială, bogată, neglijentă etc. și se spune tot atit de des : stil pur, trivial, etc. Dar cuvintul considerat nu numai ca mijloc de informare și comunicare, ci chiar prelucrat, transformat în imagine artistică poate fi întru totul identificat cu stilul? Există imagini, comparații, a- nalogii, cadențe, întorsături de frază etc. care se ivesc spontan sub condeiul scriitorului și care fac oa limba lui să se diferențieze de limba curentă. Există deasemenea imagini învățate, preluate ca „frumoase" și care aduc nota zece la compunerea unor elevi silitori. Mulți dintre ei se cred chemați să devină scriitori.Stilul nu se hrănește însă din spontaneitate și memorie, ci se elaborează printr-o muncă a- dînc meditată, adine conștientă și foarte chinuită asupra cu- vîntului și a închegării lui într-o arhitectură. (Parthenonul e frumos în fiecare din elementele lui, dar e suprem frumos prin compoziția lor). Ideea de stil nu poate fi desprinsă de ideea — evident himerică, dar fascinantă și ca atare, timp de milenii, operantă — a perfecțiunii formale, a- dică a unei ordini, a unei armonii artificiale opuse de artă curgerii vieții. Dar ideea de perfecțiune formală (ceea ce nu înseamnă de loc „goală") impune canoane șl canoanele impun artistului o disciplină severă. Teatrul clasic cu rigorile lui de construcție și expresie — dintre care cea a versului nu era cea mai puțin importantă, obliga pe autorul dramatic să 
aibă stil. De unde, cîteva capodopere inegalabile și multe, foarte multe platitudini grandilocvente. Căci împrumuturile 
formale in artă, împrumuturile

de „frumos", sint infinit mai primejdioase decît împrumuturile de idei. Cei vechi na se sinchiseau de loc de originalitatea subiectului socotind că o ideie nu se inventă, ci se descoperă. Paternitatea e relativă. Pe cînd un vers se face. E un unicat, o formă netransmisibilă.In această interpretare absolută a noțiunii de stil, (muncă lucidă asupra cuvîntului și acceptare deliberată a o sumă de constrîngeri In scopul a- tingerii unei perfecțiuni formale) imensa majoritate a autorilor dramatici moderni nu au stil. înlăturarea constrîngerilor, dorința de a sugera șî imita firescul vieții de zi de zi, nevoia de a comunica direct, clar și cit mai repede spectatorului ideile, primatul acordat inspirației, improvizației, fanteziei în dauna compoziției, toate la un loc au instaurat în dramaturgie domnia libertății adică a anti-stllului. E regretabil acest lucru ? Cred că n-are nici un rost ca problema să fie pusă în acești termeni. Era inevitabil. (Și totuși bănuiesc că nu există autor dramatic oare să nu fi legănat ideea u- nei piese ce „ar putea fi scrise", o piesă solemnă și nobilă ca un oratoriu, cu desfășurări somptuoase și lente, ci frumuseți geometrice șî care să a- mintească în armonia ei armonia universului. Atavisme ?)S-ar părea deci că stilul sa reduce în dramaturgia modernă la corectitudinea, precizia, pregnanța și eventual la o anumită poezie a limbii. Ceea ce nu e deloc puțin ținînd seama de neglijența, graba și lipsa de accent personal care dezonorează atîtea dintre replicile noastre. (Intre paranteze fie spus, pentru că a venit(Continuare în pagina 6)
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i (NWieni ca aaalo, la Turda, șt niciodată 
ca acum primăvara — pămintul nu mi i-a 
părut mai frumos.

Mai ’’ întii pământul' vine către mine masiv 
și inform) firi tunet fi arb) insensibil la 
anotimp. Pe urmă, scos de sub prese, se 
alungește) devenind Isubțitie, și-mi trece ne

contenit prin față, tncanjurîndu-mă) ca o linie 
continuă de ecuator. Și abia când omul taie o bu
cată din această frânghie de lut și începe si ro
tească bucata, si-i dea formă și rost — abia 
atund — pămintul începe să-mi placă și simt pri
măvara.

Sub ochii mei se naște un izolator de înaltă 
tensiune. Dar aid, la „Electroceramica" Turda, 
mie mi se pare că de fapt se naște pămintul. 
Degetele omului taie in lut ca sece cuțite de plug. 
Materia supusă, cumpănită In palme, ■ m rotește

după voința și ochii stăpîni ai omului, micul pi- 
mint repetind mișcarea intregei planete, legănat, 
abia simțit. Hublarul — așa se cheamă ca mese
riaș acest om — ii cercetează greutatea, il stringe 
ușor, îndesind golurile, ii dă ultimul contur, 
înainte de strunguire și ardere. De aceste palme 
frământate depinde perfecția și trăinicia izolato
rului de înaltă tensiune, cum depinde recolta de 
cuțitul plugului implîntat primăvara în pămintul 
trezit. Fructe albe, smălțuite, mici planete strălu
citoare — izolatorii de înaltă tensiune îmi aduc 
în minte) deopotrivă, toamna și galaxiile. După o 
ti de lucru, hublarul lasă in urmă o mulțime 
de planete electrice pe care o să le vid înșirate 
pe cerul apropiat, însoțind lumina pe toate dru
murile țării. Tensiunea înaltă a primăverii, tre
când prin mâinile muncitorului, rotunjește lutul 
dându-i rost și frumusețe nouă, și pregătește roa

dele albe, smălțuite, scoase din cuptor, ca dintr-o 
vată toridă. tn fiecare zi la „Electroceramica" 
Turda sint trei anotimpuri fertile și culesul vine 
la sfirșitul aceleiași zile.

Trec, in zilele turdene, prin piața orașului și 
acolo mă intilnesc cu alt chip al pământului, bo
gat și mereu nou. Mormanele de cartofi, de ceapă 
roșie — vinătă, bondoacă și îndesată, merele ru
mene, iernatice puțin sbircite — semănînd cu bă
trânele grase și îmbujorate care le vînd, păsările 
pestrițe cu ochi rotund și sperios, grămezile de 
bota, iute, incendiară, carnea, laptele, untul, toate 
mi apropie de primăvară, aducindu-mă la ea pe 
căile belșugului și culesului. Da colțul olarilor pă
mîntul mă așteaptă înflorit, răsfățat; sint aici 
căni rotunde și sigure de ele, străchini cu srnal-

(Coatiauare ta pagina 4 )



„Pietre kilometrice"
Petre Stoica are mat mult decit orice, o pu

ternică sensibilitate pentru obiectele ce ne înconjoară, pentru aspectele și lucrurile familiare 
ale viefii. Poezia lui se resimte din plin de pre
zența nemijlocită a numeroaselor statuete, flori, 
fotografii vechi, ceasuri bătrine, etc., elemente 
care, desprinse dintr-un context afectiv mai larg, 
capătă in versuri semnificații aparte. Contactul 
acestui univers intim cu realitatea socialistă este 
puternic. Cotidianul socialist oferă poetului nu
meroase surse de inspirație. Reținem, In acest 
sens, ca izbutite ciclurile Diminsața satului. Cadru solar, Siluete și gravuri de epocă.O poezie orientată astfel, spre revelațiile coti
dianului, intîmpină desigur nu puține pericole. 
Unul ar fi al prozaismului, altul al unei tendințe 
decorative, cultivate in sine. Aici hotăritor este 
fluxul liric, atitudinea poetului față de realitate, 
sensul nou pe care-l descoperă in realitatea silnică. 
Ca ilustrare cităm, pentru concentrarea expresiei, 
dar și pentru că poate arunca o punte spre noi 
modalități, poezia Nu pot dormi : „Nu pot dormi : 
mi-e teamă/ să nu ruginească sapa, să nu se ter
mine/ fără mine casa. Să nu se termine / fără mine 
orașul. Dacă snopii/ rămin in ploaie, neadunați?/ 
Nu pot dormi. Chemați-mă / și eu răspund. .Vu po: 
dormi: / Mi-e teamă / să nu ma caute timpul/ fi eu să lipsesc".

M. T.

„Misiunea lui John O’Lea"
Dacă in urmă cu două veacuri Aghiuță luase 

numele de Kir Ianulea, intr-o întruchipare a sa pe 
malurile Dîmboviței, acum pe cartea lui de vizită 
scrie: John O’Lea și personagiul se stabilește In
tr-o nouă existență pămîntească pe țărmul Hud- 
sonului. Totul nu e decit un pretext pentru infăți- 
șarea modului de viață american care se dovedește 
In stare să depășească inventivitatea diavolească Și 
să-l sperie chiar și pe dracu in persoană. Intr-un 
interval scurt John O’Lea cunoaște oameni de 
afaceri și gangsteri, starlete și ziariști, intilnește 
diverse categorii ale unei lumi corupte, lipsită de 
sentimente, unde înșelătoria și minciuna consti
tuie lucrurile cele mai obișnuite.

Cartea lui Minei, „Misiunea lui John O'Lea" 
se adresează tineretului, oferindu-i prin intermediul 
unei asemenea povestiri-pamflet citeva imagini ale 
moravurilor lumii capitaliste. Autorul portreti
zează pe eroii societății burgheze, gangsterul 
Mortimer sau „boss“-ul Steve Rochester III, un 
Gobsek contemporan.

Acestea sini și personajele cele mai îsbutite, 
pentru că altele ca ziaristul Croyden sau starleta 
Lolita rămin din păcate scheme fără viață. '

Cartea nu lipsită de accente satirice interesante 
suferă uneori in ceea ce privește verva. In gaze- 
tele-revolver și in lumea scandalurilor cinemato
grafice autorul putea găsi materiale mal originale 
pentru a-și susține pamfletul. Așa, pe alocuri, to
nul coboară către cursivul gazetăresc.

A. G.

„Ochii"
Volumul „Ochii" merită să fie salutat pentru 

intențiile bune ale poetului de a concretiza artis
tic idealurile cele mai scumpe tineretului din 
epoca noastră. Poeții ca „Nu pot sd stau filei o 
clipă departe", „Melodie de dragoste", „Privesc 
de pe catarg”, sînt edificatoare în acest sens. Tema 
foarte actuală, a apărării păcii primește, în ver
surile lui Leonida Neamțu, nu numai o expresie 
originală, prin citeva motive proprii de personi
ficare a războiului — dar și o rezonanță semnifi
cativă, in poemul care dă titlul volumului, Aici 
autorul, proiectind cu îndrăzneală faptele pe un 
fundal istoric, se află in nota sa cea mai autentici, 
dată de o predispoziție romantici pentru elanurile 
generoate și înalte.

tn alte poezii ale txrfumsdui, Leonsăd Neemțu se 
arăta preocupat să ereteze eoueretă. Reu
șește. deocamdată, ia erprisarea naratei p a prapei (Jn geam frumusețea iarăși oglinzii i se-a- 
chini*. „Vn mir i-. palma fetei* etc.). Poeziile „A 
venit iama”— sau „Noaptea cind*— ni-J arată sen
sibil ș: la specificul citadin al vieții socialiste. 
Intențiile sale nu se realizează insă în alte poezii,— 
(„Cind seara trec", sau versurile care deschid 
volumul) — plate, lipsite de vibrație. O interpre
tare lirică mai profundă a realității ar putea 
orienta spre realizări interesante evoluția liricii 
tinărului poet.

T. M.

alb
negrul

„ASTRONOMIA 
LA ȘCOALA BASMELOR**

Teatrul pentru păpuși nu are la noi un repCrtobiu 
prea bogat. Din rîndul celor oare s-au dedicat aces- 
tui gen, destul de dificil, se afirmă, prin consecvență 
și intenții de a îmbrățișa temele mari ale actualității, 
Valentin Silvestru. Volumul „Înapoief-Ca Zînei minu
nilor pe pămînt* adună piesele pentru teatrul de pă
puși scrise în ultima vreme, multe dintre ele jucate 
pe scenele teatrelor noastre. Pot fi semnalate, ca 
izbutite, piesele : „Necazurile lui Șurubel* și „Mînio- 
suT’; în ambele, autorul reușește să înfățișeze aspecte 
ale vieții contemporane.

DeSpre aceste probleme a discutat, nu de mult, un 
articol apărut în gazeta noastră. Ceea ce a scăpat 
însă din vedere colaboratorul nostru este calitatea 
artistică a mijloacelor prin care autorul pieselor ex
primă uneoti ideile sale morale.

înțelesul moral, caracterul educativ trebuie să re
iasă îimpede din astfel de lucrări. Simbolurile tre
buie să fie fără dificultate înțelese de copii, altfel 
piesa riscă să-și trădeze menirea. Din acest punct de 
vedere piesa care dă și titlul volumului („întoarce
rea zînei minunilor pe pămînt*) poate fl dată ca 
exemplu de artificialitate și platitudine în tratarea 
unor teme importante. Despre ce este vorba aici ? 
De o piesă în care apar elemente de basm pe un 
fundal contemporan, socialist. Această asociere nu 
«te. principial, eronată. Numai că Valentin Silvestru 
urează de clișee, de simboluri aproape întristătoare 
prm convenționalismul lor. Un cioban, care ulterior
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cronica literară

se transformă în muncitor, dezleagă întirtiplător o 
vrajft Veche, și grație acestui fapt, o creangă devine... 
zinfi : zîna minunilor. Zîna S-a hrănit în lungul ei 
somn, cu ,,clorofilă11. Vrînd să-l răsplătească; zîna 
cere ciobanului să-și formuleze trei dorințe. Chipe
șul și hîtrul oier cere mai întîi... o varză cit un mă
gar de mare, pentru că animalul să Se poată hrăni 
timp de o săptămînă cu ea ; mai cere, apoi, ca noap
tea să fie lumină cît ziua etc. — prilej pentru cioban 
de a ilustra puterea umană, iar pentru zeiță de a-și 
recunoaște neputința. Autorul, cum se vede, vrea să 
arate posibilitatea omului contemporan de a stăpîni 
natura, de a realiza ceea ce, în vechime, se credea 
doar de domeniul și competența puterilor suprana
turale. Numai că aceste „actualizări* sînt arbitrare, 
la un nivel artistic extrem de scăzut. Totul pare con
fecționat, lipsit de orice naturalețe. Limbajul forțea
ză adesea originalitatea fără a o atinge. Cităm : 
„Baba Cloanța*, adresîndu-se Lunei : „Piei de pe cer, 
zălude î“ Luna : ^Haide nu mai fi atît de surescitată, 
bătrlnko • Uite, ca să-ți fac o plăcere, îmi acoper 
astâ-seară un obraz** (pag. 114). învinsă, baba Cloanța 
recunoaște că „niciodată n-am învățat cu adevărat 
astronomia la școala basmelor*. Replică membrabilă 
pentru spectatorii teatrului de păpuși. Tonul de di- 
zertăție uscată, plicticoasă, nu este însă recomanda
bil în acest domeniu.

OBIECTIVITATE?
Tribuna a publicat în ultima vreme cronici și ar

ticole critice pătrunzătoare, combative, despre feno
menul literar contemporan. Pot fl semnalate, în a- 
cest sens, articolele in care se fac observații perti
nente pe mat ginea cltorva volume de proză, recent 
apărute. Combaterea psihologismului abstract, a ori
ginalității forțate, din unele scrieri, beneficiază de 
argumente critice temeinice. In același sens pot ii 
citate și unele articole pe marginea poeziei.

Un articol care contrastează cu spiritul acestor in
tervenții critice ne pare a fl cel semnat in nr. 9 a.c., 
de Ion Rahoveanu : Pătrundere Șl Obiectivitate. Au
torul lși propune să arunce o repede ochire asupra 
criticii de poezie, la ora actilală, ihsoțihdu-și obser
vațiile cu atribute și clasamente definitive ; generos 
cu unii (..pricepere și matură finețe", ,.aleasa colo
ratură sufletească", „dozînd minuțios elogiile șl ves
tejirile" etc.j.I. Rahoveanu este necruțător cu alți 
critici, anulind, pe pildă printr-o singură trăsătură de 
condei, activitatea meritorie a unor critici tineri (pen
tru că, subliniază acerb I. R„ aceștia „nu aduc un 
fond propriu evident, caracteristici ale personalității 
lor și o reală sagacitate").

Discuția despre poezie este, iarăși, văzută din ă- 
celași unghi subiectivist, lesne de înțeles dacă ne gîn- 
dim că semnatarul articolului este șl autorul unui 
volum de versuri care, la vremea lui, a fost analizat 
(șl criticat pentru unele din laturile lui discutabile) 
tocmai — ce inttmplare i — de criticii admonestați 
sever in îrticolul „Pătrundere și obiectivitate".

Tudor ROTARU

SCRIITORILOR
Cartea cuprinde o serie de schite reușite, abordlnd aspecte variate ale actualității noastre socialiste. Autorul reușește să O- glindeasca In ele omul nou eu frimlntărtle sale, cu problemele ce se nasc in munca sa de zi

La discuție, au participat scriitori, critici literari, redactori. Cel prezențl au făcut autorului o serie de observații prețioase In legătură cu munca sa viitoare.Astfel de discuții, legate de munca autorilor de limbă germană din r.p.b., vot avea loc și pe viitor.

TUDOR ARGHEZ1 TABLETA

argument
Impresionată că de la 40—50 de ani nu m-am inecat în cerneală sau că nu mi-a secat călimara și că încă nu mi s-a cocoșat condeiul, dar că la 83 cîți mi se împlinesc peste vreo 60 de zile mai pot sluji versurile și proza fără bălăngă- neală, O anumită grijă de antologie determină prieteniile aproximative, de care mulțumesc foarte, să ancheteze discret și pe departe, prlnprejurul familiei, dacă nu cumva producția literară de azi aparfine unei epoci de ceea ce ele numesc cu un eufemism convulsiv, tinerețe.Bolnăvicioasa curiozitate trădează regretabile lipsuri fundamentale de intuiție și discernămînt. — Inteligenta s-ar circumscrie pe zone circulare de sevă, intercalate, ca în trunchiul copacilor mari. E dureros că dezvăluite în intelect, circon- voluțiile interioare se vădesc în- cilcite și mate.De pe la vîrsta de 16 ani, cînd mă căzneam la pllvitul în genunchi al buruienilor aspre din Latium, inauguram pe scoarța caietului meu de școlar greoi, zicala lui Apelles : Nulla dies sine linea, transmisă mal departe copiilor mei, care începeau să descifreze pe Tacit, și de atunci n-am pierdut, intr-adevăr, nici o zi și nici o noapte, nici intre călugării noștri, nici între -Iezuiții și Cordelieril de pe Sarina, nici cărînd cu spinarea în halele din Paris sau vinzind ziare cu brațul in Montmartre, fără să încerc fraza și cadența 60 de ani în păr. E o lungă și penibilă ucenicie, valabilă continuu pentru datoria obligatorie și confidenta literară...

Am învățat să cred că starea de vocație și, aș zice, de Artă, comportă niveluri multiple, variate și atmosfere gradate succesiv dar solidare. E de ajuns să-fi alegi nivelul la cota gîndită și te regăsești, pe teritoriul substanței, egal cu sine-ti întotdeauna.După cît înfeleg, șl înțeleg cîte- odată bine, ambianta vie a expresiei, populată de roiurile de efemere dimprejurul globului de lampă al lunii pline, în locui prezentei in viafă și al rînjetului semîadmirativ, ar prefera sinceritatea unui necrolog lacrimogen. Dar pentru această condiție de toleranță, cu toate infirmitățile mele, nu mă simt preparat, să o satisfac. îmi pare foarte rău că trebuie să mai tulbur o vreme somnul și tihna de la troacă.Citeodată am căutat să consolez fatalitatea antidatînd intenționat unele colaborări, după cum făcui și în numărul precedent al Gazetei de față, cu stihurile Tecla, puse tn sarcina volumului Flori de mucigai de odinioară. De altfel, mă socotesc drept ceea ce și sînt, un începător întirziat și un perpetuu debutant.însă cind secția de lirici cu scă- zămînt a unei edituri îmi propune o sugestie derizorie și-mi cere să schimb la un volum în curs de imprimare, titlul Poeme noi cu altul. invechindu-mi-1 pe cel autentic și recent, asemenea solicitări, pe furiș agresive, de abdicare prin ieftinire și rabat de talcioc, mă stupefiază.
25 martie 1963.

Aceste versuri noi ale lui A. E. Baconsky cresc aproape toate dintr-un motiv liric central. Poetul cîntă o uimitoare prefacere, pe care singur socialismul e în stare să o săvîr- șească : țara și oamenii ei ies din noaptea înapoierii milenare pentru a intra cu o fantastică repeziciune în universul celei mai înalte civilizații. In jur au Ioc astfel întâlniri surprinzătoare de vîrste ale omenirii. Poetul ascultă vrăjit cUm „linii de înaltă tensiune fluieră noaptea-n cîmpiile Dunării". Romînla străveche „sălaj de albine sălbatice" se Îndepărtează tot mai mult, odată cu cele dinurină semne ale hotarelor între ogoare, cu „cele din următăceri, îndoieli, neîncrederi", cu „Umbrele celor dinurmă bordee din care smulgea vîntul nocturn silabe de trestie" (Cele din urmă). In toată materia irumpe febra devenirii. Peisajul trădează presimțirea înfățișărilor sale viitoare. In această surprindere de zvonuri ale grandioaselor creșteri istorice intuiește Baconsky o sursă originală de poezie solemnă, fastuoasă și totuși simplă, fără aproape nici o podoabă metaforică, scriind :
„Aud orașele mari care dorm în nisipuri și codri, 

Aud așezări viitoare ce dorm ghemuite în stînci, în văzduh 
și-n tăcutele nopți ale minelor.(„Voci din necunoscut")Poetul însuși se simte un om a două vîrste istorice. Născut Ia această „răspîntie roșie", e,l c-un ochi mai vede „amurgul", Iar cu altul „dimineața răsărind din neguri". Profllu-i constată că „seamănă jumătate cu luna / jumătate cu șirul de cai dispărînd în trecut". (Liniște nouă). De aici și o lirică a risipirii cețurilor din suflet, a destrămării negurilor interioare, și a dobîndirii calmului oamenilor, pe care au încetat să-l chinuie, „gîndul că nu (vor) putea fi mai mult decit cei dinainte, că toate vor fi ale celor mai puternici, maimari / Și neîncrederea și îndoiala ori teama de cele ce vin din afară, / Și pustia părere de rău după cele visate cîrid- va“. Descoperirea certitudinilor existenței în munca eliberată de exploatare o cîntă așadar Baconsky și versurile lui fixează un astfel de sentiment unanim, cînd oamenii văd noile lor așezări și „surîd în această țară străveche". Poetul le Urmează exemplul, desfăcîndu-se de o lume a nopții și a somnolentei vegetale:......Am trăit în păduri, — spune elȘ!-acum, iată, mă-nalt și mă scutur de ierburi, de frun26 uscate, de ploi și de propria-mi vîrstaMă ridic în lumină și vorba ce-o spun e adio,Spun adio tăcutelor sihle silvestre,Spun adio, adio pădurilor....Șl mă duc mlstUindu-mă-n soare..."(„Spun adio pădurilor11)

Idee* artistică de ta care pleacă cele mai multe poezii din volum e generaasi și aatorul izbutește să o eoneretisete în nu puține versuri de autentică și nobilă vibrație sufletească.O apropiere sensibilă de realitățile vieții și de actualitate a dat aici roade incontestabile. Volumul aduce o decantare a poeziei lui Baconskf de prețiozități, dacă nu intru totul, intr-o măsură eonsăderabilă. A crescut simțitor și substanța acestei linei. Apropierile și contrastele asupra cărora se oprește poetul sînt adesea revelatorii, au • reală încărcătură de semnificații istorice. Reminiscențele din Blok („O, Rominie,_. visătoare în zdrențe, in poala căreia de atâtea ori fruntea mi-am odihnit...") nn scad originalitatea poemului „Cele din urmă", tulburătoare proiecție a telului colectivizării agriculturii pe ecranul istoriei. O egală intuiție a sensurilor mari, pe care le au în existența nației noastre, prefacerile revoluționare ale socialismului, o conține ideia „Harpei electrice", întinsă peste Bărăgan, pariind prin cablurile ei de înaltă tensiune, „sunete, ritmuri prelungi, reveniri disonante", „muzica noilor vîrste ale țârii". Un omagiu mișcător adu clasei muncitoare e imaginea cerului de stele subteran, pe eare-1 închipuie minerii in adineurî cu lămpile lor. Sugestia e a altui sistem de orientare, mai sigur decit toate, implintat in inima pămintului. (Asemenea stelelor). Asociații bogate in ordine reflexivă, stîrnite de o realitate, care se transformă uluitor sub efectul muncii constructive, aduce ciclul „Imn către necunoseuți" mai ales cu poemele : „Femeile privesc schelăriile noilor case" șl „Descîn- tec pentru vîrsta mulțimilor". Primul trimite inspirat gîndul către legenda meșterului Manole, aplicind-o ingenios atâtor vieți femeiești «idile in pereții mucegăiți ai cocioabelor din cartierele sărace ; ultima! e pătruns de toată gravitatea bătăliei pentru prelungirea existenței omenești. In direcția meditației pe teme mai personale se înscriu acordurile stinse din

„Panta Rhei" (admirabila „Rugă tăcută" : „Mă rog luminii să cbVbiti ’/ Umblîfid peste pădure ca 6 boare 7 Brazilor adormiți mă plec să Ie sărut / Bărbile lungi — frunzișului căzut / Pașii mei rari ii povestesc în șoapte / Spaimele cerbilor de miazănoapte"...) după cele tumultuoase din „Dans în Octombrie" (neîmpăcatul „Tu, care-ai fost" : „Tu eate-ai fost odată, iu, care ești, tu, care 7 Vel fi — adesea iarna, plecînd în taină ochii, / Duioasă-ntrezări-vel, căzută la picioare, 7 Umbra-mi licăritoare ca solzii unei rochii. Va fi tăcere-n preajmă — și dincolo de geam / Ninsoarea de departe, venind ca o pădure / Dusă de vînt — și-al serii hotar ce-1 atingeam / De-atitea ori cu aripa, din nou va sta prin Soare 7 închipuiri prin albul pierit și întinat..").„Imn către zorii de zi" e un volum de maturitate. Cu ardențe lirice ridicate pină la incandescență, cu puține piese care intrate in văpaia poeziei nu se aprind sau scot o flacără chinuită și mult fum, el constituie o biruință repurtată de autor asupra tendințelor care l-au împiedicat nu odată în 

trecut să-și valorifice pe deplin talentul. Am de făcut totuși citeva rezerve. E evidentă, în acest volum — cum spuneam din capul locului — apropierea poetului de realitate. Interesului incontestabil pentru opera desăvitșirll construcției socialismului în țara noastră, adică pentru însăși desfășurarea revoluționară a vieții din jurul său, 1 se datorează ideea artistică interesantă și nouă de la cate pleacă aici Baconsky, ca și formula lirică originală pe oare o adoptă. Întâlnirii acesteia rare a două virste foarte diferite dih istoria omenirii nu 1 se adincește însă destul natura particulară. In definitiv și marșul tehnicii capitaliste poate face ca tn regiuni arhaice să apară pilonii rețelelor de înaltă tensiune și ca în mijloeul unor așezări străvechi să răsară deodată seninele civilizației moderne. Sigur că prin o mulțime de detalii și prin chiar tonul poeziilor sale, Baconsky sugerează că în socialism procesul acesta capătă o fbrtnă deosebită, nu se face prin dislocări sălbatice, prin presiuni strivitoare. Tot ce e experiență prețioasă umană se păstrează, se asimilează operei constructive noi. Dar nu lipsesc nici antagonismele ireductibile, care nu se rezolvă deeît prin luptă. Marx și Engels arătau încă în urmă cu un veac că „revoluția comunistă este ruptura cea mai radicală cu relațiile de proprietate moștenite din trecut;cursul dezvoltării ei se produce ruptura cea mat radicală cu Ideile tradiționale" (Manifestul Comunist). Socialismul nu este rezultatul unei simple creșteri organice. El se constru
nu e deci de mirate că în

iește printr-o neobosită activitate revoluționară pe toate tă- rîmurile.înclinat să scoată în evidență cum lumea socialistă înlesnește tarmelor de viață patriarhale să facă un salt istoric, fătă să-și sacrifice ceea ce constituie Zestrea lor de omenie, cum primitivitatea frustă descoperă civilizația fără să mai tteacă prin procesul de mutilare sufletească, pe

care-l presupun relațiile capitaliste, poetul împinge viziunea liifcfufilof câtfe o reprezentare cam idilică : „Păduri de păstori adormiți se ridică din umbră și vin / Cîntind pe drumuri inundate de lumină". Uneltele au „un murmur blind", „toți șî toate se duc undeva strălucind în albastru". Mișcarea se petrece într-un fel de somnie generală. Poetul Vrea Să sugereze ideia prefacerilor treptate, interioare, printr-o operație vastă a istoriei, printr-o acțiune plurală și imperceptibilă imediat. Dăr tocfnai aici gtfrșeștc abShluti- zînd anurilite aspecte partiSUlare, Sfii „toHu Și tdate «Sg duc undeva strălucind în albastru". NU doar o mtiitică sithfo- nifcă prezidează aceste prefaceri și îfi desfă^Ui-areâ lot SC aud adesea strigătele luptei, „disonanțele" de care poiU6iifește Baconsky, dar pe care omite să le măi îttfegisifăze. fclfclul „Doină de seară" aduce ideia că mUnta pașnică, celebrată în volum, ar putea întîmPlfia și ativet'Sltăfi. Dat veHttHfe grupate aici se leagă prea țltițin de fCSt, că de âtifet și fctile intitulate „Orașul eroic".

Forțele ostile socialismului sînt văzute izvorind eTrclpsiv din visurile nesăbuite ale „războinicilor de pe Rin" și autorul le prezintă autocontemplindu-șt pe un Ion elegiac repetatele înfrîngeri. Viziunea idilizantă împrumută ușor reprezentări organiciste. Poetul e tentat să vadă totul „cres- cîrtd", ca plantele în lumină. Lumea se vegetaiizează astfel pe nesimțite. Termenii de referință curenți devin „pădurile Dornei", „salcâmii umili", „seva multă, care pătrunde-n cîm- puri și în muguri", „iarba căruntă", „somnul liniștit al frunzelor". Universul imagistic se contaminează de reprezentarea idilică a dezvoltării sociale. Anumite clișee poetice intervin acolo unde imaginea realităților nu e deajuns de concretă și se complace să se păstreze în estompa reveriilor. Desigur aceasta se petrece doar uneori și impresiile poetului sînt în genere vii și pline de prospețime. Primejdia alunecării în clișeul livresc am amintit-o, însă fiindcă vine dintr-un anume gust pentru poză. El a introdus nu puține note de artificialitate în creația mai veche a lui A. E. Baconsky. Stă- pînită acum, această dispoziție se mai resimte pe alocuri în preferința pe care o arată poetul expresiei „distinse". Așa apar formulele cu efecte Încântătorii garăntate dinainte sau cii reverbații imagistice „nobile", oriunde silit plasate. Vreau să spun că există o asemenea recuzită poetică la care Baconsky face apel uneori, deși expresia directă străbătută în cazul lui de o autentică sensibilizare, de O eufonie fericită, ar suna mai personală fără atâtea „penumbre âle somnului", „profile caligrafiate", „străvechi turnuri gotice" „urme fosforescente", „zări . verticale"; „copaci singuratici", „artere de aur", carfc poartă „sîngele toamnei". Un asemenea stil „distins", în stare să sufoce poezia, crein- du-i o atmosferă supra-eterată, intervine de pildă de la început în „Gîtul de lebădă"Toate mîhnirile mele demult le-am înfrînt —N-a rămas decît lemnul viorilor sfărîmate, Peste care noaptea dansează diavolii goi ;Mina mea caută gîtul de lebădăAl ultimei tristeți care se-ascunde.Unde e vara ? Iată-i parcă umbra.Iâtă-i coroana de vise, iată-i urma lăsată Pe-aceste dale de granit, iată-i făptura Impietindu-se printre cuvintele versului meu.Baconsky cel adevărat nu e aici, ci în altă parte, în versurile fluide și totuși agitate de marea dorului schimbării, a eternei prefaceri întineritoare din „Imn către neliniște", dacă trebuie să dau un exemplu.
Ov. S. CROHMALNICEANU

ERATĂîn crdtiii'â la voi. Poezii de Al. Philippîde, col. 1, paragraful 1, rîfid 16—17 sc va cili : „oricîl de contestabila este această disociere dficîtă gratiiilale își asuină...“, col. II, paragraful 4, rînd 4; fcUn peisaj’ mof-al supus...".
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tinerilor
Tinerilor, voi suavi lungani, 
existența voastră cea melodioasă 
iscălește farmecul acestor ani 
pîinea parc-o face mai gustoasă.

Ce-au visat bătrînii luptători, 
sîngele jertfit să schimbe-o lume 
s-a-molinit de zece ori 
și-i firesc acum ce-a fost minune.

Chipeșă, de-aceea, fantezia voastră 
are-n ea un nu știu ce tulburător; 
pentru crinul lunii, cristalină glastră 
pusă-i la fereastră-n văzul tuturor.

Și de-aceea poate, primăvara 
mai curată-i și mai fragedă prin ani.
Vă privește-ndrăgostită țara 
tinerilor, voi suavi lungani

cîntec
de dimineață
Stau în jurul meu, în cercuri tot mai largi, 
cerurile mov și cerurile-albastre 
Unele sînt clare, altele sînt vagi...
Și-mi mut pasul și cu el se mută 
cerurile mov și cerurile-albastre, 
care-mi mușcă fața și-apoi mi-o sărută.

Mai rămîn mirat, și-o ațipire 
duce rînd pe rînd, din trupul meu, 
ba o mînă, ba un ochi subțire, 
într-o liniște fără culori, mereu.
Dar mă strigi, lumină, și-n timpane 
glasul ca la geamul înghețat irumpe, 
se ivesc mirate, diafane, 
capete - și ochi și tîmple

Sar din somn prea repede și prea grăbit, 
stînd aproape fără trăsături 
pînă cînd mă dibuie, m-a și găsit 
masca-ntîiei tale dulci făpturi

Și-mi încerc din nou, puterea-ntreagă: 
cerurile mov și cerurile-albastre 
rînd pe rînd, de ele înse!e mă leagă 
cînd cu toatele și cînd sihastre, 
cu-n odgon de nevăzut, în care 
se prefac iar, rînd pe rînd, 
sentimentele din mine-n revărsare, 
colorînd, arzînd, sfrigînd.

fugă-n re minor, 
de Bach
Voi, raze de lumină, ducînd în vîrfuri 
planetele-unui soare răsărind 
pe cerul sufletelor noastre

Aeriene paturi pe care 
speranțele-n odihnă, 
devin realitate

0",'voi sunete
gravide
de frumusețe

.Trec căprioare străvezii
fugărite
prin codrul tuburilor mari de orgă.

pentru că înot 
și zbor în sus
Pentru că înot și zbor în sus, 
abia mă mai ajung din urmă 
amintirile
ca niște bule de aer, undele 
mișcătoare

...Globuri străvezii, globuri reci 
luminate și întunecate, 
azvîrlindu-mi pe grumaz 
cîte un trup de-al meu aburind, 
rămas din adolescență...

Pentru că înot și zbor în sus, 
voi îmbrățișa luna
sau, poate, un trup de-al meu viitor

Cînd fac mișcarea înotului 
înapoia mea se revarsă ondulînd 
oceanul cu pești, 
dar înoată din mine doar tălpile, 
gleznele.

Cînd gestul aripei îl fac, 
se prăbușesc înapoia mea 
cascade de aer, amestecate cu vulturi, 
dar numai pălmile-mi sînt în zbor, 
numai linia vieții.

Pentru că înot și zbor în sus, 
mi-e tîmpla-mpodobită de speranțe 

ta pieile roșii de pene
și fruntea mea se află mereu, 
în ceea ce va fi
iar trupul, în ceea ce există.

Pentru că înot și zbor în sus
voi îmbrățișa luna
sau, poate, un trup de-al meu viitor 
căruia-i sînt
amintire, urcînd și arzînd.

evocare
Era un soare de pe vremea 
covrigilor cu susan
Cu puțin înainte de-a se însera, 
fiecare rază a lui 
mirosea aromitor 
ca șorțul mamei.

Naiba știe cum de mă rătăcisem 
pe cîmpul plin de pietre, 
de bălării și de bucăți de var, 
în spatele zidului înalt pin-la cer 
și de cărămidă roșie, 
al fabricii de sticlă 
căzută în ruină.

Era o scară de lemn, 
agățată de zid, 
foarte lucioasă și tocită. 
Și nu vă puteți închipui 
cu cîte răni plăcute m-acopeream de glorie, 
învingînd în duel 
pe vestitul cavaler Bayard, 
a cărui poză o rupsesem dintr-o carte !

Țipătul berzelor rotitoare, 
lăsa pîn’la urechea mea un ofgon, 
și eu mă cățăram pe el, în soare, 
și-aici - o, voi, aventuri viitoare, 
pînă cînd, la înserare, 
ding-dang, ceasul primăriei cel mare, 
mă alunga cu o zare, 
cu o miraculoasă și tremurătoare zare

„.ding — dang, și fugeam, chiuind, 
filfîind, aburind, 
cuprins de mirare
Ding - dong, de o mare mirare, 
că nici una din răni nu mă doare.

melodie 
povestită
Sprijineam dungatul aer, 
între ochii tăi și-ai mei, 
sprijineam dungatul aer 
al acelei după-amiezi 
cu frunze galbene-verzi.

între dulcile timpane, 
sprijineam un sunet lung.
Degetele diafane 
îl ating și parcă smulg 
d~ ființa auzită a secundei *
de atunci, 
trupurile noastre lungi.

Ce frumoase și ce line 
suitoare-n înălțime 
Și cu mantii lungi de nori, 
cu stele la subțiori...

visul unei nopți 
de iarnă
Apărea în stele dințate, 
chipul tău de atunci, numai contur. 
Nopțile tale, în nopțile mele.
Stăm lungit pe zăpadă, privirea 
îmi hoinărea printre cetini, în jur.

Și nu mi-era frig. Dimpotrivă.
Abuream tot ca o pîine albă

Stelele mă priveau curioase. 
O, tu, carne a mea visătoare, 
o, voi, fosforescentelor oase.

Tot viitorul călătorea, călătorea, 
de sus, de sub norii cei nevăzuți, 
pe fulgii cei albi, căci ningea, 
dragostea mea i-apăsa, apăsa, 
și ei mi se topeau în răsuflare.

Pîn'la genunchi mi s-ar fi scufundat piciorul 
dacă-aș fi vrut să calc peste gheață, 
pînă la cot mi-ar fi intrat mîna 
de-aș fi voit să mă sprijin mai bine, 
de trunchiul bradului de lîngă mine.

Dar eu abuream trîntit în zăpada 
ce se topea, mi se topea sub trup. 
Apoi se topea pămîntul și piatra 
și m-aș fi agățat de cer 
dar mi-era teamă că-l rup.

Astfel ajungeam în fundul pămînfului 
tăind, cu trupul, un con de vulcan 
Stelele, capete fără trupuri, 
mă iubeau, lunecînd simultan 
pe-o secundă cît ora, pe-o oră de-un an.

E iarnă și eu stau întins pe sub cetini, 
și miezul de lavă îl iau și îl pun 
sub creștet, și tot nu adorm.
Și, înfr-una, 
din mine spre tine răsar și apun.

cîntec 
fără răspuns
De ce fe-oi fi iubind, femeie visătoare, . 
care mi te-ncolăcești ca un fum, ca o viță de vie 
în jurul pieptului, în jurul tîmplelor, 
mereu fragedă, mereu unduitoare.

De ce te-oi fi iubind, femeie gingașă 
ca firul de iarbă ce taie-n două 
luna văratecă, azvîrlind-o în ape, 
despărțită de ea însăși 
ca doi îndrăgostiți după îmbrățișare...

De ce te-oi fi iubind, ochi melancolic, 
soare căprui răsărindu-mi peste umăr, 
trăgînd după el un cer de miresme 
cu nouri subțiri, fără umbră.

De ce fe-oi fi iubind, oră de neuitat, 
care-n loc de sunete 
gonește-n jurul inimii mele 
o herghelie de mînji, cu coame rebele.

De ce te-oi fi iubind atîta, iubire, 
vîrtej de anotimpuri colorînd un cer 
(totdeauna altul, totdeauna aproape) 
ca o frunză căzînd. Ca o răsuflare-aburită de 

ger.

nevăzute 
flori
P'ante mătăsoase, nevăzute flori 
sînteți voi, gîndurilor, 
voi, visurilor, 
crescindu-mi din frunte 
ca dintr-un cîmp.

Și vin nopțile de vară 
și pi scurile lungi ale razelor 
vor, în zadar, să le smulgă 
E o luptă-ntre pămînt și stele 
o, e-o minunată luptă-ntre pămînt și stele.

Plante mătăsoase, nevăzute flori 
sînteți voi, gîndurilor, 
voi, visurilor;
cu cît vă ridicați mai svelte,
mai biruitoare,
mai fluturătoare în lumină, 
trupul cel vînjos, 
se afundă în pămînt 
ca o temeinică 
rădăcină.

elogiul muncii
E timpul des
ca o sprinceană de bărbat,
e timpul pretutindeni des 
unde-mi duc inima și unde mi-o abat.

Sonda de fier, schela de lemn, 
înghesuie în ea un timp dedat 
creației, sub cerul demn 
azi nouă muncitorilor redat.

Nici firul ierbii zvelt și amărui 
nu-i singur ca la începutul lumii 
ci întreit în el, e timpul lui, 
de mîna mea ce l-a sădit minunii.

desen de ion vlad
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ALEXANDRU SEVfR
Noul Onești s-a înălțat pe aria vechiului tîrg, prin dispariția treptată a acestuia. In oei cîțiva ani de cînd se construiește, noul și vechiul O- nești vor fi cunoscut momente de conviețuire. Astăzi, ca să reconstitui ceva din vechiul tîrg nu-ți mai a- jung amintirile localnicilor ; trebuie să răscolești cine știe ce fototecă sau să ți-1 imaginezi după chipul și asemănarea celor cîteva case obosite, uitate undeva printre dărîmături și blocuri. Nu prea departe de noile clădiri, asaltată de valul crescînd al noilor construcții, cu nouă etaje, o veche paragină mai adăpostește încă centrala telefonică ; dar palatul local al telefoanelor, înălțat în mijlocul orașului, svelt și elegant, făgăduiește deja cu noua sa aparatură o prezență activă.Pînă în cîțiva ani, o clădire veche care să mai slujească la ceva, măcar unei comparații, va lipsi probabil cu desăvîrșire. Transformarea este de pe acum atît de radicală, incit poate nici n-ar fi drept a socoti că Oneștiul nou îl continuă doar pe cel vechi ; de fapt îl înlocuiește. Din vechea așezare nu a mai rămas — se poate spune — decît numele și substantivul derivat: oneștean.Dar pînă și numele are azi o altă rezonanță, ca și cum în cuprinsul unui vechi clopot s-a turnat un zvon nou, mai bărbătesc și mai tare. Cît privește „oneșteanul", nici acesta nu mai e ca altă dată, un ins incert între suman și surtuc, un tîrgoveț cu umbra unui țăran. Oneșteanul de azi e de regulă muncitor și chimist.Iar Oneștiul e un oraș crescut atît de repede, încît cele mai vechi dintre noile clădiri n-au avut timp să imbâtrînească, iar ultimele construcții le împrumută, datorită unui raport de simpatie arhitectonică, ceva din strălucirea prospețimii lor.

OameniiVechi cu adevărat e numai pămîntul, vechi sînt drumurile, riturile și vînturile lui. Aici se întîlnesc drumuri care leagă Transilvania de Moldova ; aici se varsă in Trotuș : Tazlăul-Mare, Cașinul și Oituzui ; aici Austrul de la vest, Băltărețul de la sud și Crivățul își dispută cerul și anotimpurile. Dar cît de vechi ar fi pămîntul și legile lui, cine poate să prevadă tot ce-i in stare neastîm- părul creator al omului ? Drumurile le poate asfalta cum a asfaltat minunata șosea către Brașov ; rîurile le poate domestici, așa cum a regularizat ’ apa Cașinului. De ce n-ar schimba emul intr-o zi, de va fi nevoie, chiar și regimul vînturilor ? Oare marile rafinării și combinate chimice cu care oneșteanul concurează laboratoarele complicate ale naturii nu sint ele însele, unul din miile de semne ale acestei puteri noi cu care omul transformă natura și se transformă pe sine ? S-ar zice că de cînd a întins un deget printre stele, omul nu și-a consolidat numai conștiința puterii sale, ci și-a confirmat parcă din nou — obligația, contractată odată cu primele salve ale revoluției socialiste, de a deveni el însuși, demn de marele lui destin.
Inginerul șefVlădescu Nicolae a fost dulgher. Azi e inginer-șef al șantierului.Iși răsuoește buzele parcă ar vrea să reprime cu această mișcare orice

emoție a inimii; își pleacă o clipă pleoapele : ai zice că încearcă să adune undeva, pe un ecran interior, imaginile unui zbor fantastic.E o depășire, o înălțare, o transformare. Acum 19 ani ar fi fost tot atît de irealizabilă ca un salt de pe o planetă pe alta. Uluitoare, la urma urmelor, nu e posibilitatea implicită în natura omului de a deveni; uluitoare e viteza și natura transformărilor.Există o întreagă tehnică a stimulării plantelor : li se poate grăbi creșterea, li se poate modifica structura, li se poate dărui o nouă floare, li se poate împrumuta o altă culoare, li se poate altoi o gingășie în plus, li se poate propune un alt parfum ; îți poți oferi un rod mai bogat și o nouă frumusețe. Dar omul ? Orice transformare angajează soarta întregii sale ființe, echilibrul său intim, cu o putere *n care acționează întrunite și desbinate forțe atît de complexe, încit probabil că niciodată nu vom putea prevedea și descifra exact toate prefacerile psihologice, morale și intelectuale.La 25 de ani, Vlădescu era încă dulgher. Așadar, 25 de ani din viață s-a știut un om modest, pe un anume făgaș ; pierdute pentru învățătură păreau aptitudinile, suplețea și disponibilitatea anilor prețioși ai adolescenței. Dulgheria era deja, cu siguranță, o ocupație de 10 sau 15 ani. La vîrsta asta omul știe destul de bine ce este, ce vrea, ce năzuiește; spiritul, oricît de vioi și de suplu, se împacă mai greu cu schimbarea; nu mai așteaptă pentru propria sa devenire răsturnări totale, chiar dacă uneori Ie visează ! Și totuși schimbările au venit.Distanța dintre ceea ce era un om modest, oricît de înzestrat, și ceea ce năzuia ei să devină, oricît s-ar fi străduit, distanță odinioară cu neputință de străbătut, sau străbătută doar în cine știe ce împrejurări excepționale, uneori cu efortul succesiv al , cîtorva generații — a fost parcursă acum în cîțiva ani. Sînt acestea recordurile Revoluției. Numai cîțiva ani în viața unui om ca Vlădescu s-au dovedit deajuns pentru a-1 înălța la un alt orizont, pentru a-1 înzestra cu o nouă înțelegere a lumii și a culturii ei, pentru a sădi în el o nouă ambiție, pentru a organiza în el un nou e- chilibru, pentru a-i solicita o contribuție superioară. De ce să ne mirăm atunci că o asemenea amintire poate să aibă ceva din puterea înălțimilor de a hărăzi o clipă de amețeală ?Că asemenea salturi în viață, cu ecou infinit prelungit în conștiință, au găsit întotdeauna oameni înzestrați, inteligenți și tenaci care să le realizeze aceasta e, neîndoielnic, a- devărat. Dar biruința lor era excepțională ; condițiile grele în care se realizau, imprimau adesea existenței lor caracterul unei aventuri. Ceea ce face însă tăria sufletească a unui om ca Vlădescu Nicolae și valoarea so- cial-politică a unei împliniri de asemenea proporții — e tocmai conștiința precisă că nu e vorba aci de miracolul unui caz izolat.— N-am fost singurul... In promoția mea au fost cîteva sute... Scoși din producție și trimiși la învățătură... îmi vorbește inginerul Erdely Andrei care l-a precedat aci, în Onești, în postul de inginer șef al șantierului și oare a devenit

ulterior director general al întreprinderii de construcții—montaj de pe Valea Trotușului : a fost zidar ; îmi pomenește de inginerul Ta- vafc loan devenit mai apoi vicepreședinte al Sfatului Popular Constanța : zidar cîndva și el. Cînd asemenea oameni și alții ca ei se realizează, realizarea lor e o parte a unui fenomen de masă. Nu mai e loc pentru noroc și întîmplare. Intîmpla- rea nu moșește fapte mari. Norocul slujește numai acelora care și-l fac cu mîinile lor.— N-a fost deloc ușor, îmi spune inginerul șef. Am avut colegi, oameni și mai în vîrstă decît mine, unii însurați, cu greutăți familiare... Trebuia să asimilăm mult și temeinic... Nimic n-ar fi fost cu putință fără sprijinul direct al comuniștilor, fără străduințele lor.După absolvirea facultății de construcții, a trecut pe șantier : Tg. Ocna, termocentrala din Comănești, vilele din Slănic-Moldova... Onești. A fost șef de lot, șef de șantier, e inginer-șef. Devine membru de partid. Se căsătorește. Are copii. Răspunde de construcțiile Oneștiu- lui. Conduce un vast șantier cu 3 000 de muncitori. Existența sa e a unui om care tinde să-și realizeze toate posibilitățile, să-și subordoneze toate eforturile unui țel înalt.E un brunet svelt, uscat, cu ochi inteligenți sub sprîncene negre, cu mustață mică, cu mîini fine. Am a- vut prilejul să-l aud discutînd cu niște tineri ingineri modificările u- nei cornișe ; l-am văzut intransigent în problema acordării unor concedii nejustificate; l-Tt.n observat pe cînd semna eu o iscălitură prescurtată, un stat de salarii, o scrisoare, o cerere... Pare metodic în tot ce face. Cînd vorbește distinge întotdeauna ce e esențial de ceea ce nu e, urmărește în expunerea sa o logică, o ierarhizare a explicațiilor de la simplu la complex Nu-i plac aprecierile a- proximative Are întotdeauna ceva de precizat. Precizează dar fără pedanterie. E rece fără a înceta să fie amabil. E un fel de a fi rezervat, fără a se refuza oricărui examen. Cînd îmi vorbește de înfățișarea viitoare a orașului, o face cu entuziasmul cîntărit al unui om sigur de viitorul lumii sale.
GîrbeaGirbea Ion e tîmplar, mecanic, modelist-betoane. Tatăl său e romîn, mama unguroaică. Fiu de țăran, a făcut cărăușie, a fost cioban la oi și paznic la cai ; asta nu l-a împiedicat intre 17 și 20 de ani să fie fochist pe lima Dej—Salva-Mare, cărăuș pe drumul de fier.Meseria de modelier și mecanic a învățat-o în Uniunea Sovietică. Poate că tocmai meseria bine însușită și farmecul ei deosebit să fi pregătit momentul de ruptură cu satul ; în timp ce tatăl său a rămas agricultor și e azi președintele gospodăriei zootehnice din Ghimeș, Ion a devenit muncitor. In Onești, e din 1954. De prima dată a intrat la a- telierul de prefabricate. Nu știa că va ajunge într-o zi secretarul organizației de partid.Cînd vrea să-mi dea o idee despre munca sa, îmi vorbește despre tiparele pe care le-a confecționat pentru blocul experimental F. 18. L-am văzut oare ? A trebuit să facă vreo 240 de tipuri de tipare. A lucrat la ele ajWoape un an. Desigur, cu ajutorul altora. Au fost fo-
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îosite "de $esîe cincizeci de ort. I)âr de cofrajele glisante am auzit ? Tot în seama brigăzii lui sînt 1Inoeirc impresia, ascultîndu-1, că ar fi în Stare — cu străvechea aptitudine a țăranului care pe fiece deget are cîte o meserie — Să clădească singur un oraș întreg, precum se o- biișnuiește la țară să-și facă omul singur toată casa.
PopescuMozaicarul e un oltean înalt, slab ; chelia de pe mijlocul capului pare să se fi compensat cu mustața de sub nas. Te privește atent, cu ochi căprui. E un țăran cuvln- diac cenușiu.Cum s-a făcut acest fiu de țăran mozaicar, nu aflu. L-au trimis de acasă la 12 ani: „Băiete, du-te în lume să cîștigi și tu!“Și acest Popescu Ștefan care știe atît de multe, nu are pe acte decît o singură Clasă primară. Una. Prima dintre clasele primare. Atît. N-a putut agonisi mai mult. Dar îmi spune deodată, între altele multe și amestecate, că are o fată profesoară. A făcut-o profesoară de limba ro- mînă și istorie. Și în ambiția împlinită deosebesc mîndria lui arzătoare, cum bănui în porțelanul fin, lutul incandescent.
Plimbare cu ghidSă te rătăcești de unul singur, a- ceasta e prima plăcere într-un oraș necunoscut. Să-1 redescoperi în tovărășia unui ghid plăcut și să-ți fixezi impresiile cu explicațiile lui, asta este o altă plăcere. Prima bucurie ți-o faci în primul ceas, pe cea de a doua o primești cînd ți se oferă. Mie mi-a oferit-o întîmplarea. Oamenii de pe stradă.Care va fi primul meu ghid ? Primul om oare îmi iese în cale. Un tînăr înalt, solid, cu părul tuns, perie, încheiat cu oase mari, late, puternice, se mișcă totuși lesne, cu pași mari, elastici, de sportiv. Uneori fluieră cu capul nițel pe spate, ca și cum ar căuta în cer, în plină zi, nu știu ce inspirație teribilă. Mi-1 propun drept călăuză și mă țin de el.Cu zece pași substanțiali, parcurg într-o clipită distanța dintre două etape de dezvoltare a orașului. Curților interioare mici, cutropite de verdeață, mobilate plicticos cu bare pentru covoare și tinichele pentru gunoaie, le-au luat locul acum curți interioare mari, degajate, cu spațiul abil organizat în care verdeața tinde să devină ceva mal mult decît un element de decor — un cadru odihnitor.— Bună dimineața ! Bună dimineața !In fața mea se încrucișează alți doi oameni și nu știu după care să mă iau : unul foarte grăbit, altul sprijinit într-un baston.— E director... mă lămurește din mers cel mai în vîrstă. Și cu acea comunicativitate plină de simpatie care se stabilește uneori între oameni ce nu se cunosc, îmi pomenește plin de respect — alături de numele unei întreprinderi chimice constituit din niște inițiale misterioase — și un nume propriu, indescifrabil ca o iscălitură grăbită.Parcurg o lungă, nesfîrșită magistrală. Sînt aici clădiri plasate deasupra nivelului străzii, orientate cu mai multă fantezie, cu fațade colorate, separate de stradă cu largi covoare de verdeață. Ici, colo, traverse din plăci de beton taie covorul de iarbă și coboară în stradă pe trepte de ciment. In această parte, orașul are un aer de stațiune balneară ; îmi amintește într-un fel de nu prea îndepărtatul Slănic, cu promenada etajată în trepte. Este totuși o mare deosebire între orașul întotdeauna agitat al chimiștilor și blinda forfotă de sezon a unui orășel de hoteluri, iar expresia cea mai frapantă a acestui Onești statornic mi se pare a fi, oricît ar părea de curios — pădurea neobișnuit de deasă a vergelelor metalice crescută din platoul acoperișurilor ca să colecteze în rămurișul ei simetric imaginile călătoare ale lumii.— îmi dați voie ?... Un țăran grăbit, asudat și bărbos, se substituie brusc ghidului ocazional, ca să mă conducă drept într-un magazii» central.Mă strecor prin forfota unanimă, printre vînzători și cumpărători, ca

sS descopăr în cele din urmă am* bianța admirabilă. Și un lucru interesant : radiatoarele caloriferelor au fost eliminate din spațiul magazinului ; încălzirea se face din tavan ! Deosebesc într-adevăr, țevi nichelate, încadrate de casete dreptunghiulare cu tuburi lungi, albe, caracteristice iluminării fluorescente ; tezaurizate laolaltă, în tavan, par să realizeze, după modelul soarelui suspendat în univers, o unică sursă de lumină și căldură.Cinci minute mai tirziu, o fetiță mă întreabă unde-i piața. Nu știu, firește. întreb pentru ea.— Dacă nu s-o fi mutat — mi se răspunde zîmbind — o fi tot acolo unde era săptămâna trecută. Și ne explică pe unde s-o luăm. Ghidul meu anonim nu are mai mult de zece ani și mă țin de el să dezleg misterul pieții acesteia ce-și caută se vede locul și nu indrăznește să se consolideze nicăieri atît timp cît orașul, în plină construcție, își caută încă înfățișarea cea mai avantajoasă.
Statuileîncrucișările geometrice ale străzilor îți sugerează uneori un ren- dez-vous protocolar. Unde sînt statuile orașului care să înfrățească la răscruci privirile admirative 7— Fac coadă la beneficiar! îmi răspunde un oneștean, bucuros că a plasat o replică.îmi amintesc într-adevăr să fi văzut încă astă-vară, la ușa unuia din serviciile Sfatului popular, cîteva statui albe-cenușii, «demontate în piesele constitutive : un tors, un cap, un braț... încremenite în atitudini înjumătățite, păreau în spațiul îngust al culoarelor niște apariții fabuloase.De astă dată, descopăr cîteva statui întregi. Să mă fi înșelat eu astă-vară ? Un miner de ghips se odihnește în curte, lîngă ușă ț o țărancă cu seceră și snopi așteaptă răbdătoare sub o fereastră, prilejul de a se statornici în vreo grădină ; un „Făuritor" de Baraschi, cu ciocan greu pe nicovală, cugetă în capul scării, cum să coboare în stradă. Un paznic atent, stîrnit de interesul meu, mă lămurește amabil :— Mai avem și în magazie !
Lungă călătorie 
între două ușiMuzeul orășenesc, mai degrabă un cabinet muzeal, se află în aceeași clădire cu agenția de voiaj. Iml place să văd în această împerechere originală un spirit buclucaș și voios, mai degrabă decît unul excesiv economicos, care a înțeles muzeul ca și agenția ca pe un prilej pentru o călătorie. In muzeu, litografii cu note explicative și exponate nu lipsite de interes, de la vîrfuri de săgeată la oale de lut, te trimit într-o clipită în trecutul cel mai îndepărtat al umanității ; la agenție, stive întregi de cartonașe depozitează posibilități pentru călătorii în toată țara, pe toate traseele prezentului socialist. Din era cavernelor în epoca betonului e distanța dintre două uși. O ușă s-a închis și s-a deschis: o imensă bătaie de aripă. Sînt în pragul Oneștiulul.
între ieri și aziVizitez șantierul unui viitor cinematograf. In jurul meu ziduri neten- cuite, plafonul nefinisat, cu rețele metalice printre care circulă răsucite, burlane de aeraj...Trec prin uși fără geamuri. Eliberat de oboseala de a apăsa o clanță, văd prin încăperile încă nefinisate, locul fiecărui detaliu al viitorului cinematograf, aud deja tumultul confuz al spectatorilor... Mă plimb între „azi" și „mîine", plec și revin, mă îndepărtez șl mă întorc cu ușurința miraculoasă a unui erou de basm, stăpîn pe o formulă sesamică. O ușă fără geamuri : timpul a devenit transparent. — *"< '

Urmare din pagina 1 mină, întors și pe o față și pe cealaltă, cu uluiri. Este o fotografie „in piatră", luată. în tertiar, iar zbaterea peștelui în instantaneul de rocă se mai simte încă. Expunerea s-a întrerupt. Comentariile turbulente ale sălii, disputa pentru „probă" fac greu posibilă urmarea.— Vrem înapoi Sygnatus incom
pletul !Dar Sygnatus nu se mai poate întoarce. Se întoarce — în fine — după un sfert de oră (era !), dar in
complet u s... fiindcă cineva a rupt din el o bucată.— Cine a rupt peștele ? tună președintele Sfatului popular.N-are importanță ! Cineva a vrut șă încerce dacă peștele n-a fost anume desenat in piatră, iar acel cineva este deci un curios. E și mai important !... Altcineva — întrerupere deschisă — își amintește că la marginea satului, într-o pădure, se află un bolovan cu urme de scoică. Pe acela nu l-au aranjat, desigur, acolo, nici arheologii și nici naturaliștii de la muzeu ; e o probă pe care au văzut-o mulți și care a deschis curiozitatea largă a tuturor. Prin a- ceastă breșă, tăiată prin experiență, intră Mamutul... Dintele de 6 kilograme e cîntărit în fiecare palmă, iar cînd imaginația comună a vorbitorului și a sălii îl reconstituie după metoda Cuvier, oamenii ridică ochii în tavan, încercind uimiți să cuprindă uriașul în mamutienele lui forme șj dimensiuni.— N-ar încăpea nici în biserică, remarcă un tînăr, iar constatarea dezlănțuie risul.Dar am călătorit prin ere. Am participat cu toții la experiențele contradictorii ale planetei, acoperită treptat cu cele mai neașteptate forme de viață, pină in zorii ivirii omului.

— Cum e cu cele șapte zale 1 întrebarea n-a formulat-o nimeni, dar stăruie în multe perechi de ochi. N-a formulat-o nici vorbitorul. Răspunsul e conținut în însăși expunerea lui, prin probe, prin fapte, prin întreg lanțul de fenomene evocat cu adeziunea sălii sau privit cu rezervă, prin însăși „socoteala" timpului pe care mințile o fac sub ochii noștri, pe tăcute.— Lumea începe din anul 7471, strigă un glas gros, bătrînesc, și încăpățînat. nedisimulînd o agresivă pornire de ofensă.Copiii din jurul mesei cu exponate nu-și stăpînesc rîsetele, tinerii din apropiere zîmbesc. Cercetătorul nu se descumpănește, își dă seama că va trebui să reia socoteala din nou. Tot așa am reluat din nou, iarăși și iarăși, în urmă cu numai un an, socoteala veniturior din mica lui gospodărie, în aceste interminabile seri de calcul din vremea colectivizării. Dar Șova nu răspunde intenției tăioase, ci pare să treacă „dincolo” cu arme și bagaje:— Dumneata ai socotit bine. Ai adunat numărul anilor din calendarul nostru cu 5508, anul pe care Biblia îl socotește drept primul capăt al lumii. Fac într-adevăr 7471 de ani bătuți pe muchie... Dar ce ne facem cu ceilalți ani pe care Cartea nu-i cuprinde, ce ne facem cu timpul în care viața și omul au existat, după cum ne dovedește cunoașterea ? Nu-1 mai socotim ?Omul s-a acoperit cu tăcerea neliniștită a sălii, luînd cu el — din ea — nițică îndoială și neliniște. Va trebui să reia socoteala din nou ?— Să reluăm povestea din timpul în care a apărut, aici pe pămîntul nostru, și omul...Și-a început expunerea arheologul Iulian Antonescu, cercetător pasio

nat al trecutului dacic, autor al unuia dintre cele mai bogate și interesante muzee regionale din țară, iluistrînd această epocă istorică. A- cest tînăr om de știință este înainte de toate, un focos. Arheologia pentru el este gindire contemporană, investigație științifică marxist-Ieninistă, știință ofensivă menită să-i prelungească omului nostru conștiința istorică și să-1 facă mai demn în superioritatea lui. Este și rostul luptei pe care o angajează aid. A cheltuit, aș putea spune, aceeași energie, aceeași perseverență, aceeași fantezie și inventivitate ca la săpături, ca la deschiderea unei tranșee inedite, unde arheologul se bizuie pe propria lopată și pe intuiția certă a unei descoperiri. Era desigur mult lest, mult balast peste curiozitatea vie, inhibată duminical prin acel „crede și nu cerceta", dar omul de știință înarmat cu însușirile unui talentat psiholog și activist cultural a știut să ajungă la stratul viu.— Iată toporul omului vechi !Arma de gresie șlefuită a dat ocol adunării, ca și săpăliga din corn de cerb, ca și secera aurie de bronz, misterioasă ca o hieroglifă.Agricultorul de la Valea Mare, aflat pe cea de a cincea treaptă a societății, dar încă prizonier spiritual înaintașilor dispăruți, a luat piesele, le-a cercetat cu migală, admi- rind măiestria execuției, zîmbind totuși față de primitivismul și neștiința ștrămoșllor de mai demult. Omul mînuind tractoare și combine, călătorind cu șaptezeci pe oră sau navigînd în aer, zîmbea în fața toporului de gresie, apreciindu-1 ca pe o jucărie de copil.A trebuit ca cercetătorul să facă elogiul acestui strămoș, curajos și inventiv, superstițios, fragil, neștiutor, dar perseverent și tenace, în- 

căierat într-o luptă disproporționată cu natura misterioasă și ostilă, om care ne-a lăsat moștenire și cîinele, și animalul de muncă, și semințele de piine, și curiozitatea lui teafără.— Cui se închina ?— Dar să vedem de ce ?Expunerea este împinsă, în chip precipitat, către istoria religiilor. Omul de la Valea Largă voia să afle cum vedea strămoșul său lumea, iar cercetătorul stabilea cu meșteșug despărțiri și consonanțe. Neputința strămoșului, spaimele și neliniștile lui, avatarurile lui de vînător și agricultor improvizat trăiau acum din nou in tablouri vii și colorate, conduse logic spre conseoința științifică, trezind zîmbetui de negare a superstiției, la nepoți.- Iată una dintre zeitățile lor!Se prezintă sălii o splendidă figurină antropomorfă, tip Cucuteni, de- semnind rodnicia. Femeile o refuză, cîteva bătrîne își acoperă ochii, ne- îngăduindu-și să privească măcar acest „idol" păgîn. Palma bărbătească primește totuși „femeia cucuteniană", cu trunchi stilizat-atletic și șolduri mari, sugerînd puterea fertilă. Din palmă în palmă, ca din leagăn în leagăn, mica zeitate în tonuri de ocru trece printre sumane și căciuli, cu inocența trupului ei despuiat.— Cine are de pus întrebări ?S-a străbătut prea multă istorie a vieții și prea multă viață pînă în pragul istoriei omului, ca întrebările să 6e oprească în prag. întrebările curg. Diverse, contradictorii, pătimașe, avide, cu cheie sau numai cu lacăt, din cugetare, din prejudecată, cele mai multe din neteda curiozitate biruitoare.
★

Consecință:A doua zi, la Muzeu] regional din Bacău, în fața unei vitrine cu sta- tuiete și figurine de Petricani, am întîlnit două femei de la Valea Mare. Veniseră singure.Iulian Antonescu, Constantin Șova, Viorel Căpitanu, Eugenia Antonescu și ceilalți cercetători de la muzeu, participanți la această nobilă muncă, nu vor aștepta multă vreme recolta. Se zărește...
Paul ANGHEL

PĂMINT
Urmare din pagina 1 
țul tare, ulcioare lungi, cu șold, mîn- 
gîiat. Palmele olarilor sînt uscate, 
aspre și sub unghii li s-a adunat lu
tul roșu și întărit.

îmi amintesc și de miinile hubla- 
rului, de miinile colectiviștilor, în- 
tilniți in drumurile prin satele apro
piate, și mă gindesc că fără ele pă
mîntul nu mi s-ar fi arătat in de
plina lui frumusețe.

Ulcioarele, fructele, legumele, hu- 
blii de la „Electroceramica", toate, 
rotindu-mi-se în față, mă duc din 
nou cu gindul la planete. Sau, com
parația revine, trezită în mintea mea 
de „o știre de campanie" notată in 
comuna Mihai Viteazu, la gospodăria 
agricolă colectivă. „Arieșul" ? Poate. 
Știrea e oarecare : „campania de pri
măvară a fost pregătită din vreme 
pentru a putea termina lucrările de 
sezon în cel mai scurt timp. Probele 
de germinație au dat rezultate bune, 
semințele au fost asigurate din vre
me. Conform contractului 'încheiat cu 
S.M.T.-ul, pe ogoarele gospodăriei 
noastre lucrează permanent 10 trac
toare. Dacă am putea face toate lu
crările agricole in același timp, dar 
nu se poate, fiindcă ele au o anume 
eșalonare în timp, campania de pri
măvară ar fi terminată în maximum 
7 zile".

îmi place precizia acestei știri: o 
săptămină, strînsă în timp, pregă
tește plinea și legumele și fructele și 
vinul unui an întreg. Recitindu-mi 
notițele, observ că în caietul meu 
știrea în chestiune urmează după una 
luată de la căminul cultural: „Co
lectiviștii din comuna Mihai Viteazu, 
ascultă la cămin conferințe de știin
ță popularizată cu temele : „Semnele 
cerești și tălmăcirea lor adevărată"; 

„Cum s-au transformat viețuitoarele 
in decursul timpului"; „Pămîntul și 
locul lui in univers" etc.

Credințe vechi, credințe întunecoase 
și temătoare, credințe mincinoase, nu
mai lui dumnezeu îi dădeau dreptul 
de a face lumea în 7 zile. „Luni, in- 
tiia zi, a făcut cerul și pămîntul, și 
raiul; marți l-a-mpodobit cu stele și 
luceferi, șj marea cu tot ce este 
-ntr-insa; miercuri a făcut soarele 
și luna; joi a făcut pe strămoșul 
Adam, cu trupul din lut, cu oasele 
din piatră, cu singele din mare, cu 
frumusețe din soare". Erau frumoase 
vorbele. Dorr numai vorbele. Acum 
eu știu că există fapte: in 7 zile, 
strinse in timp, colectiviștii din Mi
hai Viteazu pot face lumea recoltei, 
lumea belșugului pentru un an în
treg. Un dumnezeu care creează lu
mea în 7 zile nu merită crezare. Eu 
cred în cele 1500 de brațe de colec
tiviști harnici din comuna Mihai Vi
teazu.

Pe aceștia i-am văzut, îi știu. Dar 
sînt alții despre care aud în fiecare 
seară, președinți de gospodării și 
agronomi, brigadieri și crescătoare de 
păsări și animale — și eu nu cunosc 
pe niciunul dintre ei, dar aștept 
seara ca să aud despre ei și despre 
mulți alții din satele raionului Turda.

In dormitorul comun în care locu
iesc, vine totdeauna la sfîrșitul de zi, 
o activistă de partid, o femeie voini
că și veselă, care mă salută din ușă 
fără a trece pragul.

— Ce-i nou tovarășe Roșea ?
— Spun tot, vin îndată, numai să- 

mi curăț pămîntul de pe ghete.
Nu spune : noroi. Vine de pe teren, 

din sate, unde acum nu e nici praf, 
nici noroi inghețat, de toamnă, nici 
zăpadă) ci pămînt de primăvară) 

proaspăt. Pămint arat, pămînt semă
nat, pămint fertil. Nu peste mult, 
intră în cameră, se așează pe margi
nea patului, își mîngiie obrajii cu 
palmele. Am observat că totdeauna) 
după ce-și dezvăluie obrajii din cău
șul palmelor, e mai frumoasă, obo
seala ii piere și ochii strălucesc negru- 
mineral, intens. Sau, însăși mișcarea) 
amintindu-mi de miinile olarilor, ale 
hublarului, ale colectiviștilor, mi-o 
arată mai frumoasă ? Nu știu. Îmi 
spune pe unde a mai umblat de di
mineață, de cînd ne-am despărțit, po
menește nume de sate neauzite de 
mine pînă acum, amintește de oa
meni pe care nu știu dacă o să-i cu
nosc vreodată, îmi schițează o hartă 
a muncilor de primăvară din raion 
și eu o aștept in fiecare seară pen
tru acest lucru. Drumurile noastre 
pe teren nu se întîlnesc și, la rin- 
du-i. așteaptă în fiecare seară nou
tăți din călătoriile mele.

Ea aduce după sine, în fiecare 
seară, ca un vestitor de victorii, hec
tare negre-albastre de pămint arat și semănat, îmi aduce verdele crud 
al griului, abia răsărit, pe care-l văd, 
înconjurind-o ca un halo, îmi aduce 
din livezi muguri botoși din pomi 
care abia așteaptă înflorirea.

Povestindu-i, eu îi aduc planete 
albe, imaginea izolatorilor de înaltă 
tensiune de la „Electroceramica", sîr- 
me colorate, vegetație nemaivăzută) 
de la instalațiile de automatizare ale 
fabricii de ciment din Turda, îi aduc 
vești despre anotimp, culese din sa
tele care desfășoară campania de pri
măvară.

S-ar putea spune că, la fel cu co
lectiviștii din Mihai Viteazu, am des
coperit „pămîntul și locul lui în uni
vers". Anotimpul cel nou mă face să 
înțeleg că, oricum l-aș vedea, la noi) 
pămîntul muncit înseamnă creație.

Tita CHIPER



TOMA GEORGE MAIORESCU CEZAR BALTAG

Dragoste calmă
I.

Ochii tăi sînt calmi și-afunzi 
ca apele unui lac de munte.
Dacă nu m-aș feri 
m-ar înghiți vîrtejurile lor nevăzute.

II.

Există și-o dragoste calmă
ca un iezer dormind
în craterul vechilor vulcani.
0 dragoste tăcută și calmă 
ce doar în străfunduri 
adînc, în străfunduri, 
departe de strădaniile vîntului 
e răscolită de vîrtejuri 
departe, afund, 
aproape de inima de foc a pămîntului.

III.

Nu. Nu mă pot feri.
Ca un sinucigaș mă arunc 
în apele ochilor tăi.
O, bănuite vîrtejuri ce-mi luați mințile 
Mă absorbiți spre afunduri, 
departe, spre țărmul acela adînc. 
Focuri clipesc în jurul meu 
ochi de ființe fără trup și glas 
sau astre de lumi presimțite.
Undeva, în adînc, 
totul tremură vag purpuriu-violet 
ca reflexele magmei incandescente. 
Univers fantastic multiplicat 
în mii de imagini I
Și-n fiecare 
e chipul Tău 
și sînt eu.

IV.

Chipu astru are forma apei și-a focului.

Iubito, 
ascultă-mă
Dacă ar putea să vorbească 
soarele ar rosti aceste cuvinte 
tot atît de convingător ca atunci 
cînd arde dimineața la numai o oră 
după ce s-a desprins de pămînt 
și-ți aduce aminte că ieri a plouat 
și e început de vară în Europa.

Iubito, ascultă-mă 
așa cum îți asculți respirația 
pe creasta unui deal. Și privind 
jos, în depărtări îți eliberezi din strînsoare 
părul bogat, asemeni unui steag galben 
în bătaia vîntului.

(...ochii înecați de-amintiri mi-i închid, cobor'nd 
peste gînduri 

imaginea cîmpului de un galben tulburător, 
galben respirînd depărtări și emoții și chipuri 
și seri din copilărie, dintr-o visată copilărie 
cu senzații adînci și miresme cum nu credeam 

să învie, 
dar iată se-ntoarce la fel. Imi înconjură trupul... 
Mă face amiază. Mi-e brațul deodată ușor...)

In amurg, cînd amintirea ta îmi evaporă 
trăsăturile obișnuite,
mă opresc lipindu-mi fruntea de arbori 
și strigătul meu e oglinda în care 
materia își zărește chipul.

O, iată, fruntea mea
a curs în scoarța copacilor
și navighez în lucruri 
topindu-mă în ele, înflorindu-le 
eliberînd din coaja ghindei sutele de ani 
ale stejarilor.

Inimă
a întîlnirilor
Iarăși călătoresc. Memoria mea e un ghem 
culori și priveliști înfășurînd.
Undeva e un deal din care privea o femeie, 
altundeva o șosea alergînd.
Poezie cu aripi la tîmple, fecioară 
a inimii, din pînze de drumuri răsai. 
Dor Mărunt, Valea Anilor: nume de locuri 
în care vîrsta și umbra-mi purtai.
Cu un zîmbet transform anotimpuri și vara 

deschid, 
cu o mînă cresc iarba, cu alta mîngîi 

nisipul. 
Mă privesc în oglinzile Argeșului neistovit: 
o hartă unduitoare mi-e chipul.
Inimă roșie a întîlnirilor, 
inimă înserată în cîmpul întins, 
împrejurul tău, diademe electrice 
orașele patriei mele-au aprins.

L
a Debolțevo insă, fugarii de la Don și Stalingrad căzură din nou în mîinile ofițerilor. Ordinea de bătaie a noilor unități era încropită în grabă după niște scheme trimise de Marele Stat Major. Se formau pe loc nucleele a zeci și sute de unități de companii și batalioane de infanterie, comandate — bineînțeles — de ofițeri. La început, schemele cuprindeau aproape tot efectivul arma’elor de la Don și Stalingrad, precum și pe cel al „batalioane.;? de marș", pregătite în țară și care erau pe drum dinainte ce Crăciun. Mai pe urmă, cînd din încercuire nu scăpaseră decit resturile jalnice ale unităților decimate și spulberate, nucleele unităților proiectate fură alăturate, mchegîndu-se astfel mult mai puține unități, dar aproape complete. Ofițeri erau destui ; în afara celor fugiți din încercuire, fuseseră aduși acolo o parte din ofițerii care se aciuaseră pînă atunci în locurile călduțe de la comandamente și etape, dar mai ales învățătorime tînără și studențime, rezerviști de grad inferior, buni pentru plutoane și companii, comandanți pentru prima linie de front. Din păcate, însă, lipseau soldațil: nici cei fugiți de la Don și Stalingrad și nici cei aduși cu trenurile din țară nu ajunseseră să umple golurile schemelor de care era nevoie. Pentru comandamentul acestor regrupări, fiecare soldat era acum o mină de aur.Dragomir Jiga, Marin Vanghele, Sfetescu și Mitroi ajunseră la Debolțevo spre prinz, după un marș de-aproape patru zile. Aici nu mai fură primiți ca la centrul de triere: nu fură lăsați nici măcar să răsufle și să înfulece cite puțin din cele ce mai aveau prin sacii de merinde. De cum intrară pe poartă, simțiră că intră in curtea unei cazărmi; îi luară în primire din mers, numărindu-i, cițiva plutonieri și ofițeri tineri, trimiși de-a dreptul din școlile din țară comandate de nemți. Coloana fu îndreptată spre baie, în ușa căreia îi aștepta un ofițeraș spilcuit și incotoșmănat, pregătit ca pentru paradă.— Ați venit ca niște porci de jegoși I îi intimpină el.— ...mama voastră, de dezertori! scrîșni un altul, dintre cei care-i luaseră in primire la poartă... Ar trebui să nu vă primim a. ea. ci colo, după barăci, în fața plutoanelor de execuție!Sdații se uitară ia ei pieziș, cu fețele pămintii și privirile te: unecate.- Credeați că v-aș:eptăm cu plăcinte, ai ?! ii amenință altul, care poete dm cauza dezastmlu. de la Don șî Stalingrad ajun- •eee pe front.

— Lacă-a. rv-rera cel ă.-.i. «piteiitul— Acuma cunoașteți cru
ți mă ! le stmgă eL_ In .arra asta trebuie să ajungeți ina
pt» *â traneți s Docul ș: Volga, pe gheață!. 1» te astă. pentru ce-am fugit noi anta!“ gir.dl Jigae_ amărăciune x dădu să iasă dm rind și sâ-i înfrunte pe ofițeri. Mar.n Vanghele insă, care-i cunoștea firea aprinsă și fr-ă A de front, se înfricoșa de cum ii văzuse ochii de lup s; - -■ d și-i împinse cu umărul in baracă, pe urmele celor-— Dă-i dracului, îi șopti el... vedem noi I? epădară tot ceea ce aveau pe ei, trențele cu care vi- seră de pe drum sau din iadul de la Don și Stalingrad. Apo; trecură, goi cum erau, într-o altă încăpere, în care găsiră ;.r- a mașini de tuns, ruginite și puțind a gaz, îmbîcsite de porul și mâtreața miilor de soldați care trecuseră pe acolo :.-.-.r.aș lor. Iși tunseră unul altuia, îngenunchind pe rind, capul ș. barba, pînă la piele. Mașinile nu mai tăiau însă de multă ■. teme, și tunsul fu aproape un chin. Părul le era mai mult rup: și smuls, și pielea îi ustura cumplit, de parcă era pîrlită c-un virf de flacără. Fură împinși apoi într-o cămăruță de zid, joasă șl întunecoasă, numai c-o fărlmă de gemuleț către tavan, phnâ de aburi fierbinți. După ce se îmbăiară, în grabă, minați mereu din urmă de valul celorlalți, ieșiră într-o sală in care trecură prin fața unor furieri, unde-și declarară iar numele, gradul și unitatea din care fugiseră, și primiră, in schimbul unei iscălituri, îmbrăcăminte și încălțăminte nouă.— ...dumnezeul ei de armată! scrîșni Jiga cu gindul acasă. O luăm de la început!— Parc-am intrat de răcute, dom’sergent! se hlizi Mitroi.Tn schimb se bucurară cu toții de haine că erau groase și călduroase, nepurtate încă, trimise de aurind din țară. Se bucurară și de masa îndestulată care urmă, precum și de somnul ce le fu respectat în prima lor noapte de cătănie nouă... „Poate c-a fost bun și Stalingradul la ceva, se răzgîndi Jiga, încercat de-un solde bucurie amară. I-a învățat poate și pe ofițerii noștri că nu se mai poate să-ți bați joc de soldat1“Dimineață, însă, gîndurile soldaților se înnegurară iar. Un ofițer morocănos îi adună în rînd și-i repartiză pe plutoane și companii, după cum se nimerea. Dragomir Jiga, Marin Vanghele și furierul căzură împreună în același pluton și formară nucleul unei viitoare grupe. Comandantul lor era unul dintre studenții pe care Antonescu îi scosese în ultima clipă din facultăți, un teolog făcut în grabă sublocotenent și care nu voia să știe in nici un fel de „cruciada împotriva bolșevismului".— ...paștele mă-sd de popie! înjura el, fără să se ferească de soldați. Și-și legăna trupul de urs pe picioarele-i vinjoase, bine înfipte în pămînt, întunecîndu-și obrazul bucălat, ochii albaștri-spălăciți, ca de gînsac... Păi, eu d-aia am intrat acolo, ca să scap de front... Numai un examen mai aveam, și ieșeam avocat... Dar, ce-am zis ? Amină examenul pînă după război și intră la teologie, să scapi...Mitroi fusese repartizat la altă companie, și oricît s-a rugat el de ofițeri, să-l lase împreună cu ai săi, a fost degeaba.— Lasâ-i dracului, îl amăgi Jiga, că nu facem noi prea mulți purici aicea !După ce ofițerii își notaseră numele noilor veniți, unitățile celui de-al „unsprezecelea batalion de marș", din care făceau și ei parte, se adunară afară în careu. Dragomir Jiga și ai săi rămaseră însă uimiți cînd descoperiră in comandantul care primea rapoartele ofițerilor pe maiorul Ciupagea, comandatul batalionului care se destrămare la Don. Știau de la Sfetescu că maiorul scăpase din încercuire, fugind cu Clopoțel cu mașina regimentului, dar cum ajunsese la Debolțevo nu bănuiau. Ciupagea era însoțit de un ofițer neamț, un căpitan ceva mai tînăr 

și mai subțire ca el, dar vioi și iute în mișcările pe care abia și le stăpînea, anticipind parcă mișcările maiorului. Neamțul, care stătea mai mult cu ochii pe Ciupagea și care atunci cînd îi întorcea către soldați se uita ca la niște jivine abia ieșite din păduri, era instructorul comandamentului german pe lingă batalion.Ciupagea și neamțul trecură în pas domol prin fața rindu- rilor încremenite ale soldaților care-i priveau cu ochii goi și se opriră in mijlocul careului, departe de ofițerii lăsați in urmă. Ciupagea se ridică pe vîrfurile cizmelor și ură soldaților „bun venit", fericindu-i că scăpaseră din „iadul pe care bolșevicii îl pregătiseră" pentru ei. îi încredința de asemenea, pe soldați, că cei care se lăsaseră prinși fuseseră „chinui ți și omoriți de bolșevici sau trimiși în surghiun în Siberia"... După aceea îi avertiză, cu degetul ridicat a luare-aminte, că „unii dintre soldații fugiți de la Don și Stalingrad spun minciuni celor veniți din țară, ca să-i înfricoșeze..."— Să nu mal povestească nimeni! țipă Ciupagea. Pe cine am să-1 prind că umblă cu minciunile, am să-1 trimit la curtea marțială !... Arătă apoi cu brațul întins un șir de afișe cenușii, proaspăt lipite pe pereții barăcilor. . . Citiți-le, strigă el, și bă- gați-vă mințile-n cap !Afișele reprezentau niște gratii de închisoare în umbră, sub care scria mare și apăsat: „Cine limbă lungă are... Cinci ani va săpa la sare !“Ciupagea se lăsă pe călcîie și tăcu pentru o clipă, privind satisfăcut la neamț și dîndu-le parcă timp soldaților să se gîndească la ocna cu care-i amenințau afișele. Reîncepu cu glasul schimbat, vorbind fornăit și bătînd aerul cu pumnii, repezindu-se către rîndurile încremenite ale soldaților Și strigindu-le despre „războiul sfint", despre „disciplina de fier a armatei noastre", despre „dragostea de neam și țară", despre „puterea mărite noștri allați germani", despre ..grija de soldați a domnului mareșal, conducătorul țării și al oștirii”, despre „lega noastră strămoșească și credința in Dumnezeu” și iar despre „datoria sfîntă a ostașului de a scăpa țara de bolșevici"...Unii dintre soldați care-1 cunoșteau mormălră și scuipară printre dinți, cu scirbă, ascunși de primele rînduri.— Hm, cine vorbește! se auzi un glas.Ciupagea tresări, contrariat, și-și întrerupse cuvîntarea. Privi neliniștit spre neamț și se înfurie apoi, dintr-o dată, înro- șindu-se ca un rac, ridicîndu-se pe virfuri, scrîșnind :— Să iasă în față cine-a mormăit !Soldații încrmeniră însă, cu fețele galben-pămintii împietrite și cu ochii nemișcați și goi.— Să iasă în față ! urlă Ciupagea, parcă scos din minți. O clipă, rămase cu mîna întinsă poruncitor în fața lui și-apoi izbucni, repezindu-se spre rîndurile soldaților cu pistolul întins : Bolșevicilor, vă împușc... pînă la imul vă împușc... Și trecu amenințător, cu pasul apăsat, de-i scîrțlia zăpada sub cizme, prin fața pilcurilor ca de piatră, mute, ale soldaților. Acestora, însă, nici măcar privirile cenușii, umbrite din a- dînc, nu le mai trădau mișcările ascunse ale gîndurilor. împotrivirea lor mocnită avea ceva din împotrivirea pămîntului și a pietrei, a lucrurilor neînsuflețite, cu neputință de clintit. Lucrul acesta ii înfricoșă pe Ciupagea și-1 făcu să se retragă încet în pustiul dintre laturile careului, pînă lingă neamțul care aștepta netulburat cu mîinile la spate, și izbucni isteric, nervos: Culcat !Luate fără de veste, pilcurile împuținate ale soldaților se frînseră ușor, ca niște manechine, și se trîntiră la pămînt. Ciupagea tremura de încordare și furie, cu obrazul învinețit, cu ochii albiți, ieșiți din orbite, și cu pumnii strinși. Dragomir Jiga își întoarse privirile de la el și cercetă fețele încremenite ale soldaților din jur... „Acum nu-i mal sperie nimic!“ gîndi el și rămase cu privirile ațintite în zăpadă.Se înșelase însă ; Ciupagea suspendă raportul, împrăștie ofițerii printre soldați, ca să vegheze îndeplinirea comenzilor sale, și timp de peste un ceas, pînă ce răgușise, culcă umbra aceea de batalion de cîteva sute de ori. Cînd obosi, trecu comanda ofițerilor și le ordonă să ducă plutoanele in fugă pînă la timpul de instrucție.Jiga cu ai lui avură noroc cu teologul, care ajunse la cîmp mai obosit ca ei, cu capul scăldat de nădușeala ce-i șiroia pe frunte.— Veniți încoace, le făcu el semn și intrară într-unul din șanțurile de instrucție care brăzdau întinderile de lingă oraș. Jiga, vino mai aproape, ceru el cînd răsuflarea i se mai domolise ...Și cei șapte-opt soldați se îngrămădiră ciorchine pe Dragomir Jiga și ascultară tăcuți și temători, poate pentru a zecea 

oară, povestea fugarilor de la Don. Jiga abia acum își dădea seama cu adevărat din ce încleștare a morții scăpaseră ei și în timpul povestiri; se infricoșa și el. Vorbind iar și iar despre cele prin care trecuseră, iși aducea aminte de amănunte noi, neluate în seamă pină atunci sau uitate, care dădeau fugii lor o aureolă tulbure și ispititoare, iar armatei sovietice o putere legendară și un so; de omenie nouă, ciudată, neînțeleasă. Teologul rămase deodată ginditor, îl întrerupse și-1 puse să povestească iar despre intilnirea lor cu tancurile sovietice. Iși aprinse apoi o țigară, dădu și celorlalți pachetul și-1 suci pe Jiga cu fel de fel de întrebări,— Cum arăta tanchistul ?... Și ce-a zis?... Și vouă nu v-a fost frică ?... Dar căpitanul de ce s-a împușcat.., poate știa el ceva ?!— Nu știa nimic. îl încredința Jiga. I-a fost frică... Se știa cu musca pe căciulă, și d-aia!— Dar ăstora ca de-alae mine, insistă sublocotenentul, ce le făcea ?— N-am apucat să văd. răspunse Jiga cu părere de rău. ca și când ar fi fost o fericire dac-ar mai fi văzut și asta. Eu cred, însă, că nu le făcea nimic!Toată dimineața primei zile de instrucție au stat în șanțul acela, la adăpost, bătătorind zăpada de pe fundul lui și poves
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tind. Deasupra lor, între malurile șanțului, împovărate cu omăt, plutea un fum subțire și cald, alburiu de țigară. Dincolo de șanț, pe cîmpia acoperită de zăpadă și măturată de vint, răsunau comenzile necruțătoare ale ofițerilor și gradaților, care chinuiau soldații întorși ca niște umbre de la Stalingrad și Don, sub privirile necruțătoare și reci ale instructorilor hitleriști.— Mocofanilor, strigau ei, v-ați speriat ca iepurii de bolșevici 1... Sau poate v-a fost dor de fete și de muieri !... Lasă, c-are cine să le scarpine, nu le duceți voi de grijă!... Hai, capu sus, că mergeți ca babele de cocoșați... Capu sus, soldat !... Așa ... mai sus picioru... mai sus .. . scoate pieptu !... Bate pasu, soldat, c-ai făcut burtă pe front și ți s-au îngroșat vinele ca la boieri !...îndemnat de teolog, Jiga se ridica din cînd în cînd și cerceta cîmpul de instrucție, Ca să nu dea Ciupagea peste ei. „Se vede că și el se teme de cîinele de Ciupagea!“ gindea despre sublocotenent și rămînea cu ochii pe cîmp, înduioșat de umilința ce-o îndurau fugarii. Cînd se sătura privind la bătaia de joc a ofițerilor, se lăsa în groapă, momiăind:— Bieții oameni, îi chinuie ca pe hoții de cai!Teologul tăcea și sugea țigara lung, gîndindu-se la felul cum îi muștruluise Ciupagea pe ofițeri înainte să le dea drumul la cîmp. „Soldatul trebuie să știe de frică, le spusese, c-altfel fuge iar de pe poziție, cum a fugit de la Don... și te lasă singur în fața bolșevicilor, cum m-a lăsat acolo pe mine... Trebuie să știe că pe front tu îi ești stăpîn și Dumnezeu și că poți face orice cu el... bineînțeles, în primul rînd să iasă din 

groapă, la atac... Și astea, acuma, la instrucția individuală, i le bagi în singe... Un pas frumos de defilare, cincizeci de întoareceri și-o sută de culcări pe zi îl fac să fie mai disciplinat de cum a fost și să uite de Don și Stalingrad...". „Biserica mă-si !“ se trezi teologul din ginduri, înjurîndu-1 pe Ciupagea ... Părerea maiorului fusese insă repede îmbrățișată de ceilalți ofițeri lipsiți de experiență și înfricoșați de front, în- spăimîntați de pericolul ,.bolșevizării" armatei; cîmpul de instrucție vuia de comenzile lor.în ziua aceea statură în șanț pînă la prinz. Și tot acolo se ascunseră șl a doua zi, și a treia zi. Teologul află că Vanghele are un viers de aur și-1 punea să cânte în șoaptă, cînd Jiga termina de povestit despre fronturile sfărîmate de la Don. A patra zi, însă Ciupagea apăru pe neașteptate, călare, și trecu ca o nălucă, în galop, peste șanțurile înzăpezite. Ii luase fără de veste și-i prinse ascunși în frîntura aceea de șanț. Teologul ieși și raportă, stăpîn pe sine, că „plotonul se găsește : a repaus”.— Ce repaus, domnule ? izbucni Ciupagea. Nu se știe nici măcar pe unde sînt fronturile, și noi stăm în repaus !Lui Ciupagea i se păru totuși ceva ciudat in purtarea oamenilor ; descăleca și le făcu semn să iasă din șanț. întinse apoi friul teologului, ca să-i țină calul, adună cei șapte-opt soldați, care aveau picioarele amorțite de cit stătuseră chirciți in șanț, și începu instrucția. Comandă cîteva întoarceri, cîțiva pași de defilare, o rupere de rindjuri și, pentru că nu-i plăcea 'de fel mișcarea soldaților, trecu repede la culcări. La început se culcă și Jiga, o dată cu ceilalți, aruncindu-se reglementar pe genunchi și apoi pe coate și mîini, cu arma lâ șoldul drept și timpla stingă lipită de zăpadă. După șapte-opt culcări, însă, s« simți lipsit de putere și nu mai .execută comanda : rămase singur în picioare.— _ Culcat ! strigă Ciupagea, crezînd că Jiga n-auzise zbieretele lui.Jiga rămase însă mai departe în poziția de drepți, cu prlvirile-1 de oțel întunecate și reci.— Ce e, mă, cu tine ? întrebă Ciupagea, nedumerit.— Să trăiți, dom’le maior, moripăi Jiga, nu mai pot! ,■— Și de ce nu mai poți, sergent ? urmă Ciupagea eu’ glasul stăpînit, dar fără a-și stă- pîni și mîna în care-i tremura cravașa.— Nu mai pot, repetă Jiga, indărătnic. ,Pe Ciupagea îl cuprinse furia, ca o nebunie, și începu să-j lovească cu cravașa, cu putere și orb, peste ochi, ge- mînd :— Nu mai poți, ai ?... Jaț>- jap ! Na, bolșevlcule !... Jap- jap ! Na, să te saturi de bolșevism !... Jap-jap !Dragomir Jiga se tot trăgea înapoi, pas cu pas, ferindu-și fața cu mîinile, scrîșnind de durerea de care-i dăduseră dintr-odată lacrimile. Maiorul gemea și mai înfuriat și întorcea și mai iute cravașa, care șuiera. Jiga îndură loviturile pină ce-i plesni fața și simți gustul sîngelui, cald și sărat, în gură. Atunci apucă pe neașteptate pistolul și-1 îndreptă înspre Ciupagea.- ...steaua mă-ti! scrîșni el, cu buzele însîngerate.Ciupagea se opri, înfricoșat nu atît de țeava pistolului, care i se apropia de piept, cit de privirile de lup ale sergentului. Vedea totul tulbure și pînă ce simți țeava pistolului in piept, îi plăcu să creadă că sergentul glumește numai.— Cîine! mugi Jiga și înainta cu pași de pisică, împihgîn- du-1 înapoi. Pentru asta crezi tu c-am fugit eu de la Don ?... Ciupagea devenise galben, cu obrazul lipsit de singe, și începu să tremure. încercă pentru o clipă să caute scăpare în ochii teologului sau ai soldaților lungiți in zăpadă, dar Jiga nu-: mai dădu răgazul: Incalică! răcni ei și-1 împinse cu țeava pistolului pînă la cal.Ciupagea apucă friul cu mîna moale și se așeză în șa cu fața ca de mort. Sublocotenentul abia atunci se trezise și se repezi la Jiga, de-i apăsă țeava pistolului spre pămînt. Dragomir Jiga urmări nemișcat goana calului, care zbura pește șanțuri, pină ce Ciupagea ieșise la drumul care ducea la oraș, și-abia atunci începu și el să tremure.— Și acuma ce-ai să faci ? îl întrebă teologul, supărat, gîndindu-se că și el va trebui să răspundă de fapta sergentului.Dragomir Jiga tăcu, înseninîndu-se: întrebarea teologului îl liniști dintr-odată, ca un duș rece. Rămase un timp pe gînduri privind lung cîmpia înzăpezită și ștergindu-și sîngele de pe obraz și buze cu manșeta mantalei. Apucă apoi pistolul in cumpănire și, fără de nici o vorbă, pomi pe cîmpul acela alb, către oraș. Cind ajunse la calea ferată, care-și strălucea șinele arcuite pe deasupra -rite, o luă pe-alături, în pas întins.

de aurel 
m i h a I e 

fragment 
de roman



8

rezența unor idei și tendințe umaniste în opera cronicarilor romîni constituie, alături de evocarea lorfarmecul limbii narativ arhaic, bunei aprecieri și se va bucura întotdeauna literatura noastră veche.Umanismul, apărut in Italia, secolele terea și ropa, a moment,antichității eline și romane,

epică a evenimente- și eroilor istoriei, de și virtuțile stilului imul din temeiurile de care s-a bucurat
înXIV—XV o dată cu Renaș- râspîndit apoi în toată Eu- fost teoretizat din primul pe baza studiului scrierilor ca o filozofie antropocentrică, sub lozinca scoasă din comedia lui Terențiu 

Heautontimorumenos (Cel ce se pe
depsește singur): Homo sum, et hu- mani nihil a me alienum puto (,3int om și nimic din ceea ce e omenesc nu-md socotesc străin"). Așezind omul în centrul universului, umaniștii luptau, în vederea desăvârșirii personalității umane, pentru libera manifestare a forțelor creatoare, pentru scoaterea acestora din cătușele concepției religioase, mistice și ascetice, pentru un ideal de fericire imanent, nu transcendent. Idealul omului eliberat prin cultură de prejudecăți, capabil să trăiască autentic viața, experimentând toate domeniile de activitate, idealul omului de Renaștere universal, om de stat, filozof, om de știință și in același timp artist, a devenit idealul umaniștilor, parțial înfăptuit de' un Leonardo ca Vma. sau Michelangelo.Pornit in special din cercuri intelectuale și legat de ideologia noii clase în curs de afirmare, burghezia, dar Imbrățișînd la acea epocă aspirații sociale mult mai largi, umanismul Renașterii secolelor XIV—XVI a fost un. curent spiritual traversat de tendințe destul de variate și adesea chiar contradictorii. Erasmus de Rotterdam a satirizat cu sarcasm obscurantismul medieval, îndeosebi ignoranța și parazitismul clerului, dar a tratat in același mod și poporul. Thomas Morus propunea reorganizarea societății pe baza muncii tuturor membrilor ei și a repartiției egale a bunurilor de consum. Ulrich van Hutten se ridica impotriva principilor feudali și a imperiului in numele nobilimii. De a-tfel, mulți umaniști aparțineau fie nobilimii, fie clerului, ori erau patronați de principi, îneît ideologia lor prezintă un caracter progresist, dar nu o dată limitat.Totuși umanismul a avut dincolo de diferite mărginiri ale opticii de clasă un rol considerabil in lărgirea orizontului cultural european, îndeosebi in cunoașterea, editarea, și valorificarea moștenirii literare a antichității. Eminenți cunoscători ai limbilor clasice, umaniștii au descoperit, publicat și comentat pentru prima dată operele clasicilor greci și latini, luați apoi de ei înșiși ca model în scrierile lor, redactate mai ales in limba latină. Dacă întrebuințarea unei limbi moarte a împiedicat difuzarea operei umaniștilor în mase, ea a ajutat totuși circulației scrierilor in mai multe țări fără intermediul traducerilor, limba latină fiind limba de cultură mondială a evului mediu.Nu am de gînd de loc să epuizez eici istoria umanismului, an dat doar o scurtă definiție, aproape curentă a lui, pentru a urmări, în continuare ceea ce am putea socoti idei și tendințe umaniste în opera cronicarilor romini.Desigur că ar fi exagerat să vorbim de umanismul românesc, din perioada feudală a literaturii noastre, ca de un produs local, determinat de condiții proprii. Asemenea condiții nu au existat la noi în evul mediu. Purtătorii ideilor umaniste sînt în mod exclusiv clerici, boieri sau principi care au învățat în școli străine. Limba de cultură a evului mediu romînesc nu a fost nici elina nici latina, ci limba slavonă, limbă a bisericii, în care nu s-au tradus cărți laice. O tradiție de cultură clasică a lipsit. Prin urmare ideile umaniste ale cronicarilor romîni medievali reprezintă numai adaptarea ideilor umanismului european la nevoile sociăl-politice și cale.Regretatul profesor dechi a susținut, pe după părerea noastră, pe care i-a consacrat-o în 1939, că primul umanist romîn a fost Nicolae Olahus (1493—1568). Descendent din- tr-o familie domnitoare a Țării Românești, Olahus șl-a desfășurat activi-

culturale lo-Ștefan Bez- drept cuvînt în monografia

slăbiciunea asupra lui faptului cătatea mai mult în afara granițelor tării noastre, in Belgia, Ungaria și Cehoslovacia. El a activat și în Transilvania, unde se născuse și unde ca primat al Ungariei și locțiitor (regent) al regelui Ferdinand I, a organizat învățământul după sistemul umanist. Ola- hus a purtat corespondență cu prințul umaniștilor, Erasmus de Rotterdam rice tină.toți
criticii libere. Ureche știa de- latinește, a folosit izvoare lati- dar dâ puține exemple de cu- romînești care au echivalențe și nici acestea toate bune, po-și a scris lucrări teologice, isto- și literare exclusiv in limba lain lucrările teologice este, ca umaniștii, impotriva Reformei.Lucrările istorice (Hungaria, Attila, 

Chronicon, 1458—1551) au meritul de a folosi izvoare antice și de a vorbi de originea comună latină, a romî- nilor din Transilvania. Moldova și Țara Rominească. intr-o vreme cînd aceasta nu fusese nici contestată, dar nici afirmată. Putem presupune că Olahus vorbea nu numai ca erudit, ci și din mândria de a aparține unui popor de obârșie nobilă. Mai tirziu, învățații Scolii ardelene vor folosi idesa de latinitate drept argument pentru revendicarea drepturilor politice uzurpate poporului romin de stăpânirea străină in Transilvania.Ca bun cunoscător al literaturilor clasice, Olahus a compus in latinește

de obicei pe Ovidiu,versuri, imitindlivrești, după propria sa mărturie, interesantă și prin aceea că dezvăluie formația-i umanistă, rezultată nu atât prin acțiunea mediilor culturale și a școlilor străine, cit prin lecturi: Nu al

Grecia

Nici a

Nici orașul

Belgia cea

Grațiile ei

Italiei sol mi-a imbogățit al 
meu suflet, 

nu-mi oferi prea invățatele-i 
școli, 

Germaniei țară nu-mi cuitiră 
caracterul, 

ce-ți lui numele tău de 
la Gran ; 

învățată m-mi dete nici un magistru, 
dat Franța 

bogată in duh 
(recunosc că e 

doar o 
de la

nu mi-a

Dacă e-n mine ceva

Apoi aceasta-nv ățai
scînteie) 
tăcutele 

cărți. a dobîn-Olahus vrea să spună că dit meșteșugul artei prin studiu personal, printr-un efort de autoculti- vare, în dorința desăvârșirii interioare, cărei e chiar idealul umaniștilor. Credem că opera latină a umanistului Nicolaus Olahus poate și trebuie să fie integrată culturii românești, cu atît mai mult cu cât ea a servit cronicarilor romîni de mai târziu, de pildă stolnicului Constantin Cantacuzino. Din nefericire nu avem pînă în prezent nici o ediție a operelor sale și nici o traducere în limba romînă integrală, de dorit în viitorul cei mai apropiat.Al doilea umanist romîn sau, pentru cei care nu acceptă pe Olahus, primul umanist ar fi cronicarul Grigore Ureche (c. 1590—1647).Asupra umanismului lui Grigore Ureche a atras atenția întîia dată N. Iorga în Istoria literaturii romî- 
nești, I, 1904. Umanismul lui Ureche a fost aproape infirmat de P. P. Panaitescu în lucrarea sa Influența 
polonă in opera și personalitatea cro
nicarilor Grigore Ureche și Miron 
Costin, București, 1925, reafirmat de Pompiliu Constantinescu în Vremea, 1934, negat de Șerban Cioculescu la

vorba de replică, există în dramaturgia romî- 
nească de azi o tendință marcată spre replica 
aforistică, replica de efect. Gustul meu perso
nal în această chestiune n-are nici un fel de 
importanță. Mă întreb însă întrucît corespunde 
tendința asta legilor interne ale teatrului. Re
plica de efect, are în adevăr efecte imediate : 
înviorează sala, atrage atenția, place. Joacă 
rolul focului de artificii. Dar construiește dra
matic ? La sfîrșitul unei piese scrisă numai pe 
replici de efect senzația de mistificare, de 
neant apare inevitabil. Replica lui Cehov, apa
rent ștearsă (în afară de momentele în care, 
savant, autorul pune pedală) închide o imensă 
mișcare interioară. Pe întinderea unei singure 
renlici — adevărat racursiu dramatic — inter
pretul trece printr-o întreagă succesiune de 
stări, deseori contradictorii. Șl ca atare tră
iește. In teatru, orice cuvînt care nu permite 
actorului să joace și nu adaugă nimic cunoaș
terii personajului, mulțumindu-se să placă pu
blicului — e balast, impuritate, lipsă de stil.

In ultima vreme limbajul teatral a fost ma
siv îmbogățit dacă se poate spune așa, prin- 
tr-o adevărată aluviune de termeni și expre
sii argotice, caracteristice unui anumit tineret. 
In măsura în care fenomenul acesta bizar s-a 
petrecut in limbă era firesc să apară șl în 
teatru. Dar niciodată nu mi s-a întâmplat să-l 
văd folosit In intenția autorului de a-1 explica 
(ceea ce ar fi foarte interesant) sau de a-1 con
damna categoric, ci pentru a se obține rîsul, 
ieftin cumpărat, al spectatorului. E lamentabil.

Limbajul eroilor lui Caraglale e grotesc, toate 
mahalalele limbii s-au vărsat în el, dar ce sa
vant e folosit pentru a dovedi și condamna 
condiția ignară, stupidă, subumană a persona
jelor. Nici o singură clipă rîsul spectatorului 
nu e gratuit, adică inconștient sau indulgent.

Pentru că sînt la capitolul limbă aș vrea să 
amintesc doar fenomenul simptomatic — și care 
ar necesita explicații mai largi — ivit în dra
maturgia occidentală de avangardă : discre
ditarea deliberată a cuvîntuiui ca mijloc de 
comunicare rațional. Acolo disoluția formei a 
atins pragul cel mai de jos pentru a exprima 
in adevăr o realitate informală, larvară, antiu
mană.

In teatru stilul, sau ce a rămas din el, are 
o particularitate care trebuiește subliniată. El 
nu se ivește doar ca rezultat al muncii scriito
rului asupra limbii, așa cum se întîmplă la 
prozatori si poeți. Legătura indisolubilă dintre 
dramaturgie și artă teatrală face ca în munca 
autorului dramatic să intervină două elemente 
de importanță cel puțin egală cu cea a cu- 
vintului : convenția și conștiința spațiului sce-

i

«eeeașâ dată și din nou ptis rtdS sem* nul îndoielii de P. P. Panaitescu în cea mai recentă ediție a cronicii (1955). O replică la această părere se încearcă în Istoria literaturii române, I, lucrare colectivă sub redacția acad. Al. Rosetti, editura Academiei R.P.R. 1962 (machetă).P. P. Panaitescu pune influenței umanismului Grigore Ureche pe seamaacesta studiase într-o școală iezuită, iar umanismul iezuit n.u mai era umanismul Renașterii, cu sistemul său de critică liberă naționalistă și cercetarea critică a textelor, ci un umanism decadent, supus autorității bisericii catolice, dușman, liberei cugetări și a sigur nești, vinte latinemenește vag de originea comună a rominilor și unitatea neamului și scrie intr-o limbă mai degrabă populară, fără citate din autorii clasici și mitologie, fără 'întorsături latinești și fără procedeele retorice ale umaniștilor.La acestea se răspunde că. nu avem documente precise cum că Ureche ar fi urmat la o școală iezuită, că în Polonia, în vremea studiilor sale, exista o mișcare umanistă anticato- lică la care s-au raliat „frățiile" ortodoxe, că anumite fapte denotă pe lingă folosirea lui Bielsiki, consultarea cronicarilor poloni de limbă latină, umaniști, M. Kromer și Matei Mie- chovita, că în fine viziunea realistă a vieții și tendința de a defini omul ca valoare etică și socială sânt la

latin Qulntufi Ourtius, De rebus Ale
xandri regia Macedonum. Din lucrările sale mai rezultă că citise in mod sigur pe Plutarh, culegerea de anecdote și povestiri din secolele XII— XIV Gesta Romanorum cum aplica- 
tionibus moraJ-isatis ac mysticis, măcar fragmente din Ab urbe condita de Titus Livius, poate Iliada lui Homer și Eneida lui Virgil.Cum a dovedit îndeosebi Boris Cazacii intr-un studiu din 1943, limba și stilul lui Miron Costin sint puternic influențate de limba latină, iar versurile sale rominești și poloneze, căci Miron Costin scrie și versuri, cuprind aluzii mitologice, ca scrierile umaniștilor tirzii.Deși n-a avut prilejul să vadă Italia, despre care aflase din cărți și din relatările Verbale ale misionarului catolic Vito Piluzzo, Miron Costin are cuvinte de laudă pentru patria și oamenii Renașterii pe care-i consideră „iscusiți... peste toate neamurile cu mare omenie, subțiri... gentilomi", Roma fiind, după el, „scaunul și cuibul a toată dăscălia și cum . era . într-o vreme Athina..."Și mal important este Miron Costin nu cultivăîn sine. Cunoașterea limbii l-a dus în chip firesc la descoperirea originii latine a limbii romine romanității poporului romîn. originii latine a întregului por romîn, a statelor nești feudale. Moldova,mînească și Transilvania, idee înaintată, cea mai idee a operei sale. corespunzătoare tendinței de dezvoltare economică și

învățătura, la grecifaptul căclasicismullatineși a Ideea po- romî-Țara Ro- este o valoroasă

t

că Milescu redac- in limba latină, citind pe Gabriel dogmei ortodoxe,

latin cu la-de religie a umanistă, se

min la Paris) in culegerea janseniștilor Arnauld șk-^licole, La perpetuită 
de la foy de l’eglise catholique tou- 
chant l’eucharistie, deffendue contre 
le livre du sieur Claude, ministre de 
Charenton: II, p. 50—54. Mai întâi trebuie reținut faptul tează lucrarea sa apoi că deși apără, Blasios, puritateadupă el identică în problema tran- substanțierii cu dogma catolică, o face în toată libertatea de exprimare, ceea ce i-a și adus acuzația din partea pastorului calvin Claude, in răs- punsu] său publicat la Rouen în 1671, că nu e adevărat adept al bisericii ortodoxe, ci un om lipsit de convingeri, „grec cu grecii și tinii".Libertatea în materie lui Milescu, de esențăvede și din faptul că pentru traducerea Vechiului Testament (se știe că el a tradus în limba romînă pentru prima dată în întregime Vechiul Testament folosit apoi de Șerban și Radu Greceanu în versiunea lor din 1688) și-a ales ca model ediția din 1526 a Septuagintei de la Strasbourg în care se află înglobată și o lucrare filozofică, laică, micul tratat Despre 
rațiunea dominantă atribuit lui Joseph Flavius, pe care Erasmus de Rotterdam îl tradusese în latinește încă de la începutul secolului al XVI-lea (în Biblia de la București acest tratat apare, respectând versiunea lui Milescu, ca a patra carte a Macaveilor sau A lui Iosi.p la Maca- 
vei carte. Adecă pentru singurul ții- 
toriul gînd).In sfirșit, operă de umanist ar pu-

I

semne de umanism.UrecheDupă părerea noastră, oricîtă erudiție am desfășura, nu putem nega că în genere concepția lui Grigore Ureche este puternic înriurită de spiritul teologic, că după el istoria nu o fac masele ci eroii, cum susțineau și umaniștii tardivi, că el laudă marile personalități tocmai din acest punct de vedere individualist, că în fine ura sa împotriva unor domnitori populari ca Ion Vodă Armeanul se explică mai mult decit printr-un anumit ideal monarhic umanist prin poziția sa de clasă, boierească.Unele idei ale lui Gngoce Ureche, ca aceea despre armonia dintre monarh și supuși sint aparent asemănătoare cu ideile umanistului progresist polonez din secolul al XVI-lea Andrzej Frycz Modrzewski, autorul cărții, Despre îndreptarea recipospoli- 
tei, dar numaidecit ies in evidență deosebirile, pentru că Modrzewski susține că guvernanții trebuie să fie răspunzători in fața cetățenilor, dar critică teoria despre originea divină a dreptului și concepția teocratică în general și arată că națiunea trebuie s-o formeze întreg poporul, nu o anumită castă. Umanistul polonez a fost pentru un stat laic centralizat, în vreme ce Ureche, ca reprezentant al noii boierimi moldovenești, dor.- toare de bani și de putere, luptă pentru slăbirea prepotenței domnești și instaurarea statului nobiliar.Așadar umanismul lui Grigore Ureche se reduce la o încă turbure conștiință a latinității limbii și poporului romîn.Idei și tendințe mai pronunțat umaniste apar la continuatorul lui Grigore Ureche, cronicarul Miron Costin. Despre Miron Costin știm sigur că a învățat intr-o școală iezuită, la colegiul din Bar. Cunoștea bine limba latină, căci traduce sub titlul 
Istorie de crăiia ungurească partea a doua a lucrării sasului Laurențiu Toppeltin de Mediaș, Originea et oc- 
casus Transylvanorum, Lyon, 1667, și un fragment din lucrarea istoricului

nlc. Dramaturgul ridică textul în picioare bi
ruind și exploatând (dacă știe să le exploateze) 
greutățile convenției și văzînd cuvintul in miș
care. Neindeminarea, graba, superficialitatea 
cu care minuim aceste prețioase dar subtile 
elemente care dau în cea mai mare măsură 
ținută și stil operei dramatice fac ca deseori 
textul să rămînă culcat. Nici o retorică nu-1 
poate scula.

In sfirșit mutmd problema stilului de Ia au
torul dramatic la genul dramatic aș pune o 
întrebare : existența incontestabilă a unor mo
dalități de exprimare proprii dramaturgiei mo
derne (să zicem de la mijlocul sec. XIX încoa
ce) permite să se vorbească și de un stil dra
matic modern în sensul în care se vorbește de 
stilul teatrului clasic ? Risc o opinie care n-are 
pretenția să fie un răspuns. Stilul unui gen 
artistic intr-o epocă istorică dată ml se pare 
determinat pe de o parte, de anumite rigori for
male șl, pe de alta, de o unitate de concepție, 
de un consens asupra țelurilor și valorilor ar
tei, de o noțiune oarecum unanim acceptată 
a frumosului. In sfirșit, pentru realizarea aces
tui frumos artiștii trebuie să depună solidari 
o muncă lucidă și consecventă pe o foarte 
lungă perioadă de timp, astfel Incit să ajungă 
la elaborarea de tipuri stabile. Or, dramatur
gia modernă, fiică a unei epoci de nestabili- 
tate, de relativism, de orientări diametral 
opuse, de mari răsturnări sociale și economi
ce, de surprinzătoare și vertiginoase descope. 
riri științifice, care modifică fața realității este 
ea însăși în continuă mișcare și Improvizație 
deci nesusceptibilă de a cristaliza un stil.

Și totuși... lucrurile apar altfel dacă le ra
portăm la dramaturgia realist socialistă. Bine
înțeles cultul fanatic al formei, aspirația spre 
universul de sine stătător al perfecțiunii., ca
noanele formale, adică tot ceea ce a fost mă
cinat iremediabil de spiritul epocii noastre, 
nu mai funcționează In cazul de față. Dar no
țiunea de frumos — renegată de dramaturgia 
occidentală —, un frumos de o natură cu 
totul nouă, hrănit cu valorile umanismului so
cialist, subsistă ca țel suprem al artei noastre. 
Ea întrunește — factor esențial — un consens 
— și e durabilă. (Căci lumea socialistă planifi
cată, organizată, nu e la discreția clipei sub 
semnul căreia se svlrcolește mai mult decit 
trăiește lumea capitalistă. Aceste date, precum 
șl disciplina severă consecventă pe care o im
pune metoda realismului socialist artistului mi 
se pare a constitui premizele elaborării unui 
stil al teatrului revoluționar și care va deveni 
probabil in fața istoriei, stilul teatrului epocii 
noastre.

politică a statului feudal în a doua jumătate a secolului al XVII-lea.Concepția umanistă a lui Miron Costin se poate deduce și din unele caracterizări ale eroilor cronicii lui, ca aceea privitoare la pârcălabul Ștefan : „Om de mirat la intregia lui de sfaturi și de înțelepciune, cit pre acele vremi de-ab.a de era pementean de potriva lui, cu cartie și Vasilie Vodă singur, deosebi de boieri, făcea sfaturi și cu multe ceasuri voroavâ. așea era de deplin la hire;- sau aceea privitoare la domnitorul Gheorgbe Ștefan: Jhn depiin. cap adincă, cit poți dzice că Moldova oameni”.Ou toate acestea, nici lui Miron Costin nu e umanismul Renașterii, ci umanismul tirziu al școlii iezuite. Concepția istorică a lui Miron Costin este predominant teologică, tradiționalist ortodoxă. după cum concepția izvorului principal al cronicii sale, P. Ptasecki. Chronicon 
gestorum in Europa singularium, Cracovia, 1645, era catolică (Piasedd a fost episcop de Camenița intre 1627— 1646). Om invățat și clarvăzător, Miron Costin a fost un mare patriot, dornic de a înlătura stăpânirea otomană din țările rominești, dar ca boier n-a înțeles nici lupta de eliberare a cazacilor, nici mișcările țărănești din Moldova, cilor*.Miron filozofie Aristot, văz. în 
Ungurească, face, pe marginea lui Aristot, și un aforism : „Dzice Aristotel filozoful că tot omul a ști din firea sa poftește. Credz că tot omul poftește a ști, iar nu tot omul a ști nevoiaște".Ideea poemului Viața lumii este scoasă din Eclesiaat și dtn Cartea 
înțelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah, din Biblie. Versurile polone din Isto
ria țării Moldovei și Munteniei au meritul de a face cunoscute străinilor țările rominești, dar sint după opinia polonilor înșiși (Stanislas Lu- kasid), „d'une valeur presque nule*.In Istoria literaturii romine, I, sub redacția acad. Al. Rosetti, P. P. Panaitescu a relevat pentru prima dată laturile umaniste ale învățatului romîn ajuns diplomat rus, Nicolae Milescu (1636-1708).Milescu a invățat la marea școală a patriarhiei din Constantinopol. școală clasică avind ca limbă de predare elina, dar cultivând și limba latină, cu profesori foști, cei mai mulți, elevi ai universității umaniste italiene din Padova. Sub influența acestei universități și a filozofiei neoaristotelice s-a produs la școala patriarhiei con- stantinopolitane o reacție impotriva misticismului, aducând întemeietorului șeoalei, patriarhului Chirii Lucaris. și unor profesori, ca de pildă lui loan Cartofii, învinuiri de erezie. Deși ca elev Milescu s-a situat de partea curentului opus, tradiționalist, reprezentat de patriarhul de Ierusalim, Dositei, și de „marele retor", Gabriel Blasios, totuși n-a rămas cu totul în afara tendințelor occidentale, noi (loan Cartofii i-a fost profesor).In 1661 traducând din grecește catehismul ortodox al patriarhului Alexandriei, Atanasie, Carte cu multe 
întrebări foarte de folos pentru multe 
treburi ale credinței noastre, Milescu găsea prilejul să vorbească de originea latină a creștinismului la noi și de latinitatea limbii romine („Dumnezeu se zice pre limba grecească theos, iar pre limba latinească deus, iar rumînește se chiamă dumnezeu, care nume este luat de la leti- nie, în ce chip și mai jumătate de limba romînească este luată de la letini").O operă umanistă trebuie considerat opusculul în limba latină En
chiridion sire Stella orientalis occi
dentali splendens, id est sensus eccle- 
siae orientalis, scilicet, graecae, de 
transubstantione corporis domini aliis- 
pue controversiis, apărut la Paris în 1669 (prima carte publicată de un ro

Întreg. hire nasc și inumanismul

.poznele* „moji-unele noțiuni de fundând, după pe senzațiile deCostin aveași-1 vedemcunoștințele prefața la Istoria de Crăiia face, pe marginea

XVIII-lea. După el sistemul Sonarhlc și ierarhia feudală trebuie să rămînă, insă bazate pe dreptate și pe legi statornice, prevenitoare de abuzuri : „Căci bunii și direpții au legi puse și nemișcate le țin, ca să poată sta politia și soțiirea omenească, ca nici cei tari și mari să nu asuprească și să calce mici, nici că și să nici unul’ să ia fără de tocmeală și fără

tea fi socotită și Descrierea Chinei, prelucrare în limba slavonă, rămasă în manuscris în timpul vieții autorului și publicată pentru prima dată in 1910, la Cazan, după Atlas sinensis (Amsterdam, 1655) de Martinius Martini (din același, Milescu a dat o traducere în limba slavonă, nepublicată pină în prezent, a lucrării De 
bello tartarico historic, Anvers, 1654).Un umanist adevărat este consilierul principal al traducătorilor Bibliei 
de ia București, stolnicul Constantin Cantacuzino, cancelarul domnitorului Constantin Brincoveanu și istoricul care face tranziția de la cronică la istorie.Constantin Cantacuzino a studiat la vestita universitate umanistă „II Bo“ din Padova (unde astăzi se află

slabi și mai nu năpăstuias- cei mai mari, să răpească și de lege". Fără îndoială că aici ca și în ideea evoluției în arc (urcare, stare, și pogorîre) se află ecouri ale teoriilor moderne, dar și reflexe ale poziției de clasă, ca și ale unei educații nu fără reminiscențe religioase. Insă chiar și în problemele religiei stolnicul Constantin Cantacuzino e un adept al raționalismului și-1 vedem alcătuind niște întrebări și răspun
suri... pentru unii oa-meni carii hotă
răsc cum că omul petrece în lumea 
aceasta după cum îi slujește norocul 
și după cum i-a-u rînduit ursiioarea 
la naștere, comentarii în problema predestinației și a liberului arbitru la Manualul despre unele nedumeriri 
și soluții a lui loan Cartofii, tipărit in grecește, la Snagov, în 1797.Ultimul și cel mai mare umanist din perioada feudală a literaturii romine este prințul Dimitrie Cantemir, gînditor, om de stat, romancier, istoric, geograf, etnograf, orientalist, arheolog, cu preocupări de știință, de matematică, fizică, și muzică, adică de universalitate, autor de eseuri și tratate în limba latină, greacă, slavonă, turcă, rusă, romină, dar mai cu seamă în limba latină.Dimitrie Cantemir a învățat la Iași cu dascălul grec Ieremia Cacavelas, elev al elenistului loan Olearius, și, ca și Milescu, la marea școală a patriarhiei din Constantinopole, cu Alexandru Mavrocordat, lacomi, Antonie, Spandoni, Meletie de Arta și Uie Miniat, profesori aflați sub influența raționalismului occidental, căci în 
Istoria ieroglifică patriarhul Dositei, reprezentantul curentului mistic oriental, este satirizat sub masca unui animal nesimțit, bivolul: „I la trup este negru, la la picioare pag, la coamă caii de Schitia, la isteciune nu rămîne, iară hirisia cea mai chia- ră îi este, totdeauna, a rage răsit a mugi".Încă din prima lucrare a mitrie Cantemir, Divanul sau 
înțeleptului cu lumea, un eseu filozofic în grecește și romînește. publicat la clasică prințul ginale.creștini, istorici și poeți ca Thales, Pytagora, Socrate, Epicur, Cicero, Seneca, Epictet, Grigore de Nazians, sf. Augustin, Lactanțiu, Bernardus, Thomas a Kempis, Erasm, Plutarh, Sallu- stiu, Valeriu Maximus, Quintus Curtius, Homeir, Hesiod, Ausonius. Importantă pentru orientarea umanistă este referința la Andrei Wisso- watius, eretic din Litvania veacului al XVII-lea, autorul cărții intitulate 
Religio rationalis, arianist, unul din reprezentanții începuturilor raționalismului. Cantemir încearcă o conciliere a atitudinii pasive cu atitudinea activă, rezumată în maxima: această viață ca într-un război păzit".Cutare vers pe tema cârpe 

Prea tirziu este viața cea de 
trăiește astăzi nu-i decit lui Marțial:

Sera nimis 
hodie

pe cei mai cei mici să ocărască pe de la altul

.Bivolul ... cap alb, comos ca din vulpeși nepâ-lui Di- 
gilceava

25 de ani, se observă cultura superioară de care se bucura moldovean și ideile lui ori- Sînt citați filozofi pagini, și

expus un bust al său), logica, filozofia și fizica cu Albanius Albane- sius și matematica, geometria euclidiană și astronomia cu Valeriano Bonvidno, după ce luase primele învățături de la profesori, greci ca Antonio deil'Acqua și Arsenio Kaludi, rectorul colegiului cotunian. Din însemnările de studii se vede că studentul iși cumpărase Logica lui Cre- monini, o Istorie a dogilor Veneției și autori antici ca Homer (Iliada și 
Odiseea), Aristotel, Lucian, Tit Li- viu, Virgiliu, Horațiu, Terențiu, Marțial, Valeriu Maxim, Quintus Curtius. Biblioteca Academiei R.P.R. conservă pină astăzi „ex libris Constantini Cantacuzeni" (cum le semnează) De 
pi aci tis philosophorum de Plutarh (ediție din Băle, 1572), Fizica lui Aristot intr-o ediție din Lyon, 1554, Metafi
zica lui Aristot. în ediția din Veneția, 1560, Operele publicate la Lyon in 1591 de medicul și poetul italian Girolamo Fracastoro, Veridica raccolta 
de giomdli di Buda, Veneția, 1686, 
Chronica lui Johann Nauclerus, Colonia, 1544, cu adnotări ale stolnicului și ale mitropolitului moldovean Dosoftei.Izvoarele Istoriei Țării Rominești în care stolnicul Cantacuzino tratează problemele de bază ale istoriei noastre antice, originea comună, romană, a rominilor, continuitatea elementului roman in Dada și originea limbii ro- mine, folosește cea mai întinsă erudiție înainte de Dimitrie Cantemir, pe Strabon, Dion Cassius, Procopios, loan Tzetzes, Zonaras, Eutropius, Diodor din Sicilia, Flavio Biondo, Filippo Buonaccorsi, Nauclerus, Carion, Slei- danus, Cluverius, Bonfini, Sambucus, Bakschay, Nicolaus Olahus, Luaren- țiu Toppeltin, dar, firește, nu numai în erudție stolnicului, cepția lui.ce trebuiecucerirea romană în Dacia, stolnicul Constantin Cantacuzino insistă asupra rolului civilizației aduse de coloniști care „prea mari oameni au fost și atîta întru învățătura cărților și științelor au fost procopsiți și atîta întru vitejii au fost ispitiți, educați și aleși și atîta intru înțelepciunea lumească de iscusiți, cit nice un neam, nice o limbă pe lume, nidodată ca ei n-au stătut*.Conceptul de civilizație are la stolnic un sens pur umanist. Civilizat după el este omul „supus și cuprins" „in legi și dreptăți", omul care trăiește după anumite norme ale societății (numită de el „soțiire") nu dind friu liber instinctelor, caDe altfel ideea de respectare legii stă la stat a lui umanist în romînesc de XVII-lea și

trebuie căutat umanismul ci în primul rînd în con- în această privință, ceea remarcat este că, discutînd

„varvarul". a baza filozofiei despre Constantin Cantacuzino. limitele statului feudal la sfîrșitul secolului al începutul secolului al

„Intru 
să fii

diem : 
miine,traducerea epigramei

vita est crastina, vive

făcut neîncetat progrese în di- raționalismului, apropiindu-se de materialism, șide vedere social apărînd din interesele între altele 1716 (în po- a statului;

iar în cele zece apoftegme stoice cu care se încheie eseul recunoaștem și pe horațianul nil admirări:„Fâ cele hirise. Curate îți varsă rugile. Cu cele puțintele te slujește. De cele multe fugi. Multe ascultă. Grăiește puțintele. Taci cele tăinuite, învață-te celor mai mici cruța (adecă facă-ți-se milă). Celui mai mare urmează. Poartă-te cu cei de o potrivă. Ridică zăbăvile (adecă nu fii leneș). Ne mica te miră. Pobrozește pre cel mîndru. Leapădă cele rele".Cantemir a scris sub influența filozofului flamand din secolul al XVII- lea, loan Baptista van Helmont, în limba latină, o metafizică (Sacrosanc- 
tae scientiae indepingibilia imago) în care optează pentru revelație, dar și un manual de logică, Compen- 
diolum unlversae logices institutio- 
nis, logica fiind după el „o comoară a disciplinilor minții lăsată de antichitate*.în perioada de maturitate; Cantemir a recția uneori punctțărănimii cum se vede din Descriptio Moldaviae, litica sa de centralizare inspirată de autocratismul lui Petrucei Mare, cu care s-a aliat împotriva Imperiului Otoman în 1711, el s-a sprijinit pe răzeșime, tatăl său fiind provenit din această clasă). In biografia tatălui său, Vita Constantini Cante- 
myrii (1716) a imitat pe Plutarh.;în micul eseu Monarchiarum phy 
sioa examinatio (1714) încearcă să descopere o ordine în evoluția social- politică a istoriei, căreia îi atribuie o periodicitate ciclică, în Incrementa 
atque decrementa aulae othomanicae se ocupă del cauzele ridicării și scăderii Imperiului Otoman (Cantemir n-a folosit pe Montesquieu; cum s-a crezut, acesta fiindu-i posterior; ci lucrarea lui La Croix. Etat general 
de l’Empire Ottoman, Paris, 1691, prelucrare a unei scrieri grecești a lui Alexandru Mavrocordat, unde se află un capitol despre „cauzele creșterii acestui imperiu și de unde vin scăderile sale").Ca senator (ministru) și consilier intim al lui Petru cel Mare, Dimitrie Cantemir a sprijinit reformele acestuia în domeniul cultural. Țarul era pentru cultura Europei „marelui se- împotriva ierarhl- obscurantiste, dar asta să treacă la umanist, Dimitrie
col" și a luptat lor ruși cu vederi nu înțelegea prin protestantism. CaCantemir a combătut și el tendințele

lutherane afirmate atunci de uhfl teologi, ca Theofan Prokopovici, autorul cateehismului Pervoe ncenie 
otrokom, apărut în 1720. Discutînd acest manual într-o lucrare polemică 
(Loca obscura in Cathechisi, quae ab 
anonymo authore sloveno idiomate 
edita et Pervoe ucenie otrokem inti
tulata est) Cantemir apără tradițiile vechii civilizații ortodoxe ruse și orientarea progresistă a școlii de la Kiev fundată de Petru Movilă reco- mandînd tineretului studiul limbilor clasice, elina și latina. Este interesant că, spre a justifica instituția monahismului, Cantemir face referințe la 
Eneida lui. Virgiliu, poemele lui Tibul și Viețile filozofilor de Diogen Laer-țiu.întrebat în 1721 de cancelarul Ga-vril Golovkin ce este conștiința, Dimitrie Cantemir a răspuns printr-o epistolă că prin conștiință Înțelege cunoștința inimii. Bună conștiință are, zicea el, cine ca Iulius Drusus din 
Apoftegmele lui Plutarh ar vrea să locuiască într-o casă cu pereții de sticlă, neavînd nimic de ascuns față de semenii săi.Umanismul lui Dimitrie Cantemiff rezultă în modul cel mai dar din ultima sa lucrare, Hronicul vechimii
a romano-moldovlahilor, care inițialfusese conceput tot in latinește sub titlul Historia Moldo-Vlahica. Intențiaautorului era de a completa și îmbunătăți opera lui Miron Costin De 
neamul moldovenilor pe care în acest scop voia s-o traducă în latinește. Nu s-a mulțumit însă numai să amplifice considerabil aparatul critic (numărul izvoarelor urcă la 150), ci a sporit problemele înseși legate de originea rominilor cu ideea continuității elementului roman în Dacia; pusă de stolnicul Constantin Cantacuzino independent. Este semnificativ că la oarecare distanță de spațiu și timp doi umaniști, stolnicul Constantin Cantacuzino și Dimitrie Cantemir, își dau mina în chestiunea valorificării originii noastre princonceptul de civilizație.Stolnicul Constantin Cantacuzinodefinise civilizația ca pe un mod specific de viață cu respectarea unor norme sociale, după Dimitrie Cantemir, de asemenea, civilizația nu stă nici în vechimea nici în mulțimea unui popor, ci în superioritatea moravurilor, în cunoștința cinstii și în nevoința spre ea, în învățătură și vrednicii, adică în cultură și în creații spirituale. Cantemir citează pe Socrate care spusese că „nu elin taste cel ce în Elada trăiește, ce acela ce obiceiele sale bune și cins-teșe a elinilor a învățat și le face".Dacă dar trebuie să ne mândrim cu strămoșii noștri este nu pentru că au fost stăpânii lumii, ci pentru că ne-au împărtășit civilizația lor.Vorbind de continuitatea elementului roman în Dacia, stolnicul Constantin Cantacuzino aducea exemplul rezistenței rominilor la invaziile mai recente. Rominii, zicea el, au fost „ca un zid bun și tare înaintea turcilor". Nu altfel se exprimă Cantemir cind, raportîndu-se la urmașii romanilor, rominii, arată marele lor rol în apărarea civilizației europene de invaziile tătărăști și turcești: „De le vom căuta firea, inima și cea iroi- cească vitejie, aieve iaste că a hotarelor lumii rominești impotriva sire-pelor neamuri tătărești ca niște ziduri de aramă puși și nebiruiți apărători s-au socotit".Cantemir, fiind un providențialist, credea, ca mai tirziu N. Bălcescu, căaceastă misiune a fost hărăzită poporului romîn de o rațiune superioară a progresului: „Acea de sus pronie, purtând de grijă mîntuinții acestor crivățene noroade, cu neamul roma-no-moldo-vlahilor ca cu nn zid prea vârtos și nebiruit să fie slujit pre ca-rile împotriva a vrăjmașe săriturile păgînilor puindu-1 cu pieptul tor, întregi Încă, pînă acum și în scaunile sale Infipți și odihniți să-i fie păzit”.Umanismul lui Dimitrie Cantelmir; precursor al umanismului învățaților Școlii ardelene, este un umanism militant șl în acest aspect particular stă contribuția principală pe care umanismul romînesc a adus-o în
ideologia și creația umanistă univer
sală.Nu trebuie să uităm, totodată eforturile umaniștilor noștri, a lui Miron Costin, a stolnicului Constantin Cantacuzino; și a lui Dimitrie Cantemir de a crea o limbă literară într-o vreme cînd limba romină nu era canonizată, cînd încă nu exista un cod al ei, o gramatică.

►

Miron Costin și-a luat drept model limba latină clasică, stolnicul Constantin Cantacuzino greaca bizantină, Dimitrie Cantemir greaca și latina. Toți fac exerciții de retorică mai mult sau mai puțin izbutite, nu fără a cădea în construcții greoaie, obscure, cîteodată bombastice. Miron Costin apelînd mai mult la limba vorbită e cel mai fericit în expresie, stilul său respirând o mare demnitate și nimerind o cadență memorabilă. Stolnicul Constantin Cantacuzino e sinuos, întortochiat, stăruitor. Dimitrie Cantemir e artificial în cel mai înalt grad, căutat, făcut, nefiresc sintactic, dificil sub raportul lexicului în care intră prea multe creații proprii, grecisme, latinisme, turcisme, aparent ilizibil în volum (ne referim la scrierile în limba romînă, căci cele în limba latină sint simple și clare). Pe porțiuni mici însă, mai ales in Istoria ieroglifică, soi de Roman de Renard, creația stilistică a lui Dimitrie Cantemir surprinde prin finețea detaliilor, iar prin asociația metaforică provoacă uimirea întocmai ca proza lui Rabelais.



Crginalitate 
stilistică ?

;/

Revista lațul literar se ocupă din cînd în cînd și de artele plastice. In nr. 1 din anul în curs, la rubrica Cronica plastică, Al. Arbore semnează arti
colul despre Expoziția interregională Iași de artă plastică pe anul 1962. Scrisă în general cu pricepere, cronica suferă din 
dorința de originalitate stilisti
că a autorului conțltiînd uneori 
formulări în flagrantă nepotri
vire cu terminologia curentă de 
specialitate ți chiar cu grama
tica. De exemplu : Sînt expuse 

„...de ia tradiționalul peisaj de șevalet, pînă la cea mai recen. 
* tă -'experiență» a lui Dan Hat- 

menu, adică acele arpegii în 
albastrul atît de drag lui Vdn 
Gogh, lucrate la Leningrad"... 
.Prin tradiție și prin conforma
ție psihică, moldovenii sînt con
siderați peisajiști, dar nu în 
sensul că peisajul e un pretext 
ca să fugi de conținut" ( ! /)... 
La N Constantin... „intensitatea 
culorii suplinește excesiva în.

fiW®__

Roi y •• •

cărcare a cadrului”........ Din re;-.Șl detașează Grigore PopovicL 
reîntors la ulei, ' 
descrieri (? ?) de 
și, mai ales, cu uliță de sat ce-l gingășia coloristică Dar, alături sînt proaspete” (și ele
P. Hîrtopeanu... Se spune mai apoi că, „eliberînău-se de crisparea culorii, Leonard...". „Surprinse în atitudini firești, personajele 
lui Cămăniț trăiesc șl conving, Iar pasta e subordonată Ideii, alăturtnd culorii atribute ale gîndlMi”... Brîncuși este .Înaintașul" țul V. Condurache care îl face un portret .lucrat întru) 
manieră adecuată subiectului (?). 
fondul fiind cel care dictează 
formă". „Cu obișnuita sa paletă austeră, Adrian reușește Un peisaj plin de poezie și optimism. tn controversă (?) ea Verilescx Cornelia, la care negrul petras- clan evidențiază prin co-.t-est Incandescența roșului brut". Peisajele de toamnă și lamă ale lui Mihail eseu-Cmiu sînt „minunate*... „Aceeași pastă caldă 
o găsim in cele două peisaje ale Iul C. Agafiței, lucrate în 
maniera sănătoasei școli ieșene- (T). ier In final, autorul declară pur și simpla că .mer. 
gînd mai 
rea fiii drumuri, mani-.

cu echilibrate 
industrii (? ?) o proaspătă 
apropie de 

; a tui Băeșu". și -garoafele 
n.n). ale lui

Fodoieannindustrial

departe, pe «rmftoc- i deschizătorilor se si tu ează Dan

Cinematograful 
și istoria arteiPrin excelență vizual, dzr 
folosind și mijloace exprestre 
ale altor arte, cinematograful 
poate realiza adevărate și fe
cunde excursii !n trecutul șl 
nrezentul artistic al omenirii. 
Ce interesant și Instructiv ar 
fi, din acest punct de vedere, 
un curs de istoria artei la cine
matograf !. Cît de aproape de 
înțelegerea noastră ar deveni, 
într-o expunere cinematografi
că, arta antică, Renașterea, pic
tura venețiană sau diferitele 
curente artistice contemporane.

De Curînd a rulat pe ecran 
documentarul, sugestiv intitulat 
„Letopisețul de piatră al Dobro, 
ger. VUlonarea acestui film 
prilejuește spectatorului momen
te de înaltă desfătare intelec
tuală, cu ample rezonanțe este
tice, de parcă ar fi participat 
el însuși la pasionanta reconsti
tuire artistică a trecutului în
depărtat. In această ordine de 
idei, este regretabil că succesul 
de care s-au bucurat documen
tarele noastre de artă, cum au 
fost acele scurte monografii ci
nematografice (Aman, Luchian), 
sau aceea nuanțată și subtilă 
lectură a tabloului lui Brutghei 
„Uciderea ptuncllot*, ft-ax con
stituit un imbold pe«tni_e tiez- 
voltare mai largă a filmului 
de artă. Mai mult!. Tinind 
seama de posibilitățile inega
labile ale cinematografului și 
de însemnătatea lor pentru edu
cația estetică a maselor largi, 
realizarea unor filme de artă 
de lung metraj, ar fi dbi toate 
punctele de vedere, cum nu 
se poate mai binevenită. Tre
cutul artistic al patriei noastre 
ar putea fi astfel evocat în 
imagini cinematografice deose
bit de instructive, nu numai 
pentru tineretul studtos, dar și 
pentru marele public. Figurile 
și momentele importante ale 
artei naționale și universale ar 
prinde viață în fața spectatori
lor de toate vîrstele și cate
goriile.

Odată cu electrificarea, cine
matograful pătrunde în cele 
mai îndepărtate colțuri ale pa
triei, ducînd cu el filmul de 
artă, care ar putea fi în acest 
fel cel dinții pionier tehnic, dar 
nu mai puțin eficient, ai edu
cației estetice. Aceasta, cu atît 
mai mult, cu cît reproducerile 
cinematografice pot fi realizate 
cu maximum de fidelitate.

Q. B.

ce în literatură se în arta plastică ar fi expresie a

Comediile elvețianului Friedrich Durrenmatt practică un comic de esență sceptică și care se dezvoltă în situații de o excepțională seriozitate. A spune că autorul critică societatea capitalistă dar nu oferă nici 0 Ieșite din impasul creat de această drinduire antiumana ar însemna să acceptăm o definire superficială și extrem de generală. Față de bătrîna dilemă ibseniănă a dezacordului funciar dintre individ și societate, piesele lui Durrenmatt se disting prin tragismul lor disperat. Problemele pe eare și le punea Otto Stockman din „Un dușman al poporului" ii apar desigur acestui discipol iritat al msrehii ' nordic drept copilărești și Idilice. Martor al stadiului ultim atins de rapacitatea burgheziei, Durrenmatt ntt ostenește să denunțe cu un sarcasm *1 deznădejdii mllamini^mul lumii capitaliste Totodată, dramaturgul elve|ian ni se dezvăluie a fi el țnsilși vietima unei filozofii, care-1 conduce in ultimă Instanță, la un pesimism incurabil. De fapt conflictul dintre individ și societate este reluat in piesele lui Durrenmatt mai ales in lumina neîncrederii In perfectibilitatea omului. Ofensiva sa critică la adresa marelui capital se petrece in marginile unul nihilism care permite gesturi violente, nu insă rre-a concluzie constructivă. In piesa „Căsătoria domnului Mississippi", Diir- renmatt își exprimi răspicat rezerva sa fată de „valorile absolute”, ceea ce în limbajul filozofie al scriitorului se traduce prin crisparea față de orice doctrină ideologică. Acest neutralism iluzoriu traduce deruta unui creator care, in eluda vederilor sale radicale, nu vrea să accepte soluția luptei deschise. Avem așa dar de a face cu un inimic inerineenat al moralei canibalice practicată de burghezie, dar nu șl cu un moralist propriu-zis in zestrea căruia să aflăm un cOd etic distinct și eficient.Ce 11 deosebește totuși pe acest elvețian cu fraza corosivi de autorii ieremiadelor cohfttze de felul lui Beckett? Ceea ce atrage atenfia asupra comediilor lui Durrenmatt este tocmai disecția nemiloasă a capitalismului iu faza sa imperialistă, cantoha- rea hotărită a satirei ia zona dominată de puterea absolută a banului. Deși tehnica satirei se întemeiază U dramaturgul elvețian pe jocul simbolurilor iar construcția dramatică se axează pe convenția stilizată, Durrenmatt nu părăsește planul conerri-istorie, nu se 
Pierde în divagații. 11 agreează imprecizia adresei cri
tice. Impresia de strauiu pe care o provoacă unele pa- sagii din comediile acesta! scriitor talentat vine, poate, 
din modal urs [tutui ia eare se îmbină tragicul cu comicul. Faptele care compun acțiunea dramatică sînt 
prezentate intr-o tăcere ea aceea care însoțește traver
sarea acrobatică a unei strme sub cupola circurilor. 
Fiecare pas se execwU pindit de o posibilă catastrofă 
atroce, ntunai că acrobații siat eostumați in clovni iar adevărata amărăcmae a pseselar ac află dincolo de îm- 
prejurârile din primai pian, ia înțelesul adine al fa
bulei.

„VlXa bătrisei doamne- este o poveste sinistră des
pre erorile filroneilxi burghez in formele elefan- 
liaaâce pe care acesta ie imbraca astăzi. Bineînțeles si
tuarea acțianii in raza orășelului Gallon ea și numele 
germane ale locuitorilor ă-au nicsdeeum in vedere o 
reotringere a sensurilor satirei prin locaUaare. Ne a- 
flhtn undeva în Europa eeridentaJă. intr un spațiu în 
eare bătrîna 7ahaaraia isi îndeplinește, implacabilă, 
prerogativele de zeiță a destinai». Imbmind o diabo-
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Ocean. Obîrșia seandaloasli a miliardari, culeasă cînd- va dintr-uti bordel, este aniihiită stăruitor pentru a marea originea infamantă a forței odioase pe care o reprezintă. Clara Zahanesian — ale cărei atribute omenești au trecut de mult la capitolul amintirilor — acționează mecahlc în numele instinctului de posesiune și mereu într-un sens antiuman. Căsătoriile sale fulgerătoare se Înscriu în linia pornirilor devoratoare căel acest monstru alcătuit din proteic nu încetează să cumpere și Să vîndă, într-o cadență neîntreruptă și obsesivă. Balaur cu zeci de capete, bătrîna Clara ucide, ruinează, schilodește și umilește cu un antren egal, oribil șl placid. Cerînd locuitorilor unui orâș falit să ucidă pe unul dintre ei în schimbul unul miliard, „doamna" nit acționează în virtutea unei reale dorințe de răzbunare. De fapt ea repetă în aceste circumstanțe cu vagi implicații sentimentale, ocupația sa favorită : dă bani în schimbul sîngelui omenesc, fără de care nu poate dăinui. Vor fi fericiți locuitorii din Giiilen după încasarea cecului ? văr bunăstarea la care au rîvnit ? tocmai în evidențierea acestui răspuns cheia întregii construcții alegorice.Intr-adevăr, uciderea omului de talism este văzută de Durrenmatt lanț de infamii! fără limită. Alfred cîndva pe Clara, a suprimarea fostului care de asemeni îi tătoare a morții. coană bătrîna" III-lea al piesei. Hăituirea panterei negrfe joacă piesă roiul unei repetiții generale a vînătorii de meni. In lumea care stă prosternată la picioarele „doamnei bătrîne" cecurile îmbietoare (și semnate autentic) apar ca polițe în alb ale unor noi atentate la viața și demnitatea individului. Dezvăluirea acestui a- devăr, printr-o puternică ilustrare a „alienării" omului în capitalism constituie zestrea valoroasă a piesei lui

Vor dobîndi într-ade- Desigur că negativ nu și găsimom înaspectul nenorocit-o ucis-o sufletește, aceasta a obținut iubit de către concetățenii săi, pe așteaptă, la rîndul lor, legea neier- >jȘi la noi o să vie îritr-o zi o cu- spUne profetic Profesorul în actul al înoa-
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cătresub Ill a capi- unui

Ililrrenmatt. Dar, paralel cu dezvăluirea acestui tablou acuzator, scriitorul își precizează propria sa poziție într-o titafiieră deseurajantă. Concluzia gravă a piesei pară a fi că, în lumina celor expuse, Crima generează la infinit crimă intr-un proces infinit șl ireversibil. Condamnlnd caracterul inuman al capitalismului imperialist, scriitorul pronunță o sentință inacceptabilă și cil privire la soarta omului.Potențialul comic al piesei, arsenalul ei satiric slujește insă, in mare măsură, obiective sociale anti-burgheze. Dezvăluirea filistinismului burgheziei din Gtlllen în etape SUcfcesive cunoaște un desen al nuanțelor cu totul remarcabil. Sulta celor trei discuții ale lui Alfred Ill cu polițaiul, primarul și preotul orașului gravează cu finețe contrastul dintre adevăr și minciună in cercuri mereu mai înguste. Cînd primarul ajunge să-i obiecteze lui Ill că el este acela care amenință orașul, această deturnare nerușinată a sensului faptelor atinge plafonul superior a! unei șarje satirice de o indiscutabilă ascuțime.
★Spectacolul de la Teatrul Național „I. L. Caragiale“ ne-a prilejuit — în sfîrșit — o reîntîlnire ou Aura Buzescu. Vreme de trei ceasuri am putut s-o ascultăm pe această tragediană de mari resurse al cărei glas are darul să acorde replicilor un relief inimitabil, ca și cum ar sculpta fiecare cuvînt într-omarmoră străbătută de vibrații intense. In scenă Aura Buzescu aduce cu sine bucuria rară a artei de a fi simplă cu măreție. Deși rolul Clarei Zahanesian nu se află în linia principală a posibilităților acestei artiste, realizarea unei figuri memorabile. A profilul de idol inuman al se acorda însă importanța cuvenită tice a replicilor. Reapariția Aurei BUZCscti îhtr-o creație importantă, ne îndeamnă să sperăm că marile creații trarice care o așteaptă nu vor întîrzia să fie înscrise în repertoriul Teatrului Național.. In prima terpretativ

„Bătrînei publicul asistă la fost bine realizat doamne", fără a nuanțării sarcas-
parte a spectacolului, întregul ansamblu in- a fost bine îndrumat de regie (Mony Ghe-

lefter) spre realizarea unul joc de demonstrație satirică, în care autoironia a însuțSt firesc evoluția în scenă a personajelor. Primirea ratată din gară și discursul primarului la banchet au făcut o bună introducere în ambianța grotcsc-gfavă a piesei. După momentul reclamării vieții lui ill însă, elementele tragice din primul plan al fabulei au cîșifgat aproape complet terenul. Nu s-a mai acordat lntiiUl loc ironiei, șarjei usturătoare. Direcția de Scenă a pus, după cit se pare, sub semnul mare! tragedii destinul Individual al lui 111, neținînd seama de caracterul convențional al conflictului. Fostul iubit al „doamnei11 apare — astfel — ca o victimă inocentă, fiind într-o mare măsură extras din contextul satirei. Dar negustorul ill, autor al unor fapte abominabile și fruntaș al unei obștii de filistini, nu poate fi situat, în nici un caz, ia un alt nivel moral decît cel al concetățenilor săi. Lamentările Iui în fața morții car? se apropie trebuiau să rămînă pînă Ia capăt ridicoie, frizînd tragi-comicul și nu dramatismul autentic. Creionarea acestui personaj de către Jules Cazaban cunoaște, în primele scene, o suită de momente excelente, dar este apoi îndreptată într-o direcție nepotrivită. Cil totul în afara rolului s-a aflat interpretul Profesorului (Emil Liptac). El a dus atît de departe patetismul melodramatic îneît a tăiat complet prima parte a rolului de cuvîntarea demagogică din final, care devine — astfel — incredibilă. Regia a neglijat să imprime un ritm comic întregii acțiuni, ritm stînjenit vizibil de tăcerile ceiioViene introduse în spectacol. Nu puține roluri ău cunoscut totuși interpretări citabile, N. llran- comir (Primarul), Matei Alexandru, (excelent îrt jocul fals al sincerității din aetul III), N.Economu au adus asemenea Decorurile lUi C.comentar satiricSpirit caustic peasupra întregului
adus Ossorovitz constituie cu mijloacele care regia s-ar spectacol.

bimitriu, Chirii contribuții pozitive, un remarcabil artei plastice, într-Un fi cuvenit să-l extindă
V. MINORA
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Din ciclul „Daca unii autori ar semăna cu opere'e lor

DESENUL MIC
ii altui scop.un text fără a-1 ilustra insă neapărat.

siaptl, avînJhîfie cunoscuteDiBidiaa. Tatu.Nd Ccbir. CritSț. Matty
și Țapu Marcela, inginer la Electromagnetica. Desenele lor s-an rezolvare și putere de sugestie, dispensîndu șe adesea de textul

cheamă desenul concentrării
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Un deceniu de muncă vie, neliniștita, continuă, 
un evident crescendo —■ aceasta este expoziția 
Eugen Taru din sala Kirov.

Hotărîrea de a se înfățișa publicului într-o expo
ziție personală, după un răstimp de zece ani, reflectă 
o trăsătură a maturității artistului.

Binecunoscut și popular caricaturist, frecvent întil- 
nit in paginile presei, Tatu consideră caricatura ca 
o modalitate de a lua atitudine, ca un instrument 
demascator ăl cercurilor colonialiste și ațîțătoare ia 
război, cum procedează In caricatura pe temă poli
tică externă ; sau un prilej de depistare a unor fe
nomene străine de etica vieții socialiste, ca în cari
catura pe teme interne.

inventivitate in construcția imaginii artistice (v. 
«Ngo Dinh Diem — un personaj bine conturat“) su
plețea liniei („Narcis"), distribuirea cu multă econo
mie a culorii, doar pentru a sublinia pregnanța ideii, 
(„Pe emisferă nu mai e loc pentru colonialism") 
sînt caracteristicile graficii sale publicistice. In ci
clul „Dacă unii autori ar arăta ca operele lor“, sînt 
caracterizate aspecte negative ale activității scriitori
cești. Aici grafia se infeiectuallzează, linia devine 
mal elegantă, imaginea cîștigă în forța ei de gene
ralizare. Cele mai reușite caricaturi din acest ciclu 
ni se par „Maestre" și" „Stil".

Totodată, expoziția ne Înfățișează evoluția și vl- 
ziunea lui Taru ilustrator de carte. Fiecare text cons
tituie pentru artist un obiect de studiu, un univers 
bine definit, pe care cautâ să-1 vadă oii ochitil sâU, 
sâ-1 traducă intr-o viziune plastică originală, respec- 
tindu-i insă propria-i tonalitate (verva agitată, spe
cific italienească a lui Collodi, umorul mai sec al 
lui Jerome K. Jerome, sau accentele tragice ale lui 
Șmeliov).

O demonstrație a calităților de ilustrator ale lui Taru 
cred că • oferă îndeosebi ciclul de ilustrații „Gar- 
gaatuA~. Din această suită reiese cu evidență Că 
yetgw artist necesitățile de exprimare a conținutu- 
iui sint acelea care dictează structurarea compoziției 
piaMiee : 4e aid, niște secvențe cvasicinematogra- 
fiee 0 • cantrspunctare a lor, lipsită de otice sche- 

prcsxabiliiâ in materie de compoziție.
I s-ar putea reproșa artistului o oarecare cerebra- 

--**-•* a sncoientuJui umor rabelaisian. Spre deosebire 
de al|i Rastrasori ai ilustrului text, Taru n-a peda
la: pe latura șrotescă a acestui umor, ci a cău
tat sa transmită esența progresistă a universului de 
y** redrfrtriin, satira la adresa dogmatismului sor- 
bonard .opinau rmasceausi udo peaagagii care
camă să adncâ copilul aproape de viață și natură. 
Ccmeioem cu^ >p:rauj cărții, vigneta care însoțește 
cui latei mtrorfnriiv snt intrat- Mtuctura
tecbiJar miniaturi gotice; tot ahudv, evocind lumea 
rrewăr rr •_ ♦ ± ’>ir.e a suitei
de Utmra^j este coocepută in bloc, ca mai apoi des- 
făiwasta piasncâ să canete o eleganță și o ritmică 
ce sngereaaA lumea nouă, lumea Renașterii. Evoluția 
lui Gartaama este deopotrivă sezisabUâ prin text, cit 
H Rla etemeste specific plastice — linie, compoziție, 
mm. In afara eietnenxekJr care sugerează atmosiera 
TTfn*M» artăstm inwiini t care nefiiad
dc cpo.-a. acinalizr^ză invă sensur.!» cârtii .'de pildă 
a>pectui prusac al stasului major dușman).

Attt fei eftetal ^Gargantna-, cît șt in cel privitor li 
V iața <i piidde lui Esop- se remarcă reorganizarea 
loderm, personală, > unor demente preluate din 

arta epocii, eleganța și finețea liniei, puterea de sin- 
?eză a imaginii, dexaglocnerarta compoziției, renun
țarea la detabul nesemnificativ, care încarcă uneori 
flestratiile mai vecin la Uhnocchio" de C. Collodi. 
.Apelul la • ritmică sugestivă <v. „Hoții și cocoșul- 

șTiata ti pădde lui Esop*) și la o cromatică a- 
de subtilitate dau o notă de plăcută 
ietttriJer citate, decorativitate subordo- 
ufior și expresivității desenului.

Sat emiri defituuve ale graficii lui Eugen Taru.

Olga BUSNEAG

carnet
cinematografic
0 comedie
întristătoare:

VACANT^ la MARE"Noua producție a studioului „București” nu constituie o excepție de la regulile știute, ale comediei muzicale. Propunîn- du-și, așa cum arată și titlzl. o acțiune în decorul splendid al litoralului, filmul avea un pre
text generos, un punct de ple. care dintre cete mdî bune.Subiectul imaginat de scenariștii H. Nicolaide și Cezar Grigo- 
riu, este destul de simplu și, 
totodată, extrem de convențio
nal : membrii unei orchestre 
studențești de muzică ușoară, apreciată și premiată, sînt trimiși (ca o recompensă pentru munca depusă) să-și petreacă concediul, după alegerea lor, ia 
munte sau la mare. Ituențioxind să plece la munte, colectivu), echipa: in consecință, g*eșește trenul și nimerește la mare Datorită unul unchi prorldenținl al dirijorului o"chest-ei, coiec- 
tivul reușește să rărhînă pe lito
ral. dar i se cere in schimb să 
prezinte un concert in locui u- nei orchattre care nu a -ml putut reni. Anoi doi dintre membrii orchestrei po-nesc in căutare febrilă de soliste, fără ele 
concertul neputind avea loc- So
listele tint găsite, în persoanele 
a trei studente din Timișoara, 
care firește, ta început se lari rugate, dor In cele din urmă, după cum era de așteptat, acceptă să cînte, și astfel concertul poate crea loc.

Iată, după cum spuneam, un subiect obișnuit de comedie muzicala cinematografiei. De ta început ridică serioase obiecții 
caracterul conrenjional al acțiunii Ridică, de asemenea, obiectă 
procedeele primitive pe care rea-

H

REBELUL"

Ceeagen scurt, mic, sintetic, ideii și a gîndului.In timp ce în literatură părerile și Cmojiile se formează treptat, în pictură și mai ales în desen, care-i și scheletul tabloului pictat, mijloacele de exprimare, ca și emoția, sînt directe.Să încercăm zsă vorbim nițeluș despre caricatură și despre vignetă, amîn- două legate de o idee precisă cu toate că fiecare în parte răspunde altei chemăriVigneta umple un gol sau completeazăIntrat în ideile grafice ale unei cărți ori ale unei reviste acest desen mic stabilește un raport de intimitate cu lectura și înfrumusețează întotdeauna pagina tipărită. Dacă e stilizat de o pană sprintenă și inteligentă și bine prins în zigzagul coloanelor și al titlurilor el dă viață, aerisește și luminează pagina întreagă.Dintre toate publicațiile noastre literare, revista clujeană de literatură Tribuna folosește vigneta cu multă îndrăzneală în paginile ei și îi acofdă poate cea mai mare importanță. Anonimă, delicată și bine concepută, vigneta aduce revistei o notă de prospețime prin conținutul și expresia ei, adăugind paginilor de preocupare literară o valoare de simbol. Faptul că în fiecare număr acest desen mic e altul și întotdeauna bine chibzuit și frumos lasă cititorului certitudinea unei preocupări serioase pentru calitatea artistică.
Luceafărul bucureștean însă folosește cu mai puțină variațiune vigneta în paginile lui mari și multe care au nevoie, pe lingă reproduceri și titluri, și de un joc ceva mai viu al textului pe coloane. Intîlnind de pildă aceeași liră cu frunze în ultimele două numere consecutive, alături de alte desene mici cînd prea îngroșate cînd prea aeriene, același cititor rămîne cu un nejustificat semn de întrebare.Caricatura e prezentă însă mult mai amplu și mai des in publicațiile noastre literare sau semiliterare ca un foarte util și gustat mijloc de critică pe fel de fel de teme.

Chiar dacă uneori ți mai ales In perimetrul obieeivilor ți situațiilor mărunte ți cotidiene unele fapte mână pășesc prea mult acest stadiu, vârâtă mișcare a desenului face bine personalități turora : Cik Gh. Chiriae, Aslan etc.In ramele expoziției orășenești a celei de a treia i de »-l plasticia artiștilor amatori s au relevat trei nume noi care sînt ți trei pnternice talente ale desenului satiric: Comeliu Nicolae, tehnician la Uzinele Electronica. Bronițehi Elena, laborantă impus prin idee, explicativ.Un tînăr și lizate, cu poante

sea- «i de«3de caricaturale nu de* o ade- satîrîe se în frunte
nouă In- 
loc Dorn.

talentat caricaturist debutează mereu cu idei noi. :ngrn:o« r*s- întotdeauna fine și cu un caracter profund in conlh-at «i r.-i în expresie. Se niimcșle Teodor Pali și face caricaturi de b inj ealitate lntr-un stil foarte personal și niciodată repetat. Albina găzduiește cu înțelegere *i competență rubrica lui de caricaturi inspirate din obiceiurile, viața și evenimentele sătești. Ultimele caricaturi stabilesc și talentul tînărului desenator Teodor l’all. AeeSta e original, în pas continuu cu evenimentele mici și mari, variat, prompt, sensibil ș exploziv în caricatura „Curajul criticii" din revista Urzica dovedește ca și in celelalte desene o subtilă ușurință de exprimare și un deosebit simț al umorului...Artiștii încă neeuprinși în Uniunea Artiștilor Plastici și-au pregătit prin urmare, cu seriozitate condeiele și creioanele formîndu-și ochii, urechile și degetele pentru Surprinderea lucrurilor care nu sînt la locul lor: revistele de literatură și artă, ziarele și rubricile lor de mozaic divers, ar trebui Să-i folosească mai de’, să-i invite la o colaborare așteptată, să le dea prilej mai larg de afirmare cu atît mai mult cu cît satira, umorul și caricatura sînt genuri deosebit de dragi publicului cititor. Baruțu T. ARGHEZI

Producție a studiourilor 
gleze, filmul lui Robert debutează cu o suită de vențe ce par a justifica, puțin pentru început, titlul_____
Eroul, Anthony Hancock (acesta 
este șl numele interprctulutl 
face parte din categoria atît de numeroasă a micilor func
ționari. striviți de automatismul existenței burgheze con
temporane. Șirul de oamenl- roboti, cu valoare de simbol, 
execută ritmic și caricatural pe un fond muzical glumeț, operațiile de scont sau evidență 
contabilă. Izbucnirea „rebelului" 
vizează mai ales un șef tipicar, 
refractar la fenomenul artistic Și care H dreldtă ritos că -tn comerț există numai arta de a 'ace bont". Dat eroul renunță pe neașteptate la cariera de .funcționar. Se pate că tn con
cepția realizatorilor filmului, tiz. rrătirea Iul Hancock abia acum începe. Ftlmuț face o întoarcere de ptirtîndu-șl personajul căruia îl descoperim, tn 
sftrtfi, adevărata chemare, tn lumea pictorilor reprezentant! ai artei moderniste. Neînțeles 
de cei din jet, eroul pleacă tn căutarea gloriei ta Paris. Aici face cunoștință și împarte atelierul cu Paul, un alt compatriot atras de mirajul parizian, dar în mod contrastant, adept al 
realismului, pe linia bunelor tradiții ale maeștrilor pictării universale. împuntndu-se ca o 
autoritate tn diversele grupuri 
abstracționlsto-existentieliste țșl alei filmul ne dă o parodie 
reușită a Ideilor lor), numele lui Hancock ajunge la urechea unui celebru critic de artă, tot englez, bineînțeles, care, vizt-

en- Day 
sec
tei 

ales.

lizatdrli filmului le utilizează șl 
pentru a stîrni, cu orice preț, 
rîsul. (Nh referim aibl la qui- 
pro-quo-uri de tipul celui cu 
încurcarea trenurilor, sau al tu
ristelor luate drept sdliste. Ne 
referim la ideea de a aduce ne. 
apărat pe scenă un personaj cu 
defecte de vorbire — în treacăt 
jie zis, idee de loc inspirată 
într-un film a cărui sonorizare 
nu e chiar impecabilă. Sără
cia de poante șl situații comice 
face să eșueze atei orice Inten
ție bună. De pildă, apariția în 
peisajul litoralului a unor turiști 
în costume de ski ar fi putut 
genera numeroase situdfii comi
ce. Pe peronul gării Constanța, 
ciudațtl oaspeți sînt întimpinați 
însă CU o ușoară curiozitate a. 
muzată, cu citeva zimbete șt atît. Cînd te-ai așteptă să se 
int împle ceva, secvența se 
schimbă. Cu alte cuvinte, fan
tezia comică a scenariștilor n-a 
izbutit să depășească clișeele cele mai uzate. Intr-un alt motnenț 
al filmului un bucătar părăsește 
cratițale și oalele pe plită, pen
tru a asista la o repetiție a or
chestrei, Ne-am aștepta ca ne- gUjenta bucătarului â fit o sur
să de situații comice, dar bucfl- tanrî este pur și simplu aban
donat- Cazurile cind ideile co
mice sînt fructificate (cum este 
de pildă acela cînd pasagerii din 

de No-d taa contrabasul 
drept coșciug și se descoperă cu 
solemnitate) sint âtn păcctă, des
tul de rare.Se poate obiecta filmului platitudinea, biexprestrifatea dialo- 
gulut, vizibilă mat ales in sce
nele de dragoste cu totul pe
nibile. In sptritnl scencriulut, 
eonearlndu-l in clișee, regia fiU matul a folosit procedee de mult abandonate, ca, de pildă, 
iuțtrea și sacadared ila^i a miș
cărilor personajelor prtntr-o fil
mare mat lentă (secvența fugii celor doi studențl pe plajă, și 
cea a escaladării balconului).

Există apoi scăpări ru tbemai 
lipsite de Importanțe, atît a!e

tîndu-l pe pictor, este entuzias
mat de tablourile — nesemnate însă.' — ale lui Pcul, dăruite de acesța lut Hancock atunci 
etnd, satul de cet sase ani pierdut! ta Paris, se hotărise să se 
întbarcă în patrie. Urmează obișnuitul si artificiosul qui-pro. quo, care servește pentru a fun
damenta In continuare tot restul acțiunii: Hcncocfc este luat drept autorul tablourilor pictate de Paut, expoziția organizată 
cunoaște un mare succes, un milionar care posedă o soție lu
xoasă st inetntătoare cumpără 
toate tablourile. Silit să imorta
lizeze cu dalta si ciocanul imaginea frumoasei soții, eroul cre
ează nist apoi nării 
sale.Nil ____ _______ .tu osul autor al tablourilor devenite acum celebre, iar Hancock 
St retrage in liniștea încăperii sate pentru a-și recrea, a treia 
oară tn decursul filmului, mon
struoasa Afrodită.

După cum arată și finalul, dar 
mai cu seamă numeroasele sec
vențe și replici de pe parcurs, cu ajutorul mijloacelor 
filmul se 
tnt arta împotriva pledoarie ajutorul a ceea ce se numește 
„reducerea la absurd". Eroul principal (interpretat și de un 
bun actor, foarte natural, cu multă inventivitate și largi posibilități mimice) creează o „Afro
dită" tn modul arătat mai sus 
nentru că „așa vede el femeile”, 
receptează „culoarea indigo" și 
„forma oclogonală" pe cdre l ie transmite o banală mansardă, 
considertnd tn același timp ta
blourile realiste ale lui Paul

un grotesc nud abstracțio- 
— -AfrodiUf — șt fuge 
în Anglia de teama răzbu- 

milicmarulut și a soției 
Aici lucrurile se lămuresc : 
este recunoscut ca mert-

comediei, 
vrea o pledoarie pen- 

realistă, de bun gust, 
aberațiilor decadente, 

argumentată adesea eu

Scenariului cît și tile regiei. Pre-, 
genericul filmului, care înfăți* 
șează orchestra studenților la 
concurs, cuprinde, numeroși in
strumentiști în vîrstă, cu părul 
alb.' în unele scene, este evident 
că actorii nu știu să cînte la 
instrumentul respectiv. Nu este 
de crezut apoi că spectacolul u- 
nor orchestranți cîntînd cufundați în dpâ pînâ la genunchi 
sau într-o cabină de telefon, nu 
dtrtigb nici iln fel de cuTld$i, iâr 
o serenadă făcută noaptea din 
trombon și contrabas nu tre
zește din somn decît exact per
soanele vizate.

Imaginea, realizare a operatoru
lui Andrei Feher, este, poate, 
singura reușită a filmului. Ope. 
rdtorul a tzbiltit uneori să pilnâ 
în valoare frumusețea peisaje
lor de pe litoral, atît în pla
nurile generale, cît și în celt 
de amănunt. în afara filmărilor 
de la mate înălțvte, ale StallUhii 
Mamaia, făcute din avion sau 
helicopter, filmări în care apă
rutul tmjirtmă cadrelor zvienlturl 
supărătoare, imaginile sînt ade- 

t : foarte buhe, reușind SG 
transmită spectatorilor cevti din 
poezia litoralului. Remareabi-e 
îndeosebi sînt filmările de neii. 
saje marine și cele ale stațiunii 
Mamaia în timpul nopții.

De la o comedie muzicală spectatorul trebuie să iasă jredonînd 
cel ouțin o melodie, ceea be tih 
se întimplă la acest film în 
afară de „Serenada tinereții", 
melodioasă și bine ritmdtă. șt de 
„Cred că m-am îndrăgostii0, cân
tecele din film, apdtrtlriind IM 
George Grigortu, nu sînt atît de 
simple și melodioase 
poată fi reiintile.

O distribuție din cdre 
te actori de prestigiu 
Fihtestetinu, Costache 
Jules Cazaban, precum . tineri apreciați de publit: 
Iurte Darie, nu poate compensa 
liosurlle serioase semnalate rriai 
sui.

înctt să
fac par

ca ion 
AUtohiu, 
și actori 

cd

N. CORBEANU

drept niște „lucruri tngrnzItM- re“. Pe de altă parte, Hancock îșl bate joc. cu bun simt. de 
manierele decadenților, de mu
zica șl poezia cultivate în cercurile lor. Totuși îi imită cu toată seriozitatea, instalînd șl el o 
vacă în atelier (cu o „miinică" 
foărie expresivă, vaca însăși 
pare a-l cam dlsprețui pe erou) 
sau „pictînd" la modul abstractionist cunoscut, prin imprăștie- 
rea culorilor pe pîhză lă în- tîmplare, în cazul de față 
cu găleata. Aceste contradicții 
se datoresc, probabil, concesiei 
pe care autorii filmului o fac 
hazu'ui cu orice preț. „Rebelul" 
are si scene de un umor facti
ce, gratuitatea caracterizînd de exe-r nlu. întregul episod al clientului milionar.Filmul dă o rezolvate prea 
facilă unei dispute atît de im
portante în Occident cum este 
cea dintre realism și decăderi, 
tism. chiar dacă opinează pen
tru realism. In pitii, în mod. 
paradoxal, din film se desprinde parcă ideea că opinia publi
că engleză ar fi singura înzestra
tă cu bunul \ simț elementar 
pentru că prețuiește arta realistă și-i obligă pe artiștii decadenți 
să se refugieze în Parisul atoate- 
înțelegător. Să ft fost oare a- 
ceasta în intenția realizatorilor 
filmului 1 Lucrurile riu 
clar precizate.

In orice
prezentat, 
ticul de 
(exprimat
totodată categoric de gazda 
doneză a lut Hancock) se unesc 
într-o acțiune comună împotriva 
decadentismului, a coborîrii artei 
la nivelul primitivismului într-un 
filriî cari, oricum, exprimă Uri 
mesaj înaintat.

A!. TUDORICA

caz, bunul gust 
de exemplu, de 

artă) și bunul foarte dezinvolt

sînt
(re- 
crl- simt 
dar 

Ion
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GUTTUSO Soțiile greviștilor SIQUEIROS Minerii

-—-

Agențiile <fe presi 
transmit recenta 
declarație a Aso
ciației internaționa
le a juriștilor de
mocrat! : „Viața
marelui pleter me
xican — •
care se___ ___ ,
ani in Închisoare, 
este In primejdie. 
Siqueiros a foet 
condamnat de au
toritățile mexicane 
pentru convingerile 
sale democrate, pen
tru ideologia ea, 
pentru însuși spi
ritul creației sale. 
Siqueiros, care are 
66 de ani, suport* 
greu regimul aspru 
de Închisoare la 
care este supus. 
Trebuie să fie elibe

Siqueiros, 
află de Orei

rat de urgență a- 
cest pictor de sea
mă, pentru a se 
putea consacra din 
nou artei și pentru 
a-șl putea continua 
activitatea creatoa
re care face cinste 
Întregii omeniri".

Pe de altă parte 
se anunță : peste 60 
de cunoscuți pictori 
italieni, printre care 
Renato Guttuso, Car
lo Levi șl alții șl-au 
trimis lucrările la 
o expoziție cu vln- 
zare, organizată in 
localul librăriei „Ri- 
nasdta* din Roma. 
Sumele obținute din 
vlnzarea tablourilor 
urmează a fl pre
date familiilor de- 
țlnuților șl exilați- 
lor politici portu
ghezi.

Grădinile FinziContin
In grlăcCi larhifîel fîhi'-eontir.i din Ferrara se joacă te.'.is ca pasiaxe |i cu un fel de gravitate. E ca ți cum s-ar oficia acolo un rit sportiv, niște min-rscula olimpiada puse sub ocrotirea unor zei necuno6cuți. Acești zel nu sînt chiar așa de neemoscuți. Apare elocventă grija purtată de Finzi-Contini-tatăl partidelor de tenis — simbol al unor relații sociale distinse —, pe care fiica sa, frumoasa Mi col, și fratele ei Alberto, le întrețin cu inginerul Giampiero Malnate — verii: de două ori pe săptă- mînă din Hilaro în acest scop — ți cu alt tînăr fără nume. Aresta dm urmă este personajul care vorbește La persoana tntfi, La nod roman al lui Giorgio Basssrr, •) iar ceilalp sînt niște eroi de primă mină ai cărțu.Tînărul fără nume, prieten din ccpilărie al lui Micol, începe să o iubească pe această fată, care în prima jumătate a romanului nu prea știe ce vrea. în realitate, ea se află încă în perioada de incubație a unui indiferentism* moravian de speță fatală. In a doua jumătate a romanului, atitudinea se crista? zează și fata este în măsură să-i aplice cu măiestrie, prietenului ei, o lovitură aproape mortală.Acesta este, pe scurt, subiectul aparent al romanului lui Giorgio Bassani, prozator italian bine cunoscut mai ales prin ale sale .Povestiri din Ferrara" și „Ochelarii de aur".Autorul a fost unanim lăudat pentru realizarea artistică a protagonistei romanului. Dar Bassani, scriitor de concepții literare severe, pornit, alături de Cassola, să reintroducă în narație o tehnică a „codului civil", după modelul stendhalian, a înregistrării realiste nude și riguroase, plătește, în zugrăvirea lui Micol, tribut vădit unei mode pe care o întîlnim în numeroase romane și filme occidentale de astăzi : aceea a prezenței neapărate în ele, pe planul întîi, a unui personaj feminin menit să stîrnească cititorului o violentă repulsie. (Ar fi vorba, în aceste romane și filme, nici mai mult nici mai puțin decît de o adevărată campanie de „demascare a femeii", campanie pe care, de altminteri, unii autori occidentali o practică cu un asemenea sentiment vădit de jubilare, tncît ai senzația că te afli în fața unor răzbunări personale, căutate de niște oameni probabil foarte respingători ca bărbați și care, pe deasupra, mai au ghinionul să fie și existențialiști !)Departe de noi ideea de a asimila pe Giorgio Bassani acestui „obiectivism" al artei burgheze. Protagonista sa, care se dorește într-un fel o Hedda Gabler pe terenul de tenis, reușește să devină un personaj viu, chiar dacă ajunge la o „indiferență" de tip mai cunoscut, declarîn- du-se pentru „neonestitatea funciară" a amorului. Micol este totuși o sentimentală și tocmai în această direcție devine foarte reprezentativă, rămînînd totuși, dacă așa vor unii critici italieni, o „insezisabilă".Descoperim, în realitate, un erou „cu trei suflete", pe primul plan, în noul roman al lui Bassani : Micol însăși, tînărul care vorbește la persoana întîi, și prietenul lor, Giampiero Mal- nate. La un loc, aceste trei personaje reprezintă, am spune, o pendulare de atitudini — țau aceeași atitudine considerată într-o desfășurare a ei — ce poate fi proprie unui aceluiași erou. Ne aflăm în ultima fațjă a fascismului italian, spre sfîrșitul războiului, după ultimul val de decrete ale lui Mussolini împotriva adversarilor regimului, șl în orașul Ferrara, capitală a fostei și permanentei „Emilii roșii". Toate cele trei personaje au, mai obscur sau mai clar, sentimentul anticipativ al unei mari cotituri istorice iminente. Eroii iau, am putea spune, în mod instinctiv, o atitudine proprie în raport cu această „senzație", cu acest „presentiment", in fond cu această stare de lucruri, prezentă, în chip difuz, în conștiința tuturor. Ei aparțin marii și midi burghezii italiene. Micol se arată și se declară o iubitoare

a trecutului, în care cruță un refugiu. „Eu ~ spune eroina — nu mai aveam acel gust instinctiv al prezentului, ce caracterizează lumea normală. Pentru mine, mai mult decît posesia lucrurilor, conta amintirea lor, amintirea față de care orice posesie apare dezamăgitoare, banală, insuficientă. Dorința mea era ca prezentul să devină imediat trecut, spre a putea să mă intereseze și să-mi placă după pofta mea. Acesta este vidul nostru : să mergem cu capul întors înapoi" (pg. 224). Prietenul ei, povestitorul, după dezamăgirea cruntă pe care i-o provoacă fata, se integrează, cu un fel de conformism al așteptării resemnate, în prezent, cu conștiința unui provizorat Dar de mers nu poate merge mai departe- Al treilea personaj, Giampiero Malnate, care lucrează la întreprinderile Montecattni din Milano, este pătruns de convingeri comuniste. E îți rezolvă conștiincios problemele cotidiene, dar la vîntul puternic al istoriei, care în Italia suflă frcă de dedesubt, pfnzefo lui sînt deschise. Enoul a găsit un echilibru neostentativ. Micol ți naratorul n apreciază. dar totodată II contestă, de exemplu în acest mod. foarte tipic pentru mentalitatea burgheză : „îmi amintesc cum a-a exprimat Mied

— spune povestitorul — despre ««fizicul» lui. Și eu îl găseam prea mare și opresiv, pe Malnate. Și eu, ca Micol, suportam greu adesea acea sinceritate a lui, acea lealitate, acea continuă ilustrare a unei bărbății nete, acea calmă încredere într-un viitor italian și comunist, care se citea în ochii lui cenușii, prea umani: cu toate acestea, din primul moment cînd m-am așezat lingă ei, în biroul lui Alberto, am avut o singură dorință: să fiu stimat de Malnate și el să nu considere nepotrivit a- cest trio cotidian în care, neîndoios nu din inițiativa lui, intrase" (pg. 158—159).In raport cu „presentimentul' social de care vorbeam, cu „senzația" unei mari cotituri iminente a Istoriei, sînt surprinse în roman cele trei personaje principale. Evenimentele determină, în fiecare din eroi, o atitudine foarte clară, foarte semnificativă pentru societatea italiană din acel moment: unul privește înapoi, către trecut, cu o senzație obscură de epuizare, altul, dezorientat, caută să se mențină într-un prezent labil, al treilea este singurul

care pune piciorul pe terenul ferm al viitorului. Desigur, aceste personaje nu sînt egal de bine realizate, în planul obiectiv social. Determinările comportării lor rămîn neclarificate în roman, mai ales în cazul lui Malnate. De a- ceea ni se pare că ele trebuie considerate mai mult în planul subiectiv și văzute ca „trei suflete" ale aceluiași erou în căutare de sine, în cadrul momentului Istoric evocat. Romanul apare, astfel, mai mult o confesiune. Ambiguitatea de situare între planul obîectiv-social șl ce! subiectiv-personal, în care autorul se menține ți poate că se complace, constituie o notă cărții sale, dar ți slăbi-
Drogoș VRÎNCEANU

desigur particulară a Ț-g >• primei â.

•I »n pierdiao Finzi^Contini" (Einavdi, 1962)

Lucra' cal ~r cerc’ar* mi 5-a pirat fo'desva • S mindria arii'oc'»- ♦ică » oaaaae » bogațî da cile ori stăta»j •••>-- tata cu artistul și cu ope-s de ar*E Se esoriau d ntr-ode- tă, iț e; .1 p‘-ă l» ba*jocorirea d» rec‘i a geo- j artslic. incompe'ența și p-os*», privriee dt'orîși. de sus și I ps« se guși. bănui crezindu-se în tiare a de lt»j! sngur ceea ce
slăpirui M c-»j «vu» aidodatj : înțe
legere, sens &£*«*« ți sesiune.

La noi — se ț#e <fio “4*_—s da 
cî'av» ori repe'a*4 a -eesSrahii Ar
gh az. — an sar» aessâra de o» vre
muri Ia loc oe onoraro i-a V-mis U 
Luchuaa o pereche de p«-.*»'oai »-zațL Go H de oe— -orve a domnului ministru, sa-’i ;-J Vebu au sS reprezn*» Ih safir»’* arfislu j gen -el dar sărac, s*—«’icafa trei serne colosala corvarihil ușor fe cea mai grozavi și seu—cs **-‘4. _'a capitalist romîn de pe vremsrL *0* d ntr-o mărturie scriitorceașcă țt.-s. «■-» In librărie, cumpă-a cărțiie d* reiriri la metrul liniar, duel format și culoare, cărțile urmTad Bvarabă a -ărsine cu filele ne‘ă'ate, n*or» c3F"*.Capitalistul cc-'emco-a- din OccL dent nu mai găses'e necesar să se mai ara'e b*b oM, ori cc ec* c-ar de lab'ouri din pas-^-w tiVel Lsti‘1 de cel mai nou tfo ’* care ’și 3!J- ieșle pantalon» pe care •>» —•» dăruie nici unui artsL e ■» «arsnarh- suficient ca să-d doeodeeaci Meteo- tualitatea, după cu— revs*» ea peze galanta, uitată negrea* pe pamete acele<ași limuz'ne. e;--nge să4 e. de— fieze spiritul eevat șî bh-'î’- a. F nu mai vrea să co-‘oe e snici să se piardă ta pese eM a.Pentru el arta es’e u* Pcs-oss. ca petrolul ori ca bananele -- poit-j lui „United Fruit Compe—•“ ’*Statele Unite ale Aaerid de la o vreme încoace un lei de .W-LS-te* Journal" care în loc să sere desp-e dolari și petrol, d! s’a’crt d <:• comerciale afaceriștilor a--c: a* business nou: piața ariei. PubFca* a se cheamă : .Ghid ț: prevzrual pentru 
piața ari»'" și în pag -"» ei cei Interesați a^ă îrtr-on sH ne' ‘»-ar, dar 
direct 1 «cum să rea'îzeze încă de

azi supraprofilurî pe piața ariei, da- tori'ă acelorași riguroase metoo'e și ace e ași tehnici sistematice, fo'osile de marii specialiști ai bursei". A apărat chiar și un „studiu" sub forma unei cărți intitulate „Supraprofilurî în artă". Acolo, în capitole speciale se t-a‘ează cu seninătate angelică și cj singe rece probleme ca acestea : .Cum poate fi măsurată piața artei Tn ansamblul ei“, „Cum pot fi prevă- zu*e p-ețurile la obiectele de artă", .Cum se pot desprinde tendințele p e‘ încă de la început", ca șl teme foarte dificile pentru un capitalist ch ar ‘carte bogat: „Cum pol fi descoperea talentele promițătoare", șl .Cum sa pot ocoli capcanele*.Captai ișHor chemați să învestească ca-, pe o ața artei, aceleași publica- de .specialitate" le spun fărg e- ch .’oc care anume sînt foloasele In- ve:‘ • 'or de capital pa „piața ar- *e":1. Beneficii în mod practic incalculabile.
2. O formă aproape unică de apă- -B'e ooMva inflației.3. Posibi'I^ăți lă’S egal de a scăpa de Wnpor'e.4. Pos c *afea de a vinde ortcînd s: ta orice fără operele de artă ev—1oă-a‘e.5. O «sobi'itafe (mai ales în cazul ■5C O--C) care permite averilor vpar'e să scape de distragere în caz ce războLte ac»es‘ă Josnică p'ață a arfei, c'-ce • c'rr.panzeului Beauty (pensio- -ar ti g-ădmii zoologice din Chicago' sînt co*a'e la bu«să alături da p'-c» • M Van Gogh I In goana lor să'na-că dună p-oFturî și suprap-ofi- orga- zaforiî acestui nou business V e-a*ă încă o da'ă -apac'ta'ea și 'n‘ă* sarea or de iroglod ti moderni. Fe-I de cac:‘a?ștî: de pe piața artei T! — -‘a-pxfor Beajty are un zbanghi de sp'ri*ua!ita*e pe care el nu reușesc să o atingă, oricît se strădu'esc să a Bă de a face cu frumosul

Petru VINTILA

DEZBATERI 
LITERARE 
IN U.R.S.S.k

•La 28 martie s-au încheiat lucrările celei de a patra plenare a conducerii Uniunii scriitorilor din U.K.S.S. Dezbaterile s-au purtat pe marginea cuvîntărilor rostite de tovarășii N. S. Hrușciov și L. F. Ilicev la recenta întîlnire a conducătorilor partidului și guvernului sovietic cu oamenii de artă și literatură.In cele trei zile cit au durat lucrările plenarei au luat cuvîntul 40 de scriitori, reprezentanți ai literaturii tuturor popoarelor sovietice. Participanții la discuții au scos în evidență succesele de seamă ale literaturii sovietice, arătind că operele de un înalt nivel ideologic și artistic create de-a lungul anilor au contribuit la educarea oamenilor muncii în spiritul ideilor marxist-Ieniniste, al prieteniei între popoare, al cunoașterii lor reciproce, al apărării păcii în lumea întreagă.Literatura sovietică și-a cîștigat un binemeritat prestigiu mondial. Scriitorii sovietici — s-a subliniat în cuvîntările ținute — și-au consacrat toate forțele pentru a crea o literatură care exprimă cele mai înaintate aspirații ale poporului, rea- lizind eroi autentici ai contemporaneități în stare să însemne prin exemplu) lor un veritabil îndreptar de viață pentru milioane de oameni.Au fost dezbătute probleme actuale ale dezvoltării literaturii sovietice în condițiile construirii desfășurate a comunismului. Participanții la discuții au relevat că datoria supremă a oamenilor de artă sovietici este să creeze pentru popor, constructorul comunismului, și că partinitatea comunistă, caracterul popular al literaturii și artei, au fost, sînt și vor fi bazele indestructibile ale artei sovietice — aria realismului socialist.Numeroși vorbitori au arătat că literatura sovietică are măreața misiune de a purta ideile comunismului în rindul maselor populare, eă trebuie să participe în mod activ și hotărît la combaterea filozofiei burgheze a disperării, a atmosferei de scepticism și decadență spirituală promovate de către aceasta. Abstracționismul, formalismul, manifestări ale ideologiei burgheze, este necesar să fie combătute cu fermitate, oriunde se ivesc. Menirea unei adevărate arte umaniste a fost și rămine aceea de a ajuta pe om în înțelegerea măreței sale sarcini pe pămint. Realismul socialist a marcat o nouă etapă în dezvoltarea artei mondiale, a ajutat la încălzirea inimilor a milioane de oameni în suferință, la îmbogățirea cunoștințelor lor cu noțiuni noi. luminoase și nobile.In cadrul plenarei mai mulți vorbitori au criticat lipsurile manifestate în creația unor scriitori ca E. Evtușenko, A. Voznesenski precum și I. Ehrenburg; de asemenea au fost criticate unele reviste literare pentru exigența ideologică și artistică scăzută în publicarea de lucrări ce reflectau în mod deformat anumite aspecte ale realității sovietice.Participanții la discuțiile plenarei au subliniat faptul că scriitorii sovietici militează pentru o artă revoluționară, combativă, pătrunsă de principiu] leninist al partinității.Cea de a patra plenară a conducerii Uniunii scriitorilor dfn U.R.S.S. s-a încheiat prin trimiterea unei telegrame C.C. al P.C.US. în care scriitorii sovietici își exprimă hotărîrea de a răspunde sarcinilor care le stau în față printr-o muncă însuflețită, creatoare, demnă de epoca noastră măreață, de eroicul popor sovietic.
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Sclipește 
drum ui...
Sclipește drumul ca un ac gigantic Printre semănăturile bogate Prinzînd de poala cerului cătunul Ca de un gard un flutur oe se abate.Crîmpeîul de pămînt parcă se clatină Ca puntea, cînd pășesc pe el, și-n mers Fac pași mărunți ca nu cumva să oale Peste măruntul univers.Căci toate într-un fel sînt ale mele Și soarta mea-i de toate să grijese Iubirea înșeuată pentru steleIn cîmpul ăsta drag ml-o priponesc.Aici și bolta cerului înaltă Strînge la sîn a pomilor tulpini Ce-n glia credincioasă laolaltă Se țin Îmbrățișați tn rădăcini.Aicea parcă fiece mișcare
Pe oare-o fac mai pllnă-i de-n- țeles — Iar fața de mi-o bat lumini de soare E ca să mă-nfrățeso ou ele-n șes.Spini de mă-mpung e ca să-și amintească Cu cît îl e trecutului dator Bărbatul ce-a-nvățat azi să zîm- bească Cu toată fața către viitor.In romînește da EMIL GIURGIUCA

BEDACȚL4; București B-dul Ana Ipăteaou 15. Telefon; 12,54.44 J 12.T4.261 U.SS46. ADMINISTRAȚIA; foa. Klaelefr ar, 1», TeleXon UA5.W. ABONAMENTE I I lua) 646 1*1; 6 luai U lei; 1 an 26 Lei. Tiparul; întreprinderea Pollgraîloă nr. 2, str. BrezoUnu 33-25.


