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CARTEA 
DE 

VIZITĂ 
1 

POEZIEI 
TINERE

Telegramele bătute posterității, ’discuțiile lirice cu urmașii pot 
ii făcute cu ifos horațian atunci cînd poetul își pierde simțul mă
surii, dar pot fi făcute și: cu spirit cetățenesc de răspundere față 
de viitor, ca, de pildă, în poemul „In gura mare' al lui Maiakovski:
Urmașilor mei,

stimați și stimate,
Tovarăși de posteritate.

Așa încît nu numai că mi se pare firesc, dar și necesar faptul 
că poetul, scrutîndu-se pe sine însuși, va deschide uneori discuții 
cu urmașii. Ion Horea lasă, pe bună dreptate, să cadă întrebarea :
Urmașii noștri vor putea înțelege,
Din lumea lor, așa cum vor privi-o 
Ce dragoste e-n stare să ne lege ?

Răspunsul Ia întrebare îl dă poezia însăși, perenitatea poeziei 
constînd în ideile și frumusețile ei. O poezie dotată cu idei înalte 
și cu alese virtuți artistice va ajunge pînă Ia urmașii cei mai înde
părtați și va constitui un document viu și limpede din care aceș
tia vor putea desluși profilul nostru, al celor ce construim socia
lismul. Față de documentele istorice din tratatele științifice, 
poezia va avea avantajul de a relata viitorul, prin intermediul 
emoției și imaginii, într-un mod mult mai direct, mult mai fami
liar și mai comunicativ cine am fost noi și care ne-au fost idea
lurile.

Și există în poezia tinerilor mei colegi (căci la ea mă refer) 
exemple cuprinzătoare din care se poate desprinde profilul moral 
al omului nou, al omului epocii socialiste. O tinerețe fără bătrî- 
nețe este dimensiunea in timp a acestui om. Tinerețea este văzută 
în aura sa partinică :

Tinerețea rtoas’ră
își are-nceputui în tine 
izvor din puritatea muntelui înalt.

spune Ion Brad, adresîndu-se partidului. Partinitatea este adeziu
nea totală la ideologia partidului, prin tot ceea ce facem și 
visăm în viață :
Să pot dovedi cu propria mea viață 
Statutul de partid, statutul meu

(N. Stoian)

Sensul și finalitatea întregii noastre activități este comunismul 1

Capăt de osie — roșie stea 
asia trece prin inima mea

(N. Labiș)

In această partinitate s-a făurit noua conștiință, conștiința socia
listă, numitor comun a! profilului moral cu care contemporanii 
noștri se prezintă urmașilor. Un patriotism profund și sobru ca
racterizează această conștiință. Cîntlndu-și patria, poeții fac apel 
la inima lor ca la o mărturie fierbinte a dragostei pentru aceste 
meleaguri întinerite :
Te-ai uitat vreodată in adîncul inimii lor 
Dar într-a la, într-a ia te-ai ui lat bine 9 
Puternică e, îndrăgostită de om, de pămînt.

(Violeta Zamfirescu)

Poetul își face introspecția și se întreabă cu sonoritate dacă 
verbul său aprins este la altitudinea steagurilor patriei.

Paralel cu patriotismul și împletindu-se cu el, trăiesc în con
știința socialistă a oamenilor ideile generoase ale internaționalis
mului proletar. Poeții călătoresc și cîntă fericirea sau durerea 
oamenilof de pe alte meleaguri, participă afectiv la toate marile 
evenimente ale lumii. Ne amintim poemul despre Cuba al Iui Gh. 
Tomozei, ciclurile de călătorie iscălite de Toma George Maiorescu, 
Anghel Dumbrăveanu, Ștefan Iureș, Tiberiu Utan, Ion Brad, Aurel 
Rău etc.

Prin ceea ce are valoros, poezia colegilor mei de generație ar 
putea oferi urmașilor dimensiunile caracterului omului nou. Epo
peea construirii socialismului a dezvoltat și format noi trăsături 
etice și definitorii pentru epocă. O simplitate, in care rezidă însă 
măreție, dă omului muncii firesc și omenie în acțiunile sale de 
înalt eroism civic. Inginerul de drumuri din ciclul despre Bicaz

al Iui Aurel Rău se rătăcește de propriu-i drum, emoționat de 
opera pe care a săvîrșit-o și desăvirșit-o. O dată un șantier fiind 
terminat, tinerii migrează entuziaști spre alte șantiere. Însăși tre
cerea anilor este văzută de un tînăr poet cu ochi de brigadieri 
entuziaști : „Ca trenuri încărcate cu brigadieri trec anii".

Marile construcții, peisajul noii Romînii pitorești de esență so
cialistă, certifică un sentiment de mîndrie legitimă. Mîndria de a 
dura ceva pentru posteritate devine, astfel, o coordonată a carac
terului omului nou :

Mîndria e a omului ce pune 
pichamerul în zidul de cărbune 
și-l nâruie acolo-n munți de mină 
și-n torță 11 preschimbă, de lumină

(T. Utan)

Printre virtuțile morale, este cîntată cinstea, dar nu o cinste de 
suprafață, văzută cu ochiul cuminte al micului burghez, ci adevă
rata cinste pe care omul o are față de el însuși și fața de societate.

Clnd lupți și speri și (nu-i așa 9) greșești 
cînd îți învingi în luptă îndoiala 
In fața conștiinței omenești 
Atunci e mai cinstită chiar greșala.

(N. Labiș)
Vigilența și intransigența :

Vegheați trainic 
mijirea! N-ajunge că-s drepte-n vînt albe 
zidirile 1 Mult întăriți ! Izvodească 
mintea! Numiți-1 pe cel ce umbrește 
visul 1 Sfidați-l pe laș.

(A. Rău)

forța, căci, așa cum ne spune Maiakovski, socialismul nu se con
struiește cu mîinile înmănușate. Pentru strălucirile lui, mulți tova
răși și-au dat viața („Balada țăranului tînăr' de Ion Gheorghe).

Poeții tineri se simt atrași ca de un magnet luminos de pasio
nantele și atît de caracteristice pentru epoca probleme de etică. 
Este cîntată însăși dialectica formării conștiinței socialiste, ca pro
ces interior complex și încleștat, în versurile lui Nichita Stănescu, 
Darie Novăceanu, Ion Chirie, Ilie Constantin, Constanța Buzea, 
Miron Scorobete și alții.

Poeții simt nevoia cuprinderii panoramice a patriei, oferind 
urmașilor, pe lîngă peisajul sufletesc al contemporanilor și peisa- 
jul material al tărîmurilor pe care le înnobilează. Nicolae Labiș, 
Horia Zilieru, Platon Pardău și alții sînt cintăreții unei Moldove 
smulse din patriarhalism și trepidată de marile construcții indus
triale, Niculae Stoian și Florența Albu cîntă armonia holdelor 
înfrățite de pe Bărăgan, Violeta Zamfirescu și Șina Dănciulescu 
exultă frumusețile Olteniei petrolifere și podgorene, Gheorghe 
Tomozei se face ecoul regiunilor sub-carpatice, Aurora Cornu 
cîntă peisajul Prahovei petrolifere, Ion Horea și Ion Brad, cîm- 
piile Ardealului, Rusalin Mureșanu, Victoria Ana Tăușan sînt 
cîntăreții Țării Moților, M. Negulescu și A. Gurghianu cintâ 
Oașul și Maramureșul, Aurel Rău cintă tărîmurile grănicerești, 
Emilia Căldăraru, stepele Dobrogei și Delta. Cîntarea locurilor de 
baștină pune nuanță in tabloul integral, de spectru solar al 
patriei.

Putem, așadar, fi mîndri de aceste realizări certe ale poeziei 
noastre tinere — ea reprezentînd, fără îndoială, o frumoasă carte 
de vizită cu care ne putem prezenta contemporanilor și poate 
urmașilor, famiiiaiizîndu-i, prin intermediul emoției artistice, cu 
lumea noastră de idei și sentimente și cu mereu înnoitul tablou 
al pămînturilor pe care am muncit și am cîntat.

Așa stînd lucrurile, s-ar putea crede că izbînzile obținute de 
tinerii mei tovarăși de liră se soldează cu un adevărat clasicism, 
în care marile valori artistice se înlănțuie strîns și se armoni
zează ; și că, deci, toate problemele artistice ar fi pentru noi 
rezolvate, de către toți pentru totdeauna. Ceea ce nu este însă 
adevărat. Căci dacă prin ceea ce are valoros poezia noastră, 
urmașii și-ar putea face o imagine fidelă și cuprinzătoare despre 
fizionomia sufletească a oamenilor pe caie-i cintăm, trebuie spus 
că sînt și versuri prin intermediul cărora această fizionomie s-ar 
prezenta viitorimii într-o imagine uneori palidă, alteori ciuntită, 
și, în fine, alteori pur și simplu denaturată. Există poezii în care 
omul zilelor noastre ia ipostaza unui mic burghez cuminte și spil
cuit sau a unui nostalgic aventurier însetoșat de peisagii exo
tice ; cintăm uneori oameni somnolenți, vegetativi, care iubesc 
femeia galant, ca seniorii, sau sălbatic, ca niște corsari răpitori, 
însuși eroul liric pare împodobit, la piept, cu o garoafă sau batistă, 
autoadmirîndu-se în oglindă sau în lac, cîntîndu-și umerii și frun
tea, pomeții obrajilor și linia buzelor. Am risca astfel să se creadă 
că am fi doar niște dandy, niște snobi sau niște palizi funcționari 
ai muzelor.

Dar despre aceste poze, în alt articol.
Al. Andrițoiu

Damian Urach*

STRACHINA
DE ARGILA
Strachina stă și acum
Spoită cu soare
Pe pieptul mesei cu trei picioare. 
Ca o emisferă de lut
Din care pruncia mea a-nceput 
Să-și astâmpere ioamea.

Strachina stă și acum
Spoită cu soare
Pe pieptul mesei cu trei picioare 
Și arde-n reflexe de bronzuri roșcate 
Ca un pepene tăiat pe jumătate, 
Din care copiii au mușcat 
Miezul, sălbatic de aromat.

Rodica Iulian

MlINILE
BĂRBATULUI
Voi, mîini ale bărbatului știind 
ca înțelepciunea ce mai vrea să știe, 
ciocanele în palme cum se prind 
șl cum se ține-n palme o iasomie, 
ce-nvățătură în atingere ușure 
v-apleacă degetele dure 
în arcuite unde ce-mi dezmiardă

privitul către tine, să nu-1 piardă 9 
Ce geometrie v-a înscris în palmă
purtatul de poveri și mîngîierea 9 

Și apăsarea calmă și greul de sudalmă ? 
A căror întâlniri e-ntretăierea 
dintre o dreaptă și o curbură 9 
A celor de iubire 9 Ori de ură ? 
Necunoscută încă mină, 
pot oare cînd ai smuls, să spun c-ai small 
un ram din pomul înflorit de-o săptămină 9 
Mă-ndreptățește lot ce poți, mal mult, 
izbirea pumnului în piatră, 

bătătorirea pe lopată, 
să nu-i cred palmei tale line 
sfiala îndrăznelii către mine 9

NI SE FĂCUSE

Ion Ghaorgha

MAREA
CAPTIVĂ
Marea mișcă-n mine, grav retrasă, 
și căzînd cu despletire de cometă;
eu o văd trecînd prin mine luminoasă, 
dar de-acum pricep că se repetă.

A strîns ape dulci, cu stele șl cu chipuri 
de cetăți, de poduri, de palate, 
și aud cum i se mișcă pe nisipuri 
luptele de oameni pururea purtate.

ZIUĂ
Viemea clipocește-n ritmul meu sanguin 
rupt, după surparea crestelor de mare : 
și respir un secol condensat deplin 
precum sarea slrlnsă-n apele amare.

Ni se făcuse ziuă. Și iu iți prefirai 
irumosul păr prin vîntul bun 
și Începea o floare să-1 ajungă 
irumosul păr ce-țl prefirai.
Ca să te-ajungă, m-aș fi făcut o briză 
iubind eflorescenta unui prun 
cu dragoste de hoț de cai.
Dar n-am știut să fur o Doare.
Ori Iară vina ta era,
că nu știu hoț să fiu, de flori, de râmi 
și că-mi lipsea șerpeasca-ndeminare 
a vîntului, ce mult mai mult ca mine te iubea... 
Mă vei lăsa să scriu epitalami
acestei nunți, la care-s doar nuntaș 9

Mă vei lăsa,să pling, mă vei lăsa 
alăturea de prunul păgubaș 9

Mlinile-ncărcale, duse lingă, tâmple, 
freamătă de apele molipsitoare, 
incit astăzi casa mi se umple 
de priveliștea cuprinsă de pe mare ; 
bintuie prin singe, se rotește fără sine, 
amețindu-mi sufletu-n derivă...

Nu-Ji atinge tâmplele de mine, 
te vel rupe de stihia apelor captivă.



B. EL VIN;
Camil Petrescu

ÎO dificilul material pe care B. El
vin îl supune analizei, subliniem ca 
demn de atenție în primul rînd efor
tul de a pătrunde sensurile litera
turii de cunoaștere a lui Camil Pe
trescu. Criticul face de la început 
observația că scriitorul trăiește prin 
eroi „chinurile revelațiilor'1 2 3 4 5 6 7 în sfe
rele „conștiinței pure" In sensul 
acesta, o subtilă interpretare îl fa
miliarizează pe cititor cu esența dra
matică din „Jocul ielelor". B. Elvin 
îl înțelege justificat pe Gelu Rus- 
canu ca pe un caz de conștiință și 
nu ca pe un caz patologic. Văzînd 
numai pe intelectual, ca personaj al 
dramei absolute „capabil de crize în 
conștiință, de ordin cognitiv, nu mo
ral", Camil Petrescu derivă virtuțile 
etice ale eroilor sal din intense 
trăiri cerebrale, inteligența și ima
ginația fiind o constantă. Dacă acest 
lucru este bine înțeles, devine edi
ficatoare interpretarea tendințelor 
noocratîce, explicate de critic prin 
raportarea la cadru] social-filozofic 
burghez dominat de „criza omului". 
Cînd, în. subliniază că „scriitorul 
va înțelege că inteligenta nu poate 
fi un criteriu de recrutare socială 
și politică", generalizează în fond, o 
experiență proprie numai unei anu
mite societăți.

1. G. Călinescu : Scrinul negru — 
roman ediția a ll-a
2. Mi hat Beniuc : Pe coardele 
timpului (versuri)

3. Ion Lăncrănjan : Cordovan!! — 
roman vol, I. 11. 1X1.

4. Aurel Mihale : Fuga — (roman)
5. Constantin Prlsnea : Tara vi
nurilor ed. II

6. Vasile Nlcolescu : Poeme
7. M Sorbul : Teatru
R T. Mușatescu : Teatru
fl Victor Tulbure : Aur (veriuri) 

II Dimițrie Steiaru : Oameni |i 
flăcări (versuri)

ti. Al I ^tefineacu s Al cincllaa 
anotimp (roman)

* Hrfiel se plîngea în „Estetica*' sa că „societatea noastră actuali 
(societatea burgheză n.n.) cu organizația sa civilă și politică, cu obi
ceiurile sale, cu adminiitrațla. poliția sa etc. este prozaică. Sfera ac
tivității individului este foarte limitată : el hitîlneslr peste tot hotare 
și piedici in calea voinței sale' Acestei stări a societății cl li spunea 
„vîrsta erotcă” în care se născuseră clntecele homerice si cind oamenii
erau „independenți** in faptele lor etc. etc.

Sînt interesante paginile privitoare 
la orientarea filozofică a scriitorului 
în creația sa de după 1944. în urma 
contactului cu marxismul. Camil Pe
trescu creează eroi (Bălcescu) care, 
spre deosebire de „înfometați! de 
real" dar „cu soluții ireale", nu caută 
ci soluționează idei. Suprapunîndu-și 
idealurile peste aspirațiile poporului, 
Bălcescu are conștiința utilității jert
fei sale.

Aprecierile criticului sînt judici
oase ; ne-am fi așteptat, însă, ca 
într-o măsură mai mare, să formu
leze opinii personale în raport cu 
ceea ce s-a scris despre Camil Pe
trescu. Analizînd, de exemplu, toc
mai această emancipare ideologică a 
dramaturgului, în scopul marcării 
originalității sale, ar fi fost oportună 
surprinderea evoluției pe care acesta 
o înregistrează chiar în procesul 
creator. Bălcescu nu apare pe un 
teren nud. nepregătit. După drama
tica sinucidere a lui Ruscanu (eroul 
damnat). în variantele succesive ale 
celorlalte piese anterioare Eliberării 
se renunță la sfîrșitul fatal. în „Act 
venețian” (varianta într-un singur 
act), de pildă. Gralla devine un in
voluntar abandonat morțîl. Dar în 
varianta cu trei acte, supraviețuind 
durerii de a fi greșit în alegere, 
Gralla. care voia să cunoască lumea 
pentru a o înțelege și nu pentru a 
o domina, cum crede criticul, speră 
într-o autoregăslre. La fel, în drama 
erotică a eroilor lui Camil Petrescu,

CÂRTI NOI APARUTE LA 
EDITURA PENTRU 

LITERATURA

criticul nu observă o dramă u cu
noașterii, a lucidității, ci mai mult a 
geloziei. Dar egali mereu cu ei înșiși, 
acești eroi știu că se îndrăgostesc 
de imagini, de „esențe monade".

La o mai atentă analiză a tipolo
giei feminine, B. Elvin n-a înțeles — 
se pare — că în femeia care trădează 
nu este intuită condiția ei prede
stinată, ci victima unei societăți care 
nu-i solicită responsabilitatea. Inves
tigațiile competente făcute cu pri
vire la „chinurile revelațiilor", ar fi 
impus o subliniere a faptului că 
acestea sînt în realitate reflexele 
unor date strict obiective. In acest 
sens ne așteptam la o dezbatere 
ideologică mai atentă, care să vizeze 
„literatura de idei" pe plan universal 
(Ibsen, Shaw, Francois de Curei)

Camil Petrescu, dramaturg, nu 
poate fi înțeles fără a pune în dis
cuție drama de idei, în care criticul 
trebuia să vadă și căutarea unor 
dezlegări de ordin ideologic în ra
portul individsocietate și în acest 
caz el nu ar fi comentat irevocabil, 
ci cu rezervele de rigoare, „punerea 
lumii exterioare în paranteze" dc 
către eroii în ca ură.

B Elvin evidențiază o largă in
formație asupra literaturii care pro
mova transferul și disoluția perso
nalității. Curios însă că riposta pe 
care Camil Petrescu o dă lui Piran
dello este văzută numai în teoriile 
scriitorului. Sub o optică surprinză
toare apreciază piesele „Iată femeia 
pe care o iubesc" și „Profesor Doctor 
Omu vindecă de dragoste" ca născute 
din dorința de a găsi audiențe în 
rîndurile publicului burghez, cînd în 
fond dramaturgul polemizează •• 
după părerea mea — cu teatrul de 
zonă patologică, psihanalist.

Modalitatea expozitivă și mai puțin 
analitică folosită în rîndurile închi
nate poeziei de idei nu-1 face con
vingător pe critic.

Alături de prezentarea omului de 
teatru, cu opiniile sale în arta regi
zorală, o așteptam și pc cea a publi
cistului. Tot așa, pentru a reliefa 
specificul prozei lui Camil Petrescu, 
s-ar fi impus referiri revelatoare la 
tehnica romanului, înțeles ca „un 
dosar de existențe". In felul acesta, 
pentru că lucrarea tot are un carac
ter eseistic, capitolul „Cum lucra 
Camil Petrescu" n-ar ti devenit 
anexă. Ar fi de dorit ca monogra
fiile noastre să se bucure de o nouă 
fantezie critică în clasificarea și do
zarea materialului. Pe lingă plăce
rea estetică și eleganta cu care se 
lasă citită, cartea lui B. Elvin ne-ar 
fi putut satisface mai mult si în a- 
cest sens.

Socotim că, începutul fiind făcut,, 
criticii literari pot continua elucida
rea unui scriitor de o factură spiri
tuală atît de interesantă.

MARIANA NUȘI

SAVIN BRATU
Sadoveanu

Lucrarea lui Savin Bratu este prima 
cercetare monografică a universului sa- 
dovenian. De aici, din caracterul de 
pionierat al investigațiilor, decurg atît 
meritele numeroase, cit și unele lacune 
ale studiului.

în unele direcții, cercetarea lui Sa
vin Bratu a străbătut regiuni prin care 
criticul și-a croit singur călări.

Încercînd o luminare dinăuntru a 
operei — mai cu seamă preocupat de 
destinul ei istoric și estetic, de sensul . 
ei militant și profund umanist, — Sa
vin Bratu a reușit nu numai o de
scriere expresivă a lumii sadoveniene, 
ci și interpretarea ei din unghiul de 
vedere ai criticii marxist-leniniste.

De la stabilirea izvoarelor funda
mentale ale operei lui Mihail Sado- 
vianu, autorul monografiei a mers că
tre geneza și afirmarea concepției de
mocratice despre lume a marelui pro
zator și apoi către sursele sala speci
fice de documentare. Evoluția scriito
rului, de la rezervele sale iată de ci
vilizația modernă pînă la deplina ade
ziune și participare la procesul de în
noire revoluționară a societății e. în 
linii mari, bine surprinsă. Savin Bratu 
face apel aici la o serie de teze ale 
criticii dintre cele două războaie mon
diale și la aportul do prestigiu, din ul
timii ani al academicienilor G Căli- 
nescu și Tudor Vianu.

Exprimîndu-și îndoiala față de ca
pacitatea cuprinderii operei într-o for
mulă de rezistență, Savin Bratu nu face 
decît să trădeze o anumită nesiguranță 
în formularea teoretică. Astfel, autorul 
vorbește în repetate rînduri de o oare
care discontinuitate între începuturile 
lui Sadoveanu și epoca lui de maturi
tate : „...debutul rămîne o etapă dis
tinctă în opera scriitorului" ; „Analiza 
debutului trebuie să fie deci, după pă
rerea noastră, un capitol 
oricărui studiu despre 
Asta, după ce. la pag.
Brațe suhliniază că ....lumea sadove-
niană apare, din 1901, cu o continui
tate vizibilă". Dacă ar fi rămas cre
dincios acestui punct de vedete n-ar 
mai fi ajuns într-un conflict cu adevă
rul intern al operei analizate și nici nu 
l-ar mai fi contrazis unitatea, eviden
țiată apăsat de Tudor Vianu în „Arta 
prozatorilor romîni", unde se spune că 
„marile ci linii de structură au rămas 
aceleași".

I-ain mai reproșa autorului mono-

separat al 
Sadoveanu". 
193, Savin

Fotografia: A. MIHAILOPOL

grafiei uneia prețiozități în 
dorința de a «trie „distins", 
■uite nec'IariH|i, feumulări 
Construcții sintactica greu ____ ..
(vezi pag. 216, 21J, 433. 655).

In ansamblu, monografia e o lucrare 

expresie, 
de unde 

improprii, 
accesibile

folositoare și merituoasă care va putea 
fi apreciată deplin după ce autorul va 
fi încheiat și întinsa analiză consa
crata măiestriei povestitorului.

MIHAI GAFIȚA
Cezar Petrescu

Mai puțin sistematic poate, Mihai 
Gafița este, în schimb, ușor de ur
mărit si, în ciuda aridității unor 
elucidări istoriografice, antrenant la 
lectură.

Mihai Gafița nu se rezumă la 
simplă cronologie, ci. ori de cîte ori 
are prilejul. î$i pregătește premisele 

pentru dezbaterei aprofundată a ope
rei, jalonată cu o sumă de repere bine 
plasate în context. Ni se spune din 
capul locului că opera de început a 
lui Cezar Petrescu, „se organizea
ză... intr-o atitudine unitară de 
critică socială, prin care scriito
rul se situează în descendența rea
lismului critic" (p. 56).

Referindu-se Ia perioada ce pre
merge anilor 1929—1835, cei mai fe
cunzi pentru scrisul lui Cezar Pi- 
traccu, Mihai Gafița încearcă să o 
circumscrie unor experiențe subor
donate proiectului „investigațiilor 
verticale" alternate sau contopite cu 
cele „orizontale". Criticul distinge 
o categorie a „fantasticului interior" 
(analiza subconștientului) care ir 
avea o valoare de sondaj psihologie. 
Din păcate, e vorba de investigații 
extrem de superficiale, cum o con
firmă și lucrările concepute sub 
titluri ca „Simfonia fantastică", 
„Aranca. știma lacurilor", „Omul din 
vis". „Balet mecanic". Explorarea zo
nelor vegetative, studiul instinctelor, 
al refulărilor, al actelor gratuite nu 
erau în măsură să cristalizeze pro
cese sufletești revelatorii sau să dea 
la iveală 
știință, 
istoricul 
exigenta 
motivat 
Dacă M. 
vederea 
ale scriitorului, 
mai prompt în depistarea lacunelor 
de viziune. Astfel, analiza sa pri
vind ratarea eroilor lui Cezar Pe
trescu surprinde unul din meritele 
ciclului romanesc proiectat ca o 
suită balzaciană de scene sociale. 
Faptul că parvenirea în climatul 
orînduirii burgheze înseamnă, prac
tic. dezumanizare, deci o înfrîngere 
tot atît de evidentă ca și decepția 
nereușitei, este pus în lumină ca rod 
al viziunii realist-critice a roman
cierului, a experienței sale de obser
vator cinstit al nedrepte! rînduieli 
capitaliste. Cu stringență similară 
Mihai Gafița întreprinde definirea 

autentice probleme de con- 
Era, deci, de așteptat ca 
literar să-și manifeste aici 
sa, să dea un verdict bine 
alunecărilor în naturalism.
Gafița trece prea ușor cu 

peste asemenea slăbiciuni 
alteori este mult

unul procM de regresiune stilistică 
fi devitallzare epică a scriitorului. 
Este vorba de manifestarea cunos
cutului său exces de verbozitate și 
diluție din unele producții (nu toate 
cu iz comercial).

Cu o organizare mai ordonată, s-ar 
fi evitat unele repetări supărătoare, 
ca acele de la pag. 103—126 ce con 
trastează altminteri cu ținuta știin
țifică a ansamblului.

H. ZALIS

TEODOR 
VÎRGOLICI
începuturile 
romanului’ 
rominesc

Specializat în problematica roma
nului rominesc și a istoriei sale, asu
pra căreia a dat în 1957 o primă 
substanțială sinteza, Teodor Vîrgolici 
prezintă in eseul de față începuturile 
romanului nostru, pornind de la Isto
ria lui Alecu, încercarea comunicată 
de către D. Păcuiariu dintre manus
crisele inedite ale lui Ion Ghica, și 
pina la Ursita, romanul publicat de 
B. P. Hașdeu în foiletonul Buciumu
lui. cu începere din 2 iulie 1864. Du
rata istorică pe care o circumscrie 
cercetarea se limitaaxă organic între 
revoluția burghezo-democrată de la 
1848 și 1864, anul cînd, împotriva re
formelor democrata ale lui Kogălni- 
ceanu-Cuza, se încheagă conspirația 
monstruoasei coaliții. Este perioada 
acerbelor lupte politice și sociale 
pentru închegarea statului nostru na
țional, este vremea cînd Nicolae Fi- 
limon scrie cel dintîi roman de au
tentică vigoare realistă.

Cercetarea lui Teodor Vîrgolici 
parcurge cronologic, numeroase 

comentarii de resort social, cu idanth 
licări laborioase de izvoare, cu apre
cieri estetice juste, firul dezvoltării 
romanului rominesc. E vorba de pio
nieratul romanelor • Istoria lui Alecu 
de Ion Ghica, Tainele inimii de Mi- 
hjil Kogălniceanu, Hoții și Hangiul, 
Bucur, istoria fundării Bucureștilor 
de Alexandru Pelimon, Manoil, Elena, 
Doritorii nebuni de Dimițrie Bolinti- 
neanu, Serile de toamnă la țară de 
Alecu Cantacuzino, Logofătul Baptis
te Veleii și Coliba Măriucăi de V. A. 
Urechia, Aldo și Aminta de juristul 
Const. Boerescu, Omul muntelui de 
enigmatica doamnă L., Radu Buzescu 
de actorul Ioan Dimitrescu, Un boem 
romîn și Don Juanii din București, 
Misterele căsătoriei de Pantazi Ghica, 
Misterele Bucureștilor de G. Baronii, 
Mistere din București de Ioan M. Bu- 
joreanu, Ciocoii vechi și noi de Nico
lae Filimon, Copiiărlele lui lancu Mo
toc — Unita de B. P. Hașdeu. Co
mentariul se sprijină faptic și biblio
grafic pe minuțioase fixări.

La ceea ce autorul și-a propus să 
evoce : „romanul rominesc în sensul 
modern al cuvintului", — și a realizat 
într-o bună măsură, credem că n-ar 
ii fost lipsit de interes un preambul 
rezumativ asupra tradițiilor romanu
lui popular, In care, firește, dacă nu 
poate fi vorba de originalitate (ro
manele în speță ne-au ajuns pe filie
re slave, bizantine sud-dunărene și 
occidentale) sau de o adaptare la 
condițiile societății noastre feudale, 
reprezintă totuși una din nevoile de 
lectură ale înaintașilor, cu largi con
semnări utile. Binevenită este luarea 
în considerație a Istoriei ierogliflce 
de D. Cantemir.

Apărut în colecția „Mica Biblio
tecă Critică", studiul lui Teodor Vir- 
golici aduce reale contribuții docu
mentara pe linia valorificării moșteni
rii literare, umplînd un gol pe care fi 
resimțeau, de ani de zile, în egală 
măsură și cei ce se ocupă de trecutul 
culturii romînești și masele largi de 
cititori ai romanului.

AUGUSTIN Z. N. POP

cronica literară
Unii recenzenți au relevat cu satisfacție ascuțișul polemic pe 

care-1 conține volumul „Romanul monumental și secolul XX*',  la 
adresa teoretizărilor seci, a divagațiilor abstracte, a tuturor exerci- 
țiilor rupte de acel contact viu, înnoitor cu concretul literar-artistic.

A fost primită eu aplauze propunerea cu care se încheie capito
lul introductiv ca : „un timp — pînă la stabilii ea unui echilibru 
sănătos între general și particulai — esteticianul să se intereseze în 
studiile sale mai mult de fenomenul concret, literar, muzical, plas
tic, teatral, cinematografic decît de estetică însăși (căci pe aceasta 
din urmă, prin forța lucrurilor, nu o va pierde din vedere)..."

Curios, însă, era omisă partea ultimă a citatului care-i privea pe 
criticii înșiși : „și invers, specialistul ramurii artistice să-și impună 
el lingur o cit mai intensă preocupare pentru estetică și filozofie", 
(pag. 105)

Astfel se conturează, cred, o imagine mai completă a 
sensurilor polemice cuprinse în cartea lui Ion lanoși. „Romanul mo
numental și secolul XX" dă și o replică unui anumit tip de critică 
puțin cam săltăreață și diletantică. prea vaporoasă sub raportul idei
lor, care transcrie impresii — unele nostime — vizînd însă zone 
superficiale ale creației, pe scurt, neancorată de puncte de vedere 
temeinice, estetice și filozofice. Acest gen de critică se îndeletnicește 
cu însăilarea dc „broderii" pe marginea cărților, cîțeodată, nu con
test, pline de grație și finețe, dar rămînînd o critică „feminizată", 
lipsită de un orizont larg, fără multă vlagă, declorofilizată,

In asemenea cazuri analistul este absorbit excesiv de concret, ceea 
ce nu-i mai permite confruntarea aulentică cu criteriile obiective 
sccial-tstorice, se slăbește interesul față de ideile generale ale ope
rei, cusur mascat prin rezumarea conștiincioasă dar searbădă, șco
lărească a aspectelor conținutului.

La Ion lanoși, preocuparea de căpetenie constă însă în depis
tarea și divulgarea sensurilor fundamentale ale creației, afundarea 
cît mai mare în concret avînd la el rolul de a apropia și evidenția 
generalul care devine astfel mai bogat, mai colorat, mai viu.

Esteticianul procedează ca în cazul unoi asedii, fncercuind cu răb
dare și stăruință fenomenele, asaltîndu-le porțiune cu porțiune, pînă 
cînd, determinat într-o multilateralitate de aspecte, adevărul capitu
lează Asistăm la adevărate avalanșe ale argumentelor. (Bunăoară, în 
analiza romanului-epopee model : „Război și pace" se notează^ ex
cesiv numărul total al personajelor (558), al celor detaliat înfățișate 
(70). âl celor din popor (peste 200) ori cifra scenelor de masă (peste 
100) Ion lanoși merge adesea pînă la epuizarea, mai bine zis, pînă 
la stoarcerea ultimelor date care pot servi tezeloi sale).

Să se observe ca o altă particularitate a sa, faptul că nu are mis
tica stilului. în demonstrațiile sale se repetă uneori expresii, alteori 
frazele arată cam despletite ori curg bolovănos, în intenția autoru
lui nravînd alt scop decît acela de a cuprinde cu cît mai multă 
fidelitate ideile chiar sacrificînd elegante de expresie. (In acest 
punct de vedere criticul se întîlnește cu scriitorii de care se ocupă 
și care rareori au ambiția cizelării detaliilor, scopul lor suprem fiind 
exprimarea în forme cît mai viguroase a întregului).

Cartea „Romanul monumental șl secolul XX" comunică un anu
me patos care rezidă din atacarea directă a marilor probleme, din 
forța si amplitudinea demonstrației care încorporează, mai bine zis, 
tîrăște cu sine argumente nu numai din sfera criticii, dar și a isto
riei, filozofiei, sociologiei Un asemenea stil și asemenea unelte de 
lucru corespundeau, mi se pare, cel mai bine sarcinilor impuse de 
tratarea temei abordate și care vizează, la rîndul ei, amploarea. Nu 
ne gîndim la acea secțiune care străbate romanul secolului XX. Mo
numentalul constituie unul din punctele cele mai nevralgice ale 
tuturor dezbaterilor care s-au purtat între granițele literaturii și artei 
moderne Cînd falsi profeți în numele noilor „școli" anunțau dispa
riția romanului, ei nu aveau în vedere romanul înțeles ca o descrieie 
a unor razuri strict individuale cît lărgimea epică prin care se putea 
ajunge la istorism și la oglindirea mișcării maseloi populare.

Sfera polemicii cu monumentalul este însă mult mai vasta. La 
noi, în timpul discuțiilor despre „spiritul modern", unii lăsau să se 
înțeleagă că marile construcții epice ar suferi de un defect capital: 
s-ar încadra în tie formele literare depășite de evoluția sensibilității 
moderne. ($i trebuie să fii nu critic, ci estetician, ca Ion lanoși, 
deci, întnicîtva, extras din vîrtejul ciocnirilor de opinii — pentru 
>-ți desfășura argumentația cu atîta liniște și siguranță, fără a te 
clătina în fața unor prejudecăți care-și trimit ecourile pînă în mo
mentul de fată).

Dacă vom mai adăuga că, ocupîndu-se de monumental ca o ex
presie a sublimului, Ion lanoși discuta de fapt problema recreării 
marii poezii în literatura secolului XX, vom înțelege cadru! larg al 
problematicii dezbătute în cartea sa. Adevărul e că „Romanul mo
numental și secolul XX" se ocupă cu mult mai mult decît de ana
liza uneia dintre modalitățile epice, atingînd, cum observa just și 
Ov. S. Crohmălniceauu în cronica sa din „Gazeta literară", proble
me teoretice de un mare interes actual privind destinul literaturii 
contemporane.

Și din nou trebuie să evidențiez bogăția materialului faptic, care-i 

ROMÂNUL MONUMENTAL
Șl SECOLUL XX

îngăduie esteticianului sa sintetizeze punotele de vedere înaintate din 
literatura de specialitate și să aducă în comentarea variatelor pro
bleme o înțelegere complexă. Astfel, unii critici seduși de teza lui 
Hegel*),  potrivit căreia în societatea burgheză se distrug condițiile 
care favorizează marea poezie epică, acreditează opinia simplificatoare 
după care romanul amplu în epoca capitalismului cunoaște doar un 
regres continuu, regres căruia îi pune capăt realismul socialist, 
reînviind monumentalul epopeic. Ion lanoși demonstrează — utili- 
zînd, între altele. Și interesante considerații ale lui Bielinski — că 
istoria romanului pe parcursul acestei perioade este contradictorie, 
pe de o parte trebuie să lupte împotriva presiunilor crescînde de 
sărăcire a conținutului epic, iar pe de alta, față de treapta antică — 
„vîrsta eroică a umanității" — înregistrează un progres evident în 
viziunea, în mijloacele de zugrăvire a „prozei vieții". Epopeile 
realizate în secolul XX nu reînviu vechea formă epică, ci creează o 
altă formă, numindu-se : „roman-epopee",

Pe un asemenea fundal teoretic, alcătuit cu migală, se clarifică 
noțiunea de roman monumental, căpătînd coordonate interioare. In 
practica criticii noastre se folosea adesea, privitor la creațiile epice 
de mai mare întindere, o terminologie incertă care viza mai ales 
aspectele «le suprafață : roman-ciclu. lornan-fluviu etc Ion 
lanoși are meritul că. sintetirînrl idei vehiculate în literahna de 
specialitate, definește natura monumentalității și formele ei dc nia- 

nifestare, pornind de la trăsături esențiale, de la conținutul intim 
al operelor. Mînuind cu dexteritate armele dialccțicii, el nu se arată 
derutat în fața laturilor contradictorii, plăcîndu-i jocurile de nuanță, 
delimitările complexe. „Pe Donul liniștit" este în același timp un 
roman familial și un roman epopee ; ciclul Forsyte deși își propune 
sa redea tabloul de ansamblu al societății engleze, necuprinzind 
imaginea luptelor clasei muncitoare, nu e epopee, ci cronică sau 
frescă ; „Torentul de fier" este, în schimb, un roman-epopee fără a 
fi de loc roman fluviu etc., etc.

Ion lanoși are grijă să avertizeze, în mai multe rînduri, că dife
rențierile nu implică în nici un chip criteriul valoric. De aceea ne-au 
surprins imputările lui Lucian Raicu, că autorul cărții ar cădea în 
elogiul exclusivist al modalității de care se ocupa. Cum se poate însă 
naște o asemenea bănuială, din moment ce Ion lanoși arată cu clari
tate că „Război și pace" este un roman-epopee, dar romanele lui 
Dostoievski sînt romane-tragedii, sau opere clasice ca „Înfiîngerea", 
„Primele bucurii" sînt numai romane și de loc epopei ?

Ideile generale alo lui Ion lanoși sînt amplu dezvoltate și îmbo
gățite în analizele concrete dedicate exemplelor tip de roman mo- 

nuniental (analize desfășurate cu pasiunea și desfătarea cuiva care 
parcă a evadat din cercul formulelor abstracte). Unele dintre ca
litățile evidanțiate în aplicarea la obiect le-am semnalat către începu
tul cronicii și nu doresc să le detaliez, mai ales că ceilalți recenzenți 
au pus în mod exclusivist accentul pe planul analitic al cărții. Vreau 
numai să apreciez că în ce privește „Răscoala" lui Liviu Rebicanu, 
sau „monumentalul sadovenian", principiul teoretic introdus de Ion 
lanoși reușește să structureze intern considerațiile valoroase emise în 
critică — încadrînd aceste mari creații ale prozei romînești în tabloul 
valorilor universale.

Cărții lui Ion lanoși i se pot aduce obiecții, nu însă dintr-un plan 
exterior — că n-a inclus cutare sau cutare exemplu ori că n-a de
finit și legile altor modalități — ci chiar din punctul de vedere 
al tezelor abordate, unele observații nefiind duse pînă la capăt și 
unele probleme neprimind rezolvarea satisfăcătoare.

Astfel, una din cerințele de bază pe care le ridică studiul pe 
această temă are în vedere distingerea particularităților ce le oferă ro
manul monumental din realismul critic și cel din cadrul realismului 
socialist. lanoși subliniază în permanență că deosebirea esențială e 
marcată dc concepția despre lume, scriitorii realismului socialist 
avînd posibilitatea să descopere și să zugrăvească lupta conștientă 
a maselot populare. Așa e. foarte adevărat. Dar n-ar trebui avute în 
vedere ji acele trăsături specifice ale materialului uman care con

stituie obiectul epopeelor din literatura realismului socialist și 
care-și impun pecetea ? In unele studii din critica științifici mo
dernă este reluată cu succes teza amintită a lui Hegel, demonstrin- 
du-se că lupta pentru dărîmarea societăților exploatatoare și pentru 
zidirea noii lumi creează noua „totalitate a obiectelor", alcătuindu-se 
cu alte cuvinte, o baza obiectivă pentru amploare epică, pentru lăr
gimea imaginilor din proza realist socialistă. Din această pricină, mă 
nemulțumește că în analiza la „Pe Donul liniștit" Ion lanoși nu 
relevă trăsăturile inovatoare înscrise de epopeea lui Șolohov în ra
port cu „Război și pace" — un aspect căruia critica sovietică i-a în
chinat studii speciale.

Nu știu de ce, dar am rămas cu impresia că „Romanul monumen
tal și secolul XX" s-ar desprinde dintr-un proiect mai vast care 
prevedea mai multe volume. Acest plan ar fi fost întrerupt — aș vrea 
să cred că pentru un moment numai — drept pentru care s-a apelat 
la formula actuala compusă dintr-un capitol teoretic și din mai multa 
analize de opere, deci nu atît din scrupulele enunțate în introdu
cere cît pentru a asigura unitatea acestui volum cu drepturi autar
hice. Așa se explică poate caracterul prea enunțiativ în tratarea unor 
teze actuale cum ar fi, de pildă, aceea a evoluției romanului 
epopee în cadrul literaturilor realist-socialiste contemporane.

Pentru că în cercetarea la obiect ți se impun o seamă de diferen
țieri între care și aceasta privind formele de participare a maselor 
în evenimente istorice, ca războiul civil sau insurecția armată, ori 
în construcția cotidiană a socialismului și comunismului. Intervin 
nuanțe, particularități care nasc noi valențe. Unele discuții desfă
șurate în presa literara, deși fără concluzii eficiente, prezintă interes 
pentru că pornesc de la framîntări creatoare justificate, în legătură 
cu dezvoltarea și perfecționarea romanului amplu.

Exprimîndu-mă mai tranșant aș fi dorit ca Ion lanoși să-și fi 
îndreptat privirile nu numai către „Război și pace" -— luat ca 
„Prototipul etern" — ci și către romanul epopee al viitorului.

îmi dau însă seama că unele din revendicări depășesc cadru! 
cărții pe care o recenzez și aici văd un merit al lui Ion lanoși, în- 
trucit elucidînd o seamă de probleme, face să mi se trezească în 
același timp curiozitatea, împinge către studierea și clarificarea altor 
aspecte.

„Romanul monumental și secolul XX" se înscrie ca o primă și 
masivă contribuție pe drumul unor cercetări care se cer întemeiate 
și dezvoltate, situînd și confruntînd experiența și particularitățile

AL. OPREA

realismului socialist în cadrul amplelor procese evolutive ale litera
turii și artei universale.

Asemenea obligații primordiale critica noastră le va îndeplini cu 
atît mai mare succes cu cît va infringe spaima pe care o au unii 
față de teoretizările abstracte, ceea ce îi face să se răsfețe într-un 
fel de mistică a analizei și într-un fel de neglijare, vait elegantă, a 
operațiunilor de sinteză.



I. D. BĂLAN :

în locul obișnuitului interviu a! revistei, am găsit că 
e mai potrivit să inițiem o discuție între cîțiva critici 
activi, prezenți în presa literară, despre unele probleme 
actuale, arzătoare alo criticii Vrem sa discutăm concret 
despre lelui cum își îndeplinește critica sarcinile, în 
lumina Conferinței pe Iară a scriitorilor, în îndrumarea 
rrcatipi literare, în generalizarea unor fenomene artis
tice, în combaterea unor tendințe greșite, dar mai ales 
am vrea să ne opnm asupra a două aspecte : asupra 
măiestriei artistice a criticii, asupra nivelului științific, 
și asupra unei laturi care ni se pare că o ignorăm une
ori și anumt : caracterul ei cetățenesc, funcțiile ei so
ciale, de educare •» maselor de cititori într-un spirit co
munist. E bine să discutăm, mai cu seamă, aceste din 
urmă două probleme. In domeniul generalizării 
mai largi a unor probleme literare, al confrun
tării operele» literare cu viata pe care o reflectă mai 
sînt multe lucruri de făcut și am putea oferi prin 
această discuție cîteva sugestii Vrem să ne referim și 
la forme concrete, mai ales că Tratatul de istorie a lite
raturii romîne, volumul V e în pregătire și contribuția 
pe rare ar putea s-o aducă critica nu este deloc negli
jabilă. Fiecare dintre noi se gîndeșie la unele pro
bleme în cutare cronică sau articol la care ar trebui 
să ne referim ; după cum ur ticbui să ne referim și la 
caracterul naiv al anumitor încercări de generalizare. 
Cam aeeast-i nr fi — expus succint — cadrul în care 
am dori să se desfășoare discuția noastră. Mi se pare 
că avem u< început bun în articolul lui S. Damian 
din Gazeta literară, care aduce cîieva puncte de vedere 
demne de luat în seamă, raportate la stadiul de dez
voltare a criticii în momentul de fata, cu referiri la 
activitatea tinerilor critici sau scriitori.

VALERIU RIPEANU:

Cînd am scris în Gazeta literară articolul în legătură 
cu culturile si critica, spuneam acolo că în momentul 
de fată greutatea criticii din paginile publicațiilor cade 
mai mult asupra tinerilor. Afirmația mea a stîrnit 
oarecare mira ie. Desigur, in presa literara, activează cri
tici din toate generațiile

Dar în revistele noastre, rubricile de recenzii, note și 
breviare sînt t nule într-o bună măsură de tineri ; dar și 
cronicile și articolele sînt scrise în majoritate de tineri. 
La Tribuna : I. Oarcăsu, Al. Căpiariu, R. Enescu, I. Ma- 
nitiu. C CiiMeșari. La Gazeta literară : S. Damian, 
M. Călineseu, Eugen Simian, G. Dimisianu. La Lucea
fărul : Al Oprea, I D. Bălan, Marin Bucur, Dumitru 
Solomon, M. Sorescu La Viața romanească : TI. Bratu, 
Eugenia Tudor . la Steaua i Virgil Ardeleanu, V. Felea ; 
Ia lațul lilcrai : 1 Sîrbii, L. Dumbravă: la Scrisul bănă
țean : N Ciohanu : la Contemporanul : D. Micii, N Mă- 
nolescu șa. Nn mai vorbesc de activitatea lor în alte 
publicații. E vorba deci de □ prezență masivă a tine
rilor critici în publicistică Se face însă, în general, 
prea puțin critica criticii tinerilor, poate și din pricina 
faptului că de ani d«*  zile acești tineri au urmărit feno
menul literar curent și n-au avut răgazul să redacteze 
lucrări de mai mare amploare Prin urmare nu s-a putut 
desprinde, decît în ’oarte puține cazuri, profilul unor 
tineri critici pe o durată de timp mai mare. Dai1 nu
poate nega nimeni că aceste profiluri s-au conturat
totuși. Putem spune că astăzi I. Oarcăsu a scris o 
cronică hună sau ta V Rîpeanu a scris o cronică slabă,
dar pînă în momentul de fată nu avem acele articole
cu un caracter de sinteză despre activitatea unuia sau 
altuia dintre tinerii critici literari.

într-o vreme. Luceafărul, inițiase asemenea profiluri 
în care au fo.sl discutați S Damian, Al. Oprea, D. Micii. 
Tînarul critic trebuie să știe dacă sînt buno sau nu 
lucrările pe care le dă, dacâ s-a orientat pe un făgaș 
pozitiv, dacă a reușit să piomoveze literatura de bună 
calitate, dacă a făcut sau nu concesii unor gusturi per
sonale. Nefiind însă l'iat in discuție, tînarul critic este 
dezavantajat față de tinerii poeți sau prozatori, despre 
care s-a scris mai mult.

Articolele despre tinerii critici se scriu, în general, 
cu ocazii festive. înaintea Conferinței pe tară a tine
rilor scriitori Gazeta literară a publicat un articol judi
cios al lui Silvian Iosifescu. In Via{a romînească a apă
rut insă un articol care discuta activitatea tinerilor critici 
nu pe baza cunoașterii amănunțite a producției lor pe 
o perioadă mi lungă de timp, ci pe baza cite unui 
articol care fusese pus probabil la îndeinîna autorului. 
Acel articol, semnat de tov. Vera Călin, nu era de natură 
să-i ajute pe tinerii critici în activitatea lor, era un in
ventar cu referiri întâmplătoare și lipsite de substanță. 
Dintr-un articol ca acesta, tinerii critici nu au ce învăța. 
Acolo se urmăreau mai de grabă etichetări și nu o ana
liză temeinică a muncii lor pe o perioadă mai lungă 
de timp

Al doilea meni pe care aș vrea să-l pun în discuție 
este faptul că tinerii ontici abordează, în ultima vreme, 
mai mult cronica și recenzia șt mai puțin articolul de 
sinteză, monografia, studiul amplu. Sînt cîtiva critici 
tineri care lucrează și în domeniul istoriei Iile:are. O 
monografie și o ediție științifică îți ia mai mult timp 
de elaborare. Tineri ca A] Săndulescu, M Zaciu, 
Z. Omca, T. Vîrgoliri. B. Elvin lucrează foarte mult pe 
acest tarim și au tipărit mult. Ce se întîmplâ însă cu 
edițiile lor ? De pupie ori ele sînt discutate, comen
tate. Specialitatea îi revine aproape In exclusivitate 
apreciatului critic Ș. Cioculescu care, în articolele sale, 
se îndreaptă mai ales, asupra unor prohleme laterale, 
evidențiind în primul rînd, erorile de text, inadver
tențele de informație etc. Aceste greșeli există și nimeni 
n-ave pretenția ca poate face o prefață, un studiu la 
nivelul perf 'cțiunii. Dar aceste greșeli sînt puse în 
prim plan și li se adaugă cîteva aprecieri de circum
stanță ca „vigilentul editor" etc. Sînt mai mult decît 
folositoare observațiile sale. Nn cerem, în nici un caz, 
indulgență pentru tinerii critici, dar pentru a da mă
sura lucrurilor Frumoase care se fac astăzi, pentru a-i 
îndruma pe tineri pe un făgaș sănătos, aceste articole 
trebuie să meargă le problemele de fond. Atunci obser
vațiile, oricît de drastice ar fi, nu ni s-ar părea mărunte, 
ci s-ai integra dorinței sale lăudabile de a ajuta dez
voltarea tinerilor istorici literari, de a-i deprinde eu 
rigorile muncii științifice. în orice caz, consider că nu 
este prea folositor să tragem concluzii pripite în urma 
a două-trei erori de amănunt.

S. DAMIAN :

Cred că c bine venită această discuție consacrată 
problemelor critici;. Ceea ce continuă să diminueze va
loarea unui cronici și recenzii publicate de tineri, este 
caracterul limitat, tehnicist al analizei, lipsa de orizont. 
Daca ne concentrăm atenția în exclusivitate asupra unor 
aspecte restrînse ale creației, pierdem din vedere coordo
natele esențirle ale operei, caracteristicile realității re
flectate. Nu mai ohservăm de pildă că unele fenomene 
din viata sociala nu fost depășite, că s-au ivit altele, 
rare definesc not stadii de conștiință. Noi nu știm întot
deauna să ne situăm în acel unghi de observație care 
Să fie cel mai favorabil aprecierilor de ordin sintetic 
pentru a scoate în evidență problemele importante ale 
actualității, pentru a confrunta literatura cu cerințele 
oamenilor m meii de astăzi. Reiau aici o idee pe care 
am încercat s-o dezvolt recent într-un articol : consider

a îndatorire de seamă a criticii aceea de a impune mai 
hotarit criteriul contemporaneității în judecarea opere
lor literare. E j chestiune de perspectiva. Din articolele 
noastre ar trebui să se vadă mai limpede realizările 
obținute în domeniul construcției socialiste, aria largă 
a revoluției culturale din tara noastră, complexele procese 
de conștiință prin caie liec oamenii, transformări care 
n-au fost posibile odinioară. Cititorul de azi are un 
orizont spiritual dip re în ce mai bogat, se simte soli
citat de cuceririle științei $1 tehnicii, de disputele teo
retice, de filozofie și estetică.

Comparînd pe unii dintre eroii cărților cu fizionomia 
omului contemporan, vom fi mîhniti de viziunea palidă, 
înapoiata, desprinsă din paginile respective. Imaginile 
literaturii ni-1 înfățișează, cîteodată, pe eroul contempo
ran, ca pe un individ șters, monoton, mărginit, sustras 
de la marile frămîntări ale veacului.

Astfel se ignoră o latură definitorie a vieții construc
torului socialismului, preocupat de problemele politicii 
mondiale, participant activ la lupta pentru pace și so
cialism, dornic să treacă, prin filtrul său, profundele 
și complicatele mișcări ale epocii.

DUMITRU SOLOMON:

în schimb. în unele lucrări intervin personaje aparent 
complexe, în realitate complicate artificial și, în ultimă 
analiză, inutil, întrucît nu dau sentimentul vieții reale.

S. DAMIAN :

Apelul către întărirea caracterului cetățenesc al criticii, 
pe care l-a făcut aici tovarășul I. D. Bălan, poate con
stitui un punct de pornire fecund al dezbaterii. Criticul 
literar trebuie să se vădească el însuși un om preocu
pat de ceea ce se întîmplă în întreaga lume, competent 
în cele mai diverse domenii ale cunoașterii, militant și 
îndrumător.

Plecînd de la acest rol de orientare și de răspundere 
cetățenească al criticii, subliniez necesitatea unei atitu
dini mai activ? în investigarea creației și chiar în pro
movarea anumitor tipuri și formule literare. Firește, as- 

Idzi, mai mult ca oiicînd, i 6e cere criticului să fie 
comprehensiv, receptiv la cele mai variate tendințe și sti
luri, cumpănind însă în ce măsură ele sînt compatibile 
cu principiile realismului socialist. Analiza diferențiată, 
nuanțată, opusă clasificărilor arbitrare și normelor rigide, 
reprezintă un progres în activitatea cronicarilor noștri 
literari

Respingînd monopolul unei modalități sau al alteia, 
rcfuzînd aprecierile unilaterale, criticul este dator totuși 
să acorde o mai mare atenție tipurilor de creație care pot 
oglindi animația epocii cuntemporane, energia creatoare 
a maselor, mutațiile de conștiință petrecute în categorii 
largi sociale încercările pe acest făgaș trebuie să le 
încurajăm în primul rînd. să Ie întîmpinăm cu cerce
tări serioase, calificate, constructive. Din acest punct de 
vedere, al evaluări! tendințelor și stilurilor, aprecierea 
cărților despre actualitate beneficiază pe drept cuvînt 
de o prioritfl e. Nu intiă In rolul cetățenesc al criticii 
receptivitatea btțS de acei scriitori care se dedică stărui
tor prezentări’ în literatură a vieții clasei muncitoare ?

Mă voi încumeta să deschid aici o paranteză, insis- 
tînd asupra unui tînăr .scriitor. Mă gîndesc la acest 
exemplu acur... după ce am alcătuit un volum de critică 
despre problemele prozei Prevăd, de pildă, întrebarea 
dacă Nicola^ Tic beneficiază cu îndreptățire, în com
parație cil alti tineri prozatori, de un amplu capitol 
separat. Cun «e explică interesul special de care s-a 
bucurat, dacă ținem seama de faptul că evoluția sa de 
la o carte la alta, nu este impunătoare. O explicație 
exista. Nicolae Țic se află printre pionieri în tratarea 
unei teme de o extrema popularitate : viata tinerilor 
muncitori și brigadieri de pe șantierele construcției so
cialiste. în felurite variante, lucrările sale reiau motivul 
metamorfozei n..ui tânăr puțin naiv, dîrz și entuziast, 
maturizat rapid sub influența colectivului socialist. Am 
remarcai apoi la Țic o tendință stilistică înspre uscă
ciune și sobrietate în relatare, tendință de bun au
gur, reflex a1 unei viziuni originale, refractare senti
mentalismului De aii fel. în afara reportajelor, schițelor 
și povestirilor publicate. Tic este autoriii a trei romane 
valoroase în ansamblu despre viața clasei muncitoare 
(ultimii!, „Un vals pentru Maricica". a apărut recent) 
merit cai? mi poale fi subestimat. Este adevărat că, 
după lectura fiecăruia dintre ele, cititorul mărturisește 
nădejdea ca următorul va cristaliza In sHrșit calitățile 
prozei lui Țic, ceea ce echivalează cu o oarecare decep
ție : aceea că romanul citit nu depășește totuși niște
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hotare medii nu se distinge hotărltor. Cit de lăudabil 
ar proceda autorul „Anilor tineri" dacă ar fi mai ne
cruțător cu înclinația spre superficialitate .dacă ar ela
bora narațiunile cu mai multă răbdare, cizellnd ideile 
artistice, propunîndu-și teluri mai înalte.

Probabii că n-am fost destul de sever cu unele slăbi
ciuni ale prozei lui Nicolae Țic. In lumina celor men
ționate, nu «icotesc însă satisfăcătoare poziția adoptată 
de alti critici fată de Țic. Un articol al lui Dinu 
Săraru — a cărui ascuțime în semnalarea unor defec
țiuni o apreciez — se îezumă în fond la o negare a 
scriitorului. Povestirile erau tratate cu o violență a 
tonului, cu i atitudine de descalificare care nu era în 
măsură să stimuleze eforturile tinerilor prozatori de a re
flecta zone importante ale vieții noi. Se făcea și insi
nuarea că scrierile respective sînt expresia unui spirit 
individualist, eroii fiind niște mîc-buTghezi îmhrăcați 
în salopete muncitorești. Afirmația revine și în interviul 
publicat de Eugen Barbu în „Luceafărul". O astfel de 
caracterizare revendica, oricum, o argumentație. De 
altfel, nu pol să pricep ce resorturi îl determină pe un 
scriitor prețuit, ale cărui însușiri literare le voi sublinia 
oricînd voi avea ocazia, să uzeze de o etichetă jigni
toare, de excludere din cîmpul literaturii a unor colegi 
de breaslă mai tineri. Toate spuse laconic, pamfletar, 
într-un stil aici inoperant, fiindcă nu poate suplini de
monstrația, analiza cit de sumară,^atenția, fie ea chiar 
seveiă, dar tovărășească, pe care^p acorzi unor luptători 
pe aceeași baricadă. *

Întorcîndu <nă la problemele criticii, la rolul ei dc 
orientare și îndrumare, afirm încă o dată că se impune 
în momentul de fată o întărire a discemămîntului, o 
aplicare mai strînsă a criteriului contemporaneității, o 
sforțare de a sintetiza și ierarhiza problemele creației 
în perspectiva cerințelor epocii.

L D. BĂLAN :

Nu cred că poate fi învinuit Eugen Barbu pentru 
faptul că nu apreciază entuziast lucrările unor confrați. 
Un scriitor poate face — după părerea mea — aprecieri 
asupra creației altui scriitor, fără să transforme aceste 
aprecieri în studii de critică literară. Personal, nu cred 
că din cele spuse de Eugen Barbu se degajă intenția 
de a exclude din cîmpul literaturii pe anumiți scriitori. 
Recent, N. Țic a apărut în Luceafărul cu o nuvelă 
amplă.

VALERIU RIPEANU:

în legătură cu nivelul intelectual al cărților prozato
rilor noștri și ou orizontul pe care-1 au eroii din proză 
și dramaturgie, eu consider, aprobîndu-1 pe tov. Da
mian și lărgind sfera discuției, că în momentul de față 
nu ani reușit încă să avem despre viața muncitorilor 
o piesă de teatru sau un roman în cht© să ne apară 
în toată complexitatea nivelul de gîndire la care 
a ajuns omul nou în țara noastră. Cred că unii scriitori 
fac abstracție că azi, la aproape 20 de ani după 
23 August 1944, oamenii noștri trăiesc într-un climat 
intelectual care face ca altele sa fie comportările, reac
țiile, nivelul lor de gîndire.

I. D. BALAN :

O imagine anacronică în acest sens cred că o dfi 
foarte talentatul dramaturg Horia Lovinescu în „Febre", 
unde se înfățișează un sat primitiv, închis în granițele 
unui univers cam troglodit. La trei ani după 44, cînd 
a avut Ioc o primenire sensibilă în viața satului, cînd 
a început acțiunea partidului de transformare a oame
nilor, nn putem concepe un asemenea sat. Fare ciu
dată lupta pe caie o duce doctorul cu niște doftoroaie 
vrăjitoare, cu o stare de primitivitate de necrezut. Au
torului i-a trebuit, poate pentru conflict această situație 
de fapt, neverosimilă, dar putea găsi alte elemente pen
tru un conflict încordat, între alți termeni care să fie 
intr-adevăr ai vremii noastre. întâlnim, în unele schite, 
eroi care trăiesc înțepeniți într-un mod de viață tradi
tional, pășuciist, și deodată vine peste ei civilizația ; 
sparg vechile farfurii de pămînt, și le înlocuiesc cu 
altele de tinichea, spun cîteva neologisme stîlcite care 
trădează o necunoaștere a legilor progresului, încalecă 
o motocicletă cu o ceremonie plicticoasă etc.

VALERIU RIPEANU :

Pornind de la ceer ce arată tov. I D. Bălan, vreau 
să subliniez faptul că omul de la tară are astăzi un alt 
univers inteleclual si reacțiile lui nu sînt reacțiile unui 
primitiv, ci ale unui om care gîndește mai adine, cum

pănește mai bine lucrurile, care-și pune probleme țimnd 
de rosturile sociale ale muncii lui, de perspectiva pe 
care o au copiii lui în viață. Iată atîtea preocupări pe 
care nu le aflăm convertite la înălțimea cuvenită în 
opere de artă, ci cel mult expuse sumar îu niște re
portaje.

I. D. BALAN :

Deduc de aci sarcina criticii de a milita pentru un 
reportaj de probleme, de meditație mai profundă pe 
marginea faptelor vieții de fiecare zi. Reportajul descrip
tivism literaturizat e desuet și nu are nici o eficacitate 
estetică în conștiința cititorilor.

VALERIU RIPEANU:

Ceea ce spune tov. Bălan este adevărat nu numai 
pentru reportaj Cred însă că trebuiesc văzute și ten
dințele pozițiie în dramaturgie, de pildă, sînt doi au
tori care încearcă să surprindă fenomenul lărgirii orizon
tului intelectual • P'iol Everac, mai ales în „Ferestre 
deschise" și Dorel Dorian. Cele mai bune rezultate Ie-a 
dat Paul Everac în „Ferestre deschise". Cei cîtiva tineri 
critici caîe am scris despre piesele lui Virgil Stoenescu. 
Florin Vasiliu, H. Nicola>de am combătut jargonul, lim
bajul bulevardier, dar n-am surprins elementele esen
țiale, faptul că atmosfera generală a acestor piese este 
o atmosferă primitivă. Tinerii prezentați aici n-au pre
ocupări intelectuale, iar atunci cînd încearcă să abor
deze o discuție de acest gen, îi simți departe de orice 
sferă de cull ură

Confruntînd eu viața, am constatat că unii dintre dra
maturgii noștri nu-și pun problema nivelului de con
știință h care au aiun.s eroii Iot. Cred că în sensul 
acesta ai trebui să acționeze critica dramatică și literară.

în legătură cu ceea ce spunea tov. Damian, pri
vitor la proza lui Țic, la evoluția scriitorului de la o 
carte la alta, voiam sfl adaug și eu ceva. Cronicile care 
au apărut lă-au o fereastră spre viitorul roman al lui 
Tic. De ce nu a reușit Țic să ridice nivelul creației 
sale ? Se poi-te oare spune că Țic nu cunoaște bine 
roalitatea ? Se poate contesta autenticitatea cărților sale ? 
Nu. Nici de superficialitatea artistică a autorului nu
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cred că este vorba, ci de orizontul filozofic a! eroilor. 
Am impresia că în cărțile lui intervine o repetiție obo
sitoare, pentiu că autorul nu caută lenuuieiKle cele uiai 
caracteristice ale vieții fim Cred câ ceea ce s-ar cere 
lui Țic penlru realizarea saltului dorit despre care vor
bea S. Damian in faza actuală a scrisului său este efortul 
de a lărgi și aprofunda nivelul de gîndire al eroilor săi. 
Și lui Țic — un prozator atât de talentat — îi putem 
cere acest efort

In dramaturgie, piese lui Horia Lovinescu despre care 
vorbește I. D. Bălan, mi se pare discutabilă și ea 
dintr-un anume punct de vedere. Nu contestăm că în 
1947 într-un sat izolat din Deltă puteau exista indivizi 
izolați cu asemenea reacții- Defectul piesei stă în faptul 
că asemenea reacții sînt prezentate ca defecte de masă. 
Cred că o asemenea dezlănțuire instinctuală n-a fost 
caracteristică niciodată popoiului nostru.

Nu putem nega desigur influența elementelor chiabu- 
rești și reacționare din acea perioadă. Dar cu infinit 
mai multă putere acționa atunci partidul. Să nu uităm 
că elementele reacționare primiseră la sfîrșitul lui 1946 
o lovitură zdrobitoare. Pentru a se arăta aportul intelec
tualului de tip nou la ridicarea satului, unii dramaturgi 
au tendința de a prezenta în culori foarte negre masa 
de oameni, de a îngroșa anume trăsături negative. Așa 
de pildă, în piesa Febre, citată de noi, secretarul de 
partid trebuie să intervină tot timpul mai mult adminis
trativ și nu ndresîndu-se conștiințelor. Nu trebuie să 
simplificăm De pildă, cu n-aș li de acord cu tov. 
Crohmălniceauu și cu tov. Damian în legătură eu roma
nul fui ion Ruse. Este adevărat că în roman sînt esca
motate cîteva evenimente esențiale din istoria țării noas
tre, alegerile din ’46, naționalizarea... dar cartea arc și 
multe pagini viguroase, interesante și actuale.

Cititorul vede că, după '44, în acea lume a Deltei 
ținută în întuneric S-a petrecut o schimbare radicala. 
Deși autorul acordă spațiu ncjustificat unor întâmplări 
adiacente, simți totuși, din toata desfășurarea car tu că 
orinduirea populară era din ce în ce mai puternică în 
acei ani. Sim(i că socialismul începuse să pătmndă foarte 
puternic ni acel colț îndepărtat de țară.

Aș vrea să mă opresc, în al doilea rînd, asupra celor 
spuse de S. Damian referitor 1a confruntarea cu viața. 
In unele cronici ca aceea a lui Matei Călineseu la vo
lumul lui Petre Stoica, Pietre kilometrice se vorbește 
despre ingenuitatea puciului, despro sentimentul eutoric. 
Cred că in multe ciuuici se insista abuziv asupra noțiu
nilor de eulune și ingenuitate. Trăim cu toții uu senti
ment de eulorie privind strada care ne înconjoară, dina
mica vieții noastre, dar a reduce la atât conștiința erou
lui liric ni se pare puțin periculos. Euforia nu esle decît 
un corolar al lucidității. Avem un sentiment de euforie 
pentru că judecăm îu mod lucid, realizările socialismu
lui, dîndu-ne scama că ele sînt posibile numai în anii 
noștri. Apreciem totul în urma unei judecăți și chibzuin
țe mature. Euforia exagerată duce la un moment dat 
la prezentarea unor eroi contemplativi. Asemenea eroi 
euforici nu simt bucuria ca o rezultantă a înaltului nivel 
al conștiinței la care au ajuns. Frol. dr. Emil C. Cră
ciun spunea într-un articol, publicat mai demult, în 
„Luceafărul", că euforia cînd trece dincolo de limitele 
noimalului devine o boală. Atunci oamenii nu mai pot 
cumpăni bine lucrurile. Petre Stoica este un tânăr trecut 
de faza reacțiilor naive, căruia îi cerem să privească uu 
cu ingenuitate ceea ce se întâmplă, ci cu maturitate. Un 
tînăr poet de la noi chiar dacă este aplecat spre lucruri 
casnice, spre viata de fiecare zi, trebuie să aibă totuși 
această conștiința și perspectivă a omului matur. De 
aceea, în dezacord cu unele articole de critică literară, 
aș vrea să arăt că ceea ce îi lipsește acestui volum este 
timbrul actualității, din pricina faptului că el limitează 
observația la aspecte particulare, nesemnificative. Cred 
că și aici este vorba tot de orizontul filozofic al poetu
lui, redus la senzații vizuale as spune, nereușind să dea 
în versurile lui amprenta epocii.

O piesa de Virgil Stoenescu și un volum de poezii al 
lui Petre Stoica sînt asemănătoare tocmai prin lipsa de 
adîncime și de orizont filozofic.

DUMITRU SOLOMON ;

Una din problemele cele mai importante ale criticii 
actuale, formulată și de tovarășul I. D. Bălan la înce
putul acestei discuții, mi se pare a fi într-adevăr pro
blema realizării sintezelor critice asupra fenomenului 
literar contemporan. Necesitatea acestor sinteze decurge 
în primul rînd din stadiul actual al dezvoltării literatu
rii noastre, din nivelul atins de ea după aproape 21) de 
ani de la Eliberare, din faptul, foarte însemnat — după 
părerea mea — că literatura noastră realist-socialistă a 
intiat temeinic în circuitul valorilor internaționale. Dacă 
îu urmă cu ani, personalitățile artistice erau încă în for
mare, se încerca abordarea unor teme noi, a unei proble
matici noi, în momentul de față avem conturată o lite
ratură națională socialistă care a dat și continuă să dea 
valori de nivel international. Aceasta o demonstrează 
traducerile făcute din literatura romînă actuală în nu
meroase țări, audiența largă pe care o are peste hotare, 
faptul că s-a reușit ca, într-o serie întreagă de opere de 
înalt prestigiu, să se definească, de pe pozițiile realis
mului socialist, într-un spirit partinic, particularitățile de 
dezvoltare ale popoiului nostru, specificul revoluției so
ciale și morale a oamenilor muncii, specificul rcalitâ- 

tilor din tara noastră- De aici necesitatea ca in critica 
literară să se încerce acele sinteze care se impun ca un 
rezultat direct al nivelului atins de literatură.

I. D. BĂLAN r

De altfel, revista Luceafărul va publica, începînd eu 
numărul din 31 august, timp de un an de zile, număr 
de număr asemenea sinteze despre literatura actuală, 
susținute de critici tineri, studii care să reprezinte un 
dicționar al prozatorilor și poeților noștri contemporani-

DUMITRU SOLOMON:

Vreau să adaug că, realizînd aceste sinteze, critici 
nu trebuie să renunțe totuși la ceea ce aș numi punctul 
de pornire, adică analiza. Chiar aci, în redacție, am avut 
posibilitatea să constat unele tendințe la criticii foarte 
tineri de a încerca generalizări care nu se bazează pa 
o analiză profundă, științifică a lucrărilor luate în dis
cuție Or, nesprijinite pe o argumentație serioasă, sinte
zele nu se pot susține. Pentru că tov. Rîpeanu s-a referit 
și la uncie prohleme ale dramaturgiei, aș vrea sa subli
niez că în critica dramatică, mai mult decît în celelalte 
sectoare ale literaturii, se simte lipsa acestor sinteze. 
Criticii dramatici nu s-au ridicat, în general, In ac
tivitatea lor, deasupra unui caracter particular, mul- 
țumindti-se de cele mai multe ori să scrie doar cro
nici. Șj totuși în dramaturgie se pun cîieva proble
me generale foarte ascuțite între care aș numi-o pe 
aceea a personajului pozitiv. In afară de unele reu
șite, cum ar fi în „Ziariștii" lui Mirodan, Cerchez, 
îri ,, Mielul turbat'"' al lui Baranga, Spiridon Bise
rică, în „Steaua polară" a lui Fărcășan, Pavel Proca 
etc., în piesele noastre apar de obicei personaje po
zitive care nu au o funcție dramatică pe măsura lor, 
pentru că nu participă la ictiune, nu sînt angajate 
cu toată ființa în dezbaterea ce are loc pe scenă, ci 
pur și simplu se complac în calitate de rezoneri, de 
oameni care dau sfaturi, comentează sau rezolvă mira
culos dilemele și sarcinile artistice ale celorlalte persona
je. Petre Teiu din „De n-ar fi iubirile" de Dorel Dorian 
este un depozit de principii, toate juste, din care — 
stînd de o parte, asistând doar la acțiune — scoate la 
momentul potrivit cîle unul și ni-1 servește generos. în 
piesa lui Paul Everac Costache și viata interioară" este 
un personaj, un comunist, care la sfîrsit rezolvă toate 
problemele, unele, din ele foarte complicate, cu o „abi
litate" uimitoare. Acestea ar fi personajele atotștiutoare 
și atotputernice, care însă nu-și relevă dramatic, convin
gător, nici știința, nici puterea.

Mai apare și un alt soi de personaje pozitive, că
rora autorii încearcă să ie insufle viață adăugîndu-le 
complexe de tot soiul, defecte mai mari sau mai mărunte 
care le apasă conștiința, le „umanizează". De ce, de 
pildă, personajul pozitiv din piesa lui T. Mazilii trebuie 
să lie și el un cinid, un „șmecher" (un fel de revers 
„nobil" al personajelor negative, și ele cinice și „șme
chere”) ? De ce Adam din piesa lui Baranga trebuie să 
uzeze, pentru a-i demasca pe „negativi", de mijloace 
foarte complicate și foarte asemănătoare, în ultimă in
stanță, celor folosite de personajele satirizate în piesă? 
Sa nu uităm, totuși, că acțiunea se petrece in condițiile 
victoriei socialismului, deci ale unui climat de viață 
sănătos, pozitiv.

VALERIU RIPEANU:

Ce<ja ce ar trebui să semnalam în dramaturgia noas
tră este situația eroului pozitiv în espeetativa, care eu 
multă larghețe lasă eroii negativi sa se demaște singuri. 
Alteori eroului pozitiv îi revine postura de-a dreptul 
neverosimilă, în contradicție flagantă cu adevărul vieți’» 
aceea de a mima, de a parodia eroul negativ.

DUMITRU SOLOMON:

Toate aceste probleme critica d.au.dica ar trebui să 
le dezbată în articole cu caracter general semnalînd (și 
sanctionînd) fenomenul în momentul în care el se iveș
te Se impnrm o mai accentuată operativitate a criticii 
în ceea ce privește funcția de îndrumare a literaturii. 
Sa întâmplă uneori să apară în creația unuia sau a mai 
multor scriitori. într-un gen sau în altul, anumite feno
mene sau tendințe cu care nu sin tem de acord, dai noi, 
criticii, nu intervenim întotdeauna cînd aceste fenomene 
prind viață, ci abia cînd ele au căpătat o formă mai 
gravă au devenit acute. Aci, cred eu. ar trebui să se 
manifeste spiritul cetățenesc al criticii literare, căci e 
o datorie și profesională și cetățenească a criticului de a 
interveni la timp și eficace în îndreptarea unor defi
ciențe care se ivesc în creația literară și nu de a aștepta 
ca ele să se generalizeze.

In altă ordine de idei, aș vrea să spun că, ocupîndu- 
sc pe larg de reflectarea luptei dintre vechi și nou în 
literatură, critica a neglijat acest aspect în discutarea 
poeziei, așa cum, pe bună dreptate, sublinia Demostene 
Botez ia recenta plenară a Comitetului Uniunii Scriito
rilor I» poezie se pune cu aceeași stringență problema 
luptei dintre vechi și nou. Am întâlnit nu o dată poezii 
scrise într-o stare de euforie lirică, de beatitudine, ca și 
cum totul s-ar fi rezolvat, atât în universul interior al 
poetului cît și în afară, ca și cum am fi la capătul unei 
victori, după care nu mai urmează alte victorii, la ca
pătul unei lupte după care nu mai urmează alte lupte. 
Lipsește în multe poezii dramatismul luptei, pe care 
îl găsim aproape numai în versurile despre război, în 
cele care evocă suferințele copilăriei. Și aci critica tre
buie să intervină, cred, cu mai mult spirit de răspun
dere.

Tov. Damian a ridicat o problemă esențială, aceea a 
perspectivei contemporane a criticii asupra literaturii. El 
a arătat că trebuie să sprijinim și să analizăm în primul 
rînd acele cărți care se ocupă de problemele centrale ale 
actualității. Este foarte adevărat. Totodată trebuie să 
combatem o tendință, care se manifestă în lucrările unor 
tineri prozatori, mai ales în schite și povestiri, de de
plasare a accentului către prohleme periferice ale reali
tății. Nu cred că e bine să lăsăm ca această tendința 
centrifugă să ia proporții.

I. D. BĂLAN:

Pe lîngă datoria de a combate tendințe greșite apărute 
în anumite lucrări, critica are sarcina de a sprijini ope
rele literare care cuprind aspecte centrale ale vieții, 
ale luptei între vechi și nou, de a le face cunoscute cu 
căidurâ publicului. A scrie cu pasiune despre o carte 
actuală și foarte valoroasă e o obligație elementară a cri
ticului. Romanul „Cordovanii" recent apărut al lui Ion 
Lăiicrănjan, de pildă, este o lucrare capitală. O epopee 
a țărănimii noastre din ’44 pînă în momentul colectivi
zării totale, cu un număr imens de personaje, dintre cele 
mai diverse și mai complexe, cu un conflict puternic din 
care triumfă noul. Critica se face pe lucrări, nu pe nimic. 
Lucrarea aceasta invită la îndelungi meditații și dezba
teri critice Și în ceea ce privește raportul dintre tradiție 
și inovație, și în ceea ce privește un nou fel de a nara, 
pe spațiu întins și pe timp îndelungat. Cred ca uneori 
critica și-a pierdut o anumită pasiune și un entuziasm 
în sprijinirea rfispîndirii și discutării lucrărilor celor mai 
valoroase.

Ar fi dureros dacă în dezbaterile literare, în loc să 
discute problemele mari pe care le înfățișează cu o rară 
for(ă artistică romanul lui Lăncrănjan, criticii s-ar lăsa 
jtîrîți în nimicuri tratând cu patos filozofic aspecte pri- 
xind dilema : monolog al eroului principal sau relatare 
la persoana a treia, lirism cald sau duritate dramatică, 
I 50(1 de pagini sau 150 etc. Spun aceasta pentru că încă 
de la apariția unor fragmente în presa literară s-au mani
festat asemenea tendințe false, străine de critica știin
țifică. Cred că lucrări dintre cele mai bune ale anului 
precum Culorile toamnei de M. Beniuc, Prinzul de du
minică de Eugen Barbu, Risipitorii de Marin Preda, Fuga, 
de Aurel Mihale, La marginea orașului de Al Simion,

Casa de Vasile Rebreanu nu s-au bucurat de o dezba
tere critică serioasă și susținută, pe probleme esențiale 
de conținut și măiestrie. Deasemenea, noi criticii avem 
datoria să combatem propria prejudecată în legătură cu 
unele specii sau genuri literare, tratate de obicei ca niște 
cenusăresc : literatura pentru copii, literatura științifico- 
fantastică, literatura de aventuri sau de călătorii etc. Ne 
miră, de pildă, că un roman „polițist" de bună calitate 
cum e „Sfîrșitul spionului fantomă" de H. Zincă, sau 
excelentele bucăți din volumul lui Mihu Dragomir 
„Povestiri deocamdată fanstastice" nu s-au bucurat de 
atenția meritată din partea criticii.

Pentru înflorirea unor asemenea genuri și specii lite
rare, e nevoie de discuții ample, de o îndrumare com
petentă, tocmai pentru faptul că tradițiile acestei litera
turi nu-s prea bogate.

Dar vad că o bună parte a discuției a ridicat o serie 
de probleme care nu stătuseră initial în vederile noastre, 
dar care, datorită importantei lor se cer, desigur dezbă
tute în continuare în articole și studii critice.

TEHNICA OMISIUNII
Cititorul Gazetei literare știe ca pagina a n-a a. publi

cației include din cînd in cînd, printre alte rubrici, și 
pe cea intitulată „Revista revistelor". Sub semnătura 
Tudor Rotaru sau Cronicar, ni sc oferă o prezentare 
succintă a sumarului revistelor discutate, acțiune dc 
altfel lăudabilă și necesară Sc impune, însă, de la 
început o observație asupra valabilității criteriului după 
care sînt selecționate, pentru a fi analizate, atât revistele, 
cît și numerele respective ale acestora. O sumară statis
tică pe anul în curs ne umple dc uimire în fața pestrițe
lor preferințe manifestate «Je cronicarul Gazetei literare 
pentru următoarele numere ale următoarelor publicații : 
Viata romînească nr. 2, 3, 4 (doar semnalat), 5 ; Steaua 
nr. 2, 3 ; lașul literar nr, 3 ; Scrisul bănățean nr. 3 ; Con
temporanul nr. 8-11 (analizate la un loc) ; Secolul 20 nr. 
I. Limbă și literatură nr. 5« Luceafărul nr. 13. S-ar de
duce de aici că Luceafărul se poate considera millțumit, 
întrucît unul din numerele sale a căzut totuși sub pri
virea binevoitoare a susnumitului cronicar, mulțumire pe 
care n-o poate avea, de exemplu. Tribuna, fără nici till 
număr recenzat. Aceasta cu atît mai mult cu cît, în cu
prinsul aceleiași pagini a H-a, de data aceasta la rubrica 
„Alb-uegru“, numele revistei Luceafărul apare pomenit de 
mai multe ori. și anume cu ocazia discutării povestirilor 
„Androne și ceilalți" de Nic. Mărgcanu, „Puntea" de 
Fănuș Neagu, poemul „Sentimentul mării" de ion. Alexan
dru. în analiza „Poeziei Luceafărului" și în grupajul 
„Suferințele metaforei'*  (cu exemple și din revista 
noastră).

Pînă aici, totul pare inulțumitor. Cititorul atent, 
Insă, a descoperit poate lucrul cel mai căutat din 
aceasta înșiruire dc titluri, pe care îl confirmăm 
șl noi ; într-adevăr, în cele două rubrici amintite, 
ca de altfel și în restul revistei, este — după un 
vechi procedeu al Gazetei literare — sistematic neglijată 
întreaga critică literară publicată în Luceafărul în toată 
această perioadă. Una din excepții, însă, își va spune*  
firesc cititorul, se găsește, eu siguranță, in cadrul ana
lizei unicului număr al Luceafărului. I)ar subtitlul res
pectivei recenzii desminte șl de data aceasta categoric ; 
„Luceafărul nr. 13/1963 — proză, poezie reportaj —", 
Există, totuși, această excepție chiar in același număr 
al revistei, inserată la rubrica „Alb-negru“, cu un rost 
al ei lesne de înțeles. Ca să fim drepți, articole de criti
că din Luceafărul semnate de I. Mureșanu sau l. călin 
au mai fost de citeva ori in atenția manifestată inai 
amplu, deși nu mai argumentat, a Gazetei literare. Nota 
de Ia rubrica „Alb-negru" are drept scop punerea la 
punct, pe un ton jignitor și sentențios, cu imbatabile ar
gumente „literare" a tînărului critic Liviu Călin... Cam 
asta este tot ce a reținut atenția cronicarilor Gazetei 
literare din activitatea de critică literară a revistei 
Luceafărul într-o jumătate de an, încă o dată, această 
atitudine cu care Gazeta literară ne-a obișnuit si altădată 
ni se pare cel puțin stranie.

Cred oare tovarășii critici ai respectivei reviste că sînt 
singurii în măsură să aprecieze fenomenul literar ? In 
cazul de față nu mai e vorba de argumente „literare". .

I. M.

OBLIGAȚII CARE OBLIGA
Cu foarte multă îngăduință maternă, nereflectind asu

pra necesității concentrării și profunzimii critice, revista 
Tribuna din 4 iulie a.c. acordă o pagină tinârului critic 
D. Cesereanu, care se aventurează intr-un studiu gon
goric despre „Necesitatea concentrării lirice" în poezia 
lui Alexandru Andrițoiu, I). Cesereanu descoperă după 
14 ani de acttvikate susținută a poetului „posibilitățile ini 
creatoare". Nu-1 contestă că are un oarecare loc alaturi 
de alți poeți printre caro și Ion Rnhoveanu (care a dehll 
lat anul trecut In colecția „Luceafărul’) etc. Nu nc-ar 
mira ca prin acel ,,etc.“ care încheie enumerarea poe
ților, criticul să prevadă și numele vreunui începător 
care va figura cîndva la Posta redacție).

Mal amintește acest articol că Ai, Andrițoiu e „deose
bit de productiv șl își propune, cu modestie, să „depis
teze zonele de lumină și umbră ale creației curente".

Socotește, însă, prea neincăpâtor spațiul acordat de 
Tribuna ca să discute serios, cu responsabilitate critica, 
pagina „Nemuritoarele flăcărt" apărută în Luceafărul, 
pagina de poezie a iul Al. Andrițoiu apărută în Gazeta 
literară sau ciclurile de poezii publicate de același poet 
în Gazeta literară in toamna anului 1962, și în Luceafărul 
în primăvara anului 1963. D Cesereanu nu se lasă ușor 
impresionat. El n-a remarcat certa măiestrie artistică a 
majorității acestor poezii, nici patosul convingător al 
sentimentelor. Criticul nu retine decît superficial cîteva 
versuri din „Nemuritoarele flăcări", uită să analizeze, 
să formuleze o judecată de valoare asupra paginilor și 
ciclurilor de care am amintit șl care cuprind peste 30 
de poezii. Și astfel, după ce Andrițoiu este numit ,măs- 
cocitorul nostru de rime", după ce i se impută „viziunea 
picturală", „ilustrativlsniul", „lipsa de semnificație", „in
fluența negativă pe care (toate acestea — n.n.) o au asu
pra evoluției sale artistice", după ce este pus la punct șl 
Bolintlneanu pe motiv că legendele sale istorice „se pu
teau lipsi de acele „finaluri didactice", recenzentul din 
paginile Tribunei se simte obligat („ne simțim obligați" 
spune D. Cesereanu) să conchidă că poetul «nu a reali
zat încă o autodepășire firească în procesul de creație, 
după un debut viguros și favorabil primit de critică".

Concluzia apare cu atît mai hazardată, cu cît printre 
ultimele poezii publicate de Andrițoiu se numără piese 
remarcabile, demonslrînd că talentul său a atins o 
treaptă de maturizare îmbucurătoare. Dar lată că. toc
mai într-un asemenea moment, cînd un scriitor face 
eforturi exemplare de a-și ridica poezia la nivelul cerin
țelor actuale, se găsesc îndrumători care dau sentințe 
nedrepte și demobilizatoare (și încă simțindu-se obligați)

E timpul credem, climatul vieții noastre literare o cere, 
ca asemenea obligații să nu ni le asumăm cu atîta 
ușurință.

1. MUREȘANU

„PRIVESC LA UMBRA MEA §1 CUGET 
DESPRE MINE“

Precum cezarul lui Eminescu, poetul stă la țărmul 
mării, „așezat pe piatra aceea, / Privind ia umbra mea 
rotitoare / Șl cugetînd despre mine". întrebarea carc-1 
frămîntă apare și ea, cîteva versuri mai jos : „Ei, ill 
părticica aceasta de pămînt gînditor, / Așezat pe piatra 
aceasta la ponticii țărxni, i Spune-mi, te-ntreb, anotnnpi- 
lor pe care invariabil cte milioane de ani în jur ți-i ro
tește pământul, / — M-am surprins întrebîndu.mă singur / 
Răspunde-mi tu părticică de pămînt gînditor, nou ce 
le-ai adaos ?'*  Și poetul răspunde : „Voi vorbe zadarnice, 
/ Nimic nti se face din goale cuvinte / ... Pentru aceea, 
înverșunat ca pămîntul. / Temerar promontoriu. / lată-mă 
azi la tărmii . mei pontici, / Față în față cu apriga 
mare, I ...opunîndu-i neostenitului ei ritm, i Suitorii mei 
iambi, hotarîtele mele trohee ; / Marmura fiecăruia 
fiindu-mi încă o treaptă, / Un soclu, o piatră de unghi, / 
Care, sub pescărușii rotindu-mi alb nimb ' Sub briza 
mereu schimbătoare, / Mai sus decît orice statuie / Con
tinuu mă-nalță".

In final poetul trăiește bucuria recunoașterii meritelor 
sale literare de către forțele naturii : ,,Iată-mă împre
surat de furtuni, / La mart altitudini pisc aib ascui- 
tind / Dezlănțuită cum mă aplaudă / Tn vuietu-1 grav 
cum m-aplaudă marea..." (Gh. Chivu : „Stanțe pontice” 
— Tribuna nr. 27).

NU-i totuși prea mult pentru „suitorii" săi iambi și 
„hotărîtele**  sale trohee ?

AL. T.

TELEUMORUL
E bine ca. de la început, să facem o delimitare rigu

ros științifică a activității teleliterare. Există la Televi
ziune un sector tcieliterar propriu-zis din care fac parte 
vitrinele cu noutăți, medalioanele (toate literare, bine
înțeles). emisiuni dc versuri etc. și sectorul teleliteraro- 
muzîcal. Termenul fiind neutilizat Încă în liLeratura 
științifică, autorul lui, pentru înțelegerea celorlalți pre
supuși viitori cercetători al acestei științe cu mari 
perspective de dezvoltare, date fiind cerințele tiln ce m 
ce mal severe ale publicului, va da explicațiile necesare.

Te teii ter a tura muzicală nu este altceva decît partea 
literară a unei emisiuni muzicale, de preferință 
Varietăți și mai ales concerte.concurs, ca acela experi
mentat la 4 iulie a.c. (Prezentare literară cunoscută în 
vorbirea familiară suh denumirea de comperaj).

Comperaiul se face de obicei pentru a da un aspect 
unitar unui spectacol în genere neunitar. In mod obiș
nuit, comperajul se aicătutește în baza unei Idei care 
va călăuzi ca firul Ariadnei reprezentația, așa cum S-ft 
Intîmplat cu o reușită emisiune de „varietăți", in care 
prezentarea mimată (și prin aceasta cu totul originală) 
te trimetea într-un boem atelier de pictură de pc malu
rile Senei, sau, rc</nt, prin folosirea motivului celor doua 
fetițe pierdute într-un parc de distracții (dar nu pentru 
prima oară întrebuințat in cadrul emisiunilor muzieal- 
dlstractive).

Efectul comperajulul trebuie să fie întotdeauna pozi
tiv, adică să aducă zîmbete și aprecieri favorabile. La 
Televiziune, și-au făcut loc însă comperaje lichefiate 
care se întind, se întind, gata să acopere telespectatorii 
suh un jet masiv de glume vechi sau lipsite de orice 
urmă de umor. Spre edificare, cităm din „concertui- 
concurs" (4 iulie a.c.) : Iată cum înțelege să se prezinte 
publicului examinatorul Ion Mustață (autorul compera- 
jului) : „Stimați tovarăși, am fost rugat să vin aici, în 
frumoasa sală de concerte a Televiziunii pentru un con
curs muzical. Am acceptat invitația pentru că îmi place 
foarte mult muzica Unii au remarcat chiar că aș avea 
și ureche muzicală. Tot ce se poate, numai că eu n-am 
observat care : stînga sau dreapta".

Mai departe :
— Examinatorul : €e echipă preferată aveți ?
— Solistul : Rapid
— E. : Atunci nu vă știu de la fotbal. Eu țin cu Steaua.
— S. : Și eu simpatizez cu Steaua mal ales că viitoarea 

mea soție se cheamă Steluța.
— E. : Zău ! ? Păi atunci, ce mai așteptați ? lnsurațl-vă 

mai repede, ca să contez definitiv pe dumneavoastră".
In cursul concertului, prezentarea a suferit o schim

bare. Pentru variație, s-a introdus un telefon. Rolul lui ? 
Pretext de poantă finală, lată cîteva mostre de glume în 
care telefonul a fost personajul principal. „N-am mai 
reușit să vorbesc cu nimeni. De cînd am plecat de aici 
sun încontinuu la un număr șl.mi răspunde tot ocupat. 
Abia acum am băgat de seamă că formam numărul tele
fonului de la care vorbeam”.

Alta : „Am sunat la Margareta Pîslaru. Știam că ea a 
făcut parte cîndva din formația clubului „Grivița" șl mă 
Interesa părerea ei despre spectacol. Mi s-a răspuns : 
„Iml place foarte mult orchestra clubului „Justiția". Nu 
era Margareta Pîslaru. era o verlșoară de-a ei, studentă 
la Facultatea de Științe Juridice”.

O Inițiativă bine venită — aceea de a face cunoscute 
marelui public două talentate formații de muzică ușoară, 
a Casei de cultură Grivița Roșie și a clubului Justiția — 
(inițiativă, care credem e bine să se repete) a fost um
brită printr-o prezentare lipsită de gust și de umor.

RODICA DOCEA



Oltul la Căciulafa Fotografia : A. MIHAILOPOL

UN MONUMENT
POEZIEI

La mai bine de un sfert de veac de cînd X. lorgu se întreba jus
tificat : „Cine oare va avea curajul să ne dea opera însăși a lui Emi
nescu întreagă ?“, căci... „orice rînd din Eminescu merită să fie ti
părit". Perpessicius a încheiat cu vol. VI seria completă a poeziei 
marelui artist. Îndemnul lui lorga a devenit un program de lucru 
al activității cotidiene a iui Perpessicius. De fapt, ciiscursul istoricu
lui nostru poate fi socotit un prolog al acțiunii întreprinse după aceea 
de criticul generos și cald de pe atunci al Universului literar.

Și totuși 25 de ani... O viață dedicată cu ardentă statornică ma
nuscriselor eminesciene, o activitate care i-a înnobilat profesiunea. 
Pentru cultura romînească. Perpessicius este, fără a-i diminua cu 
nimic meritele literare. Editorul lui Emincscu. In toată această ac
țiune se simte o conduită etică și intelectuală superioară, capabilă 
a-1 determina pe creator să se consacre pasionant valorificării tezau
rului poetic eminescian. Perpessicius a înțeles că. mai presus de 
noi înșine, are. o îndatorire față de poporul care îl dăduse pe Emi
nescu, de a i-1 face amplu cunoscut, redîndu-i comoara de cîntări. 
Căci Perpessicius, ca editor, nu e un tehnician și operator de texte; 
el e un critic, istoric literar erudit, e, în primul rînd, poetul care 
cîntă, vibrează, se emoționează. Comentariile sale sînt o biografie 
segmentată la liecare poezie în parte, formînd o operă pe care, 
modest, o înserează cu petit și o trece la anexa. Ceea ce a făcut G. 
Călinescu în domeniul criticii operei, Perpessicius a reușit ca editor 
al ei. E o venerație profundă pe care Perpessicius o întreține în 
singurătatea bibliotecii de zeci de ani.

încă o dată ipoteza lui Ibrăileanu este infirmată. Opera lui Emi
nescu rămăsese în parte în „coșul"' și printre hîrliile poetului, Sub 
moloz există însă o flora poetică. Sînt piese ciuntite, creioane, schițe, 
planuri, fragmente ale unor proiectate edificii, simple artificii lîngă 
piese definitive, fantezii lîngă opere certe. E, cu un cuvînt tehnic, 
întreg laboratorul poetic, cu toate fazele elaborării, de la cele inci
piente pînă la cele în care corpurile cristalizează. Sînt și experiențe 
întrerupte sau, cum e și firesc, nereușite. A le ascunde sub lacăl, 
pretextând o pietate fariseică, ar fi o adevărată impietate.

Concepută ca operă națională, ediția lui Perpessicius e ea însăși 
un monument. Dimensiunea adevărată pe care i-a dat-o lui Eini- 
nescu profesorul G. Călinescu in exegeza sa critică, Perpessicius o 
probează cu opera. Căci petele, umbrele și fisurile nu strică fru
musețea de aur a versului eminescian. Geniul iradiază în adincuri 
ca și pe culmi.

Cu un debit restant de cîteva piese, trecut următorului volum, 
ediția lui Perpessicius se află la zenit. Drumul continuă, pătrunzînd 
în celelalte odăi neumblate.

Volumul VI este, în concertul general al operei lui Eminescu, un 
volum de bază, o cheie pentru înțelegerea gîndirii sale estetice, un 
volum în care editorul certifică, demonstrează că iolclorul face 
parte organic din opera eminesciană, așa cum poporul îi socotește 
poeziile — partea bunurilor sale spirituale. însuși editorul a tratat pro
blema influenței literaturii populare nu ca un sector în poezia lui 
Eminescu, ci ca un fundament al întregii sale lirici. Există nu o 
fază folclorică ori folclorizanlă, ci o credință nobilă în virtutea ar
tistica a poporului, o fuziune continuă între creația maselor și 
creația poetului. A vorbi de poezia populară în analiza critică a 
poeziei lui Eminescu însemnează a vorbi de tot ceea ce .este capo
doperă de gîndirc și realizare artistică în lirica poetului. Contactul 
cu folclorul scapără lumini de frumusețe nepătruns» încă. Poate că 
încă o data inserat în sumar și Luceafărul, ca și alte poezii inspirate 
din literatura folclorică, publicate de Emincscu, ar fi ilustrat și mo
tivat această idee de bază. Să nu rezulte altminteri că Fata-n gră
dina de aur este poemul original de inspirație folclorică, cînd el, de 
fapt, rămîne un bruion al Luceafărului, lîngă care nu are o indivi
dualitate poetică strălucită. Editorul a dat numai ce este scris în 
imediată lormă de folclor, texte de circulație mni restrînsă (unele 
dintre ele).

Perpessicius, publicînd integral literatura populară culeasă ori 
copiată de Emincscu, publică una dintre cele mai valoroase colecții 
de folclor pe care le-am avut vreodată. Oricînd alte ediții vor trebui 
să popularizeze colecția folclorică a lui Eminescu. îtitrucît ea e o 
antologie rară a frumosului din creația populară. Trebuie sa ne de
prindem a o cita și consulta, căci, după Alecsandri și înaintea iui 
Gh. Dem. Teodorescu, posedăm o arhivă a folclorului romînesc, 
rinduită cu gustul și sensibilitatea geniului.

(A discuta cu pretenții savante periodizarea pe care a efectuat-o 
Perpessicius asupra materialului folcloric din manuscrisele emines
ciene mi s-ar părea inutil, deoarece editorul a găsit o soluție rezo
nabilă în funcție și de celelalte periodizări din colecțiile vremii).

Vedem în acest volum eu care se ternii nă ediția de opere poetice 
ale Iul Eminescu, un omagiu de muncă și de recunoștința adus po
porului din partea lui Perpessicius. eu ocazia împlinirii vîrstei de 
70 de ani. Gestul ne emoționează și nc dezvăluie pe poetul care a 
putut sa renunțe la lira sa pentru a ne oferi nouă posibilitatea să 
învățăm a cînta în acest sanctuar al poeziei romîncști.

Marin Bucur

Au apărut, în Editura de Stal didactică și pedagogică, sp.re folonul studenți
lor de la secțiile de engleză ale universităților noastre, doua cursuri de Istorie 
a Literaturii engleze. Primul, in ordine cronologica, aparține tov. conf. Valeria 
Alcalay și cercetează începuturile literaturii engleze pînă la Shakespeare (vol. 1). 
apoi opera lui Shakespeare și a celorlalți dramaturgi numiți elisabelani și, in 
sfîrșit, literatura secolului al XVJI-lea (voi. 11). Celălalt esțe redactat de Iov. conf. 
Ana Cartianu și se ocupă de realismul critic englez în secolul al XIX-lea, mai 
precis de romanul englțz al acestui veac.

Cele două cursuri au meritul de a trata cu competență și seriozitate momente 
de mare eflorescență Și complexitate, cum sînt Renașterea engleză șl acea apariție 
nproape ,unică în istoria literaturilor, care este romanul englez, al aecolului al 
XIX-lea. De asemenea solicită elogii apariția, in cursurile de față, a unor capitole 
inexistente de obicei sau minimalizate în istoriile literare burgheze. Mă refer la 
capitolul amplu despre folclorul englez și, mai ales, balada populară engleză, din 
cursul cont. Valeria Alcalay, căreia, în această ordine de idei, nu i-aș reproșa 
decît că, relicenlă cînd e vorba de a anticipa, nu arata ridul enorm jucat de 
folclor în redeșteptarea poetică de la sfîrșilul secolului al XVHI-lea, nu subliniază 
contribuția folclorului în constituirea esteticii preromantice și romantice.

In cursul conf. Ana Cartianu, capitolul despre literatura Carthmuiui face 
dreptate unor nume ca cele ale lui Ernest Jones și Harney și unor puhlicații c« 
Northern Star, de obicei trecute sub tăcere de istoriile literare burgheze.

Cursurile despre care vorbesc vădesc intenția unei cercetări a literaturii engleze 
în lumina gîndirii estetice marxîat-leninigte, intenție ce se realizează frecvent prin 
ample considerații asupra condițiilor i.itbrico-sociale și prin sublinierea permanenta 
a (actorilor de bază hotărîtori în desfășurarea fenomenului literar. Cind grija 
pentru evocarea elementelor de viață materială și socială se exteriorizează într-un 
tablou captivau! ;î viu, studentul pătrunde pieptiș în epoca studiată, devine vre
melnic Contemporanul autorului, a cărui operă e supusă cercetării. Reînviere»' 
colorată a Londrei din timpul lui Chaucer, în elemente nu doar pitorești, ci 
sugestive pentru o atmosferă socială, de asemenea descrierea condițiilor mate
riale ale teatrului elisabelan, in cursul conf. V. Alcalay înlesnesc studenților înțe
legerea unor epoci importante și complexe și a scriitorilor născuți în ele.

Conf. Ana Carlianu reconstituie cu pricepere ambianțe specifice și lămurește 
convingător opere și personalități literare, ale căror singularități istoriile literare 
hurgheze Ic atribuiau unor cauze neînțelese, ținînd de mistica procesului de crea
ție. Mă gîndesc, de pildă, la paginile ce reconstituie atmosfera în care au trăit 
surorile Bronte șj la limpezirea datelor psihice ale acestor personalități neo
bișnuite.

Dacă, în linii generale, justa orientare ideologică a acestor două cursuri se 
impune cititorului, ele conțin însă formulări care, într-o viitoare ediție, vor 
trebui revăzute. Vorbind despre trecerea de la organizarea patriarhală la feudalism 
în Anglia, conf, V, Alcalay afirmă ; „Iată cum monarhia, aristocrația și clerul 
S-OU coalizat pentru a duce la ruină un popor înainte liber". Afirmația ar trebui 
nuanțată, pentru ca idcca marxistă a progresului istoric, idee după care feuda
litatea reprezintă'un progres față de orinduirea anterioară, capitalismul fața de 
feudalism etc. să nu apară compromisă.

Mai sînt și alte exprimări nenuanțate în cursul conf. V. Alcalay, care simpli
fică uneori excesiv explicația malerialist-islorică a fenomenului cultural. Dc pildă i 
„Lucrările filozofice ale lui Bacon — Novum Organum și Progresul învățăturii — 
oglindesc străduințele burgheziei de a deveni o clasă conducătoare'*.  Clasicii 
marxismului au subliniat, în nenumărate rînduri, primejdia stabilirii în domeniul 
faptelor culturale, a unui determinism economico-social, care face abstracție de 
interdependența dintre factorii suprastructurali : „Starea economică este baza, dar 
diferitele forme ale suprastructurii... își exercită de asemenea înrîurlrea asupra 
desfășurării luptelor istorice și determină, în multe cazuri, în special, forma lor. 
Există o interacțiune a tuturor acestor factori, în cadrul căreia mișcarea econo
mică, croindu-și drum prin mulțimea nesfîrșilă de întîmplări ... se impune în cele 
din urmă ca ceva necesar. Altminteri, aplicarea teoriei la o perioadă istorică 
oarecare ar fi mai ușoară decît rezolvarea unei ecuații de gradul intîi". *)  Am 
amintit acest cunoscut citat, tocmai pentru că, în cursurile de față, evocările 
vii de epocă, în cadrul cărora, fapte economice, de moravuri, evenimente istorice 
se topesc într-un tablou atrăgător, alternează cu. înșiruiri de date uscate, necon
cludente și schematice chiar și într-un tratat dc economie. Cind îfl propune să 
reînvie viața Angliei în cea de a doua jumătate a secolului al XVI-lea, adică în 
vremea lui Shakespeare, aulorul cursului comunică o seamă de date privitoare la 
industria carboniferă, transporturi Șl drumuri — acestea reprezentând baza eco
nomică — după care se facr o schemă socială a Angliei, schemă ce include 
nobilimea noua fthe gentry), negustorii, țăranii liberi (yeomen), cleiul etc. Ideologic 
și pedagogic procedeul nu-și atinge scopul.

In cursurile despre care vorbesc sînt pagini lăudabile pentru calitățile lor 
literare. Conf. Ana Cartianu oferă studenților cîteva portrete reușite de scriitori, 
dintre care amintesc pe cel al Iui Thackeray.

Firește, într-un curs de felul celor de fața, este esențială calitatea analizei 
literare. Cele mai importante opere ale scriitorilor studiați în cele două cursuri, 
sînt temeinic cercetate. Analiza, precumpănitor tematică, nu trece cu vederea 
problemele dc stil, măiestrie, limbă. Totuși, in această din urmă direcție, cred 
că i-ar fi putut stărui mai mult. Deși în prelegerile dedicate Iui Dickens, conf. 
Ana Cartianu se ocupă competent de mijloacele de caracterizare a personajelor 
folosite de marele romancier, de construcția romanelor sale, de felul uneori neîn- 
demtnafec cum ist rezolvă conflictele, studentul trece la alt scriitor, fără să fi aflat 
mai nimic despre ceea*  ce se numește poezia obiectelor la Dickens, daspre proce
deele lui comice, care includ șarja, caricatura, disimularea ironică etc. iau despre 
fantasticul în proza lui Dickens, atît de pregnant în „Povestirile de Crăciun ' 
sau in romane ca „.Marile speranțe”. Tot așa procedeele comico-satiriCe ale lui 
Thackeray, deosebite de ale contemporanului său. nu intră decît tangențial în 
discuție.

Minimalizarea laturii artistice a operei literare, stăruința uneori exclusivă asu
pra aspectului tematic^ comportă unele riscuri. Ele pot duce la confuzii de va
loare artistică. Este merituoasă oglindirea luptei Cartiștilor in romanei*  EIisabethei 
Gaskell, Din păcate, proza acestei scriitoare este, cu puține excepții (povestirea
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„Cramford”), plată, cenușie, anosta, Ea are insă parte de caracterizări foarte 
elogioase in prelegerea care-i este dedicată („realism viguros” etc.). Studenții 
trebuie să înțeleagă, după audierea cursului, care sînt marii scriitori, inovatorii 
literari. Ei trehuie să știe că, deși Ernest Jones a avut în cadrul mișcării 
eartiste o activitate ce nu trebuie minimalizată, Shelley, — marele ro
mantic, a cărui dragoste pentru poporul englez și pentru libertate s-a exprimat 
într-o poezie de mare vibrație și elan, în simboluri atît dc noi și de răscolitoare 
cum esie cel al „Vîntului de vest", — reprezintă calitativ altceva. De asemenea 
ca, între Dickens, cu scăderile lui, pe care autoarea cursului le subliniază prea 
des și chiar din prima frază a prelegerii („Ch. Dickens reprezintă reacția scrii
torilor mic-burghezi față de contradicțiile și luptele caracteristice perioadei de 
creștere a industrialismului"), dar și cu suflul Iui umanitar, cu simpatia lui pen
tru cei oropsiți, simpatie ce găsește note lirice inexistente la E. Gaskell și aceasta 
din urmă, deosebirea este cea dintre un poet și un creator dc lumi și o proza
toare pur și simplu alentă la evenimentele timpului. In general, cred ca, în 
cursurile de care vorbesc, marii scriitori sînt prea des caracterizați prin formula 
limitative și că li se adresează reproșuri excesive $1, în definitiv, anti-istorice. 
Chaucer n-a oglindit revolta țăranilor din 1381 „din pricina originii sale burgheza 
(middle-cass) și a legăturii lui cu curtea". Nu pledez pentru o considerare ne- 
crilică a scriitorilor mari, ci doar pentru evitarea unor confuzii de ordin ideologic 
și artistic.

Sintezele, care în astfel de cursuri trebuie să urmeze, in chip firesc, analizelor 
literare, sînt uneori omise. După ce vorbește in amănunțime despre piesele îito- 
rice shakespeariene (cronici engleze și tragedii romane), după ce amintește de 
evenimentele care au sugerat conflictul, tov. conf. V. Alcalay neglijează să arale 
care este filozofia istorică a lui Shakespeare, filozofie care, deși nesistematică, 
există și a fost adesea cercetată.

Cursurile de față ne intîmpină și cu unele disproporții. Analiza marilor poeme 
de Miltțm este — ca întindere și aprofundare — mult prea redusă față de analiza 
operei lui polemice. De asemenea, mi se pare exagerată descoperirea unor ecouri 
sociale foarte puternice în opere care, dacă le înregistrează, o fac în mod estom
pat și indirect. Recunosc greu tematica halucinantului roman „La răscruce de 
vînturi'’ de Emily Bronte în următoarea caracterizare î „Problemele în jurul

cărora gravitează ficțiunea sînt probleme tipice pentru societatea burgheza de la 
mijlocul secolului al XIX-lea ; proprietatea, păstrarea proprietății, sporire» proprie
tății prin căsătorii puse la cale din Interes, prin speculații, prin «iplcalare 
profit ; sentimentul de clasă, presiunea lenliinenlului de clasă asupra individului, 
în sfîrșit degradarea patetică a individului uman în societatea burgheză". Firește, 
in romanul lui Emily Hrnnte de-Iuțim ecouri de viață socială, dar ținînd seama 
de caracterizarea de mai fius, care e deosebirea între strania poveste populată de 
personaje demonice sau maladive a lui Emily Bronte și un roman, în care pro
blemele sociale se impun cn forța evidenței, cum ar fi „Bileiul deșertăciunilor ‘ 
de Thackeray ? ‘

Cred că un curs care urmărește dezvoltarea unei singure literaturi nu trebuie 
să uite, la liecare etapă, a plasa fenomenul literar național îrt complexul celor
lalte literaturi. Cele două cursuri de Istorie ■ literaturii «nj^leze nu ignoră pro
blema influențelor. Influențele ce se exercită asupra acriitoțjbtr englezi, influențe 
venind din partea unor predecesori englezi sau din alte țări sînt țfsțeniatic al 
scrupulos amintite. Ceea ce mi se pare ca are parte de o atenție mai fugară este 
plasarea unei opere sau a unui (apt literar în seria iui tematică. Fenomentil 
stilistic al eufnmismului englez (după romanul Iui John Lily „Euphnes") expediat 
în «ileva rînduri, nu are nici o semnificație, dacă nu e plasat în contextul euro
pean al unor lapte literare ce caracterizează sfîrșilul veacului al XVI-lea și înce
putul celui următor. Eufumismul aparține unei serii, în care aflăm concettismnl 
(marinismul) italian, gongorismul spaniol, prețiozitatea franceza, apariții ce mar
chează declinul Renașterii.

Tot așa, după parcurgerea cursului conf. A. Cartianu, curs care tratează despre 
romanul realist englez în secolul al XIX-lea, cititorul simte nevoia unei plasări 
a realismului critic englez în configurația realismului critic european, nevoia de 
a cunoaște trăsăturile deosebitoare ale romanului realist englez față de ce! realist 
francez, de exemplu. Și aceste trăsături există, Ajunge, să pomenim de patosul 
moral, de participarea explicit afectivă a romancierului, care deosebește pe nn 
Dickens sari Thackeray de Balzac, Stendhal, Merimee, aceștia din urmă mereu 
atenți să nu încalce distanța, pe care voit o stăvilesc, față de personajele Iot.

Dacă influențele absorbite de scriitori englezi sînt amintite în cursurile de față, 
cele declanșate de marii scriitori englezi, deveniți focare de radiație pentru lite
ratura universală sînt aproape total omise. Milton oferă, in acest sens, un exem
plu. El este un cap de serie cu o succesiune enormă ce io prelungește pînă ia 
sfîrșitul secolului al XIX-lea. Poezia nopții șî atracția clar obscurului prezente în 
poemele de tinerețe ale lui Milion — printre ele „II penseroso'1 — vor reprezenta 
pentru preromantici puncte esențiale de estetică. Cu peisajul cosmic, care domină 
„Paradisul pierdut*'.  Milion inaugurează o serie, ale cărei prelungiri pătrund, 
cu Eminescu, și în literatura noastră. In sfîrșit, reconsiderarea figurii lui Lucifer- 
Satan, devenit simbol al răzvrătirii, inaugurează o tematică, a cărei maximă în
florire o vom găsi in romantism și în mișcări literare ulterioare romantismului. 
Demonismul romantic, revolta satanică, pe care de la Byron, Lermontov, Madfich. 
Hugo fi pînă la Baudelaire și poeții francezi care s-au numit damnați, le putem 
urmări în tot lungul secolului al XIX-lea își au sursa îndepărtată de inspirație 
în „Paradisul pierdut” de Milion. Cred că amintirea acestor fapte de istorie lite
rară ar fi subliniat importanța poetului revoluției hurghezo-puritane.

Un cuvînt despre bibliografie. Substanța celor două cursuri de Istorie a litera
turii engleze e hrănită cu o lectură bogată de texte beletristice, critice, istorice. 
Cîteva îmbunătățiri cred că s-ar putea aduce și în această direcție. Unele istorii 
literare au devenit opere clasice. Ele nu pot fi ignorate, chiar cînd sînt amintite 
în spirit critic. Nici un cercetător al literaturii italiene na poate face abstracție 
de opera lui De Sanctis și, cred, nici un cercetător al istoriei literaturii engleze 
nu-I poate ignora pe Taine, cu toate rezervele pe care le poate impune adeptul 
pozitivismului aplicat în cercetarea literară. Formulînd aceste rezerve, găsim !■ 
Taine pagini de caracterizare critică și de atmosferă istorică mult mai valoroase 
decît ceea ce poate oferi Istoria literaturii engleze de Compton Ricketl, mult 

citată in cursurile de față, istorie care, după părerea mea, este e lucrare școlă
reasca și anostă,

Observațiile de mai sus nu urmăresc să diminueze meritele unor cursuri ce 
dovedesc din partea autoarelor, cunoștințe bogate, spirit analitic și daruri peda
gogice, d reprezintă propuneri de eventuală îmbunătățire în vederea unor noi 
ediții, a căror necesitate, evident se va impune.

Vara Calin

*) Marx și Engels despre Artă și literatură. E.P.L.P., pag. ft

Traduceri învechite 
în ediții noi

Editura Tineretului, în numărul ."0 al colecției „Biblio
teca școlaiului", publică un volnm de versuri de Vicloi 
Hugo. Ideea de a-l face accesibil tinerelului studios de. la 
noi pe nuiele poet francez este o inițiativa lăudabilă. însă 
chiar de la începui se impune o Observație. Apărută în 1963, 
culegerea de 1 ații este tributară antologiei din colecția „Cele 
mai frumoase puezii" din 195S și volumului publicat de 
ESPLA îp Această remaiuț .poate narea discutabilă ..și ,
reproșul pedant- daca n-am ține cbnt-'de taplul ea, in 1961/ 
cind a apahjt noua sent a „Hihliolecii școlarului", unul din 
imperativele colecției era să iac» din fiecare volum o lu
crare cu o existența proprie în ceea ce privește selectarea 
textelor, evitînd astfel sa inai tie un simplu auxiliar al aitoz 
ediții.

Alături tic pie.->e remaicabile se aii» și unele Ir aduceri 
care, chiar dac» transcriu conținutul cel mai semnificativ al 
poeziei hugolieuc, sînt umbrite de inexactități, adaosuri per
sonale. obscurități, alteiari de sens. iîeproducindu-se in 
lUtid, fără nici un criteriu de selecție, tex le care au văzut 
lumina tiparului înainte cu mai bine dc zece «ni, tiaducă- 
turi laicii Lăți și recunoscuți revm în conștiința cititorilor 
cu unele din primele lor încercări în această direcție și nu 
întotdeauna din cele mai reușite. Romulus Vulpescu, de 
pildă, s-a remarcat în ultimii am prin interesul arătat pen
tru transpun ere a în rum în tș ic a operei lui V illon și Rabelais 
și prin contribuția la Antologia poeziei latino-americane. $i 
în culegerea de versuri din Hugo, Romulus Vulfcescu are o 
participai? susținută, dar traducerile sale suscită unele 
obiecții. Tiecînd peste numărul mare de cuvinte caro au 
o arie de circulație restrînsă sau peste acelea cu un caracter 
prea familiar care pot fi semnalate, vum insista asupra tra
ducerii unuia din Ciniecele cuprinse în ciclul Pedepsele, in 
care se simte primejdia autohtonizării excesive. Victor Hugo 
a cuprins aici imagini din viața poporului fraucez asuprit 
îi) timpul lui Napoleon al lll-iea, condiții de trai, obiceiuri, 
costume. Dacă urmărim textul din culegerea de față vom 
vedea că muncitorii și țăranii francezi locuiesc în „casă cu 
chirpici" (pag. 113) $i au la geam „perdele cu amici" (pag, 
113) ca într-un sat romînesc. Aceste particularități șînț, evi
dent, inexistente în original. Mai departe, aceiași țărani fran
cezi întîlnesc duminica „la horă**  pe Lina... sau vr-o Ioană 
(în original Jeanne ou Jacqueline) cărora li se adresează ; 
Să-fi pui marama ca șofranul/Si hai, si-om merge în 00- 
tanti/La horă, jată-fetiscană (pag. 114) (în original : Mets ia 
coițfe de mousseline VEt l*on  dansa it sur la coli ine).

O astfel de preluare, în care textul din 1952 nu a fost 
supus unei revizuiri ulterioare, nu-i folosește nici lui Radu 
Boureanu. Traducător valoros, dacă ht fi să amintim pentru 
susținerea acestei afirmații doar tianspunerea în romînește 
a liricii Iui Emile Verbaeren, el re-creează la un nivel ales 
de expresie și vibrație și poezia lui Hugo. Fragmentul din 
poemul In largul cerului din ciclul Legenda veacurilor ara 
mult ritm, plasticitate, subtilități de înțeles exprimate cu ele
ganță. Intr-un context de acest fel ;ipare distonantă formu
larea Spre unde trece vasul ? (pag. 158). Construcția de mai 
sus contravine regulilor elementare ale gramaticii romîne. Ea 
este urmată de o propoziție neclară : de ziua tnnăscut e 
(pag. 158) deși textul francez este foarte limpede : Ou va-t-il 
ca nacire ? 11 ta de jout vetu.ă l’acenir (încotro merge aceas
tă corabie ? La merge înveșmintată in lumină - către viitor).

V, Cristian schimbă sensul primelor versuri din poezia 
Ovalii. In textul original, poetul, adresîndu-se poporului 
francez, arată decăderea la care a ajuns cel de al doilea 
Imperiu ce creează înti-o enumerare în care revolta crește cu 
liecare vers tablouri variate ale societății corupte din vremea 
lui Napoleon al fll-lea. Doar un singur vers opună luxului 
și desfrîului celor avuți soarta poporului umil care „în 
umbră" suferă, trage să moara ori plînge. Acest Tandis 
OU en has dans V ombre on sou fl re, on rălc, on pleura este 
strident modificat în traducere • In timp ce tiraniei poporul 
sa opune (păg. 102).

Și Lazăr Iliescu traduce mult din Hugo. El găsește co
respondențe romînești potrivite pentru exprimarea celor mai 

•variate sentimente din ciclul Arta de a fi bunia si din Pe
depsele, mai ales pentru poezia Noaptea de 4. Unele abateri 
de la original, care pot fi semnalate și in traducerea pe 
care a dă Lazăr Iliescu liricii lui Musset revin și în cazul 
de față, fără să fie însă prea supărătoare. Nu se poate cere 
traducătorului o redare plată, fidelă mecanic originalului, 
dar nici nu pot fi trecute cu vederea modificările care duc 
la o transpunere aproximativă, neclară, cum e cazul în poe
zia Cînd intră copilașul... din ciclul Frunze dc toamnă. 
V. Hugo face portretul unui copil care abia a început să 
meargă. Iată cum se transformă imaginea lui în versiunea 
îomîneașcă : la gura sobei părinții discută serioși pînd cind 
intră el, adio și patrie și slavă/$i toți poeții lumii I Șt vorba 
noastră graeă/Zîmbind, i s-a supus, (pag. 38). Traducînd 
..ș'arrete**  cu „a supune" se lasă impresia că părinții supun 
discuția lor copilului care de fapt de-abia gîngurejte (pag. 
37). Textul francez arată că o dată cu apariția celui mic, con
versația „se curma**  pur și simplu L'enfant paraîl, adieu le 
eiel et la patrie I Et les poetes saints I La grote cauzcrit 1 
S'arrete eu souriant.

Pe măsură ce înaintăm în lectura traducerii, vîrsta copi
lului e din ce în ce mai incerta fiindcă se introduc sau 
se omit unele cuvinte dc subtilitate care anulează conținutul 
întregului text.

Au fost expuse aici cîteva inadvertențe găsite Întâmplă
tor. Cu o exigența sporită și o revedere minuțioasă ele ar 
fi putut lipsi la o a treia reeditare cum este cazul eu poezia 
lui Hugo.

Cornelia Ștefănercu



IfI. 9

de Marin
Spartanii stau în băncile lor, atît de cuminți de parcă nici 

11-ar sta în bănci ci în spirt. Faptul că toți băieții sînt tunși cu 
mașina numărul zero indiferent de înclinațiile pe care le au spre 
proză, poezie, dramaturgie (alaltăieri dascălul a descoperit unul 
pe care-1 trage ața chiar către scenariu de film) conferă întregii 
clase o oarecare monotonie. Ca și cînd te-ai găsi într-o librărie 
și ai observa că toate cărțile au, de fapt, aceeași copertă. Nu 
se știe din ce pricină, profesorul nu poate suferi părul în general.

— Gata | Lăsați șușoteala T mormăie Ion Papuci, trecînd ab
sențele în catalog. Lăsați șușoteala ! S-aude ? zice el mașinal, deși 
nici un elev nu îndrăznește nici măcar să clipească.

Dascălul de limba romînă, Ion Papuci, deși un om foarte bine 
intenționat, a ajuns o adevărată spaimă a școlii, din cauza do
rinței lui exagerate „de-a scoate scriitorul din om". Cadrele di
dactice îl ocolesc pentru că întotdeauna îi invită la tot felul de 
cercuri literare („Hai cu mine la un cenaclu al soțiilor de pescari 
amatori”), sau le pune întrebări de felul acesta: „Ce zici de 
scriitorul Vasilescu ?" sau „L-ai citit pe Dimitrie Țichindeal ?“. 
Elevilor Ie dă să compună acasă, după modele din manual, 
schițe, poezii, nuvele, piese de teatru etc.

— Așaa! — continuă ei. trecînd în fața catedrei și aranjîn- 
du-și ținuta. Ce vreți voi să deveniți, spartanilor? (așa-i mîngîie 
dumnealui).

Spartanii sar în picioare, ca la comandă, și răcnesc cu con
vingere ;

— Scri-rtori, Noi vrem să devenim serri-tori.
— Foarte bine, — se bucură profesorul. Să repetați asta în 

fiecare seară înainte de culcare. De cîte ori, Niculescule ?
— De șapte ori.
— Ești un leneș, stai jos! De cîte ori am zis eu, Ședere ?
— De cinșpe ori 1 — strigă Seder, îneeîndu-se de emoție, ca 

un scriitor adevărat, care citește o cronică favorabilă.
— Păi, vedeți...
— Da' dacă adormim mai înainte ? — se aude vocea lui Pro- 

topopescu, cel care din cauza obrăzniciilor nu reușește niciodată 
să scape o săptămînă întreagă netuns.

— Protopopescule ! Spartanii nu dormeau cu anii și tot n-au 
murit. Ce-ați avut de compus pentru astăzi ?

— O piesă de teatru — scandează din nou toată clasa.
Ion Papuci consultă catalogul. în timpul acesta elevii dîrdîie, 

ca diapazonul în mina profesorului de muzică.
— Elevul... elevul... Amărăzeanu Ghiță. Poftim aici, în Pamas, 

și citește ce-ai scris (Catedra se numește Parnas, ca elevii să se 
obișnuiască, încă de pe băncile școlii, cu culmile artei. Aceasta 
este părerea profesorului Ion Papuci). Din banca a treia dinspre 
fereastră, se ridică speriat un băiețel slăbuț. începe să caute cu 
febrilitate în servietă. Scoate pe bancă un morman de cărți și 
caiete, le bagă la loc, le scoate din nou, scapă creionul pe jos 
și schimbă priviri desnădăjduite cu colegul de bancă.

— Vrea... după caietul meu, îl pîrăște acesta, trăgîndu-și spre 
el caietul și acoperindu-1 cu cotul.

— Hai, Amărăzene, ce te tot rotești atîta ? Unde ți-c piesa ?
— Păi... am uitat-o acasă, îngaimă Amărăzeanu, șiergîndu-și 

nădușeala de pe frunte.
— Ba minte, că. nici n-a scris-o, pîrăște din nou colegul. Mi-a 

spus mie adineauri că n-a scris-o. Și chiar acum mă calcă pe 
picior, tovarășe profesor...

Faptul că un elev din clasa 8-a B. — chiar a 8-a B! nu și-a 
scris piesa de teatru, adică — dă pur și simplu cu pjciorul me
todelor sale pedagogice, îl descumpănește pentru un moment pe 
Ion Papuci.

— Responsabilul clasei — spune el, trist, șterge-1 te rog pe 
Amărăzeanu Ghiță din istoria literaturii. (Gazeta de perete a 
clasei se numește Istoria literaturii. Un nou mijloc de sugestio- 
nare descoperit de dascăl).

— Să-1 șterg de tot, sau să-1 trec la capitolul „Creatori leneși" ? 
— întreabă responsabilul clasei.

— De tot. Rade-1! Nici scriitor leneș nu merită să se nu
mească — oftează profesorul. Apoi, părintește, către întreaga 
clasă:

— în antichitate spartanii care nu-și îndeplineau obligațiile 
cetățenești, care nu-și făceau temele, de exemplu, erau aruncați

S o r e s c u
într-o prăpastie adincă... Rugător, către Amărăzenu: — Ce să 
iac eu cu tine, băiatule, spune!

Amărăzeanu se căznește să plingă. Rezultatul eforturilor sale 
pe această lir.ie a plinsului este însă foarte palid și neconvingă
tor : un scîncet: hîî, hîi. „Numai cu asta nu faci nimic în viață" 
— se gîndește Amărăzeanu, încercînd un plîns mai consistent. 
Dar nu, nu iese.

— Cum vrei tu să ajungi scriitor ? — întreabă profesorul.
— Nu, că nu mă lasă tata.
— Ce nu te lasă ?
— Păi, să mă fac scriitor.
— De ce nu te lasă ?
— Păi, așa. Zice el că n-are timp să mă facă scriitor.
— Și tu ce i-ai zis ?

opera. Dascălul îi urmărea cu priviri pline de admirație. „Da. 
talentată clasă | — gindea el satisfăcut. „Umplu cu ea două
rafturi din biblioteca Academiei". Pe marea de cerneală „Peii- 
kan". Ion Papuci a încercat să facă și el valuri literare Și nu 
odată. Dacă s-ar contopi toate zgomotele provocate de ușile redac
ționale care i s-au trimit in nas, s-ar produce o bubuitură in 
stare să descurajeze și un elefant. Dar nu s-a descurajat total. 
„Există oameni cu talent literar și există profesori de romînă. 
Eu sînt profesor de romînă" — a conchis ei. Și-a dat seama că 
menirea lui este de fapt descoperirea talentelor literare. Se crede 
un adevărat Cristofor Columb al talentelor încă nedescoperite.

— Băieți _  spune el (cinci minute după ce toată clasa înce
puse să șușotească destul de tare „a sunat", „a sunat...") Băieți... 
cind veți ajunge scriitori mari — și cu sînt sigur că veți ajunge, 
pentru că sînt printre voi adevărate talente, în afară de Amără
zeanu, care mîine trebuie să vie tuns, așa... cind veți ajunge 
scriitori mari, să nu uitați cine v-a descoperit. „Profesorul Ion 
Papuci ne-a descoperit" — să spuneți oricui v-o intreba. Bună 
ziua !

In cancelarie îl aștepta o mică surpriză.
— Dumnealui este tovarășul Ion Papuci, spune directorul șco

lii unor persoane necunoscute. Dinșii — continuă directorul — 
arătind spre aceștia, sînt părinții elevilor din clasa 8-a B.

Ion Papuci fu convins că părinții elevilor săi se prezentaseră 
la școală să-i mulțumească pentru felul cum știe el să le în
drume copiii pc făgașul creației. Se pregătea chiar să șe arate 
cit mai modest, răspunzîndu-le că asta este doar meseria sa, și 
că el va fi foarte mulțumit dacă vreodată, peste ani și ani, elevii 
săi iși vor aminti cu dragoste de el.

— Tovarășe profesor — începu un bărbat mustăcios, nu mai 
putem! Uitați ce cearcăne. — Iși dete ochelarii jos și arată 
intr-adevăr niște cearcăne foarte mari, ca două perechi de oche
lari.

— Avem și noi familii, avem servicii — se amestecă o femeie.

\ ygȘ,
3ri 3an»

— Păi ce să-i zic. Nici eu nu prea țin.
Profesorul este foarte nervos. Se vede cum mercurul amără

ciunii urcă vertiginos în sufletul său. Poți să-i aduci orice insultă, 
poți să-i pui pioneze sub scaun, să-i ceri o țigară în recreație, 
dar să nu-i spui în față că intenționezi să te lași de scris. Asta 
îl scoate din papuci.

— Mîine să mi te prezinți, ras în cap — spune el înghițind 
parcă un întreg colier de noduri, care i se opriseră în gît. Res
ponsabilul clasei, l-ai ras din Istoria literaturii ?

— L-am ras.
— Mai rade-1 o dată.
După acest incident neplăcut, ora continuă normal. Toți cei

lalți, elevi conștiincioși, scriseseră cîte o piesă. Doi dintre ei. 
Seder Petre și Picu Gheorghiță urcară în Parnas și-și citiră

— Vreau să-mi tihnească pensionarea — adăugă un moșneag.
— Nu mai putem, nu mai putem, se auziră mai multe voci.
— Ce ? ! întrebă dascălul nedumerit.
— Să scriem.
— Ce să scrieți ?
— Versuri, proză... tn fiecare zi trebuie să scriem cîte o poe

zie de dragoste, o schiță, o nuvelă... Ba chiar piese de teatru. 
Ne apucă groaza cînd ne gîndim că acum urmează să le vorbiți 
copiilor despre roman...

...Ion Papuci rătăcea de vreo două ceasuri pe străzi. „Va 
să zică, părinții"... repeta el, și pe loc îi veni ideea înființării 
unui „cenaclu al părinților de școlari".

• Mihaela Monoranu

• CUM VII SPRE
* MINE...

Nici să respir nu pot de teamă
Că priveliștea aceasta se destramă...

Cum vii spre mine cu alai de crengi 
toată zarea o-nfășori pe tine și-o aduci încoace

Și-aduni cu brațele întinse și cu pieptul
Lumina și aerul, cu tot ce e într-însul laolaltă — 
Cu gîze și cu păsări, împingînd spre mine totul.

Aș vrea ca palma de pămint de sub picioare 
Să se desprindă-ntr-un pătrat sublire 
Și sâ se iacă mișcătoare
Și sâ mă. tragă tainic înapoi,
Păstrînd mereu distanta dintre noi, 
Ca. tu, necontenindu-ți mersul, 
Spre mine sâ aduni tot universul 
Gaivanizat de-nfătișarea ta — 
Cu albe ramuri clinchetind precum argintul, 
Și cînd ne vom opri pe-un coif de stea 
Să ai înfășurat pe tine inii nitul.

Vîrsta-mi încă mai are cifra 2 înainta,
O, acest doi, lebădă vîslind grav cînd soarele-apune, 
Ultim desen al tinereții —
Ireversibilă minune.

lnlr-o noapte, cînd eu nimic n-am sâ știu,
Visînd pe-ale șoselelor încinse pietre,
Doiul acesta se va preface în 3
Brusc, precum cifra la taximetre.

Inima însă va amortiza eroic zguduitura,
Sâ nu se transmită prin cîntec, mai departe,
Iar vîrsta va ii mereu aceea a timpului meu, 
Tinerețe adică, fără de moarte.

PRIVELIȘTE
DIN COPILĂRIE
Așa cum stăm și ne uitam în zare, 
Văzurăm alergînd deodată către noi, 
Cu mii de piciorușe de sticlă sclipitoare 
Făptura așteptată-a unei ploi,

Și — după obicei — copiii toți din luncă 
Pornirăm în galop amețitor,
Ca ploaia-ntărîtată să ne-ajungă,
Să ude cit mai mult ogor.

Dar nu era o ploaie ce se întinde calmă 
CI una ce se-apropia ușor, săltînd, 
Cuprinsă între norul cit o palmă
Și umbra lui de pe pămint.

Căci cum ne-ajunse și trecu de noi, 
Plsîndu-ne o clipă în picioare 
Și-ndepărtîndu-se precum o harpă naltă-apo. 
Ne-ndurătoare, ploaia cea cu soare,

UN NUME NOU

Dragoș Serafim

Se arcui atunci înalt,
— Primind și soarele-năuntru Iui ca pe-un nucleu - 
Dintr-un tărim al lumii-n celălalt,
Un fără seamăn curcubeu.

Copii și ierburi și arbori amăgiți, 
Cu strania uimire săpată-adînc pe fețe, 
Flămînzi, priveam înmărmuriți 
Necugetata și sinistra frumusețe...

Drago, Serafim, lînăr medic din Brezoi, regiunea Argeș, do
vedește posibilități narative evidente, în deosebi in genul umo
ristic. Este născut în comuna Băbeni-Vitcea, în 1940. Schija 
„Vaca violetă", pe care o publicăm tn revista noastră, face parte 
dintr-un grup de povestiri în care autorul manifestă merite 
vrednice de reținut.

Noi, cei de la țară, ne facem concediul în mediul urban. 
Bătrinul oraș mi se păru nespus de frumos în dimineața 

veselă. însorită. Intr-un an întinerise mult; blocuri noi, zvelte 
și cîteva spații verzi, în care grădinarii meștereau la ronduri și 
puneau flori.

Cum îmi venea peste mînă să mă stabilesc la hotel, m-am 
gîndit să apelez la niște vechi cunoștințe, la care mai locuisem 
cîndva și care îmi scriseseră că oricînd le va face plăcere să mă 
găzduiască.

Am intrat și am străbătut aleea cu meri înmuguriți, pînă la 
prispa casei. Era liniște. In curte am dat peste un bărbat ce 
purta pe vîrful capului o bască roșie. Stătea cu spatele la mine, 
in fața unui șevalet, trăgind pc pînză niște linii negre și verzi.

— Bună dimineața.
Nu răspunse, dar se întoarse tresărind ușor. Ce surpriză!
— Virgilc! — am strigat.
— Ei, dar de unde ai picat, omule ?
— Ba de unde ai picat tu, mă rog frumos, și ce e cu tine 

in halul ăsta ?
tși lăsase barbă. O barbă roșiatică. Cu bască roșie pe vîrful 

capului, într-o salopetă albastră cu pete multicolore.
— Știi că semeni cu Van Gogh ?
— Nu zău | Hai, intră în casă.
Doctorul Virgil Petruț îmi e prieten bun și fost tovarăș de 

cameră aici, Ia oamenii aceștia. Da, am stat împreună în camera 
din mijloc. Apoi, el s-a mutat în cea din dreapta. De ce ? Fiindcă 
în ultimul an s-a însurat cu fata gazdei, care e pictoriță. Și lui 
îi plăcea să picteze. Mă bucuram mult că l-am găsit acasă.

M-a lăsat să mă odihnesc și mi-a promis că spre seară vom 
sta de vorbă. Dar spre seară n-a apărut. Nici mai tîrziu, cînd 
.u-am întors din oraș, nu venise. Era plecat cu nevastă-sa.

Au venit Ia miezul nopții șl au început să discute aprins. 
Auzeam totul prin perete.

— Ce dacă nu i-am pupat mina! N-am vrut eu și gata, striga 
Virgil.

— Trebuia. E o femeie în vîrstă și ține mult la etichetă.
— Nu mă interesează.
— Ai fost mojic.
— Mojic ai zis ?
— Exact.
— Ei bine, atunci să fiu mojic. I-am auzit pașii mergind spre 

antreu, apoi în pod, deasupra camerei mele.
— Mojic ai zis ?
— Exact.
— Ei bine, poftim !... Și bufI ; o huruitură grozavă, sgomot 

dc sticlă spartă și lemn rupt.
— Sînt mojic ?
— Ești! — Din nou același zgomot deasupra capului meu. 
Figura se repetă a treia oară. Am ieșit și am bătut în geam

la ei.
— Ce dracu face acolo ?
— A înnebunit. îmi sparge tablourile !
A coborît din pod. Din cinci in cinci minute îi striga nevestei : 

„Nu ți-e rușine la nas ?”, iar peste o jumătate de oră încheie 
scandalul cu povața ; „Să-ți fie rușine la nas". Am impresia că 
între timp nevastă-sa adormise.

Ce-o fi cu Virgil ? ti zăpăcise oare viața la țară ? Se poate. 
Dar se va reface după concediu. Credeam că și el e în concediu.

A doua zi, soacra lui Virgil veni misterioasă și-mi spuse :
— No, vino dragă să-ți arăt oarece. Și mă duse de mină in 

camera lui Virgil.
— Uită-te numa și te minunează. Doamne, ține-mă și nu ma 

lăsa singură la bătrinețe!
Am rămas tablou. Pe unul din pereți se aflau pictate, de 

proporții uriașe : o mină mare și noduroasă, un sfeșnic fără lu
minări, ceva ce cred că era o sfeclă, o căpățină de mort și o 
sticlă, fiecare in altă culoare și toate pe un fond negru.

— No. spune nu-i bolund la cap ?
— Cine a făcut isprava asta ?
— Doctoru.
— Nu mă îngălbeni.

Biata femeie, ti dăduseră lacrimile și avea o mutră de înmor- 
mîntare.

— Bine, dar cum are atîta timp să picteze ? Ce l-a apucat ?
— Doară nu mai lucră la circumscripție. De două luni a 

băgat dimisie.
Eram de-a dreptul uluit. Virgil ? Păi bine, domnule, nu a ținut 

el o cuvîntare magnifică la banchet ? Nu dădea el atunci cu 
„înaltele îndatoriri patriotice ale medicului de tip nou" și cu 
„eroismul tineretului" și cu „măreția operei de ocrotire a sănă. 
tății în mediul rural" ? Doar reușise să facă pe toată lumea să 
creadă că nu o să mai plece de Ia țară, nici de i s-ar oferi un 
post în capitală. Cred că atunci visa că o să fie primit la țară 
cu flamuri și ramuri de măslin și că numai după două săptămîni, 
vindecînd tot satul de toate bolile posibile, i se va ridica un mo
nument : el, călare pe calul circumscripției, ținind într-o mină 
stetoscopul și în alta șarpele și cupa.

La prinz, se certă din nou cu nevasta.
— Auzi — zicea — asta-i pictură : „Portret de candidată"... 

Hm. Și îți mai dă și premiu 8 mii. Am să vă demonstrez eu...
începusem să înțeleg. Virgil rămăsese deci omul cel mai nesta

tornic din lume, așa cum îl consideram odinioară. Singur recu
noștea atunci că el este „un temperament inflamabil". Pe el îl 
entuziasma orice, iși făcea mereu planuri grandioase, credea fier
binte în imposibil și ar fi ros în dinți pe oricine ar fi îndrăznit 
să-1 contrazică. Apoi se liniștea pentru un timp pînă cînd i se 
năzărea o altă problemă colosală.

Acum, probabil, îl cuprinsese febra picturii și iși închipuia că

Desene de VICTOR CUPȘA

va zgudui lumea cu pînze de maniere extravagante. Cred că iși 
și vedea în vis expoziția: „Marele Virgil, poftiți vă rog și vă 
minunați", numele scris cu majuscule roșii pe prima pagină a 
gazetelor și înmormintarea fastuoasă, cu discursuri și muzică 
militară.

M-am dus la el!
— Ce-i, doctore Virgilică ? Nu cumva îți bîziie in cap găr

găunii ?
— In primul rînd să nu-mi zici mie „doctore". M-am săturat 

de tagma voastră. Sînteți niște persoane rurale și atîta tot. în 
al doilea rînd, să nu te legi de gărgăunii mei, și, în al treilea 
rind, du-te dracului!

— Ia, luați-o mai încet, „maestre". Îmi permiteți să văd și eu 
aceste mărețe opere ?

— Poftim, zise el și-mi arătă o pînză, privind-o cu capul dat 
pe spate. Numai să poți pricepe.

Fondul era galben. Pe el, un animal apocalmtic dc culoare 
violetă. Virgil susținea că e vacă. Un soare verde, ca o caraca
tiță, era situat la nivelul cozii monstruoasei vaci. Mai pictase o 
pată albastră, fără contur descriptibil, pe care maestrul o con
sidera cheia tabloului și-mi declară că sensul ei nu este accesibil 
unui „tîmpit” ca mine.

— Mai vrei una ? Poftim...
tmi aducea aminte de cartea de zoologie, care avea o poză 

la lecția „cîrtița". Era un mort în poziție orizontală. Din nasul 
mortului porneau în sus rădăcinile unui copac, a cărui coroană 
albastră se profila pe un cer cafeniu; și o antenă de televizor, 
în inima mortului era înfiptă o jumătate de trup femeiesc de 
culoare roșie închisă. Iar pe la picioare îl rodeau doi viermi 
violacei. Impresionanta compoziție se intitula „Perpetuum mo
bile".

— Asta îmi place.
— Păi vezi ? Dar uite la asta.

Era o cizmă din care ieșea un baston — zebră : două stopuri 
verzi, un automobil, o firmă „Kino" și un ciine cu coada covrig. 
Totul în verde. Fondul albastru și negru.

— Asta e grozav, zic.
— Colosal I zice.
— Fantastic |
— Nemaipomenit I
— Măgarule! zic.
— Poftim ?
— Nerușinatuie ! Ești schizofren ?
— Ce tot vrei, mă. suflet cu chirie ?
— Ești o hahaleră, asta ești.
— Am să vă arăt eu vouă. Am să vă demonstrez eu artă. Pot 

să devin un...
— Un nimic extraordinar, asta poți să devii. Poftim, primul 

impuls! Și îi dădui în cap cu vaca violetă... Stai, să-ți fac un 
cucui și cu cizma asta cubistă !

El mă articulă pesle ureche cu mortul și-mi aruncă in cap 
o altă operă, încă necunoscută. După zece minute eram amîndoi 
cu cîtc un ochi umflat, plini de vînătăi, iar armele noastre fer
feniță.

— Trogloditule, îmi mai strigă el și se duse să se panseze.
Am alergat la poștă și am dat două telegrame.
A doua zi dimineața au sosit la fața locului Cristescu, fostul 

organizator dc grupă, și prietenul nostru. Dan. Au venit în doliu 
și cu coroane funerare prevăzute cu panglici pe care scria „Adio, 
iubite colega". Crezuseră in telegrame. Virgil era furios și con
sidera gluma mea cit se poate de proastă. Am făcut ședință.

— Uitați-vă, tovarăși doctori. Iubitul nostru coleg Virgilică a 
descoperit că este un geniu al penelului. Și s-a lăsat de meseria 
pentru care a mîncai bursa statului 6 ani. ca să minjască pe 
pereți o vacă violetă. Eu am luat măsuri de tip burghez, deșe- 
lindu-1 cu propriile-i opere. Acum îl dau pe mina voastră. M-am 
săturat de el.

Discuțiile au fost aprinse, pînă la urmă ne-am impăcat. Seara 
am mers la restaurant, unde Virgil a jurat pe Esculap că se va 
întoarce la circă.

L-am vizitat acolo săptămina trecută. Are numai picturi pe 
pereții dispensarului; „Așa se ține biberonul", „Ceea ce vedeți 
este o muscă, distrugep-o„De țuică ne doare ficatul" etc., etc.

Pentru aceste opere fusese premiat cu 400 lei de către Crucea 
Roșie, avind in vedere conținutul lor educativ, și amendat de 
către Sanepid cu 200 lei, pentru lipsa de curățenie de pe ziduri. 
Deci era în ciștig.

• PLECĂRI
Și uneori mă cheamă gara,
Acest laborator de depărtări
Cu aeru-i, — un nevăzut și suprapus vitraliu — 
Cu despărțiri și așteptări.

Priveliștea aceasta — mama trează, 
Privind copilul adormit pe brațul ei 
Șl tatăl care liniștit fumează —, 
O protejează tandru ochii mei.

Veghez sâ nu se tulbure această bună arătare, 
Să nu se sfarme logica acestui grup frumos, 
Sâ nu se-ntoarcă în mișcări contrare 
Mișcările ce-n sens de ape curg, armonios.

Să nu se-arunce ea, cu gesturi bruște,
Pe el sâ-1 strîngă-n brațe disperat, 
Copilul să nu plîngă și zarea să n-o muște 
Un tren sinistru, cu bărbați plecat.

Ci toți aceia care-așteaptă-n gară 
Să plece-n vesel și febril șuvoi 
Și firul care-acum îl desfășoară 
In pace, mîine iar să-1 depene-napoi.

Drum bun, adolescentului... iar fata 
Visînd o să străbată-orașu-nireg pe jos, 
Pe cînd, brodind spre casa mea zăpada, 
Eu despărțirea le-o îndur frumos.

I ECHINOX
Ca două pahne-mpreunate
Ziua cu noaptea-acum egale sînt, 
Se-armonizează și se-mbină toate 
Din stele pînă la pămint.
Și mă pătrunde echilibru-acesta bu- 
Asemeni unui lied,
Și-n umbra lui urări îmi spun 
Și mie inima-mi deschid.

Gindul cu fapta de-o potrivă-mi fie 
Iar vouă să mă pot reda,
Și la durere și la bucurie
Așa cum eu mă știu în sinea mea.

Răspunsul să se suprapună pe chemare
Fără-așleptări și fără înconjor, 
Îmbrățișare la îmbrățișare
Și dor alăturea de dor.

Încredere să mi se dăruiască, 
Egală trudă-n schimb să vă dedic
Și slrîngerea de mînă, ce-o cred prietene i 
Să nu mă-nșele cu nimic.



E adus la noi. N-are respirație. I se face respirație artificiala. Din*  
tr-odala. slop cardiac 1 inima nu mai bate. Începe lupta pentru 
viață. In nici cinci minute, noi trebuie să pornim din nou totul : 
respirație, inimă... Altfel în creier se produc distrugeri ireversibile. 
I.C. a fost de asemenea salvat. El însă a avut, apoi, intr-o discuție 
prietenească purtată cînd se mai aria la pat, altă poziție față de 
greșeala lui, decît M. R. TînArul muncitor a recunoscut (de fapt era 
mai ales ca o recunoaștere față de sine însuși) că un fleac, un lucru 
în aparență neînsemnat — „am băut mult, am fumat mult" — poate 
avea urmări grave. El mi-a mărturisit t „Dacă cineva mi-ar fi spus 
mal înainte că o prieteni? îndoielnică îți poate primejdui pînă și 
viața. ni-aș fi uitat la el ca la un nebun și i-aș fi răspuns : Sînt să
tul de predici 1 Și-apoi. în timpul meu liber fac ce vreau !" Acum 
nu mai gîndesc așa. Există oare timp liber și altfel de timp? „Există, 
i-am zis eu. dar liber nu înseamnă liber de răspundere față do tine 
însuți și față de ceilalți". Cred că am avut și eu dreptate, deși nu 
mai sînt chiar tînăr.

reportaj-an chetă d e Mihai S t o i a n Risipitorii timpului liber

Fiziologia și timpul liber
Interlocutorul nostru este prof. dr. Ana Aslan, directoarea Insti*  

tutului de Geriatrie „București”.
— Cîteva cuvinte despre ce înseamnă geriatria ?
— Înseamnă medicina omului batrîn. Ceea ce este pediatria pen

tru prima etapă a vieții, este geriatria pentru ultima etapă. In geria
trie exista și <1 latură profilactica, deci putem vorbi și despre preÎDt 
tîmpinarea bătrîncții. In acest sens, găsesc potrivită prezența dialo
gului nostru despre geriatrie, în cadrul reportajului dvs. anchetă cu 
tema ; „Timpul liber al tineretului".

— Dorința fiecăruia de a trăi cît mai mult e firească. Datele 
statistice indică, în țara noastră, o creștere vertiginoasă a vîrstei 
medii de viață : de la 43 în 1938, la 66 în anii noștri...

— Este încă o dovadă grăitoare a faptului ca prelungirea vieții 
depinde de condițiile de mediu, de condițiile sociale.

—■ Am dori să ne vorbiți despre vîrsta la care trebuie să înceapă 
măsurile profilactice pentru prevenirea unei îmbătriniri prematuie, 
pentru o bătrînețe lungă și activă...

•— Mai poetic spus, pentru prelungirea tinereții.
— întocmai.
— Nu fac un simplu joc de cuvinte, dar pentru prelungirea tine

reții este nevoie să te pregătești, să acționezi încă dm--*  tinerețe. 
Factori hotărîtori în domeniul pe care-l dezbatem sînt : in primul rînd 
cei sociali apoi regimul alimentar, munca, igiena, cultura fizică. 
Știința actuală dispune de suficiente resurse care să îngăduie influen
țarea ritmului vieții. Bineînțeles, noi nu putem sA vorbim încă despre 
cunoașterea precisă a cauzelor îmbătrînirii, dar asta nu înseamnă că 
necunoașterea totală a cauzei unei boli te împiedică să pătrunzi 
mai profund în această cunoaștere, să verifici ipotezele, să urmărești 
prevenirea respectivei boli și s-o tratezi.

■— Există deci o filozofie a odihnei ?
— Expriniîiidu-ne extrem de simplu, viața omului fără o miș

care nu e viață. Iar dacă este vorba, în special, ae tineret, atunci 
cultura fizică are o importanță particulară. Ea conservă bine orga
nismul. Exercițiile trebuie să înceapă insă din fragedă copilărie. 
Inactivitatea musculară duce în general la atrofiere, la micșorarea ma
selor musculare. Cei care fac gimnastică încă din tinerețe, nu au la 
bătrînețe modificări ale coloanei vertebrale care dau suferințe și 
un aer pesimist celui în cauză. Dezvoltarea maselor musculare prin 
gimnastică creează un obstacol în calea apariției acestor fenomene 
osoase. Pe de altă parte, exercițiile musculare produc, de asemenea, 
modificări circulatorii, sînt — ca sft zicem așa — ca un fel de masaj 
intern, lucru atft de necesar pentru o circulație sangvină normală. 
Gimnastica numită „suedeză", canotajul, înotul, ascensiunile, pati
najul, tenisul, atletismul, competițiile sportive în general, toate dis
ciplinele sportive ajută Ia întîrzierea apariției bătrîneții, duc către o 
bătrînețe sănătoasă, activă.

— Alți factori care, luați în aeună de timpuriu, ne vor răsplăti 
la bătrînețe ?

— Am potncniL munca, lăctor extrem de însemnat. Un mare 
savant din secolul trecut afirmă, bazîndu-se pc o vastă experiență și 
pe un studiu colectiv, că un leneș n-a atins niciodată o vîrsta înain
tată. Deasemeni, ancheta datînd din . 1938, făcută în Uniunea Sovie
tică de academicianul Bogunioleț, asupra unui mare număr de ca
zuri de longevitate, precum si o anchetă făcută în țara noastră, au 
demonstrat că toate cazurile de longevitate care depășesc vîrsta 
de 100 de ani se referă la oameni care au dus o viață sobră, care 
au trăit în majoritate în aer liber și care au muncit. Dacă citez 
doar cazul unui batrîn din țara noastră pe care l-am examinat la 
vîrsta de 140 de ani. este bine să menționez că acest om era un 
Hercules. La 95 dc ani căra încă trei bîrne dintr-o dată în spinare, 
atunci cînd revenea din pădure ; el nu dormise niciodată într-o casă, 
ci doar afară, în tinda casei lui. lată deci un factor profilactic 
esențial : munca echilibrată. E bine să nu ne orientăm întreaga 
activitate a organismului uostru către o muncă unică fizică sau 
unică intelectuală. La noi există condiții pentru asocierea muncii 
fizice cu cea intelectuală, ceea ce dă echilibru sistemului nervos, 
responsabil de sănătatea omului pe tot parcursul vieții sale (fără 
acest echilibru dintre fizic și psihic, nici sistemul nervos nu își rea
lizează echilibrul absolut necesar).

— Și sub raport medical, nu numai sub raport filozofic, este ne
voie deci ca omul să fie multilateral ?

— Am să vă dau un exemplu minim. Vin la Institutul nostru pen
sionari pentru îngrijire medicală Dintre ci, cei mai mulți care 
suportă greu bătrînețca și cad intr-un fel de apatie, sînt aceia 
care, în afara meseriei lor, nu au avut do-a lungul vieții nici o altă 
pasiune. Pasiunea pentru meserie e cît se poate de pozitivă, dar 
omul trebuie să vadă mai departe. Tînârul de astăzi, oricît de viguros 
și nepăsător ar fi în raport cu bătrîncțea, e bine să știe că atunci 
cînd va fi om in vîrsta, pensionar, va trebui să aibă și o altă 
preocupare în afara meseriei pe care o va parași la un moment 
dat. E un sfat pe care îl dau celor tineri, lot așa cum vreau să 
mai adaug, pentru ei, cîteva cuvinte : pierderea nopților, traiul 
neorganizat, excesul de băuturi alcoolice, excesele în general, sini 
dușmani timpurii ai unei existențe demne, îndelungate. Sînt sigură
că dacă nr-aș afla într-o sala cît de încăpătoare, plină de tineret,
și aș întreba pe fiecare în parte : „Vrei să trăiești mai mult
n-ar exista unul care să răspundă altceva decit „Da Pentru ca
acest „Da!“ să devină realitate, e nevoie in viață de pondere, de 
măsură, de înțelepciune timpurie.

Ritmul timpului liber
Pe studenta Georgetft Badea, din anul IV al Institutului de 

Cultură Fizică am întîlnit-o la serbarea lruiltașilor la învățătură, 
printre studenții care au luat numai note da 10 și 9. Dialogul 
nostru s-a legat în timpul unui dans.

— Vă place să dansați.
— Normal.
— „Normal" se referă la faptul ci vă place să dansați, ori la 

felul în care vă place să dansați ?
— Și la una, și la alta. De altfel, fie parte din echipa de dansuri 

a Ansamblului U.T..M. Deci dansul este pentru mine nu numai 
o plăcere, un mod de a petrece timpul liber, ci o activitate de 

2i cu zi, rezultat ăl pregătirii mele profesionale, al muncii mele.
— Ce dansuri preferați ?
— Eu merg cu aceeași plăcere pe un stadion, ca și intr-un 

muzeu. In felul acesta v-am răspuns la Întrebare : iubesc și dan
surile populare, pe tare le . interpretez cu nespusă bucurie, iubesc 
§i dansurile moderne. Dar, sincer vorbind, seălîmbăiala n-o sufăr. 
Colegii mei de generație confundă uneori ritmlil intens, dinamismul 
(pentru care eu votez 1) cu maimuțăreala dezgustătoare, subumană 
aș zice (împotriva căreia votez 1) Nu vreau să par ipocrită : nu pre
dic în special nici- puleg și nici mazurca, deși poate că lc-aș putea 
dansa. Ritmul existepței, generației noastre cerc și un ritm cil de cîl 
asemănător în dans. Păcat este că noi copiem fel de fel de pași, 
născuți cine știe pe undo, și' nu itrn izbutit încă să avem un pas 
al nostru de dans, romîncac, care să fie vi dinamic, și frumos, nobil 
și tineresc, nobil ca însăși tinerețea. Eu văd cît succes avem noi 
cînd mergem în turneu peste hotare. Și ce laudă străinii ? Vigoarea 
dansului nostru popular, ritmul său drăcesc. Deci exact ce i se cere 
unui dans modern. Atunci de ce nu se străduiesc dansatorii noștri, 
compozitorii, sa creeze un pas autohton. pc un ritm propriu 
Am văzut la Teatrul de estrada o Încercare penibilă de a născoci 
un astfel de daus „modern". Se iuti tuia mi se parc „Alunița" și bieții 
dansatori profesioniști abia reușeau sâ-i iacă față. Era pur și simplu 
un amestec din toate stiluiile și influențele, un fel de dans semi- 
acrobatic, semiimposibil, total nefericit. Dovadă e că nici n-a prins. 
Altceva se cerc. Cine va izbuti se va bucura de recunoștința noastră, 
a tineretului.

— Ați vorbit cu înflăcărare, dar chestiunea rămîne deschisă...
— Eu i-am auzit pe unii spunînd : „De ce ne condamnă cei 

mai vîrslnici că dansăm într-un ritm Indecent, tocmai ei care fac 
parte din generația acelora care au apucat „frenchcancan“-ul ?. N-am 
răspuns ispitei de a polemiza cu ei, deși aveam un răspuns nimici
tor : înlr-adevăi, cei care astăzi sînt vîrslnici au apucai „1 ranch- 
cancan"-ul, dar oare toți bau privit șl gustat? Tinerii de la noi, 
contemporani cu mine, uita un lucru elementar : cine mergea pe 
timpuri la cabaret sau teatru ? ztșadar. numai o parte infimă a gene
rației vârstnice de astăzi a apreciat dansul indecent — și de ce să 
n-o numim precis : burghezia 1 Cealaltă parte, majoritatea, era tot 
pentru dansul sobru, elegant, asta în cazul în care găsea răgazul 
să mai și danseze în timpurile acelea. Iar astăzi ? Vrem sa dansăm ? 
Dansăm. Cum dansăm ? Aici, Cred eu, aVem o vină : tocmai pentru 
că putem face totul, pentru că avem totul la dispoziție, pentru ca 
sînlem o generație unită în idealuri, în modul de existență ele., ne 
permitem să uităm că toate acestea n-au picat din cer, că vîrstnicii 
de astăzi, oameni care au muncit o viață întreagă, în nici un caz 
(nici dacă ar mai fi astăzi tineri cum sîntem nai) n-ar fi de partea 
dansului — să-i spunem — aiurit, tot âșa cum n-au aparținut nici în 
trecut „frenchcancan’ -ului.

— Ca să nu ne abatem de la subiect, formulez ultima întrebare 
astfel : unde ai să dansezi în vacanța asta ?

— Repet și eu jocul de cuvinte : vă referiți la dansul meu profe
sionist, cri la dansul meu din timpul... timpului liber ?

— Timpul liber.

Ritm, vigoare, suplefe (Ansamblul U. T. M.) Fotografia : I. CUCU

— Plec la Rimnicu Vîlcea, în vacanță, ;unde de fapt voj iace 
antrenament la un bazin de înot. Concediul piopriu-zis pe urma, la 
Costinești, în tabăra studențească. Fiecare student'care se află.acum 
aici, la serbarea fruntașilor, pleacă în practică; la muncă patriotică*  
la munte sau la mare, în sfîrșit, n-o să ne irosim timpul liber.....

— Dă-mi voie să închei» înșirîndu-ți și eu cîteva asemenea exem
ple pozitive : studenta Magda Boia din anul II al Facultății de Istorie 
merge în documentaro pe cîteva șantiere arheologice, (anul Trecut 
a fost la Cernica, unde a luciat o lună și jumătate, cu folos,'pentru 
că acolo s-a descoperit o necropolă neolitica și o așezare neolitica) ; 
studentul Nicolae Diaconescu din anul II al Facultății de geologie 
pleacă pe teren, în practică, apoi în tabără la Costinești (poate o să vă 
cunoașteți) ; studentul Mircoa Iliescu din anul V al .Facultății de 
construcții civile și industriale pleacă în practică la Galați, apoi, cu 
colegii, va face o excursie prin" cîteva din cele mai importante, obiec
tive industriale... Exemplele *S(^.pot,  înniwlți laTnfinit.

— Știu. Nu-i cunosc, dar mă simt legată de ei prin năzuința 
comună de-a nu lăsa timpul să Iii se scurgă printre degete.

Dansul și dialogul s-au încheiat brusc.

„Oracolul" timpului liber
Ne-a căzut în mina, din întîmplarc, un caiet școlăresc cu scoarțe 

galbene, pe coperta căruia scrie cu litere multicolore : „ORACOL 
PENTRU CEI MAI BUNI PRIETENI1'. Prima filă e împodobită 
cu o inima roșie, în centrul căreia se află o bancă, doi tineri, o lună 
nouă și un copac din nefericire desfrunzit. Restul filelor (aproximativ 
o sulăj sint dc asemenea bogat ilustrate, desenele altemînd cu textul. 
In glumă (dar cu o anumită doză de seriozitate), șapte elevi și 
eleve din clasa a IX-a au răspuns pe rînd la un mare număr 
de întrebări pe care singuri și le-au pus, după necesitățile 
lor t spirituale. după nivelul lor intelectual etc. Vîrsta 
lor ? De la 15 la 16 ani. Numele ? Din motive lesne de înțeles 

și pentru că oricum am comis indiscreția să frunzărim un caiet pe 
care scrie, de la bun început, „Pentru cei mai buni prieteni”, nu dăm 
numele respective, ci doar cifre de la 1 la 7, ca de altfel in caiet 
(indiscreția ne poate fi pe jumătate iertată, deoarece socotim că 
ne numărăm si noi printre prietenii lor, de vreme ce reproducem 
cîteva pasaje din „oracol", tocmai dintr-o grijă prietenească față de 
ei). Citatele sînt strict, autentice.

începem cu întrebarea vitală de la pagina 16 : „Ce doriți sa 
deveniți ?“ Răspund pc rînd ! 1) artistă ; 2) Om 1 3) croitoreasă ; 
4) arhitect ; 5) inginer constructor ; 6) doctor sau inginer, 7) ce 
sînt : elev.

Dacă trecem de alte cîteva file, găsim întrebarea : „Ce gen de 
cărți preferați ?*,  Și iată-1 pe Nr. 4, cel care vrea să devină arhitect, 
răspuuzînd : „Cărțile de joc”. Ce fel de case ai să construiești, Nr. 4 ? 
Pe semne că la prima suflare s-ar prăbuși ca... un castel de cărți de 
joc. Ceilalți par mai consecvenți. Nr. 1, care vrea să devină artistă, 
preferă... „cărțile dc algebră și geometrie'1. Nr. 2, dorind să devină 
Om ! cu O mare și semn de exclamație, preferă „basmele de adormit 
copiii". Firește, Nr. 3, croitoreasa, alege „colecțiile de aventuri . 
Ceilalți, de la Nr. 5 la 7, sînt toți pentru „romane".

La întrebarea următoare : „Ultima carte citita", Nr. 4 dă titlul : 
„Sîngele care strigă". Viitoarea artistă a citit „Inimă vrăjita" de 
Romain Rolland, viitorul doctor sau inginer : „Jean Grislophc" de 
același autor. Viitoarea croitoreasă : „Broasca cu mai multe chei", 
viitorul Om ! — „Bomboana de aur".

Și ce dansează viitorul Om !? „Rock, mambo, twist" și drept 
completare „sîrba popilor în căruță". Tot el, la întrebarea „Probabil 
că iubiți. Pe cine ? Cînd a|i cunoscut persoana iubită și unde 
răspunde ; „Te cred... pe cine mi-e drag. L-am cunoscut într-o 
duminică a lunii decembrie, 18, la armeni, la danș" (oare Nr. 2 știe 
la fel dc exact data bătăliei de la Rovine sau măcar anul căderii 
Constanliuopolului ?). De altfel, cînd „oracolul" întreabă : „Unde 
ați dansat prima dată același Nr. 2 răspunde; „Nu îmi amintesc". 
(Păcat 1 Am fi preferat ca primul dans să facă intr-adevăr parte din 
amintirile ci de neșters).

Dar să revenim Ia Nr. 4, viitorul arhitect care... citește cărțile 
de joc sau in cel mai bun caz ..Sîngele care strigă" și care, culmea, 
ar vrea să se plimbe prin cosmos (așa răspunde la întrebarea : „Pe 
unde vă place să vă plimbați niai mult ?“); Nr. 4 face parte dintre 
aceia care cred că te poți culca .seara fără să știi cum se rezolvă 
o ecuație, iar a doua zi în zori să te trezești gata îmbrăcat în costum 
spatial, la bordul unei rachete care își ia zborul spre cosmos. In » 
schimb, viitorul inginer constructor preferă plimbarea pe „bule
vard" și asta nu ca să poată cerceta cu un ochi de cunoscător... 
clădirile, deși tot el răspunde la întrebarea : „Cum vă peireceți timpul 
liber ?“ cu : „Invățînd, jucîndu-niă, citind". Colegul său arhitectul 
însă : ,,Dormind sau făcînd „mișto". Artista : „Rcspirînd". Omul ! . 
„Plictisindu-mă".

Ne oprim aici. Am mai fi putut cita destule răspunsuri, de toate 
felurile, la alte zeci de întrebări pc care cei șapte adolescenți, încă 
allați într-o lume spirituală foarte mărginită, și le-au pus singuri, mai 
în glumă sau mai in serios, ca să răspundă tot așa. Amintim numai 
faptul că au existat de-a lungul veacurilor oameni de valoare care au 
ținut să-și însemne cele mai intime gîndnri și sentimente, să le încre
dințeze hîrtiei, pentru ca apoi, după trecerea anilor, sa le 
confrunte cu gîndurile și sentimentele de mai tîrziu. Scriitorul fran
cez Jules Renard, autorul unui exemplar jurnal, spune : „Trebuie ea 
jurnalul nostru să nu fie numai o flecăreală... Trebuie ca el să folo
sească la formarea caracterului nostru, să-1 corecteze neîncetat, să-l 
însănătoșească". Dacă adăugăm că un Lev Tolstoi și-a ținut „Jurnalul 
intim" încă din tinerețe și cităm : ,,Imi reproșez lenea. N-am făcut 
nimic toată ziua" sau „Cel mai important lucru este să scap de lene, 
de iiascibililate...'*,  însemnările ..Oracolului" din clasa a IX-a ne apar 
lipsite în majoritate dc sens, de maturitate .Dacă ne-arn pune și noi 
o întrebare de tipul acelora din „oracol” : „Ce ne supără la acești 
niîzgălihiri de hîrtie - ‘. răspundem ; iaptul că nu se iau în serios, 
că se mitodesconsideră I Atît viitorul Om ! cît și viitorul arhitect, 
croitoreasa, artista...

Pentru că, oricum, viitorul se clădește în prezent, iar părinții, 
școala, colectivitatea, au datoria să nu uite acest lucru, dirijînd 
timpul liber al adolescenților pe cele mai valoroase orbite.

Perspectivele timpului liber
— Da, și arhitectul se ocupă de timpul liber, iar ca să fiu mai 

exact aș spune că ne ocupăm șt de perspectivele Timpului Liber 
(așa, cu majuscule 1) mi se adresează arhitectul Victor Sebestyen 
laureat al Premiului de Stat.

— Va referiți, desigur, la principiile noi care tutelează o arhitec
tură1 riouă...

— Urmărim desființarea vechilor contraste dintre centru și peri
ferie. Scopul final, rezumat în patru cuvinte ; deplin confort pentru 
locatari 1 Deci, fiecare zonă de locuințe trebuie să aibă, în imediata 
ei apropiere, toate locurile de consum : magazine, săli de spectacole 
etc. Economisim timpul liber al cetățeanului. Economisindu-i-1, con- 
tijbuim la buna' lui împărțire, la buna dispoziție «-omului.

Este evident că în noțiunea de confort includeți și necesi
tățile de ordin spiritual.

— Unitatea dc bază a unei zone de construcții este „microraio- 
nul" cale, în condiții optime, însumează 6—8 000 de locuitori. Mai 
multe microraioane alcătuiesc cartierul : 30—40 000 locuitori. Tindem 
sâ ajungem cîndva la posibilitatea ca pentru fiecare 1 000—2 000 w.*  
locuitori să existe și o dotare culturală, de pildă, o sală comună 
pentru spectacole, căreia să i se poată da și oricare altă lolosința. 
La treapta asta noi încă n-am ajuns, dar...

— Deprinși cu proiectele, o prevedeți.
— Pînă atunci, dotăm noile construcții cu terenuri de sport, cu 

parcuri — loc de plimbare pentru tineri, pentru pensionari, loc de 
joc pentru copii... Noi nu uităm și nu trebuie să uităm nimic ; 
tinerii de astăzi vor fi mîine-poimîine părinți. Amănunte, amănunte, 
dar nu lipsite de importanță. Sînt amănunte care se vor răslrînge, 
implicit,, și asupra viitoarelor posibilități de însușire a culturii.

— Un exemplu ?
— ...In care viitorul este de pe acum prezent. Am proiectat și 

construit, în afara locuințelor pentru familiști, și locuințe pentiu 
tineri. Garsoniere : o cameră, chicinetă, buie. La parterul acestor 
clădiri am prevăzut și executat o piesă de folosință comună ; sală 
cțe șah, de biliard, de lectură, bufet, salon de închiriat pentru mici 
întruniri prietenești.

— Interesantă formulă I E de fapt un grad mai evoluat de con
viețuire, o accentuare a, colectivității, a înscrierii în colectiv.

Desigur. Și-apoi, cum din primii ani nu reușești întotdeauna 
să ai propria ta bibliotecă vastă, iar cultura nu așteaptă, aici, la 
parter, cultura te cheamă din raft.

— fe un lucru pe care presa îl înregistrează cu plăcere.
— Fiindcă veni vorba, presa — fie ea și literară — ne poate 

da o mină serioasă de ajutor, nouă proieclanților, constructorilor,
— Vă rugăm.
— Rezultatul strădaniilor noastre depinde în cel mai înalt grad 

de buna exploatare a clădirilor date în folosință. O proastă întreți
nere, de pildă, a piesei de la parter, de uz comun, poate duce la 
compromiterea întregii idei. Este vorba aici despre educația colec
tiva, tovărășească, pe care tinerii locatari și-o pot face unul altuia, 
fără menajamente și fără suspiciuni. E firesc să fie așa, e drept, 
și folositor.

Accidentele timpului liber
Ne-am adresat doctorului Zorel Filipescu, șeful serviciului de 

reanimare de la Spitalul de urgență „I. C. Frimu".
— ...se subînțelege ?
— Motociclișlii.
— Exact I
— Dc la o vreme, mai cu seamă din anul acesta, numărul acci

dentelor de motocicletă a scăzut. De altfel am văzut cu ochii mei : 
motoclcliștii respectă viteza legală, semnalizează, circulă în general 
corect. Dar mai sînt și excepții...

— Cîteva cuvinte despre „excepții" ?
— Cazul lui M. R. Vîrsta : 18 ani. Profesiunea student. Moto

cicleta ■ -VIZ de 125 cm. Viteza : 80 la oră. Viraj. Nu încetinește la 
viraj, deși asta c o cerință elementară știută de orice începător. 
Șoseaua e puțin umedă. Derapare. Copac... Lipsa lui de chibzuință 
ne-a obligat pe noi, modicii și personalul de la Urgență, să luptăm 
aproape 30 de ore, ca să-l scoatem de dincolo... M. R. nu mai res
pira cînd a fost ridicat de ambulanța sanitară. Primul ajutor i s-a 
dat pe mașină. Apoi, datorită aparatajului ultramodern de care dis
punem, am izbutit să-1 readucem la viața, fără urinări grave pentiu 
viitor. Nu vreau să par moralist, am lost și eu tînăr și mă mai soco
tesc încă destul de tînăr. dar mă întreb ; „Dc ce a fost nevoie de 
toată această irosire de forțe, de timp, de riscul incalculabil la care 
s-a supus singur (îmi permit să spun și să subliniez cu bună știință), 
tînarul M. R. ?“ Accidentul este accident. El este recunoscut ca 
atare. Dar în cazul respectiv, accidentul nu se datorește unui concurs 
de împrejurări imprevizibile, ci dimpotrivă : se știe doar că cine 
nu încetinește la viraj, cade ! Am stat de vorbă cu M. R. și el a 
încercat să-mi demonstreze că după o zi întreagă în care nu ți se 
intîmplă nimic deosebit, cînd ești tînăr mai ales, simți nevoia Sr. 
înfrunți puțin primejdia, să sfidezi obișnuitul. Cu alte euvinte, M. R. 
consideră că timpul liber, fiind mai interesant decît cel dedicat învă
țăturii sau muncii, trebuie să se deosebească de acesta printr-un 
caracter ușor senzațional, ieșit din cotnun. Am încercat să-i vorbesc 
despre depășirea obișnuitului în sfera activității tale obișnuite: 
învață mai bine decît obișnuit, muncește mai bine decît obișnuit 1... 
El a zîmbit sceptic, ca unuia mai vîrstnic și neînțelegător. A plecat 
de la noi pe picioare, puțin șchiopfitînd, dar îndrăznesc că adaug : 
cu capul în nori, pentru că unde nu-i cap, vai de picioare.

— Alt caz ?
— I. C. termină profesionala, devine muncilor. La prima chen

zină e vesel,, mîndni. Doi tineri din cartier, binecunoscuți cheflii» 
prind de veste și-1 iau cu ci în oraș, să le facă cinste. Beau. I. C. 
e deprins să bea un șpriț la masă, dar nu alcool tare și în cantități 
mari. Fumează. I. C. nu fuma de loc, dar ceilalți, mai „bătrînî" îl 
ironizează, îl iau . peste, picior și-l conving : în cîteva ore fumează un 
pachet întregi de țigări. Alcoolul plus tutunul acționează : la ieșirea 
din local, 1. C. cade pe stradă, fără cunoștință. Se telefonează la 06.

— Ce e albina ?
O cofetărie pe strada Academiei.
Aia e cu A mare. Albina muncitoare e mai modest! ; e cu a 

mic, cînd nu deschid? propoziția sau fraza.
— Și de ce mă întrebi tocmai pe mine despre albină ?
— Ba nu, pe dumneata te întreb despre „Albina", cofetării,
— M-ai zăpăcit de tot...
— Mă rog, dar scopul meu era altul : să aflu ce cretie un trintor 

despre albină.
— Șl trîntorul cine-i ?
— Firește, nu-i o cofetărie p? strada Academiei, ci un personaj 

pe car? îl poți recunoaște dintr-o mie.
— Nu vrei să mi-1 descrii, ca sâ pricep și eu ceva din toate 

astea ?
— Cu plăcere 1 Trîntorul n-are ore fixe, poate mîni.a la orice ora, 

se poate culca sau scula la orice oră. Peste zi, mai ales acum, vara, 
în vacanță, caută un loc cît mai ferit unde să-și exerseze voința. Da, 
da, voința. Tot anul n-a izbutit sa și-o exerseze la cursuri, spunea 
mereu : „Mîine fac, mline dreg". Și dacă vreun prieten îi amintea i 
„Ieri spuneai că azi faci cutare și cutare", el răspundea zîmbind: „Ba 
nu ! Spuneam că mîine... Și mîine fac". Acest „mîine" n-a venit încă 
pentru trintor. De aceea el îl preferă pe azi. „Ce e azi, e bun și 
sigur", cam asta ar fi profesiunea lui de credință. Și azi. ca și ieri, 
ca și mîine, stă în colțul cel mai retras al cofetăriei „Albina” de p® 
strada Academiei, are ochii pierdnțî pe undeva, în zațul cafelei ne
gre băute cu trei ore mai devreme, prilej unic de meditație și ade
văr .■ ,.Nu sînt eu mai deștept decît toți ? Fi se coc acum cine știe 
pe unde, iar eu stau la răcoare și filozofez. în viață, ca să poți gîndi 
cu adevărat, sa ajungi la concluzii esențiale, este nevoie să te miști 
cit mai puțin. Mișcarea gonește gîndurile. tot așa cum lumina go
nește întunericul". Și stă, și tot stă la „Albina", iar ospătarul care 
are și el un băiat plecat la muncă patriotică, îl lasă in pace tocmai 
pentru că dacă-1 vede pe trintor, îl iubește și-l prețuiește și mai 
mult pe fiul său...

— Parc-ai ghici în cafea, așa vorbești.
— Te recunoști care va să zică ?
Rîde prietenos și irpnic :
— Vorba dumitale t trebuie să aibă și albinele trîntorul lor.

Instantaneele timpului liber
Bulevardul Magheru. Tramvaiul 5. în vagon, privind pe geam, 8 

o tînără înaltă, blondă. Paralel cu tramvaiul aleargă o motocicletă. 
Motociclistul e prezentabil și agil, se strecoară cu multă îndemînare 
printre autovehicule. Are și un număr ușor de reținut : 2442 B. Dar 
motociclistul se dovedește îndrăzneț nu numai în ceea ce privește 
circulația. Din șa îi face semn cu ochiul tinerei din tramvai — un 
fel de invitație „motomobilă" la plimbare. Fata întoarce capul. El nu 
se lasă, e perseverent și încrezător în sine și mai ales în puterea de 
atracție a mijlocului său de locomoție. De trei stații urmărește tram
vaiul, mergînd „la pas” chiar în dreptul geamului la care se află tî- 
năra. De fiecare dată cînd are impresia că ea îl privește, face din 
ochi și dă din cap, adică : „Ce mai aștepți ? Poftește 1 Pe o căldură 
ca asta, o plimbare la șosea e tot ce poate fi mai bun“. Tramvaiul 
însă cotește la capăt și junele, în disperare de cauza, face semn fetei, 
pentru ultima oară, sa vină în fața magazinului ..București", undo 
poate s-o aștepte, fiindcă are dreptul să parcheze. Firește, fata nu s-a 
dus. Fără să dezarmeze, ,,2442 H“ a pomit mai departe, pe semne 
să-și mai încerce norocul și pe alte linii.

Noi ne-am gîndit cu tristețe la această scenă, mai ales că recitisem 
de curînd „Romeo și Julieta” și aveam încă proaspăt în minte pa
saje din scena din grădina Capuleților ;

Romeo

Aripile iubirii mă-nălfară.
N'u-i zid să poată stînjenî iubirea.
1 ubirea-ncearcă tot ce iartă jirpa 
Iubirii... și de-aceea nu mă tem 
De toți ai tăi!
• •
Copilă, jur pe sfinia lună care 
Clr£nar de-argint pe vîrf de pomi brodează...

Julieta

O, nu jura pe luna-nșelătoare,
Ce-$i schimbă discu-n fiecare lună, 
Nu create să fii și tu din cei ce mint..

Romeo

Pe ce să jur, dur ?

Julieta

Nu jura de loc !
Sau jură doar pe nobilul tău suflet !

E demodat, stimabile de pe „2442 B" ? "fi se pare mai practic 
claxonul motocicletei ca să faci declarații in plină viteza, fie și unei 
necunoscute, fie și în văzul publicului din tramvai, care privea cu 
revoltă scena ?

Nota redacției: Pe bună dreptate organele de miliție veghează 
la corecta desfășurare a circulației, aplicînd sancțiunile legale acelora 
care încalcă regulile. „2442 B“ n-a depășit viteza legală și deci ni
meni nu i-a aplicat vreo amendă sau nu i-a retras vreun talon. în
trebăm totuși respectivele organe : n-ar fi cazul să-1 sancționeze pe 
proprietarul Iui „2442 B” nu pentru depășirea vitezei admise, ci 
pentiu depășirea bunei cuviințe, a moralei pe care o apărăm ? Noi 
credem că da !

ăr
Tinerii care muncesc în întreprinderile stațiunii balneoclimate

rice Călimănești organizează, la clubul din localitate, o întîlnire cu 
oamenii muncii aflați la odihnă și tratament. Întîlnirea se des
chide cu expunerea : „Tinerețe —■ educație — răspunderi”.

★
In sala Teatrului de Stat din Galați a avut loc un concert neo

bișnuit. Elevii școlii medii de muzică și artă plastică au cîntat : 
„Concertul în sol minor" de Vivaldi, partea l-a din „Concertul 
Nr. 3“ de Mozart, partea I-h din „Concertul Nr. 2" de Bach și 
„Balada" iui Ciprian Porumbcscu.

★
,,CQ“... „CQ“... „CQ“... în codul internațional al radioamatorilor: 

„Apel general... apel general..." Cu alte cuvinte : „Călre toți ! Vreau 
să vorbesc cu orice stație de radio de pe glob".

Dacă îl întrebi pe Victor Braun, tehnician în secția laminoare a 
Combinatului metalurgic Reșița :

— Ce faci în timpul liber ?
— Lansez un „CQ" I îți răspunde, cu siguranță, tînărul radio

amator.
Cu căștile la urechi, cu mina pe manipulator, rostește apelul sau 

în cîteva limbi : romînă, rusă, maghiară, germană, engleză, italiană. 
Dc undeva, un alt radioamator recepționează „CQ"-ul lui și îi răs
punde. După dialogul prietenesc care urmează (date despre starea 
timpului, despre aparatajul cu care lucrează), fiecare îi expediază ce
luilalt prin poștă un „QSL", adică o carte de confirmare în care se 
menționează exact : adresa, data stabilirii legăturii și, din nou, fi
rește, datele tehnice ale apaiatajului.

Victor are „QSL"-uri din toate colțurile globului : Riga, Baltimore, 
Rio de Janeiro, insula Mauriciu, Varșovia etc.

— Atît?
— Nu. După ce primesc „QSL“-ul abia inccpe studiul. Citesc 

tot ce se poate citi despre locul respectiv, despre continentul, țara și 
orașul cu care am stabilit legătura. Un exemplu : mai dc mult, postul 
central de radioamatori din Reșița a stat de vorbă cu.,, stațiunea 
Mirnîi de ia Polul Sud. Emoția noastră a fost extrem de puternică. 
Să prinzi o legătură la 19.000 de kilometri, e ceva ! Pe urmă, bucuria 
nu ne-a împiedicat să studiem în amănunt tot ce s-a scris despre An- 
tarctida, sA culegem informații. Noi. radioamatorii, sîntem, daca vreți, 
ml fel de călători prin eter un fel dc filateliști... E o ocupație de 
care sîntem îndrăgostiți și care ne ocupă lot timpul liber. Poate ne 
considerați cam unilaterali, dar n-aveți dreptate : activitatea asta a 
noastră e cît se poate de multilaterală : ți se cere mare pricepere 
tehnică, cunoașterea ultimelor descoperiri în domeniul radiofoniei 
(nu uitați că noi singuri pe confecționăm aparatajul și îl perfecționăm 
necontenit, ca să ținem pasu] cu evoluția tehnicii), însușirea a cît 
mai multe limbi strfiine, cunoștiințe de geografie... Nici nu vă în
chipuiți ce orizont larg îți deschide o astfel de ocupație în timpul 
liber. Asta ca să fiu mai vorbim de legăturile prietenești și trainice pe 
care le stabilim pretutindeni. Pentru că, trebuie să știți, există „ren- 
dez-vous‘-uri și în eter. Iar „CQ'-ul nostru devine un apel pentiL. 
pace.

*
Aproximativ 6 000 de studenți din Capitală și din celelalte cen

tre universitare fac practică în producție in lunile iulie și au
gust, completîndu-și astfel cunoștințele teoretice prin însușirea piu-



♦eileelor tehnologice, prin studierea celor mal înaintate metode da 
muncă, prin participarea directă la procesul de producție.

★
Elevii școlii medii Nr. 2 „Mihail Eminescu" din Bu2&u fao 

interesante excursii de o zj ; la vulcanii noroioși de la Berea, It 
băile Monteoru, la pădurea Frasinu și Spătaru etc. Mu Iți dintre ei 
îți petrec o parte din vacanță în tabăra pentru elevi pe care 
o organizează Gospodăria agricolă de stat Buzău. Aici, în tabără, 
ei fac sport, iau parte împreună cu tinerii muncitori la activitățile 
cultural-educative și la unele lucrări agricole de sezon.

*Pe lacul Herăstrău. Bărci. Intr-una din ele, doi tineri. Băieții sipt 
veseli, rid cu gura pînă la urechi, se stropesc reciproc cu apă, vîslesc 
pe rînd. E vacanță I Strigătul acesta țîșnește din fiecare mișcare a lor. 
Vacanță I Pe semne că dacă ar avea posibilitatea să lanseze în văzduh 
lalve de salut, focuri de artificii, cerul ar fi împînzit acum de stele 
multicolore. Dar cum o astfel de posibilitate nu există, în văzduh în
cep să zboare caiete. Caiete de școală... file de dictando și aritme
tică... nenumărate caiete și file plutesc prin văzduh, ca niște păsări 
albastre, rătăcitoare, pornite să-și caute alt cuib decît ghiozdanul. 
Culegem și noi un astfel de caiet. Pe copertă e chipul lui Tudur 
yiadimirescu. Plînge. De fapt e numai apa de vină. Sub chipul vi
teazului scrie : „Caiet de materiale al elevului Ilie Teodor, anul II C 
cazangii". Din păcate, textul se oprește aici, fără să trădeze și școala 
la care învață entuziastul.

Caietul, cam deteriorat, se găsește îa redacție. îi rugăm pe acei 
care știu la ce școală învață elevul Ilie Teodor (care pe semne a 
absolvit anul II) să ne scrie, pentru a-i putea înapoia păgubașului 
caietul pescuit în lacul Herăstrău. Nu de alta, dar cînd ai de gînd 
«ă devii cazangiu, e posibil sa ai nevoie și mai tîrziu de caietul de 
materiale din anul II.

♦
70 la sută din elevii Scolii medii Nr. I „Nieolae Bălcescu" din 

București sînt cititori permanenți ai bibliotecii școlii. Sînt și clase 
în care nu exista nici un elev care să nu ia cărți de la bibliotecă : 
,VIII-a H, F, I, D, a IX-a B: F, D, E. Biblioteca posedă un fond 
de 19 000 volume. La Școala medie Nr. 24 „Vasile Alecsandri" — 
77 la sută dintre elevi frecventează, în cursul anului școlar, biblio
teca.

★
Tn noaptea de 6 spre 7 iulie a avut loc o eclipsă de lună. La 

Observatorul astronomic popular din Rucurești s-au făcut, Cu acest 
prilej, o serie de obfi^jvații. De un mare ajutor pentru cercetători 
< fost munca depusă de tinerii astronomi amatori care în timpul 
lor liber studiază cerul.

Distracțiile timpului liber
Clubul întreprinderii poligrafice din Oradea.
— Tovarășe director, am aflat că aici, la clubul dumneavoastră, 

ie organizează pentru tineret seri distractive variate și inspirate.
— Mă rog. Noi nu sîntem de principiul că ajunge să atîrni afaia, 

la intrare, o placardă pe care să scrie : „SEARA DE DANS", așa 
cum am văzut o dată chiar în București, cînd treceam prin fața Casei 
de cultură din intrarea Zalomit. Da, tinerii vin și numai pentru asta, 
dar datoria noastră e să folosim fiecare minut al timpului lor liber ca 
să le insuflam respectul pentru frumos, sa le dezvoltăm bunul gust, sa 
contribuim la crearea unor relații demne, nobile, între băieți și fete. 
Toate acestea nu se pot dobîndi însă într-o sală sau într-o curte în 
care tînărul intră pur și simplu, invită la dans o fată, dansează pînă 
se satură și gata. Așa se întîmpla în ziua aceea la clubul din Zalomit. 
„Spectacolul" nu era prea vesel, nu era prea tineresc, putea să-ți 
amintească cel mult de vechile săli de dans din București sau pro
vincie.

— Aveți dreptate. Sînt încă destule cluburi și chiar Ca.se de cul
tură care nu știu să facă în așa fel îneît să dea un conținut educativ 
distracției tinerilor. Tocmai de aceea ne-am adresat dumneavoastră, 
auzind că ați reușit...

— Rezultatele noastre sînt modeste. Ca să nu ne rezumăm doar 
la dans și bufet, am organizat un carnaval costumat, un carnaval al 
florilor, o seară „în alb". Carnavalul costumat l-am anunțat din timp, 
astfel îneît fiecare participant să se poată pregăti cu seriozitate. Dis
tracția, după părerea mea, nu exclude seriozitatea. Dovadă că defi
larea costumelor și măștilor a fost, chiar pentru organizatori, o mare 
surpriză : fantezie, bun gust, haz, toate acestea au defilat pe dina
intea ochilor noștri. Un tînăr s-a costumat în Don Quijote. Pentru 
asta a citit încă o dată opera lui Cervantes, a cercetat tot felul de 
ilustrații care-1 înfățișau pe Cavalerul Tristei Speranțe. Dar vă asigur 
că Don Quijote al nostru era cît se poate de vesel. Apoi altul a venit 
costumat în... sticla de Fetească (tînărul ne-a jurat că nu s-a docu
mentat de fel). în general, participanții au studiat fiecare personaj 
pe care l-au ales și i-au dat viață într-un mod cît mai personal. Pe 
noi asta nu poate decît să ne bucure.

— Dar despre „Carnavalul florilor" ce ne puteți spune, tovarășe 
Ștefan Bajus ?

— La „Carnavalul florilor", tînărul sau tînăra trebuie să se pre
zinte. în mod obligatoriu, cu un buchet de flori. Participanții și-au 
dovedit sj.de asta dată fantezia nesecată, bunul gust. Ei au venit cu 
bucheie' îneîntătoare, avînd fiecare floare împodobită cu fir de argint, 

întreg buchetul alcătuind o adevărată paletă de pictor. Erau în 
sala clubului flori de cîmp, flori de gtădină, ți o mireasmă de neui
tat. Fiecare buchet a fost așezat pe rafturile pregătite dinainte, în 
spatele unor inimi roșii tăiate din carton ți purtffi,d numărul de pe 
biletul de intrare. Era un fel de expoziție a Frumosului. Un juriu 
special ales a acordat apoi premii celor mai izbutite bitțjhetc, după 
care băieții au dăruit florile lor felelor (în paranteză fie*  spus, au 
existat fete care au căpătat și 8—10 buchete). Atmosfera carnava
lului a fost, atît la propriu cît și la figurat, înmiresnjată. x

— O ultimă întrebare referitoare la „seara în alb'. '

O bălrînefe bună se cîpigă la tinerețe

Fotografia: S. DAN

_  Organizăm o astfel de seară în fiecare vară. Ținuta în alb de
vine alunei obligatorie (admitem ți excepții : măcar bluza sad că
mașa să fie albe). La intrare, fiecare tipar sau tînără primește în dar 
o garoafă roșie. Cum majoritatea tinerilor sînt vara bronzați, albul 
capătă valoarej iar floarea roți» își da și ea contribuția la crearea 
unei atmosfere cît mai tinerești. Scopul principal al acestui tip de 
manifestare este însă altul s noi,credem că îmbrăcămintea albă impune 
o griji deosebită ți o ținută corectă la dans, ceea ce — să recunoaș
tem — este important. Rezultatele nu contrazic părerea noastră, dim
potrivă.

Filozofia și timpului liber
De vorba cu Alexandru Tana.se, candidat în științe filoEofice ;

■— Ce ne puteți spune dumneavoastră despre timpul liber ?
— Iată o noțiune foarte des întîlnită în filozofia si pedagogia 

contemporană a culturii. înțelesul științific al conceptului de timp 
liber prezintă o importanță considerabilă pentru cele mai variate 
discipline intelectuale și ramuri de activitate practică.

— Problema este extrem de complexă, deoarece însăși realita
tea la care se referă, cuprinde numeroase determinări, multiple va
lențe, un teren rodnic de cercetare, a cărui investigare cu mijloace 
științifice cred că se află abia la început. N-ați vrea să faceți unele 
considerațiuni asupra modului în care — după părerea dumneavoas
tră — trebuie abordat și înțeles acest concept ?

— Prin geneza sa, timpul liber este un rezultat al dezvoltării 
forțelor de producție și al tehnicii modeme. Revoluția industrială 
capitalistă a determinat o creștere considerabilă a forței productive 
fi muticii omenești care, cum spunea Engels, a atins un asemenea 
nivel îneît s-a creat posibilitatea de a se lăsa fiecăruia în parte 
suficient timp liber pentru ca tot ce merită într-adevfir să se păs
treze din cultura moștenită de-a lungul istoriei — știința, arta, să 
fie nu numai păstrat, dar și tranlformat dintr-un monopol al clasei 
stăpînitoare, într-un bun al întregii societăți și dezvoltat mai de
parte.

— In accepția sa ștjlhțifică, acest concept hu fie referă pur 
și simplu la timpul de care dispune omul în afara orelor de pro
ducție...

— Da, este un complementar al muncii productive. Sensul și 
modul de folosire a timpului liber este determinat de legile șl me
canismul producției moderne, bazată pe o tehnică înaintată, dar 
această determinare se exercită prin intermediul relațiilor de pro
ducție. Marea industrie mecanizată creează timp liber, dar implică 
necesarmente o asemenea folosire a acestuia îneît forța de muncă 
să fie tot mai calificată, iar subiectul acesteia — oftul, un om cu 
un vast orizont de cultură-

— In capitalism, esența relațiilor de producție determina o 
altă direcție de folosire a timpului liber.

— Firește. în primul rînd, capitalismul, prin natura sa exploa
tatoare și spoliatoare, nu creează timp liber în proporții de masă, 
ci șomaj în proporții de masă. Fenomenul de masă al șomajului 
transformă disponibilitatea relativă a forței de muncă, cerută de 
nevoile unei producții în continuă înnoire, într-o disponibilitate 
absolută, cerută de nevoile capitalului. In acest eaz, nu e vorba de

Popas la răscruce Fotografia: SANDU MENDREA

timp liber ea un factor de îiftplifiif® a păffohMitățiî umane, oi de 
mizerie cruntă care-i retează omului orice posibilitate de dezvoftare 
multilaterală. In al doilea rînd, în măsura în care se creează totuși 
un anumit timp liber propriu-zis și în capitalism, acesta nu este un 
complementar creator al unei activități libere, ca în socialism, ci 
un mijloc de compensație față de caracterul impersonal și abruti
zant al relațiilor de producție. „Lei distractions deviennent un mo- 
yen de compenser (’absence de satiidaction" — iată o formulă răs- 
pîndită în țările capitaliste care, chiar dacă nu exprimă întregul 
adevăr, ne sugerează o importantă latura a sa.

— Se poate spune că timpul liber este un fenomen specific 
mai ales socialismului ?

— Concordanta dintre activitatea de muncă și folosirea timpu
lui liber se stabilește în socialism pe baze noi. Relațiile de produc
ție bazate pe colaborare și întrajutorare tovărășească nu numai că 
nu împiedică, nu frînează realizarea — și prin folosirea corespun
zătoare a timpului liber — a multilateralității omului care mun
cește, ci reprezintă principala forță motrice a acestui proces. Avînd 
un caracter inovator, activitatea de muncă implică și cere pe o scară 
tot mai largă conjugarea unei temeinice pregătiri profesionale a 
producătorilor direcți, cu un larg orizont cultural.

— O asemenea tendință logică imprimă o direcție noua de 
folosire a timpului liber ?

— Munca reprezintă principalul, dar nu singurul factor de for
mare a profilului proiesional-cultural șt moral al tînărillul munci
tor din socialism. Un rol substanțial în această privință îl are tim
pul liber. Folosirea acesjilia e determinată pe de o parte de înseși 
cerințele marii producții socialiste în raport cu care timpul liber 
(instruirea tehnico-profesiotială șî de cultură generală prin cursuri 
de calificare, învățămînt seral etc.) devine pentru prima dată un 
complementar organic al muncii productive. Pe de altă parte, nevoile 
spirituale ale personalității, ihiăruliii muncitor, care caută și găsește 
în modul de folosire it timpului liber nu o iluzorie compensare mo
rală pentru o viață de muncă abrutizantă și lipsită de bucurii, ci 
o veritabilă împlinire spirituală și o perfecționare a potențelor crea
toare formate cu precădere în cimpul unei munci generatoare, ea 
însăși, de bucurii și satisfacții morale.

— Timpul liber nefiind o noțiune statică, conținutul său se 
transformă radical o dată cu trecerea la socialism și se modifică apoi 
continuu în procesul construcției desfășurate a socialismului și co
munismului...

— Dezvoltarea forțelor de producție și creșterea productivității 
muncii sînt factorii fundamentali care condiționează modificarea 
timpului liber în sensul sporirii și îmbogățirii lui. Reducerea zilei 
de muncă și respectiv creșterea timpului liber nu pot fi decretate 
la întîmplare —• reprezintă deci un proces obiectiv, logic, în timp 
ce modul de folosire a acestui timp, conținutul sau educativ este 
condiționat de acțiunea factorilor subiectivi ideologici.

— Deci, sub raport economic...
— ...reducerea zilei de muncă nu creează doat disponibilitate 

de timp liber, de energie umană și potențialitate creatoare, ci ridică 
totodată cerințe mereu noi de ordin tehnico-profesional. Un nivel 
ridicat de mecanizare și automatizare a producției, o înaltă produc
tivitate a muncii presupune (și cere) o calificare tot mai înaltă a 
forței de munca, ridicarea tehnică a activității muncitorului (fie el 
tînăr sau vîrstnic) la nivel ingineresc (dispariția deosebirii esențiale 
dintre munca fizică și cea intelectuală).

— Așadar, prima funcție socială a timpului liber sporit este, de 
a contribui la creșterea instruirii economice și tehnico-profesio- 
nale ?

— Da. Iar sub raport social-politic, îmbogățirea timpului liber 
constituie premiza necesară intensificării participării oamenilor muncii 
la organizarea și conducerea treburilor sociale, prin intermediul or
ganizațiilor de stat și al celor obștești. Numai astfel fiecare membrii 
al societății își poale forma experiența și deprinderile necesare 
muncii de conducere a societății, împlinirii îndatoririlor obștești.

-— Sub raport moral-spiritual ?
— Folosirea timpului liber este condiționată și de cerințele 

dezvoltării multilaterale a persoanei umane. Pe măsură ce cresc 
exigențele culturale ale oamenilor, calitatea preocupărilor lor inte
lectuale, nivelul și varietatea gusturilor lor estetice etc., cresc și 
mijloacele de a le satisface și invers, Considerînd că omul viitorului 
va dispune de mai mult timp pentru odihnă, pentru îmbogățirea 
cunoștințelor sale, savantul John Bernal este de părere că învăță- 
mîntul hebiiie să includă nu numai pregătirea tînărillul pentru so
luționarea anumitor probleme pe care I le pune viața în față, 
dar și pentru utilizarea rațională a timpului liber. O întrebuințare 
cît mai instructivă și educativa a timpului liber exercită o influență 
binefăcătoare asupra omului, îi sporește capacitatea de gîndire și 
de muncă rațională, îl ajută sa se depășească continuu atît pe pla
nul muncii productive cît și în celelalte sfere de activitate. Timpul 
libei chelțyit fjjă rost yu uiși este up buo, ci o amenințare poten

țială 1a adresa societății. Plenitudinea vieții umane în socialism pre
supune și cere folosirea în chip optim a acestui capital prețios — 
timpul liber, despre care Marx spunea că reprezintă un factor esen
țial pentru deplina dezvoltare a facultăților spirituale ale fiecăruia 
luat în parte și ale societății, subliniind totodată că în comunism 
„criteriu! bogăției vi fi nu timpul de lucru, ci timpul liberi*.

— Știind că timpul liber nu este condiționat doar de caracterul 
și durata muncii productive, ci, totodată, de modul de trai al oame
nilor în socialism, ce ne puteți spune ?

_  Civilizația socialistă transformă radical întregul mod de viață 
al oamenilor. Binefacerile tehnicii se fac tot mai mult simțite și 
în viața particulară. Și fiindcă ne adresăm tineretului, să-i amintim 
numai despre școlile și facultățile noi, despre căminele și cantinele 
ultramoderne, despre terenurile de sport, despre taberele de lannmle 
și de la mare etc. Un lucru e clar : oricîț de mult s-ar dezvolta 
gusturile și cerințele tinerilor în sfera intereselor și nevoilor lor de 
ordin material (hrană, îmbrăcăminte, locuință, confort etc.), ele 
sînt limitate, pe cînd mijloacele de a le satisface sînt, în perspec
tiva comunismului, aproape nelimitate, în schimb cerințele de ordin 
spiritual, setea de cunoaștere, de frumos, nevoia de desăvîrșire.mo
rală, de îmbogățire sufletească stnt de-a dreptul inepuizabile. Pen
tru satisfacerea lor. pentru formarea omului comunist al societății 
comuniste, timpul liber constituie un factor social de primă nece
sitate.

Cărțile timpului liber
La Biblioteca r.gional» din Baia Mare stăm de vorbă cu 

bibliotecara șefă, tovarășa Olga Prodan.
— Puteti să stabiliți o medie a frecvenței cu care se citește 

la dumneavoastră i
— 60 de cărți pe an. Deci cel puțin un volum pe săptămînă. 

Printre tineri sînt, însă, unii care citesc si mai puțin. Explica
ția î Sînt elevi la zi, urmează seralul... Dar cauza mai exactă 
este alta : există un fel de spaimă la unii tineri față de vastita
tea de necuprins a tezaurului cultural moștenit de omenire. 
Unul dintre cititorii noștri, fire mai precisă, mi-a și demonstrat-o 
pe hîrtie, cu creionul în mină. „Am 18 ani, mi-a zis. Dacă citesc 
60 de cărți pe an, și asta e destul de bine, înseamnă că în cin- 
zâci de ani am să citesc... L-a înmulțit pe 60 cu 50 și a obținut 
o cifră nemulțumitoare pentru el : 3000 1 „Ce înseamnă 3000 de 
cărți față de zecile și sutele de mii de cărți care vor rămine 
recitite de mine mî-a zis. Pitește, l-am contrazis : „3000 c!a 
cărți Citite într-o viață de om e ceva ! Măcar de s-ar putea lăuda 
fiecare cu o astfel de cifră 1“

— Ce citește tineretul ?
—■ întrebarea, luată în considerare așa, nediferențat, cere 

un singur răspuns : de toate ! Dacă începem însă să diferdhțiem, 
cît de cit, pe categorii de vîrstă, de profesiuni etc., avem un 
tablou ceva mai clar. Iată drept exemplu o fișă de cititor luată la 
întîmplare: Andrei Magojan, 17 ani, miner la Herja. înscris la 
concursul „Iubiți cartea". De la începutul anului pînă astăzi a 
citit 48 de cărți : C. Simonov — „Tovarăși de arme", Pierre Daix 
„Ultima fortăreață", „1001 de nopți", Ioan Slavici — „Nuvele",

SJeVefffion „Cdîiioara din insulă", Robert Merle — „Moartea e 
meseria mea", A. Fadeev — „Infrîngerea", Walter Scott — 
„Yvanhoe", Aurel Mihale — „Floarea vieții’* etc.

— Proza domină în general poezia?
“ Ar fi o concluzie pripită. Nu trebuie să uităm că tinere

țea este lotuși virala poeziei. Am observat, însă, la tineretul 
care ne frecventează, o anumită pudoare, o pudoare exagerată 
față de orice exteriorizare a sentimentelor... Afirmația mea 
apare cam paradoxală, avîndu-se în vedere că discutăm despre 
un tineret enerqic, dinamic și curajos, dar poate că tocmai aceste 
laturi mature ale vîrslei tinere îl fac pe tînăr să fie mai reținut, 
să zicem wai nepregătit pentru lumea delicată a sentimentelor, 
a pasiunilor. Cu alle cuvinte, tinerii care cunosc poezia muncii, 
a marilor Înfăptuiri, ca ți poezia naturii în mijlocul căreia cons
truiesc, tineri cu un romantism care are nu știu ce asprime plină 
de vigoare, cu felul lor special de a vorbi despre ceea ce se pe
trece subtil, undeva în adîncul ființei lor, ar trebui ajutați... 
Poate că de aceea n-ar strica să ne gîndim mai mult la seri de 
poezie în care poeții, actorii să recite „in gura mare", să existe 
deci o mai susținută preocupare în vederea scurtării drumului 
pe care poezia trebuie să-l facă pînă la sufletul tineretului,

— Dar fetele ?
— Citesc mult mai multa poezie decît băieții, Tn schimb ele 

rămîn încă mult în urma lor în ceea ce privește cartea tehnică, 
de aventuri, de artă și sport. Fetele se îndreaptă mai cu seamă 
spre beletristică, domeniu în care predomină categoric.

— Pornind de la simpLomele furnizate de lectură, se poate 
vorbi despre o diversificare a interesului băieților față de do
meniile activității umane, în comparație cu o anumită reducere, 
unilateralitate a orizontului fetelor ?

— Din păcate se mai poale încă vorbi despre asta. Găsesc 
că este vorba aici despre unele lacune de educație — fie în 
șcdală, fie în familie sau organizație — care ar trebui numai- 
decît înlăturate. Nu pledez aici pentru ca fiecare băiat să învețe 
neapărat să-și coase ciorapii, iar fiecare fată să devină aeromo- 
delist, dar o atenție cil totul specială ar trebui acordată acestui 
aspect negativ care apare pregnant în adolescență și nu este alt
ceva decît o rămășiță a unor vechi mentalități și stări de lu
cruri ; nici printr-o simplă bătaie din palme, și nici printr-o în
delungată resemnare, ca față de un fenomen nedorit, dar firesc...

— Dumneavoastră, ca adevărate activiste ale timpului li
ber, vă puteți aduce contribuția la această evoluție...

■ —■ Asta și facem. Recomand cu stăruință fetelor și cărți de 
sport, tehnice, fantantico-științifice, Încerc să lărgesc la maxi
mum orizontul interesului lor față de lume, Băieților le recomand 
poezie, pentru că am convingerea că ea înnobilează, sensibili
zează și — prin ritm — disciplinează.

In loc de concluzii
Realitățile noi, nocialiite, consfințesc necesitatea ca omul să fie 

judecat din punct de vedere social nu numai după modul în care 
muncește, ci și după modul în care își petrece timpul liber. Munca 
imprimă omului un ritm, o anumită armonie dinamică, rod al acti
vității sale creatoare. După terminarea lucrului, acest ritm interior 
continuă să acționeze asupra sa, îrtdemîndu-1 pe om să aibă o ati
tudine la fel de creatoare față de propriul timp liber, să se odih
nească în așa fel incit în permanență să i se deschidă alte și alte 
orizonturi.

Reportajul nostru anchetă ne confirmă părerea că tineretul își 
dovedește gradul de maturitate atît în producție, cît și în felul în 
care își cheltuie timpul liber — acest prețios capital al unei socie
tăți în care a dispărut exploatarea omului de către om. Exemplele 
pozitive, cît și cele negative, au drept scop să răspîndcască, pe dc-o 
parte, aspectele bune ale acestui timp, iar pe de alia parte, să Ic 
condamne pe cele absolut nepotrivite epocii în care trăim. Inter
vențiile oamenilor de știință își propun să lămurească unele dale 
riguroase, verificate, capabile să dea un înțeles mai adine acestei 
noțiuni care, la prima vedere, sună extrem de simplu: TIMPUL 
LIBER.

Și o propunere ; poale ca ar fi binevenită dezbaterea domeniu
lui analizat în cadrul reportajului nostru anchetă de astăzi înlr-nn 
for al timpului liber, din care să facă parte tineri muncitori, filo
zofi, părinți, activiști de tineret, medici specialiști, tineri colectiviști, 
sportivi de frunte, scriitori și actori, compozitori, arhitecți, pedagogi, 
astronomi, plasticieni ele., — un nucleu care să constituie garanția 
unei activități tot mai cupriujățoare țji mai de profunzime.

Daria Novăceanu

ODIHNĂ
PE ClMP
Se roiește deasupra mea soarele, 
lntinzlnd pe clmpie rîuri de ioc. 
Combinele se dilată sub aerul cald 
visînd să-și iacă mai repede loc 
în.lacul de spice galbene, 
lingă care-și rumega așteptarea.

'Au tăcui și cosașii prin iarbă 
parcă intradins ; să nu-i tulbure.
Prepelițele 1$1 mută puii pe miriști in tăcere, 
ferindihi de hederele tăioase ■, 
și de setea cart aici, irt Cimp, 
are forma ulciorului goi.

RĂDĂCINILE
SE UITĂ
Rădăcinile se uită în pămînt, 
Lăsind crengile sâ ciească-n cer 
Si din toate cite sus mai sînt, 
Zbaterea de viaturi doar o cer.

Plopii taie aerul precum o spadă 
Si pe cit ajung mai multă înălțime, 
Rădăcina nu mai poate să-i mai vadă 
$i coboară, părăsită,-n adîncime.

Voi cei care timpurile mele le iubiți, 
Lăsati virilul crengile să vi le bată 
$i-nfloriți, și iaceți umbră. $r rodiți. 
Si nu fiți ca plopii, niciodată.

TEII CU LUMINA
LOR
Teii cu lumina lor 
mi te luară, te răpiră.
Se desprinseră ușor 
din asfalt, și-și răsuciră 
brațele înapoia ta, 
ascumîndu-te, golindu-mi 
sufletul ca pe o scoică de vuiet.

Doar o clipă strălucirea 
unui gînd și-a unui vis, 
desenă pe prag de casă, 
forma trupului rămasă 
geamănă cu amintirea, 
peste care s-a închis 
liniștea ca o greutate de nisip.

Si nu știu de ce or fi 
rîs, în trecere, de mine, 

oamenii a doua zi, 
regăsindu-mă stringînd 
trunchiul teilor pe rînd, 
câutindu-le pe tine, 
niciodată vrind să te găsesc.

Nicolae Ioana

ELOGIU
Toate lucrurile au die o înfățișare 
care se mută mereu după soare.
Copacii umblă zile întregi fără chip, 

Să-și aleagă înfățișarea din firele de nisip 
Și apoi vin aâ și-o arate soarelui, s-o vadă 
Dacă e demnă sub lumina lui să mai șadă. 
Și chipul copacilor e demn 
Deși e făcut doar din lemn.
Dar soarele, pentru că se află departe, 
Luminează din chipul copacilor doar o parte. 
Cealaltă trebuie să aștepte la rînd
In umbra căzută din copaci pe pămînt.
Copacii au răbdare si se irămintă,
Pînă tind se luminează și cintă.

NEÎMPÂCARE
Nici un lucru nu se mulțumește cu sine și nici eu 
Piatra, încăpățînata piatră care nu cedează ușor 
Gîndului meu împuternicit în brațele mele 
Nu se împacă cu ideea să fie piatră mereu, 
între lucruri nu există mulțumite de sine.
Toate cile sînt speră să fie și altceva
Și se mută dintr-un loc în altul mal bine, 
Piatra, de pildă, pasăre să fie ar vrea,
Numai pentru o clipă de mulțumire de sine...

2.

Nici un lucru nu se împacă cu sine și nici eu.
Și în preajmă-i atîla pace incit de nimic nu mi-e teamă. 
Lucrurile speră să lie și altceva și sînt mereu
Și nu se împacă cu sine și nici eu mai cu seamă. 
Piatra e pasăre, și mal mult decît ea sînt eu, 
Piatra întreagă se supune gîndului meu.

3

£ o pace a luptei în mine, în lucruri șl-n oameni, 
E o pace a creșterii unduită in visul meu și al tău, 
E o pace în care ne îmbrățișăm să ne știm mai bine. 
Altfel eu aș fi același mereu,
Ascuns sub coajă numai pentru mine..

sj.de
Tana.se


Acțiunea piesei „Sechestrul" (din finalul căreia publicăm cîteva 
stenej, se petrece in anii noștri. Este vorba de înfruntarea a două men- 
tvlități intr-un institui de cercetări medicale.

Eroii piesei sînt medici, problemele care îi antrenează insă în firul 
acțiunii sînt de natură morală. O încleștare puternică se realizează în 
momentul în care autorii pornesc acțiunea. Este vorba de compromiterea 
preparatorului Mohora de către elementele învechite grupate în jurul 
profesorului Ionescu-Săcărîmb. îniriganții uzează de carierismul Iui Tu- 
dorel Popa, soțul lrinei Popa a cărei lucrare a fost însușită ; Mohora nu 
se lasă intimidat și continuă lupta pentru restabilirea adevărului și con
solidarea unui colectiv cu o înaltă ținută morală și probitate profesională.

PERSONAJELE

ȘERBAN, academician, profe-
sor

IONESCU-SĂCĂRÎMB, 
sor, directorul unei 
medicale

FLAV1U TĂMĂȘDAN, 
lucrări la aceeași clinică

profe-
clinici

PAVEL MOHORA, preparator
ION COLTUCA, asistent
IRINA POPA
TUDOREL POPA, soțul ei 
PUICA, prietena casei
DOMNU’ PELLE
NEGULESCU, un medic se

cundar
SORA BĂTRÎNĂ .

< O SORA DE LA CHIRURGIE 
| STUDENTE STUDENTE.

FRAGMENTE DIN PIESA „SECHESTRUL**  DE M. ZACIU Șl V. REBREANU

TABLOUL V

Scena a 8-a

Aceiași, o soră

O SORĂ (deschide glasvandul, iese, 
anunță profesional în tăcerea ce 
se lasă) : încep să coasă plaga. 
N-a fost prea adîncă. Tensiune 
normală. Puls normai. Transfuzie. 
în curs (se retrage).

TUDOREL (către cei doi profesori) : 
Nu e pericol de stare septică ?

ȘERBAN : Am dispus să se facă anti- 
biograma. Aștept rezultatul.

TĂMĂȘDAN (sugestie): Plaga se poa
te suprainfecta.

ȘERBAN ; De cazul acesta mă ocup 
eu.

IONESCU : De ce atîta alarmă, Șer
bane ? Doar nu e nimic grav.

ȘERBAN : Mă ocup personal.

IONESCU : N-ai încredere ?
ȘERBAN : Tu ești mulțumit cum 

merg lucrurile în clinica asta ?
IONESCU : Nu, nu sînt mulțumit de

loc. Toți sînt niște hoți. Nimeni 
nu-și face datoria.

ȘERBAN : Zici tu ceva, (către Tă
mășdan) : Tovarășe Tămășdan, fii 
amabil, adu-mi lucrarea aceea... cu 
anemia... Și fișele clinice pe baza
cărora ați făcut statistica.

(Ceilalți se agită)

IONESCU : Vin și eu. Mi se pare 
că.

ȘERBAN • Tu poți sa rămîi. Se 
descurcă ei singuri...

IONESCU (subit amok) : Nu... nu se 
descurcă nimeni fără mine în cli
nica asta. Eu trebuie să fiu pre
zent, omniprezent. Ca Dumnezeu.

(aleargă, grăbit să-i ajungă)

MOHORA (ride) : O să aibă loc un 
conciliabul.

(familiar)

ȘERBAN : Consiliul zeilor. Mohora, 
lasă-ne acum singuri.

(Mohora iese)

Scena a 9-a
Șerban — Sora bătrînă

ȘERBAN (o observă pe soră, o ia 
ne după umeri, cu un gest tandru, 
de prietenie veche, o duce spre 
scara metalică, străbat spațiul sce
nic amîndoi, ca și cum ar reface 
un timp al amintirii). Bătrîna mea 
prietenă.

SORA (surîde familiar, cald) : Tova
rășe academician...

ȘERBAN : Ți-am »pus flrfll ilri 
„preparator". Cînd am -.fi!’ in 
clinica asta, acum treizeci de ani, 
eram preparator și tu — tot. «j soră...

SORA (zâmbește) : Cu treizeci de ani 
mai tînără. Ca fata asta (arată spre 
sala de operații).

ȘERBAN : Eu tot așa te văd. Și pe 
mine, tot preparator. Altfel n-am 
nici un haz... Auzi, „academician"! 
(pufnește). Merg să aduc niște no
tițe. Am un întreg dosar cu ei. E 
timpul să-I deschidem... (urcă sca
ra, intră in cabinet).

Scena a 10-a
Sora bătrîna, singură

SORA : (toată ființa ei radiază bu
nătate). Deci sînt treizeci de ani...
(se uită spre sala de operații).
Și cîți n-au intrat acolo... Pe ciți 
nu i-am văzut intrînd... Și am tre
sărit pentru fiecare... Am simțit și 
eu sudoarea rece a morții... plînsul 
lor rece... Și ea e acolo. Bărbatul 
ei s-a dus cu ai lui, să se tîrgu- 
iască. Ea poate se prăpădește, și ei 
trag sorți pe cămașa fetei... Eu am 
stat pentru toți. Pentru fiecare am 
tresărit. Voi numai unul ați avut 
și l-ați părăsit. După atîția ani, 
puteam să nu mai simt nimic... 
Să-mi fi secat toate lacrimile. Și 
totuși nu e așa. Nu mi s-a tăbăcit 
inima.

Scena a 11-a

Apare Șerban de sus, apoi ceilalți, 
lateral. Șerban — Tămășdan — Io

nescu — Coituca

ȘERBAN : (cere de la Tămășdan 
lucrarea. Tămășdan i-o dă, Șerban 
o deschide. Scenă mută). Uite, ca
zuistica în lucrarea lrinei Popa era 
de 15—20 de bolnavi (compară fi
șele din mina dreaptă cu cele din 
mina stingă).

TĂMĂȘDAN : Tocmai, Iar observa-
țiite noafetre 
bolnavi.'

s-au făcut Pe 100 de

IONESCU : E o diferență, nu ?
ȘERBAN : Da ? Ei bine. aș dori să

văd foaia de observație nr. 92
(către Coituca). Dă-mi te rog pe

COLTUCA’: (înarmat cu un morman 
de dosare, caută în grabă).

IONESCU : Șerbane, nu știu ce e cu 
tine, zău așa, doar...

ȘERBAN (ia fișa de la Coituca) : 
M-da... Ia 92, cum rezultă din foaie, 
s-a aplicat tratamentul clasic... Iar 
aici (arată spre lucrare) el e trecut 
la grupa cu tratament modificat.

TĂMĂȘDAN î S-a lucrat cu loturi 
comparative.

IONESCU î O fi încurcat dactilogra
fa loturile. Nu spun eu ? Nimeni 
nu-și face datoria.

ȘERBAN : Și crezi că asemenea con
statări pot...

IONESCU : în medicină totul e po
sibil. Și ca patologie, și ca trata
ment.

ȘERBAN (dur) Dar nu ca etică me
dicală. Lucrurile sînt limpezi (spre 
Tămășdan și Coituca). Vă rog să 
ne lăsați singuri.

(Tămășdan și Coituca ies).

Scena a 12-a

Ionescu — Șerban —■ Sora bătrînă

IONESCU (dezarmat, intimidat de 
tăcerea care se lasă) : Știu ce mâ 
așteaptă ! Te văd. Pregătești ful
gere. Jupiter tonans. Tu ești ala I

ȘERBAN (jenat) : Da, Jupiter tonans, 
eu sînt ăla.

IONESCU : Mă predau. Sînt în mîini- 
le tale.-îți mulțumesc totuși că 
m-ai scutit de prezența subalterni
lor. Ăștia atîta așteaptă : să mă 
vadă doborît, să-mi ia locul.

ȘERBAN : Cine vrea să-ți ia locul, 
omule ?

IONESCU : Tămășdan. Ce crezi ? El 
m-a împins. Fură de unde poate, ca 
să grăbească momentul cînd o 
să-mi dea în cap. El a venit cu lu-

I

crarea la mine. A zis ca-i a lui. 
Habar n-aveam de fata asta. Ce știu 
de lucrările studenților ? Sînt o 
mie de studenți, dracu’ să-i ia.

ȘERBAN : Și chiar dac-ar fi fost lu
crarea lui, tu de ce ai acceptat s-o 
semnezi ? Dacă era a lui...

IONESCU : Ai dreptate. Acum îl dă
deam afară. Scăpăm de el.

ȘERBAN : Doar el de la tine a în
vățat asta.

IONESCU : Ce era să fac ? Cît am 
fost tînăr lucram pentru profesorul 
meu. Pe urmă a venit vremea să 
lucreze și alții pentru mine. Ăsta 
a fost obiceiul casei.

ȘERBAN : E un sistem, o plagă. îi 
infectezi și pe alții.

IONESCU : Ție-ți convine, ce-ți pasă? 
Ai și nume de savant I Te cheamă 
Șerban ! Pe mine mă cheamă Io
nescu... Ăsta c nume de savant ? 
Ionescu 1 Mi-am adăugat și numele 
de Săcărîmb. Ionescu-Săcărîmb — 
mai sună cumva... Tot n-a ieșit 
nimic. N-am ajuns o celebritate.
Uite, recunosc față de tine, că sîn
tem prieteni de douăzeci de ani.

ȘERBAN : Nu numele tău era de 
vină. Ci minciuna. Nu poți să te

sprijini pe o iluzie. Cariera ta, Io
nescule, e o iluzie. Tu crezi că o 
ai, dar ea nu e a ta. E acolo mun
că nnor salahori la care tu nu aveai 
dreptul.Cum n-ar fi avut dreptul 
farhohii* 1 să-și boteze piramidele cu 
numele lor. 1

IONESCU: De ce? Sînt îngropa ți în 
ele.

ȘERBAN.: Tu dormi senin în cariera 
ta, ca într-o piramidă făcută de 
alții.

IONESCU : Chiar dacă n-am clădi
t-o singur, ea există. Am intrat în 
posesia ei. Toată lumea îmi spune: 
Profesorul I Sînt invitat în prezi
dii... (se scotocește). Uite, (scoate o 
tăietură de ziar, foarte mică) scrie 
aci, stai, stai să-mi pun ochelarii 
(și-i pune) „profesorul Ionescu-Să
cărîmb, cunoscută personalitate a 
vieții medicale.Sînt deci o per
sonalitate 1 Acest lucru se recu
noaște coram populo 1

ȘERBAN (gest) : Da, ți-ai trecut în 
memoriul de lucrări și articole de 
la ziarul de perete.

IONESCU : Si ce ? Nu erau juste ?
ȘERBAN : Metafizică I Ai nevoie de 

ea ca de un complice, ca să te 
consoleze de golul tău interior.

IONESCU:. Ce gol? Din moment ce 
sînt considerat o personalitate ? ! 
înțep să cred și eu că e adevă
rat. ,

ȘERBAN : Te aulomistifici. li mistifici 
și pe cei din jur. Dar asta nu du
rează, Ionescule. Oamenii încep să 
te vadă așa cum ești — încep să 
strige : împăratul e gol, ca-n po
vestea lui .Andersen.

IONESCU : Andersen 1 Lasă că știu, 
am citit și „Fetița cu chibrituri", 
Cînd eram copil. Am plîns toată 
noaptea, (scoate batista, șterge la
crimi imaginare).

ȘERBAN ■. Anul trecut, cînd am fost 

în Brazilia, călătoream! deasupra 
Oceanului cu un „superconstella- 
tion" al companiei Air France. 
Quadrimotor cu 150 pasageri pe 
bord. Eram în plin Ocean cînd 
ne-a prins furtuna, Pilotul, ca să 
scape de primejdia fulgerelor, a 
coborît pînă aproape de nivelul 
apei. Toată lumea era îngrozită. 
Nimeni nu scotea un cuvînt.

IONESCU (îi pipăie brațul) : Vai de 
mine, dar n-ai pățit nimic, așa-i ?

ȘERBAN (continuă) : O stewardess» 
ne-a adus costumele de salvare, 
explicînd în care buzunar vom 
găsi apa, în care coniacul și cio
colata. Apoi ne-a arătat cum func
ționează ferestruica de salvare în 
caz de naufragiu. Era extrem de 
frumoasă stewardess» și i-am spus : 
Se vede că e mtilt mai ușor sa 
mori cu o femeia frumoasă, decît 
sa trăiești o viață cu ea. Nimeni 
n-a- rîs.

IONESCU : Oameni fără umor !
ȘERBAN: Pe toți îi munceau gîn- 

duri macabre.
IONESCU : Ce spui ? Mă înfiori.
ȘERBAN : Deodată însă apăru pe 

imensitatea apei o insulă.

IONESCU : Erați salvați 1
ȘERBAN : Un biet stol, o bază mili

tară. Era o insulă metafizică. Unui 
lurboreactor nu i-ar fi ajuns . nici 
zece insulițe de felul ăleia, ca să 
poată ateriza. Dar toți călătorii 
s-au înveselit. Ei credeau, ca tine, 
că sîntem salvați. Te întreb : ce 
s-ar fi intîmplat dacă și pilotul 
s-ar fi lăsat amăgit de apariția 
insulei metafizice și ar fi încercat 
să aLerizeze? (după o mica pauză) 
Ne-am fi distrus...

(îl ia de braț conducîndu-l spre ieșire)

ȘERBAN : (din prag, întoreîndu-se 
spre Sora bătrînă): Vino să iei 
probele de laborator.

(Sora bătrînă iese în urma celor doi).

Scena a 13-a

Scena goală. Apoi se deschide glas- 
vandul, sora primă iese, privește în 
jur, nu vede pe nimeni, anunfd to
tuși cu o solemnitate mecanică :

SORA: Tensiunea s-a prăbușit. Puls 
scăzut. Temperatura in creștere 
bruscă. Delirează.

CORTINA

TABLOUL VI

DECOR : In partea dreaptă a scenei, 
cabinetul profesorului Șerban. Peste 
tot, cărți. Dezordine, în care omul 
de știință se mișcă familiar. Pere
ții sînt căptușiți cu raliuri. In stin
gă, ușă de sticlă spre una din te
rasele clinicii. Pe terasă, un pat 
pliant cu un pled. Scări ce coboară 
în curtea clinicii. In coltul terasei •

' un platan bătrîn care începe să-și 
scuture frunzele. E o frumoasa după- 
amiază de toamnă, cu lumina plină, 
calmă, odihniloaic.

Desene

Scena l-a

Pe terasă: Irina — Tudorel —.Pui
ca — Dl. Pelle

PELLE: (continuînd o discuție începu
tă) : Poate c-o să vă supărați pe 
mine, duduie Jrina... V-am tot pro
mis că vă aduc un Fragonard... 
Acum că v-ați făcut bine, pot să 
vă spun...

IRINA : Nu-i nimic, domnule Pelle... 
Nu asta e important acum.

PELLE : V-am tot promis că dacă vă 
faceți bine... Zău, duduie Irina, nu 
sînt un escroc, dar ăla nici nu era 
un Fragonard...

IRINA: (obosită): Bine, domnu*  
Pelle...

PELLE : Sînt un om de condiție. Să 
nu vă pară rău, duduie Irina : a- 
tunci, cînd voiam să vi-1 vînd, 
credeam că e un Fragonard. După 
aceea am făcut cercetări și ani 
văzut că era din școala Iul... (se 
oprește, încurcat).

IRINA: (aproape cu milei): Nu are 
nici o importanță.

PELLE : (consolator) Dar lăsați că vă 
fac eu rost de un Fragonard ade- 

■ vărat. Am ochit unu! la contesa de 
Gerando. Aia de stă acolo în vii. 
Mai are ea niște lăzi, (spre Tudorel). 
Nu se poate să nu fi avut un Fra
gonard. (îi bate pe spate pe Tudo
rel, familiar). Dă-i dracului de bur
jui, tovarășe Tudorel ! 11 naționa
lizăm pe Fragonard ! (solicitudine 
sinceră). Ce nu facem noi pentru 
duduia Irina.

PUICA: (nerăbdătoare) Hai, c-o obo
sim.

.TUDOREL : (cu aer jenat, spre Irina) 
Ce să-ți mai aducem ? Vrei lămîi ?

PUICA': (autoritară, cu aer conjugal) 
.Tudorel, iar întîrzii la consultații. 
O să ai reclamații. (spre Irina) Are 
niște pacienți foarte mofturoși. Pa, 
Irina, noi plecăm...

TUDOREL’ 1 Da, Irina, noi,,.
IRINA! (care a privit tot timpul în 

altă parte) Ați fost foarte drăguți...
TUDOREL'? (stînjenif, vexat) Irina I

Doar nu sîntem niște străini ! Vor
bești de parcă.,.

PUICA’ 1 (aparte, spre Pelle) Cred că 
a rămas cu ceva, sărăcuța 1 (zgo
motos de drăguță, amestec de vul
garitate și bravore a situației) Iri- 
nuco, nu cumva ești geloasă ? ! Dar 
iu știi cum e Tudorel! Trebuie să 
aibă- cineva grijă de omul ăsta : 
să-i speli, să-i dai de mîncare, să-i 
ții evidența, (era să zică „a hani
lor", se oprește la timp, semn de 
alarmâ la Tudorel). In fine. (își tra
ge nervoasa mânușile, se apleacă 
spre Irina, o sărută pe frunte, ma
tern). Pa. dragă I Și... fii cuminte.

(coboară scările)
TUDOREL’: (nehotărît, ezită, ar vrea 

să-i spună ceva, nu poate sau nu 
știe ce).

IRINA': (cu seninătate, fără reproș). 
Fii tu însuți, Tudorel I Te așteaptă 
Puica. Du-te.

(Tudorel iese. O ajunge pe Puica din 
urmă)

PELLE : (urmărind siluetele celor doi; 
foarte uman, dezbrăcat de fanfaro
nadă). Mi-e teamă sa vă spun, du
duie Irina... Poate c-o să-mi ziceți 
și mie : fii tu însuți, Pelle... Am 
atitea haine pe care le îmbrac și 
le dezbrac... dar în fața dvs., nu 
știu cum, dar simt că n-aș putea 
minți... Aici se petrece o dramă... 
sau poate o dezlegare.., un dezno- 
d’ămînt Spuneți-mi, Dvs. înțe
legeți ?

IRINA : (firesc) : Da. Ei doi se potri
vesc. (se ridică fără greutate, aproa
pe veselă). Am să te conduc, dom
nu' Pelle. Vrei ? (îi oieră brațul, 
cir aerul iui de crai vetust, pășesc, 
amîndoi pe dalele terasei, străbat 
spațiul pîna la scuti în tăcere. In 
capul scărilor, el ii spune foarte 
omenește cu iot conținutul ușor 
ridicol al replicii romanțioase). îmi 
dai voie, duduie Irina, să plec cu 
sunetul acestor pași în urechi... feJ 
pleacă, ușor încovoiat și totuși 
foarte tînăr, In vreme ce Irina ur
mează să se plimbe în lungul te
rasei, umplînd cu pașii ei lot spa
țiul scenic. Pașii răsună multă vre
me, ca un ecou, ca un răspuns, în

vreme ce silueta lui Pelle, neagra 
și tristă, se pierde după trunchiul 
platanului bătrîn).

Scena a 2-a
In cabinet : Tămășdan — Ionescu

IONESCU : (intră, stupefiat) Nici ai
cea nu-i ! Cu toată admirația ce 
o am pentru marele nostru coleg 
și prieten, dar dă-mi voie să-ți 
mărturisesc Flavie, nedumerirea 
mea față de acest om !

TĂMĂȘDAN : (constatativ) N-a mai 
cerut de cinci zile fișele de labo
rator. Experiența lui nu-1 mai in
teresează.

IONESCU: Nu-1 defăimez, dar pur 
și simplu nu pricep.

TĂMĂȘDAN : Nu mai vrea să știe 
de nimic. Numai Irina Popa 1 Pof
tim. (se duce la glasvand, îi arată 
celuilalt prin perdea silueta lrinei, 
pe terasă). O ține tot timpul prin 
preajmă. O supraveghează.

IONESCU : (privește, pufnește mă- 
surînd cabinetul) : Cobai I

TÂMAȘDAN : Nu, că nu-i mai inte
resează boala ei. E vindecata. O- 
perația a reușit. Starea septică, i-a 
trecut, Ca medici, nfc-am tăcut da
toria. Șerban vrea altceva acum.

JONtSCU : E un sentimental, (vrea 
să-l scuze).

TĂMĂȘDAN : (mustrător) Dar ce 
caută, domnule profesor, sentimen
tele în medicină ? N-am timp pen
tru așa ceva. Administrez medica- 
menlația, nu binecuvîntări. Vindec 
intestinul gros, nu suflete. Un sto
mac rezecat frumos mă bucură. 
Dau drumul pacientului și ce-mi 
pasă dacă el suferă pentru că l-a 
părăsit soția ? Eu, ca medic, mi-am 
făcut datoria.

IONESCU : (brusc neliniștit de placi
ditatea celuilalt). Ei, Flavie, ești 
tînăr,.. Eu, drept să-ți spun nu mai 
știu care e datoria.,.

.TĂMĂȘDAN : ți se pare foarte sim
plu) Omul de știință nu trebuie sa 
complice lucrurile. Șerban le com
plică și, uite, riscă să rateze o ex
periență mare. Pentru ce ? Pentru 
o lucrare furată și o fată care nu 
inai ride...

IONESCU : (căutind mereu o justifi
care). E uman.

TĂMĂȘDAN : (izbucnind). îmi plac 
monștrii frumoși. Cei care urmă
resc țelul cu ochii închiși. Poți 
fura, dacă o faci pentru ca știința 
sa ajungă cu un ceas mai devreme 
la potou. Te răfuiești cu prejude
cățile morale. Atîta tot. Alții au 
înfruntat inchiziția, rugurile, into
leranța,,.

Scena a 3-a

Aceiași, Mohora
i

MOHORA : (intrînd, a auzit ultima 
replică). Ai ales paravane como
de, sau așa ți se pare, tovarășe Tă- 
mășdan. Dar aceia au înfruntat in
toleranța pentru că apărau omenia. 
Avem nevoie azi — de intoleranță 
țață de brutalitate ? Oare n-ar tre
bui inventate legi pentru a apăra 
inocența și afecțiunea ?

IONESCU : (derutat) De cine să le 
aperi, domnule coleg ?

MOHORA : De fiara din noi. Sigur, 
se poate pedepsi — și există legi 
pentru asta — pe cel care dela
pidează, falsifică, călătorește fără 
bilet... dar pe cei care călătoresc 
pe „blat“ în viață ? Care jignesc 
sau defăimează sau fură un zîmbet, 
mint candoarea — cine-i pedep
sește ?

TĂMĂȘDAN : Ce spun eu ? Pledăm 
pentru virtuțile evanghelice, pen
tru prejudecățile moralei creștine, 
tovarășe Mohora 1 Minciuna...

MOHORA : (aprins, arătînd spre le- 
rasă). O minciună poate să coste 
viața unui om ! Continui sa con
funzi sensurile, ca să-ți găsești 
justificări — ca mai înainte, cu 
cei ce mureau pe rug pentru știin
ță ’ Bețivul, cînd își scuză viciul, 
nu-1 amintește pe conțopistul bețiv 
ci pe cutare poet de geniu care 
avea delirium tremens.

IONESCU: (mai mult sieși, căutînd 
o limpezire) Lumile fuzionează,
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deși (par «despărțite iprin granițe 
de netrecuit...

MOHORA : Aveți dreptate, tovară
șe profesor. Ne atinge brutalita
tea ca ș.i frumusețea. Undeva, fie
care lasă o dî'ra da sînge. Ne ră
nește chiar cînd vine din incon
știență. Dar atunci măcar se 
poate corecta. Cea deliberata, 
însă, trebuie pedepsită,

TĂMĂȘDAN ; Dă -mi voie atunci
să-ți spun ca brutalitate se nu
mește și ce faceți voi cu această 
femeie. Am tăiat-o, am cusut-o, 
i-am administrat doze masive de 
antibiotice : « vindecată din punc
tul nostru de vedere. De ce vă a- 
mestecați aoum în viața ei ?

IONESCU (aliat) Tratamentul lui 
Șerban e inuman, Trebuie 'lăsată 
să plece,

TĂMĂȘDAN : Nu sîntem o clinică 
psihiatrică,

MOHORA: Viețile oamenilor nu se 
vindecă numai în clinici,- Fie ele 
psihiatrice sau de O.R.L. Iar me
dicul nu e numai medic. E și ce
tățean și are datorii față de cei 
din jurul Iui. Cînd iau pulsul bol
navului, în ritmul lui îi simt toa
tă viața, nu numai insuficiența 
mitrală. Nu călătorim cu farurile 
stinse pe o șosea înnoptată. Nu 
e v,oie să sting farurile. Din pri
cina .asta se produc accidentele. 
Ditn pricina opacității. A egoismu
lui. Fiindcă cineva refuză să sem
nalizeze. Circulă cu farurile stin
se printr-o umanitate trează și 
sensibilă.

IONESCU : E vorba de tratament. 
Pur și simplu de tratament.

MOHORA : Credeți că dacă am pan
sat un deget ne-am făcut datoria ?

Scena a 4-a 
Aceiași, Șerban

ȘERBAN : Bună ziua, tovarăși ! Ce, 
avem azi grupă sindicală la mine-n 
cabinet ?

IONESCU : (sincer) Dragă Șerbane, 
zău. nu te înțeleg. Am venit să te 
certăm : ce e cu experiența ? De 
ce ai abandonat-o ?

ȘERBAN: Am ajuns âa un punct 
mort.

IONESCU : Te-ai înstrăinat de ea.
TĂMĂȘDAN : Nu vă suparăți • un 

accident, 'regretabil, o recunoaș
tem, nu trebuie să...

IONESCU: Un om a fost rănit și s-a 
vindecat. E în afară de orice pe
ricol. Reia lucrările I

ȘERBAN i Consider mai importantă 
refacerea morală, restabilirea <unui 
om decît lucrairea (respectivă.

IONESCU : Dar boala ei e vindeca
tă... Putem să-i facem formele de 
ieșire.

ȘERBAN: Nu există boală, ci bol
nav. Știi bine ca aceeași afecțiune 
se manifestă la fiecare altfel. La 
ea s-a manifestat foarte tragic. Și 
voi ați uitat asta! Nici măcar 
n-ați observat că în cazul ei a 
fost ca o prăbușire/ ca o scufun
dare interioară... Da, noi ara ope
rat-o, căci o mînă se poate înlocui 
prin proteză, un ochi viu printr-u- 
nul de sticlă, ori transplantare. O 
rană o pansezi și se vindecă. Dar 
aici...

IONESCU : (tot nu pricepe) Dar 
pentru Dumnezeu, nu sîntem psi
hiatri 1

ȘERBAN : Uneori îmi vine să te in
vidiez, Ionescule. Lingă tine se 
clatină pămînbul, se cască o pră
pastie, alunecă straturile, și tu 
dormi mai departe în apartamen
tul tău. Nu înțelegi că în cazul 
lrinei s-a produs ceva asemănător 
cu un cutremur ?. Cînd mari 
blocuri din scoarța terestră se
scufundă și iese la suprafață apa
imensă, uniformă... oceanul... în
cazul ei a ieșit oceanul imens și



insp firm in tătar al indiferentei. O- 
ceanul mort.

IONESCU : (aerul) Mă roq. mă rog, 
tot ce se poate.

TÂMĂȘDAN ; l-ați scos și firele, 
rănile s-au cicatrizat, puteți face 
formele de ieșire. Că și mașina cu 
care s-a răsturnat : mecanicii au 
reparat-o, i-au dat drumul din ga
raj, poaLe relua cursa, nu ?

IONESCU : Dacă te referi la acel... 
hm... episod cu lucrarea... in ce 
mă privește sînt dispus să nu mai 
semnez de acum decît la urma. 
Pot semna și după preparator. 
Dacă crezi că așa e democratic.

ȘBLBAN»' Există și o răspundere. 
Plătim pentru tot ce facem.

IONESCU : Dar dacă dăm erata ?
Dacă ea și soțul ei iși retrag orice 
pretenții, mi se pare că totul , re
intră fa ordine.

ȘERBAN : Ordinea unor amnezici, 
care preferă să uite înșelătoria, 
mistificarea. Nu, dragul meu, poa- 
•*  că p vremea să te trezești la 
realitate.

IONESCU : (scăzut) Oricum, cred că 
ședința nu-și mai are rostul,

ȘERBAN : Sau tocmai începe să și-1 
capete,

IONESCU : Nu cumva vrei să ne. a- 
dnci acum pe noi fa discuție, Șer- 
hane ? N-ai sa faci asta.

ȘERBAN : Am să fac ceea ce-mi 
dictează conștiința mea de comu
nist.

IONESCU : Sint uji om bătrîn. Nu 
mai am mult -și mă retraq la pen
sie. Ațh fost atîția ani prieteni 
Te roq^ ătlt-a.: qîndește-te că n-am 
făcut pimic. Am dorit să lac ceva 
in viata asta, dar totul n-a fost 
decît o eroare.

ȘERBAN : Și erorile se plătesc.
IONESCU : Nu sînt vinovat! Uite, 

declar aici că ideea n-a fost a 
mea. Tamașdan a venit la mine și 
mi-a oferit lucrarea.,,

TĂMĂȘDAN : (cinic) Era o metodă 
pe care am învățat-o de la dvs. 
Cer circumstanțe atenuante : au
torul moral e profesorul Ionescu. 
Cînd va fi nevoie, o să mă explic. 
Permiteti-mi să merg la salon, 
(iese cu un aer jignit și ioarfe si- 
9ur).

IONESCU : (isteric) Ești un hoț ! Am 
să te d au afară ! Cum îndrăznești I 
în clinica mea... toți... Șerbane... 
toți sînt hoți... toți fură...

ȘERBAN : Ia.rtă-ma. Mi-e silă și-mi 
face rău scena asta. Chiar în că
dere, un om trebuie să-și păstreze 
demnitatea,

IONESCU : (copilăros). Ai dreptate. 
Sînt demn. Poate că suferința e 
prețul lașității. Dar pentru intiia 
oară mi-e teamă, ca unui pacient 
care așteaptă să intre la operație. 
Șerhane, promite-mi un anestezic..^ 
înainte..« ca aă nu doară...

ȘERBAN: (încordai, dureros, ou
greutate) îți promit.

(ionescu iese)

Scena a 5-a

Mohora—Șerban

ȘERBAN : (rămlne înglndurat, trist). 
MOHORA : (stîngaci) Operația... ex- 

tirpația pe viu.,, doare. Mă iertați, 
am spus o banalitate.

ȘERBAN : Adevărul niciodată nu e 
banal, tinere... (pauză) Și lotuși... 
In cazul acesta... poate că e nevoie 
realmente de un anestezic.

MOHORA : îngăduință ?
ȘERBAN: Da, îngăduință și multă

răbdare. Mă doare cînd trebuie să 
sancționez pe cineva. Și mă doare 
că trebuie să sancționez pe acest 
om. Cu tot paradoxul, am o afec
țiune pentru el... poate și fiindcă 
ne deosebim atît de mult... Sau 
fiindcă sîntem amindoi bătrîni.

MOHORA : De aceea anestezicul ?

ȘERBAN : Știi bine că in lumea noa
stră nu se fac operații de dragul 
operației. Știi că lobotomia prefron- 
tală nu duce la pierderea conștiin
ței, a lucidității' Ți-am vorbit de 
sora lui Penfield ? L'Hermite des- 
scrie cazul în Le mecanisme du 
cerveau. După operație, ea se com
porta normal. Se citează scrisorile 
acestei drame, perfect logice, 
coerente. Ea nu era rea, nu vroia 
să facă propriu-zis răul. Dar nu 
știa ce e binele. Nu le putea deo
sebi, își pierduse simțul moral. Și 
asta e de o mie de ori mai primej
dios.

MOHORA : Bine, dar acolo era o a- 
nomalie.

ȘERBAN: Tocmai de aceea ți-am
vorbit despre îngăduință. Aici nu 
e vorba de nici o anomalie. Tre
buie să salvam omenia, să ve^m 
omenia și i-o cultivăm.

(pauză)

Irina e aici ?
MOHORA : (privește prin perdeaua 

glasvandului). Da. E singură.
SERBAN : Vino la ea.

(deschide larg ușa de sticlă)

Scena a 6-a

Pa terasă : Irina—Șerban—Mohora 
ȘERBAN: (îi întinde mina Dinei) 

Bună ziua, Irina, (reacție de neli
niște la Irina. Slab frison). Nu te 
întreb cum te simți. Nu-ți cer foaia 
de temperatura. Nu-ți iau pulsul 
Aș vrea un singur Iuctu, Mi.

IRINA : (îi privește întrebător, brusc 
interesată).

ȘERBAN : Să-mi surlzi.
IRINA : (decepție abia mascată) Ce 

legătură are asta cu boala mea ?
SERBAN : (certitudine sobra, caldă) 

Asta e boala dumitale.
IRINA : (ricanează) E un diagnostic ?
ȘERBAN : (nu-și pierde răbdarea). Da. 

Un diagnostic.. Poate nu figurează 
in cursurile ce medicină internă, 
dar e un diagnostic.

IRINA : (răsucire dureroasă) Bine, 
dar nu înțeleg.,,

ȘERBAN : Ai primit o lovitură in 
plin, care te-a surprins nepregă
tita. Asta te-a mutilat.

IRINA : Pentru asta mă țineți aici ? 
Rănile s-au cicatrizat.

MOHORA ; (afecțiune greu ascunsă) 
Una însă nu. Pentru că ai fost jig
nită.

IRINA (oboseală subită) Lăsdți-mă sa 
plec. Operația a reușit. Mă simt 
bine. Pot să umblu. îmi mișc bine 
brațul.

ȘERBAN : Dar nu zîmbeșli.
IRINA : (alb) Nu e o clinică pentru 

transplantări de surîsuri, asia.

MOHORA : Poate că putem realiza 
și asta.

ȘERBAN : Te-a cuprins oboseala, O- 
baseala de a te putea bucura.

IRINA : Sint atîția oameni care tră
iesc fără bucurii.

ȘERBAN: N-ai dreptate. Ei pot să 
le recapete. Pot să se ridice. 
Omul poate fi doborît, dar se ri
dică iar.

IRINA : (îl privește intens). Dvs. pu
teți s-o spuneți. Nu vă e greu. Sînt 
oameni cărora le reușește totul. 
Le vine cel mai ușor să dea lec
ții învinșilor.

ȘERBAN : (pe iată îi flutură un zîm- 
bel. Nu se supără). Cînd eram stu
dent în ultimul an, lucram cu pro
fesorul meu la o teză despre me
tabolismul grăsimilor. Din cercetare 
în cercetare, descoperisem rolul fi
catului în acest metabolism. îi arat 
profesorului notele și-1 întreb dacă 
să Ie public. „— E hazardat" a zis, 
„să fim mai prudenți". Și mi-a dat 
un nou termen. Am verificat date
le. Erau bune. Am venit din nou la 
profesor. „— Le-am putea publica 
împreună" — mi-a spus. „Pe dum
neata, proaspăt absolvent, n-o să te 
ia în serios'*.  Atunci am să aștept, 
i-am replicat. Pînă cînd le voi pu
tea publica singur. După patru ani, 
eram la Heidelberg, cînd primesc 
de la profesor o scrisoare: ,,Harris, 
vestitul fiziolog american, e pe cale 
de a da publicității cercetările lui 
cu privire la rostul ficatului în 
metabolismul grăsimilor. Știu că 
dumneata ai lucrat în această di
recție. Trimite-mi urgent notele de 
experiment, să le publicăm". I-am 
răspuns că pierdusem notele. Dar 
o noapte întreagă am plîns și 
m-am tăvălit în iarbă pe malul 
Neckarului. Mai tîrziu eram mai 
puțin amărit. îmi ziceam c-o sâ des
copăr alt adevăr, mai prețios, că, 
oricum era un noroc că cineva dă
duse științei un rezultat util, chiar 
dacă eu, un începător, păgubisem, 
în schimb, profesorul repeta peste 
tot că fusese la un pas de premiul 
Nobel, dacă ucenicul lui nu i-ar fi 
pierdut notele de experiment, (rîde 
scurt, fără răutate). De fapt, Harris 
a luat premiul Nobel pentru toată 
activitatea sa.

IRINA : lertațl-ma. Eu eram atît de 
departe de premiul Nobel..

ȘERBAN : Ce Importanță are ? Con
tează lovitura. Greutatea ei te-a 
doborît.

IRINA : Sînt oameni care nu se mal 
pot ridica.

ȘERBAN : Trebuie numai si crezi.
IRINA : în cine ?
ȘERBAN: (aspru). In dumneata.
IRINA : Sint un om cenușiu. Nu re

prezint nimic. Un om fără identi
tate

ȘERBAN : N-ai dreptul să spui asta I 
IRINA : Nu trebuiesc nimănui. Ni

meni n-are nevoie de mine.
ȘERBAN : Pentru că ți s-a furat o 

lucrare ?
IRINA : Nu știu.
ȘERBAN : Ți s-a furat ceva mai 

mult : zîmbetul.
IRINA : (neliniștită) Zîmbetul.
ȘERBAN : Trebuie să plîngi, pentru 

el, să strigi I Să-1 revendici I Să 
zefirii pămîntul, ca să-1 redobin- 
dești.

IRINA : (strigă) Asta e tratamentul 
Dvs. ?

ȘERBAN (nu-și pierde calmul, dar 
vocea e aspră). Să-1 visezi noaptea, 
să-1 chemi, să-1 simți cum umblă în 
iurul dumitale. Ca. aburul răsuflă
rilor noastre în aerul curat al ier
nii.

IRINA: (strigă). E absurd. Lăsa(i-mă 1 
Nu vreau !

ȘERBAN: (casant). Medic Irina Popa, 
îți vorbește un medic !

IRINA : (nervos). De ce nu-mi faceți 
electioșacuri ? Cerletti... asta mai 
puteți să-mi aplicați... ca medic...

ȘERBAN : Pentru că nu cred în elec
tricitate. Cred în om.

IRINA : (strigă, prăbușindu-se). A- 
tunci faceți-mi ieșirea 1 Vreau să 
plec I Lăsați-mă să plec 1 Sa ies de 
aici I

ȘERBAN : (cu o mare liniște, ca și 
cum ar pune cu fiecare cuvînt tam
poane de răcoare pe lîmplele ei 
fierbinți). Nu poți să ieși între oa
meni, fără să le surîzi. Pînă nu ți-ai 
recîștigat zîmbetul. (intră în cabi
net. Mohora mai rămîne o clipă, 
descumpănii, Irina s-a prăbușit pe 
patul pliant. Mohora îl urmează pe 
Șerban).

Scena a 7-a

în cabinet : Șerban — Mohora
ȘERBAN : (autoritar) închide ușa, 

Mohora.
MOHORA : (impresionat): Mi-e tea

mă că șocul acesta îi va ridica fe
bra.

ȘERBAN : (li ia vorba di.i gură) Și 
ceilalți vor âce ca ei au avut 
dreptate: că trebuia izolată, in
tre storuri trase, să n-o atingă nici 
lumina de afară, nici vocile oame
nilor ?

MOHORA: (cu greutate) Poate că 
da.

ȘERBAN : Nu 1 (febril, nervozitate). 
Trebuie mult sînge...

MOHORA : E ca amorțită. Nu-și 
poate reveni

ȘERBAN : Este vorba de o reani
mare Lucrul nu e ușor, firește. 
Trebuie mult oxigen. Mult sînge. 
Mult oxigen din aerul pe care-1 
respirăm noi. Mult sînge din sîn- 
gele nostru. Da, da, mult oxigen și 
mult sînge. Trebuie încredere. Su
rîs,

MOHORA : (cucerit, răspunzînd unei 
amintiri). Altfel viorile nu cîntă...

ȘERBAN : (morocănos ; nu-i place 
cînd 1 se amintește ca e un liric). 
Mda.
(Ies amindoi).

Scena a 8-a

(Pe terasă. Irina singuid, aooi stu
denții De undeva, aceiași fiaul si 
același clavecin dm Tabloul tll. 
același motiv din Gaudeamus, cîn- 
tat în stil preclasic, înth depărtat, 
timid, eziți nd ca o llacără nesigura 
apoi tot mai precis, mai ap!opiat, 

mai cald. 8 înainte de apusul soa
relui, în aaale momente cind — 
Înainte ca umbrele sd se lungească 
tn amurg, lumina mat ere o ultimă 
«xp/oz/e. de aur și catifea stăruind 
co o mlnqiiere peste lucruri, Intfr- 
zi/nd acolo, ea o părete de rău. 
Irina rămîne tot timpul culcată pe 
patul ei pliant. Asistă la intrarea 
studenților, în halatele lor albe Ei 
lac semne cu mina, semne fami
liare, ca unei colege. întreaga 
scenă se desfășoară ca o panto
mime. vorbind prin plastica trupu
rilor tinere despre dragoste și 
energie, năzuințe și bucurii simple, 
despre mîndria și tenacitatea ome
nească. Lumina scade treptat trece 
în violetul amurgului,. în albastrul 
de cerneală al nopții, se luminează 
iar. crește orbilor cdtre amiază, 
capătă reflexe calde și așa mai 
departe, sugerind succesiunea ore
lor și a zileloi în mijlocul cărora 
Irina rămîne abandonată pe aceeași 
terasă de spital, asistînd la tumultul 
vieții din jur. în timpul jocurilor 
de lumini, pantomima se transformă 
In balet, capătă un caracter suav. 
Albul domină t gesturile familiare, 
mișcările, lumina schimbătoare, su
gerează frumusețea virstei, purita
tea caldă a unui suris. în partea a 
doua a acestui joc, Irina se ridică, 
înaintează spre coltul din stingă al 
terasei, iese in avanscenă, o inundă 
o lumină tulbure, dinaintea zorilor. 
Așa iși rostește monologul).

IRINA î (narativ, calm). Unde si cind 
se întrerup*  lanțul relațiilor ome
nești? Poate atunci cînd începe 
oboseala de a nu te putea bucura... 
Și cum să trec acest prag știu 
cind s-a intîmplat... La început am 
crezut că n-o sâ dureze. îmi spu
neam că trebuie să uit. Să nu mă 
mai gindesc ia aceasta... Să mă 
prefac că nu știu ce s-a intîmplat... 
într-o zi, pe strada noastră, unul 
din copiii care se jucau pe trotuar, 
s-a lovit de mine Nu uit expresia 
aceea de groază a ochilor lui. 
(frison). Arătam oare atît de înspăi- 
mîntător ?... Acasă, mi-am luat un 
scaun și m-am așezat în fața 
oglinzii... Intr-un tîrziu parcă mi s-a 
făcut milă de mine... Nu mai puteam 
zîmbi... Apoi, noapte de noapte vi
sam că plîng prin somn. De ce oare 
ziua nu puteam plînge?.. Copiii din 
curte m-ati întrebat : De ce nu 
zimbiți ? (exasperare crescindă). 
Oamenii cu care călătoream în 
mașină mă priveau lung : De ce nu 
zimbiți ? Și-n societate, toți se mi
rau : De ce nu zîmbește ? Fugeam 
de toți. Era destul să apar între 
oameni și, fără să vreau, le stricam 
veselia, (aproape strigă) Eram ca 
un blestem, (lumina crește. Se iace 
ziuă. Undeva, răsare soarele). Irina 
urmărește răsăritul). Oare soarele 
d« ce nu țipă cind se naște din 
mare ?

Scena a 9-a

Irina — Mohora, apoi Șerban
MOHORA i (vine dinspre cabinetul 

lui Șerban). Bună dimineața, Irina I 
(îi întinde un plic). O scrisoare de 
la solul tău.

IRINA: (ia pilcul, 11 pune deoparte).

MOHORA : Nu te supăra ; m-a mirat 
întotdeauna căsnicia ta. Cum de ai 
acceptat-o î

IRINA: Cînd eram mică, tata mi-a 
povestit odată despre un om sărac 
care n-avea decît o casă. Atît 
avea : patru pereți A venit percep
torul și l-a cerut banii de impozit. 
Altfel, a zis, îți pun sechestru pe 
casă I „— Poți pune, domnule, 
a zis omul sărac, pe casa asta 
a mai pus sechestru Ieri și tribu
nalul". A pus și perceptorul. Apoi 
omul ci-a văruit numărul casei.

MOHORA : Era un om ciudat.
IRINA : Numai in aparență. Ii era in

diferent dacă vor mai pune zece 
sechestre pe casa lui. El o pier
duse la cel dinții.

MOHORA : (scăzut). înțeleg Și acum ?
IRINA: (foarte încet). Poate că ploile 

au și început să spele varul... sâ se 
vadă iar numărul porții,.,

(intră Șerban)
ȘERBAN : (preocupat). Mohora I Am 

nevoie de dumneata 1 Irina, îl ierți, 
nu-i așa ? (lulnd brațul lui Mohora). 
La fișele B și C am impresia ci am 
descoperit ceva... Geva foarte im
portant! (se înveselește treptat).

IRINA t (se uită în urma lor, are o 
clipă de ezitare, schițează un pas, 
nehotărită, apoi deodată fuge după 
cei doi). Tovarășe profesor I

ȘERBAN : (distrat). Da ?
IRINA : (cu greutate). Mă lăsați... imi 

îngăduiți și mie...
ȘERBAN : (ii prinde brațul, deodată 

atent). Dar ce s-a intîmplat cu dum
neata ?

IRINA : (tăcere prelungită, st iră- 
minlă, izbucnind deodată, intre ris 
și plîns). Vioara... cîntă..

SERBAN : (tace, ascuitind parcă, 
toarte atent, apoi /a realitate, ros
tește cuvintele cu o asprime simu
lata). Vii și dumneata in labora
tor I

MOHORA : (mișcat). Și experiența ? 
ȘERBAN : (bucuros). A reușit. 
MOHORA: (nu înțelege). Cind? 
SERBAN ■■ Acum (arată spre Inna, 

care continuă să ztmbetisca, pi intre 
lacttmi). Asta a losl cea mai grea 
experiență . Pe cealaltă o tentăm 
înrlalâ (ii <a v» amindoi de biot. ^e 
indreolatâ cu e; sote cabinei). Avem 
iii tea de ut 1

COR I IN A

1 meri poeți
din regiunea Mureș

Constantin Duici

SINT POETUL...
Sint poetul tăcerilor aparente,
Al exploziilor mute dc umbră și lumina.
Cind din lei cad miresme proaspete,
Eu le adun în buchete sonore
Și oamenilor care trec, cu umbrele lor 
Valsînd în ritmul frunzelor.
Le dăruiesc poezii încrustate pe 
Scoarța plopilor albi ca mîresele.
Sint poetul care vede dincolo
De orașul în care trăiește
Satul Turcenh de Sus în care
S-a născut. Sînt poptul care vpde
Cum orașul a pornjl în galop peste timpuri, 
Cum străzile urcă pantele abrupte 
Așternînd peste întinsul țării 
Meridiane albe Sint poetul care
Se numește comunist cu oarecare
Sfială, așteptind de la oameni certitudinea 
Cu merită acest nume policrom.

pămîntul
VORBEA
FRUMOS
Venise în fața tăcerii pttimînlulul...
(Era o noapte tlnără
Și păsările dormeau intre, brazde)
A întins mina.
Mina iui o cernut boabe galbene
(Era o noapte tînără
Și boabele — stele)
Si dintr-o dată pămintul n început să se miște, 
Apa a crescut, iecundind semințele.
Pămîntul s-a mișcat,
Dc jos In sus,
Ca un flux negru.
Păsările au zburat
Și omul nu mai era în fața
Tăcerii pămîntului
Veniseră alte păsări.
Arătura de primăvară,
Noaptea tînără a
Pămîntului
Pierise...
Soarele și-a trimis în
Necunoaștere
Zorii.
Aștrii de grîu, rotunzi ea slovele.
Au explodat...
Și omul s-a oprit la
Marginea timpului,
Aplecindu-și urechea :
Pămîntul vorbea irumos...

CANICULA
1n amiază de iulie, umbrele 
Roase de lumină pier. 
Pasările arzînd în aer 
Incendiază norii, lîngd cer.

Iarba culcă muzica si vîntul 
în nervii albi ai fibrelor de susai, 
Vîlvorește ca o Fata Morgana 
Visu) și gîndul.

Culorile aburesc, dizolvîndu-se, 
Ca în soluție de turnesol. 
Miresmele, corali transparent!, 
Nasc inele de atol.

In crengile copacilor soiitaji 
Soarele, în luminări de parafină. 
Se topește și cad arar
Picuri de lumină.

Și roșcovii pe vîti de deal, 
FrîngîndU'Si acele (Ifnoase 
Intre turme, dorm
Ca o haită de dini, cu limbile scoate...

CERAMICA
In lut au lost de mai demult, ramase, 
Contururi șterse, linii strlnse-n ghemuri 
Și umbre atîrnînd pe scoici și oase 
De vietăti minuscule din alte vremuri.

Și lutul, viu, în modelări rotunde,
A retrezil din zbateri intime de poveste
O lume cu priveliști de cine știe unde
Și-un soare de vopsea, țîșnit de după creste...

Apuc în mînă vasul și îl cufund în apă, 
11 umplu, tremurlnd că se va sparge lutul.. 
Și beau Și mi se pare ca bind așa din apă, 
Șoptit, mă răscolește, cu lumea lui, trecutul...

ÎMPLINIRE
La primul sunet al inimilor noastre
Care s-au atins
Cc din intîmpțarc.
La primul cuvînt pe cate mi I ai spus

Și l-am înțeles.
Am știut că tn-am smuls din singurătate.
Că în juru! meu — jocul tăcerilor
Învechit ca marmura,
Prin șlefuire,
A strălucit de voci albe.
Cind ți-am auzit cuvintul,
Am simții ei lumea întreagă
Se umple de fericire,
Așa cum mi se umplu plantele,
Primăvara,
De seva pămîntului.
Și m-am desfăcut parcă din mine,
Dinir-o construcție nefirească...
De la pămint la cer
Era o singură lume,
O singură viața, imensă.
Șl tu mă purtai,
Mergind înaintea mea.
Către nu știu ce muzică
Venită de ia ierburi
Sau de la ape...
O porniserăm amindoi prin lume
Și nu ne-am mai oprit.

Zone Ghițulttcu

MUZICA
SALCIMILOR
Ploaia a lăsat pe trotuar 
Ceva din tăcerea melcilor 
Pipăind eu antenele lor 
Noaptea.

Parfumul saidmilor rte cheamă. i 
Undeva, dincolo de arcadele de heten, 
Undeva dincolo de umhtale reci, 
Mai aproape de izvoarele dămîntului, 
Cîntînd dintr-o mie de fluiere 
Basmul înțeles numai de noi.

Pașii tăi desculți nu învățat
Ierburile să eînte
Si tnîinile laie
Au atins desigur numai Hori de cais, 
De aceea au acel farmec obsedant 
Al purității.

Ridică-ti pleoapele iremurăloare
Să simt cum qroțiiie ,ot
Mă-ncătușează
în lara fluviilor adine/,
In (ara-n cate salcîmii cînta 
Muzica pe care n-am nuzil-o 
Niciodată.

Ion Domion

JOC DE LUMINI
Zorii-s de vis, 
Urcați pe schele I 
Cerul e scris 
De rtndunele.

Reavănul vînt
Strigă timpjile, 
De-atUa cînt 
Ard eiocirliile

Poate ed-ji ard-n 
Văzduh ogoarele. 
Semințe cară 
Cu pumnii soarele.

în ierburi ude. 
Lumina șuieră. 
în ftpnee crude 
inima-mi fluieră 

h
Pe-un puf de nor 
Stă Umple blocului. 
Timp zburător, 
Ține le aș locului.



MUZICA
UȘOARA Spectacole -Arte
GEST

f
în loc de cronică dramatică

GRATUIT? Scrisori
Muzica ușoară nu este un gest gratuit, menit 

doar a distra după o zi de lucru ; ea este legată 
de anumite momente din viața cotidiana, momente 
in care se manifestă aspecte ale conștiinței so
ciale. Dacă este bine făcută, are un rol activ asu- 
pra conștiinței ascultătorilor ; în aceiași timp, ea 
trebuie să satisfacă cerința de frumos a maselor.

Genul își are origina in muzica populară, aJe 
cărei formule melodice șl ritmuri le preia, ie 
transformă și Ie îmbogățește. Pînă la apariția 
creației profesioniste de muzică ușoară, aceasta 
era un fenomen folcloric. In prezent, caracterul 
folcloric și de mase s-a păstrat, iar mijloacele 
moderne de vehiculare au ușurat circulația mon
dială. De aici încolo, puterea de disceinămînt a 
ascultătorului joacă un roi important, întrucît 
eîntecui și melodia de dans sînt purtătoare ale 
concepțiilor dominante în mediile sociale din care 
provin. Mai mult, unele aspecte ale ideologiei bur
gheze, ambalate atrăgător in melodii facile, rit
muri antrenante, orchestrații fastuoase și prezen
tate de interpret! zgomotos susținuți de reclama 
tipică, pot să-șj afle ecou în rîndurile unor tineri 
nepreveniți șl insuficient formați pentru a ierar
hiza valori artistice. în aceste condiții, sarcina 
creatorilor, interpreților și criticii este promovarea 
muzicii ușoare autohtone cu puternice baze 
realiste și a fondului prețios a! muzicii ușoare 
internaționale, demascarea producțiilor comerciale 
occidentale, pseudo-ariistice, dăunătoare.

Prin specificul el, muzica ușoară nu poate abor
da, dintr-un unghi cuprinzător, vreunei din marile 
probleme ale existenței umane ; ea reflectă doar 
o atitudine față de aspectele curente ale vieții. 
Adresîndu-se direct unei mase largi de ascultă
tori, ea trezește stări sufletești șl idei, insuflă 
voie bună, pregătește pentru înțelegerea altor 
genuri, mai complexe, ale muzicii. Tovarăș plăcut 
in timpul liber, eîntecui șl jocul trebuie totodată 
să educe.

De o covârșitoare Importanță este textul : dacă 
reușește să surprindă, în imagini cu adevărat poe
tice, plastice, concentrate, un aspect din viața 
nouă, ei va putea trezi în sensibilitatea compozi
torului ecourile din care se va întrupa melodia, 
Lipsa de îndrumare profesională a textierilor a 
stînjenit avîntul muzicii noastre ușoare ; sintem 
convinși că înființarea pe lingă Uniunea Scriitori
lor a unui cenaclu special va da roadele dorite. 
Colaborarea unor poeți de prestigiu, din ce în ce 
mai frecventă, este menită sâ înlăture sentimen
talismul dulceag, platitudinea, vulgaritatea imagi
nilor, să reflecte în textele de muzică ușoară viața 
și năzuințele maselor. Monstruozități fals spirituale 
ea cele semnate de Radu Stănescu („Of, dragos
te**,  muzica de Elly Roman), vor ii, sperăm, de 
domeniul trecutului : „Dar de la pitecantrop /
Așa-i pe întregul glob ; / Omul merge vertical ) 
Și e sentimental".

Muzica ușoară romînească se mîndrește cu lu
crări ale unor compozitori ca ion Vasilescu („Drag 
îmi e bădița cu tractorul", „Macină mai iute 
moară"), Gherase Dendrino („Tinerețe", „taie 
lungă, drum de fler“), N. Kirculescu („Eu pentru 
voi ridic paharul"), Elly Roman („Spic de grîu", 
„eîntecui Deltei-*),  H. Malineanu („Marinică", 
„Garotița"), A. Giroveanu („Zamfir al meu* 1, „In 
amurg'), Radu Șerbaa („Lină Cătălină*',  „Pe lito
ral"), V. Veselovskl („Cîmpia sub lună**)  G. Grlgo- 
riu („Valea Prahovei", „Mărunțica"), T. Popa 
(„Fata de la Săvinești") ș.a. Unii vor obiecta poate 
că am citat și lucrări mai vechi, dar creația 
autentică nu se devalorizează cu trecerea timpu
lui, muzica ușoară nu trebuie să aibă efemerltatea 
modei. însăși prezența acestor melodii în practica 
muzicală dovedește că au corespuns sensibilității 
maselor. Ele oglindesc o nouă concepție despre 
\iață, dragoste, muncă, dezvăluie în imagini emo
ționante frumusețile patriei, noile înfăptuiri ale 
regimului nostru. Nu întîmplător multe dintre 
aceste cîntece poartă o puternică amprentă națio
nală — în factura melodică, în structura ritmică, 
in stilul de acopaniament. Ajungem astfel la o 
problemă cardinală a creației de muzică ușoară : 
în concertul internațional al genului, condiția 
esențiala a afirmării muzicii romînești este carae. 
terci sau național. Pastișarea, preluarea mecani
că a formulelor de circulație mondiaiă este in 
divorț cu sensibilitatea poporului nostru.

Nu ne înscriem împotriva muzicii ușoare occi
dentale în general. Condamnăm doar acele cîntece 
lipsite de adîncime a sentimentelor, pline de 
isterie ritmică, dezumanizate — care contravin 
idealurilor noastre sociale șl estetice. Silabe fără 
noimă, debitate sacadat, cu gesturi de psihopat, 
ades obscene, care jignesc bunul simț, sînt departe 
de a oferi satisfacții artistice : astfel de mani
festări trebuie criticate cu vehemență $1 Înlătu
rate cu hotărîre. Ritmurile șl melodiile de prove
niență pupulară (sudamericană, africană etc.) ne 
dezvăluie specificul gîndirii șl simțirii altor na
țiuni, felul lor de a se manifesta, aspirațiile lor 
spre libertate, preocupările lor. Muzica străină 
bună înlesnește astfel cunoașterea șl prețuirea 
artei realiste mondiale. Instituțiile care difuzează 
muzică ușoară, interprețli, presa trebuie să do
vedească spirit critic în formarea gustului artistie 
al tineretului, luptînd pentru înlăturarea din 
viața muzicală a oricărui produs comercial.

Un alt aspect care relevă valoarea educativă a 
muzicii ușoare este situarea el ca punct de ple
care în înțelegerea altor genuri, mal complexe. 
De la cupletul satiric și scheclul muzical 
comedia muzicală și operetă nu e decît 
Formele mai dezvoltate ale muzicii dc 
jazzul simfonic pregătesc pe ascultător 
înțelegerea muzicii așa-zise grele. Condiția 
dială este însă, 
tistice.

de la un mașinist”

pînă la 
un pas. 
estradă, 

pentru 
primor- 

șl aici, calitatea realizării ar-

Petre Codreanu

Stimate tovarășe redactor,
Departe de mine gîndul să vă scriu o cronică drama

tică, cu atît mai mult cu cît sînt și fără mine destui 
cronicari. (Tovarășul R. — actor la teatrul nostru — 
spunea chiar că sînt prea mulți și ca fiecare are o pă
rere proprie, ceea ce lui i se pare de-a dreptul revoltă
tor : „Unul mă laudă, altul mă critică, al treilea îmi gă
sește părți bune și părți rele, al patrulea mă menționează 
la «în general,ansamblul». E de-a dreptul revoltător I" In 
culise se vorbește că tovarășul R. ar vrea sa-i desfiin
țeze pe toți criticii, în afară de cei care îl laudă. Se 
vede însă că acest rol e prea greu pentru R. fiindcă 
nimeni nu s-a încumetat pînă acum să i-1 încredințeze.) 
După o paranteza cam lungă, aș vrea să trec la su
biect : vă scriu, deci, nu în calitate de cronicar drama
tic, ci în calitate de membru al unui colectiv de teatru, 
un colectiv Ia care țin foarte mult, alături de care am 
trăit toate bucuriile succesului (și n-au fost de loc pu
ține !), necazurile insuccesului (mai rare) și, mai ales, 
strădaniile de fiecare zi, care m-au legat mai strîns de 
tovarășii mei de muncă. Spunîndu-vă toate astea, n-o 
să vi se pară curios că mă preocupă unele probleme 
care depășesc atribuțiile mele îij teatru. Dar, la urma 
urmei, nu sînt și eu spectator, sau, cum aflu dintr-u 
cronică, consumator de arlă ?

Teatrul mi-a cam intrat în singe și de aceea nu mă 
mulțumesc să asist la spectacole, dar mai și citesc, în 
timpul liber, tot felul de piese. (Nu din biblioteca tea
trului, care stă mai mult închisă din cauză că tovarășii 
actori nu vor în general să-și strice personalitatea citind 
altceva decît textul propriului rol, ci din biblioteca ra
ională). Acolo, la bibliotecă, descopăr că nu numai Gol
doni și Brecht au scris piese de teatru, dar și Ibsen și 
chiar Camil Petrescu, care mai are și avantajul că nu 
trebuie tradus în romînește ca Shakespeare (mă gîndcsc 
la „Macbeth" de la Național care se parc că l-a chinuit 
rău pe bietul traducător). Ii spun și tovarășului regizor 
V. descoperirea mea, dar el îmi răspunde că autorii 
ăștia sînt prea grei, că pe lbsen trebuie să-l jGci cu 
maximum de realism și nu poți să-i „distanțezi4" pe ac
tori (pe vremea aia nu știam ce e cu distanțarea și cre
deam că-i prea mică scena ca să se poată păstra dis
tanța legală între actori; cum nici mie nu-mi place în
ghesuiala în scenă, ca la „Marele fluviu își adună a- 
pele“, i-am dat dreptate). La Camil Petrescu — zice — 
sînt prea multe indicații de regie și nu-i dă lui, regi
zorului, posibilitatea să-și afirme personalitatea creatoa
re. Dacă-i așa, mi-am spus, tot mai bine e să-l joci pe 
Goldoni sau „Generalul și nebunul", că aici poți să-ți 
afirmi din plin personalitatea creatoare, punîndu-i pe 
actori să interpreteze exact ca la Piccolo Teatro din 
Milano.

Recitindu-1 pe Caragiale (pe unii autori îi citesc de 
mai multe ori, pe alții nu-i pot citi nici măcar o dată), 
descopăr uimit că dramaturgul nu menționează nicăieri : 
„toate drepturile rezervate Teatrului Național și numai 
cu prilejuri festive”, ceea ce înseamnă, am dedus eu, 
că și teatrul nostru l-ar putea juca pe autorul „Scrisorii 
pierdute”. Tovarășul V. (cu el se mai poate dialoga, 
celălalt regizor, tovarășul Y, fiind un adept al monolo
gului, pe care îl rostește la fiecare repetiție fără să per
mită a i se da vreo replică) mă privește trist: „Pot eu 
să-l r * J ..................... ’
drescu ?“ „Mai bine, poate nu, dar mai. 
să încerci...” „Cum adică, mai altfel ?’ 
întrebi ? Dumneata 
sînt un simplu mașinist 
trece. E doar tînăr...

S-a maj supărat el o dată, dar atunci pe drept. Cu
rios cum sini, mă uit pe lista cu repertoriul și văd 
Cutare, dramaturg sec. XV; Cutare, dramaturg sec. 
XVI ; Cutare, dramaturg sec. XVII și așa, din sec. în 
sec., pînă în al XIX-lea. II întreb pe V. : „Pe cei din 
secolul XX o să-i jucăm în secolul XXI ?“ (Mă cam 
plictisisem, vă spun sincer, de bărbații în pantaloni 
scurți și femeile în rochii lungi și obosisem tot mutînd 
coloane, sfineși și tronuri). „De ce te grăbești ? îmi taie 
avîntul tovarășul V. Dacă nu se grăbește consiliul ar
tistic...” Și, în clipa aia, nu știu ce mi-a venit, și acum 
mă mustră conștiința, m-am dus cu gîndul la cuvîntu! 
acela misterios. „Aha, zic, distanțarea !..." Tovarășul V. 
a crezut că ma pretez la ironii și s-a distanțat foarte 
rece de mine. Și jur că nu voisem să fac nici măcar o 
aluzie, dar mi-te ironii.

Cît privește povestea cu distanțarea, mi-am dat sea
ma abia mai tîrziu că e o chestiune foarte complicată, 
cu foarte multe aspecte. Acum, după ce m-am lămurit 
întrucîtva, aș putea să vă explic și dumneavoastră, nu 
ca s-o fac pe deșteptul, dar ca să vedeți cum am în
țeles eu problema. In primul rînd, e vorba de un fel de 
distanțare la unii dramaturgi. Te uiți la cîte un perso
naj, îl asculți ce spune pe scenă, îl urmărești ce face

și-ți dai seama că autorul l-a privit de la o distanță u- 
riașă, că-1 vede tare mic, așa, ca un soi de insectă. Și 
te prinde uimirea că-i mai descoperă uneori, de la o de
părtare atît de mare, nu știu ce boală de ficat sau de 
suflet și niscaiva pete pe conștiință. Eu zic așa : e greu 
să te lămurești cu ce om ai de-a face cînd îl vezi de 
Ia zece metri, d-apoi să scrii despre niște oameni care 
muncesc pe un șantier la 300 de kilometri de Bucu
rești, fără să ieși din Capitală ! La alți dramaturgi, dis
tanțarea e o chestie de timp și nu de spațiu ; așteaptă 
să treacă mai mulți ani ca să scrie despre un eveniment 
actual. Parcă Shakespeare a scris despre Cezar chiar în 
secolul I în. c. n. ? Mai e și distanța, cam mare la unii, 
față de unele probleme importante ale vremij noastre, 
dar asta e altă căciulă.

In al doilea rînd, există distanțarea unor teatre de re
pertoriul de actualitate, care vine, cred eu, dintr-o con
fuzie : unii tovarăși din teatru cred că să fii în epocă 
înseamnă să iaci teatru de epocă, adică să te plasezi 
în orice epoca în afară de cea contemporană. Mai ra- 
mîne să explic cea mai încurcată problemă ; distanța
rea la actor. Asta ar veni cam așa : să joci un personaj, 
dar să nu fii el, ci să fii tu, sâ te distanțezi de personaj 
și să-l interpretezi detașat, critic. Asta se potrivește la 
unele piese, la altele, însă, nu. Te trezești uneori că 
actorul e pe scenă, în fața ta și, prin urmare, în seco
lul XX, iar personajul a rămas uitat prin cine mai știe 
ce secol și te întrebi, nițel rușinat, de ce a mai venit 
actorul pe scenă îmbrăcat în fustă și nu și-a luat un 
costum ca lumea. Că doar el e el și nu personajul pe 
care zice că-1 reprezintă, și dacă e el, de ce nu intră și 
pe scenă cu costumul cu care merge pe stradă sau de 
ce nu iese și pe stradă cu fusta cu care s-a 
scenă ?

Firește, mai sînt și cazuri în care personajul 
astăzi, iar actorul joaca precum se juca în 
XVIII. Despre asta însă, ca și despre altele, în 
rea următoare. Acum sînt chemat să leg trei sirme care 
reprezintă un castel medieval stilizat, dealurile dimpre
jur sugerate și un rîu care șerpuiește nostalgic, sub 
forma unui fir de vinilin, la intrarea în castel.

Cu stimă,
1. ALMAȘANU 
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Tineri artiști plastici
■

pe teren

A. MIHAILOPOL : „Flori de cîmp '*
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I n s e m

«fac» pe Caragiale mai bine decît Sică Alexan- 
altfel ai putea 
„Pe mine mă 

ești personalitate creatoare; eu 
S-a supărat. Nu-i nitnic, îi

nări
dintr-o documentare de

Am făcut parte din brigada de compozitori care a străbătut circa o 
mie de kilometri pe meleagurile regiunii Brașov (și multe mii de kilo
metri do realizări și frumuseți ale regiunii au mai rămas de cunoscut).

Cîte nu se pot spune despre cele văzute, simțite și gîndite 1
La scara unei regiuni simți pulsul vieții complexe a întregii țări. Pro

ducția de tractoare, de mătăsuri, de legume și flori de o rară frumusețe 
in serele gospodăriilor, recolta de pui din incubatoare, școlile ce pregă
tesc noi cadre profesionale pentru diferitele ramuri de activitate și 
multe altele se armonizează într-o simfonie ce gintă viața patriei noas
tre. Pentru a caracteriza mai plastic rolul creatorilor de toate genurile,

aș spune că acestora nu le rămîne decît să culeagă folclorul de fapte al 
vieții create de harnicul nostru popor și cu talentul respectiv să-l aran
jeze în opere artistice corespunzătoare.

Vizitînd uzina ..Tractorui” am cunoscut un important șantier de crea
ție în care se manifestă pretutindeni (în mai toate secțiile uzinei) o per
manentă străduință de îmbunătățire a utilajului, de inovare.

arlă
ma-

Cunoașterea realității și oglindirea ei in opera de 
— convingător și original — a devenit preocuparea 
jori tații artiștilor plastici tineri care au plecat în aceste 
luni de vară în documentare. Elanul care a electrificat 
spiritul creator al tinerilor este susținut în fața diversi
tății realității de sensibilitate și, mai ales, de acțiunea 
lucidă a cunoașterii, de necesitatea îmbogățirii expe
rienței.

Tonitza socotea sezonul de vară ca fiind cel mai po
trivit pentru a picta în natură. „Prin urmare, scria el 
prin 1927 adresîndu-se artiștilor, folosiți-vă de zilele 
lungi și frumoase ale lunilor de vară ca să lucrați cit 
mai liber și cît mai spornic. Indiferent unde că veți 
afla : în oraș sau la țară, la munte sau la baltă, natura 
e pretutindeni și instructivă*.

Îndemnul venea din vasta sa experiență și din aceea 
a altora. Grigorescu i-a fost lui, ca și contemporanilor 
noștri, un exemplu caracteristic. Grigorescu a fost un 
mare călător, un îndrăgostit de natură și un adevărat 
cunoscător al oamenilor. Prin mijlocirea operei sale, na
tura devine mai accesibilă și mai subtilă totodată pentru 
ochiul privitorului, mai intimă fiecăruia. Am putea

Șl EVDOCHITĂ
viitoarele lucrări 
ce se va deschi-

va avea o mai

compozitor

spune că la el înțelegerea și cunoașterea nu pot fi se
parate de frumusețe, că descrierea înseamnă la el tot
odată pătrunderea în esență.

Artiștii plastici tineri pregătesc astfel 
care vor figura în expoziția tineretului, 
de în toamnă la București.

Ea se anunță interesantă, deoarece
mare varietate de teme și de personalități artistice. A- 
proape 150 de artiști tineri susținuți de Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă, de Fondul Plastic și de sfa
turile populare se pregătesc și lucrează pentru aceasta 
expoziție.

IntUnim figuri de artiști tineri care și-au conturat per
sonalitatea prin operele expuse în anii anteriori, ca Mer- 
meze, Sever, Miu Virgil, Ervan Nicogosian, Ion Săliș- 
teanu, Silvia Radu, Sultana Maitec, Maria Plăcintă, Sa
bin Bălașa, Aurel Nedel, Ethel Băieș, Constantin Piliuță 
ș.a. IntUnim și nume mai noi, ce vor avea acum prile
jul să se afirme, tineri absolvenți ca Ileana Bratu, Voi- 
chița Munteanu, Corneliu Grecu, Andrei Adam, Anton 
Eberwein, Vasile Gorduz ș.a.

Pentru buna desfășurare a acestei acțiuni de docu
mentare și de creație, ca și pentru organizarea expozi
ției, a fost constituită o comisie de artiști cu experiență. 
De curînd, comisia a analizat felul cum se pregătesc ti
nerii artiști. Majoritatea acestora sînt încă în faza de 
schițe, de studii, de proiecte. Unii au trecut la compo
ziții, la realizarea unor lucrări finite. Alții încă se mai 
gtndesc ce să facă, neștiind la ce să se oprească în ma
rea diversitate a vieții. Unii, mai puțini la număr, vor 
«d fie originali și pornesc pe drumul greșit al tiparelor, 
căutind forme in care să așeze crîmpeie din realitate. 
Cei mai mulți, insă, se străduiesc să înfățișeze în 
gini veridice bogăția sufletească a oamenilor pe 
i-au cunoscut.

Complexitatea vieții cu care tinerii artiști vin în
tact le pune în față problema expresiei picturale a ta
bloului, le ridică alternativa : să descrie sau să sugereze.

In unele schițe pregătitoare, pe care le-am văzut de 
curînd, există o atitudine „turistică11 față de locul și 
omul întilnit, indiferentă, pasageră, fără rezonanțe pro
funde în compoziție, în desen, în culoare. Am văzut 
schițe care puteau fi atribuite oricărui peisaj, oricărei 
regiuni. Fără îndoială că facem o critică prematură — 
înaintea definitivării a înseși observațiilor culese de ar
tiști în documentarea lor. Dar ele ne-au indicai pro
blema acută a cunoașterii, a înțelegerii profunde a rea
lității, ca mijloc sigur de înaripare a fanteziei.

Ceea ce le dorim tinerilor artiști este să înfățișeze în 
imagini de înaltă măiestrie plenitudinea vieții, minuna
tele înfăptuiri ale zilelor noastre, figurile luminoase ale 
constructorilor socialismului.

Sd așteptăm cu încredere rodul muncii celor 150 de 
tineri artiști plastici porniți pretutindeni în țară.

ima-
care

con-

binat artistic muzical, o filarmonică complexă cu colective artistice 
bine închegate. Am ascultat o foarte bună orchestră de mandoline, un 
cor care participă și la concertele orchestrei simfonice din Brașov (a in
terpretat partea corală din Simfonia a 9-a de Beethoven), și un mare 
număr de brigăzi artistice de agitație, soliști de muzică ușoară și popu
lară. Vizitarea uzinei „Tractorul” ne-a lăsat puternice impresii și ne-a 
îndatorat față de oamenii ei.

La Cisnădie, oraș al textiliștilor, cum i se spune, mîinile harnice ale 
muncitorilor fac mătăsuri și covoare ce incintă ochiul vizitatorilor. 
Cu mîndrie legitimă ne-au vorbit oamenii din Cisnăjdie despre succesele 
înregistrate de covoarele romînești pe piața internațională. Vizitd la 
Cisnădie s-a încheiat prin participarea noastră la un spectacol dat de 
formațiile artistice amatoare din oraș în cinstea fruntașilor în produc
ție. In timp de peste patru ore s-au perindat coruri, orchestre (semisim- 
fonice și de muzică ușoară), soliști de muzică populara și ușoară, o bri
gadă artistică de agitație cu un program ingenios și chiar și un grup 
instrumental de cameră, format din elevii școlii medii.

Nivelul ridicat al formațiilor audiate au prilejuit auditoriului clipe 
de autentică desfătare estetică. Solista Aurelia Mureșanu, filatoare, care 
a interpretat piesele populare cu multă muzicalitate, finețe și bun gust, 
ar putea oricînd incinta și pe auditorii posturilor noastre de radio și te
leviziune. Am simțit cu acest prilej cît este de bogată viața artistică a- 
matoare și posibilitățile ei de răscolire și afirmare a talentelor.

Nu pot încheia fără a mărturisi că o puternică impresie a fost cea 
cîștigată prin cunoașterea unor oameni al căror profil moral și spiritual, 
format în procesul transformărilor revoluționare din țara noastră cons
tituie poate bunul cel mai de preț al realizărilor vieții de construcție 
socialistă. Ne trec prin față chipurile lor luminoase, avîntate, chipuri ce 
exprimă fără ostentație sentimentul răspunderii lor de constructori ai vii
torului, și aceasta ne îndeamnă spre o cunoaștere și mai aprofundată a 
transformărilor care au determinat formarea unor astfel de oameni.

Rămînem pentru mult timp, încă, îndatorați activității de cunoaștere 
și reflectare a acestor transformări în creații artistice.

Mircea Deac

Să nț.*  imnului puțin la soarta spec
tatorului taie cauld uumosul in na
tură și nu in artă. La plăcutul efort 
cu cart*  bale Uiumurile și urcă munții, 
la delicata teama pe caie o încearcă 
alundîndu-sc-n pădure sau cățărin- 
du -se pe stinci.

Ei bine, iubiți turiști, iubiți hoinari, 
iubiți peregrini căutători ai frumuse
ților țării, vreau să vă spulber orice 
teamă de singurătate, de necunoscut, 
anrinlindu-va un lucru elementar : au 
existat și există binevoitori plini de 
grijă pentru consolidarea moralului 
nostru. Ei știu că nimic nu poate li 
mai încurajator pentru cel ce călăto
rește prin pustie, decît sa găsească 
urma unui semen al său. Și, în virtu
tea acestor adevăruri, sau, poate, a 
încă unuia exprimat de dictonul latin, 
își scrie numele acolo unde nu te aș
tepți, că și cum ar vrea să-ți spună : 
„Curaj iraține, am adăstat și noi pe 
aici

Pe hiperbolicele bijuterii ale Pietre
lor Doamnei, am găsit anii treouți scris 
cu miniu de plumb, ca un cancer por
tocaliu, nici mai mult nici mai puțin 
decît Nellu și Evdochița'. Da, Nellu. 
caligrafiat cu doi „1”, spre a ii mai 
original și mai pregnant, că doar el 
avusese inteligența să care, cine știe 
de unde, vopseaua, iar Evdochița mai 
mărunt și mai expediat spre 
făcut ca o obligație de serviciu 
a n-o supăia pe dumneaei.

M-a jenat multă vreme pe 
ca o conjunctivită, amintirea 
bădărănii, mai ales că s-au ivit 
prilejuri spre a ini-o menține___ ...
Pe Paring, la Peștera laiomicioarei, in 
Codrii Moldovei, pe monumentul de la 
Călugăreni, pe spetezele scaunelor de 
teleferic, in șindrilă, calcar, birnă, fag, 
molift sau zid de cetate hunedoreana, 
Nellu și consoarta lui de viață ori de 
excursie (îndulcită uneori in diminuti
vul Cu rezonanță saxonă : Docicy) au 
avut grija sa nu mă lase singur, să-mi 
spună ea și ei au trecut pe acolo.

Nu am văzut și nu pot spune in ee 
măsură îți poate da o emoție artistică 
un munte cioplit în chip de cap al lui 
Washington, dar pereții unora dintre 
cele mai frumoase stinci ale țării, in
vadați de eczema semnăturilor, te în
tristează categoric. E ca și cum pe 
obrazul suav al Giocoudei s-ar așeza 
muștele.

Acum, cînd ajung la aceste rînduri, 
înu vine in minte că ar ti fost mai bine 
să le scriu sub formă de apel către 
toți tinerii, toți călătorii, toți excursio
niștii dm țară ca să-i oprească, să-i 
educe în spiritul respectului nostru so
cialist pentru frumos, pe cei ce țin 
neapărat să-și lase amprentele pe ope
rele de artă ale naturii, ca să-i întrebe 
de ce acasă nu-și moaie degetele.-n cer
neală, aplicîndu-le simetric sau asime
tric- pe mobilă, pe rufărie, pe pereți.

E totuși o mîndrie, un sentiment de 
perenitate să te semnezi chiar și pe o 
stîncă spălată de ploi ? E un semn pe 
care-1 găsești peste ani sau pe care 
speri să ți-) descopere urmașii ?

Ei bine, n-ar putea oare O.N.T.-ul 
sau organele regionale de competentă 
să pună în cabane sau chiar în cite un 
loc ferit, de pe înălțimi, ceva în genul 
condicelor de semnături din muzee ? 
Ar fi mai civilizat și, în plus, urma lui 
Nellu și a Evdochiței s-ar păstra mai 
bine decât în bătaia viscolelor.

coadă, 
pentru

retină, 
acestei 
destule 
trează.

Corneliu Leu



Desigur, nu poale fi vorba in critica literari curenta de eencepții eclectice ji 
inconsecvența de structuri, aieminttoare celor surprinse eu a temuta menghină logică 
da Camțl PetTescu în deceniul al treilea. Existența unei platforrrte comuna a sectorului 
critic în literatura noastră — estetica marxist-leninista — oferă criterii de analiză ști
ințifice, consecvente pentru detectarea valorilor estetico-ideo'ogice ale literaturii con
temporane ți, mai mult, însăși această ramură, asemenea obiectului ei de aplicație, 
are „misiunea de mare răspundere de a contribui prin toată forța ei de înrîurire la 
formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste la făurirea omului nou, a moralei socia
liste.,.' Critica literară, așa cum se arată în Cuvîntarea din care am citat a tovară
șului Gheorghe Gbeorghiu-Dej la Conferința pe țară a scriitorilor, este considerată o 
„armă de luptă pentru o literatură bogată în idei, pentru o măiestrie înaltă a opere
lor literare". Sarcină ce rezultă din chiar una dintre virtuțiije criticii. Critica străbate 
fenomenul literar, opera literară, spre esențele cu credit valoric pentru viitor, descă- 
tușind tocmai idei germinative de progres extrase de scriitor din dialecLica socială (în 
cazul unei opere valoroase) — pe de o parte pentru educarea cititorului cu mijloace 
conceptuale, iar pa de aha parte pentru indicarea terenului mănos de recoltă a scrii
torului respectiv. De aceea, criticul, sondînd opera literară pe verticala ei, îi suprinde 
esența și 'generalitatea atit in mesajul și fondul ideologic cît și in valoarea estetică 
individuală incorporată.

Există, insa, pericolul de a rămîne in straturile de suprafață ale fenomenului, ale 
particularului din operă, de unde, credem noi, și apariția, din cînd in cind, a croni
cilor literare de serviciu, înșirînd notații contabile asupra operei supuse analizei. Sub 
anumite criterii juste de altfel — „descifrarea", cum se zine uneori, n mesajului ideo
logic —, se face nn oficiu de înregistrare, o descripție a iridividualului din operă, cu 
alte cuvinte, o Tămînere la anecdotic, la generalități.

Corolarul acestor fapte se face vizibil în organizarea interna a cronicilor, în eșa
fodajul lor logic eteroclit, care se dovedește de'cele mai multe ori, la o lectură atentă, 

aduc. Se scapă din vedere sau se substituie relevarea esenței din operă prin judecată 
Tfi opinie — condiție obligatorie a actului critic — cu expozițiunea sau explicația tre- 
nantă. Asemenea următoarelor capete de paragraf din cronica literară semnată de I. 
Miron la volumul Magnet al Marîel Banuș, (lașul literar nr. 4/1963), ce nu se re
comandă cu nimic nou la cele îndeobște cunoscute despre lirica poetei: „Și în acest 
volum, ca și îp. întreaga sa operă, idealul major al'Măriei Banuș e pacea, tinerețea, 
la care nu poate renunța pentru că renunțarea înseamnă moarte*.  „Una din temele 
permanente ale Măriei Banuș prezintă și în volumul de debut este aceea a copilăriei0, 
s.am.d. Deși o anumită expunere nu poate lipsi, menținerea pe această direcție e uni
laterală și simplificatoare.

intenții pe această linie pot fi descifrate și în unele 
prefețe ale colecției Luceafărul, dar spunem intenții în
trucît întreprinderea nu este dusă pînă la capăt.

Evident, delimitări — în funcție de formula critică 
utilizată — se pot stabili și aici. Veronica Porumbacu 
a intuit faptul că lirica Victoriei Ana Tăușan se face 
expresia concentrată a biografiei poetei, de aceea apa
ratura critică e utilizată cu precădere în stabilirea bio
grafiei lirice și a raporturilor intime dintre creație Și 
propria experiență de viață a poetei. Eugen Simion, pe 
marginea volumului Cuvinte pentru mîine, e interesat 
de reacțiile poetului în fața multiplelor aspecte ale rea
lității socialiste, alcătuind în felul acesta un elocvent, 
deși sumar, registru al semnificațiilor afective pe care 
le primește faptul de viață în poezia lui Corneliu Șer- 
ban. La Adrian Munțiu, Savin Bratu caută modul în 
care Vîrsta cunoașterii traduce poetic specificul tinereții, 
„responsabile, energice și optimiste", și din acest punct 
de vedere discută criticul poezia lui Munțiu în contextul 
liricii tinerilor.

Nu înseamnează aceasta că ne aflăm în fața unor ca
zuri de limitare, de acceptare redusă a unor universuri 
poetice ? Valorile respective supuse analizei nu sînt, în 
poezie, entități antinomice și nici nu pot alcătui singure 
axul primar al creației. Dar ele pot fi într-o operă mai 
intense sau mai estompate și aparțin de ceea ce numim 
caracteristicile unei opere ori ale unui creator. De aceea, 
cercetarea critică insistă tocmai asupra acestor laturi, 
formula utilizată fiind jmpusă de temperamentul autori
lor, de specificul operei in discuție. Nu neglijam însă 
faptul că intenția prefațatorilor volumelor aminliLe » 
fost de a stabili profilurile poeților în discuție. Cititorul 
urma deci să se afle în fața unor portrete critice inte
grate volumelor, definind temperamentul artistic și ca
pacitatea de transfigurare lirică ale autorilor. Dar pro
filul e numai parțial realizat fiindcă, după comentarea 
largă a reușitelor tinerilor poeți, aparatul critic se exer
cită mult mai puțin, chiar vag, în direcția semnalării ca- 
lențelor din respectivele volume. Astfel, Veronica Po- 
rumbacu reduce ceea ce e inconsistent în poezia Vic
toriei Ana Tăușan la „estompare'1 și „miniaturism... dul
ceag", Eugen Simion amintește la Corneliu Șerhan de 
o oarecare inabilitate în exprimare și de „romantism 
fugos" (1), iar Savin Bratu îl absolvă pe Adrian Munțiu 
de uncie deficiențe de ordin tehnic (imagini, ritm, rimă), 
solicitîndu-i doar depășirea „orizontului adolescenței". 
Or. se impunea o mai atentă și detailată analiză în pri
mul rînd a limitelor de experiență poetică pentru ea 
prefața să constituie în același timp și im ghid compe
tent în activitatea de viitor a tinerilor poeți. Cu jiillu- 
cnțe încă neasimilate organic, poeziile din volumul Ca
dențe mai aduc mimarea sensibili lății și a procedeului 
arghezian sau de altă factura, ca în Liniau ;

O alta unilateralizare apare în tendința de a rămîne Ia gindirea critică în sine, 
strict asupra obiectului literar, neiaportînd valoarea lui la cel puțin trei dimensiuni 
obligatorii : opera precedentă a scriitorului, contribuția în familia spirituală similara 
Iui si frontul literar in ansamblu. Așa cum această tendință a apărut în articolele 
de început, cu unele recrudescențe în ultimul timp, la Nieolae Manolescu, critic de 
Indiscutabilă sagacitate, dar pasibil și de narcisism critic.

Este evident că anumite Însușiri personale ale criticilor, pot determina, în grade 
diferite, puterea de acțiune și convingere a ideilor din cronică, dar modul de a 
atnaliza prin inventariere și descriere credem că nu ține pasul cu rezultatele revo
luției culturale, ceea ce, în condițiile de azi ale unei întinse culturi de masă, poate 
părea o subestimare a cititorului, sau o eschivare de Ia opinia critică sinceră și res
ponsabilă. Spiritul partinic, caracterul științific al criticii literare exclud simpla con
semnare a fenomenului, a contingentului, impunînd extragerea a ceea ce este actual ți 
nou, „pentru a vedea în ce măsură acest nou este comunist". (Lenin „Despre caracte
rul ziarelor noastre"). Aceasta presupune eforturi sporite spre a putea descoperi esența 
legitatea în producția scriitorului, înseamnă a-i anticipa viitoarele orbite și realizări, 
Înseamnă a face previziune științifică.

Revenind la problema modalității unei cronici, la procedeul de argumentare utili- 
W — procedeu de care depinde existența judecății de valoare sau mai bine zis cum 
există ea — să ne referim la cronica lui Paul Georgescu (Viola Ronunească nr. 4/1963 
„Universul poetic al Măriei Bănuț*)  despre volumul „Magnet”, în care apar cîteva din 
viciile (calitățile le vom sublinia) semnalate, printre care și aceia al contradicției. Pro
pria argumentare joacă unele feste criticului care, incercînd un unghi de vedere ori
ginal asupra volumului „Magnet", se menține la esențe de gradul întîi. Printr-o recon
stituire migăloasă, nu fără intuiții juste, dar sufocate uneori de imensitatea citatelor 
sau de repetiții, criticul analizează universul poetic al Măriei Banuș in intenția de a 
dovedi continuitatea lui fi < mijloacelor artistic*  cu ultimul volum. Criticul denunță la 
pagina 116: „Ceea ce atrage atenția într-un mod neplăcut, în „Țara fetelor" este 
lipsa totală de idei, de preocupări, care să depășească nivelul senzației". 
Lăiăm la o parte tonul prea categoric al afirmației și trecem la altă ipostază a poeziilor 
Măriei Banuș, cu privire la care exegetul observă; „Procesul de cunoaștere s-a limi
tat la termenul abstract — lără echivalent concret, de aceea numeroase poezii din 
ciclurile (...) exprimă cunoaștere unilaterală, o cunoaștere care nu reușește să devin*  
artistică, adică să se transmită prin imagina concret sensibilă'. Concluzia ? Autoarea 
volumului „Magnet" a fost tot timpul o exclusivistă în procesul de cunoaștere, a 
oscilat între senzația pură și abstracția „fără echivalent concret', cu toate că în urmă
toarele pagini criticul mai face și astfel de afirmații (pozitive) cu privire Ia versurile 
dip recentul volum : „De altfel în formula însăși a poeziei („Poezie*  — „Magnet’’) este 
inclusă păstrarea intactă a senzațiilor''. „Toate aceste exemple dovedesc că mijloa
cele de comunicare ale poetului nu numai că nu au pălit, nu s-au tocit, dar au re\e- 
nit la acuitatea, precizia, și plasticitatea din prima tinerețe". Iar în final, deconcertant : 
„în „Magnet” sc realizează — cu o frecvență necunoscută pînă acum — transmis-» 
ideii prin mijloace specific poetice Si proprii poetei". Adică, rememoram noi, cu în
gusta „senzație” și „unilaterala abstractizare" acuzate de critic. Cronica, astfel, ru 
iot consumul de efort argumentativ, prin versurile extrase, parcă, cu precizia furni
cilor din poveste, se dovedește contradictorie căci aprobă ceea ce a negat.

Dai, cu toate aceste scăpări. Paul Georgescu, critic cu experiență ce o stimăm, a 
dat judecăți de valoare precise in unele locuri și indicații de direcție oportune pen
tru poetă. Exemplar este efortul de a analiza într-o manieră sintetică ultimul volum 
al Măriei Banuș, raportat la producția ei lirică in ansamblu, cît și in contextul feno
menului literar și istoric, Este una din dovezile că criticul nu abdică de la preceptele 
științifice ale analizei literare. Insă neslăpinrea, de astă dată, a materialului abundent 
desprins din versurile poetei a împiedicat vigilența mărită asupra ideilor și argu
mentelor.

De altfel, cronici scrise cu responsabilitate de către critic, ca și de alți confrați, 
majoritatea lor inedite în abordaiea analitica, fac opoziție cu fenomenul ce sare în ochi 
de la o vreme, cind urmărești arhitectura interioară a unor recenzii literare : șablonul 
— altă formă de manifestare pe planul modalității a fenomenului de descripție și chiar 
a lipsei de pasiune critică în dezbaterea opiniilor. Tiparul e simplu. La început 
laturile pozitive ale operei (a se vedea forma ostentativă a unor cronici din „Scrisul 
bănățean”, culminate cu „Limitele unui eseu despre Camîl Petrescu", semnat T. L. 
Biriescu, în care separația aste netă, gen „una caldă, una rece j, apoi cele negative.

Nu pledăm, cum s-ar putea înțelege, pentru o critică literara neconslructivă, exclu
sivistă, ci pentru o analiză în care efortul de originalitate și de creație să elimine pon
cifurile, truismele, stereotipia, care circulă nepedesite de la cronică la cronică, de la 
un cronicar la altul, ca un virus. Sintem pentru multitudinea modalităților — reflex al 
unei gindiri critice preocupate — și nu pentru răminerea Ia alb-negru. Simptomul n 
cuprins șj unele cronici sau recenzii literare din ziarele regionale in care sînt tran
scrise — într-o caligrafie proprie — opinii „împrumutate" și asupra cărora ne propunem 
sa revenim într-un alt articol. Menținută la aprecieri dozate după schema, negative și 
pozitive sau invers, cronica literară este curios redusă de unii critici doar la tălmă
cirea operți, a mesajului implicat, neglijînd valorile ei artistice. Prin adjective ca : 
„scene izbutite*,  ,descrieri remarcabile11, „interesante", „pregnanță artistică” etc... nu 
se poate stabili valoarea estetică a unui volum de versuri sau a unui roman. De fapt, 
aceste noțiuni ca și aproximațiile ce se strecoară prin unele articole „probabil”, „pe 
undeva", „puțintel gratuit", „am impresia", „cam îngust1', „este poate cel mai unitar 
ciclu", „se pare", „cred că este bine să menționăm11 ș.a. devin carențe ale argumentației, 
căci dizolvă aparatura estetică cu care operează criticul, punînd-o sub zodia impre- 
cîziunilor și a cvasi-impresionismului. Am pune întrebarea : de ce la proză nu se 
vorbește de arta prozatorului, în schimb trebuie să credem criticul pe cuvînt cînd 
afirmă că scriitorul e „înzestrat11 și are „forță?” Astfel. în cronica „Farmecul actualității", 
AL Căpraru încearcă să ne convingă că „scriitorul realizează tipuri vii expresive" — scă- 
pînd din vedere că, pe de o parte, a arăta cum realizează scriitorul acestea, spre deo
sebire de alții, este sarcina criticului, și că pe de altă parte o afirmație trebuie argu
mentată. Ion Lungu (tot în „Tribuna") trebuie crezut pe baza principiului scolastic al 
autorității cînd zice cu fermitate : „Obiectul articolului de față (rubrica fiind de cro
nică literară — n.n.) nu ne îngăduie să stăruim asupra laturii comune a celor din urmă 
(1 Purcaru și Paul Anghel, n.n.) și nici asupra particularităților lor personale. Aș vrea 
sa notez că Romulus Rusan (al cărui volum, „Rîul ascuns", a apărut de curînd în Edi
tura pentru literară) este cel mai tînăr dintre ei (foarte important, n.n.) și poate cel 
mai liric". Acest poate nu se convertește în certitudine numai prin afirmația, cîteva 
paragrafe mai jos, că Romulus Rusan este „poetul marilor combustiuni brice

Lipsa profunzimii în analiza critică devine flagrantă cînd afirmațiile unor critici 
se lasă prea mult ajutorate de citate, un fel de substituție comodă a argumentului. 
Forme subtile sau camuflate de clădire a argumentației pot duce cu știința sau nești
ința criticului la apologetism, la raționamente infelectualiste sau Ia criticism, ori de 
cîte ori argumentele nu demonstrează ceea ce se afirmă. Cronica literară Ia volumul 
„Cerul dintre noi' de Ion Rahoveanu, publicată de Tribuna nr. 22/30 mai (Radu Enescu) 
seamănă a laudă fără acoperire, cu toate torsiunile la care supune criti
cul ideile. Bunăoară : „Versurile din „Cerul dintre noi" sînt lipsite de muzicalitate în 
accepția curentă. Ele au in schimb o ritmică lăuntrică și o arhitectonică interioară, abia 
vizibila la suprafață" Urmează demonstrația ? Nicidecum Ce se demonstrează sînt 
tocmai alte forme vizibile la suprafață, pe cind acea ritmică lăuntrică și arhitectonică 
irtfericară rămîn secrete ale criticului.

Nu trebuie să uităm că problemele legate de categoria iormei în opera literară se 
n în egală măsură și pentru critica literară. Atît pentru prima cit și pentru a doua, 

se cere o diversitate de forme, de modalități critice, o evitare a gabaritului comod, 
a unghiului de analiză pedestru, tocmai pentru ca sarcina educativă in cadrul frontului 
cultural să se producă la paritate cu literatura ; daci nu chiar critica literară e che
mată sa fie în prima linie prin posibilitățile ei de polemică directă cu ceea ce e 
vechi.

Mirc«a Nieolae Ruiu

Pe cîmp

DISCUȚII

Pe marginea unor prefețe ale colecției „Luceafărul”

Concursul de creație „Alexandru Sahia“
In cinstea celei de a XX-a aniverstiri a eliberării patriei noastre de sub 

jugul fascist, revista „Clubul**.  Casa centrală a creației populare și Comisia dt 
îndrumare a cercurilor literare de pv lingă Uniunea Scriitorilor, organizează 
intre 1 iunie UK3 1 iulie 19C4 concursul „Alexandru flabia» ai cercurilor li
terare de la orașe și sate.

Organizarea acestui concurs are menirea să contribuie la sporirea numă
rului cercurilor literare în întreprinderi, Instituții. G.A.S., S.M.T., cluhuri, că
mine culturale, case și palate de cultură, precum și la creșterea numărului de 
membri ai cercurilor existente prin «tragerea tuturor elementelor talentate din 
rlnduriie oamenilor inuncll de la orașe »i sate

Concursul trebuie ii stimuleze creația membrilor cercurilor literare 
pentru a realiza lucrări de toate genurile literare, dlud prioritate genului scurt 

Creatorii pot prezenta in concura i poezii, nuvele, schițe, povestiri, portret, 
reportaje, (oiletoane satirice, monologun, dialoguri, scenete (între 5—II pagini), 
programe pentru hrigăxlle artistice de agitație, scenarii pentru filme de scurt 
metraj l.ucrlrlle prezentate in concurs trebuie sfl fie inedite. Ele vor fi pre 
date caselor regionale ale creației populare — prin cercurile literare — pînă Ja 
data de 1 mai list Casele regionale ale creației populare vor trimite lucrările 
literare Casei centrale a creației populare pipă la data de 1 iulie lift-

Rezultatele concursului vor fi publicate In presă in preajma zilei de 23 
August 1SM.

Cele mai bune lucrărj prezentate în concuts de către cercurile literare 
vor fi pramiate Revista „Clubul" va acorda două premii speciale (a iflOO leii 
cercurilor literare ale sindicatelor cu eaa mai hunrt activitate în perioada des
fășurării concursului.

Cercetarea prefețelor ce însoțesc cîteva din ultimele 
volume de poezii apărute în colecția „Luceafărul in
dică o sensibilă oscilare în modul de prezentare a ține
rilor poeți, mai mult, de înțelegere deosebită a misiunii 
„cuvîntului introductiv". Frecvent, în primele volume 
ale colecției prefața se limita la o recomandare pa
tetică din partea unui creator consacrat, care, raportînd 
tinerețea autorului respectiv, specificul vîrstei, la cerin
țele unei arte majore, stabilea linii și puncte de con
trol în luncție de experiența predecesorilor. Ceea ce ni 
se pare neavenit într-un asemenea caz este tocmai ca
racterul vag al prezentării, sau, maj bine zis, general 
valabil. Să precizăm : pornind de la un anume act de 
creație, cu specificul său în ultimă instanță, prefațato
rul nu insistă asupra caracteristicilor acelui tempera
ment artistic, ci se orientează spre surprinderea coordo
natelor care ar trebui să străbată creația tuturor tineri
lor poeți. Cu uncie modificări neesențialc, prefața poale 
figura in fruntea oricărui volum de debut, O asemenea 
prefață, semnată de Eusebiu Camilar, însoțește volumul 
Ini Ion Acsan. Primăvara cosmică. Scriitorul își deli- 
nește elocvent poziția : „D«r scriind despre poeții ti
neri, cred că trebuie să le aducem neîncetat aminte de 
marii deschizători de drumuri, risipiți cu lumina veacu
rilor ; să le arătăm că masa întinsă la care stăm, nu in- 
tîmplarea ne-a întins-o, ci și munca neobișnuită a ma
rilor noștri cutezători, căci așa vom ști să prețuim și 
mai mult ceea ce avem.. u.

Dacă aprecieri de natura celor de față nu constituie 
un gest inutil în actul de îndrumare a tinerilor poeți, 
scriitori, în general, ele se dovedesc mai puțin eficiente 
ca introducere la un volum de debut. O consecventa 
poziție în acest sens ar duce în cele din urmă la apa
riția unor prefețe mult asemăntăoarc sub aspectul con
ținutului și al tonalității. Or, cititorul așteaptă un pro
fil al semnatarului volumului, iar poetul o prezentare a 
creației sale care să preceadă cronica sau recenzia, cu 
atît maj mult cu cit, uneori, acestea întîrzie sau nu 
apar. Revenind la volumul lui Ion Acsan, constatăm că 
unele cronici, fără a se desolidariza de calificativul po
zitiv pe care îl acordă Eusebiu Camilar Primăverii cos
mice, au formulat totuși cîteva rezerve ce ar fi trebuit 
cuprinse și în prefața volumului.

Cercetînd reușitele care-i dan drept tînărului poet să 
solicite adeziunea cititorului, prefațatorul rămîne așadar 
dator volumului și cu analiza critica atentă a tarelor, 
cu scopul de a sprijini efortul creatorului spre elimi
narea incertitudinilor si de a-i indica domeniul propicr 
investigației lirice sau epice. Așa cum am mai spus, o 
asemenea analiză e presupusă — în esență — de natura 
actului critic imilaleraMtatca ncputînd constitui un cer
tificat de garanție al obiectivitătii cercetării. E adevărat)

Fotografia : A. MIHAILOPOL

STIL
ȘI RECEPTIVITATE

O discuție despre diversitatea stilurilor în critică nu poate 
fi decît binevenită, dacă ne gîndim Ia cele cîteva concluzii 
substanțiale pe marginea poeziei sau prozei noastre contem
porane. Prin studii, articole do sinteză, cronici literare sau re
cenzii, criticii tineri oferă jaloane sigure în determinarea par
ticularităților lor individuale. Așa, de pildă, I. Oarcăsu —■ 
care a debutat ca poet — se preocupă în mod deosebit de 
problemele legate de poezie. Criticul clujean, ca orice pa
sionat al profesiei, are verbul acid atunci cînd intuiește arti
ficiul și cald, entuziast ,în fața emoției reale. Cine parcurge 
paginile Tribunei, revistei Steaua sau ale altor publicații 
(Contemporanul. Gazeta literară) îl găsește, prezent cu arti
cole ample și cronici literare unde punctul de vedere e sus
ținut eu franchețe iar mînuirea floretei polemice denota vo
luptate. Intr-un articol, criticul făcea remarca: „Evoluția impe
tuoasă a literaturii actuale, apariția permanentă de noi nume noi» 
maturizarea rapidă a unor scriitori, pe scurt, acest circuit viu, 
dinamic și extrem de intens, care este momentul literar ce-I 
străbatem, ne invită să aruncăm o privire asupra relației din
tre poeți și ciritici, de pildă, spre a vedea în ce măsură vo< 
lumele apărute în ultima vreme s-au bucurat de atenția cu
venită, modul în care critica operativă, foiletoniștii săptămî- 
nali au reacționat la fenomenul actual”. (Tribuna, 20 iunie 
1963). Pentru I. Oarcăsu e ușor să exprime acest deziderat 
întrucît poate fi amintit printre criticii care nu au ezitat 
să-și spună părerea despre numeroase volume de versuri 
apărute în ultimii ani.

Caracteristică pentru cele mai multe din cronicile sala 
este aptitudinea de a schița itinerarii lirice, acordînd un inte
res deosebit evoluției poetului de la o etapă la alta și laturii 
inedite în contextul general al poeziei contemporane. Tn cro
nica la volumul „Magnet” de Maria Banuș. criticul sesizează 
tendința poetei de a relua motive mai vechi, uneori în dauna 
stărilor emotive cu adevărat noi. Aceasta nu-1 împiedică să 
identifice încercări de a părăsi culbecul amintirilor dramatica 
$i de a scrie o poezie pe cele mai acute tenie ale actualității.

De cele mai multe ori, I. Oarcășu preferă situarea în un
ghiul polemic și cronica devine o dezbatere febrilă în jurul 
unui volum. Fără brutalitate. Ion Oarcăsu arată de ce Eugen 
Luca, într-un articol din Via|a romînească (12/1962) se ha
zardează atunci cînd etichetează evoluția poetei ca „plină de 
surprize” (plăcute, firește), volumul „Magnet" rezervînd și 
„revelația” de a vedea autoarea „reînviind, asemenea legen
darei păsări Phenix, din propria-i cenușă”.

La criticul clujean se simte însă dorința de a scruta ad
versarul, introducînd în schimbul de opinii tonul grav, aca
demic. în unele cazuri apar și nume ilustre și citatul cu auto
ritate analogică, introdus cu ostentație. Această ipostază do 
hidalgo literar poate fi ușor părăsită, altfel Iasă impresia re
fuzului aprioric. Numai așa se explică de ce prefețele la co
lecția „Luceafărul" sînt supuse unei adevărate canonade, 
I. Oarcăsu considerînd că proza sau poezia debutantului tre
buie discutate pe larg și în termenii istorici literare. Criti
cul pesemne nu și-a dat scama de coloratura afectivă, de li
niile suple ale crochiului literar indicat să deschidă volumul 
iînărului scriitor.

Pa linia definirii unor poeți, „Profiluri lirice", consacrat 
volumelor semnate de Ion Horea, Ion Brad și Tiberiu Utan, 
atestă capacitatea criticului de a sesiza ceea ce este propriu 
fiecărui autor în parte, posibilitatea de a caracteriza lapidar 
și expresiv. Se simte grija pentru exprimarea cît mai exacta 
si efortul de a comenta atent elementele care alcătuiesc uni
versul poeților. Un exemplu de conștiinciozitate și de gust îl 
constituie cronica la „Ochii" de Leonida Ncamțu. Cu deplină 
obiectivitate, criticul confruntă noua culegere de versuri a 
poetului clujean cu „Cîntecul constelației", volum de debut, 
înregjstrînd ca un fapt pozitiv diversitatea preocupărilor te
matice. Dar după această constatare, I. Oarcăsu stăruie cu 
drept cuvînt asupra unor poeme plate, convenționale, care îi 
justifică această concluzie : „Teroarea clișeului poetic se răs- 
flinge uneori și asupra zonelor specifice lui Leonida Neamțu, 
deci tocmai acolo unde înclinațiile temperamentale, conjugate 
cu existenta artistică demnă de toată stima duc la o crea
ție artistică, originală” (Tribuna. 25 aprilie 1963). în schimb, 
„Manuscris" de Miron Scorobete oferă criticului posibiltatea 
de a discuta un poet care de la primul său volum își anunța 
o evoluție deosebit de interesantă. A fost și opinia celorlalți 
critici, cu deosebirea însă că I. Oarcăsu se desfășoară pe un 
spațiu cu mult mai mare, lăsînd impresia de patetism inu
til.

Lui Ion Oarcăsu îi place să se lupte cu puncte de vedere 
reprobabile, oferă cu tact o serie de argumente și izbutește 
să te convingă pînă la urmă de subiectivitatea unor judecăți 
superlative, ca în cazul schiței „Noapte cu proces” de Radu 
Cosașu („Conflict și personaj", 29 noiembrie 1962). Uneori, 
însă, criticul se grăbește și pierde din vedere calități care se 
cereau subliniate, mai pe larg discutate, ca în cazul volumu
lui „Pietre kilometrice" de Petre Stoica. Criticul urmărește 
prea în grabă evoluția poetului care, de la volumul de de
but, a cîștigat mult în substanță, în maturizarea expresiei 
artistice, ocolind poezia miniaturală, de notație anemică. în 
schimb, în fața volumului ..Creanga de măslin” de Ion Ra
hoveanu, I. Oarcăsu se străduie vizibil să mențină tonul ex
cesiv de elogios, apologetic, chiar atunci cînd îl deservește 
textul poetic. Și, firește, oferă numai un exemplu perempto
riu de subiectivism, de concesie sub impulsul topografiei li
terare.

E îmbucurător însă că de-a lungul unei activități susți
nute Ion Oarcăsu se dovedește de cele mai multe ori obiec
tiv, decis să comenteze fără prejudecăți, la aceasta adăugin- 
du-se preocuparea de a fi cit mai personal, evitînd locul 
comun.

liviu Călin

„In inima mea,
Circe aduna buruieni și ciuta: 
Uită-te, Lună, la brațele alba 
care le-atîrn de umerii zorilor, salbe, 
care alină și iscă dureri, 
care leagănă ziua de ieri, 
să uite bărbatul ziua de ieri, 
și să vrea să ramînă mereu 
pe țărmul brațului meu...“

Alteori, ca și la Ion Acsan, dar cu un plus de intui
ție pentru imagine, descrierea e aridă și sterilă (Sein» 
teile răsuflă...). La Corneliu Șeiban, tendința spre sim*  
plilate în relație cu o insuficientă rigoare formală îl îm
ping spre simplism, spre platitudine ori inconsecvențe 
în ritmul interior al poeziei (Ce cîntec..., Rîde pămîn- 
tul • se bucură). Neurmărind creșterea tensiunii sau, 
cel puțin, menținerea ei cu aceleași mijloace, cu aceeași 
recuzită lirică, poetul ajunge să modifice spre final to
nalitatea poeziei (Mă bucur eti...). Iar afirmația lui Eu
gen Simion, cu privire Ia înrudirea autorului Cuvinte» 
lor pentru mîine cu Labiș, nu se susține decît parțial; 
pe Corneliu Șefban nu-1 caracterizează entuziasmul ex
ploziv, gestul patetic larg sau subtila rezonanță lirică, 
specifice poetului Primelor iubiri. In cazul lui Adrian 
Munțiu, datorită neaprofundării faptului de viață, en
tuziasmul se convertește nu o dată în grandilocvență, în 
patos fals, transfigurarea poetică avînd loc la suprafață 
și discontinuu :

„Vreau să pătrund în halele de beton ale uzinelor
Și să renasc din nou, (!)
Acolo,
Printre roți și oțeluri,
In locurile unde ne risipim din plin entuziasmul.

(Cîntecul orașului de aramă)
Acestea sînt cîteva carențe alo volumelor in discuție, 

unele dezbătute în cronicile sau articolele consacrate ti
nerilor poeți, care se cercau înregistrate și în prefețele 
respective. Fiindcă sesizarea lor nu poate duce la de
mobilizarea autorilor atunci cînd principiul fundamen
tal al analizei rămîne obiectivitatea, investigația lucidă 
și responsabilă. Afirmînd că prefața impune înregistra
rea laturii deficitare a cieației poetice a tinerilor, pre
supunem implicit depășirea fazei de consemnare con
vențională, de înregistrare sumară și pasivă a nonvalo
rilor lirice, a opticii false sau înguste ori a încercărilor 
de convertire a poeziei în pseudoemoție. In limitele a- 
eeluiași spațiu, prefațatorului i se cere o analiză com
plexă a tuturor laturilor fenomenului poetic ce se afla 
în fața unei prime conlruntări cu cititorul.

Mircea Braga



Nikolai Aseev și-atît de simplu:
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„M-am născut la 1 iulie, anul 1894 (sau 93 ; 
părerea mamei fli data din foaia matricolă a 
tatălui meu se deosebesc. In orice caz, nu 
Înainte). Locul nașterii — satul Bagdadi, guber
nia Kutaisi. Gruzia*.

(V. Maiakovski : „En Însumi")

11 POEZIEI
Fratele meu Volodia

Articol
Ludmila Maiakovskaia, sora poetului

MAIAKOVSKI
Nu-ntr-un acces amar, împins 
de grele și tîrzii păreri de rău, 
ori pentru-a îmbuna a lumii gură, 
dar, zic,
decît să sară cine știe 
ce aprigă cădelniță, cumva, 
mai bine-ncep eu cînlecul acesta.

cum
cum
cum
E bine
s-o știe-ntunecațil,
s-o știe luminoșii.
E bine, e nevoie șl e urgent s-o știe,
și pentru că adesea „e vremea sâ...*  se uită .•
• vremea să trăiești,
e vremea-nsămînțăril șl vremea să cosești,
• vremea să iubești și să urăști.

Fratele meu, Vladimir Vladimirovici Maiakovski, 
s-a născut la 7 (19) iulie 1893 — zi care era și ono
mastica tatălui — și de aceea i s-a dat numele de 
Vladimir.

Mama, ca și întreaga noastră familie, își aminteau 
limpede, mai tîrxiu, ziua aceasta. Ea a rămas înti
părită și în memoria mea.

Era o zi însorită, cu arșiță. Pe vremea aceea mă 
pregăteam să dau examenul de admitere la liceul 
din Tbilisi și luam meditații cu învățătoarea mea. 
In dimineața de 7 iulie, cel care s-a ocupat de mine 
a fost tata : el mi-a preparat micul dejun, mi-a con
trolat cărțile și, pe la ora 9, m-a trimis la învăță
toare, însoțită de un brigadier silvic. îmi aduc 
aminte cît de tulburată eram. Cînd m-am întors 
acasă am aflat că la ora 10 se născuse Volodia.

în ziua aceea, tata împlinea 36 de ani. Contrar 
obiceiului, nu se făcuseră nici un fel de pregătiri 
în vederea acestui eveniment Au venit cîțiva bri
gadieri silvici, care l-au felicitat — și pentru ziua 
lui, și pentru nașterea fiului. (în Gruzia, nașterea 
unui băiat era salutată ca un eveniment deosebit).

Tn epoca de care vorbesc, părinții mei — și mai 
ales mama — erau foarte abătuți : pierduseră doi 
băieți, Sașa și Costea, care muriseră de mici. De 
aceea, nașterea lui Volodia le-a adus o bucurie cu 
totul deosebită.

în foaia matricolă a tatălui meu, anul 1894 este 
trecut — greșit — drept anul nașterii lui Volodia.

Această foaie matricolă a fost eliberată de Adminis
trația bunurilor de stat din orașul Kutaisi, fiind în
tocmită, probabil, pe baza indicațiilor date de tata. 
Desigur că a greșit cel care a scris. Mama a desco
perit îndată aceasta și i-a atras atenția tatălui meu. 
„Cine va avea nevoie de această foaie matricolă ?
— i-a răspuns tata. Lucrul cel mai important, pentiu 
copii, rămînc actul de naștere ca atare"...

La biserica din Bagdadi s-a păstrat și actul de 
naștere al lui Volodia, ca și „ registrul de nașteri 
și botezuri". In acest registru, printre cei născuți la 
7 iulie figurează și Vladimir Maiakovski.

Satul Bagdadi se află în Gruzia apuseană, la 25 
kilometri de orașul Kutaisi, lingă șoseaua care duce 
din Kutaisi la Abastumani, și la 17 kilometri de 
Rionghes. Printr-un decret al Prezidiului Suprem al 
U.B.S.S. din 13 aprilie 1940, satului Bagdadi i-a fost 
preschimbat numele în „Maiakovski".

în casa unde s-a născut V. V. Maiakovski (cunos
cută sub numele de „casa lui Kuciuhirze"), la 19 
iulie 1941 a fost inaugurat un muzeu memorial și 
de literatură.

Primii ani ai copilăriei — din 1893 pînă în 1900
— Volodia i-a petrecut la ocolul silvic din Bagdadi 
(locul unde muncea tata), iar mai tîrziu, pînă prin 
1906, venea aici din Kutaisi pe vremea vacanțelor.

Casa lui Kuciuhirze, în care am stat cu chirie din 
1888 pînă în 1898, se afla la un kilometru și jumă
tate de centrul satului Bagdadi, lîngă podul de peste 
rîul Hanis-Țhali. De la pod, spre dreapta, începe sa
tul Nerghisti, iar spre stînga —• drumul care duce

în curtea muzeului. La poalele unui munte înalt 
se ridica întunecată, pe stîlpi de cărămidă, o casă 
din lemn de castan, cu un balcon lung, care avusese 
cîndva scări la ambele extremități. Casa se rezema 
cu spatele în munte. Noi aveam aici trei camere, 
în cea mai mică din ele — cea de lîngă biroul lui 
tata — s-a născut Volodia. Mai tîrziu, proprietarii 
au mutat partea din fund a casei mai aproape de 
șosea. Apoi au mai construit două camere și au 
montat o scară la fațada balconului.

Bogăția și măreția naturii, „stîncile de sute de 
verste", rîurile repezi, cascadele, livezile și 
roditoare, spațiul acesta vast, sugerînd libertatea 
au fost primele impresii pe care le-a primit Volo:

Despre Gruzia, el a păstrat cele mai luminoase ' 
amintiri. In poezia „Vladikaukaz-Tiflis" scrie astfel:

„Eu știu,
sînt o prostie — cdenurilc, raiul !
Dar dacă
ele au fost totuși eîntate,
fără îndoiala ca
poeții s-au gîndit
la Gruzia,
acest meleag încîntator“.
Muzeul memorial ocupa două camere mici. într-o 

cameră mare și în alte două, caro i s-au adăugat — 
și care au fost transformate apoi într-una singură — 
se afla muzeul de literatură. Curtea, în prezent, 
este mult mai mică deeît în anii pe care i-am evocat 
si a fost împrejmuita cu un gard de fier. Un farmec 
deosebit îl dau ogrăzii rîul Hanis-Țhali, care-i șer
puiește prin față, și izvorul de munte, rece și lim
pede, din incinta acesteia.

Căci mai de preț, Ia Maiakovski, 
nu mi se par nici moaștele și nici 
privirea lui
arzînd cu flacără atotcuprinzătoare, 
și mă-nspăimînt
ca nu cumva s-apară, — aici, 
un chip uscat, mal palid, mai puțin 
decît l-a fost
neîncetat clocotitoarea viață.
Acum,
el slă-n perete, sub sticlă, înrămat, 
și din portret se uita ursuz

' vremea, da, sâ răsădim un arbor, 
facem un copil, 
scrim o carte, 
luăm o pușcă, 
golim o cupă, 
mergem la ședințe plicticoase 

șl la ședințe mari, hotărîtoare, 
să stăm de vorbă cu un om, oricare, 
despre ceva, orice, surprinzător, 
ceva frumos, ceva neașteptat.
N-ai fost și tu un om, un oarecare 9 
Dar niciodată omul oarecare.
Poetul e ca omul oarecare, 
dar omul oarecare nu-i 

vină să mi-o spună

•d

od
>d 
ad

Sd
poet 1 
asta, mie I

și din portret se uita 
și încruntat.
Dar unde-i firea lui 
ce peste tot stîrnea 
mișcare și vacarm ?

dezlănțuită
mormîntul luispun, să mergem la

să vedem cum arde, arde pururi, 
spun, să mergem aă-i durăm 
monument

Maiakovski și poezia contemporană
adîncul celui mai impor-

Făcut să fi fost oare _____ ...
din materialul ăsta foșnitor 
pe care biografii-] lasă prin arhive ?
Nu, nu 1 In fiecare nerv al iui 
și-n orice fibră răsuna adine 
marea furtună-a vieții, 
și-l chema 
în jurul lui, pe toți, ca într-un joc, 
în clocotul înalt, mistuitor.

Vladimir

Ciți oameni noi au apărut de-atunei!, 
nici nu-i mai poți cuprinde cu privire< 
necum să-i mai cunoști, ori poate chiar 
cu ei să schimbi o glumă-ntîmplâloare 
Dar el glumea
chiar și cu muntele 'Ai-Petri 
șl-nțelegea adine
sirenele vapoarelor, din larg, «— 
și cot la cot
cu astrul cel mai arzător, 
esența 'densă a Pămîntului 
o bea.
Și totuși, iată, ^ără 'el • ciudat 1 •— 
atltea întîmpldrl și fapte noi *
s-au perindat pe scena-ntinsă-a lumii 
și-a răsunat, 
roiindu-se, deasuprd Barcelonei, 
primul obuz.
$i noi albine fș'l adună mierea, 
reptile noi își pregătesc veninul, — 
dar el, Pămîntul, știe ce-1 așteaptă : 
el va primi ce-i drept să fie-al său, 
după ce linia de socoteală 
va ii trasă
sub pagube și-amărăciuni și chinuri. ■ 
Căci peste-albastrul sur
al apelor afunde
și peste-adîncul minelor fertile, 
va veni el, irezistibil, larg, 
veacu-mplinirilor, 
cînd va fi dulce
$j munca si sudoarea!
Va veni
cu strălucilu-1 chip, pe care doar
din cîntece-l cunoaștem
și-1 chemam
cu buze arse de înfrigurare :
„Slăvitule,
apropie-te, fyino !“..«■
Șl-atuncl,
o, glasul-șoim, nepieritor, 
nebiruit,
va cobor] spre noi, 
șl iar l-om auzi, din nou, aproape, 
întreg mereu, necheltuit
șl tînăr.

1939 1
în romînește do GEO DUMITRESCU

Le 
ca 
Le 
un
cum n-are încă nimeni: 
din cărbune, din struguri virginali 
șl din magnolii de ciment, 
din grîu născut de rîurile-albastre, 
și din benzină, dacă e nevoie, 
din avioane, din hotele, 
ș'r din ziar, din mirosul puternic, 
din mirosul mormîntului lui Heine, 
al lui Baudelaire ?/ al lui Whitman, 
din 
din 
din 
din 
din 
din 
și, mai ales, din culmea asta naltă : 
mulțimea care merge spre-auroră 
în tact de tobe și de revoluții

lata dulce la fereastră, 
jărăgal de brutărie, 
micul matelot murit pe punte, 
chipul delicat și uimitor, 
simplitatea-n veci nemuritoare, 
gravitate,

Mal vreți șl altceva despre Vladimir 9 * 
fAtuncea căutați-1 pretutindeni 
într-un oraș, oricare, 
sau la un sindicat, 
într-o bodegă, 
într-o barcă,
in casa celei mai frumoase, 
la un miting
— sau numai într-o gardă, noaptea — 
cu saltimbancii palizi
șl cu zarzavagioaicele drăguțe, 
acolo, prin piețe sau prin gări, 
prin gările-n mișcare 
și călătoare pururi, 
căutațl-1.
— „Aici o fi. Râul f- 
Și-o să allați: 
cu domnișoara

„Se-nsoară-n clipa asta 
Poezie".

Poezia lui Vladimir Maiakovski este ivită din 
tant moment istoric al umanității, Marea Revoluție din Octombrie, din sub
stanța marxism-leninismului în acțiune, din zbuciumul creator al unei noi 
istorii. Trăind Revoluția, luptînd pentru ea, Maiakovski și-a însușit, în ade
văr, „glasul ei de uragan*.  Cu un gest de titan voios și viteaz, el a înlătu
rat toate zidurile care despărțeau poezia de cele mai arzătoare nevoi ale 
maselor, ale omului. El și-a hrănit versul cu cărbunii aprinși ai ideii și faptei 
revoluționare, cu măreața învățătură a lui Lenin. Prin aceasta el a devenit 
poetul mare și nou care este, personalitatea literară tutelară, — împreună 
cu Maxim Gorki, — a realismului socialist. El se află astăzi permanent ală
turi de generațiile înnoitoare, de fiecare din poeții care adîncesc mesajul uman 
și social al artei, în spiritul combativ și partinic care-i este propriu, — de toii 
poeții lumii comuniste.

Dar Maiakovski este astăzi, în același timp, așa cum s-a numit pe sine, 
la un moment dat, în mod lapidar și profetic, și „șeful secției mondiale de poe
zie". Cu cî! trece 
nă în general apare mal important. Dacă cercetăm, fie și cu un ochi fugar, 
poezia internațională contemporană, văzută în pulsul ei „arterial", adică pur
tător de singe oxigenat (nu în cel „venos", descărcat de oxigen), dacă ne re
ferim la curentele noi ale liricii vremii noastre — existente aproape pretu
tindeni —, din orice punct am porni în susul acestor curente, ajungem la 
Maiakovschi ca la unul din izvoarele lor.

Acea albie poetică actuală, ilustrată de nume ca al unul Eliot, Saint-John 
Perse sau Eugenio Montale, este, în fond, o albie virlualmente 
Apele el, dacă mai au, încă, un debit al lor, acesta e plin de 
aluviuni, care tind să-1 împotmolească complet. Fluviul cel nou, 
ditor, al poeziei contemporane de oriunde, curge pe un alt vad, acela al lui 
Hikmet — Guillen — Alberti — Neruda — Quasimodo — Lundkvist și alții. 
Critica occidentală începe să sesizeze, în sfîrșit fenomenul acesta, vorbind 
cînd de o poezie a „comuniunii umane’, cînd de o poezie „adultă**,  cînd de 
o poezie „voluntaristă" sau „finalistă" și altele. De fapt este vorba de o nouă 
poezie contemporană, de accente diverse, dar de o aceeași direcție, de poe
zia de Ia cîrmă a prezentului, de poezia de mîine.

Unul din promotorii acestor curente semnificative ale poeziei contemporane 
este Vladimir Maiakovski.

Inspirîndu-se din evenimentele revoluționare, Maiakovski a schimbat 
cursul vechii poezii a evazionismului modernist și nemodernist burghez, 
încă în plină eficiență după primul război mondial. El a revoluționat, de la 
fundamentele ei, poezia timpului nostru, a sfărîmat cercul despotic al soli
psismului irationalist și al formalismului gratuit, și, cu un pas uriaș, 
a pus piciorul pe un țărm luminos al poeziei, pe care l-a contra
semnat îndată cu statura Iui poetică (și aș putea spune și fizică) de alt Colos 
din Rodos. El a pășit, cu o siguranță uimitoare, în forul uman în plină fur
tună, a ieșit în mijlocul mulțimii dinamizate, creatoare de noi lumi, s-a așe
zat în primele rînduri ale luptei pentru un nou destin al umanității, alimen- 
tîndu-și forțele șl talentul din idealurile, faptele și victoriile acestei lupte.

Prin aceasta, Maiakovski a redat poeziei epocii noastre demnitatea ei 
de forță istorică și umană, i-a redeschis orizonturile, a așezat-o pe temeliile

vremea, cu atît locul lui în poezia contempora-

abandonată. 
tot felul de 
spornic, ro-

ei social-istorice și revoluționare firești, sporindu-i totodată, cu atît mai 
mult, puterea individuală de originalitate. El a deschis, astfel, vadul larg al 
poeziei realist-socialiste, care, în numeroase forme, și-a făcut drum către 
mase, în Uniunea Sovietică și în alte părți ale lumii.

Procesul acesta de descătușare a poeziei contemporane, la care Maiakovski 
a contribuit din plin, prin depășirea viguroasă și originală a impasurilor con
genitale ale modernismului, și adesea folosind propriile arme ale acestui cu
rent, n-a mai putut fi oprit de nici o recrudescență solipsist-ermetică. Deca
dentismul n-a mai putut pune mîna pe cîrma de inovație în poezie. Adevărata 
lirică de avangardă a devenit cea combativă-socială, cea de spirit maiakovs- 
kian, răspunzînd prin aceasta nevoilor istorice ale lumii actuale, supusă 
unor transformări adinei.

Cum poate fi încadrat, de exemplu, marele moment poetic spaniol, din 
timpul și de după războiul civil, într-o măsură cu Lorca și Machado, pe de
plin cu Hernandez și Alberti și cu cei mai noi, ca Blas de Otero și Pacheco 
— moment care am putea spune că este cel mai de seamă din poezia occi
dentală de astăzi —, altfel decît o nouă orientare contemporană a poeziei, 
într-un spirit maiakovskian ? în acest proces de eliberare a versului timpu
lui nostru, poezia romînească marchează, spre cinstea ei. o contribuție foarte 
timpurie. Versurile de luptă ale lui Mibat Beniuc, poemele de protest si re
voltă ale lui Eugen Jebeleanti. Cicerone Theodorescu. Miron Radu Paraschi- 
vescu, sînt scrise încă înainte de vibrantele poezii combative ale lui Aragon si 
Eluard, care au animat Rezistenta franceză. „Morțil din piața Loreto" a lui 
Quasimodo și toate textele acestui poet, care arată o cotitură sănătoasă a poe
ziei contemporane italiene, au apărut in 1944. Noua orientare a poeziei ac
tuale dă o mare parte din cei mai de seamă poeți ai epocii noastre, ptintre 
care, în afară de cei citați în cursul acestor rînduri, mai reținem poeți ca 
suedezul Lagerkvist, germanul Georg Maurer, portughezii Egito Goncalvez. și 
Natalia Correia, al cărei poem recent „Cîntecul țării plutitoare" dovedește o 
influentă directă a lui Maiakovski, și alții.

Poeții noștri tineri cunosc pe Maiakovski și îl tin în marea cinste care 
i se cuvine prin poziția lui de înainte mergător al liricii realist-socialiste, 
prin locul pe care-1 deține în tabloul poeziei contemporane în general și prin 
marea putere de efect, ca să spunem așa, a contactului direct cu poezia lui, 
contact întîlnit de traducerea în romînește, de o deosebită ținută artistică, a 
operei maiakovskiene în aproape întregul ei. Desigur, forța de creație ca ima
gine și forța de concentrare lirico-epică a gîndirii este la Maiakovski uriașă. 
Ea nu poate fi imitată cu ușurință decît cu riscul de epiqonism. Dar suflul în
noitor maiakovskian, care a străbătut în universul însuși al poeziei din ulti
mele patru decenii, spiritul de partid, ardența lui de comunist și dinamism;il 
și frumusețea morală ale Iui Maiakovski dau impulsul hotărîtor poeziei 
social-luptătoare, caracterului ei uman înalt, nobleței sale ca mijloc de înflă
cărare și transformare a conștiinței omenești. * *"  ’■■■ '■* ’*-=»-
kovskl ca poet, cetățean și comunist continuă 
rilor noștri poeți și să inspire creația lor.

Aceste virtuți ale lui Maia- 
să fie prezente în inima tine-

Dragoț Vrînceanu

Râul Gonzâlei Tunon

CINTEC PENTRU
VLADIMIR

rĂș 1 Ce 9 Păi, 
lntîl șl-ntil că 
e un grenadier ucis, 
poate să fie Simbad șl Vlise, 
o tabacheră a lui Lenin, 
e Shelley care moare înecat, 
înmormântarea lui Eugene Pottier, 
silozurile de pe coasta Argentinei, 
tramvaiul mic de pe colină 
șl-atîtea lucruri încă 1 Mie-ml spuneți ? 
De ce n-ar fi și-o domnișoară 9 
Și cînd Râul va răsări-ntre voi 
cu fața lui de veselă nălucă, 
trist ca un fine, atunci să spuneți: 
— „Dragă Râul, 
mal povestește-ne ceva despre Vladimir J*  
Desigur că Râul o să vă-ndruge 
niște minciuni lnclntătoare. 
O să vă spună cum că-l știe 
pe dinafară versurile toate. 
Dar să nu-1 credeți.
O să vă spună că Vladimir 
la el, Râul, la dînsul se gîndea 
pentru poeții viitorului scriind. 
Dar sâ nu-1 credeți.
O să vă spună cum că are 
iotografia cea mai bună 
(cu dedicație) a lui Vladimir. 
Dar să nu-1 credeți.
O să vă spună cum că el, Râul, 
este moștenitor legitim 
a! hainei în carouri, 
al viorii 
și al logodnicei de lemn.

poezia-i domnișoară ? 
poezia

P R E Z E IM T E R O î IM E Ș T 1
R.S.S. ARMEANĂ •)

I

MAIAKOVSKI
Vladimir Maiakovski, frate, 
destăinuie-mi secretul tău.
Ce le spuneai ?
Ce scăpărări cerești iluminau 
fierbintea-ți frunte fulgerelor gazdă 9 
Șl buzele-ți ca două spade fine 
ce rosteau ?
Și pașii tăi cum răsunau în piețe ? 
Cum se putea ca mina ta s-arate 
inexorabil, în același timp, 
o-pușcă și-o garoafă împreună 9 
Erai întunecai și luminos 
ca orișicare om, la fel ca omul. 
Erai magia, evrika, surpriza.

Dar sâ nu-1 credeți.
Pricepeți cil și cile am pierdut 
cu moartea lui Vladimir ?
Pricepeți cît era de viu
si că prin mine vă vorbește ? 
Să nu mai discutați de poezie, 
dacă rimează, dacă nu rimează, 
dacă e asta, dacă-i aia. 
Oprițl-vă
în sărbătoarea din piață 
si ascultați-mă cu toții: 
El trăiește.

Priviți înalții nouri 
și mai jos, 
mărfare, topoiașl, evenimente 
și revoluțiile.

1941

In romînește de ROMULUS VULPESCU

în revistele din R.S.S. Armeană s-au 
publicat, în ultima vreme, 
mâții și articole privind 
turale și științifice din 
apărut știri referitoare 
consacrate legăturilor de 
tre popoarele noastre.

Intr-un număr al revistei „Literatur- 
naia Armenia" (fascicole 8) găsim o sea
mă de pagini consacrate legăturilor ro- 
mino-armene. Unul din articolele acestui 
număr se ocupă da înființarea filialei ar- 
meano-romîne a „Asociației de prietenie 
sovieto-romînă", filială care a luat ființă 
în 1962 la Erevan.

O inițiativă importantă a prietenilor 
armeni, care tinde spre strângerea legă
turilor noastre culturale, a fost expoziția 
organizată la Biblioteca 
Miasnikian” din Erevan, consacrată cărții 
literare romînetși. Expoziția a inclus și 
imagini despre operele scriitorilor noștri 
din sec. XIX. dar mai ales despre lite
ratura nouă — foarte bogat reprezentată 
— precum și lucrările științifice romînești 
referitoare Ia istoricul armenilor din 
Romînia.

Printre articolele consacrate realități
lor culturale din Romînia — articole pe 
care ne-am obișnuit să le găsim aproape 
în fiecare număr al revistelor din R.S.S. 
Armeană — ne face plăcere să cităm un 
cald articol al lui St. Kurtikian, care con
duce revista „Sovetakan Grakanutiun", 
despre armenologia și armenolagil din 
Romînia. publicat în „Sovetakan Haias
tan" („Armenia Sovietică"). în aceeași 
arie de probleme se înscriu amplele arti
cole ale Iui S. Kolandjan, publicate în re
vista Academiei de științe pentru istorie 
și filologie. Scriitorul Gurgen Borlnn — 
care a șl tradus din literatura romînă In 
publicațiile armene -J face deseori loc, 
în coloanele revistei conduse de el, arti
colelor care se ocupă de tara noastră. 
(Astfel, găsim într-un număr recent o pre
zentare a drumului parcurs de cinemato
grafia romlnească de-a lungul a 50 de 
ani). Prof. Ruben Zarian, directorul Insti
tutului de artă a! Academiei Armene, pu
blică In revista „Sovetakan Haiastan" un 
articol despre întîlnirlle pe care le-a avut 
cu oamenii de știință de la Institutul de 
isteria artei din București, Iar în revista 
„Sovetakan Arvest" („Arta sovietică"^) 
lungi articole eu titlul „Handipumner"

note, infor- 
realitățile cul- 
Romînia. Au 
la manifestări 
prietenie din-

Națională ,,A.

(„Tntîlniri") consacrate aceleiași teme j și 
tot el, în revista „Sovetakan Haiastan" din 
ianuarie 1963. sub titlul „Ruminakan 
patkerner" („Imagini romînești"), își po
vestește călătoria pe care a făcut-o prin 
tara noastră.

Literatura romînă este reprezentată în 
R.S.S. Armeană prin cărți ca „Mitrea 
Cocor" de M, Sadoveanu, „Ruminakan 
patmvacker" („Povestiri romînești"), vo
lum care întrunește schițe și nuvele do 
scriitori contemporani, etc. Din informa
țiile pe care le avem, viitoarele tălmă
ciri se vor îndrepta spre operele lui 
M. Eminescu, M. Sadoveanu, I. L. Cara- 
giale, T. Arghezi. M. Beniuc.

Prof, VLAD BANĂȚEANU

•) Extras din articolul „Legăturile cul
turale romlno-armene — pe care spațiul 
nu ne îngăduie să-1 publicăm In Între
gime — al profesorului Vlad Bănățeanu.

AUSTRIA

Cunoscutul om de cultură dr, Friedrich 
Kollmann — membru al Consiliului parti
zanilor păcii din Austria — Întreprinde o 
susținută activitate pentru promovarea li
teraturii noastre în țara sa. Bun cunoscă
tor al limbii $1 literaturii romlne, dr. 
Friedrich KoIImann semnează traducerile 
în limba germană ale pieselor ..Steaua 
fără nume" de Mihail Sebastian, „Mielul 
turbat" de Aurel Baranga, „Celebrul 702“ 
de Al. Mirodan. Dr. Kollmann tratează, 
de asemenea, cu competentă, problemele 
literaturii romîne In lexiconul vienez 
„Die Weltliteratur". Aceluiași autor ! se 
datorează o serie de articole asupra lite
raturii și altor aspecte culturale din 
R.P.R., apărute în ultima vreme în revis
tele și ziarele din Austria.

JAPONIA

Din îndepărtata Japonie au sosit, recent, 
cîteva cărți, în sumarul cărora am des
coperit nume cunoscute (Eminescu, 
Alecsandri, Coșbuc, etc.) — și cifrul ideo
gramelor japoneze a căpătat deodată o 
anume coloratură familiară.

In ciuda dificultăților impuse de tra
iectoria deosebită a civilizațiilor, Romînia 
și Japonia au început să-și înmulțească

sporadice, de cuÎncercările, altă dată 
noaștere reciprocă.

Succesele romînești . 
faima folclorului nostru, traducerea unor 
scriitori romîni în limbi de circulație uni
versală, au avut ecoul lor în Japonia. 
Așa se explică deschiderea unui curs de 
limba romînă la Tokio, sub conducerea 
profesorilor Harumi Tanaka și Tatiana 
Namura, curs care a dat anul acesta pri
ma promoție. Harumi Tanaka este șl au
torul principalelor traduceri japoneze din 
literatura romînă — clasică și contempo
rană — de care s-a apropiat cu interesul 
specialistului romanist. (Harumi Tanaka a 
absolvit Universitatea din Tokio, secția 
de lingvistică, specialitatea limbi roma
nice, și a scris o teză despre istoria Spa
niei. In prezent este profesor de engleză 
la Universitatea din Rikkio. una din cele 
mai cunoscute universități particulare din 
Tokio).

Entuziastul profesor a tălmăcit în limba 
japoneză, în afara celor două volume a- 
părute recent Ia Tokio, „Antologia poe
ziei universale", (cu o seamă de bucăți 
romînești) și „în tara legendelor" de A- 
lexandru Mitru, schite de B. St- Dela- 
vrancoa („Bunicul" și „Bunica1'). „Lucea
fărul" de Mihail Eminescu (tradus în pro
ză) „Povestea porcului" de Ion Creangă. 
Intr-o altă antologie, de literatură popu
lară universală, sînt publicate, sub sem
nătura aceluiași traducător, basmele „Ti
nerețe fără bătrînete și viață fără de 
moarte" și „Prîslea cel voinic".

Cărțile sosite în ultimul timp conțin un 
element nou : fiecare autor are o scurtă 
notită biografică.

în altă ordine de idei, trebuie amintii

pe planul culturii,

antologia de poezie universală de carecM ____ _____
vorbim — și caTe apare la editura „Hei- 
bonsha" — este consacrată în Japonia. 
Ea se află la cel de-al 15-lea volum — si 
introducerea unui Iot important de poeți 
romîni, alături de marii lirici europeni, 
constituie un lucru demn da subliniat.

Cu cele mai multe poezii traduse figu
rează M. Eminescu : Lacul", „Revedere", 
„Somnoroase păsărele", „La steaua", ,.Ai 
noștri tineri". „Ce-ți doresc eu tie, dulce 
Romînle". Vaslle Alecsandri e prezent cu 
„Steluța" și „Oaspeții primăverii". V!a- 
huță cu „Sonet". George Coșbuc cu 
„Rea de plată". St. O losif cu „C.lntec 
sfînt". Poeziile sînt modelate după tiparul 
ideogramelor japoneze (o poezie de cîte
va pagini figurează în antologie pe un 
colt de pagină) fermeclnd poate, ca si In 
Romînia, pe cititorii japonezi...

Profesorul Harumi Tanaka s-a apropiat 
cu interes și de creația cultă contempo
rană — e adevărat, deocamdată în di
recția preocupărilor lui despre folclor. — 
traducînd „în tara leqendelor" d« AL 
Mitru, a

Traducerile din literatura romînîr . 
vor opri, desigur, aci. Harumi Tanaka are 
în perspectivă alte cărți, iar unii dintre 
cei ce-și dedică efoTlurile învățării lim
bii romlne vor întreprinde, fără îndoială, 
noi tălmăciri. De curlnd. a fost cerul la 
Tokio un nou iot de cărți romînești. prin
tre care „Pădurea spînzuraților" de Li viu 
Rebreanu sl „Enigma Otiliei" de G Că- 
linescu, pentru o eventuală traducere 
)or in Japonia.
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Patra VINTILĂ, Romului ZAHARIA (secre
tar general de redacție).

REDACȚIA , B-dul An. tpitMCU M, ÎS, telefon ll.Sl.Hi ll,M,m ADMmiSTBATLAl SOK»U1 BT. UL UMtOO «.«.«I AbOUim«)t»« 1 Ui > I UțU U UI “ t luni I 8! M - B» »1 ®Pin4S somblnetul poUgr.llo -C... Selnteir.

S, ILIN

A


