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BRĂNCUȘI;
Capacitatea de îndrăgostire 
și de dăruire permanentă 
n-o au decît spiritele superioare 
dublate de naturi puternice, 
glandulare și vitale.
Soarele este 
marele tămăduitor 
al naturii și motorul ei. 
Soarele iubirii îl întrece.

CEZAR BALTAG

Lui lanus Bifrons
Eu mie-mi sînt u grahnic drum 
menit să nu mă mai întoarcă. 
La marginile lui Acum 
un dor de mîine mă încearcă. 
Ard. Roata inimii aleargă ; 
supuse, din al vremii scoc 
curg orele, de teamă, parcă 
să nu-mi oprească umbra-n loc

In mine însumi gravitează 
și se dilată respirînd 
o dublă stea ce-și eclipsează 
din mers nucleele pe rind. 
Cel ce devin și cel ce sînt 
se luminează reciproc : 
două spirale alergînd 
să nu-mi oprească umbra-n loc.

Dă-mi lanus dubla ta vedere 
să pot cuprinde simultan 
interiorul unei sfere 
în ochiul meu artezian. 
Doamnă arzînd, Cassiopee, 
răsfiră-ți pletele de foc 
și ceartă-ți Vămile Lactee 
să nu-mi oprească umbra-n loc.

GH. D. VASÎLE___ Permanență

ROMANUL"
PROBLEMELE SALE ACTUALE
......... ........—................ """ - . ............

Am preferat poezia în locul romanului, din cauza caracterului 
ei insular, mai pujin frecventatâ decît continentele prozei. Dar 
sînt convins că în timpul nostru, cind comunicabilitatea sporește, 
romanul cîștigă față de orice gen literar în raza sa de acfiune. 
De aceea m-a și ispitit în cîteva rînduri și n-am renunfat încă. 
Nu pentru popularitate, căci poți deveni mult mai popular prin 
sport, muzică ușoară sau scandal public, iar acest din urmă gen 
este la îndemîna oricui. Altceva m-a împins către roman.

Te faci, prin roman, mai ușor si de mai multi înjeles, desigur 
tot partial, dar de mai mulfi la diferite niveluri, pe cînd poezia 
(mă refer la cea bună) e menită să vibreze numai la anumite 
lungimi de undă.

Nu-mi ajungea poezia ? Ba da, personal. Dar scriitorul este 
trei sferturi impersonal și numai un sfert personal. Practic nu-și 
mai apar)ine, cînd a devenit scriitor. Ca atare, trebuie să func
ționeze pentru interese supraindividuale. Iar acest supraindividual 
se întruchipează nu numai concentrat, dar și mai masiv în 
proză decît în poezie. Drept care am și publicat primul volum din 
cartea „Pe muche de cuțit", care urmează, condensat, să reapară 
împreună cu al doilea, și „Dispariția unui om de rînd", care ia
răși nu este decît un început dintr-un ciclu, în timp ce m-am apu
cat de alt roman, „Bătrîna", care mi se pare mai caracteristic 
pentru timpul nostru bogat în imprevizibil.

Noi spunem, de obicei, că literatura este reflectare a realității, 
și e just așa. Dar mi se pare că mai just ar fi să zicem că este 
reflectare dialectică a realităților în care se mișcă și trăiește scrii
torul. Căci orice adevărată literatură este în esență o polemică, în 
bunul sens al cuvîntului, cu contemporaneitatea, cu ceea ce în con
temporaneitate scapătă și amurgește. Romanul, azi, îndeplinește 
cu succes această funcțiune, datorită forței sale de pătrundere în 
mase. Dacă n-aș fi convins de caracterul polemic al romanului, ca 
și al literaturii în general, n-aș mai scrie. Mi-aș alege o altă ocu
pație sau aș reveni la profesiunea mea de psihajog sau .la cea de 
biolog. Dar mă consider în polemică," dialectic,s cu timpul meu. 
Fără să mă compar cu ei, căci nu mă caracterizează impertinența, 
și păstrînd în ceea ce privește valoarea scrisului)-meu<propor(iile 
ce i se cuvin în epocă, cred că același sentiment l-au avut Dante, 
Cervantes, Goethe, Dostoievski' și alții. Au polemizat,'cu" alte cu
vinte, deci, și au trecut de la sentimente la acte.

Că dialogul polemic e lent sau violent, n-are importanță, ches- 
tiunea-i de temperament. Dar dacă nu este, nu este nimic. r.

Am polemizat o viață întreagă și-n versuri. Cu atît mai mult 
o fac în piese de teatru sau în proză.

Iar cum scriitorul nu se reprezintă pur și simplu pe sine, fiind 
o continuare și o urmare a ceva nou ce-l depășește, polemica lui 
nu este de la om la om sau de la individ la persoană, ci de la oa
meni la oameni. Oameni ai săi sau care vor deveni ai săi și oa
meni nu ai săi sau care nu vor mai fi ai săi. Aici e un risc în care 
demagogia nu te ajută. Iar hotărîrea trebuie să fie fermă, indife
rent dacă vei fi sau nu vei fi „acceptat".

Ai sentimentul că știi de unde bate vîntul ? Spune-o, indife
rent de consecințele care te pasc. Desigur, nu e greu să spui că-n 

lume viitorul este al socialismului și comunismului (pe mine nu mă 
interesează perioada cînd în galaxia noastră nu va mai fi viață 1), 
dar aceasta se poate spune și-ntr-un articol editorial dintr-un ziar 
sau într-o conferință publică.

în literatură, lucrurile se schimbă. Căci trecerea către socialism 
este o problemă nu delicată și complicată numai, ci legată de du
rerile facerii. Or, aceste dureri ale facerii, extrem de importante 
pentru conștiința omului în devenire, nu le redă nici economistul, 
nici omul care se ocupă de științe sociale, ci, cu precădere și 
aproape cu exclusivitate, scriitorul, iar romancierul în primul rîd.

Jean-Paul Sartre, pe care-l admir nu numai fiindcă este un 
mare scriitor și filozof, ci și pentru convingerea sa că viitorul este 
al literaturii socialiste, a spus că noi aceștia dn țările socialiste 
avem ce spune, dar nu știm cum, pe cînd în țările capitaliste se 
știe cum, dar despre ce-i acolo n-ai ce spune. Cu alte cuvinte, 
am fi rămași în urmă în privința mijloacelor noastre de întruchi
pare artistică. Nu-I contrazic, deși stăm ceva mai bine decît se 
crede, dar nu atît cît trebuie. Tntr-adevăr, noi avem ce spune, iar 
cît avem nici nu se poate spune. în orice caz multe, foarte multe, 
nu ne pricepem să le exprimăm așa cum am dori. Mijloacele 
vechi nu ne ajung pe deplin, dar nici cele moderne.

Aicea s-ar aplica de minune, mutafis mutandis, versurile lui Ion 
Barbu : „Cimpoiul veșted luncii, sau fluierul în drum, / Durerea 
divizată o sună-ncet, mai tare... / Dar piatra-n rugăciune, a humei 
despuiare / Și unda logodită sub cer, vor spune — cum ?“

Nu numai lucrurile s-au schimbat imens după 20 de ani de re
voluție socialistă la noi, ci oamenii, mentalitatea lor, viziunea des
pre lume, năzuințele, șansele lor de devenire, limbajul, ambianța 
istorico-socială, și s-au schimbat în așa măsură, încît oricare dintre 
noi își dă seama nu numai că sarcinile romancierului s-au schimbat, 
sînt altele decît ale unui Liviu Rebreanu sau Mihail Sadoveanu, ci 
că mijloacele acestora, oricît de strălucite și de adecvate ar fi ele 
din punct de vedere artistic, nu satisfac noile cerințe.

Realitățile sociale, omul care stă activ și dinamic în mijlocul 
lor, cer un realism de tip nou, care nu e identic cu realismul seco
lului trecut, născut ca ripostă la exagerările romantismului și la 
deruta lui finală. Iar dacă acestui nou realism îi spunem socialist 
este pentru că el luat ființă sub steaua comunismului, ridicată 

■*  deasupra orizontului vieții din adîncile frămîntări socicle ale ul
timei sute de ani, cu rolul activ al clasei muncitoare și elementelor 
intelectuale celor mai progresiste și mai democratice.

Nu subscriu la ideea unui realism fără limite, dar nici nu vreau 
să-i fac nedreptate lui Garaudy, chiar dacă dînsul ar face-o. Ga
raudy constată cel mult că realismul nu poate fi încorsetat și că 
a ieșit din cadrele caracteristice ale concepției burgheze cu ver
bul a avea;, drept lege fundamentală, trecînd în zona lui a fi și a 
deveni, prin fapte și integrare în colectivitate. Nu-mi aduc aminte 
ca el să se.fi pronunțat pentru ruperea de realități a artistului și 
pentru o artă care se înstrăinează de om, nesocotindu-i năzuințele 
istorico-socialp.

Tocmai în acest sens susțin eu realismul, anume ca o artă iz- 
vorită din realități, reflectare veridică a lor, cu rolul activ al ar

tistului de orice categorie, de luare de atitudine pro sau contra. 
Iar în ceea ce ne privește, pro comunism. încorsetarea aici nu are 
ce căuta. Fiecare, în măsura în care este capabil să se desprindă 
din tipare și șabloane uzate, își găsește modul propriu de întru
chipare artistică, din realitățile personal explorate, conformîndu-se 
limbajului epocii atît cît este necesar de a se face înțeles. De 
cine ? în ce ne privește, de cît mai mulți, căci noi facem o litera
tură pentru largi mase de cititori, în continuă creștere a nivelului 
cultural, deci tot mai exigente și în ceea ce privește limbajul scri
sului literar. Iar acest limbai, în conținutul și forma sa, se cere să 
fie și al epocii și al oamenilor care dau tonul prin faptele și acti
vitatea lor în epocă.

Noul roman nu poate să nu țină seama de orizontul cu raza 
de extindere continuă a omului epocii noastre, cu valorificarea 
forțelor sale interne, aflate în proces de integrare, prin luptă, în 
colectivitate, cu tot mai scăzută semnificație a apartenenței la vreo 
„elită" cu drepturi transmise din tată-n fiu. Calificarea personală 
pînă la gradul de personalitate și înscrierea în traiectoria colectivă 
pînă Ia nivelul celei mai înalte răspunderi sociale devin tot mai 
mult trăsăturile omului contemporan, iar aceasta implică, inevita. 
bil, conflicte, nu rare ori înfrîngeri, dar, desigur, adeseori victorii, 
în aceasta stă secretul universalității romanului din timpul nostru, 
mai mult decît în încercările de inovații formale de ordin tehnic, 
acceptabile numai în măsura în care sînt expresia unui domeniu 
de explorare și a unei mai adecvate posibilități de comunicare 
cu oamenii. Restul e modă, și moda trece.

MIHAI BENIUC

CITIȚI în

N O A S

A N C

Nu se poate să nu ii existat dintotdeauna 
pe acest pămînt bogat în holde și-n dropii; 
nu se poate să nu ii ascultat dintotdeauna 
sunetul lunii cînd despintecă plopii.

I
Nu se poate să nu ii știut dintotdeauna 
Doina Oltului și balada meșterului Manole ; 
nu se poate să nu ii auzit dintotdeauna 
glasul femeii zidită-n firizi, sub cupole.

Nu se poate 1 Ascult vaerul veril-n cîmple ; 
șl el, cu neostenită memorie,
îmi spune că mi-a văzut obrajii adolescenți 
odată, demult, în istorie.

Eram tînăr și semăna cu mine 
și treceam ireversibil spre azi...
...Și aerul m-a privit pînă cînd 
am lunecat pierzîndu-mă în sus printre brazi.

Nu ss poate să nu rămîn cu ochii deschiși 
în aerul și în apele mele — pe totdeauna — 
așa cum imemorial trece prin mari înălțimi 
și prin lacuri de munte, preistorice, luna.

LIVIU CĂLIN

Gravură
de toamnă
Tăcerea ne aruncă pe umeri 
dantela ultimei Ofelii și irunze lungi de brumă. 
Vorbesc doar pașii cu urma lor de elfi, 
și păsările dorm în pdrdesie — 
acolo sînt acum, în cărțile mărunte.
Aud cadențe noi, cuvinte care-ncet 
se sparg pe lama ultimei lumini 
și firul le adună, paingul zilei stinse. 
E o brățară vie sau versul se aprinse ?

ADEVĂRUL

DESPRE

fotbal' Reportaj de 
ROMULUS ZAHARIA



Desen de SILVAN

La prima vedere, volumul Arpegii la Șiret al lui Paul Anghel pare imul 
obișnuit, construit după tipicul știut: reporterul cu caftietul în mînă circulă prin 
Tara Moldovei, ie oprește prin sate, orașe și tîrgurl, se uită în dreapta și-n itînga 
ta căutarea noului. îl „surprinde*,  ni-1 comunică, și pleacă mai departe după alt 
„noa*  pe care iar tl „surprinde*  ș.a.m.d. Așa sînt construite multe cărți de repor
taje care duc cititorii pînă în pragul plictiselii, pentru că le lipsește fie senzaționa
lul faptelor narate, fie puterea de transfigurare artistică. Sau, uneori, și una și alta. 
Dar numai la prima vedere cartea aceasta este un reportaj. Paul Anghel posedă darul 
de a coeea, faptul concret, un aspect din realitate, să zicem un șantier, constituind 
doar „tema dată*.  Imaginația sa bogată colorează impresiile, ridică totul la proporții 
simbolice. Un peisaj nu rămîne un simplu motiv de descriere, ci întocmai ca o stofă 
de calitate, este întors pe toate fețe’?!, pipăit cu delicii de cunoscător oriental, pus „să 
joace*  In luminile cele mai diferite. Astfel, Galațiul este privit întîi de sus, din avion, 
de-la o înălțime cețoasă de unde totul devine „o confuzie de regnuri și geografii*.  A- 
pol, cînd avionul mal coboară, imaginea e potrivită ca o lunetă în așa fel, încît să se 
vadă „în plin soare, într-un vîrtej de flacără albă*.  De aici se trece la istoria bur
gului, — ca și cînd de la înălțime s-ar vedea mai clar nu numai spațiul, ci și 
timpul. Pornind spre Moldova, autorul are prilejul să evoce vechile călătorii spre 
ea, pe drumuri mocirloase, cu căruțe ale căror roate „săreau din hop în hop*.  I se 
pare că vede silueta abatelui Paul de Marenne și recită, în gînd, fraze din Sado- 
veanu: „Oamenii de aici au un meșteșug al lor, domnule de Marenne... Cu el pot 
trece prin complicațiile oricărei călătorii*.

Am Insistat asupra acestor aspecte legate mai multe de tehnica literară pen
tru că ele ne dau cheia înțelegerii mai exacte a cărții, constituie „metoda*  folo
sită de scriitor. Bineînțeles, o mețodă nu la îndemîna oricui, presupunînd cunoș
tințe bogate din domenii foarte diferite, apoi capacitatea de a ști să le dai aces- 
,tor cunoștințe cursivitatea cerută, dar mai ales de a le transfigura și e le încărca 
de semnificații artistice.

Ceea ce conferă o căldură deosebită prozei lui Paul Anghel este suflul poe
tic, lirismul de care autorul, poet autentic, nu se poate despărți. Frazele lui sînt 
uneori emoționante ca niște versuri bune. Comentariile unor fapte „concrete*  
(niște cifre de plan, amănunte legate de un șantier, de o construcție), sînt făcute 
pe baza unor observații de poet. Astfel, la Suceava, notează scriitorul, „e bine 
să sosești dimineața cînd lumina coincide cu cei doi timpi glorioși ai acestei ce
tăți*.  Sau de eseist: „Moldova e o țară de miniatură. Sună mai bine „Moldavia*  
sau „Moldava*,  iar cuvîntul învîrtit ca un disc persan, presupune cizelură fină, 
gingașe, accidente în smalț care sînt munții, prelingeri în lapiz-lazuli — apele, 
pe un fond vegetal de aramă coclită, stropită cu polen de stele și flori. Totul tre
buie să fie foarte armonic, de un perfect și savant echilibru, în care nu încape stîn- 
găcia naivă, dar nici lipsa de vigoare. Vezi stilizarea zimbrului în care, desemnîn- 
du-se puterea ofensivă a unui tînăr stat, se încercuie în dreptul orbitelor blînde- 
țea, se figurează circumspecția înțeleaptă — fiindcă totuși zimbrul e o fiară paș
nică de pășune*.  Caracterizările unor scriitori ai Moldovei dovedesc un acut simț 
al lucrurilor esențiale, darul de a sintetiza, de a găsi o formulă memorabilă. „Ho
gaș ridică dimensiunile în înălțime. Ca să calce mai mult cu piciorul, ca să urce 
cu mai multă osteneală („în Munții Neamțului"), el umflă aprig, din plămîni, dea
lurile umbrite cu brazi, le împinge cu umărul în nori, încearcă să le facă ciclo
pice, plantează pe crestele lor zeitățile Olimpului — și Elada e o țară de minia
tură ! — pentru a putea străbate cei 25 de kilometri de la Piatra Neamț la Tar- 
cău cu senzații de aventură în Alpi". Sadoveanu coboară găleata în vechime, ex- 
trăgînd de acolo „pînă și prundul străvechi, pînă și mîlul primar*  etc.

Pășind cu emoție și gravitate parcă direct pe amintiri, cu sufletul plin de 
ecouri din istorie, Paul Anghel nu uită bineînțeles că scrie pentru oamenii de azi, 
ochiul său este atent mai cu seamă la faptele care vorbesc cel mai grăitor des
pre prezent. Izbutit ni se pare în acest sens capitolul Valea Polimerilor, o „anexă 
la Bacăul industrial*  cum îl numește el, în care cîntă, în sensul solemn al cuvîn- 
tulul, noile așezări industriale de pe Valea Trotușului. Aspectele din industrie și 
agricultură sînt completate cu date de natură cu totul diferită, cum sînt cele 
despre „viticultură, gastronomie, civilizații moldovene". Pentru moldoveni, vinul 
care uneori se găsește mal din belșug de cît apa nu e nicidecum un prilej de be
ții năpraznlce, ci o licoare binecuvîntată care se consumă cu măsură, numai atît 
cît e nevoie pentru a stimula „cheful de a trăi*.  în acest fel autorul scrie cîteva 
pagini strălucite, pline de vervă. Drumurile sale printre dealurile cu podgorii sînt, 
ca la filozofii antici, ocazii de meditație. Niște descîntece vechi culese de la o bă- 
trînă dovedesc o altă preocupare a sa, adîncesc perspectiva investigației „repor
tericești", dîndu-i un ecou frav. Transcriem un pasaj : „Calule, / Murgule (Sau 
Pagule, sau Negrule), / lasă frîul, / na-ți brîul, / lasă frîul tău, / ia brîul meu, '/ 
ia-1 și du-te / pe unde-i punte, / pe unde nu-i punte, / pe la răscruci, / pe unde 
nu-s cruci, / du-te, / iute, / la ursitul care mi-e dat, / de-a fi de-aici din sat, / 
de-a fi în alt sat, 7 de-a fi în al treilea sat, / de-a fi în al patrulea sat, 7 de-a fi 
în al cincilea sat, / de-a fi în șaselea sat, / de-a fi în al șaptelea sat, / de-a fi în 
al optulea sat, / de-a fi în al noulea sat, / de-a fi peste nouăzeci și nouă de sate, / 
să le răzbați pe toate".

Trebuie să remarcăm, de asemenea, acutul sentiment al istoriei, vizibil în 
carte. „Cronologia, spune undeva Paul Anghel, înseamnă acum în noua Moldovă 
supunerea timpului, întindere în vechime și viitor*.  De aceea, propunîndu-și să 
ne dea o Imagine asupra acestei provincii românești, el nu se mulțumește cu sim
ple relatări ori descrieri, ci încearcă niște sinteze. De altfel, totul era aici cunos
cut și Fabrica de rulmenți de la Bîrlad șl Voronețul, și o nouă readucere în dis
cuție la modul literar obișnuit nu ar fi stîrnit interesul scontat Dar a te strădui 
să string! toate imaginile Moldovei, știute din amintiri și din cărți și din istorie, 
să le presezi, am zice, ca pe niște foi de nuc, între pagini, pentru a le vedea mai 
bine nervurile fundamentale — iată un lucru foarte interesant. Și mai e ceva. 
Paul Anghel caută să definească, pe baza unui material bogat și divers, spiritua
litatea moldovenească, profilul ei atît de original în ansamblul culturii noastre, 
în această concepție matură, realizată în mare parte, mi se pare a găsi una din 
calitățile deosebite ale volumului.

Uneori, cînd e vorba de aspecte legate de trecutul unor tîrgurl moldove
nești, Paul Anghel face să sune și o strună satirică, neobișnuită la el, dar foarte 
..de efect". Comentînd un vechi ghid al Bacăului plin de precizări stupide de fe
lul acestora : „De la Bacău, la Capetown călătorul va întîlni mai întîi albastra 
Mare Mediterană cu Delta Nilului, pustiurile Saharei, triburi emigrante de bedu
ini și tuaregi*,  el notează cu maliție : „După cum se vede, Bacăul a resimțit de 
mult nevoia să se așeze precis în spațiu, determinând fără erori distanțele care îl 
despart de Paris, Iași, Sascut, București și chiar Capetown". Chiar și simpla înși
ruire a titlurilor ziarelor băcăoane din trecut produce efecte comice, prin osten
tația cu care numele orașului intră în titulatură : Bacău", „Vocea Bacăului*.  .Cu
rierul de Bacău", „Curierul Bacăului", „Curentul Bacăului", „Gazeta Bacăului*,  
„Telegraful Bacăului", etc. Tonul general al cărții îl dă însă, cum spu
neam, lirismul, contemplarea gravă a vieții, ale cărei semnificații adinei 
știe să le descopere. E drept, uneori scriitorul e tentat să transforme în 
imagini și metafore și lucrurile care se pretează mai puțin la asta. în 
acest caz. gesturile sale rămîn fără acoperire. Frazele pot fi solemne, încărcate de 
emoție la descrierea unei fresce de pe mînăstirea de la Vatra Moldoviței, dar devin 
nepotrivite atunci cînd e vorba de fabrica de lapte din aceeași localitate. Cine nu 
percepe fina ironie secretă ar putea să nu guste nici tonul acesta, parcă de 
odă : „Cineva care aduce într-o eprubetă, din laborator, o probă de lapte poar
tă cu infinită grijă un lichid parcă mistic. Pașii sînt discreți, respirația e filtrată, 
prin tifon. Mîna omului, Impură și terestră, nu atinge nicicum, niciodată, șuvoiul 
cast de lapte ce se prelucrează în retorte, în cazane, în conducte ermetic închise, 
acoperite toate cu straturi izolante, cu un intangibil de cale lactee".

Să observăm că evocînd mereu trecutul, vorbind despre el cu solemnitate, adu- 
cînd aburul legendelor de pe vremea lui Dragoș și Ștefan cel Mare peste siluetele 
moderne ale fabricilor de la Săvinești, Onești, Roman, autorul încearcă totodată și 
procedeul invers : demitizarea trecutului, sulberarea falselor legende. Am văzut cum 
ia în derîdere pretențiile culturale ale Bacăului snob de odinioară, unde versurile lui 
Bacovla nu trezeau nici o rezonanță, orașul fiind ca acele peșteri ciudate în care nu 
se poate produce, oricît ai striga, nici un ecou. Aceeași situație o descoperă și în isto
ria mai apropiată a Romanului, unde erudiția era legată, ca și tămîia, exclusiv de 
biserică : „La Hălăucești nu departe de aici, era un seminar catolic, la Roman func
ționa o fabrică autohtonă de candidați de parohie, și amîndouă întreprinderile furni
zau regiunii capacitatea tehnică supranecesară pentru aprinsul luminărilor în cele 
cîteva auto de biserici, schituri, capele" Vorbind de prezent, autorul combate cu 
aceeași vehemență mentalitatea eronată a unora, anecdotele puse în seama moldove
nilor, oameni care, chipurile, se mișcă încet, vorbesc domol, nu se grăbesc niciodată. 
Avîntul construcțiilor, al industriei de aici este cea mai grăitoare dovadă de nou 
ritm moldovenesc. Acum — arată autorul, pînă și modestul oleacă înseamnă aici 
„oleacă mai mult". Este terenul pe care scriitorul se simte în largul lui. In schimb, 
nu-i prea reușesc lui Paul Anghel unele portrete ale muncitorilor, dialogurile cam 
forțate. Dar toate acestea reprezintă, față de valoarea cărții, amănunte nesemnificative.

Din cele de mai sus aș vrea să reieasă faptul că Paul Anghel nu a compus un 
volum de reportaje, și că el de fapt nici nu e reporter. G. Dimisianu, într-un ar
ticol publicat recent în Gazeta literară, numea scrierile sale cu un termen care mi 
se pare foarte potrivtt: „eseuri deghizate". Intr-adevăr, în proza pe care o practi
că, Paul Anghel face excelente eseuri, îmbinînd cultura aleasă cu talentul poetic.

MARIN SORESCU

palestrica
Este normal șl de așteptat ea o editură cum e eea de cultură 

fizică și sport să nu exceleze în evenimente editoriale ca publicarea 
cine știe cărei noutăți literare mult discutate de critică, ori a unui 
studiu științific de reală eentribuție, ori măcar a unul albnm de 
reproduceri după care să se dea te vlnt mii de amatori, fie pndanțl, 
fie cu un fond serios de cultură artistică.

Este normal sau, In orice caz, scuzabil, pină la dovada contrarie. 
Așa se explică faptul că ne-am obișnuit cn apariții refulate, săltate 
pentru nevoile stricte ale unor sau ale altor categorii de sportivi, 
pentru satisfacerea euriosității publicului larg, pentru populariza
rea vfrfurilor sportive intr-o manieră care subordonează spiritul 
de reclamă carac rului educativ, or pentru punerea cltitomlui în 
teasă cu regulamente șan metode de antrenare in diverse discipline 
sportive. Muncă tenace, onestă șl dusă cu modestie odreia, Inafara 
unor traduceri care nu interesau prea mult publicul nostru amator 
de aport sau ocupau locul unul volum metodic pe care l-ar fi putut 
scrie un autor autohton, nu avem a-1 face imputări.

Șl lată că, deodată, chiar cititorul neavizat, oititorul care nu nu
trește un deosebit interes pentru evoluția editorială a problemelor 
de cultură fizică, rămine impresionat In fața unui volum masiv, de 
o ținută grafică nereprezentind altceva decit forma corespunză
toare unul conținut de Înaltă factură științifică.

A apărut in librării „Palestrica", titlu eu binemeritată rezonanță 
clasică, menit să trezească interesul unor diverse categorii de citi
tori. Tratare sobră, imbinind informația bogată cu ideea generoasă 
de a organiza in mod științific tot ce se știe de la începuturile 
omenirii despre educația fizică, cartea nu se adresează numai oa

menilor de specialitate, numai sportivilor sau studenților de la 
ICEF, cl umple un gol în cunoașterea teoretică a acestei activități 
și pasiuni căreia am fi tentați să-i găsim mai greu atribute inte
lectuale.

fi, așadar, un merit și un succes editorial de prim rang. Valoroa
sa carte a profesorului Constantin Kirițescu, a cărei primă edițio 
apărea cu 20 de ani în urmă, ne este oferită astăzi, după cum ne 
Informează autorul, reorganizată, „restructurată, la baza cercetării 
filat pusă concepția științifică despre lume a marxism-leninismu- 
lui“...

O așezi in raft, făclndu-i loc printre cele menite a-ți completa 
Imaginile despre cultura omenirii, și ie glndești cu satisfacție că 
poți scrie rindurile de față despre un succes editorial, care subli
niate tradiția cercetărilor rom&nești din acest domeniu.

CORNELIU LEU

P.S. „...oale os urmează", din titlu, se referă la bucuroasa con
statare că „Falestrlcii" 11 urmează in această editură și alte volume 
remarcabile. Cităm ,Jocurile olimpice de-e lungul veacurilor", de 
Victor Bănciulescu, carte deosebit de interesantă, împletind încer
carea de a face schiță de Istorie, cu anecdotica reportericească șl 
organizarea materialului informativ in date statistice de real In
teres.

Este un volum atrăi tor, bine conceput, șl, mal ales, evitlnd 
ocazionalul, așa cum urăm editurii să ne ofere cit mai multe.

JUDECĂȚI CRITICE PRECARE
Sărbătorirea a 20 de ani de la Eliberare 

a prilejuit, cum era și firesc, apariția în mai 
toate publicațiile noastre literare a unor 
sinteze asupra literaturii române contempo
rane.

Fenomenul se explică și prin aceea că 
însăși dezvoltarea rodnică a literaturii 
pusese la ordinea zilei, cu necesitate impe
rioasă, apariția unor studii ample de ge
neralizare. Efortul unanim de a realiza 
bilanțuri în toate domeniile muncii noastre 
a avut darul să-i stimuleze și pe criticii 
noștri. Preocuparea lor este pe deplin lău
dabilă, atîta timp cît astfel de sinteze reu
șesc să dea o imagine reală a succeselor 
literaturii noi, să descopere cauzele unor 
eșecuri și scăderi, să fructifice o experiență 
unică în istoria literelor românești, să deli
miteze principalele direcții ale fenomenului 
literar actual.

Nu ne îndoim că o asemenea premiză a 
stat și la baza cercetării întreprinse de cri
ticul Paul Georgescu In studiul „O privire 
asupra poeziei noastre contemporane" 
apărut în Viața rominească nr. 10. Intenția 
criticului se și realizează pe alocuri, cîteva 
din succintele caracterizări ale unor poeți 
fiind judicioase, nelipsite de interes. Criti
cul desprinde și o anumită tendință a 
poeziei contemporane — cotidianul, sub 
semnul căreia s-ar înscrie, după părerea sa, 
poeți ca Maria Banuș („reprezentanta de 
frunte a poeziei cotidianului"), Nina Cassian 
(„poetă a cotidianului citadin"), Veronica 
Porumbacu („care devine tot mai mult o 
poetă a citadinului"), Leonida Neamțu (care 
și sl dă „impresia unui poet al cotidianu
lui'), Aurel Rău („poet sensibil al cotidia
nului, vibrînd delicat în fața realității con
temporane'), Florența Albu (care reușește 
„să creeze o atmosferă gravă din ele
mente ale cotidianului") și Petre Stoica 
(„un talentat poet al cotidianului"). Chiar 
și Miron Radu Paraschivescu („glorifică 
viața de fiecare zi“. „ekaltă viața coti
diană"), Geo Dumitrescu („face parte din 
familia poeților ce descoperă miracolul 
cotidianului") și Gheorghe Tomozei („cîntă- 
reț al cotidianului") pot fi Încadrați în a- 
ceastă miraculoasă formulă a poeziei coti
dianului.

Primul lucru care te izbește în mod neaș
teptat la lectura acestui studiu este mai 
ales caracterul de improvizație t aserțiunile 
sînt făcute în pripă, de o superficialitate pe 
care n-o merită un capitol atît de complex 
și important al literaturii contemporane cum 
este poezia. Ceea ce criticul Paul Geor
gescu numește „o privire asupra poeziei 
contemporane*  s.ar putea intitula mai 
curînd, cu o expresie a cărturarilor de la 
începutul secolului trecut, o „repede ochire" 
asupra poeziei contemporane.

Referirile de ansamblu Ia poezia contem
porană, generalizările, se reduc, de fapt, la 
constatările destul de comune cuprinse în 
preambulurile capitolelor studiului.

Să vedem însă și despre ce generalizări 
e vorba, chiar în cele 60 de rînduri cîte 
sînt rezervate acestui aspect Descoperim 
că trăsăturile poeziei noastre se reduc la 
„fecunditatea necunoscută altor epoci" (ca. 
racteristică generației vîrstnice care a reușit 
să se regenereze (? I) artistic după Eliberare, 
căpătînd o nouă tinerețe), optimismul, avîn
tul si luminozitatea (poeților tineri, n.n.) și 
„fertilitatea extremă a celui mai nou val de 
poezie" (promoția lui Nicolae Labiș, care a 
crescut și s-a format în patria noastră 
socialistă).

Capitolul în care sînt caracterizați „cei 
mai tineri poeți" e foarte redus, deoarece 
fantezia celor mai tineri „e în fierbere și 
universul artistic nu s-a constituit". Numai 
că pe spațiul a mai puțin de o pagină și 
jumătate sînt îngrămădite, printre date de 
naștere și titluri de volume, numele a 31 de 
poeți printre care Nichita Stănescu, Cezar 
Baltag, Ion Gheorghe, Miron Scorobete, Flo
rența Albu, Ana Blandiana, Ion Alexandru, 
Mihai Negulescu etc. De o atenție similară 
se bucură și o seamă de poeți din genera
țiile mai vechi al căror univers artistic nu 
se poate spune că nu s-a constituit.

Tocmai de aceea, parcurgînd înșiruirea de 
„fișe" întocmite atîtor poeți, gîndul te duce 
Ia cronografele de început ale literaturii 
noastre, sau la sintezele școlărești destinate 
altădată elevilor comozi care se pregăteau 
pentru examenul de bacalaureat. Paradoxal 
este faptul că însăși mulțimea datelor de 
care uzează criticul în cercetarea sa 
ascunde o lipsă de informare inexplicabilă. 
Aflăm astfel că primul volum tipărit de 
Cristian Sîrbu a fost „Tablouri și cîntece 
din călătoria mea", apărut în 1938, și nu 
„Pași spre lumină" (1935), cum bine se știe ; 
că anul apariției „întoarcerii armelor" a lui 
Mihu Dragomir este 1953 (cînd în lealitate 
este 1959), iar volumul „Aventuri lirice" al 
lui Geo Dumitrescu, pentru care a primit 
„Premiul Uniunii Scriitorilor" pe 1963, este 
trecut printre cărțile anului 1964.

Mirarea noastră e și mai mare cînd prin
tre „cei mai tineri poeți" alături de Ana 
Blandiana, Ion Alexandru sau Adrian Pău- 
nescu întîlnim nume ca Vasile Nicolescu 
(care a debutat în 1946 cu placheta „Litur
ghii negre"), Violeta Zamfirescu (autoare a 
7 cărți) sau Mioara Cremene (debutantă ca 
scriitoare pentru copii încă din anul 1951). 
Tot așa, la capitolul „Contribuția generației 
vîrstnice" figurează George Demetru Pan 
(născut în 1911), în timp ce numeroși alți 
poeți, de o remarcabilă notorietate în lite
ratura dintre cele două războaie mondiale 
(M. Beniuc, R. Boureanu, M. Banuș, E. 
Jebeleanu, Miron Radu Paraschivescu, Ci
cerone Theodorescu, M. Breslașu, Dumitru 
Corbea etc.) aparțin perioadei numită 
„noua poezie". De reținut în plus amănuntul 
că George Demetru Pan n-a publicat nici un 
volum de versuri înainte de Eliberare, 
prima sa culegere antologică „Umanitas” 
apărînd în 1963. O recenzie a ei a apărut, 
de altfel, chiar în Viața romînească nr. 
9/1963. Dacă aducem în discuție acest 
exemplu e pentru a demonstra că înca
drarea unuia sau altuia dintre poeți intr-o

anumită perioadă a istoriei literare este, nu 
o dată, făcută după criterii arbitrare.

Inexactități supărătoare apar și în critica 
textelor, nu numai în informare. Printre 
poemele lui Ion Brad este astfel citat un 
volum cuprinzînd numai versuri lirice, iar 
ciclul „Cronică transilvană" este carac
terizat drept „un elogiu patriotic al belșu
gului socialist". Dar să deschidem volumul 
lui Ion Brad „Cu timpul meu", la ciclul 
„Cronică transilvană". Poeziile evocă, în 
mare parte, o stare exact contrară celei 
indicată de critic : tristețea și durerea 
apăsătoatefiMre domneau in satele transil
vane în pHpada asupririi fasciste, cu ecou, 
rile lor Wînci în sufletele și conștiințele 
oamenilor, precum și lupta împotriva cotro
pitorilor f^ciști, eroismul ostașilor români. 
Să dăm riKiai două citate, spre edificare, 
din primari ultima poezie a ciclului :

Cocoșii s-au sculat devreme. 
Soarele-i ca un soldat nedormit 
Peste sat planează numai blesteme, blesteme, 
Peste cîmp o liniște grea de granit.

(Dimineața)

Cățeaua mitralierei a turbat 
Cernite curcubele-s obuzele pe sat. 
Caută inimi gloanțele de parcă 
Ar vrea cu ele-n cioc să se întoarcă 
Asemeni corbilor la cuiburi seara. 
Beau ochii apa cerului, amara.

(Jertfă).

Asemenea erori, nu puține la număr, ni 
se par de neconceput, mai ales într-o 
cercetare care pune atîta accent pe facto- 
logie, pe excesul de date. Excesul acesta, 
vrînd pesemne să țină adesea locul judecă
ților estetice, merge pînă acolo încît la 
Demostene Botez ni se precizează că la 
Eliberare împlinise 51 de ani, deși într-o 
paranteză anterioară aflasem că poetul s-a 
născut în 1893, deci trebuia efectuată o ope
rație aritmetică la îndemîna oricui. Super
ficialitatea se face și mai puternic simțită 
în aprecierile nenuanțate, în stilul cu totul 
neîngrijit al articolului. Eticheta de „poezie 
a cotidianului*  lipită fără discernămînt unui 
număr de 10 poeți, atît de deosebiți între 
ei, e un fapt care subminează încrederea 
noastră în seriozitatea exegezei critice. 
Demostene Botez, de pildă, ne apare în pe
rioada dintre cele două războaie doar ca 
un „poet al tristeților provinciale și al sen
sibilităților mortificate", criticul uitînd 
pesemne placheta de debut „Munții", pre
fațată de G. Ibrăileanu, plachetă ce conține 
versuri patetice de un patriotism fierbinte. 
Universul creației de după Eliberare a 
aceluiași poet este definit în termeni de o 
monotonie lexicală școlărească : „El (poetul 
— adăugirea ns.) cheamă la luptă pentru 
pace („Tu ce-ai făcut î’, „Pămîntul grăi"), 
slăvește memoria eroilor comuniști („Acesta 
e Ilie Pintilie"), cîntă noua viață din gos
podăriile colective („Metamorfoza", „în 
grădinărie', „Cules de vii la colectivă"), îi 
cheamă pe poeți în mijlocul vieții („Poezie 
în toate"), îi sfătuiește pe tineri să scrie 
despre oamenii noi, pentru oamenii noi 
(„Ștafeta generațiilor")".

Asemenea exprimări stereotipe, lipsite de 
orice nuanțare, revin aproape în fiecare 
pagină. Chiar în paragraful următor, dedicat 
lui George Călinescu, a cărui poezie impune 
o analiză subtilă și diferențiată, aflăm că 
poetul cîntă bucuriile simple, laudă recol
tele, laudă obiectele și din nou cîntă (de 
data aceasta macrocosmosul și microcosmo
sul). Alteori, raționamentele amintesc de lo
gica rizibilă a unor personaje caragialești : 
„Vechiul e ridicol, fiindcă vremea merge 
Tot înainte" (p. 121) sau „Rezultă că 
poetul ne aduce în față imaginea trecutului, 
atît pentru a ne arăta cît de mult am mers 
înainte, cît și pentru a ne spori dorința de 
a ne îndepărta și mai mult de el", (p. 123). 
Modalitatea folosită de critic, frecventă în 
analiză, este rezumatul tematic, inventa
rierea de titluri, referirile unilaterale la 
conținutul poeziilor. Chiar si rezumările, 
așa cum s-a văzut din exemplul citat privi
tor la Ion Brad, conțin denaturări. Sîntem 
de aceea îndreptățiți să împărtășim părerea 
poetului Victor Felea care, într-un articol 
apărut nu demult în Gazeta literară, îi 
reproșa lui Paul Georgescu lipsa de grijă 
pentru nuanțarea expresiei critice, platitu
dinea stilului.

Uneori, în cuprinsul „fișei" aceluiași 
autor (în cazul de față Nicolae Labiș), for
mulările se repetă aproape neschimbate, la 
distanță de numai cîteva propozițiuni. 
Citim astfel la pag. 144 col. 2 : „Poet, la 
început al naturii, al munților cu codri și 
pîraie iuți și reci, el devenea tot mai mult 
poet al naturii umane și al privirii lucide 
asupra propriului său tumult". Iar mai jos, 
pe aceeași coloană, propoziția este reluată : 
„Poet al naturii, el devenea însă tot mai 
mult poet al naturii umane, al pasiunilor, 
dar și al privirilor lucide asupra propriului 
său tumult", „Nuanțările" care au survenit 
în această apreciere se limitează la elimi
narea cîtorva cuvinte din prima variantă a

propoziției și la introducerea a două con
juncții adversative identice („însă", „dar") 
și a cuvintului pasiuni.

Nu o dată criticul, spre a suplini lipsa 
unor observații personale, apelează la citate 
din studiile altor exegeți. Soluția nu ar fi 
prea supărătoare, dacă în anumite cazuri 
citatele nu ar ocupa o parte însemnată din 
spațiul acordat analizei. Din cele 82 de rîn
duri cîte cuprinde paragraful despre Lucian 
Blaga, 55 sînt citate extrase din articolele 
lui Ov. S. Crohmălniceanu, George Ivașcu 
și Lucian Blaga însuși. Restul de 27 rînduri 
îl ocupă datele biobliografice și... judecățile 
estetice ale criticului.

Insuficientul efort de cercetare atentă șl 
pertinentă se soldează cu prezentări sche
matice, care sărăcesc îngrijorător meritr'e 
reale ale unui număr considerabil de poe,’ 
printre care Eugen Jebeleanu, Cicerone 
Theodorescu, Radu Boureanu, Ion Vinea, 
Victor Eftimiu, Mihu Dragomir, Victor 
Tulbure, George Lesnea, Nicolae Tăutu etc.

Deficiențele de metodă se conjugă uneori 
cu erori de concepție, în virtutea cărora 
sînt expediate cu ușurință opere care con
stituie momente însemnate în evoluția poe
ziei noastre în ansamblu și a unor poeți 
în parte. Celor două poeme epice ale lui 
Eugen Jebeleanu („Bălcescu" și „In satul 
lui Sahia") li se reproșează mai ales faptul 
că sînt niște „descripții versificate", că în 
ele predomină prozaismul, reportajul versi
ficat. Imputările de acest gen sînt extinse 
și la lirica lui Jebeleanu, unde sînt amen
date versurile retorice, discursive, excesul 
de imagini care acoperă înțelesul, retoris
mul discursiv, abundența de imagini crls- 
pante, descriptivismul și exasperarea Ia 
rece.

Interesant că acest atribut, „exasperarea 
la rece", revinue și în caracterizarea lui 
Mihu Dragomir, alături de „retorism decla
rativ", „versificări plate". De altfel, acestui 
poet atît de complex i se recunosc reușitele 
numai în două direcții : pastelul și evocarea 
lirică. Se trece astfel sub tăcere faptul că 
de la Mihu Dragomir ne-au rămas unele 
dintre cele mai vibrante pagini închinate 
aspirației omului de a cuceri cosmosul, ver
suri de un patetism sincer închinate patri
ei, precum și strălucite tălmăciri din Poe 
sau Maiakovski. Lui Ion Vinea, poet al că
rui unic volum antologic, cu multe piese 
inedite, scrise în ultimii ani, a apărut cu 
cîteva luni în urmă, i se rezervă două rîn
duri : „Ion Vinea (1897—1964) își tipărește 
un volum antologic — Ora ftntînilor (1964)*  
în ceea ce privește pe Victor Tulbure, cri
ticul, trebuie să recunoaștem, e și de data 
asta consecvent pe vechea poziție de mini
malizare a poeziei acestuia, redusă la uni
versul agrar și vegetal. Ce-i drept, i se re
marcă „obîrșia literară în tihnita poezie a 
belșugului a lui Ion Pillat cu influente din 
„Poemele simple" ale lui Zaharia Stancu 
(fără amărăciunea acestora), cu accente be- 
niuciene (fără violența acestora)".

Departe de noi gîndul de a cere criticului 
să zugrăvească tabloul poeziei contempo
rane în culori trandafirii, să atenueze latu
rile mai puțin valoroase sau de-a dreptul 
lipsite de orice calitate artistică.

Dar asemenea drastice judecăți nu sînt 
dictate de un spirit critic foarte selectiv, 
fiindcă nu este greu de observat că această 
exigentă încetează subit să se mai exercite 
atunci cînd e vorba de așa numita poezie a 
cotidianului. Subiectivismul în aprecierea 
unor tendințe și personalități poetice nu 
poate decit să știrbească rigoarea științi
fică și receptivitatea artistică ce trebuie 
să-1 călăuzească pe critic în realizarea unei 
sinteze asupra poeziei contemporane.

Erorile semnalate le-am fi putut ignora 
dacă ele n-ar fi fost de natură să deforme
ze imaginea poeziei noastre, să o prezinte 
unilateral, să minimalizeze vizibil unele 
succese.

Sînt estompate astfel particularități Im
portante ale poeziei, se uniformizează indi
vidualități artistice, se manifestă neconcor- 
danțe inadmisibile între valorile rale ale 
poeziei noastre și echivalențele lor în sfera 
judecăților critice. îndeosebi în rîndurile 
celor tineri, poeți și cititori, asemenea sin
teze deficitare sînt primite cu o legitimă 
nemulțumire, mal ales atunci cînd poartă 
girul unei reviste de prestigiul „Vieții ro- 
mînești".

Se ivește de aceea, în mod firesc, între
barea : cui îi servesc astfel de judecăți cri
tice precare ? Maturitatea literaturii noas. 
tre impune, prin forța lucrurilor, o analiză 
temeinică a drumului străbătut.

întimpinarea noastră și-a propus așadar 
să sesizeze asemenea inadvertențe într-un 
moment cînd mulți dintre criticii noștri sînt 
animați de dorința salutară de a valorifica 
moștenirea literară a celor douăzeci de ani 
de literatură nouă. O largă confruntare de 
opinii pe această temă nu poate decît să 
ajute la stabilirea unor puncte de vedere 
cît mai științifice și mai rodnice.

NICULAE STO1AN

In vederea comemorării a 75 de ani de la moartea ma
relui scriitor Ion Creangă, clasic al literaturii romine, Con
siliul de Miniștri al R. P. Romine a aprobat printr-o hotă- 
rîre instituirea unui comitet național și un plan de măsuri 
privind organizarea acestei comemorări.

Planul de măsuri prevede ca între 13—20 decembrie 
1964 Comitetul de stat pentru cultură și artă, Academia R. P. 
Romine și Uniunea scriitorilor să organizeze în colaborare 
cu alte instituții culturale „Zilele Ion Creangă", în cadrul 
cărora se vor desfășura acțiuni menite să contribuie la adîn- 
cirea cunoașterii și studiului operei lui Ion Creangă, la răs- 
pindirea în cele mai largi mase populare a valoroasei opere 
a marelui povestitor, ca directă emanație a geniului artistic 
al poporului romin.



DICȚIONAR DE ISTORIE LITERARA

MIHAI
NEGULESCU

Cartea de început a lui Mihai Negulescu, Nopțile 
orașului meu, nu e lipsită de prospețime. Prin multe 
poezii, seva lirică circulă sensibil.

In „dobrogenele" sale, de pildă, poetul percepe, din
colo de aparenta liniștită nocturnă a porturilor, a de
barcaderelor, un flux neîntrerupt al muncii : Ci iată, 
deodată cum bate luna-n val, i un brîu ușor de umbră 
învăluie barcazul ; / și parcă-auzi, deasupra vagoane-n 
ritm egal / frenetică maree de fier, de la Palazu... // 
Din port, sau de pe fluviul ce unduie tihnit, / tresar 
tirziu departe, mănunchiuri de țignale... / Și, sub mi
rajul serii de-acum, pornești grăbit : / parcă te-ar 
cere schimbul de noapte, la furnale. (Miraj).

Negulescu este printre puținii poeți tineri care cul
tivă o imagine nocturnă a peisajelor. El explorează 
cu interes contradictoria liniște a nopților, care, din 
punct de vedere artistic, sporește sugestia mișcării 
fenomenelor și a sentimentelor.

Aparentă, așadar, este și liniștea orașului industrial, 
în Liniștea orașului meu. cadrul fizic e notat expre
siv, (Noaptea sare de la ultimul balcon, / risipindu-se 
ca o aromă înstelată, ca un abur de aur / peste litere
le de tipar al străzilor frînte, / peste liniștea parcului 
strivită de arbori bătrîni, / peste cuvintele mele, / 
pietoni între zi și amurg, / treci nd prin dreptul vitri
nelor mari, / atrași de vocala imaculata a neonului > 
și de exclamația tutunie a pârului fetelor...), potențat 
apoi printr-un cadru psihic personal : Pot arăta
orlșicui / această confluență continuă. / această gra
vură a lunii, a nopții, a sîngelui meu. / acest însemn 
al noilor certitudini, vibrînd / în liniștea muncii, în 
liniștea prietenilor, / erupînd, ca un cîntec vrăjit. / 
în pîine, în vin. în sărut... Uneori, însă, pe parcursul 
coloanei prozodice, tensiunea slăbește, întrucit, pără
sind sugestia cu implicații etice, poetul precizează 
inutil : orașul e viu, orașul e tînăr, i pașii lui nu 
amorțesc niciodată ; / orașul călătorește în troleibuze, 
tramvaie, taxiuri / și respiră liniștit lîngă mașina de 
tors etc. etc... Adaug la această observație constatarea 
că uneori poetul „piruetează44 la suprafața unor pro
bleme și aspecte contemporane, mizînd prea mult pe 
afirmarea lor (Stanțe de seară, întrepătrunderi) sau 
abuzează de elemente metaforice ca : azur, contur, 
maree, geometric ș. a. Dar, talent laborios, Mihaj Ne
gulescu Justifică așteptarea celui de al doilea volum, 
din care, desigur, nu va lipsi remarcabilul poem Poar
ta de pe Mara (Gazeta literară, nr. 47) — indicator pre
cis al nivelului actual la care a ajuns lirica sa.

După titlu, cel puțin, (Rapsodie în Oaș), te aștepți 
ca maniera reportajelor lui M. Negulescu să fie una 
poematică ; paradoxal însă, reporterul neprofeslonist, 
poetul în documentare, narează impersonal instantanee 
din Țara Oașului, pe măsură ce înaintează la bordul 
mașinii ori pe jos, îu aceste părți ale țăill noastre 
puțin cercetate de llterați. Poezia pe care o așteptai 
nu Izvorăște din comentarii, ci din materia culeasă 
din această inepuizabilă arhivă a folclorului transil
van. Autorul e mal degrabă un anchetator etnografic 
și un sociolog, un culegător de folclor, ipostaze în care 
se complace cu voluptate. El are simțul policromiei 
și al nuanțelor, atît în descrierea portului oșenesc, 
a obiceiurilor noi șl vechi, cît și în pătrunderea șl co
mentarea psihologiei țărănești.

Cartea, în ciuda paginilor convenționale și superfi
ciale în informație, cuprinde un caleidoscop de mo
mente ale noii vieți oșenești, relevate prin antiteze, 
uneori abil construite, lipsite de ostentație didactică.

Pentru M. Negulescu, cartea cu reportaje (Rapsodie 
în Oaș), precum și versurile pentru pionieri (Jocul 
soarelui) alcătuiesc, am putea spune, trepte și antici
pații alo volumului său de maturitate lirică. Jocul 
soarelui, cu vădite calități muzicale, l-a îndreptat spre 
simplitate, iar Rapsodia l-a pus în mijlocul unor mal 
bogate „confluențe" tematice.

M. N. RUSU
SCRIERI :

Nopțile albe ale orașului, 1962 ; Jocul soarelui, 1962 ; 
Rapsodie In Oaș, 1963.

SCRIERI DESPRE :

Al. Philippide despre Mihai Negulescu în volumul 
Studii și portrete literare, EPL, 1963 ; Mihu Dragomir, 
Tinărul scriitor, 3/1956 ; Matei Călinescu, Gazeta lite
rară, 50/1961 ; Vasile Nicolescu, Luceafărul, 1961 ; Ov. S. 
Crohmălniceanu, Gazeta literară, 17/1962 ; Marin Bucur, 
Luceafărul, 17/1962 ; Ion Oarcăsu, Tribuna, 15/1962 ; 
Ilari Deșliu. Scîntela tineretului, 1962 ; N. Manolescu, 
Contemporanul, 1G/1962 ; N. Ciobanu, lașul literar,
5 1962 ; Eugenia Tudor, Gazeta literară, 11/1962 ; H. Țu
gui. Scrisul bănățean, 5/1962 ; V. Felea, Steaua, 7/1962 ; 
L. Raicu, Viața romînească, 7/1962 ; I. D. Bălan, Lu
ceafărul, 3/1964 ; G. Dimisianu, Sclnteia, 22 I 1964 ; Ho- 
rla Zilieru, lașul literar, 1963 ; M. Tomuș, Steaua,
6 1963; C. Cubleșan, Steaua, 4 1964 ; T. L. Birăescu, 
Orizont, 4/1964.

VASILE 
NICOLESCU

In noiembrie 1948 debuta aproape simultan, în „Na
țiunea" lui G. Călinescu și printr-o plachetă de ver
suri, intitulată Liturghii negre, un tînăr de șaptespre
zece ani, care urma să cunoască o evoluție lentă dar 
sigură pentru împlinirea personalității sale artistice. 
Debutul acesta de o rezonanță evident livrescă, pe 
linia Nerval, Rolllnat, Bacovia, era al lui Vasile Ni
colescu și conținea în el, respectiv în ciclul „Cîntece 
de revoltă", în ciuda unei filozofii cam cețoase, ac
cente energice, vizînd problematica socială („Comuna 
din Paris44, „Exil“ șl altele). Talentul nativ al poetu
lui, cultivat asiduu printr-o nobilă pasiune de cunoaș
tere a diverselor arte, s-a exprimat în 1958, în suita 
lirică „Enescu", un vibrant omagiu adus marelui com
pozitor. Cartea aceasta se impune printr-o intuiție 
poetică sigură a uimitoarei personalități enesciene. 
prlntr-o viziune dialectică a raportului dintre omul de 
geniu șl poporul care l-a născut. Creația lui Enescu e 
înțeleasă ca o sinteză organică a sensibilității popu
lare murmurată-n cîntec, veacuri în șir plînsă în 
doină, rostită malestos în baladă :

..așa cîntarea Iul ce prinse zborul 
din tinda casei în amurg cernită, 
primi din cîntul ce-ngînă păstorul 
durerea noastrâ-n doinâ-nâbușitâ.*

(Nașterea cînteculuil

Suita aceasta lirică se Impune printr-o mare varie
tate ritmică, printr-un fierbinte sentiment patriotic, 
prlntr-o sensibilitate deosebită, care l-a ajutat pe poet 
să pătrundă în universul enescian și să-] elogieze cu 
mijloacele poeziei. El nu s-a străduit — și bine a făcut 
— să recompună acest univers mulțumindu-Se sâ-1 
comenteze vibrant în semnificațiile lui esențiale. 
Unde poetul a ținut cu tot dinadinsul să recompună 
exact anume momente biografice (La Luchian, File 
dintr-o cronică) sau să exprime pretențios judecăți 
critice, fantezia creatoare obosește și poezia se trans
formă într-o uscată cronică ritmată.

în 1983, Vasile Nicolescu apărea cu al treilea volum 
de versuri, intitulat Poeme, într-o postură mai com
plexă, mal bine conturată. Sfera tematică a preocu
părilor sale lirice e mult extinsă, poetul cîntînd elanul 
constructorilor socialismului, frumusețea 2ilnică a 
vieții noastre noi, iubirea și puntea de vis a omului, 
aruncată spre viitor. Nu-i lipsește nici vehemența pro
testatară împotriva fascismului, a războiului, a exploa
tării capitaliste.

Avînd o temeinică pregătire filozofică. Vasile Nico
lescu abordează cu evident succes poezia de idei, Ji- 
rico-meditativă, nu în precepte reci, scolastice, ci în 
imagini autentice, pline de vibrație, cu o gindirc 
activă ca un „arc deschis spre taine".

Notele livrești, referirile ia mitologie șl artă slnt 
utilizate cu discreție și sobrietate critică. Menționăm, 
in acest sens, între cele mai izbutite poezii ale lui 
Vasile Nicolescu : în adîncul oglinzii, Sete, Existentă, 
Muzica, Inscripție pe o scoică, Vase comunicante, 
precum $1 ciclurile Clamavi și Clavecin. E în aceste 
poezii o „complexitate simplă" cum remarca G. Că
linescu, o exaltare incandescentă, o viziune dinamică 
șl profundă, o conștiință luminoasă a unui poet atent 
la manifestările vieții contemporane, capabil să Ie 
fixeze In Imagini de o reală forță artistică.

întunecă uneori contururile personalității poetului 
o imagistică prea încărcată, un anume lirism dulceag, 
greu de împăcat cu sobrietatea caracteristică versu
rilor sale. Prin ceea ce continuă să publice, Vasile 
Nicolescu dovedește o permanentă împlinire artistică, 
o stăptnire sigură a mijloacelor, vizibilă și în admi
rabilele traduceri din Desnos, Lorca, Spender. Eluard.

Nu poate lipsi dintr-un profil al lui Vasile Nico
lescu nici activitatea sa de critic șl Istoric literar, 
preocupat de problemele poeziei, activitate concreti
zată, în vremea din urmă, în Antologia mării, care 
e însoțită de un pătrunzător studiu introductiv. E 
evident că poetul Vasile Nicolescu a vegheat cu gustul 
Său șl la întocmirea acestei lucrări.

I. D. BĂLAN
SCRIERI :

Liturghii negre (versuri, 1946) ; Enescu, suită lirica, 
1958 ; Poeme. 1963.

SCRIERI DESPRE (selectiv) :

Mihail Petroveanu, Gazeta literară, nr. 29, 1958 ; Dan 
Grigorescu, Gazeta literară, nr. 27/1958 ; Ion Rahovea- 
nu, Tribuna nr. 27/1958 ; Octavian Barbosa, Luceafărul 
nr. 2/1958 ; Valerlu Ripeanu, Viata romînească. 
nr. 7/1958 ; Paul Georgescu, Rominia liberă, nr. 
5836/1963 ; G. Dimisianu. Gazeta literară, nr. 33/1963 ; 
Llvlu Călin, Viața romînească nr. 9/1963 ; Nicolae Ma
nolescu, Contemporanul nr. 32/1963 ; G. Călinescu, 
Contemporanul nr. 40/1963 ; Matei Călinescu, Sclnteia 
nr. 5972/1963 ; Marin Sorescu, Luceafărul nr. 17/1963 : 
Nicolae Ciobanu, Scrisul bănățean nr. 10/1963 ; D. Cos- 
tea, lașul literar nr. 11/1963 ; I. Oarcăsu, Tribuna 
nr. 30/1963 ; Adrian Dumitrașcu, Steagul roșu nr. 
4376/1963 ; N. Manolescu și D. Micu. Secolul 20 
nr. 5/1964 : Llvlu Călin, Luceafărul nr. 23'1964 ; S. M. 
lonescu, Ateneu nr. 3/1964,

VASILE 
NICOROVICI
După încercări infructuoase (termenul e blind) pe 

tărîmul poeziei, după o seamă de tatonări destul de 
timide în direcția criticii literare, Vasile Nicorovicl 
s-a consacrat cu trup și suflet unei spețe de litera
tură căreia îl place să-1 spună reportaj monografic. 
Termenul a speriat pe cîțiva colegi de breaslă, ceea ce 
nu-i împiedica, chiar în acel moment, să compună el 
înșiși — conform structurii lor — cărți tot monogra
fice despre o realitate sau alta, de unde se vede că 
intenția monografică nu-i de tot străină de viziunea re
portericească. Lucrul acesta l-a dovedit mal de mult 
Geo Bogza, ale cărui reportaje sînt adevărate secțiuni 
transversale sau longitudinale în realitatea socială ro
mânească.

Urmînd pilda înaintașului său șl chiar unele itine- 
rarii ale acestuia, Vasile Nicorovicl a configurat o 
„lume a petrolului44 contemporană (Marele arc petro
lifer), o „țară de piatră**  și una a cărbunelui (Meridia
nul de foc ), precum și, recent, o suită de „meridiane 
— și paralele — sovietice" (între Riga și Irkutsk). In 
fine, tot în spiritul — nu și în litera — marilor inves
tigații bogzlene, a alcătuit și tabloul Hunedoarei de 
astăzi, prima sa confruntare reportericească amplă cu 
geografia și biografiile proprii unui sector decisiv al 
actualității socialiste (400 de zile în orașul flăcărilor).

Dacă în Meridianul de foc, unele similitudini cu te
mele șl preocupările celui care a scris Oameni șl Căr
buni în Valea Jiului au determinat și înrudiri mal 
strînse de tehnică a reportajului șl, pe alocuri, o anu
mită vasalitate literară în ceea ce privește tonul și 
factura generalizărilor, e drept să spunem că în cele
lalte scrieri ale sale, Nicorovicl se îndepărtează sensi
bil și chiar deliberat de genul de reportaj practicat 
de Geo Bogza. „Monografiile" lut experimentează o 
formulă mai puțin eseistică și de loc poematică, încli
nată mai de grabă spre comunicativitatea limbajului 
de fiecare zi, în centrul căreia se situează preocupa
rea pentru biografiile semnificative și — am spune — 
pentru psihologiile profesionale sau de grup social. 
E destulă psihotehnie aici, și mal ales o preferință vă
dită pentru studiul sociologic. Evident, reporterul nu 
pierde un moment din vedere faptul că oamenii pe 
care îl înfățișează sînt reprezentanții de frunte ai unei 
lumi și ai unei epoci fundamental noi, revoluționare, 
făuritori cu brațele și cu mintea ai socialismului în 
zone hotărîtoare ale lui. Acesta-i și Imboldul care-1 
stîrnește la studiu, determinîndu-1 să urmărească în 
ce fel se cristalizează — particularizate profesional șl 
geografic, în cadrul efortului colectiv specific — tră
săturile noii umanități socialiste. Pe linia acestor 
preocupări, Nicorovici a reușit. în cîteva rînduri, să 
închege portrete sociale semnificative, cum ar fi, de 
pildă, categoria sondorului prahovean, a siderurgistu- 
lui hunedorean, a inginerului petrolist, urmărit din 
clipa ieșirii din facultate, pînă în anii maturității de
pline (A fi inginer...), apoi categoria foarte diversă a 
țăranului, devenit petrolist, slderurgist etc., care-și 
leapădă deprinderile existenței țărănești, în noua am
bianță muncitorească, structurată moral și spiritual pe 
cu totul alte baze.

Ceea ce supără la lectura cărților — destul de volu
minoase — ale lui Nicorovici, este pretenția sa nejus
tificată, nesusținută dinlăuntru, de a cuprinde totul, 
după o metodă care poate că este pe undeva „mono
grafică", dar nu în mod necesar literară. Regretabile 
scăderi de ritm se datoresc mal ales diluării materiei, 
care devine astfel rea conducătoare de tensiune. Mult 
prea robit carnetului de însemnări, autorul notează 
de-a valma totul, nu Ierarhizează, nu potențează în
deajuns. Intîlnim în reportajele sale cînd informații 
care nu depășesc ca pretenții nivelul „cunoștințelor 
folositoare", cînd observații și „generalizări" de o ba
nalitate exasperantă. Capitole întregi din aceste cărți 
nu depășesc nivelul modestelor consemnări gazetă
rești, ceea ce — la urma urmei — așează sub semnul 
îndoielii necesitatea unor astfel de panouri vaste, uti
lizate atît de neeconomicos. Artă prin excelență a 
unificării și a unghiurilor revelatoare, reportajul — 
monografic sau nu — ascunde autorului, precum se 
vede, încă destule taine. Reținem totuși, ca un semn 
de progres, faptul că, în ultima sa carte, notația elip
tică, exactă — atît de necesară reporterului, chiar celui 

w înclinat spre narațiune și relatare — se bucură de mai 
multă stimă din partea autorului.

CORNEL REGMAN
SCRIERI :

Volume apărute : In mina de cărbuni (versuri pen
tru copii), 1950, 14 p. ; 400 de zile în orașul flăcărilor, 
1958 ; Meridianul de foc, 1959, 95 p. ; Marele arc petro
lifer, 1961, 288 p. ; Romeo, Julieta șl lumina, 1962.
269 p. : Intre Riga șl Irkutsk — 30 000 de kilometri
prin Uniunea Sovietică, 1964, 318 p.

SCRIERI DESPRE (selectiv) :
Despre primele trei volume de reportaje ale auto

rului (400 de zile în orașul flăcărilor, Meridianul de 
foc, Marele arc petrolifer) a se consulta capitolul con
sacrat acestuia de Ion Vitner în cartea sa Prozatori 
contemporani, vol. II, precum și Indicațiile bibliogra
fice de la finele volumului.

Despre Romeo, Julieta și lumina : I. Oarcăsu. Scîn- 
teia. nr. 5824, 7.III.1963 ; Cornel Mihal lonescu, Lucea
fărul, nr. 7. 30.III.1963.

Despre Intre Riga și Irkutsk : Marin Sorescu, Scîn- 
teia, nr. 6430, 4.X.1964 ; Liviu Călin, Luceafărul, nr. 23, 
7.XI.1964.

NICUȚĂ
TĂNASE

!

Cine răsfoiește colecția ziarului „Uzina noastră", 
scos de Combinatul Siderurgic din Hunedoara, des
coperă, încă din primul număr, „o scrisoare cu tîlc" 
semnată de „Nicuță Tănase, lăcătuș". în anii aceia, 
scriitorul de astăzi era, într-adevăr, muncitor. Me
seria de lăcătuș o deprinsese Ia un Centru mecanic 
din București. (Copilăria și adolescența șl le-a pe
trecut în mahalaua Giuleștilor care constituie de
corul favorit în mai toate povestirile sale). După o 
scurtă oprire la o fabrică din Avrig, ajunge la Hu
nedoara. Articolele sale din „Uzina noastră" sînt 
semnate, un timp, ca lăcătuș, apoi în calitate de 
corespondent voluntar și, în sfîrșit, fără nici un 
„cognomen”, atestînd trecerea sa între colaboratorii 
permanenți ai ziarului.

Dacă vreun istoric literar va avea curiozitatea să 
cerceteze puzderia de însemnări, foiletoane, repor
taje și chiar poezii (I), va constata desigur o oare
care sprinteneală a condeiului (într-un loc compu
ne o reclamatie a drapelului fruntaș, într-altul 
istoria „polițistă" a dispariției unui vagon, ca ur
mare a birocratismului celor de la control șl recep
ție ș.a.) dar nu si anticipații ferme ale viitoarei 
vocații a lui Nicuță Tănase.

Activitatea ulterioară, de redactor al revistei 
„Urzica" nu l-a plasat într-un plan mai apropiat 
literaturii. Oricum. Nicuță Tănase a trebuie să pu
blice mai multe cărți, pentru ca bunii săi colegi, 
criticii, (temîndu-se probabil, la început, de vreo 
farsă) să aibă revelația prozatorului.

Literatura sa continuă însă pînă în prezent să 
provoace reacții contradictorii. După un moment 
de entuziasm spontan în fața „derbedeilor" săi, 
criticii au început să-și drămuiască laudele, sus- 
pectîndu-1 pe autor de tot felul de păcate literare 
și, în ultima vreme, recenzîndu-i cu vădită con
descendență creațiile în schimb, scrierile lui Nicuță 
Tănase se bucură de o largă audiență în rîndu- 
rile cititorilor, se poate chiar afirma că dintre tineri 
el este autorul cel mai citit.

Interesul pornește, desigur, șl de la materialul 
cărților sale. Nicuță se ocupă de întîmplările vesele 
și triste ale „șmecherilor" și într-o formulă literară 
simplă dar antrenantă, cum ușor se poate vedea 
din această înșiruire a titlurilor de capitole : „S-a 
mutat pe Giuleșli un popă", „Marin Răduș vrea 
să-l taie pe Titi Fițaru”, „Derbedeilor le cîntă mu
zica", „Ai fost un derbedeu bun ploieștcne, pricepi?"

La o lectură atentă descoperim însă că poves
tirile lui Nicuță Tănase, acuzate la timpul lor în 
„Tribuna" pentru „etalarea cu amănunte și admi
rație a iscusinței eroilor în furturi, bătăi, necuviin
țe, înclinații imorale", pentru „lexicul de maidan, 
presărat cu pușcărisme și cu expresii ordinare" 
nici nu conțin atîta pitoresc cît ne-am aștepta, după 
cum nu excelează nici în privința crudității ver
bale. Lumea delicvenților apare, dar fără a fi etalată 
și speculată în aspectele ei curioase și senzaționale. 
Va fi înțeleasă mal bine observația mea dacă voi 
spune că Nicuță Tănase nu dovedește gusturi și 
pasiuni de ordin romantic, nu vrea și nici nu știe 
să abstragă și să îngroașe laturile neobișnuite „se
crete”, de un pitoresc accentuat. (Nu dispune nici 
de o putere prea mare de invenție). Culoarea, în 
cărțile sale, derivă din descrierea simplă și obișnu
ită a mahalalei pe care o cunoaște dintr-o experi
ență directă, autobiografică. Evocările sale sînt 
străbătute de un suflu al autenticității, dîndu-ne 
impresia de ceva „trăit", nemodificat prea mult de 
fantezie, ca în proza neorealistă. în „M-am făcut 
băiat mare" este înfățișată în aspectele ei sugestive 
mahalaua în care a copilărit autorul : cu casele cu 
„șpreiț" „ce-s gata să se răstoarne", cu ucenici 
pălmuiți de meșteri, cu femei care mor timpuriu de 
ftizie, cu muncitori mutilați în accidentele de mun
că sau ajunși șomeri, cu copii părăsiți care devin 
haimanale pe maidan, slugi Ia bogătași, sau intră 
în fabrică, unde li se deschid orizonturile altei vieți 
etc., etc.

„Derbedeii", lucrarea cea mai bine redactată din 
punct de vedere literar, pare o operă de imagina
ție. Prima parte a acțiunii se petrece însă în ace
lași cartier al Giuleștilor. Iar peripețiile eroilor la 
Hunedoara reconstituie întîmplări de care Nicuță 
Tănase s-a mai ocupat, ca gazetar, în paginile „Uzi
nei noastre”.

Deși a provocat scandalizări cu caracter purita- 
nist, povestirea, de fapt, polemizează chiar puțin 
didacticist, cu „șmecherismul", ca o concepție asu

pra vieții. Eroii principali intră „în rîndul oameni 
lor" pe măsură ce se discreditează în ochii lor aur 
spiritului de boemă, a purtărilor golănești. (Rădu 
în prezența fetei pe care o iubește încearcă un sen 
timent de rușine față de vorbele și gesturile „șme 
cherești" ale prietenilor săi, în care pînă atunci șf 
el excelase).

Nicuță Tănase arată cum, prin integrarea într-ui 
colectiv de muncă, deprinderile rele ale derbedeilor 
sint eliminate șl înlocuite cu altele, corespunzătoan 
noilor reguli morale din socialism. înfățișarea for 
ței educative pe care o exercită modul de viață a 
clamei muncitoare, iată leit-motivul tuturor creații 
lor sale.

Frumoasa povestire „Muzicuța cu schimbător" s 
încadrează în aceeași arie a problematicii.

Nicuță Tănase nu dovedește însă virtuți pe țări 
mul analizei psihologice. Ori de cite ori eroii sîn 
puși în fața unor drame sufletești, relatarea auto 
rului e sumară sau de o stingăcie vădită. Povesti 
rile sale, în ceea ce au bun, se biauie pe compor 
tamentul eroilor ca și pe sugerarea atmosferei. Ș 
apoi, nu trebuie să uităm cealaltă particularitat 
prețioasă a scrisului său : humorul. Povestirile lu 
Nicuță Tănase tratează grave probleme de viată 
ilustrind variate resurse ale comicului popular. J 
„M-am făcut băiat mare", eroul își descrie vlclsitu 
dinile copilăriei cu o gesticulație de mucalit. Și îi 
„Derbedeii", tonul este voios, integrarea șmecheri 
lor în disciplina construcției socialiste generîn 
scene de un comic burlesc. Iar atunci cînd autoru 
vrea să fie grav, ca în „Astăzi e ziua mea", nu izbu 
tește, această atitudine nu-1 „prinde". în treacă 
fie spus, cel mai periculos dușman pentru acest sa 
tiric redutabil ni se pare sentimentalismul. Ori d 
cite ori nu mai e tentat să ia totul în glumă, cin 
renunță la un ton de o comicărie bufă, ajunge li 
scene de un sentimentalism insuportabil și pe car 
celălalt Nicuță, satiricul, le-ar putea parodia cu de 
săvîrșit succes.

Nicuță Tănase a explorat și teritoriul literaturi 
de aventuri („Cine a pierdut o verighetă ?“, „Acțiu 
nea P. 1500"), desigur, pigmentînd-o cu element 
comice, după cum, în ultimii ani, a ancorat și î 
domeniul pur al satirei („Ce oameni, domnule !‘ 
pe care nu știu de ce, în mod paradoxal, conținu 
s-o deprecieze, privind cu sfiiciune și gelozie la au 
torii de literatură „gravă".

Schițele și foiletoanele satirice, aplicate unu 
material cules din activitatea sa gazetărească, do 
vedesc vioiciune și ingeniozitate (Amintesc, într 
altele, funcționarea" autorului eu diferite capete 
de chiulangiu, de manglitor, de înfumurat, de bîrfi 
toare).

Ultimele sale cărți au solicitat în chip deosebi 
criticile si acuzațiile recenzenților, cu toate că en 
tuziasinul cititorilor pare a fi rămas constant. N 
întoarcem astfel la antinomia enunțată la începu 
și care-și are explicația atit în calitățile, cit ți îi 
defectele scrisului Iui Nicuță Tănase. în ceea c 
mă privește, as scoate îițjevidcnță o slăbiciune can 
tine de concepțiile sale asupra artei literare șl anu 
me : apologia spontaneității. El scrie, cum se zict 
dintr-un foc. Creațiile sale nu poartă amprent 
unui travaliu minuțios. Cred chiar că Nicuță Tăna 
se are un fel de teamă superstițioasă față de orie 
schimbare adusă textuliil inițial. Literatura contcm 
porană cere, însă, o adincire a observațiilor și im 
presiilor. realizarea unor sinteze ideologico-artistt 
ce, ceea ce nu se poate înfăptui doar pe baza im 
pulsurilor spontane Ca urmare, în povestirile salt 
ne întîmpină o prospețime și o naturalețe a co 
mentariului, dar și o anume superficialitate, o anu 
me plutire pe deasupra care devin grave cînd s 
adaugă unei „subțirimi" a materialului de viață.

Așadar, nu numai prin calitățile, dar și prin de 
fectele sale, Nicuță Tănase ocupă un loc particula 
în peisajul prozei tinerilor. Talentul său adesea ni 
e apreciat la justa lui valoare și din pricina uno 
prejudecăți care fac să existe o oarecare condes 
cendență față de humorul de factură populară ș 
în general, față de creațiile care nu prezintă u> 
înalt grad de intelectualizare a imaginilor.

AL. OPREA
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19o4 ; H. Zalis, Tinărul scriitor, nr. 7, 1954 ; Fr. Muu 
teanu, Flacăra, nr. 10, 1954 ;

La Muzicuța cu schimbător : M. Coleșiu, Munca 
nr. 2854. 28 XII 1956 ; I. Roman, Gazeta literară, nr. 4 
24 I 1957 ; S. Fărcășanu, Scînteia, nr. 3825. 9 II 1957
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ATITUDINI
Remarcabile colaborări timișorene în ultimul nu^ 

măr (honny soit qui...) al revistei de pe Bega t,Ori
zont" : Fanny Liviu Rebreanu, Lucian Blaga, Mi~ 
hali Petroveanu, Nichita Stănescu, Florin Mugur, 
etc.

Ne-au plăcut mult versurile „Te iști sub cerul 
mobil. Lupte astre I sub ochii tăi se mișcă se-n- 
cheie. > Iluminat privesc, înnebunit : /Rămîi ne
mișcată femeie",, ca șl „Patern de masculin / voi 
minca și farfuriile, daca sînt / ale gazdelor. ! Mat 
repede, mal repede 1 ! Orice întârziere / Mă con
damnă La dragoste" ; stanțele, admirabile, aparțin 
unor tineri și valoroși poeți... locali.

Deosebit interes stîrnește mai cu seamă origi
nala și viguroasă nuvelă „Pianul des acordat" (vezi 
erata), operă a cunoscute scriitoare Sofia Arcam, 
autoarea popularului roman „fana hoinara", dar și 
a unor mult apreciate nuvele și reportaje publi
cate în regretatul „Scris bănățean". Stilul, acțiu
nea, mesajul, în două cuvinte calitățile literare ale 
fecundei scriitoare prezintă o energică similitudine

cu acelea ale textelor analizate pe scurt 
și cu blîndețe la rubrica obișnuit inti
tulată „poșta redacției". După lectură 
(„— Mă nenorocito, mă" se adresează so
ției sale un personaj), cititorul simte 
abătându-se asupră-i farmecele textului : 
„A urmat o ciudată febrilitate a minții".

Un citat memorabil din cronica sem
nată de Valerin Ganea : (p. 76) : „Multe 
poeme (ale lui Al. Căprariu, nn) sînt 
prea evident influențată de Arghezi, 
Beniuc, Călinescu sau de alte lecturi mai 
puțin notorii"... Vezi bine t

Magistrale, pline de duh, „miniaturile 
critice*.  Pe deplin de acord cu tonul ci
vilizat al obiecțiilor aduse unor întâm
plători colaboratori ai revistei noastre, 
l-am radiat de pe liste. Am fost, totuși, 
neplăcut surprinși de asprimea cu care 
întâmpină cronicarul versurile revistei 
„Tribuna”, versuri așteptate, întotdeau
na, cu atâta nerăbdare l Reținem, pentru 
a le impune cititorului nostru, numele 
principalilor autori al acestor fulgurante, 
dar sclipitoare notații : A. D., S. D, 
A. V, V. S, T- T Regretăm numai peni
bilele greșeli de tipar care s-au strecurat 
chiar in uersurile citate de noi. Repetate
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insistent, aceste efori pot altera ceva 'din prestigiul 
neștirbit ale revistei.

F. F.
P.S. A nu se confunda cu semnătura asemănătoare 

care se poate cîteodată întâlni și în ultimă filă a re
vistei „Orizont* 1. Autorul rîndurilor de față sem
nează cu inițialele inversate, tocmai spre a risipi 
orice posibilă confuzie.

★
„Dar cîte vise n-au căzut grămadă J pe casa mea de 

meșter hieroglif", ne mărturisește cu sinceritate, în
tr-o poezie grea de pietrișuri arheologice, deși por
nită de la o frumoasă idee poetică, Negoiță Irimie, 
în numărul 47 ((407) al Tribunei. Dacă inițiativa unei 
antologii a poeților cenaclului clujean este bine 
venită, culegerea aleasă nu este scutită de unele 
stângăcii, ca și de rezonanțe mal vechi „Trec fe
tele tăcute de la est, / Trec fetele ciudate de la 
vest, ! Trec fetele nebune de la sud, / Iar fetele 
din nord cum rid le-aud" (Mihaela Guga). Prea 
multe fete zălude, așadar.

Din cuprinsul variat ale revistei, care merită o 
mai atentă analiză (vezi sectorul criticii), desprin
dem interesul viu cu care este abordată plastica, și 
seria de studii dedicate muzicii negre. Destinate, 
probabil, sd alcătuiască un volum, cronicile săptă- 
mînale ale lui George Sbîrcea, consistente, docu
mentate și inspirate sînt așteptate cu viu Interes 
de lectorul dornic sd cunoască sursele și istoria 
jazz-ulul.

BARBU C1OCULESCU

*

LA ORICE 
VtRSTĂ

Susținem și noi cererea 
publicului sportiv care 
dorește să patineze, indi
ferent de vîrstă, pe nbul 
patinoar de la Floreasca, 
Măsura luată (accesul pi 
gheață e permis numai 
acelora sub douăzeci d« 
ani) ni se pare arbitrară. 
în fotografie : L. N. Tols
toi patinînd, în 1898.

atitudini



„GiNDIREA ROMANEASCĂ IN TRANSILVANIA 
IN SECOLUL AL XVIII-LEA"

O lucrare postumă a lui Lucian Blaga

Alături de activitatea poetică din care o bună 
parte a văzut lumina tiparului în voi. Poezii din 
1962, de piesa Anton Pann (a cărei premieră a avut 
loc recent la Timișoara), de Hronicul și cintecul 
viratelor (din care s-au publicat fragmente în Ga
zeta literară), de unele traduceri din poezia engle
ză, de o Antologie de cîntece populare (în curs de 
editare la E.P.L.), de cele peste 1 000 de aforisme 
(cîteva publicate în Contemporanul), Lucian Blaga 
este și autorul unei importante lucrări de cerce
tare științifică asupra Gîndirii românești în Tran
silvania in secolul al XVIII-lea. Este rodul activi
tății de cercetător în cadrul filialei Academiei 
R.P.R. din Cluj și poartă data 1950.

Manuscrisul numără 211 pagini mari dactilogra
fiate, cu un Adaos reprezentind un tabel statistic 
din 1776.

Lucrarea — cuprinzind 6 capitole — se bazează 
pe o amplă și aprofundată cercetare de ordin isto
riografie, social, economic și cultural, avînd ca 
punct de pornire ultimele două decenii ale secolu
lui al XVII-lea, „privite îndeobște ca o răscruce, 
de mari prefaceri, în istoria popoarelor europene".

După știința noastră, preocuparea lui Blaga în 
domeniul gîndirii secolului al XVIII-lea transilvan 
este mai veche, ea datînd cel puțin din anul 
1943, cînd, în „Vremea", de altfel, la solicitarea 
noastră (în cadrul unei suite de prezențe publi
cistice cărora li se urmărea și o manifestare sem
nificativă de rezistență la politica de urgislre a 
culturii române din acele triste vremi, prezențe 
printre care s-au înscris atunci M. Sadoveanu, T. 
Arghezi, Gala Galaction, E. Lovinescu, G. Căli- 
nescu, Iorgu Iordan, Pompiliu Constantinescu, Mir
cea Ștefănescu, Ion Pas, M. R. Paraschivescu ș. a.), 
autorul lucrării de față a publicat un amplu arti
col despre Școala latinistă ardeleană.

Orientarea lui Blaga în interpretarea situației 
gîndirii românești în secolul luminilor în Ardeal 
cuprindea încă de pe atunci elemente valoroase — 
cele pe care i le dădea o cunoaștere temeinică a 
faptelor, dar, nu mai puțin, o vie conștiință asu
pra valorii reale a culturi! românești în Ardeal, 
<a expresie a unei continuități de multiseculară 
tradiție și de rezistență la presiunile vicisitudinilor 
istorice.

Cum însă rîndurile noastre de acum n-au alt 
rost decît de a semnala — deocamdată — opiniei 
publice această lucrare aflată de mai multă vreme 
în studiu Ia Editura științifică, ne vom mărgini 
doar la relatarea cuprinsului celor 8 capitole prin
cipale ale ei, spre a indica astfel și cititorului con
textul celor 3 fragmente pe care ospitalitatea Lu
ceafărului i le oferă.

Ocupîndu-se de expansiunea și consolidarea do
minației habsburgice în Transilvania, de situația 
politică și religioasă și desfășurarea ei începînd de 
pe la 1700, ca atare de „unirea" cu biserica Romei, 
Blaga acordă — în cap. I — o deosebită atenție 
condițiilor sociale, economice, politice ale acestui 
act șl-i definește semnificația în cadrul mișcărilor 
de idei ale timpului.

Trebuie spus că, spre osebire de profilul pe care 
și-l consacrase Blaga ca autor — de orientarea filo
zofică pregnant idealistă — al unor lucrări pre
cum Trilogia valorilor, Trilogia culturii, Spațiul 
mioritic, lucrarea lui din 1950 marchează o impor
tantă modificare de optică șt de metodă. Din acest 
punct de vedere, cercetarea ia în vedere datele 
incontestabile ale realității social-economice, feno
menele de cultură fiind privite in circumstanțele 
șl legitățile lor în genere științific determinate. 
Nu avem de a face cu un cercetător marxist, dar 
nu e mai puțin limpede că metodologia lui Blaga 
din acești ani, vizibilă cel puțin in această lucrare, 
este cea datorită noului climat ideologic și științific 
care-și pusese deja jaloanele în țara noastră.

Efortul de obiectivitate al autorului, cercetarea 
atentă a izvoarelor și a datelor materiale, crite
riile pe care el le folosește îl îngăduie să scoată la 
iveală aspectele într-adevăr cele mai semnificative 
pentru definirea gîndirii social-politice și — prin 
consecință — a celei culturale din Transilvania.

Modul cum s-a desfășurat procesul — destul de 
complex și de complicat — al „unirii", lupta poli
tică a lui Inochentie Klain, reacțiunea ortodoxiei, 
mișcarea călugărului Sofronie, constituie cuprinsul 
cap. II, pentru ca următorul — cap. III — să fie 
consacrat răscoalei de la 1784, prezentată In datele 
ei fundamentale. Așa cum demonstrează autorul, 
„răscoala poartă in toate privințele pecetea condi
țiilor locale-istorice, în care i-a fost dat să izbuc
nească". Analiza ideologiei răscoalei, nu mai puțin 
a ecoului ei pe scară europeană, constituie alta 
preocupări în cadrul acestui capitol.

„Răscoala lui Horia — scrie Blaga — a avut un 
foarte puternic răsunet, s-ar putea spune fără nici 
o exagerare, un răsunet european. Intrucît ea a 
avut darul de a pune In mișcare nu numai imagi
nația tuturor amatorilor de senzații de pe conti
nent, ci uneori și conștiința publică. Ilustrații fa
buloase, ieșite din fantezia desenatorilor de mese

rie, care lucrau cele mai adesea pentru o curiozi
tate de bilei, au inundat gazetele și periodicele 
timpului, încercind să arate cam ce pot pătimi că
peteniile de răscoală într-o vreme clnd nobilimea 
era încă atotputernică in Europa". Mai încolo, 
Blaga se referă la comentariile asupra răscoalei da
torite publicistului Jean Pierre Brissot, care, mai 
tirziu, în calitate de conducător al girondinilor, a 
avut o deosebită înrîurirc asupra revoluției fran
ceze. Analizînd în special „Second lettre d'un de- 
fenseur du peuple â l’Empereur Ioseph II sur son 
reglement concernnant l’emigration et prlncipale- 
ment sur la revolte des Valaques, ou l’on discute 
â fond le droit de revolte du peuple". Blaga pune in 
valoare faptul că publicistul francez „încearcă să 
demonstreze că răscoala a fost întrutotul justifi
cată. Iosif II vedea în neștiința poporului una din 
cauzele principale ale răscoalei. Brissot răspunde : 
Nu din neștiință s-a răsculat poporul valah, ci, din 
contră, neștiința a fost cauza că atîta timp acest 
popor a îndurat cu răbdare toate asupririle. (...) 
Brissot nu se mulțumește, insă, numai să legiti
meze faptele lui Horia și să pledeze pentru drep
tatea postulatelor sale economice și sociale. Răs
coala valahilor din Transilvania constituie pentru 
Brissot și un prilej nimerit de a schița în citeva 
linii doctrina dreptului de revoltă al poporului, în 
general". Indicind sursele ideologiei lui Brissot, 
Blaga ține să sublinieze : „Orice cititor roman de 
astăzi simte de sigur o deosebită satisfacție urmă
rind argumentația lui Brissot. Publicistul francez 
invită pe această cale pe cei mai înaintați gînditori 
ai epocii, oarecum ca martori și avocați, ca să 
mărturisească și să pledeze pentru dreptatea acțiu
nii lui Horia. Dat fiind că Brissot însuși a jucat 
mai tirziu un important rol în revoluția franceză 
de la 1789, nu ne putem sustrage impresiei că unele 
idei din scrierile ce i le-a inspirat răscoala lui 
Horia, au ajuns în Declarația prin care Adunarea 
Națională franceză proclama drepturile omului". 
Sentimentul de mîndrie patriotică pe care-1 comu
nică acest comentariu caracterizează profilul între
gii scrieri a lui Blaga.

Un capitol nu mai puțin interesant pentru defi
nirea evoluției însăși a modului de a gindi social 
al lui Blaga, este al IV-lea, consacrat prezentării 
procesului de „devenire" al burgheziei române din 
Transilvania. Raportul între Ideile sociale și ideea 
națională, evoluția acestor idei în secolul al XVIII- 
lea sînt studiate de către autor pe baza unei la
borioase cercetări de date economice (mineritul, în
treprinderile manufacturiere), apoi social-culturale 
(numărul diferitelor școli, procentele elevilor ro
mâni). Termenul de „națio", „ideea națională", 
„națiunea politică", „conștiința istorică", — iată 
cîteva din aspectele urmărite în lucrare, care în
cearcă să traseze un grafic al evoluției concep
tului de „națiune" în gîndirea, atît de frămîntată, 
a poporului român din Transilvania în secolul al 
XVIII-lea.

Conștient de Interdependența fenomenelor, Bla
ga face apoi o incursiune în sectorul burgheziei 
europene, ocupîndu-se, în cap. V, de filosofia ilu
ministă, pentru a se opri asupra celebrei Supplex 
llbellus Valaehorutn. Școlii ardelene, studiată pe 
ansamblul ei, i se consacră capitolul VI, care, prin 
dimensiunile lui, reprezintă aproape o jumătate din 
întreaga lucrare. Dimensiunea aceasta este întru
totul explicabilă, întrucît autorul prezintă sintetic 
activitatea lui Micu, Șincai, Maior, a lui I. Budai- 
Deleanu. Interesante sînt preocupările pe care le 
demonstrează Blaga cu acest prilej pentru „Socie
tatea ftlosoflcească a Neamului Românesc în mare 
principatul Ardealului" și — nu mai puțin — cele 
privind lupta împotriva superstițiilor pe care o 
întreprinde Gheorghe Șincai. Lucrarea acestuia 
(recent publicată de Editura științifică, cu o pre
față de acad. D. Prodan și un studiu introductiv 
de Dumitru Ghlșe șl Pompiliu Teodor), învățătură 
firească spre surparea superstiției norodului era 
bine cunoscută lui Blaga, care face o serie de in
teresante considerații asupra conținutului, inclusiv 
asupra elementelor care ar duce la o justă datare 
a el. Deși în această privință, concluzia autorilor 
introducerii ediției din 1964 diferă întrucitva de 
ipoteza încercată de Blaga acum 14 ani, aceasta 
nu scade întru nimic din valoarea argumentației 
din manuscrisul ce-și așteaptă publicarea.

Primul fragment pe care-1 prezentăm (pag. 113— 
118 ale mss.) constituie începutul cap. VI, în fapt 
introducerea la Școala ardeleană, după care ur
mează profilul primului ei corifeu, Samoil Micu.

Cel de-al doilea fragment (pag. 168—172) se ocu
pă tocmai de lucrarea —• menționată — a lui Șincai, 
învățătură firească spre surparea superstiției noro
dului.

în sfîrșit, al treilea fragment (pag. 172—195) se 
referă la Societatea Filosoficească a Neamului Ku- 
mftnesc In mare principatul Ardealului.

Să-1 dăm, dar, cuvîntul lui Blaga.

GEORGE IVAȘCU
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Școala Ardeleană
Să ne Întoarcem Ia reformele lui Iosif II. După 

ce împăratul Iosif a anulat sau a domolit foarte 
simțitor restricțiile censurei, s-a putut observa de 
la o zi la alta bucuria și entuziasmul publicistic, 
atît al celor chemați, cît șl al celor nechensațl. 
Cărțile au început să apară în mare număr pe în
treg întinsul împărăției și un adevărat potop de 
broșuri a invadat piața. Cert, de această eferves
cență publicistică s-au resimțit îndeosebi provin
ciile austriece propriu-zise. Tendința spre „Auf- 
klârung" a promovat pretutindeni scrierile de lu
minare a poporului. Acest climat luminist s-a în
tins și asupra Transilvaniei. Aici insă, și îndeosebi 
la Românii din această țară, care nu aveau in 
urma lor decît un neînsemnat trecut literar, pasiu
nea publicistică n-a luat forme excesive ca aiurea. 
Aci sîntem intr-o zonă unde pasiunea cărții se voia 
încă trezită, aci tiparul avea încă ceva din serio
zitatea gravă a Începuturilor. învățațil Școalei Ar
delene îndeosebi cei trei corifei ; Samoil Klain, 
Gheorghe Șincai, Petru Maior, erau frămîntați de 
cugetul foarte lucid că trebuiau in răstimpul unei 
vieți să ridice la înălțimea unul „veac prea-lumi- 
nat" un popor rămas cu secole in urmă. Ei se simt 
chemați să împlinească năvalnic ceea ce istoria 
neglijase vreme de o mie de ani. Ei aveau conștiin
ța că pun pîrghia ca să înalțe la nivelul de lumină 
al secolului un masiv de munți cufundat in tene
bre. O întreagă lume a spiritului trebuia clădită, la 
repezeală, ca să se răscumpere istoria pierdută. 
„Cartea" și „învățătura" erau pentru ei mijloacele 
unui salt istoric, ce trebuia grăbit și stimulat pe 
toate căile. E vorba despre un adevărat mesianism 
al cărții. Samoil Klain scrie singur vreo 6# de cărți 
în cele mai diferite domenii : cărți de teologie, bi
sericești, cărți de istorie, de filosofie. 11 preocupă 
deopotrivă problemele unei ortografii etimologice, 
ca și ale gramaticei. Traduce Biblia. Desigur, cele 
mai multe cărți ale sale sînt traduceri, dar traduce
rile echivalau pe atunci aproape cu o creație, căci 
trebuie să ținem seama de lupta pe care autorul 
avea s-o dea cu cuvîntul, șl mal virtos cu cuvîntul 
absent ! Ne copleșește emoția cind aflăm pină unde 
mergea Klain cu umilințele, cind 1 se punea pro
blema de a-și tipări cărțile, prin grația cutărui 
episcop, care nu era altul decit acel Ioan Bob, iu
bitorul de aur și de mărire, și care aștepta laude 
în prefață, ca și cum el ar fi fost autorul. Despre 
Klain se poate spune că-și „cerșea" tipărirea căr
ților. Această umilitoare stăruință e explicabilă 
numai prin marele său incendiu interior : prin 
dragostea de carte.

Și ceilalți invățați din Școala Ardeleană au scris, 
variat șl mult, în cele mal diverse domenii. Ne-au 
rămas de la ei, în afară de cărțile de istorie și fi
lologie, specialitățile ce-1 preocupau cu osebire, 
tratate asupra naturii și lucrări teologice. Ca să 
ne dăm seama cît de mult se deosebea pasiunea 
cărții, a unui Samoil Klain, sau Șincai sau Maior, 
de simpla dragoste de bibliotecă a Învățatului de 
mai tirziu, e bine să evocăm și atmosfera de zbu
cium, în care palpită acel mesianism al cărții. Via
ța acestor intii mari învățat! ardeleni, a oricăruia 
dintre el, e din cele mai frămintate. Cînd la Blaj, 
cînd la Roma, cind la Viena, cind la Buda, cînd 
Ia Sibiu, ei iși impart viața între profesiunea pe 
care o iubeau, și prigoana pe care nu o evitau. 
Anotimpurile lor, oricum legate de o viată de pro
vincie, sînt tot ce se poate închipui mal fără 
de tihnă patriarhală. învățațil Școalei Ardelene, ca 
și unii latiniști de mai tirziu, erau siliți să cu- 
treere singuri, cu săptăminile, ținuturi și țări, cu 
desagii în spate, să treacă ape și munți, să-și adu
că volumele, transcrise tot de ei, de la Viena, de la 
Buda, de la București. Altele trebuiau aduse pe 
măgari chiar de Ia Tarigrad. Ce-i mina, ce-i întă
rea, ce-i întărită ? Cărțile erau pentru el cărămizi 
pentru zidirea lumii. Și ei se simțeau chemați să 
pună umărul la zidirea unei lumi in grai româ
nesc. „Lumea" aceasta rămăsese în urmă undeva, 
în timp ce „lumea" altor popoare era în plin veac 
„prea -luminat". Cărțile, toate cărțile pămîntului, 
dacă ar fi fost cu putință, trebuiau scrise și tipă
rite. Dar nu numai scrise și tipărite. Tot atît de 
necesară era și formarea unui mediu, sau a unei 
atmosfere prielnice cărții și învățăturii. Petru Ma
ior, protopop la Reghin, manifestă o pasiune pe
dagogică vrednică de a fi pusă în paralelă cu cele 
mai ilustre exemple străine. Așa ni se vorbește 
undeva despre el : „Mergea Petru Maior prin sate, 
unde adunînd pruncii, făceau examen, pre cei ce , 
știau îi lăuda, pre ceilalți părintește ii dojenea și 
rinduia mijlociri ca să învețe. Vara umbla pe cîm- 
puri, prin păduri, unde știa că sînt adunați prun
cii a paște vitele, și văzindu-i ii striga la dînsul, 
care cunoscîndu-1, îndată alergau toți acolo, și 
el ii întreba de cele ce au învățat și de nou îl mai 
învăța și-i lumina, avînd deosebită dulceață de a 
băilui cu pruncii, pentru carea tuturor era iubit. 
Atîta au fost aprins Petru Maior voia pruncilor 
spre învățătură cît pruncii uitase jucăriile sale, ci 
cînd se inlilneau la uliță, tot de învățătură grăia 
și se întreba unul pe altul".

Evident, prin pasiunea cărții, prin interesul ară
tat filosofici, prin pasiunea lor pedagogică și prin 
atitea din ideile lor, învățațil Școalei Ardelene țin 
pas cu epoca luminilor. împrejurările sociale, con
dițiile istorice, i-au silit însă, și mai ales imediat 
după perioada iosefină, la compromisuri față de 
spiritul conservator al epocii restitutiilor. In acest 
timp surprindem la el unele gîndurl, gesturi, ati
tudini, prin care el ni se arată ca victime ale unei 
mentalități, ce-și are rădăcinile în sistemul feudal. 
Ei sînt contemporanii nu numai ai iosefinismului, 
ci și ai unei epoci în care domină tendințe con
servatoare sau de întoarcere la orinduiri sociale, 
la forme de gînd și de viată, ce păruseră definitiv 
depășite. Obsesia privilegiilor nobiliare începuse, 
la un moment dat, după moartea „imperatorului", 
să facă adevărate ravagii printre „națiunile po
litice" ale Transilvaniei. Și iată-I pe învățațil Școa- 
lel Ardelene — uneori, in anume situații, urlind cu 

lupii. Spuneam că pentru răscoala țărănească, de 
accent pronunțat social, a Iul Horia, ei n-au avut 
nici un cuvini de înțelegere, dar suficiente cuvinte 
de condamnare. în orice caz ei țineau să se deso
lidarizeze de o mișcare, prin care cei mai Împilați 
dintre frații lor căutau să-și facă singuri dreptate 
și a căror apărare, singura de altfel, se lua doar 
din partea unor protagoniști de mai tirziu ai „re
voluției" tocmai in Fran(a. Reamintim apoi că In 
actul politic al Suppllcel nu se cere anularea pri
vilegiilor feudale, ci doar drepturi „corespunză
toare" claselor șl păturilor sociale ale tuturor na
țiunilor din Transilvania. Iobăgimea urma, in fond, 
să fie lăsată în împilarea el. Simptomatic pentru 
atitudinea învătatilor ardeleni fată de Ierarhia so
cială existentă este, de altfel, și un amănunt pre
cum următorul : pentru a-și sublinia intr-un fel 
„drepturile", în spirit feudal, un Samoil Klain nu 
uita niciodată că e Klan de Sad. Nu e lipsit de 
interes să amintim că Samoil Klain a acceptat fără 
de nici o rezervă ca autentic, arborele genealogic al 
familiei sale, cu totul fantezist, pe care, din nece
sități de moment șl potrivit unei psihologii a 
timpului, marele Inochentie Klain îl închipuise pen
tru sine, cind susținea că se trage din familii prin
ciare, din Basaraba pe de o parte, și din familia 
Cantacuzino, ai cărei inaintași au domnit în Bi
zanț, Pe de altă parte. Inochentie Klain căutase să 
obțină pe vremuri, și a și obflnut, chiar o diplomă 
din partea unui principe Cantacuzino refugiat la 
Viena. o diplomă prin care se recunosc „meritele" 
strămoșilor lui Inochentie pentru familia domni
toare a Cantacuzinilor (Diploma se găsește încă la 
Biblioteca Universității din Cluj). Șincai nu uHă 
să arate că e „Șincai de Șinca", și nici Petru Ma
ior nu ezistă a adăuga numelui său micul titlu de 
noblețe „de Diciosînmărtin"...

Reprezentanții Școalei Ardelene sînt fără îndo
ială pasionați cititori de filosofie, și anume nu de 
filosofie scolastică, cum poate că s-ar crede, ci de 
filosofie din epoca lor, a luminilor. Ei cultivă un 
anume rationalism, de aci apoi șl lupta lor in anume 
limite împotriva superstițiilor. Șincai traduce un 
tratat de fizică, iar în altă lucrare de considera
bilă dimensiune, el combate, pe temeiuri fizicale 
moderne, credințele deșarte. Trăsăturile funda
mentale ale lumii lor spirituale le dă totuși teolo
gia creștină. Față de creștinismul instituțional, față 
de „biserică", ei iși permit insă o anume libertate 
iluministă. Libertatea lor de gîndire se manifestă 
îndeosebi în legătură cu probleme cum este aceea 
a primatului papal. Urmărind ideile reprezentan
ților de frunte al Școalei Ardelene și în primul 
rînd operele filosofice făcute „pre românească" 
de Samoil Klain sau anume teorii ale lui Petru 
Maior, sau ideologia din creația poetică a lui Ion 
Budai Deleanu, putem afirma că ei, în general, 
trebuie să fi fost foarte bine dotați sub raportul 
înclinărilor filosofice. In legătură cu unele proble
me pe care Maior Ie-a abordat, și în marginea unoi 
teorii ale sale, îndeobște bine cunoscute de 
marele public, vom avea prilejul să arătăm că 
acest Învățat, care nu a lăsat lucrări de filosofie 
propriu-zlsă, adincea totuși în spirit filosofio pro
blemele de specialitate, ce-1 pasionau, și că avea 
o minte speculativă, ce s-ar fi simțit la largul ei 
îndeosebi în domeniul de orizonturi universale, al 
„filosofie!".

Una din problemele, căreia Școala Ardeleană și 
apoi latiniștii 1 s-au inebinat, era desprinderea 
unui univers lingvistic românesc de pe un fundal 
de romanitate pură. Problema nu se punea pentru 
ei în termenii unei creșteri organice, cum se punea 
pentru un Ienăchiță Văcărescu, cel cu testamentul 
liric : „las vouă moștenire creșterea limbei româ
nești...". Pentru Școala Ardeleană și pentru lati 
niști totul se punea ca o problemă speculativă. în
noirea limbilor europene devenise în partea a doua 
a sec. al XVIII-lea și la începutul celui de al 
XIX-lea obiectul unor preocupări destul de gene
rale în Europa. Necesitatea înnoirii, căile și mij
loacele ei, nu se cereau însă pretutindeni Ia fel. 
înnoirea se înfățișa ca o îmbogățire cu un ma
terial lingvistic plastic, sensitiv și pitoresc, de ex. 
în Sturm un Drang-ul german sau in romantismul 
de pretutindeni. O reformă puțintel de altă natură 
se cerea și pentru unele limbi prea sărace, In 
sensul unei amplificări structurale sau pentru a 
face posibile unele expresii inexistente, sau impe
rios cerute de Împrejurări. Așa era reforma lui 
Kazinczy la maghiari. La Școala Ardeleană și la 
latiniști, problematica limbii se complică cu setea 
de întoarcere la un prototip de limbă, cu nostal
gia „orighinalului". Că la neogreci există ceva 
asemănător, e adevărat, dar exemplul grec se ex
plică printr-o copleșitoare tradiție culturală. Dat 
fiind trecutul culturii grecești, cu cele două cul- 
minări, de proporții atît de impunătoare, în istoria 
omenirii, în spiritul antic și în spiritul bizantin, 
ar fi fost de mirat dacă la Greci nu s-ar fi făcut 
încercări de a apropia limba vie de prototip. La 
noi. încercarea Școalei Ardelene și mai ales a 
celei latiniste nu răspundea însă unei atari tradi
ții. Goana susținută după forma primară, goana 
îmbinată cu nevoia de a îmbogăți limba se lămu
rește la noi în alt chip decît la neogreci și are o 
certă notă de aventură. Conștiința romanității, cit 
privește limba, șl a continuității noastre ca popor 
în Dacia, o aveau deplină șl cronicarii noștri mtl 
vechi, precum Miron Costin și Dimitrie Cantemir. 
Romanitatea era însă pentru ei un fapt, de care 
se lua act, cu mîndrie, și atît. Conștiința acestui 
fapt de temelie nu se complica, la Miron Costin 
și la Dimitrie Cantemir, cu o problematică specu
lativă precum la Școala Ardeleană și latinistă. 
Stîrnlrea avalanșei îl revine călugărului, pe cit de 
umil în viafă, pe atît de îndrăzneț in Inițiativele 
sale intelectuale : Samoil Klain. Gheorghe Șincai 
completează. Petru Maior se avintă în „speculații". 
In fapt însă de abia „latiniștii" procedează la lati
nizarea limbii române.

Lucrarea lui Gh. ȘincaiJ
„învățătură firească

spre surparea 

superstiției norodului"

N-ar fi lipsit de interes să se scrie o dată istoria acțiunilor de com
batere a superstițiilor obștești. Secolul al XVIII-lea ar ocupa un spa
țiu 'întins într-o asemenea istorie. Climatul luminist a creat atunci 
condiții din cele mai prielnice pentru o acțiune de combatere pe te
meiuri științifice a superstițiilor și pentru multiple Inițiative de lu
minare a poporului. In Transilvania s-au luat măsuri pentru deci
marea superstițiilor „păgînești" încă din secolele reformațiunli. Cal
vinii au impus atunci, prin măsuri oficiale, preoțimii ortodoxe romane 
o mai atentă supraveghere a superstițiilor, ce luaseră Intr-adevăr 
proporții demăsurate în minte norodului, pe la începutul secolului al 
XVIII-lea un dascăl român din preajma Brașovului, care și-a iMnțll 
meșteșugul de a turna litere și care și-a alcătuit singur un fel de 
tiparniță, a început a tipări calendare pentru uzul norodului. In aceste 
calendare dascălul a introdus și însemnări cu privire la iscodirea des
tinului după semnele zodiacului. Era aceasta o încercare de răsplndire 
prin calendare la norodul român din Transilvania a superstițiilor 
trologice". Cel ce se ridică să înfrunte această încercare de a înfunda 
norodul Intr-un și mai adînc noian de credințe deșarte a fost preotul 
ortodox de la Brașov, cronicarul șl poetul Radu Tempea, care, refe- 
rindu-se la doctrina părinților bisericii creștine, »făța că astrologia 
este superstiția păgînă, ce nu se cuvine a fi răsplndită prin 
dârele creștinești. Superstițiile astrologîce fuseseră într-adevăr com
bătute încă în antichitatea tardivă și, mai tîrziu, din partea Părinți
lor mal de seamă ai bisericii. Fatalismul astrologie al gnosticilor din 
antichitate nu putea să fi dus la vreun acord cu învățătura despre 
libertatea voinței omenești, pe care o profesează doctrina creștina. 
Anume superstiții erau deci repudiate pentru motivul că ele nu se 
Împăcau cu învățătura oficială a bisericii.

O luptă, pe baze relativ științifice, Împotriva zupersUțlilor In gene
ral, devine însă posibilă pe o scară Întinsă de abia In «ecolul al 
XVIII-lea, după ce rezultatele noii științe a naturii de tip gallleo- 
newtonian încep să fie popularizate. In imperiul austriac 
pentru luminarea poporului ia o întorsătură decisivă tub demni.» >“> 
Iosif II, cînd piața este de-a dreptul inundată de publicații în acest 
scop. Printre aceste lucrări de luminare trebuie să socotim șl opul ne 
proporții considerabile intitulat „învățătura firească spre surparea 
superstiției norodului", adică învățătura laturii pentru combaterea 
superstițiilor poporului. Lucrarea n a văzut iumlna^tlparulul. Manu- 
scrisul se găsește actualmente la Biblioteca Universității din Cluj. Au
torul lucrării nu este indicat șl nici anu’ o nd a fost redactata. Lu
crarea împotriva superstițiilor a fost atribuită lui Gh. Șincai, cu toate 
că manuscrisul ce ne-a parvenit nu este scris de mina acestuia, rl 
reprezintă de fapt o copie caligrafiată de un necunoscut. Motivul pen
tru care lucrarea a fost atribuită lui Șincai este împrejurarea ca 
de la acesta a rămas șl traducerea Fizicei iul Helmuth. Lucrarea poate 
fi atribuită într-adevăr lui Șincai, dar ea este mai mult o „traducere*.  
Șincai a fost printre reprezentanții Școalei Ardelene acela care a ara- 
tat Interesul cel mai mare științelor naturii (el a Încercat să compună 
șl un dicționar de termeni românești, germani, latini, ungurești cu 
privire la cele „Trei Regnuri ale naturii").

i) Benigni, Opul citat, vol. I, p. 74.

Cind a fost scrisă lucrarea 1 Datele unor descoperiri despre care 
■e vorbește In lucrare se cunosc. Astfel se vorbește bunăoară despre 
planeta Uran, care a fost descoperită de Herschel in 1781. In legătură 
cu descoperirea „luftbaloanelor" stnt chiar amintiți, în lucrare, anii 
1783, 1784. Focul este considerat încă drept element („focul sa află în 
toate trupurile", cap. IX). Autorul este un adept al teoriei „phloglsto- 
nului". Meteorii, pe de altă parte, slnt socotiți In chip eronat ea 
produși ai aerului, așa cum epoca, în frunte cu Academia Franceza, 

ti vedea, combătlnd presupusa „superstiție- a poporului, care credea 
că ar exista „pietre ce cad din cer". Că meteorii ar fi materie cosmică 
e.te o idee ce începe să fie științific susținută de abia după 1794. Există 
deci o serie de Indicii că lucrarea contra superstițiilor a putut să fie 
aerisi Intre 1785 și 1784. Și apoi, dacă într-adevăr Șincai este traducă
torul lucrării, datele biografice ale acestuia ne îndrumă de asemenea 
spre această datare, căci In 1794 începe pentru Învățatul nostru o 
epocă zbuciumată, în timpul căreia anevoie s-ar mal putea concepo 
că el mai putea avea Interesul și răgazul de a „redacta", traducind o 
asemenea operă de luminare a poporului.

Lucrarea pentru „surparea" superstițiilor era destinată unor cercuri 
cit mai largi. Ea combate, pe baza celor mai noi rezultate ale fizicii, 
diverse superstiții ale poporului, In speță ale norodului românesc. In 
introducerea lucrării se definește fizica și se arată utilitatea el. „Prin 
cuvântul fire se înțelege toate trupurile câte se află în lume, șl învă
țătura care vorbește despre proprietățile, puterile, și lucrările trupu
rilor, se numește Învățătură firească". „Folosul învățăturii cel firești, 
aau al fizicei mal mare este decât s-ar putea spune, pentru că între 
altele pre mult ni-1 întrebuințăm la economie. Căci acelule carele e 
deprins In fizică, învățătura fizicei îl dă știința de a-și lucra mal bine 
țarinile șl de a-șl sădi și înmulți cu rînd bun tot felul de pomi șl de 
plante și de a-șl agonisi cele mai sănătoasă și mal hrănoază notreței 
pe sama dobitoacelor sale. Știința fizicei șl aceste arată plugarilor șl 
care unealte sînt mal bune spre lucrarea fiește cărlla țarini, care ba
rem de le-ar socoti plugarii românești".

Ce strlnsă e legătura ce se face aici între știință Și practică ! Prin
tre alte foloase ale științei se înșiră șl acestea : „Știința fizicei și 
aceasta o lucrează, ca eamenii să fie odihniți și îndestulați, pentru că 
mîntuie pe fiește carele de frica cea fără de lipsă, în care din nești
ință au căzut, șl-i dă deplinită învingere asupra rătăcirei cei păgu
boase, prin care atîte mii de oameni se țin în clește. Căci cine se va 
înfricoșa de smel cel înfricoșați, cari se luptă prin văzduh șl de flă
cările ce zbugnesc din pămlnt, de ști ce stnt lucrurile aceste, cine se 
va speria de ivirea cometelor, adecă a stelelor celor cu coadă, sau cu 
cutremur va Întreba ce Insămnează ivirea lor, de se va dovedi că 
stelele aceste tocma nimica insămnează, ci îșl țin cursul lor cel mi
nunat 7 Cine va judeca despre fericire sau nefericire el, și a altora 
de pe stele (măcar că nebunia aceasta în unele carindare sau însăm- 
nat) de i se va adeveri că stelele n-au putere de a face pre oameni 
fericiți sau nefericiți".

Metoda, pe care studiul acesta închinat combaterii superstițiilor, o 
aplică, consistă In expunerea pe capitole a unuia sau altuia dlu as
pectele, sau a uneia sau a alteia din legile corpurilor fizice, și în 
aplicarea Imediată asupra cutărel sau cutărel superstiții, ce va fi mă
cinată de faptele sau legile fizice în chestiune. Aspectele șl legile 
fizice expuse sint cele ale științelor naturii la sfirșitul secolului al 
XVIII-lea. Printre cele dlntîi șl fundamentale fapte se arată proprie
tățile corpurilor in perspectiva corpuscular! și ligile lor, potrivit for
mulărilor gallleo-newtonlene. Se arată proprietățile și legile fizice ale 
apel, aerului, focului. Se vorbește despre sunet șl lumină. Se vorbește 
despre anume fenomene electrice. Se expun cunoștințele astronomice 
cu privire la planete, pentru care se propun nume precum „Miercu
rea", „Vinerea-, „Marția", „Joia", dar șl „Saturn” și „Uran”. Lucrarea 
e în curent cu descoperirile secolului, chiar și cu acelea din domeniul 
microscopiei, căci vorbește bunăoară despre „jivinele", care sint atît 
de mici „cît mil de milioane pot închepe Intr’un deșert ce nu e mal 
mare decît un grăunț de năsîp". („Jlvinlle acestea se pot vedea cu 
„glăjile- cele ce măresc toate lucrurile..."). Se combat credințele de
șarte, precum credința în posibilitatea ca un om să fie în același timp 
în două locuri (dedublare) sau ca un om să se facă nevăzut. Se com
bat credințe precum aceea în metamorfozarea vrăjitorească a omului în 
alte ființe (lupi, clini, mițe). Se combat credințe precum aceea în 
draci, care ar putea lua fel șl fel de forme. Sau credințe In „nuiaua 
de ghicit", cu ajutorul căreia s-ar putea descoperi unde se află comori 
in pămlnt. Se combate credința în proba de apă pentru descoperirea 
„strigoilor". Se arată cum se poate produce, prin diverse scamatorii, 
Iluzia unor fenomene excepționale.

îmbinarea perspectivei naturallste-științifiCe. cu perspectiva unei teo
logii „raționaliste", atit de caracteristică luminismului austriac, o re
găsim șl In această vastă lucrare pentru „surparea*  superstițiilor. De 
cite ori se dă ocazia, în lucrare se citează împotriva superstițiilor șl 
mărturia textelor biblice.

Lucrarea este de interes șl pentru terminologia el. Traducătorul se 
găsește !n această privință pe linia Începută de Samoil Klain. Ter
menul de „corpuri lichide" este redat prin „trupuri curgătoare". 
„Nervii optici" devin „vinele vederii-, „viteza” — „luțirne", „direcția" 
— „îndreptare”, etc. Aurora boreală e numită „zioară de miazănoapte-. 
Traducătorul va admite însă șl neologismul : elasticitate, microscopiu, 
me tall, mahină, sifon, electricitate etc.

Societatea Filosoficească 
a Neamului Rumanesc

In anul 1795 o seamă de intelectuali români din Transilvania s-au 
hotărît să alcătuiască o „societate filosoficească". Se presupune că prin
tre acești intelectuali se găseau Radu Tempea (gramaticianul), Aron 
Budai (un frate al poetului), episcopul Gherasim Adamovici, loan 
Molnar-Piuariu și alții. Inițiativa nu se putea lipsi desigur nici de cola
borarea lui Samoil Klain, care Încă de pe la 1781 ținea în sertar di
verse manuscrise filosofice, pentru a căror publicare s-ar . fi oferit 
acum un bun prilej. Animatorul inițiativei în vedașea alcătuirii aces
tei societăți cu sediul la Sibiu, trebuie să fie fost*Molnar,  un om în
vățat, cu mult spirit practic, șl care avea și patima ziaristică în el, 
și de asemenea o pasiune pentru întreprinderi comercializabile. Rostul 
acestei societăți închipuită după modelul unei „Academii", trebuia să 
fie, în primul rînd, publicarea unul periodic sub titlu] „Vestiri filo- 
soficești și moralicești14, plănuit să apară de două orj pe săptămînft, 
pentru „inimile iubitoare de Muze filosofești". Periodicul era plănuit 
să apară In numere de cîte o coală de tipar flecare. Ungurii din Tran
silvania aveau pe atunci la Oșorheiu (Tg. Mureș) o societate pentru 
cultura limbii maghiare, care în curînd urma să-și dea la lumină pu
blicațiile. Sașii, pe de altă parte, aveau încă de la 1790 un periodic 
ce apărea la Sibiu („Siebenbtirgische Quartalschrift"). Inițiatorii so
cietății românești se gîndeau la o răspîndire a cunoștințelor, potrivit 
unei „sisteme", după cum rezultă din „înștiințarea", ce fusese pusa 
în circulație pentru strîngerea de abonamente. Plin de interes este 
faptul că intelectualii ardeleni, ce găsiseră un asemenea pretext de 
asociere, se puseseră în prealabil în legătură și cu o seamă de inte
lectuali din Principatele Române, printre alții cu Ienăchiță Văcărescu. 
Din nefericire, „Societatea filosoficească* 4 n-a ieșit din faza proiectelor. 
„Vestirile fllosoficești și moralicești" n-au văzut niciodată tiparul. Sin
gurul rod al societății fllosoficești a rămas „înștiințarea**,  care cuprinde 
însă un program, ce merită să fie comentat, fiind prin toate punctele 
sale deosebit de semnificativ pentru orientarea acestor intelectuali ro
mâni din Transilvania la sfîrșitul secolului al XVIII-lea.

Membrii societății intenționează, prin publicațiile proiectate, „lumi
narea Neamului Românesc" prin „științe folositoare". Inițiatorii se 
socot el înșiși niște „patrioți", „crescuți în deprinderea Theorlel Pisi
cești și Filosofești, ce cuprinde în sine cursul Ceriului". Ei se socot 
deci oameni, cari îșl iubesc neamul („preavestitul neam românesc") și 
cari, spre deosebire de alte încercări, ce s-au mai făcut prin alte țări, 
apropiate, vor să-și lumineze neamul cu învățături ale științei actuale, 
culese din domeniul fizicei, al geografiei și din „alte științe spre fo
losul Economiei, cum sînt Manufacturile neguțătorești". întrezărim aci 
preocupările unui învățat naturalist ca Molnar-Piuariu, care scrisese 
pe vremuri „Economia stupilor" (1785), o broșură de îndrumare în apl- 
cultură, compusă fără îndoială după modelul atîtor lucrări de popu
larizare a cunoștințelor practice, ce au apărut cu duiumul în epoca 
iosefină. Lucrarea de apicultură va fi completată prin lucrarea „Po-

vățulrc către sporirea stupilor" (1808). Molnar avea să publice șl o 
„Retorică, adecă Învățătura și întocmirea frumoaselor cuvintări" (1798), 
și a colaborat desigur și la redactarea lui „Supplex libellus Valacbo- 
rum" (1791). Molnar era un om cu multiple interese, niciodată în afară 
de anume rosturi practice. Specialitatea, prin care Iși crease o faimă 
pe țară, era insă Ocullstlca, specialitate pe care o preda șl ca profesor 
la Universitatea din Cluj. Chiar șl lucrările de istorie Molnar le In- ' 
țelegea lntr-un fel practic, după cum rezultă din prefața, ce o serta 
la traducerea Istoriei Universale a Iul Mlllot, pe care el Însuși o fă
cuse și o publica In 1800. în prefață, Molnar atrage luarea aminte a 
cititorilor asupra însemnătății „practice" a istoriei, dat fiind că prin 
îndrumarea acesteia „călătoresc neguțitorii pre luciul mării și se în
torc încărcați de vlsterllle bunătăților neguțitorești ca albinele l’n- 
groiate de nectarul florilor**.  Cît de practic orientat era acest învățat, 
ne-o arată apoi și împrejurarea că el a întemeiat și o întreprindere 
textilă de o remarcabilă întindere, In preajma Sibiului (vorba lui : 
„manufacturi neguțătorești"), care însă, din nefericire, s-a prăbușit 
foarte repede. Întreprinderea aceasta a unu] „învățat" a produs de- l
sigur oarecare sensație în timpul acela, căci — nu mai departe decît 
Benigni mai vorbește și !n 1837 despre ea în „Statistica și Geografia 
Transilvaniei".1

în spirit oarecum „deist" ni se vorbește în „înștiințarea societății 
fllosoficești" despre deprinderea în învățături, prin care se ascute pu
terea minții „ca să putem cugeta în adevăr luminat despre cele cerești 
văzute și nevăzute alcătuiri, șl iscusindu-le (să) cunoaștem prin aceasta, 
puterea cea mare a Ocfrmultorului, carele le-au scos cu stihiile lor 
din chaos, adecă din ce n-au fost întru ce le vedem că sunt". Acest 
„Oclrmultor", care lucrează cu „elemente" șl cu „chaosul", este o idee, 
care trădează In ce sens era orientată gîndirea metafizică-cosmologică 
a lui Molnar. Dar el nu stăruie prea mult în aceste ape „delate", căci 
pentru lansarea periodicului, el are nevoie de ajutorul „arhonzilor" 
din Țările Românești șl de arhipăstorii bisericii ortodoxe, cărora el 
le promite că va publica șl opere teologice. Iată cum iși închipuiau 
Inițiatorii societății fllosoficești „scara", după care vor fi tipărite învă
țăturile fllosoficești și moralicești, a căror popularizare, sistematică, el ; 
0 credeau necesară :

„întâi : urmează Theologla Bisericii Răsăritului" ; și „alte istorii bi
sericești...*.

„A doua : Geografia ce cuprinde in sine împărțirea Pămîntului și 
cei ce locuiesc pre tinsul, cu obiceiurile lor, din preună numele Ce
tăților și orașelor...".

„A treia : Fizica, matematica și cuprinsul învățăturii filosofești spre 
luminarea celor ce voiesc a ști întemeierea Cerului cu toate plane
tele lui...".

„A patra : se va ivi biografia principiilor Ugro-Vlahl șl ai Moldovil 
de la începutul ocîrmulrii lor". î

„A cincea : lese Istoria Rumânilor pra larg culeasă". „Iară cu alt 
firilej avem în gînd să vă descoperim niște Regule dieticeștl adecă 
nvățătura de ce să se ferească mal vîrtos fiește cine ca să-și pă

zească omul viața..., lingă care vom adăuga niște dohtoril, care ști- 
lndu-le, va putea bolnavul aștepta folos în boalele cele mal ușoare, 
mai vîrtos la țară fiind, unde în pripă lipsește Dohtorul, cît șl pruncii 
cei mici trăind cu dînsele vor simți alinare în boala cu care au fost) 
surprinși".

Programul este clar. Dînd o întîletate formală teologiei, accentul cade 
evident pe învățăturile științifica moderne, pe care societatea ține 
neapărat să le răspîndeascft, chiar șl la țară. Programul e larg lumi
nist șl In spirit enciclopedic. Activitatea aceasta de răsplndire a „lu
minii" urma să cuprindă toate țările locuite de români (acest orizont 
„național" — mai presus de hotarele de stat — trebuie In deosebi sub
liniat). Intelectualii români Încep a-șl da tot mal mult seama de o 
„unitate" posibilă a întregii „națiuni, pe planul laminării minții, prin 
colaborare din toate părțile, indiferent de hotarele ce-1 despart".

Programul „Societății fllosoficești a neamului românesc In mare prin
cipatul Ardealului", fn dosul căruia ca animator a stat, credem, In 
primul rînd Molnar-Piuariu, este un program burghez, cu oarecarl 
concesii formale făcute „arhonzilor**  șl înaltului cler ortodox, de spri
jinul material al cărora acești intelectual! aveau nevoie în acțiunea de 
luminare a poporului, ce doreau s-o înceapă.



BULEVARDUL
LINIA VIEȚII

Sînt la virsta cind fotografia mea poate fi un timbru festiv 
și-am ajuns cu umărul sub roata de aur a soarelui 
cind inima-mi vuiește ca o roată de lift 
urcînd eterul sîngelui tînăr — 
tocmai în vișina roșie a termometrului cetății 
la temperatura optimă de via(ă.

Și totuși vine bătrina amenințare cu bonetă albă, 
de la fișierul Policlinicii instituțiilor de artă 
și mă mustră pe glasurile ei pîcloase 
că-n eprubeta cu sîngele meu pentru studiu 
s-a găsit o mare doză de sevă de arbori;
de castani și de tei și de pini
ca niște grăunțe de spirt în sîngele unui alcoolic...

Eu îi povestesc supus cum îmi cresc copacii lumii în palmă 
de-o parte și de alta a bulevardului liniei vieții;
cum vîntul ca un cal invizibil scapă pe lume, 
se sprijină toamna de trunchiuri și le mănîncă frunza 
și bea apă din găleata roșie a paznicului 
de la poarta sediului raional de partid ;

Cum apoi o ploaie mare bate porțile crîngului din Buzău ; 
din cind în cînd se văd plecînd bărci cu motor, 
se opresc la treptele importante ale satelor 
și activiștii se lasă cu toate rădăcinile lor pe teren 
întorcîndu-se de-acolo cu multe ramuri 
la tîmplele mașinilor sau la suflet...
Se-aud dup-aceea lungi zguduituri de frunziș 
și-n locurile pe unde se duc la ședințe 
rămîn marile lacuri ale ploilor de campanie ; 
de-aceea cred mult în acești arbori — 
de dorul ploilor în care pleacă zilnic.

Spun cum pe partea cealaltă a liniei vieții, 
de cite ori se string, ca păsările d plecare, 
luminile de la Școala pedagogică, 
pică, zdrobindu-se de piatră, stoluri de castane ; 
și mai apoi cum acolo a rămas un pilc de copaci 
pe sub care învățau elevii tutunul ;
cum s-a ridicat odată elevul Gheorghe A. Ion 
și-a aruncat castane în grădina școlii de fete, 
dar cum, după patru ani, l-au pedepsit zeii 
îndeplinindu-i toate dorințele..,.

Ti spun cum mai sus se simte arena de sport a orașului; 
ca acolo se gîrbovesc pinii pe umerii cărora urcam, 
spre marea mîhnire a domnului profesor de istorie, 
care ne ducea în spate pînă la cramele dacilor 
și ne lăsa în fața leului de pe oasele grecilor de la

Cheroneea 
cind ne găsea urlind la minge, ca dulăii la lună.

Ii spun cum, astăzi, cînd vine cineva prin poezie 
singur în poemele sale, ca un alergător de cursa lungă, 
și cînd sîngele i se rupe de cite-o piatră de zgură, 
își amintește c-a intrat pe stadionul acela fără bilet;
că l-au pedepsit să alerge el acum
și sa se uite alții, stînd ca arborii pe de lături; 
cum vine cite-un critic cu fiuierul, ca un os, în gură, 
să umble cu palmele vîscoase 
pe picioarele de aur ale poeziei...

In sfîrșit, îi spun că, la capătul întristat al liniei vieții 
cresc anii mei rămuroși și preschimbați în tei —' 
pe unde vine codrul cît lumea viitoare, 
de unde mi se urcă o mare doză de sevă de arbori 
în eprubeta cu sîngele meu pentru studiu.

SĂMÎNȚA
DE VIȚĂ

Cind, îngîndurat, intră uneltele la gîtul strugurilor 
de-odată matca ramură cutremură aracii ;
se aude un vuiet de apeducte sfărîmate
șl punți de viață se prăbușesc, 
frunzele cad pe picioarele culegătorilor, 
părînd mari cioburi de amfore roșii 
din care se împrăștie, răsunătoare, semințe de viță.

Acestea se rotesc prin ceața roșie a bobului 
ca peștii prin năvodul risipit, — 
pe unde vinul face spume de furtună 
și coșurile se-mpurpurează ca tipsia împărătești 
pe care i se dăduse capul Sfîntulul Ion.

Culegătorii se amestecă de multă vreme cu semințele ; 
li se lasă cu vinurile la ureche, 
le vopsesc în purpuriu cămășile pe umeri;
doar au trecut demult astfel cu arcurile de gît 
aducîndu-și părinții către gorgane ♦
și nu se știe dacă umbrele lor la amiază 
nu li se par caii duși, cu capetele plecate 
și dacă vuietul metalic al mașinilor de povară 
nu este clinchetul potcoavelor tocite la lupte..,.

Apoi după coșuri rămîn mustoase cercuri pe pămînt 
ca-n locurile unde cad arcașii de pe coame ;
și-acolo se căznesc semințele de viță să pătrundă ; 
pe unde calcă, cu povara, cărăușii 
și-acestea se-nfioară de noroc.

Altele se prind, cu mustul lor de mugure strivit, 
pe roțile de cauciuc ale mașinilor ;
și undeva, în față, ca-n niște ochiuri de apă, 
ele văd oglinzile bulbucate ale șoferilor —

Atunci cred mult semințele de viță
că chipurile de bărbați sînt sîmburi uriași —
în ciudatele broboane de struguri.,..

Cîte-o dată se repede vîntul la oameni, 
desprinde de pe roți semințele de viță 
și cite una se lipește pe pata de ulei de pe umăr.

Șoferii însă, certîndu-se pentru locul în lume 
uită de ele și adorm nepăsători sau se-nsoară 
și-atunci cînd își desfășură femeile din pînze 
găsesc pe umerii lor drepți sămînța de viță ; 
îi dor capetele de mirare și nu mai știu ce fac...
și mai tîrziu, pe cind își ajută nevestele să spele copiii, 
văd iar, mirați, semințele de viță
pe umărul drept al bărbaților din viitor — 
ca pe niște nobile blazoane ale seminției.

In fața silozurilor de struguri 
coșurile căruțelor picură ca niște streșini de case, 
vinul crud umezește balustradele camioanelor, 
praful șoselei miroase a frunze strivite ;
\

ION LÂNCRÂNJAN:

Din scrisorile tovarășului I. J.

...lntimplarea asta s-a petrecut Intr-an sat de pe Valea 
Murășului, cînd ca încheierea colectivizării. Satul era 
unul dintre cele mai bogate din regiune, dacă na chiar 
cel mal bogat ; cînd erau cotele, dădea cote cit un raion. 
Era sat greu, cum se zice, cu probleme. Și-atunci, în 
Iarna lui '62, s-a dus muncă de durată acolo, cu toate că 
în sat existau o întovărășire — formală, ce-i drept — și o 
gospodărie colectivă, care mergea destul de bine. Dar 
existau și mulți Individuali. Multi șl feluriți : oameni 
săraci, mijlocași care prinseseră cheag și niște foști chia
buri mai erau pe-acolo. Ningea cînd am ajuns noi In sat 
și ulițele erau pustii. Nu lătrau clinii, nn se auzea nimic 
pe nicăieri. Porțile erau zăvorite și arareori se vedea 
clte-o jumătate de față de om, nitinda-se după noi, cu 
cîte-un ochi rece și rău, vrăjmaș.

<— Ăștia-s oamenii dracului, tovarășe ! mi-a spus secre
tarul sfatului, un hojmălău cu capul cit o damigeană de 
doi decalitri, trăit bine și îmbrăcat bine, cu nasul cam 
roșu și cu niște ochi fumurii, de lup, botos și plin de sine 
altfel — Șterpănuș Petru îl chema. Cit am tras-o cu ei !... 
Cit m-am chinuit!...

— Dar de cind ești secretar ? I-am întrebat.
— De zece ani I
— Șl de unde ești de loc 7
— De-aici, de unde să fiu... De-aia îi și știu așa de bine... 

De-aia îmi dau seama cum trebuie luați ăștia... Tovarășul 
Stoica — Stoica era un instructor de al nostra — zicea 
c-o fi șl-o păți !... Și eu ii înțeleg și-l aprob, din punct de 
vedere teoretic... Dar practic !...

La sfat, ne-am inghesuit toți intr-o odăiță în care du
duia de mama focului un godin, ne-am dezbrăcat și-am 
Îmbucat cite ceva. Și-am mai povestit, ne-am informat, pe 
loc, cum se prezintă situația, să vedem ce avem de făcut, 
in continuare.

Cînd să plecăm în sat, in odăiță a Intrat o femele mă
runțică și oacheșă. N-a zis nimic, nici măcar bună ziua. 
A intrat și s-a lipit ca spatele de ușă.

— Dar cu dumneata ce-i 7 am întrebat-o eu. De ee-ai 
venit aici 7

— Pentru Rumuluț ! a răspuns ea, uitindu-se lung la 
Șterpănuș Petru ; ăsta se făcea că nu știe de venirea ei : 
se îmbrăca și ridea.

— Da cine-i Rumuluț 7 am mal întrebat eu.
— Rumuluț 7 ! a făcut femeia, nemulțumită, li băiatul 

mea ! ...Copilal meu !... Și-i la școală !... Pe-a doua I... 
Și-o fost scos din clasă...

— Scos din clasă ?! De ce 7
Femela a vrut să-mi spună, dar n-a mal apucat. S-a 

amestecat numaidecît Șterpănuș, secretaral, și i-a spus 
să-și vadă de treburi, să se gindească la înscriere și să nu 
mai umble cu pîrîturi șl ca reclamați!.

— O să vă explic eu despre ce-1 vorba ! mi-a suflat el 
la ureche, în treacăt. E un caz aparte !... Foarte delicat !... 
Nu vor de Ioc să se treacă... Șl mai fac și atmosferă !...

Am ieșit, cu femeie cu tot. și-n drum am dat peste un 
băiețaș de vreo nouă ani, voinio și frumos, Îmbrăcat cu 
un palton care-i ajungea pînă la călciie, cu o căciulă 
buhoasă în cap, de împrumut: de la mamă-sa n-avea decit 
ochii, niște ochi mari și negri, întrebători, pe care n-o să-i 
alt niciodată.

— Tu ești Rumuluț? I-am întrebat.
— Da 1 mi-a răspuns băiatul, uitindu-se la mine cu o 

seriozitate pe care numai copiii o pot avea in privire, 
cind sint necăjiți.

— Și de ce nu ești la școală acum 7

— Am fost, da m-o scos domnu din clasă 1
— De ce 7
— Ca să se treacă tata și mama la comun !... O zis că 

școala nu-1 pentru cei care-s contra !...
A început să plingă apoi, deodată, și eu l-am luat de. 

mină și i-am spus să se liniștească. Și-am chemat-o pe 
mamă-sa — Raveca o chema — șl i-am spus să se ducă 
la școală, cu băiatul, să-l bage fain-frumos in clasă.

— Da n-o să-l primească ! mi-a răspuns ea. C-am mai 
fost... Și-nvățătorul mi-o spus că nu poate să-l primească 
fără dispoziția domnului director... Și domnul director...

Femeia s-a oprit și s-a uitat lung la Șterpănuș. N-am 
înțeles de ce, și i-am spus incă o dată să se ducă cu bă
iatul la școală, fără nici o teamă.

— Spune-i domnului director că e un tovarăș de la 
regiune aici și că tovarășul ăsta a dat dispoziție să fie 
lisați copiii-n pace, să-și vadă de lecții !..'. Șl dacă se 
opune, să mă cauți... Sau dacă nu, te caut eu pe dumnea- 
tale !... Cum te cheamă 7

— Rusu, tovarășe !... Rusu Raveca... Și pe bărbatu-meu 
II cheamă Onu... Adică Ion... Și eu vă mulțumesc... Și 
dacă veniți la noi, vă primim cu dragă inimă...

Lui Șterpănuș nu i-a convenit de loc intervenția mea. 
N-a zis nimic, cit am vorbit cu femeia. Pe urmă, însă, 
după ce am plecat de acolo, a început să mă bată la cap, 
eă de ce am intervenit și de ce m-am amestecat, fără 
să-1 Întreb pe el, fără să cunosc situația reală.

— Rusu ăsta, mi-a mal spus el, e dintre cel mai răi șl 
mai incăpăținațl oameni din sat !... Ne face greutăți mari !... 
Face atmosferă !... Nu vrea să se înscrie deloc !... Și nici 

nu tace !... Birfește și clănțănește mereu !... Mai ales pe 
noi, cei care avem manei de răspundere-n sat, nu ne iartă 
deloc...

L-am ascultat șl am tăcut. Iar seara, după ce am ieșit 
dlntr-o ședință, I-am rugat pe un paznic să mă ducă la 
Rusu Ion. Omul m-a condus pînă la capătul uliței unde 
ședea Rusu, mi-a arătat casa și s-a întors, rugindu-mă să 
nu care cumva să-i spun tovarășului Șterpănuș, că mă 
adusese pînă acolo.

— Bine ! i-am răspuns eu. Mulțumesc...
La Rusu Ion ardea lampa șl se auzea vorbă in casă. 

Am intrat fără să mai bat, și-am rămas surprins de pri
mirea ce mi s-a făcut. Copilul, îndeosebi, nu știa cum 
să-și exprime bucuria. Se uita mereu la mine și zinibea 
cu toată fața și din toată inima.

— Ei, cum a fost astăzi Ia școală 7 l-am întrebat eu, ca 
să-l scot din încurcătură.

— Bine ! a spus el.
S-a dus apoi, a luat carnetul de note și mi l-a pus în 

mină, a așteptat de o parte pînă cind m-am uitat en prin 
carnet — n-avea decit un singur opt, la muzică, încolo 
numai nouă și zece — pe urmă ml-a spus că el se va face 
agronom, că-i plac plantele, mult de tot. L-a mai domolit 
maică-sa, puțin și cam de formă, fiindcă era mindră și ea 
cu băiatul, cu Rumuluț.

— Dar de ce nu vrei să te înscrii în gospodărie, tova
rășe Rusu 7 l-am întrebat eu pe taică-său, după ce am 
vorbit cite ceva și cu ci, in ce regiment a fost și unde a 
luptat pe front. — Nu de alta, dar văd că-țl dai seama 
de anumite lucruri... Tovarășii de-aici din sat se cam 
pling de dumneata...

—Care anume 7 !... Șterpănuș Petru 7
— Da, el !
— Tocmai asta-i, a mai spus omul, că mie unuia nu-mi 

trebuiește nici gospodărie colectivă și nici socialism — 
atita timp cit omul acela stă in funcția pe care o are !...

Altceva n-a vrut să-mi mai spună, degeaba am stăruit 
eu, degeaba l-am încercat cu vorba in toate felurile și 
din toate părțile.

— In zadar vă bateți capul cu mine, spunea el în răs
timpuri, cu nu sint contra, n-am cu nimeni nimic, dar 
cit stă omul acela acolo unde se află, eu unu...

Nu-1 zicea secretarului pe nume, pe cit putea, și nici 
tovarăș nu-i zicea, de Ioc. nici din greșeală. L-am între
bat de ce, ce-i intre ei și i-am spus că secretarul mun
cește bine și-l apreciat, după cîte știu. Și el a recunoscut, 
mi-a spus că intr-adevăr, Șterpănuș muncește bine, în- 
tr-un fel și pină la un punct, și că de-acolo încolo lucru
rile se complică nițel.

— Omul ăsta, zicea el, e putred și-i găunos pe dinăun
tru, cu toate că pare sănătos și teafăr, pe dinafară !

Alte lămuriri n-a vrut să-mi mai dea.
Nici n-am mai stăruit, l-am lăsat in pace și m-am ho- 

tărit să revin asupra acestei chestiuni, s-o limpezesc. 
Eram și curios, mă interesa șl ca fapt, și mă gindeam 
că oricum, toată incilcitura aceasta joacă un anumit rol 
in sat, negativ, bineînțeles. A doua zi insă nu m-am putut 
ocupa de treaba asta. Și nici a treia zi și nici a patra zi. 
Aproape o săptămină am fost nevoit să merg și să stau 
Intr-un sat mic, care aparținea de comuna asta din punct 
de vedere administrativ și căruia 1 se năzărise acum să se 
separe, cu gospodăria. Era o diversiune, făcuseră unii 
agitație și-acum oamenii, aproape toți, cereau să se în
ființeze șl la ei o gospodărie colectivă. „Dacă nu, ne re
tragem cu toții, și cei vechi și cei noi !...“ In sfirșit, am 

lămurit lucrurile acolo șl-ndată ce m-am întors In M. am 
aflat ce era la mijloc, de ce vorbea Șterpănuș așa cum 
vorbea despre Rusu Ion șl de ce omul ăsta avea atitu
dinea pe care o avea, față de Șterpănuș. Vina nu era a 
omului, a lui Onu lui Rusu, cum îi zicea satul, ci a se
cretarului, a lui Șterpănuș. Asta se agățase odată de ne
vasta lui Rusu, de Raveca. încercase să-i „facă facerea", 
cum zicea el cind vorbea despre lucrurile astea. Și fiindcă 
nu reușise, începuse să-i persecute pe ai Iui Rusu, pu- 
nindu-le sechestru pe lucruri, cind rămineau cu impune
rile in urmă, amendîndu-i ori de cite ori se ivea ocazia ; 
și cind nu se ivea o crea el. Un timp, Rusu Ion nici n-a 
știut de unde i se trage bucuria asta. Pe urmă, cind a 
aflat, s-a ambiționat și el. Conflictul s-a încins apoi șl 
mai tare, dar a rămas tot închis, arzind și fumegind ca o 
grămadă de gunoi. Oamenii din sat nu cunoșteau amănun
tele astea și-au aflat ce-i Ia mijloc mai tîrziu, cînd am 
aflat și eu. cînd nu mai avea nici un rost, fiindcă Rumu- 
leț, băiatul, murise, se înecase în Murăș, după ce fusese 
scos incă o dată din clasă, la ordinul secretarului, care 
și-a primit ce căuta, atunci, numaidecît. Cum s-au petre
cut lucrurile, — de ce s-a dus băiatul la Murăș, să-și 
petreacă vremea, pină cind ar fi ieșit ceilalți copii din 
clasă, ori dacă a făcut-o dinadins, într-o clipă de dispe
rare 7 — n-am aflat și nu va afla nimeni, niciodată. Fapt 
c că ghiața de la marginea unei copcii s-a spart și că 
băiatul — Rumuluț — a căzut in apă șl n-a mai fost gă
sit decit in primăvară, tirziu, undeva pe Murăș la vale...

Asta e, vezi, că nu poți cuprinde toate problemele pe 
care ți le pune viața in față și-adeseori regretele și repro
șurile pentru ceea ce ți-a' scăpat din vedere sint mai pu
ternice decit satisfacția muncii împlinite...

cînd asfințește Boaiele, îl cuprinde o grabă ciudată 
de parcă ar veni plugurile peste el ;
caii își piaptănă coamele de roțile carelor 
șoferi trîntesc porțile camioanelor 
și totul stîrnește pe lume sămînța de viță.

Aceasta și-amintește parabola ei fără noroc, 
dar vfn copiii și iac dumicați de noroi 
îi lipesc în vîrful cîte unei ramuri ambițioase 
fac praștii — și le-azvîrl peste case și arbori 
pe buzele de piatră ale fîntînilor, pe ferestre, 
și numai vîntul de iarnă amintește semințelor 
vuietul curentului tăiat de propriul zbor...

Rup apoi, păsările-albastre, lutul,
îl lipesc sub streașină de la răsărit, a caselor, 
și cînd au fost semănate cele patru ouă de rîndunea 
începe să-ncolțească sămînța de viță ;
jumătate în puii care Be plămădesc, 
jumătate, cu frunzele zimțate, pe lună.

Cele mal multe dorm însă în struguri 
pină le scoală călcîile rotitoare, de fier; 
cînd vinul se naște descumpănit și moltu, 
fără chip, ca un făt somnoros, 
roșu, ca puii de capră orbecăind după (ițe, 
despicat la picioare după chipul zeului tată...

După altele se văd mlădițele de vie printre pietrele 
terasamentulul 

răsărite pe unde le-a-mpins și le-a ajuns viața, 
nefericite de-un loc neprielnic ;

Peste-un grăunte pîclos trece șoptit o femeie ;
Intîi încep să-i lucească picioarele îmbelșugate 
țărănește, prin somnoroasa mătase-a ciorapului; 
și se aude călcînd pe marginea bobului de strugure 
ca pe malul unui lac violet ;
Ungă genunchiul ce seamănă cu ceasul de masă 
tresar caietele împinse de sîngele tînăr al cărnii, 
caietele școlărești și cărțile prin care-și cîștigă plinea...

Astfel se vădește mai departe prin clipocitul furtunos al 
vieții 

călcînd semințele de viță ;
sărind pe ele ca de pe-o piatră pe alta ; 
și ca un spin o-nțeapă o sămînță în călcîi 
și mersul ei de-acum primește alt făgaș — 
peste tot, prin sînge, ramuri noi să-i naBcă 
planta viitorilor copii...

Se-aude mai apof, cînd se trezește instructorul teritorial, 
cum vița se lovește cu strugurii de fereastră 
făclnd să li se uite semințele-n cameră, 
ascultînd o pădure în partea Inimii 
și-nțelegînd că pe-acolo trebuie să fie cărțile 
și broșurile lui foșnitoare.

Vine vița către cana cea albă, de băut apă, 
însă ne-ngrijită pîn-acum de nici o femeie, 
și pune capacul rotund înapoi ;
îi șterge praful de pe cărți și broșuri 
iar cînd le deschide în treacăt, rămîne mirată 
dîndu-și seama că n-are în mîini 
decit niște casete cu sămînță de viță.

Sămînța aceasta de viță, ieșită în lume ;
cînd cade p, ceafa președintelui de la gospodărie 
alunecîndu-1 pe jgheabul coloanei vertebrale 
și obligîndu-1 să stea ca un arbore drept;

Fiindcă eu nu recunosc decit sămînța 
căzută în părul copiilor de muncitori șl țărani 
care-și reazămă frunțile de polițele bibliotecilor 
să iasă din capetele lor un alt sol...

Căci pe noi toți s-a aplecat tipsia lunii cu sămînța de viță 
copleșitoarea, măreața sămînță de viță.

DACĂ
FOCUL...

Dacă focul va trage și de pe mine carnea 
lăsîndu-mi cenușă pe ramurile coastelor 
și viața mea, cu ochii-ncețoșați 
își va smulge părul de durere, — 
pe cît învățasem eu de la molizii munților 
să mă țin în propriile rădăcini, 
pe-atît d furtunos mă voi rostogoli 
oprind o zi izvoarele ce mă iubeau...

Doamne, ce lacuri se vor naște dincolo de mine, 
cum vor resimți morile lipsa la roți a pîraielor 
pînă vor veni al noștri să mă ridice de-acolo ?

Unii îmi vor purta trunchiul ca pe-un buștean 
pe umerii unde și-au ridicat copiii la sărbători, 
alții îmi vor duce gleznele la piept 
ferindu-ml rănile ce s-au pricinuit 
cînd băteam cu picioarele în porțile lumii 
blestemînd-o Bă-mi dea locul meu în viață.

Va veni și-o femeie care-mi va rupe grabnic pînzele cămășii, 
lăsîndu-mi toată fața el pe inimă, 
pe cînd păru-i, cu mireazmă mie necunoscută, 
îmi va acoperi buzele arse de noaptea aceea.

Doamne, cînd bărbatul ei o va despleti pe pernă, 
cînd îmi va mirosi transpirația mea dureroasă 
și lacom pătrunsă în părul nevestei lui, 
ce va spune bărbatul,

ce va-nțelege bărbatul ?

Dar ce voi zice eu, cînd sîngele, rupt și secătuit, 
nu-mi va mal putea umezi toate apeductele, 
cînd mă vor înspăimînta ecluzele mele uscate, 
semănăturile mele pîrjolite de moarte 
ce voi zice eu, și-ai noștri, mai apoi ?

Cînd se vor lăsa de bunăvoie uneltelor crîncene 
ca unor săpăligi de irigație, 
să-și treacă sîngele în mine 
și cînd vor da din propria lor carne 
mari plăci de apărare șl acoperire, 
ce voi zice eu, ce voi putea-nțeiege ?
Cînd nimănui nu-i prisosesc lucrurile acestea 
să fie darnic rupte pentru altul ?...

Pe cînd astfel sîngele meu de țăran dunărean 
se va sprijini pe sîngele altora 
și pielea îmi va fi legată, ca o punte ruptă, cu pielea lor, 
ce voi spune eu, ce voi putea-nțeiege, 
cînd toți aceștia, ai noștri, 
vor urca pînă la frunze și la fructe 
bîntuindu-mi arborele seminției ?

Ce pot eu atunci, ce pot, decit să cînt 1



Mirajul stadionului, e drept, există pe 
toate meridianele. Este o caracteristică 
a epocii. Transformările revoluționare 
din țara noastră au creat însă condiții 
optime în vederea dezvoltării impetuoasa 
a mișcării de cultură fizică șl sport. Da
torită îndrumării Partidului, avem ăstăzl 
o uriașă mișcare sportivă de masă, ne- 
întîlnltă în istoria țării șl mai ales de 
neconceput în trecut. Este însemnat nu 
numai numărul celor care vin pe sta
dioane — numărul tinerilor care prac
tică organizat sportul e enorm — ci și in
teresul, în continuă creștere, pentru toi 
ceea ca constituie performanță sportivă. 
Milioana de oameni urmăresc cu emoție 
evoluția sportivilor noștri, acasă și peste 
hotare. Se discută cotidian și poate prea 
aprins despre tot ceea ce a dus Ja suc
ces, dar în egală măsură șt despre ceea 
ce știrbește prestigiul nostru. Există un 
interes larg, nemaiîntîlnit, al publicului 
pentru sport, și mal cu seamă pentru 
fotbal. Șl se constată cu amărăciune că 
■occerul nostru nu ține pasul cu dezvol
tarea armonioasă, socialistă a țării. Dim
potrivă, înregistrează o regretabilă rămî- 
nere pe Ioc. Rezultatele obținute în ulti
ma vreme — la Olimpiada de la Tokio. 
...„noaptea de groază de la Milano"... și, 
în sfîrșit. înfrîngerea selecționatei de ti
neret la Coventry, îndreptățesc pe ori
cine să primească, în cele din urmă, răs
punsul cuvenit la întrebările pe care fie- 
ctre etapă a campionatului le pune tot 
mal stăruitor, mai tăios, iar fiecare con
fruntare internațională — mereu mai du
reros

Nu e o lamentare.
Dar se tînjește prea des după lupta 

dreaptă, plină de poezie, de inefabil. De 
prea multă vreme milioanele de specta
tori rîvnesc o sporită măiestrie a fotba
liștilor noștri în jocul de pe covorul 
de clorofilă. Astăzi, magia fotbalului 
adună pe stadioane pasiuni șl interes 
deosebit. Necontenitele căutări, Insucce
sele repetate ale fotbalului nostru își 
cer, își reclamă explicația.

Este aceasta o parte, doar, din adevă
rul despre fotbal.

Așadar ! ADEVĂRUL. DESPRE FOT
BAL.

★

ULTIMUL CUVÎNT
AL FEDERAȚIEI ROMANE 
DE FOTBAL :

Anglia - Romania 5 * 0

*) Despre români (fotbaliștii echipei 
„Dinamo", n.n.), s-a vorbit. Sînt de o altă
categorie $i nu pot sd fie comparați 
mai ales Cînd este vorba de o ...confrun
tare cu un Inter de valoare mondială. 
Jocul lor este la noroc (și nu e numai 
acum). L-am subliniat la alte echipe 
Dinamo ne-a întărit acest punct de ve
dere. Tehnica individuală nu se vede, 
manevrele corecte, o nesiguranță în jo
cul mingii șl pasele repetate întotdeauna 
excesiv. (Inchipuiți-vă aceasta împotriva 
unui adversar da valoarea lui Inter. .) O 
ec țipă plafonată, de o mediocritate re
lativă fi cu pretenții modeste".

(tineret)

Stadionul Coventry, miercuri 21 noiem
brie 19flL

★
Comentarii :

• „Evoluția formației de tineret în 
Anglia, înfrîngerea la un scor atît de 
categoric, surprinde... Se impune (...) o 
analiză foarte severă (1) Iar cel ce s-au 
comportat nesatisfăcător să fie aspru 
sancționați (11). Este momentul să-1 tra
gem la răspundere (cît umor !) pe fotba
liștii (numai pe ei ?) care prin compor
tarea lor aduc prejudicii mișcării noastre 
sportive" (Ion Alexandrescu, secretar ge
neral adjunct al F.R.F.)
• „Nu mfi surprinde prea mult rezul

tatul (peste așteptări de slab)... El re
flectă orientarea greșită a F.R.F. — o- 
rlentare ce persistă de ani de zile — In 
ce privește selecționarea jucătorilor (...) 
persistă de ani de zile organizarea unor 
centre de pregătire, de selecție (...) Nu 
avem un fond valoric de elemente tine
re. Echipele nu cresc cadre tinere pen
tru că aceasta e o muncă foarte grea 
și pe urmă pentru că, după ce-i cresc, 11 
se iau jucătorii" (Traian lonescu, pre
ședintele colegiului de antrenori din o- 
rapul București).
• „Jumătate din ei (Jucătorii n.n.) au 

jucat pe alte posturi decît cele pe care 
joacă în echipele cluburilor'*.  (Ilia Savu, 
antrenorul echipei Steaua).

JUCĂTORI ÎNFUMURAȚI, 
INDISCIPLINAȚI, 
CARE N-AU VOINȚĂ...

(Petschowscbi)
„Cu o echipă formată din jucători în

fumurați, Indisciplinațl la antrenamente, 
ca șl în confruntarea oficială, cu jucă
tori care n-au voință (și cred că n-au 
nici dragoste pentru fotbal) nu se poate 
cîștiga un meci cu o echipă bună, cum 
este cea de tineret a Angliei. Cred că 
tinerii noștri fotbaliști se gîndesc la 
orice alte lucruri, numai la fotbal nu. 
Și aceasta e deja prea mult. Cum să 
cîșttgi un meci cînd nu există disciplină 
pa teren, nici un respect față de propriul 
coechipier, cînd tn 90 de minute nu se 
dă un pas precis si la timp, cînd orice 
acțiune este stopată ? ! Jucătorii noștri, 
cînd dădeau o minge greșită. în loc să 
fugă după adversar s-o recîștlge. se o- 
preau pe Ioc pur șt simplu, așteptînd să 
intervină vreun coechipier. Aveam im
presia că toți sînt plictisiți și numai de 
fotbal nu le arde. Cu atitudinea asta 
nu puteam face fotbal. Fără voință dîrză 
de a învinge, fără dragoste de club și 
de culorile patriei, fără disciplină, fot
balul nu poate progresa. Meciul acesta 
este o lecție grea șl pentru jucători, și 
pentru antrenori și. cred eu, că și pentru 
alții !

Măcar pentru viitor să ne punem pe 
treabă, pe muncă. Să începem cu abece
darul fotbalului. E necesar. Pentru că 
fiecare jucător al nostru știa să drible
ze, dar dacă-1 pul să dea o pasă precisă, 
de mal multe ori, de pe loc, nu reu
șește, dar să paseze din mare viteză, pre
cis, nici nu mai vorbim I Englezii aveau 
tocmai această calitate : pase „săgeată**,  
simple, la timp, și la coechipier. Este oa
re aceasta chiar așa un mare secret?

Ne-am fntors din Anglia ca dintr-o 
excursie. Parcă nu ne-am dus acolo să 
jucăm fotbal. îmi pare rău." (Sclnteia 
tineretului, nr. 4832 din 38 noiembrie 
1984).

★

MASA ROTUNDĂ 
DESPRE...
BALONUL ROTUND

Pornind de la situația generali grea ■ 
fotbalului, confirmată din nefericire de 
comentariile si declarațiile de mal aut. 
ca «1 de altele apărute tn presa 
noastră, redacția „Luceafărului" a orga- 
nliat. In cadrul reportajului-anchetă de 
față, o masă rotundă care să dezbată, 
în primul rînd. latura educativă a mun
ci! din domeniul jocului cu mingea ro
tundă, lacunele si succesele fotbalului. 
Preluînd replica unuia dintre partici
pantul la discuție, am Intitulat materia
lul nostru ADF.VARUL DESPRE FOT
BAL. fără a avea pretenția că am deține 
— tn exclusivitate și total — cheia pro
blemelor puse.

(Prezidată de scriitorul Eugen Barbu, 
redactorul-șef al revistei noastre, consfă
tuirea a fost animată de Intervențiile la 
obiect, ,lt Iul C.heorghe Constantin 
(Steaua). Andrei Rădulescu șl Mlhai Po
pa (arbitri), Nlcolae Oald» (Progresul). 
Dan Olteanu (Informația Bucureștlulul), 
Dumitru TănSsescu (Te’eviziune). pre
cum șl a scriitorilor Fănuș Neagu, Du
mitru Radu Popescu. Ion Băleșu, Corne- 
liu Leu șl alții).

Așadar:

Eugen Barbu :
Situația fotbalului ne obligă să tra

gem concluzia unui moment greu. Fot
balului 1 s-au creat condiții, 1 fi-a dat 
totul — șl iată-1, totuși. într-o situație 
nu prea înfloritoare. Evident, discuția 
noastră nu va hotărî soarta fotbalului 
românesc. Urmărind să aducem, prin 
■ugestii, contribuția noastră, credem câ 

ele vor fi înțelese cum trebuie, deoarece 
oamenii care conduc fotbalul, — bine 
intenționați de altfel — au nevoie de ele. 
După cum se știe, însă, de la a dori pînă 
la a putea...

Un fotbal bun se face numai cu fotba
liști buni. Starea actuală a fotbalului de 
la noi dezvăluie — am spus-o în atîtea 
rînduri l — lipsa de intelectualitate a 
jocului. în ce sens ? Fotbaliștii — nu 
vorbesc de cei care se ridică acum, în 
zilele noastre, și au o pregătire școlară 
incomparabilă prin sistemul de învăță- 
mînt de stat cu fi clase obligatorii — sint 
prea sumar pregătiți intelectual. Antre
norii — ia fel Trebuie să recunoaștem 
că acești oameni foarte talentațt nu stu
diază îndeaiuns, ae unde și nivelul lor 
cultural foarte coborît. Această lipsă de 
Intelectualitate duce obligatoriu la ni
velul scăzut al explicațiilor date de an
trenori jucătorilor.

în fotbal, ca și în artă, la ora aceasta 
trebuiesc Idei. In fotbal, antrenorii înve
chiți ai. rămas la două idei mari și late : 
preluarea șl p .sa. Dar dacă învățăm nu
mai stopul și pasa, sau preluările abia în 
categoria A, nu facem nici o treabă.

Trebuiesc școlarizați antrenorii rămași 
la o pregătire primitivă. Evident, în vii
tor, jucătorii vor practica un fotbal mo
dern, vor avea șl studiile terminate, vor 
ajunge la un nivel intelectual pe care îl 
dorim cu toții. Dar ce facem pînă a- 
tunci ?

La fotbal vin mai mulți spectatori 
decît la o piesă de teatru. Acum numă
rul acestor spectatori a scăzut, din nefe
ricire, dar locmai din cauza nerecunoa- 
șterii acestui adevăr. Trebuie, pe de altă 
parte, să ajungem la alte norme de sta
bilire a valorii jucătorilor. Titlul de 
maestru al sportului a fost bine venit, 
acordarea de titluri de sportivi emerit! 
s-a făcut în general judicios, dar siste
mul de stabilire a valorilor trebuie re
considerat.

Eu nu sînt pentru introducerea siste
mului capitalist al bursei jucători
lor. dar alcătuirea unul punctaj al va
lori! de către ziare ar stimula pe jucă
tori. Observatorul federal, ziaristul care 
a urmărit jocul, corespondentul local, să 
acorde note jucătorilor, începînd de la 1 
Ia 10 ți atunci, aicătulndu-se punctajul, 
se va stabili, de la meci la meci, echipa 
săptămînii (ceea ce șl făcea Sportul 
popular într-un timp).

Un factor de regres este șl centrali
zarea jucătorilor foarte buni la cîteva e- 
chipe.

A nu avea echipe bune la Timișoara, 
Cluj, Oradea, este o eroare gravă.

Pledez pentru Instaurarea autorității 
antrenorului. El să răspundă, nu condu
cătorul clubului, de soarta echipei, pe 
un termen cît mal îndelungat.

în altă ordine de idei — presa n-a 
răspuns ani de zile la problemele fotba
lului. în afară de ziarul Sclnteia care 
a intervenit și foarte bine șl cînd tre
buia, la celelalte ziare n-a existat un 
interes sincer, pentru că intervenția fo
rurilor de specialitate era prea energică. 
Se știe, Fănuș Neagu, ca semnatar al ru
bricii de fotbâl din Scînteia tineretului, 
■ fost admonestat în Federație pentru 
că a arătat unele cauze ale mediocrită
ții fotbalului.

Deficiențe există șl în ce privește pre
gătirea rezervorului de cadre. La noi au 
dispărut maidanele. Socotim acest lucru 
drept o realizare însemnată, rod al unor

eforturi considerabile. Dar cu ce le în
locuim ? Pe lingă blocuri, pe lingă cvar
talele acestea de locuințe și chiar mlcro- 
raioane nu există încă peste tot tere
nuri de sport șl ele, obligatoriu, 
ar trebui să existe. Acolo să se pre
gătească viitoarele cadre. Copiii vor 
să joace, dar unde ? Printre ma
șini ? Fotbalul se învață în copilărie, 
nu ne ducem la 17 ani să învățăm fot
bal. Arhitecțll, ce! care fac planurile 
orașelor, să facă șl calculul numărului de 
copil din noile sau viitoarele locuințe, 
și să prevadă terenuri de sport. Obli
gativitatea terenului de fotbal în școli să 
nu mai fio atît de discutată. La fel 
campionatele Inter-clase, lnter-școll. Fe
lul nereallst de a privi munca de pers
pectivă ne-a dus în sltuatla să nu avem 
suficiente echipe de pitici, să nu avem 
campionate școlare și universitare de 
fotbai. Pe lîngă toate cluburile trebuie 
să existe echipe de juniori. îmi spunea 
cineva că Internazzlonale are 11 echipe 
de juniori înscrise în campionat. Nu ne 
spune asta nimic oare ?

JUCĂTORUL
NU ARE TOTDEAUNA 
PREGĂTIREA 
MORAL-VOLITIVĂ

Fdnuș Neagu .* Tovarășul Eugen Barbu 
cita Intervențiile ziarului Scînteia. Nu 
ar strica să amintim aici fragmentul 
privitor la comportarea fotbaliștilor noș
tri. la Olimpiada de la Tokio : „Despre 
comportarea fotbaliștilor s-a mai vorbit. 
Ei au jucat slab, chiar și atunci cînd 
victoria le-a surîg. Unii specialiști 
străini, care au vizionat meciurile echi
pe! noastre, au fost tentați să com
pare jocul fotbaliștilor români cu „un 
cadril al bătrînllor". Remarca, pe deplin 
îndreptățită, se referă nu atît la vîrsta 
unora dintre sportivi, cît la stilul lor 
bătrlnesc de joc (greoi, nehotărît, lipsit 
de convingere), stil atît de departe de 
fotbalul modern, caracterizat prin execu
ții în viteză, vigoare, simplitate, efica
citate, în plus, echipa noastră a mani
festat aceleași lipsuri Ieșite la iveală și 
înaintea și în timpul preliminariilor 
turneului olimpic, neavînd pregătirea și 
maturitatea de a face față unor partide 
decisive, lăsîndu-se prea ușor surprinsă 
de adversar chiar de la începutul jocu
rilor. în contradicție cu realitatea, la 
recenta ședință de analiză făcută de fe
derația de fotbal, totul a fost pus pe 
seama „emotivității" jucătorilor. Adevă
rul este că în spatele așa-zisei emotivi
tăți stau lipsurile fotbalului nostru In

general, carențele în pregătirea tehnică 
șl tactică, în educarea calităților de 
voință și a puterii de luptă".

Scuza aceasta cu emotivitatea este o 
placă veche, care vrea să justifice, de 
cele mal multe ori, lipsa de pregătire și a 
antrenorilor și a jucătorilor. Păi, dacă e 
vorba că antrenorii află abia după în- 
frîngeri că jucătorii sînt emotivi, asta 
înseamnă că nu cunosc adevăruri ele
mentare despre cel pe care îi pregătesc.

Trimisul ziarului „Scînteia**  la Londra 
scria după înfrîngerea. fără drept de 
apel. a echipei noastre de tineret la 
Coventry, că rezultatul confirmă lacu
nele care persistă în fotbalul nostru. 

Sub aspectul tehnic șl tactic, pregătirea 
fotbaliștilor se află în urma cerințelor 
acestui sport pe plan mondial. După cum 
se vede, nici viitorul nu ne surlde. N-am 
știut să creștem rezerve, ne-am bizuit pe 
veșnic tînăra noastră națională de acum 
cinci ani.

Rep. : Nu este firească întrebarea : 
cine răspunde de risipirea acestui capi
tal uman de bună calitate care poate fl 
integrat în clipa de față Ia rubrica „de
șeuri".? După cum se știe, există o res
ponsabilitate chiar în regimul socialist In 
ce privește risipa de materiale bune. Ri
sipitorii ar trehui să înțeleagă că pagu
bele morale cer răspunderi morale.

Andrei Rădulescu : Căutăm să discu
tăm unele probleme ale fotbalului 
nostru. Mă gindesc mai de mult la 
lucrurile acestea, dar n-am avut ocazia 
să le spun și țin să le exprim cu acest 
prilej. Ml-am precizat două păreri. Eu le 
socot cauza pentru care, la ora actuală, 
fotbalul nostru nu este așa cum am vrea 
să fie. Prima părere se referă la fotba
lul de calitate, de performanță. Precizez 
că sînt in situația de a vorbi de pe po

ziția unul fost jucător de fotbal atlt In 
trecut. înainte de 23 August, cît și în 
perioada de după Eliberare. Am cunos
cut, ca sportiv de performanță, și viața 
de club de pe vremea capitalismului, cit 
și. bineînțeles, viața aceasta de după 23 
August, iar experiența trăită nemijlocit 
mă ajută foarte mult In discuția de fată. 
Eu nu sînt de acord cu cei ce spun ca 
noi, la ora aceasta, n-avem jucători de 
valoare. Nu sint puține situațiile în care 
Dan Olteanu de la „Informația Bucureș- 
tiului" de pildă, ca șl toți ceilalți zia
riști, după nu știu ce meci de campionat, 
au scris cronici elogioase, recunoscînd 
valoarea unui Jucător care într-un anu
me meci ne-a deziluzionat. Dacă un ju
cător ca Pîrcălab a avut o valoare re
cunoscută unanim, ce se întîmplă, din ce 
pricină nu are întotdeauna aceeași va
loare ?

Nu e vorba despre o pregătire defici
tară morală șl psihologică a jucătorului, 
în vederea unei competiții importante ? 
Dacă „Steaua", sau ..Dinamo" — echipe 
valoroase — joacă mîlne în campionat 
cu echipa „Crișul" din Oradea, toți jucă
torii acestor cluburi aînt conștienți de 
valoarea lor. Ei intră foarte lejer pe te
ren, își etalează ceea ce știu, degajat, șl 
cîștigă. Dar dacă îi trimiți să joace cu o 
echipă cît de cît redutabilă, peste hota
re, jucătorii Intră pe teren crispați, cu 
prejudecăți atît de adînc înfipte în min
tea lor, îneît Pîrcălab nu mal știe «ă 
dea în minge cu piciorul drept. Și-a- 
tunci de ce Pîrcălab, care a știut să facă 
un slalom prlntr-o întreagă apărare — a 
Rapidului, același Pîrcălab avînd In față 
un singur jucător la Milano, s-a împie
dicat, a căzut în nas și s-a făcut de rts ! 
E plăcut oare ce se scrie în presa ita
liană ?... (De! romeni și <* detto. Sono 
di... un*  altra categoria e non giudica- 
bill, pertanto, nei confronti di un Inter 
mondiale. II loro gtoco 2 di insplrazio- 
ne... latina (e non per caso). L’avtvamo 
rilevato in altre squadre e la Dinamo ne 
ha dato puntuale conferma. La tecnica 
individuale e discreta(l), la manovre co- 
rette. la smania del palleggio e degli 
scambi ripetuti sempre eccesiva (Jigurar- 
sl contro un avversario della statura deW 
Inter...) Una squadra livellata nella 
mediocritâ relativa, ma con qualche 
onesta pretesa •... (Aldo Bardelli — 
Stadie, 13X164). E îngăduit oare? 
Avem o concepție complet greșită în 
ceea ce privește conducerea șl pregăti
rea echipei și a jucătorilor în perioada 
dinaintea meciurilor importante. înainte 
de meci — cantonament. In cantona
ment : „trăiască... luptăm sau murim ; 
vom cîștiga ; dacă nu cîștlgăm..." Se 
pun deci în discuție, mult prea tîrziu, 
chestiuni extrem de importante, de fira
ve, în stare să șî înhlbe. nu numai să-1 
mobilizeze pe jucător. Aici fac o paran
teză, care rog să fie bine înțeleasă : e- 
ram junior la echipa Venus, una din cele 
mai bune echipe, la un moment dat. Ju
cau Bodola, Ploieșteanu etc. Cel mari îl 
aveau ca antrenor pe Platko, unul din 
celebrii antrenori ai Europei în vremea 
aceea. îmi aduc aminte de un turneu 
pascal, — și n-am să-1 uit niciodată, 
fiindcă și de-atci putem trage niște con
cluzii — medul era programat la ora 
15, iar jucătorii fuseseră convocațl pe 
teren la ora 14. Nu-1 Interesa pe antre
nor ce anume mănîncă jucătorul, pînă 
’a med unde doarme, ce a făcut «Im- 
bătă seara, cu cine a vorbit sau cu cine 
s-a plimbat. Jucătorul stătea cu soția, 
cu copilul, se ducea la cinematograf «îm
băta, duminica se plimba poate prin 
parc, dar la ora 14 fix apărea pe sta
dion. Dacă venea la 14 și un minut, a- 
mendă I Aveau zile fixate, de antrena
ment — marți, joi și vineri. Nu se în
treba antrenorul Platko ce face Humis 
joi dimineața, — Humis trebuia să fie 
In deplinătatea forțelor sale la antrena
ment, șl mal trebuia să nu întîrzie. Iar 
Humis — șl aici, de fapt, ajung la cel de 
al doilea aspect al problemei — Hum's 
era conștle 11, la fel erau David sau Bo
dola și toți ceilalți mari jucători. Ei știau 
că trebuie să albă o foarte bună condi
ție fizică la antrenament, pentru că de 
felul cum se antrenau șl Jycau, depinde 
existența lor. Este, ceea ce a? numi, au
tocontrolul valorii, indispensabil și în 
fotbal.

Acufti, ce trebuie făcut ? Socot că e 
timpul să dăm jucătorului o anumită 
libertate de mișcare și, totodată. să-1 
creăm asemenea condiții stimulatorii — 
în raport cu comportarea lui pe teren 
ori în rest — îneît a fi ajungem la o dis
ciplină liber consimțită, cu adevărat de 
tip nou, socialistă. Atunci, cu siguranță, 
nimeni n-o să mal facă chef sîmbăta...

Mihai Popa (arbitru) : ...șl nici dumi
nica.

Andrei Rădulescu : O să atea liniștit, 
o să ae ducă la plimbare, o să-și com
pună o existență perfect sportivă. Con
știent că un alt fel de viață îl va scoate 
rapid din echipă, fotbalistul va ști să 
slujească fotbalul. Iată un exemplu din 
altă lume t am asistat, la Ankara, la un 
mec! de campionat. La un moment dat 
scorul era 3—0 pentru una din echipe. 
Dar cei care alergau după minge, înne
buniți, erau tocmai cei care conduceau. 
Am întrebat : de ce fac lucrul ăsta ? 
„Dacă îl vede antrenorul că nu fuge 
după minge — mi a-a răspuns — 11 scoate 
a doua zi din echipă". Asta se petrece 
unde se petrece. La noi, firește, mal sînt 
șl alte mobiluri, însă, cred, cointeresarea 
— principiu îndeobște socialist — e sfintă. 
Revenind la pregătirea de dinaintea jo
cului : este posibil să nu 11 se dea voie 
celor din lotul țării, la Tokio, să se 
plimbe cu bicicleta ? Care-i explicația ? 
Ca nu cumva să-și întindă vreun muș- 
chiuleț Pîrcălab ? Din cei fl 000 de spor
tivi de la Tokio, singurii care nu au 
avut voie să ae plimbe cu bicicletele au 
fost fotbaliștii români, ca să nu-și... iro
sească forțele ! 1

Fănuș Neagu : Au stat ca în caran
tină.

Gheorghe Constantin : Nu ne-au dat 
voie. E absolut real.

Andrei Rădulescu : în sfîrșit, în legă
tură cu munca de perspectivă, pentru 
că. în primul rînd, perspectivele ne in
teresează. Iau din nou un exemplu din 
viața mea. iar Constantin poate să-1 con
firme ca fiind veridic. Ca jucător la Ve
nus, eram „coleg" cu celebrii Bodola, 
Humis etc. Aveam 14 ani. Cu noi, ju
niorii, lucra un alt antrenor, un nurne 
oarecare. Totuși, Platko venea și el la 
nai, ba a impus chiar echipei de celebri
tăți ca, o dată pe săptămînă, să se an
treneze cu juniorii. Astfel, echipa de 
„vedete de 100 de carate4* juca cu noi, 
șl eu, juniorul Rădulescu, aveam ocazia 
să asaltez poarta lui David. Mă ataca 
Demetro' ici sau Lupaș. In felul acesta, 
Jucînd fotbal cu oameni de mare va
loare, a crescut și valoarea mea, mal re
pede decît crește astăzi la mulți juniori.

Cînd am fost la Rapid, timp de 5 ani, 
cît am jucat în echipa I-a, nu știu dacft 
de două ori am făcut un antrenament 
cu echipa de juniori. Aveam cu totul alte 
ore de antrenament. Juniorii de la Ra
pid aveau cu greu posibilitatea să vadă 
cum trage Filoti la poartă, cum plon
jează Valentin Stănescu sau cum dri
blează un a'tul..

Eugen Barbu : Era un stimulent. Dacă 
unul îi „suflă" o minge lui Constantin, 
ține minte toată viața.

Andrei Rădulescu : Și vrea să l-o „su
fle" și a doua oară... M-a rănit David la 
cap, la un corner, șl eram fericit șl spu
neam la toată lumea...

Eugen Barbu : Vinovați sînt antrenorii. 
Știți bine ce concepție primitivă au apli
cat la Tokio.

Andrei Rădulescu : Iată și un para
dox : presa șl toată lumea de altfel, a- 
flrmâ categoric : sîntem împotriva can
tonamentelor. $1 totuși cantonamentele 
se fac. Și m-am întrebat de ce se tot 
fac, cînd sîntem de acord, la ședințe, să 
nu se facă aceste cantonamente. Nu c 
vorba oare de lipsa de personalitate, de 
pregătire șl dc curaj a antrenorilor ? 
Obișnuit, cum judecă antrenorii ? Dacă 
pierde echipa, consecințele de regulă 
aînt grave Echipa poate pierde fiindcă 
Pîrcălab și-a pierdut noaptea nu știu pe 
unde. De aceea antrenorul merge la con
ducerea sindicală șl Ia director ?i-i spu
ne : avem meci cu Jiul—Petroșeni și tre
buie să-i țin pe jucători în cantonament. 
Dar nu-șl dă seama cît rău face jucăto
rului. Ar fi bine să-1 lase să aibă viața 
lui, să nu trăiască obsesia meciului. In 
cantonament se știe, se formează aceas
tă obsesie, iar cantonamentele de la noi 
se organizează în funcție de greutatea 
meciului : cu Bulgaria o lună, cu Anglia 
o lună și jumătate, cu Ungaria, două 
luni... Șl cît de bizare au fost rezulta
tele I

UN „SPION" PORTUGHEZ 
LA TOKIO

Dumitru Tăndsescu ne relatează :
„La Tokio, se ține scai de mine un tip 

cu mustăcioară Mi se adresează în ita
liană :

— Sîntețl român ?
— Da, răspund.
— Sînt spion portughez.
— îmî pare bine — spun, șl am înce

put să discutăm. De față erau Ion Măr- 
gineanu. Ghițulescu șl alții. După cîte 
am înțeles, spunea că ar fi șl gazetar. 
După ce am schimbat cîteva păreri, am 
hotărlt aă ne destăinuim.

Zice :
— Am venit de la Lisabona la Tokio, 

special ca aă văd echipa română.
— Foarte bine, zic, îneîntat de atîta 

atenție. Mă onorează, dar eu nu sînt 
cel care răspunde de echipa de fotbal.

— Domnule, zice portughezul, repre
zentativele noastre naționale aînt în ace
eași grupă, în preliminariile campiona
tului mondlel, și am fost trimis eă văd 
echipa română. Aici, la Tokio, nu mă in
teresează altceva.

Portughezul era prezent la toate me
ciurile noastre".

Se poate trage de aici, din relatarea Iul 
Dumitru Tănăsescu, o concluzie utilă.

REP. : Cum șl prin ce mijloace a îm
părtășit Gică Popescu, președintele Fe
derației Române de Fotbal, impresiile, 
observațiile, învățămintele culese, de 
pildă, 1& meciul Anglia — Restul lumii 
sau din călătoriile de studiu pe patru 
continente ? De ce nu se fac cunoscute, 
cît mai amănunțit, toate noutățile, adică 
ceea ce a cîștigat fotbalul în aceste mari 
confruntări Internaționale ? Statul noatru 
■ trimis delegații, observatori etc. nu in 
voiaj de plăcere, ci pentru interesul ge
neral al fotbalului. Or, Glcă Popescu, nu 
ne-a spus încă nimic, în afara unui arti
colaș — despre cele văzute.

„Spionul**  de la Tokio cere o conclu
zie : pregătirile se fac din timp ; ceea 
ce descoperi, valorifici ; trebuie să existe 
un secret al pregătirilor, dar șl inventi
vitate după flecare joc nou. Cîtă con
știinciozitate profesională la Herrera 
care — desigur putea sta liniștit în pri
vința confruntării cu Dinamo București. 
Totuși, venit în țară, a urmărit partida 
de la Brașov, cu Steagul Roșu. A pregă
tit astfel „noaptea de groază de la Mi
lano", și nu se poate spune că n-a fă
cut-o cum trebuie.

Diferențe, dar nu de valoare, între an
trenori, ci de... conștiinciozitate.

Amănuntele, pitorești, nu exclud con
cluzia principală : nici o echipă din lume 
nu se prezintă la un meci fără măsuri 
de prevedere.

PUNCTUL DE VEDERE 
AL JUCĂTORULUI 
CONSTANTIN :
CLUBURILOR — MOBILITATE : FAC
TOR DETERMINANT — JOCURILE 

INTERNATIONALE

Nu se dă importanță cadrelor de mîine 
din fotbal — copiilor, Juniorilor. Șl mai 
venim să ne mirăm de ce nu avem 
fotbal ? De unde vrem să luăm fotba
liști ? Toată birocrația asta a gospodări
rii stadioanelor strigă pe toate drumu
rile : „Copiii strică gazonul" ! Și-n loc 
să apropie copiii de stadion, îi alungă, 
fac poliție cu ei. De ce însă stadioanele 
noastre nu sînt puse la dispoziția copii
lor din cartier ?CIuburile au terenuri — 
copiii însă n-au accesul cuvenit, copiii 
sînt goniți în loc să fie atrași. Se știe 
— copiii nu joacă cu bocanci, — 
deci n-au crampaane care să distrugă 
terenul — și de obicei Joacă fotbal cu 
o minge de... tenis. Copiii cuprinși în 
echipele de fotbal alcătuiesc o propor
ție foarte mică, șl de aceea ne putem 
aștepta la un regres și mal mare în 
fotbal. In școli, la orele de educație fi
zică, ae pierde foarte mult timp cu miș
cări de înviorare sau cu sportul preferat 
de profesor .Trebuiesc extinse discuțiile, 
Lrebule cerută șl părerea Ministerului 
Invățămîntului. Campionatele în școli să 
fie organizate cu toată seriozitatea, să 
stîrnească cu adevărat pasiune, interes. 
Apoi, pentru recrutarea jucătorilor, să 
ne îndreptăm atenția șl spre școlile pro
fesionale — majoritatea jucătorilor. In 
trecut, au fost muncitori, Șl asta ara o 

anumită semnificație. Jucătorii de azi 
sînt prea șubrezi, cu o rezistență defici
tară pentru câ, în mod obișnuit, n-au 
avut și o îndeletnicire fizică, organismul 
lor este heaciaptat unui regim de efort. 
Să nu ne îmbătăm cu apă rece — fotba
liștii mari de aici își iau startul odată 
împlinite calitățile fizice. Se piînge lu
mea că nu merge fotbalul, sa strigă pe 
toate drumurile acest adevăr : se uită

însă — fotbalul îl joacă, în primul rînd, 
copiii.

Sînt greu de înțeles fluctuațiile de for
mă ale echipelor. Cum se face că Ra
pid, după ce ciștlgase 9 meciuri, pier
de la Galați cu 1—o ! Rapid, făcîndu-ț! 
socoteala că poate să meargă la tițly, ■ 
greșit, — a fost depășită dc emoție. 
Cînd joacă meciuri în care trebuie «ă 
cîștlge un trofeu — pierde. E, din păca
te. și psihologia echipei naționale.

In sfîrșit. cite jocuri internaționale 
„are în picioare**  un fotbalist fruntaș ? 
Foarte puține. Să dăm deci vol^ clubului 
să perfecteze cît mai multe întîlniri in
ternaționale.

REP. : Federația sau U.C.F.S. să dea 
libertate cluburilor să organizeze cît mai 
multe meciuri internaționale. Tutela lor. 
uneori greoaie, alteori birocratică, con
stituie o frină în această direcție.

Nicolae Oaidă :
NIMENI
NU DĂ IMPORTANȚĂ 
COPIILOR

Antrenori la copii ar trebui să fie 
foștii jucători de fotbal ’

Cine se ocupă de pregătirea fotbalisti
că a copiilor din școli ? Profesorii de 
educație fizică necunoscători al fotbalu
lui. Sau cei care au jucat fotbal, 11 știu 
deci, predau ore de ed. fizică, (cazul 
Bandu, M. Smărăndescu). De echipele 
de pitici ale „Progresului" se ocupă un 
oarecare. Nu pot înțelege cum un om 
de fiO—60 de ani stă în fața acestor copii 
— pregătiți să învețe ceva — într-o ati
tudine atît de puțin sportivă, îmbrăcat 
ca de promenadă, nu pentru antiena- 
ment.

Cînd am început să joc fotbal, mă du
ceam pe teren și mă uitam la jucătorii 
pentru care aveam stimă, Ploieșteanu, 
Grosaru, Dobai și, mai tîrziu Ambru, 
Lupaș șl Ozon. Și cine erau antrenorii ? 
Oameni care au jucat fotbal șt erau re
cunoscut! ca jucători buni din „națio
nală" sau internaționali. Dacă un copil 
vine la un profesor de educație fizică și 
nu l-a văzut niciodată jucînd fotbal, nu 
are nici o stimă pentru el. Nici n-ar 
putea să-1 arate copilului cum să joace 
fotbal în măsura în care l-ar putea arăta 
un fost Jucător din echipa A. De aceea 
copilul învață deprinderi greșite în 
fotbal.

E drept, nu toți jucătorii mari au fost 
și antrenori foarte buni. Ideea e lansată 
de antrenorii noștri din ziua de astăzi. 
Nu trebuie neapărat să fi fost jucător 
mare ca să fii antrenor mare. Dar ca să 
fii antrenor mare trebuie să știi ce este 
un jucător mare. La noi sînt antre
nori care n-au fost ascultați tocmai din 
această cauză. Dacă vine Qobal sau un 
altul și-mi face observații, am mal mul
tă încredere decît într-un profesor de 
educație fizică.

Constantin, ca jucător mare, a înțeles 
perfect : nu se poate ca un junior să-ți 
vină dumltale în echipa I-a și să-1 înveți 
preluări, pase fără adversar etc. Abece
darul -acesta se învață în primele zile ale 
activității fotbalistice. Altă problemă : 
antrenorul la echipa de juniori are o ju
mătate de normă și asta înseamnă o re
munerație destul de mică. Am stat de 
vorbă cu 6 antrenori de juniori, și toți 
ml-au confirmat această realitate. Dar 
de copii ar trebui să se ocupe Apolzan, 
Bone sau alții. Bone s-a dus acum sa 
antreneze o echipă din divizia B, la 
Tg. Mureș. I s-au asigurat condiții mal 
bune. Decît antrenor la juniori... Ba, a 
vrut să plece la Orăștie, ml se pare. Iar 
Stănciulescu, pe ce bază a ajuns antre
nor secund la Rapid ? Numai pe baza 
deciziei care obligă să fii absolvent al
I.C.E.F.-ulul  ? Sînt jucător la Progresul și 
încă nu știu cîte echipe de pitici avem. 
Văd vreo 40 de copii și-1 văd și pe Ba
ra?. De fapt, copii n-au antrenor. Or, la 
„Progresul" s-au perindat și jucători de 
valoare. Din acești jucători n-a fost ca
pabil nici unul să conducă echipele aces
tea de pitici și juniori ? (Dinulescu, Ca- 
ricaș și alții).

Cînd Piola a venit în țară am fost in
vitat șl eu din partea Federației, și spun 
sincer, am avut multe lucruri de învă
țat, mai ales că înclinațiile ca și vîrsta 
mea merg în direcția creșterii de cadre 
pentru fotbal. M-am bucurat cînd am 
aflat locul și importanța competițiilor 
școlare în fotbalul italian. Pe lingă fie
care club aînt 8-10 echipe de pitici șl 
juniori. Jucătorul este stimulat de mic.

Elementele talentate sînt folosite din 
plin. La un meci internațional, de pildă, 
în deschidere, au Jucat 10 juniori șl, pe 
cel mal buni, în fața a 300.000 de spec
tatori, organizatorii i-au premiat fie cu 
cîte un costum de haine, fie cu cărți etc. 
Această prețuire șl stimulare a copiilor 
la noi nu există.

„MUTAREA" UNUI 
JUCĂTOR ?

Pe unul din stadioanele țării, pare-se 
că s-a anunțat deodată, la stația de 
radioamplificare, că jucătorul X trebuia 
să Joace în echipă, dar nu ma! joacă 
pentru că a fost luat — nu se știe de 
către cine — și adus în București. Fireș
te, nu cu forța, ca în filmele de aven
turi, ci cu niște forme care, la urma 
urmei, pot fi socotite legale. Dar Iubito
rii de fotbal, atît cei de pe stadionul res
pectiv, cît și cei din Capitală, au înțeles 
perfect despre ce este vorba.

STEAUA ȘI DINAMO 
AU CRESCUT JUCĂTORI
(Constantin)

Ghtargha Constantin : Am fost un ju
cător necunoscut. Dar am crescut la clu
bul „Steaua",

Fănuș Neagu : De ca al vrut să pleci 
la Iași ?

ion Băieșu : Ce jucători a mal crescut 
Steaua ? Numește-mi jucătorii pe care 
l-a crescut. Șl de la Dlnamo....

Gheorghe Constantin : Zavoda a venit 
din divizia B. Și Victor Dumitrescu, la 
fel. Dlnamo, dacă ar face lista Juniorilor 
crescuți de club șl care acum Joacă la el 
(Nunwaillerli etc.) și la alte echipe, ar 
avea cu ce să se mîndrească.

Red. .• Oare e tot ce se poate spune 
în chestiunea asta ?

FOTBAL ARTISTIC ?
Nlcolae Oaidă : Dumneavoastră, zia

riștii, scrieți mult și nu vă vedeți greșe
lile. Un meci foarte frumos, Algeria- 
Rapid. a fost un spectacol fotbalistic rar 
întilnit, dar n-a atras prea mult atenția 
condeierilor.

Gheorghe Constantin : Nu se Juca pa 
puncte, de aceea a fost un meci frumos.

Mlhai Popa : Da, e adevărat. Fotbalul 
place cînd e spectacol.

Eugen Barbu : întrebarea e : fotbal
artistic sau fotbal pe goluri ?

Nicolae Oaidă : Nu se mai poate juca 
fotbal artistic ! Cauza ? Lipsa de tehnici 
și apărările supraaglomerate. Steaua și 
Dinamo, echipele cele mal bune, nici ele 
nu pot oferi spectacole.

Eugen Barbu : Dumneavoastră, ca Ju
cător — ați fost un Jucător excelent, 1» 
ora aceasta nu mal sîntețl — de ce ațt 
pierdut această calitate ? Nu aveți o vină 
personală, că nu v-ațl antrenat destul ? 
Aveați o viteză extraordinară, aveați șut. 
Da ce Jc-ațl pierdut? Uite, tovarășul 
Constantin are 32 dc «ni. cit e de bătrln 
și totuși mai arată cîte ceva...

CONSTANTIN
CONTRA
EUGEN BARRU...

Gheorghe Constantin : Șl dumneavoas
tră nenorociți Jucătorii. In privinți 
aceasta acuz ziariștii în general. Dacft un 
jucător a depășit 28 de ani șl a jucat 10 
meciuri bine și apoi joacă slab la cel de 
al unsprezecelea — Jucătorul, declarați 
dv. — nu mai „merge". Pe Ozon cine l-a 
scos din fotbal ? Ziariștii, după meciul 
cu Spania. Pe mine n-o să mă scoateți, 
vă asigur I

Eugen Barbu : Eu nu intru în această 
socoteală.

Constantin : „Ce se întîmplă cu Oai
dă ? Ce mai caută în fotbal Oaidă ?**  Așa 
spuneți. Dar de ce să nu-1 ajutați scriind 
despre Oaidă ? Trece printr-o formă 
proastă, e drept ; poate fi înțeles și aju
tat... Pentru că un jucător care a do
vedit o valoare fotbalistică, adică a ju
cat în echipa națională, are și perioade 
cînd trece prin zile grele. Veți spune : 
din vina lui, nu a ziaristului. Fala și 
neuman, pentru că nu există orn. și «ed
itorul și oricine, să nu treacă, în viață, 
prlntr-o perioadă mai grea. Există șl o 
cruzime a opiniei publice care nu-1 iartă 
pe jucătorul de fotbal. Și In Ioc să fie 
înțeles...

Eugen Barbu : Foarte frumos punctul 
de vedere al tovarășului Constantin. Ca 
șl un artist, un fotbalist trece prin cea
suri grele. Din păcate...

Gheorghe Constantin : Acum st eu trea 
printr-o pasă grea. Se Întîmplă.

Ion Băleșu : Pe mine mă Iartă cineva 
cînd scriu prost ?

Gheorghe Constantin : Dacă joc prost, 
în ziare se scrie Constantin așa șl pe 
dincolo. în felul acesta nu mă ajută, nu 
îmi arată înțelegere.

Ion Băleșu : Nu ai dreptate. Gazetarul 
nu trebuie să ierte nimic.

Eugen Barbu : Să te văd că a! ratat 
11 metri și să spun că n-ai ratat ?

Gheorghe Constantin : Dacă a ratat, 
să-i dau în cap jucătorului ? Sft-1 scot 
din activitatea sportivă ?

Andrei Rădulescu : Eu cred că se in
terpretează greșit. Părerea mea este că 
presa trebuie să se exprime sincer, fără 
menajamente. Este singura modalitate 
ca să asigurăm fotbalului un climat con
structiv. Citind, jucătorul își poate da 
seama cel mal bine de ajutorul primit. 
La club, în jurul lui Constantin, vin ad
miratorii. Se strigă : bravo, și tot ce a 
fost rău se uită. Constantin însă e cel 
care pierde. învățămintele ? Se pierd șl 
ele...

Gheorghe Constantin : De ce, cînd 
Joci bine, presa îți scrie numele cu ma
juscule și atît, iar cînd joci prost te tre
ce în titlul cronicii ? în ce mă privește, 
eu am fost ajutat. Cel mal frumos arti
col despre mine l-a scris Eugen Barbu. 
Acum ce se întîmplă ? E adevărat, cu nu 
mal dau randamentul pe care l-am dat 
odinioară, nu pentru că nu mai pot, — 
la probele fizice și la probele pentru 
controlul medical eu îi depășesc pe toți 
tinerii noștri — dar nu mai am aceiași 
parteneri, aceiași coechipieri, pe care 
l-am avut cîndva.

Eugen Barbu : Orchestra nu mal e 
aceeași. E drept, ai făcut niște partide 
bune șl pot să te trec în galeria marilor 
jucători și cît ai juca de rău, de aici 
înainte, nu vei rămlne anonimul Con
stantin. Al fost un mare jucător și nu 
sînt de părere că de la 30 de ani un ju
cător nu trebuie șl nu poate să mai fie 
mare. Vel mai face partide remarcabile, 
sînt convins, și ai toată stima mea. Dar 
dacă te supără și spui că te demorali
zează opinia noastră... Iei, presei, drep
tul de a spune că un meșter mare al 
fotbalului a fost lamentabil într-o du
minică ?

Gheorghe Constantin : Eu n-am fost 
de acord cu dumneavoastră cînd după 
meciul cu Spania l-ați criticat pe Teaș- 
că. Șl iată de ce : Nu mal citisem Con
temporanul de vreo 6 luni. Nu mi-a plă
cut, n-am fost de acord atunci, pentru 
că am citit șl articolele de dinainte... 
„Un suflu nou", „Teașcă" etc și după 
aceea, după ce am pierdut cu 6—0...

Eugen Barbu : Chestiunea cu Teașcă 
e discutabilă. Teașcă, după părerea mea, 
este cel mai bun antrenor român pen
tru că citește, ceea ce alții nu fac. Eu 
nu m-am dezis în articolele acelea. Di
vorțul meu de Teașcă se datorește ca
priciilor lui. Eu răspund pentru ultima 
virgulă pe care o pun. El a anunțat co
misia de pregătire și a plecat la Brașov 
cu echipa și am așteptat trei săptămînl 
să fiu invitat, ca membru al comisiei de 
selecționare, să asist la pregătiri. Teașcă 
nu m-a chemat niciodată. Pe nimeni n-a 
chemat la alcătuirea lotului, la pregăti
rile ce se făceau. Sconta pe un meci nul 
la Madrid. M-am dus la Brașov pentru 
că Teașcă a anunțat în presă că, între 
alții, și eu pregătesc echipa. Echipa na
țională era cantonată în centrul orașu
lui Brașov, într-un hotel zgomotos, care 
adăpostea nunți, în restaurantul de la 
parter. De ce aici, cînd în munți 
erau atîtea cabane ? Am asistat apoi la 
n masă ca la curtea nu știu cărui îm
părat, o masă sardanapalică, cu struguri, 
fripturi... Am stat si o noapte. în timpul 
nopții a fost o nuntă sub ferestrele mele 
șl âle lui Ozon. Ni s-a cîntat pînă la 
4 dimineața... I-am spus lui Teașcă unele 
lucruri — am fost împotriva selecționă
rii lui Sfetcu șl Ivansuc. Am cerut in
troducerea lui Voinescu și Pîrcălab. 
Acest om n-a ascultat de nimeni. Era 
un aventurier șl aventurierii nu cîștigă 
nici măcar bătălii dinainte pierdute.

A fost singurul caz în fotbalul nostru 
cînd un singur om a hotărît totul. El a 
ratat ocazia unică de a ae încredința 
cuiva, singur, soarta echipei naționale 
și asta e o mare pierdere.

HERRERA — ANTRENOR 
LA RĂCARI?

Fănuș Neagu declară că pentru prima 
oară se raliază părerii fotbaliștilor în ce 
privește gazetarii. A avut diferende cu 
Gheorghe Constantin, schimburi de opi
nii. După dînsul, presa nu a ajutat mun
ca fotbaliștilor. Articolele din „Sportul 
popular", singurul organ central de spe
cialitate în care trebuiau să se publice 
Ia zi discuții asupra unor probleme de 
fothal, sînt insuficiente șl, după părerea 
d-sale, toate aceste articole merg la Fe

derația de fotbal care are drept de veto. 
Sportul popular „e o publicație strivit! 
de federație". Dar șl Eugen Barbu aduce 
uneori păreri eronate în fotbal — apune 
Fănuș Neagu — cînd scrie : „n-am în
credere în HH care n-a fost un Jucător 
marc", deși a fost un jucător mare, in
ternațional.

„Eugen Barbu, pe care îl stimez ce 
acriitor și cronicar, vine și spune : „HH 
nu mă interesează". Eugen Barbu poate 
aă noteze pe hîrtie lucruri de acest fel ? 
De ce Constantin șl Oaidă nu- protestea
ză ? Cînd Silviu Ploieșteanu spune că 
noi am ocupat un rol meritoriu la Tokio, 
Eugen Barbu scrie dlndu-i apă la moară 
acestui Ploieșteanu, care a făcut greșeli 
atît de mari în fotbal.

Dacă 1-al lua pe HH, geniu In materie 
— spune mai departe Fănuș Neagu — fl 
l-ai pune antrenorul echipei din Răcan, 
ce-ar face ?

Concluzia este că la echipe mari tre
buiesc antrenori mari, orice s-ar apune.

Dan Olteanu :
CEL MAI MARE RĂU
AL FOTBALULUI — 
ȚINE GREU PASUL 
CU CONSTRUCȚIA 
SOCIALISTĂ

Discuția despre fothal arată cit da vast 
este acest teren, mal aleg dacă abordăm 
situația fotbalului nostru pe plan inter
național.

După părerea mea, cel mal mare râu 
în fotbal constă în faptul că această ac
tivitate merge greu pe aceeași direcție 
81 în același ritm cu construcția socialis
mului. Nu fac această afirmație gratuit. 
Realitatea este că fotbalul nostru nu 
respectă nici una din legile de dezvol
tare ale societății noi. Asta înseamnă că 
nu respectă foarte multe alte legi șl în 
primul rînd legea perspectivei pe care o 
are societatea noastră. Fotbalul nostru 
este lipsit, după părerea mea, de orice 
fel de perspectivă. Dacă urmărim fotba
lul din 1952, ce vedem ? Se găsește pa 
același drum de diverse căutări, iar In 
momentul de față n-am ajuns la nici un 
rezultat. Se află 1n scădere față de pe
rioada de acum 7—8 ani. Lipsa perspecti
vei demonstrează cel mai bine că fotba
lul nu are o linie de creștere a propriilor 
șale cadre.

în ce privește juniorii, din 1950 șl pînă 
acum au fost lăsați pe planul al doilea. 
Federația ae Interesează de probleme 
mart, care sînt întotdeauna turneul 
U.E.F.A., turneul olimpic sau campionatul 
mondial. Discutăm mult diversele teorii 
sau tactici ale fotbalului, sau despre 
valoarea fotbalistului. Dar creăm noi 
aceste valori ? Dacă le-am creat ele nu 
aînt cunoscute. Eu n-aș putea să le enu
măr. Vorbind despre Jucători! din ulti
mul deceniu, ajungem tot la Ozon, Con
stantin șl ne oprim la Pîrcălab ca ultim 
jalon

Clubul, locul unde ar trebui să crească 
aceste cadre, e pur și simplu o ficțiune.

Ma! mult : clubul are un lot cu 18 jucă
tori, 2 antrenori șl un conducător (fiind, 
bineînțeles și excepții, dar nu despre 
ele vorbim). Nu are posibilități mate
riale să crească jucători, finanțele sînt 
în general prost distribuite în fotbal, șl 
e de mirare că sînt cluburi ca Rapid 
sau Progresul care n-au echipament sau 
tricouri pentru echipa I-a ? Cunosc ase
menea cazuri. Ce să mai spunem de 
juniori ?

De pildă, acum 4 ani, cînd echipa 
Steaua era campioană, nu venit la mine, 
sfioși, cîțiva copii : „Sîntem juniori de 
la C.C.A., echipa campioană — mi-au 
spus. La clubul nostru nu avem teren 
de joc, nu avem profesor, nu avem an
trenor, nu avem echipament".

Și lucrurile acestea s-ati petrecut la 
un club mare, care arc totuși posibili
tăți. Atunci care poate fi situația reală 
în alte cluburi ?

Structura organizatorică a clubului 
sportiv «au a secției de fotbal trebuie 
foarte bine gîndltă, oricum trebuie 
reorganizată, ca ea să ajungă o sursă de 
cadre, să aibă posibilitatea să crească 
juniori. O echipă de categoria A fără o 
pepinieră, fără acele 4—5 echipe de unde 
să-și primenească Jucătorii de Jos în sus 
— e pur și simplu falimentară, iar clu
bul, de la antrenor pînă Ja conducător, 
prizonier al unui număr redus de 14—15 
Jucători — vedete care de fapt pot să 
facă tot ceea ce doresc. Nu este o nou
tate cînd amintesc și nu sint puține ca
zurile în care Jucătorii schimbă antre
norii, decid dacft joacă sau nu, cine anu
me joacă, sau cine conduce activitatea 
lor. Și toate acestea, pentru că numărul 
de jucători este Insuficient.

Nu sînt împotriva transferărilor, pre
fer înBă promovarea de Jos In sus, făcu
tă rațional. Vom avea un fotbal cu atît 
mat bun cu cît vom avea echipe puter
nice ma! multe, nu numai două, ca în 
prezent. De asemeni, ne trebuie o rivali
tate sportivă pentru că și de aici rezul
tă performanța înaltă. Calitate fără riva
litate nu există.

Fotbalul nostru este în afara liniei ge
nerale, fiindcă suferă șl de un mare 
subiectivism.

Este vorba de o rețea vastă de intere
se de club și de pasiuni dăunătoare care 
fac ca în fotbal să nu existe o lege. 
Fotbalul este o instituție care n-are 
legi...

FOTBALUL E URÎT
(Dumitru Radu Popescu)

Sper că ancheta ..Luceafărului" va pună 
degetul pe rană. In ce mă privește, so
cotesc că :

1. Atîta timp cît toate echipele noașt e 
(minus Steaua, Dlnamo și Rapid) luptă 
în tot timpul campionatului numai pen
tru a evita retrogradarea (titlul de cam
pioană fiind disputat doar dc 2-3 echipe) 
nu se poate vorbi de un fotbai adevă
rat, de spectacol fotbalistic, ci numai de 
lupta pentru puncte ce duca ia moartea 
fotbalului.

2. Cred că e neapărată nevoie să la 
ființă cluburi tari și în provincie. Cîtă 
vreme orice echipă care joacă la Arad 
sau la Baia Mare r>u se gîndește că va 
putea pierde — e foarte grav. Concen
trarea jucătorilor în București va duce 
unde a mai dus..

3. Ca echipele de provincie să se în
tărească. aș propune să fie 16 echipe In 
categoria A, în prima divizie de fotbal. 
Timișoara merită să aibft echipă. Bacău. 
Galați de asemeni. Dacă Baia Mare j fl- 
mîne în divizie, — în viitorul campionat 
va avea, incontestabil, o echipă mai 
bună. Dacă rămîne de căruță, toți jucă
torii se vor împrăștia, vor alerga la noile 
echipe promovate în categoria A (cum 
de altfel, au venit șl la ei, unii). Așa 
va păți $1 Ștlința-Craiova, fiindcă așa 
au pățit și alte echipe cc-au stat cîte un 
an în divizie. C.S.M.S.-Iași șl Farul Con
stanța însă, avînd de-acum un stagiu in 
prima divizie, au început să devină clu
buri redutabile (Și se spune că moldo
venii...)

4. Campionatul de juniori/ este o for
malitate. Nu pasionează pe nimeni, nu

z
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se ocupă nimeni de juniori. Nici măcar 
presa. (Doar de juniorii de 23 de ani, 
din echipa națională...)

5. Cluburile nu-șl mai cresc jucători. 
6e știe, crescuți de cluburi, X sau Y 
tot nu vor fi ai lor, vor fi luați de alte 
echipe. Oanft de ce să crească un nou 
Dumitru Nlcolae ? Sau un nou Voinea ? 
Mai bine așteaptă să apară vreunul prin 
regiune... Ploieștean u de ce să crească 
un nou Hajdu ? Știința Cluj să se ocupe 
de un nou Petru Emil ? (Petru Emil a 
fost „pitic", „junior4 și „senior" la 
Cluj !)

6. E șl o tendință a jucătorilor de a 
ajunge Ia unele cluburi „tari". De ce ? 
Răspunsul e doar unul : acolo condițiile 
materiale sînt mal „tari44. Dar principa
lul este că de-acolo, din echipele „tari44, 
se recrutează jucători pentru echipe de 
tineret etc. Cînd nu intri în lotul repu
blican al primei categorii, intri la tine
ret (vezi Racsl etc.). De ce să nu fie 
luați în loturi șl alți jucători din țară ? 
U. T. Arad, Știința Craiova. Petrolul, 
Minerul, Crișul Oradea, Farul Con
stanța etc n-au nici un om în nici o re
prezentativă. Situația vorbește de la 
sine. Atunci cînd se formează cu adevă
rat un jucător, e luat, cum am spus, de 
cluburile „tari" (uneori ținut pe tușă «ni 
de zile — dar bun în același timp pen
tru loturile reprezentative).

7. în sfîrșit. trebuie desființate clubu
rile care nu prezintă în 11-le de bază cel 
puțin 7 jucători „scoși" din propria pe
pinieră. Cluburile nu vor mal putea lua 
astfel cînd vor și pe cine vor, fiindcă 
se ajunge Ia o stare la care cred că 
mulțl au ajuns : fotbalul e urît.

Șl pe drept cuvînt.

Contlnuîndu-și expunerea, Dan Oltea- 
nu aduce noi argumente :
„Esența acestei dezordini în care se 
află fotbalul e lipsa de cultură a fotba
liștilor. Am fost la Milano $1, mărturi
sesc, sînt un incult în materie de fotbal. 
Am văzut un meci și jumătate și îmi dau 
seama că sînt departe dc adevărurile 
fotbalistice din alte părți ale lumii. Pen
tru fotbaliști este mai puțin important 
să obțină titluri academice decît să joa
ce fotbal — să nu mă acuzați — este 
vorba de felul cum oamenii joaca fotbal, 
dar șl de felul cum judecă fotbalul. La 
Dinamo-București, o parte din jucători 
au luat cuvîntul la analiza comportării 
lor la Milano. Felul în care au judecat, 
rezultatul obținut, mai bine zis felul în 
care n-au analizat comportarea lor la 
Milano, a fost la nivelul a 4 clase ele
mentare. Sinteza se reduce la următoa
rea ideie : n-au avut posibilitatea să 
joace din cauză că jucătorii au fost îm- 
părțlțl în trei — la Tokio, în Africa iar 
o parte au rămas acasă. Iată cauza pen
tru care nu au putut să fie la valoarea 
reală I

(Fănuș Ncagu : „Am întrebat cum a 
fost Ia Milano. «Șl ce dacă ne-au bătut?*  
— mi s-a răspuns, și mi-au arătat niște 
ceasuri. Explicația, ca cetățean român, 
mi se pare cu totul deplasată44.)

Dan Olteanu : Dacă n-aș fi fost ' la 
Milano, din cele spuse de jucători n-aș 
fi reușit să înțeleg nimic din ceea ce a 
fost acolo.

Cu alte cuvinte, jucătorii nu au putința 
să explice ccca ce joacă, fiindcă nu gîn- 
desc fotbalistic, nici nu învață și nu pot 
deci să analizeze comportarea jucători
lor internaționali. Mărginirea are drept 
efect faptul că nu glndesc fotbalul pe 
teren.

La meciul Inter—Dinamo vedeai, pe de 
o parte, niște oameni în albastru, care 
făceau totul gîndit, și niște oameni In 
alb oare jucau pur și simplu la întîm- 
plare. Dar avem noi oare instrumente de 
cultură în materie de fotbal ? Nu avem 
o revistă do fotbal ’ Pe de o parte 
există dezinteres din partea clubu
rilor șl a jucătorilor, mai ales a jucăto
rilor, deoarece citesc foarte puțin, iar pe 
de altă parte e o lipsă de materia). Avem 
antrenori care au circulat foarte mult, 
care ar fi putut să scrie, antrenori că
rora 11 s-a dat posibilitatea să călătoreas
că foarte mult, dar care n-au fost în 
atare să scrie un rînd.

în fiecare an, unu cîte unu, jucăto
rii valoroși din trecut părăsesc stadio
nul, iar cei care vin nu-i înlocuiesc la 
aceeași ținută, sînt doar umbre ale foș
tilor mari jucători. Ozon, de pildă, dacă 
ar fi fost ajutat să mai joace, cu sigu
ranță că lingă el mai creșteau și alții.

LIPSEȘTE ENTUZIASMUL 

(Mihai Popa)
Știu un lucru : ca să faci o treabă ca 

lumea, trebuie să dorești fierbinte, să fii 
preocupat într-un înalt grad de ceea ca 
vrei să faci. Temperatura aceasta se nu
mește entuziasm. Dacă nu joci din toate 
puterile, cu plăcere, atunci nici fotbalul 
nu-i cum trebuie. Iar jucătorii noștri se 
complac într-o blazare. într-un dezinte
res de neiertat.

Am condus cîndva un meci de fotbal 
între o echipă de juniori, Progresul, șl 
o altă echipă de juniori, din regiunea 
București, în campionatul republican. 
Meciul a avut ca spectatori : conducă
torii echipei din provincie, antrenorul 
ei șl alți cîțiva. Alături, pe terenul de 
zgură se juca un joc — „trei sarmale44. 
Toată lumea se îngrămădise să vadă a- 
ceste echipe, în timp ce juniorii au jucat 
într-un anonimat total. Faptul este sem
nificativ.

Prin urmare, acolo jos, nu muncim 
bine ) lipsiți de entuziasm, nu-i entuzias
măm nici pe copii, nu facem nimic ca 
ei, într-adevăr, să se ridice la nivelul 
pe care îl dorim fotbalului. Apoi dra
gostea pentru culorile clubului. Fotbalis
tului 1 se cere să iubească cu aceeași 
putere de dăruire, de-a lungul activită
ții sale — 5 cluburi 1 Cînd e copil să iu
bească clubul școlar, cînd e student să 
iubească clubul studențesc, cînd e mili
tar, Dinamo sau Steaua, apoi încă 3 sau 
4 cluburi sindicale. Avem în momentul 
de față jucători care la vîrsta cînd abia 
au Început să joace fotbal au trecut prin 
4—5 dacă nu și 6 cluburi și nu-1 un lucru 
tocmai bun, în sensul că entuziasmul 
jucătorului de fotbal, dragostea pentru 
club, se transformă, la un moment dat, 
într-un simplu interes. Șl este șl normal 
să fie numai interesat pentru că sti
mularea jucătorilor nu are criteriile cele 
mal bune. Nu se luptă cu pasiune, cu 
entuziasm și e șl normal, fiindcă nu se 
îndrăgește clubul, culorile lui.

N-am reușit să creăm o tradiție în ce 
privește clubul sportiv decît în foarte 
puține locuri. Dacă cineva o să meargă 
la Steaua sau la Dinamo, o să vadă în vi
trină trofeele cîștigate de-a lungul ani
lor. La celelalte cluburi, aceste semne 
de dragoste pentru trecut n-ai să le în- 
tîlnești. N-o să știe nimeni, cînd vei pă
răsi clubul, ce ai realizat. O să-și încheie 
activitatea șl Constantin la clubul Steaua, 
dar cei care vor veni după dînsul o să-i 
vadă fotografia într-o vitrină. Dar alții ? 
Vor trece în anonimat, ca și cum nici 
n-ar fi existat I

Stabilitatea la club este cea care crea- 
ză dragostea, respectul și stima.„ In clipa 
în care aceste sentimente dispar, dispare 
tradiția atît de necesară aportului cu 
balonul rotund.

ÎQ momentul în care jucătorul îșl cu- 
noațfce drepturile, fără a fi șl obligat, 
nu t lai are nici un fel de tentație să 
joaof mal bine, să lupte sau să aspire 
la ud joc de calitate, răsplătind astfel 
pasiunea mare a publicului spectator. 
(Dacă toți jucătorii șl-ar pune la inimă 

nurpal unu la sută din cît îșl pun Ia 
inimă spectatorii, calitatea fotbalului ar 
fi cu totul alta). Prea multă solicitu
dine le strică.

COPIII!
(Ion Băieșu)

După părerea mea, orice discuție sin
ceră despre fotbal trebuie să abordeze 
problema copiilor, a cointeresării ma
teriale a jucătorilor șl a antrenorilor.

Pe scurt despre fiecare.

1. E necesar să se ia de către federație 
o hotărîre : foștii jucători de fotbal să 
antreneze echipele de copii șl juniori. In 
toate școlile să organizeze campionate 
de fotbal — interclase, interani, inter- 
școli, interorașe etc. De asemenea, ln 
universități. Dintr-un milion de copii,
— cîți vor juca fotbal, în chip organizat
— vor ieși în mod sigur o mie de ta
lente deosebite Cred că presa a ajutat 
foarte puțin fotbalul, din acest punct de 
vedere.

2. Cointeresarea e un principiu sfînt. 
El Ierarhizează valorile, stimulează în 
cel mai înalt grad, creează noi exigențe 
șl autoexigențe.

3. La ora actuală, foarte mulțl dintre 
antrenor?! noștri au dovedit limpede că 
nu au suficientă pregătire, talent și per
sonalitate pentru a putea pregăti o echi
pă de fotbal la nivelul la care s-a ajuns 
pe plan mondial. Așa după cum s-a spus 
aici, sistemul de pregătire practicat de 
antrenpril noștri nu mai corespunde. Se 
impune deci să aducem și cîțiva antrenori 
străini, și, o dată cu ei, un stil modern 
și eficace de pregătire a fotbaliștilor. 
Așa fac multe țări din lume, nu e nici 
o rușine în asta, și « bine să învățăm 
din experiența altora.

MIGRAȚIE
ȘI STADIOANE 
FĂRĂ SPECTATORI

(Corneliu Leu)
Migrația unor jucători de fotbal către 

Capitală, a Tost comparată cu a actorilor 
din provincie care tind spre scenele de 
mîna-ntîi. Nu cred că e cea mai fericită 
comparație. Jucătorul de fotbal nu este 
legat de propriul său teren ca actorul de 
scenă Pentru el. stadioanele de mîna în- 
tâl sau de niîna a doua nu sînt o proble
mă. El joacă pe toate, în mod tot atît de 
regulat ca și pe cel al clubului. El are 
posibilitatea în timpul unui an. sau al 
unui campionat, să-și demonstreze jocul 
în fața spectatorilor din întreaga țară. 
Pentru el, orașul de reședință al clubu
lui din care fase parte, e altceva. E o 
legătură... antelcA, dacă ne e permis să 
spunem vorbe mari. Oricare jucător care 
a făcut sau face parte din echipa unui 
oraș de provincie — mai mare sau mai 
mic — poate confirma asta. Cu cîtă mln- 
drie îți vorbesc cetățenii unui oraș des
pre jucătorii lor preferați, cît de pasio
nați urmăresc el evoluția acestora, cu 
cită perseverență sînt urmate în depla
sări echipele, de către grupurile de su
porteri !... Se creează acea legătură pro
fundă. trainică între spectator și jucă
torul favorit. Acestuia, mii dc oameni îl 
acordă sufragiul lor firesc, considerîn- 
du-1 un mesager, un reprezentant al lor. 
Evoluția Iui pe teren nu mai are, astfel, 
simolul caracter al unei demonstrații 
sportive, ea capătăt simbolul asaltului 
pe care îl dă o localitate întreagă la 
poarta adversă. Din cele 90 de minute 
de pe teren, trăiești astfel clipă de clipă 
sentimentul că fiecare mișcare a sa are 
ricoșeuri și semnificații în conștiința a 
mii de oameni. Un termen consacrat Ii 
numește pe aceștia suporteri. La entu
ziasmul publicului nostru cred efi sfera 
noțiunii de suporter se cere completată. 
Ea capătă înțelesul marii frății a jucă
torului cu publicul său predilect, a emo
țiilor șl satisfacțiilor sincere pe care mii 
de oameni le trăiesc de Ia zeci de metri 
sau de la zeci de kilometri, cu entuzias
mul cel mai dezinteresat, cel mal fru
mos, cel mai plin de cavalerism — in 
legătură cu evoluția ta pe teren. Pentru 
acest public, ai devenit mult mai mult 
decît un bun exemplar pe care mizează 
și pe care îl susține materialicește, după 
cum arată etimologia cuvîntului.

Despre această legătură, voiam să 
vorbesc. Suporter sau altfel numit, 
omul care vibrează pentru tine, care se 
bate pentru tine, care se preocupă de 
soarta ta, trebuie răsplătit. El este atît 
de sincer. îneît, chiar și după ce-1 tră
dezi, după ce pleci la o altă echipă, tot 
se mîndrește cu tine spunînd : „de la 
noi a plecat !44 Slnt prea frumoase sen
timentele lui, ca să nu te oblige !

Și atunci ?... Ca jucător, e cinstit să 
pleci sau să fii smuls din mediul tău fi
resc ?... Aici nu e situația similară cu a 
unui actor care caută o altă scenă. Aici 
e vorba de lipsă de respect din partea 
ta sau a altora — pentru un public care 
te-a însoțit în evoluția ta pe toate sta
dioanele din țară.

S-a pus problema lipsei de sta
dioane. Foarte adevărat. Dar să nu

uităm că Hunedoara are un stadion fă
cut pe măsura marii pasiuni a spectato
rilor hunedoreni. Meciurile care se joa
că acolo, însă, nu mai sînt nici pe mă
sura spectatorilor, nici a stadionului. 
Deci, un lucru esențial ar fi crearea mai 
multor condiții de a-i lega pe jucători 
de spectatorii lor firești, de a le sublinia 
conștiința îndatoririlor față de aceștia.

SPRE UN FOTBAL 
POETIC !
(Gh. Tomozei)

Adevărul despre fotbal ? Nu e prea 
mult spus 7 Faptul că „Luceafărul44 e 
gazda unei asemenea discuții nu mai 
poate să mire pe nimeni. De multă vre
me, urmînd strălucitul exemplu al lui 
Camil Petrescu, scriitorii se ocupă de 
sport, comentează febril eșecuri șt bi
ruințe, au nostalgii, disperări șl — la rîn- 
dul lor — pierd ori cîștlgă dispute dra
matice.

Voi vorbi despre o singură problemă : 
aceea a ceea ce îmi place să numesc 
inspirație, har, chemare în fotbal. Sînt

uimit de persistența cu care se vorbește 
— adesea abracadabrant — despre sche
me, metode, sisteme moderne de joc, 
uitîndu-se că fără talent toate acestea 
sînt ceea ce în cazul nostru, al poeților, 
ar fi controversa : vers alb — vers cla
sic. Aș milita pentru o mai justă punere 
în valoare a stilului personal de joc al 
fotbaliștilor, pentru evidențierea acelor 
trăsături particulare, misterioase uneori, 
care creează „zeitățile44 sezonului. E 
cumplit să vezi parodiat pe stadion fai
mosul 4—2—4 brazilian de către jucători 
care nu pot stopa corect un balon, care 
nu știu ceea ce e o „foarfecă44, o pasă 
la întîmpinare desenată fantast, un dri
bling corect și eficient. Discutăm prea 
mult despre fotbalul cu.......tendință44, în
tr-un moment în care avem nevoie de 
puțină — iertare pentru formulare — 
„artă pentru artă...14

Deci, mai multă meserie 1 Mai multe 
ceasuri de antrenament solitar în afara 
celui comun. Pele, Dldi, Amarildo „lasă44 
pe stadion multe kilograme, antrenîndu- 
se, antrenîndu-se la nesfîrșit.

Vrem mai multe „sonete" fotbalistice, 
reprezentări plastice ale unor procese de 
gindire sobre, moderne.

Vrem mal multă dăruire de la fotba
liști, vrem să-i vedem evoluînd ln „tran
să44, transfigurați de acest balet uluitor 
cu 22 de personaje. (Am zis 22 1 Aviz a- 
matorilor de corride ’).

Poate fotbalul să țintească sublimul 7 
Da.
Propun un fotbal demn de aerul pe 

care-1 respirăm noi, contemporanii cos- 
monauților.

Un fotbal poetic...

SELECȚIONATA
LA TOKIO
(Virgil Economu 
specialist)

Pentru o competiție Internațională șt 
mai ales pentru una de proporțiile Jocu
rilor Olimpice, trebuia să se țină seama 
de selecționarea lotului, pregătirea lui șl 
mobilizarea morală a jucătorilor pentru 
turneul final din Japonia.

Ce s-a întîmplat însă 7
La selecționarea lotului olimpic s-a 

procedat de la început cu multă ușurin
ță. Astfel, s-a lăsat întreaga operație pe 
seama celor doi antrenori — Silviu Plo
ieșteanu și Gheorghe Ola — bine înțeles 
și cu imixtiunile Federației de Fotbal, 
care nu a numit cuvenita comisie de 
selecție, recomandată de experiența de
ceniilor din fotbalul mondial șl nici mă
car selecționerul unic, de la care, firesc, 
se cerea răspunderea integrală a acțiu
nii amintite.

însăși alegerea antrenorilor a fost 
greșită, căci pentru aceasta era nevoie 
nu de antrenori de club — care își Im-

părțeau munca în două direcții — ci de 
unii factori independenți, chemați să-șl 
dedice toate eforturile numai selecțio
nării șl pregătirii lotului olimpic. O co
misie aleasă dintre cei mal competențl 
șl obiectivi specialiști, s-ar fi deplasat 
timp de un an în toate centrele sportive 
ale țării spre a observa elementele cele 
mal dotate, în vederea selecționării.

Selecția a fost făcută cu asentimentul 
dat de Colegiul central de antrenori, ex
peditiv, la sflrșiturl de ședință, sau cu 
aprobarea Biroului Federal, care, iarăși, 
nu avea această misiune.

N-a existat un criteriu care să fie pus 
la baza acțiunii de selecționare ; nici 
potențialul tehnlco-tactlc, nici condiția 
fizică, nici pregătirea moral-volitivă, 
n-au fost cercetate la jucătorii selecțio
nați pe baza presupunerii că s-ar afla 
în formă, ceea ce constituie un procedeu 
cu totul empiric.

Nu s-a ținut, de asemenea, seama de 
posibilitățile celor selecționați de a se 
încadra în concepția modernă de joc. ca 
și în efortul colectiv al întregii echipe.

Datorită acestor deficiențe, am înre
gistrat, după meciul pierdut la București 
(Cu Danemarca) o totală răsturnare a lo
tului șl selecționarea pentru Torino a 
unor nume cu totul noi. Iar pentru To
kio, s-a recură, la fiecare meci, mereu la 
alte formule, care, succesiv, îșl dovedeau 
Inconsistența. Aceeași ușurință și lipsă 
totală a simțului de răspundere au fost 
prezente și în procesul de pregătire ■ 
lotului olimpic.

Selecționații n-au fost urmăriți așa 
cum se impunea, la pregătirea făcută 
în cadrul clubului. în al doilea rînd, nu 
au fost chemați 2—3 zile pe săptămînă 
spre a 11 se face o pregătire specială, In 
cadrul lotului (așa cum procedează toți 
conducătorii de loturi din țările cu mare 
tradiție fotbalistică). In al treilea rînd, 
după cîteva întîlnirl cu alte loturi olim
pice de peste hotare (Ungaria, Jugosla
via) s-a sistat complet și această acțiune, 
rămînînd. ca de la 17 iunie și pînd în 
octombrie, selecționata olimpică R.P.R. 
să nu mai întâlnească nici o echipă străi
nă. Și aceasta pentru ca să nu se înre
gistreze vreo înfrîngere...

Responsabilii lotului nu s-au sesizat 
nici după ce, In cadrul Spartachiadei, 
echipa Bucureștiului, reprezentând în
tregul lot olimpic, a fost învinsă de re
prezentativa Banatului, formată pe sche
letul Științei Timișoara (din categ. B.).

Pe tot timpul verii, lotul olimpic a 
fost cantonat fie la mare, fie la munte, 
fără a mal avea o singură Intîlnire cu o 
echipă valoroasă. Era absolut necesar ca 
în toată această perioadă, lotul olimpic 
să fie rodat în meciuri amicale cu for
mații europene, care sii-i dea posibilita
tea unei confruntări reale de forțe.

In faza finală, sub pretextul aclimati
zării. Iotul a fost dus devreme în Japonia, 
unde iarăși nu s-a căutat programarea 
întâlnirilor cu alte echipe europene, din 
celelalte serii. A trebuit să albă ca spa- 
ring-partener unele echipe japoneze de 
studenți. Și astfel, pentru a nu fi indts- 
puși de un eventual scor defavorabil, 
echipierii primei noastre reprezentative 
au fost ținuți mat mult în carantină, de
cît în cadrul unei serioase și metodice 
acțiuni de pregătire.

Mobilizarea moral-volitlvă în turneul 
final din Japonia — a lăsat mult de do
rit. Lipsa unei concepții unitare a dezar
mat echipa.

Linia de mijloc a fost mereu schimba
tă. demoblllzînd prin aceasta pe jucă
tori. Intr-un joc a fost utilizat Koszka, 
în alt joc Jenei, în altul Pavlovlci și în 
ultimul și cel decisiv, Georgescu.

O totală carență s-a dovedit încă din 
meciul cu R. D. Germană cînd la „tra
gerile de timp44, ale adversarului (rămas 
în 10 jucători), olimpicii noștri n-au cău
tat să-șl impună jocul pentru a obține 
dreptul de a juca în prima manșă cu 
Jugoslavia, iar nu cu Ungaria. Iar ln 

sferturile de finală, cu această din urmă 
echipă, prima noastră reprezentativă (cu 
atu-ul de a avea toți titularii) nu și-au 
impus ritmul echipei secunde a Unga
riei, tot din lipsa unei mobilizări mo- 
ral-volitlve.

Consecința a fost că, deși aveam unicul 
prilej de a ne afirma în cadrul Olimpia
dei de la Tokio, față de echipe mult mai 
slabe, totuși am pierdut în modul cel 
mai nefericit.

Pentru prevenirea unor eșecuri simi
lare, ar fi necesar să se adopte criterii 
științifice de selecție și pregătire în ca
drul unei acțiuni de mare amploare pen
tru buna, comportare a tuturor echipelor 
reprezentative (A, B, tineret șl juniori) 
în viitoarele competiții, Campionat mon
dial. Turneul U.E.F.A., Cupa Europei, 
Cupa Orașelor Tîrguri etc.

O comisie de specialiști să se ocupe 
din vreme cu selecționarea și pregăti
rea tuturor acestor loturi, în cadrul 
unei metodice a echipelor naționale.

Numai așa putem spera că acțiunea de 
redresare a fotbalului nostru se va duce 
cu seriozitate șl cu spirit științific.

ATENȚIUNE,
DRAGI ASCULTĂTORI, 
AICI CRAINICII 
EMISIUNILOR SPORTIVE
VORBEȘTE MIRCEA RADU IACOBAN

Că fotbalul nostru merge prost, e clar 
pentru toată lumea. Că trebuie să facem 
ceva, e la fel de clar. Ca atare să nu ne 
ascundem după deget și să ridicăm „emo
tivitatea44 jucătorilor la rang de „cauză 
obiectivă44 ș.a.m.d. Transmisiile sportive 
m-au Învățat al fiu concis. Deci. 
I. România are circa 18.000.000 de lo
cuitori, Bucureștlul 1 500 000. Și în pro
vincie se joacă fotbal și în provincie se 
poate face fotbal da calitate, nu numai în 
preajma turnului de parașutlști de la „23 
August". E drept că trebuie să avem 
echipe tari, capabile să ne reprezinte 
peste hotare, dar de ce aceste echipe să 
nu fie — să zicem — U. T. Arad. Știin- 
ța-Cluj, ori care vreți dv. 7 (Cunosc un 
antrenor care nu folosește un tânăr ju
cător talentat ia meciurile din Capitală, 
deoarece „avem nevoie de el și dacă-1 
văd alții...") Să lăsăm echipele să-șl 
crească jucători, să-i formeze, să-1 ro
deze. să-1 aibă

2. Campionatul juniorilor se desfășoară 
în anonimat De juniori se ocupă an
trenori adeseori Improvizați. De copil, 
cine 7 Fără muncă de perspectivă...

3. Federația este inconsecventă în a- 
plicarea hotărîrilor proprii. Ba nu se 
transferă nimeni, ba apare peste noapte 
Hajdu la „Steaua41, Mănescu la „Farul", 
Stolcescu Ia C.S.M.S. Ba ora de începere 
„oficială" e cutare, ba jocurile încep cu 
jumătăți de oră mal devreme. Ba îl sus
pendăm pe cutare, pentru cinci ani, ba 
îi redăm dreptul să joace !

4. Arbitrajul șl, uneori, federația, tole
rează „corride- pe terenul de fotbal. La 
meciul C.S.M.S.—„Dinamo" Pitești, oas
peții au aflat că în tribune nu se află 
un delegat, sau un observator federal. 
(De ce ?) Ca atare, dă-1 ! Rezultatul : pa
tru jucători accidentați, fotbal nici cît 
negru sub unghie, spectatori consternați, 
nervi irosiți. Unde sînt măsurile drastice 
care se impun ?

5. Gazetarii sportivi confundă uneori 
cronica de fotbal cu Inventarul. Ne tre
buie ziariști cu personalitate, cu idei : 
avem cîțiva. dar ml se par adesea plic
tisiți. La fel și gazetăria radiofonică. 
Crainicilor le trebuie o adevărată vervă, 
le sînt necesare idei cît mai multe, nu 
relatare de proces-verbal. Gazetarii îșl 
pot aduce contribuția din plin la ridica
rea fotbalului nostru. Trebuiau s-o în
cerce, cu adevărat, cu curaj, cei de Ia 
ziarul de specialitate. Dacă n-au făcut-o, 
încercăm s-o facem noi, cel care doar 
tangențial ne întâlnim cu fotbalul ln 
preocupările noastre.

6. Tactica .. Care este ? De ce doar 
cîteva echipe au un stil personal, o in
dividualitate șl acelea relative 7 Oare nu 
adesea vorbim de tactică, dar ea este, 
vorba lui Conu lancu (Caragiale, nu cel 
de Ia C.S.M.S.) sublimă, însă lipsește cu 
desăvîrșire ?

VORBEȘTE ION GHIȚULESCU

Este pentru prima oară cînd noi, crai
nicii emisiunilor sportive de la radio — 
ne spunem cuvîntul mai „la rece44 fiind
că de fiecare dată, prin specificul înde
letnicirii noastre, constatările trebuie să 
le facem la fața locului, în timpul desfă
șurării partidelor. De aceea, aprecierile 
noastre nu au avut suficientă ascuțime 
Uneori ln mod deliberat, nu le-am făcut 
de loc — fiindcă ne era penibil ; fotba
liștii noștri ne-au făcut să trecem prin 
asemenea situații.

In Italia, Ia Milano, pe teren se aflau 
echipele campioane a două țări, repre
zentantele concepției despre jocul cu ba
lonul rotund. Diferențele au ieșit clar în 
evidență nu prin «corul penibil cu care 
i-a Încheiat partida, ci prin felul în care 
cei 22 de fotbaliști au evoluat de-a lun
gul celor 90 de minute de joc.

La Milano, jucătorii noștri erau mereu 
în întârziere, alergau greoi, nu ae de- 
marcau, ci priveau de pe loc, în extaz, 
la coechipierul care ae afla în posesia 
mingii și care nu avea cui o trimite de
oarece toți ceilalți erau atrict marcațl. 
Concluzia : condiția fizică a fotbaliștilor 
noștri nu este la nivelul dezvoltării ac
tuale a fotbalului. Și ar fi atît de ușor 
de dobîndit — cu condiția unei munci 
perseverente, plină de abnegație !

Tehnica individuală, pentru noi toți cel 
care urmărim șl relatăm jocurile de fot
bal — dă multă bătaie de cap. Pe tere
nul San Siro din Milano sau pe oricare 
alt stadion din țară s-a văzut de nenu
mărate ori cum jucătorilor noștri le tre
buiesc 9—4 mișcări pentru a prelua co
rect balonul spre a-1 conduce ori pasa. 
S-a demonstrat deci o mare aărăcle în 
bagajul de procedee tehnice.

Să mal «punem că în campionatul pri
mei noastre categorii ajung jucători in
suficient pregătiți din punctul de vedere 
tehnic 7 Greșeala pornește ceva mal de 
departe, de la pregătirea juniorilor care, 
lipsiți de antrenori buni, învață fotbalul 
„după ureche44.

Principiile tactica da joc ale echipelor 
noastre sînt în flagrantă discordanță cu 
cele ale formațiilor fruntașe din Europa. 
Am constatat acest lucru de multe ori, 
dar a ieșit limpede în relief în partida 
de la Milano. în timp ce partenerii noș
tri de întrecere își orientau jocul per
pendicular pe poarta adversă, prin pase 
în adînclme șt străpungeri în viteză, noi 
purtam mingea Ia infinit de-a latul te
renului. Pînă cînd noi. bătrînește, ajun
geam Ia poarta milanezilor, aceștia aveau 
tot timpul să-șl organizeze apărarea. Ele
mentul surpriză, contra-atacul atît de 
exersat șl căutat în alte sporturi (hand
bal, baschet, hochei) lipsește fotbalului 
nostru.

Partenerii noștri, pentru a scurta 
timpul de aducere a minge! în zona de 
finalizare, au renunțat la pasele de la 
mijlocul terenului — pe care l-au lăsat, 
deliberat, în stăpînlrea noastră. Am fost 
foarte bucuroși, fiindcă în fotbalul nos
tru se afirmă șl astăzi că cine stăpînește 
mijlocul terenului, stăpînește jocul. Re
zultatul 1

De ani de zile antrenorii noștri urmă
resc mar! meciuri Internaționale. în care 
fotbalul modern este prezent, dar învă
țăminte nu se trag niciodată. Mal mult, 
ae trag șl concluzii greșite. Atunci cînd 
pierdem un meci, ponderea explicațiilor 
cade pe întâmplare, pe forma proastă, de 
moment a echipei, sau a unor jucători, 
fără să se spună nici o vorbă despre con
ținutul jocului nostru, despre concepția 
noastră de joc.

După meciul de la Milano, antrenorul 
Angelo Nlculescu afirma : „Dacă aș avea 
în echipă valorile lui Inter am avea șl 
noi o concepție de joc". Curioasă optică 1 
Firesc, punem o întrebare. Care este în 
acest caz contribuția antrenorilor 7

In ansamblu, concepția noastră tactică 
de joc este demodată. S-ar putea să gre
șim. Poate ar fi fost mai bine să spunem 
că nu avem încă o concepție tactică de 
joc.

Apoi pentru a ne înscrie în bilanț o 
victorie, preferăm să jucăm cu echipe 
slabe de la care nu avem ce învăța ; in
vităm formații care vin la noi în scopuri 
turistice ; facem turnee fără sens, um- 
flînd palmaresul echipelor cu care ne în
tâlnim și buzunarele altora.

Jucătorii apar pe teren timorați. In- 
frlngerea șl urmările ei aînt ln perma

nență în fața ochilor lor. De aceea fug de 
răspundere, căutând să scape oricum de 
minge. De frică să nu greșească, lasă pe 
alții să tragă la poartă. De aici acel per
petuu „na-ți-o ție, dă-ml-o mie44.

Există o singură soluție : să luăm totul 
de la început pe baze serioase, Invi
tând și «plicind metodele și stilurile mo
derne de joc. respectând principiile de 
etică sportivă și de bun simț In prne
ral...

SFORĂITOARELE
CUVINTE GOALE...
(vorbesc cititorii)

In locul adevărului spus cu voce lare, 
omenește șl pe față, se preferă însă sfo
răitoarele cuvinte goale. Se referă la 
fotbal, deși le putem găsi și în alte do
menii ale sportului. Ele merg mină In 
mînă — într-un fel — se înrudesc cu 
ceea ce românul numește a-ți fura singur 
căciula. Exemple 7 Să ne glndim la ulti
mele apariții ale reprezentativei noastre 
de juniori. O parte din componenții ei, 
lăsați de mult la vatră și poate și cu co
pii astăzi, ar putea povesti din experien
ța lor, de cînd anume joacă fotbal ca se
niori, asemenea bătrînilor ce evocă cu 
umor întâmplări din Galiția, Bosnia sau 
Herțegovina. unde au luptat în prima 
mare „bătaie*  mondială. De ce ne furăm 
pălăria 7 Am cîștigat, e drept. Șl 7

Mai există o sfîntă nedreptate în fot
balul nostru : părtinirea. Vrea o echipă 
să aibă doi halfi de clasă, 11 are I Vrea, 
o altă echipă, un portar de elită, s-a zis, 
s-a făcut 1 Pe toți, însă, îl obține — de 
la alte echipe.

Pentru cei interesați de statistici, un 
îndemn nu lipsit de importanță : alcătui
rea unei liste cu talentele de prima mă
rime ce au fost duse la unele echipe șl 
s-au întors de acolo, după ani petrecuți 
pe banca rezervelor, niște iluștri ano
nimi.

Toate acestea sînt posibile pentru că în 
fotbalul nostru există încă nepricepere 
ș! destine felurite pentru echipe felu
rite. Toată lumea e de acord că va
loarea fotbalului nostru nu este cea do
rită șl, mai ales, cea pe măsura condi
țiilor create. Olimpiada ne-a adus decep
ții. Fotbaliștii noștri au evoluat slab, re
zultatele au fost neconcludente pentru o 
echipă ce voia să se afirme. Cu atât mai 
mult cu cît adversarii nu au fost de va
lori deosebite. Comentând o parte din 
meciul retelevlzat Romînia—R. D. Ger
mană, crainicul demonstra „convin
gător" că adversarii noștri au tras 
de timp. El jucau în 10 oameni șl, in
discutabil, scorul de egalitate le conve
nea, mal ales că ei conduseseră cu 1—0. 
Crainicul mal bine s-ar fl întrebat de 
ce echipa noastră, In întregime pe teren, 
n-a ținut ea mingea șl n-a înscris goluri. 
Ar fi fost mal judicios.

Exemple de acest fel nu sînt puține. 
Ne vom opri încă asupra unuia : comen- 
tarul meciului România—Jugoslavia, 
(„Sportul popular*  nr 4543 din 23 octom
brie) : „Deși n-au reușit să înscrie nici 
un gol în prima repriză, fotbaliștii ro
mâni au fost șl în această parte supe
riori valoroșilor lor adversari" (!) Deci... 
laudă. Scorul, 0—0, și eram superiori. 
Dar dacă mai șl conduceam ?! Cuvintele 
sforăitoare distonează cu realitatea. Ar
gumentul falsității lor îl găsim în rîn- 
durile ce urmează : „El (jucătorii noștri, 
n.n.) au fost întotdeauna primii la ba
lon, au alergat mal mult, cîștigînd cele 
mai multe dueluri directe pentru minge. 
Din păcate, cele cîteva șuturi (sublinie
rea ne aparține) expediate la poarta ad
versă (puteau fi șl la a noastră 7 l) și-au 
greșit de puțin ținta. în unele cazuri, a 
apărat cu succes portarul iugoslav ; (ce 
a apărat dacă „cele cîteva șuturi" și-au 
greșit de puțin ținta 7 !) ; alteori atacanții 
români au tras pe lingă poartă. Supe
rioritatea evidentă a echipei olimpice ro
mâne s-a concretizat...4’ etc.

Am vrea ca rîndurlle noastre, Izvorîte 
din dorința sinceră de a fl cît mal utile, 
cît mal folositoare, din dorința de a ne 
închina cu respect fotbalului, atunci cînd 
el o va merita, să amintească efl în fot
bal e nevoie de curaj și pricepere. Cei 
ce le înlocuiesc cu ditirambi trebuie să 
primească o slujbă pe măsură la un ser
viciu de publicitate comercială. Amăgiri
lor mereu aceleași — cum ne-am cali
ficat cu danezii, cum am învins Iranul ? 
— să le punem capăt. Nu e de vină nici 
Constantin, așa cum spun unii, că a ra
tat un 11 metri la Olimpiadă într-un 
meci decisiv, așa cum nu e de vină sol
datul din nu știu care pluton pentru că 
s-a pierdut un război. Deși șl el e de 
vină. Să fim mal serioși. Șl mal ales 
foarte atenți Ia vorbele mari.

VIOREL CACOVEANU

MORAL
DE ÎNVINGĂTOR — 
CURĂ DE SINCERITATE
(din scrisoarea cititorului Gh. I. Popescu, 
economist la Filatura românească de 
bumbac).

„...Viața a confirmat, permanent și In 
toate domeniile, acest factor psihologic, 
care stă la baza oricărui succes. „Mo
ralul de învingător" In fotbal nu 
poata ii Ignorat, pentru că jucătorii 
care-1 practică acționează ca atlețl cu o 
structură psihică aparte, a căror fibră 
nervoasă trebuie să facă față tuturor 
eomplexităților șl imponderabilelor unui 
meci de fotbal, în intervale de timp care, 
adeseori, sînt reduse la ordinul zecimilor 
de secundă. Este unul din motivele pen
tru care studiul reacțiilor psihice ale ju
cătorului de fotbal, în regim de efort, 
este la fel de Important ca și pregătirea 
lui tehnică, sau tactica de joc, căruia 
trebuie să i te acorde o egală atenție.

Din relatările presei de specialitate am 
reținut amănuntul că la campionatele 
mondiale din Suedia (în anul 1958) șl 
Chile (în anul 1M2), echipa Braziliei a 
fost însoțită șl de un profesor universi
tar de psihologie, care a avut obligația 
să asigura pregătirea moral-volitivă a ju
cătorilor.

Oricum, o partidă de fotbal este, din 
capul locului, un act de încredere în 
forțele proprii, ala jucătorilor șl respec
tiv ale echipei, Iar pregătirea psihologică 
are menirea să demonstreze pe teren ca
litățile și valoarea acestora, în fața ad
versarului, oricare ar fi el.

A desconsidera un adversar, socotit In
ferior, sau a avea trac In fața unuia care 
se prezintă cu o carte de vizită impre
sionantă, este la fel de primejdios.

Exemple din fotbalul românesc vin să 
întărească această afirmație. In meciul 
cu Danemarca de la București, din toam
na lui 1963, echipa noastră, desconside- 
rînd adversarul și jucînd în acest spirit, 
s-a trezit în minutul 18, pe tabela de 
afișaj, cu un dezagreabil 0—3, deși va
loarea danezilor era Inferioară jucători
lor români.

Echipa noastră ae prezenta fără o pre
gătire psihologică suficientă, nu avea 
„moral de învingător".

„...Un rol Important în obținerea succe
selor îl au și spectatorii.

Nu este o vorbă lipsită de conținut, 
sau o simplă figură de stil, cînd citim 
uneori Intr-o cronică sportivă : publicul 
și-a condus echipa favorită la victorie.

Publicul arenelor bucureștene manifestă 
un oarecare academism inexplicabil, în 
special la meciurile cu miză mare, în 
speță cele internaționale. Aplauda gene
ros acțiunile reușite ale echipei noastre 
și dezaprobă, uneori destul de vehement 
și poate deplasat, greșelile inerente ale 
jucătorilor români, în momentele cînd 
echipa adversă presează, adică tocmai 
atunci cînd jucătorii noștri au cel mai 
mult nevoie de un suport moral.

Această atitudine nu o găsesc justă. 
Fotbalul este același pe toate meridianele 
globului și jucătorii noștri au avut oca
zia să vadă peste hotare modul de com
portare al „galeriilor44 respective. Am 
avut și eu prilejul să vizionez o serie de 
meciuri de fotbal în străinătate. La Bu
dapesta, publicul nu încetează nici o cli
pă cu încurajările, destul de zgomotoase 
de altfel, adresate echipelor maghiare în 
confruntările internaționale. Pe „Hohe 
Warte" din Viena „drucker-II41 austrieci 
acționează ca o masă organizată, ca să 
nu mal vorbesc de celebrii „tifosi" ita
lieni, caro pe Stadionul Olimpic d!n 
Roma sau la „San Sir o" din Milano, 

creează o veritabilă atmosferă de vulcan. 
Cam același lucru se petrece șl pe are
nele din Paris, Belgrad, Sofia, Atena șl 
celelalte

Publicul bucureștean se mulțumește, de 
cele mai multe ori, să savureze apoteoza 
triumfului, atunci cînd „băieții noștri44 
obțin succese, creînd o atmosferă rle fes
tival, prin iluminații, trompete șl cas
cade de aplauze, ceea ce este desigur 
foarte frumos ca manifestație sportivă — 
dar nu destul !

Jucătorii noștri au mal multă nevoie 
de sprijinul moral al spectatorilor în 
timpul celor 90 de. minute care se scurg 
pînă la fluierul fina! al arbitrului. Numai 
astfel se dă aripi echipei noastre, pur- 
tînd-o spre victorie.

Față de eforturile celor „11" de pe te
ren, să recunoaștem că este foarte puțin, 
dar acest puțin înseamnă foarte mult.

înseamnă, în primul rînd, a da echipei 
îndrăgite „un moral de învingător44.

.....Este fotbalul un joc simplu 7 Nu se 
poate răspunde, în mod obiectiv, la a- 
ceastă întrebare, dacă nu pornim de la 
ideea că o partidă de fotbal durează 90 
minute.

Analizînd acest interval de timp, rapor
tat la numărul jucătorilor, abstracție fă- 
cînd de timpul cînd mingea nu este în 
joc, sîntem obligați să reținem amănun
tul esențial că, în decursul unei partide, 
fiecare jucător este în posesia balonului 
rotund circa 3—4 minute. Bineînțeles, că, 
în funcție de fazele de pe teren, unii 
jucători rețin balonul mai mult, dar ade
vărul absolut este unul singur : cea mai 
mare parte din tâmp se joacă fără min
ge. Această premiză simplifică întreba
rea noastră, deoarece numărul probleme
lor care se cer rezolvate s-au redus Ia 
două : ce trebuie să facă jucătorul cînd 
se află în posesia balonului și cum tra- 
buie să joace fără el?

Răspunsul nu pare greu de dat. Avînd 
în vedere că timpul ce-i stă la dispozi
ție, ca să joace singur mingea, este ex
trem de limitat, înseamnă că aportul 
inițial sl unui jucător, în cadrul echipei 
sale, este în primul rînd, cunoașterea 
optimă a cît mai multor procedee teh
nice de a juca balonul, sau ceea ce se 
numește în termeni sportivi, tehnica in
dividuală.

Repertoriul tehnicii individuale a jucă
torului este foarte bogat, dar la baza lui 
stau procedeele, devenite clasice în 
fotbal, cum sînt : stopul, condu
cerea balonului, pasa, șutul șl jocul cu 
capul. Fără stăplnlrea lor corectă, un ju
cător de fotbal nu se cheamă că are o 
tehnică Individuală suficientă.

îmi reamintesc că un mare antrenor 
care a activat la noi în țară, maghiarul 
Zoltan Blum, a scos din centrul liniei de 
atac, formată din 4 internaționali celebri 
(Glanzman, Covaci I, Bodola și Cociș) pe 
Spielman, element foarte talentat de alt
fel, însă care făcea stopuri de 2—3 me
tri, încetinind ritmul acțiunilor de atac, 
sau pierzînd, pur șl simplu, mingea in
terceptată de adversar.

Acest episod nu l-a împiedicat pa 
Spielman să devină un mare jucător, 
component de multe ori al echipei na
ționale după 23 August 1944, dar atunci 
Spielman făcea stopuri impecabile, pen
tru că între timp îșl însușise, la perfec
ție, acest procedeu tehnic.

Evocarea noastră urmărește să arata 
că tehnica individuală se învață, iar ca
litățile personale ale jucătorului îi folo
sesc acestuia numai ca să dobîndească 
o oarecare măiestrie.

In această ordine de idei am remar
cat, în soccerul românesc, adresa pase
lor lui Constantin șl Petru Emil, jocul 
precis cu capul al lui Numweiller III, 
fentele derutante ale lui Dumltriu II, 
„flying 8tart“-ul lui Pîrcălab și șutul nă- 
praznlc — dar din păcate, adeseori lip
sit de precizie — al lui Oaidă.

In ceea ce privește jocul fără minge, 
impresia noastră este că acestui aspect 
al unei partide de fotbal — cel mai im
portant, pentru că angajează pe jucător 
circa 83 minute — nu i s-a dat niciodată 
toată atenția cuvenită. Fenomenul are 
oarecum o explicație — jocul fără minge 
este dictat și de evoluția adversarului.

Am observat adesea că unii din jucă
torii noștri după ce au dat drumul la 
minge „îșl pun lira-n cui*  și nu urmăresc 
cu toată atenția desfășurarea jocului, 13- 
sîndu-se apoi surprinși și depășiți da 
eventualele răsturnări de situații.

Jocul fără balon pretinde o constantă 
mobilitate din partea jucătorilor, deoa
rece o echipă de fotbal nu trebuia să fie 
un mozaic de jucători, ci o placă tur
nantă cu ființe «ii bi continuă mișcare.

Pe aceste coordonate se bazează jocul 
în clmp, unde se pregătesc toate acțiunile 
de atac și apărare ce fac frumusețea fot
balului șl determină rezultatele.

Plasamentul, marcajul, demarcarea și 
intercepția sînt sarcinile de joc cele mal 
importante, cărora trebuie să 11 se acor
de o atenție permanentă de către jucă
tori *1  cu bună dreptate cronicarii spor
tivi apreciază uneori că „am asistat Ia 
un meci încîlcit44. pentru că jucătorii 
respectivi au acționat la întâmplare, fără 
a căuta ca, prin jocul fără balon, să gă
sească soluțiile adecvate problemelor ce 
11 se puneau de fiecare fază a partidei.

Este adevărat că jocul în apărare cere 
mal puține eforturi lucide decît ofeh- 
siva. dar socotim că nu este lipsit de in
teres să reamintim celor care au urmărit 
la televiziune meciul Anglia—Restul lu
mii, jocul precis la Intercepție al echi
pei britanice care, prlntr-un plasament 
fără greșeală, nu a lăsat unor jucători 
ca Di Stefano, Kopa și Gento să-și creeze 
o singură poziție de șut, timp de 90 mi
nute, golul marcat de Law fiind realizat 
dintr-o minge săltată peste adversar.

Inteligenta tactică a jocului Ia inter
cepție a demonstrat, pînă la evidență, 
importanța incontestabilă a jocului fără 
balon.

Fotbalul lut Herbert Chapman : „hick 
and rush" (lovește și aleargă) pa caTe 
cunoscutul ziarist sportiv francez 
Francois Thâbaud l-a numit odată Ironic 
„Hourrah foot-ball*  este condamnat la 
dispariție.

Fotbalul modern trebuie gîndit dialec
tic șl numai în acest sens trebuiesc cău
tate elementele de progres în dezvoltarea 
lui viitoare.

De aceea, susținem că fotbalul este un 
joc simplu.

Pare complicat numai atunci cînd este 
jucat de echipe mediocre...44

.....Am rămas credincios acestei pasiuni 
din tinerețe și nostalgia pe care ți-o dă 
la o anumită vîrstă farmecul primei iu
biri mă îndeamnă să-mi spun părerea 
despre criza actuală a fotbalului româ
nesc.

Din capul locului trebuie să mărturi

In loc DE CONCLUZII:
• Fotbalul — o meserie care se însușește greu șl 

continuu.
• Intelectuallzarea fotbalului.
• Fotbalul se învață din copilărie.
• Antrenorilor echipelor de pitici șl juniori — sala

rizare egală cu a antrenorilor echipei din ca
tegoria A.

• 10 echipe de pitici șl juniori Ia fiecare club.
• Răspunderea unică a antrenorului.
• Fără sfătuitori de cabină I
• Fără cantonamente !
• Campionatul să fie campionat (să se desfășoare 

săptămînă de săptămînă).
• Mal multe întilniri internaționale cu echipe străine 

de valoare !
• Instructori străini experimentați.
• O presă operativă, deschisă, la obiect.
• împotriva centralizării jucătorilor la cîteva clu

buri.
• Mal multe terenuri de fotbal.
• Obligativitatea fotbalului în școli șl universități.

sesc că la condițiile de aur create de re
gimul nostru de democrație populară 
sportului. ?1, în special, fotbalului, aceas
tă disciplina nu a răspuns nici pe de
parte, așteptărilor milioanelor de Îndră
gostiți ni balonului rotund.

Nu mă întorc cu 25 de ani în urmă, 
dar pot Să afirm fără teama de a fi con
trazis, că azi se joacă un fotbal mult in
ferior și celui practicat acum 10 ani. (Mă 
refer la epoca dc glorie a echipei C.C.A.).1 
Mă voi mărgini sfi sintetizez aici numai 
cîteva din cauzele rămînerii în urmă a 
fotbalului

In primul rînd, răspunderea acestei si
tuații aparține forului de specialitate. 
Federația de fotbal, care nu a dat do
vadă de competența necesară pentru a 
conduce, organiza șl îndruma activitatea 
fotbalistică din țară. Exemple s-ar pu
tea oferi cu duiumul, însă cel mal eloc
vent vorbesc rezultatele.

O parte de răspundere, la fel de im
portantă, revine sl conducerilor de clu
buri. care formează structura organiza
torică. baza de plecare a desfășurări! 
activității fotbalistice.

Pe plan tehnic, reproșurile mele se 
adresează antrenorilor. Jucătorii noștri 
nu știu fotbal suficient, pentru că nu 
are cine să-i învețe. Clți jucători din 
Divizia A și B cunosc, la perfecție, toate 
procedeele tehnice, să joace balonul în 
orice situație ? Lesne de răspuns : 11 pu
tem număra pe degetele unei singur» 
mîinl. Or, această sarcină — dotarea 
unui jucător cu tehnica individuală — 
a revegjlt antrenorilor, care s-au preocu
pat mat mult de aplicarea unei tactici 
modeme, ce n-a putut fi însușită în mod 
convenabil, deoarece jucătorii nu cunosc 
bine însuși abecedarul fotbalului.

în această ordine de idei, nu pot uita 
nici răspunderea personală a jucători
lor, care, în general, nu se străduiesc, 
cu toată seriozitatea, să-și desăvîrșească 
măiestria sportivă, deși au create toate 
condițiile necesare. Accentuez, toate. 
pentru că mă gîndesc deopotrivă, la si
tuația lor ca sportivi șl ca oameni. Clnd 
un jucător de fotbal, din elita 
soccerulul nostru, realizează uneori din 
salariu, indemnizații de efort, prime etc., 
mai mult decît directorul unei fabrici, 
nu este oare și o problemă de conștiință 
care se pune pentru acești „răsfățați" ai 
publicului nostru îndrăgostit de sportul 
cu balonul rotund ? Evident, și este ru
șinos să constatăm, pe terenul de joc 
absența acestui proces de conștiință, obli
gatoriu pentru orice om care ae res
pectă pe sine.

Intenționat am lăsat, Ia urmă, carența 
presei «portive, care avea datoria îfl cri
tice viguros toate deficiențele constatate 
pe parcurs. în viața fotbalistică. Cronl- 
carH sportivi s-au ferit de critică șl 
atunci cînd au făcut-o, au turnat atâta 
parfum în cronicile lor, îneît săgețile 
criticii au deranjat foarte puțin pe ce 
în cauză.

Orice acțiune de redresare trebuie să 
înceapă printr-o cură de sinceritate, a- 
dică sfl spunem lucrurilor pe numele iwr 
adevărat, ceea ce am Încercat aă fac. 
în scrisoarea adresată revistei „Lucea
fărul"

NU-I RINE MAI TÎRZIU 
DECÎT NICIODATĂ !

în numărul 4566 din 1 decembrie a.C.» 
„Sportul Popular44, organ al U.C.F.S., pu
blică, un lung articol intitulat : „Puncte 
de vedere — pentru ridicarea calității 
fotbalului !• din care cităm : „In urmă cu 
patru ani, după o lungă analiză a lloșu- 
rllor existente în fotbal, a fost ela x»rat 
un plan de măsuri pentru îndreptarea 
treburilor. Se pune întrebarea : a anali
zat vreodată cu toată seriozitatea biroul 
federației modul cum sînt îndeplinite 
prevederile acestui plan ? Șl dacă c-a 
analizat ce măsuri s-au luat, căci, după 
patru ani, avem de-a face în Unii mari 
cam cu aceleași lipsuri !

Federația de fotbal poartă o mare răs
pundere pentru lipsurile care mai dăi
nuie în activitatea cluburilor, In neajun
surile care s-au făcut simțite în dome
niul activității fotbalistice. Exagerarea 
unor rezultate obținute de echipele re
prezentative trebuie combătută cu tărie. 
Atitudinii de automulțumlre, a splrltulu' 
de paradă, care frînează dezvoltarea fot*  
balului, trebuie să i se pună capăt44.

Citind cu atenție materialul, nu pat 
să nu fii de acord cu o serie Intreagf 
de afirmații, dar, totodată, să-țl exprimi 
nedumerirea față de întârzierea cu care 
suanumitul ziar pune în dezbatere pu
blică fapte destul de vechi — care au 
fost însă abordate la vremea lor de că
tre alte organe de presă — probleme 
arzătoare la tâmpul acela, șl binecunos
cute astăzi.

Este firesc să ne întrebăm de ce, dacă 
aceste lucruri au fost cunoscute patru 
ani de zile, ziarul „Sportul popular44 nu 
a dezbătut în coloanele sale, cu fermi
tate, aspecte ale rămînerli în urmă în 
domeniul fotbalului. Ne amintim comen
tariile roZ< făcute după unele întâlniri 
internaționale ale echipei noastre repre
zentative, comentarii care voiau să aco
pere lipsurile vizibile în pregătirea jucă
torilor noștri. S-au legitimat, astfel, vic
torii „ă la Phyrus44. s-a trecut cu ve
derea peste metodele greșite de pregătire 
a jucătorilor, ba s-a mers pînă a coif*  
îneît cei care au ..îndrăznit44 să fie c 
altă părere să fie taxați drept „neprles 
puți" sl „defetiști". Nu trădau toate aste 
lipsa de personalitate a ziarului șl a re 
dactoriloT săi, atmosfera călduță, de eu*  
tomultumire. care este trecută acum pe 
seama altora 7 Dorim, pe viitor, confra
telui nostru, o operativitate crescută.

★
„Spune adevărul si atunci nu tre

bui să mai ții minte nimic44 !
★

Sperăm efi rîndurlle de față, sincere, 
Izvorîte din dorința fierbinte de a a’” * 
cît mal multe succese reale, îșl v*  
duce contribuția constructivă pe e- 
intenționat-o. Așa cum scria și „S 
analizînd comportarea reprezen. 
noștri la cea de a 18-a ediție a 0 •
lor Olimpice : „Sportivii noștri, c» .u 
asigurate condițiile cele mai bune n- 
t.ru a-șl desăvlrșl măiestria, au îr. .lta 
datorie — și posibilități totodată — do a 
a ae pregăti cu conștiinciozitate In spiri
tul unei neslăbite autoexigențe, spre a 
obține performanțe de certă valoare in
ternațională, răspunzlnd astfel așteptări
lor, pe deplin îndreptățite, ale Iubitori
lor de sport din țara noastră44.

t.ru


POEM DESPRE MINE
Soarele se oprise sleit între spice 
Ca o galbenă oră, cînd m-am născut.
Pămîntul fncepuse-ncruntat ca un om să-și ridice 
Coaja lui albă. Pentru-un singur sărut
De-al meu, mama și-ar fi lăsat cîțiva ani să zboare... 
Ori eu, ca un val ridicat între zare și mare. 
Nu puteam ști că obuzele
Ne sparg tîmplele noastre sonor.
O auroră unduia însîngerîndu-ml buzele, 
Parcă sărutasem un steag tricolor.

Simt că va fi șl pîn-la Inimă
Ca un vîrtej sucit de sus în țot. 
Și toate fluierele îngropate
Iți vor preface în inel de os
Ceva din cintecele neuitate 
Pentru-o logodnă care vine.

Un singur fluier o să nască ape, 
Al celui care îl iubesc, al celui care 
îmi vede-n ochii verzi prin pleoape 
Și fiecăruia îi stă-n cărare.
Menit să rabde sete și s-adape.
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La ședința care a avut Ioc marți 24 no

iembrie, închinată exclusiv poeziei, au ci
tit : Elena Cătălina Prangati (vezi în pa
gină cîteva impresii pe marginea versuri
lor citite) și Victoria Ana Tăușan, una din
tre poetele tinere lansate de revista 
„Luceafărul".

Drumului ascendent străbătut de Victo
ria Ana Tăușan i s-a adăugat, cu ocazia 
acestei ședințe, momentul unor verificări 
substanțiale. Concluzia a fost aceea că ne 
aflăm în fața unei individualități poetice 
care își pune cu seriozitate problemele ac
tului de creație, care — prin cultură și 
prin filtrarea unui filon folcloric — se îm
plinește adesea în poezii de o structură 
durabilă.

Nu vom stărui în această relatare asu
pra unora dintre particularitățile scrisului 
poetei, știut fiind că ele au făcut obiectul 
unor articole și cronici literare. Cîteva as
pecte noi ale evoluției sale au fost sem
nalate de tinerii critici Toma Pavel și 
M. N. Rusu. Vorbind despre atenuarea 
elementului discursiv, primul dintre ei a 
semnalat „o ușoară penetrație blagiană și 
alta mai puternică, folclorică'. Celălalt 
tînăr critic, a căutat semnele mai adinei

ale unei „osmoze folclorice", în fondul de 
gîndire specific fabulației populare.

Puncte de vedere cu un evident „carac
ter de atelier" au exprimat poeții Violeta 
Zamfirescu și Ion Brad.

Relevîndu-se ca una dintre calitățile 
poeziilor citite, existența „unui conflict 
intim filtrat cu luciditate", s-a atras 
totodată atenția asupra unor „aglomerări 
monotone de imagini", asupra „insuficien
tei polarizări pe elemente esențiale”.

încheind discuțiile, I. D. Bălan a preci
zat că e vorba într-adevăr de o evoluție, 
efectuată însă pe o singură coordonată (a 
mijloacelor de expresie). „Caracteristic poe
ziei citite e faptul că se naște organic, 
dintr-o realitate istorică determinată, în
scrisă în perimetrul de simțire al acestei 
țări”. Impulsul folcloric nu a generat poe
mul epic — ci un autentic cîntec liric. Mo
notonia, de care vorbea Ion Brad e numai 
aparentă. Există totuși impresia unei soli
citări la maximum a ceea ce autoarea 
cunoaște mai direct. E de așteptat o evo- 
luți. în profunzime și se constată deja 
pași serioși în această direcție : „Drum în 
dragoste", „Ritm de iarnă", „Doi nori".
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Marți 1 decembrie au citit: Marius Ro- 
bescu — poezie și Mihai Vișoiu — proză. 
S-a recunoscut totodată prezența și con
tribuția substanțială la ridicarea nivelului 
liscuțiilor a unor scriitori cu o bogată 
xperiență literară.
Versurile citite de Marius Robescu au 

.•ezit interes prin căutarea mijloacelor de 
expresie pentru o lirică de idei. Cu toate 
acestea, s-a apreciat că, în momentul de 
față, Marius Robescu nu reușește să ex
prime artistic unele idei substanțiale. Aci 
metaforele se împleticesc, se contrazic și 
uneori își anulează efectele. Universul larg 
la care recurge poetul, devine uneori cîmp 
difuz, în care distingi și influența altor 
personalități poetice. Căutindu-și formula, 
autorul traversează profiluri diverse, com
puse din linii nu arareori contradictorii, 
fiind reprezentat foarte bine de așa-numi- 
tul profil în fugă cum a afirmat unul din
tre particîpanții la ședință. De la poezia 
„Bărcile", pînă la poemul mai amplu „Ma
rea revedere" este o diferență nu numai 

ton, ci și de valoare, în favoarea pri- 
ei. „Bărcile", „Statuia lui Prometeu", 
?e unde trec", „Teatru modern" au fost 
ele mai apreciate bucăți.
Un punct de vedere interesant a expri- 

nat Cezar Baltag, al cărui scurt cuvînt 
.1 transcriem aici: „Marius Robescu are 
calitățile și defectele unui alergător de 
cursă lungă. Se încălzește greu. De aceea 

te nu va fi bun niciodată pe suta de 
' Drumul lui,ca al oricărui poet 

talentat, presupune multă muncă".
tinînd că „Robescu este un poet fră- 

de idei", Violeta Zamfirescu a 
și acele părți din poezii neîncăl- 

sensibilitate.
discuții s-a desprins constatarea că 

Je început ai lui Marius Robescu în-
trSțtațesc bune speranțe. „Deși merge 
neori pe drumuri bătute — a spus Eugen 

larbu în încheiere — Marius Robescu este 
un poet sensibil, cu prospețime".

Proza a debutat în seara de 1 decem
brie cu patru schițe de Mihai Vișoiu : „La
crimi", „Pîinea", „Azi nu s-a tras nici un 
glonte", „Economie politică". Discuția, 
se alocuri polemică, a respins negativis
mul neargumentat al unor vorbitori, a 
ubliniat optica interesantă a tînărului 
prozator, preocupat de o modalitate parti
culară de exprimare. Insușindu-și o bună 
tehnică a concentrării, Mihai Vișoiu izbu
tește să nuanțeze ideea artistică cu un 
lirism subtil de calitate, cu o notă de sin
ceritate care captează.

Pe drept cuvînt, Eugenia Tudor a criti
cat formula simplistă de „analiză’ literară, 
încercarea de a eticheta drept „proză 
puerilă" schițe bune, ca „Lacrimi" și 
„Pîinea", numai pentru faptul că eroul e 

onsiderînd mai puțin izbutite schi- 
ilalte, s-a remarcat că Mihai Vișoiu 
tînăr prozator de talent.

.inia acelorași păreri, Ion Lăn- 
1 a împlinit profilul lui Mihai Vi- 
o caracterizare mai amplă din alte 
citite în manuscris, care dovedesc 

rea sa pe un drum propriu, căutări 
omițătoare. Insistînd asupra calităților 

nhiței „Pîinea", el a întreprins o analiză 
.iai amănunțită asupra celorlalte lucrări, 
sesizînd, o dată cu calitățile relevate, anu
mite tendințe minore de ordin sentimen
talist, care prin supralicitare îl pot duce la 
rezultate nedorite. Tînărului prozator i s-a 
recomandat să fie cît mai lucid, să-și tem
pereze exaltarea în favoarea unei gîndiri 
cît mai limpezi asupra subiectului și 
ideilor,

Rep.

Alăturat, apar cîteva din poeziile Elenei Prangati, citite la 
ședința de marți, 24 noiembrie. In locul prezentării obișnuite în 
asemenea ocazii, transcriem extrase din opiniile exprimate pe 
marginea acestor versuri de către MARCEL BRESLAȘU, ION 
BRAD, I. D. BĂLAN, NICULAE STOIAN, încercînd a reconstitui 
astfel ceva din atmosfera discuțiilor purtate în jurul acestui pro
mițător debut.

MARCEL BRESLAȘU : „Am cunoscut-o, Împreună cu Mihu Dragomlr, 
la o consfătuire a cercurilor literare. N-am rostit atunci cuvinte prea mari, 
care II împing uneori pe tînăr spre facilitate. Am păstrat pentru noi bucu
ria unei revelații. Saltul calitativ e astăzi evident : și ca varietate tematică, 
și ca însușiri de poet. Neflind concesivă cu sine — căutînd cu perseve
rență cuvintul potrivit, Elena Prangati conferă poeziei sale o tensiune a 
ideii, o decantare a expresiei... Reținem versuri care aduc un sunet aparte. 
Mărturia ei conține mai mult decît un strigăt — fiind un fel de atitudine 
programatică a tinerel generații, și în acest sens mesajul tinerel poate este 
șl al unei individualități șl al unei personalități reprezentative- Versurile 
citite aici, pline de încredere în contemporaneitate, apropiate ca fond de 
cele ale adolescentului Labiș, sînt o replică dată celor care cred că tînăra 
poezie ar fi bîntuită de vagi melancolii. «Rintuie viața, cel mai frumos 
dintre vlnturi...» — spune ea. Un început pe care îl salutăm cu emoție.**

ION BRAD : „Mă voi opri asupra uneia dintre lucrări, «Dragoste de 
septembrie», avînd sentimentul că tocmai In această poezie găsim virtuțile 
cu totul remarcabile pe care Intr-un consens unanim, dar și entuziast. 
Ie-am descoperit aici. Frumusețea unei asemenea lucrări stă în identitatea 
deplină cu ceea ce numim om, om contemporan. Nu întîlnlm aici numai 
prospețimea unei viziuni de început ,dar șl o anumită maturitate, evidentă 
în proprietatea termenilor (n-ai sentimentul, ca In cazul altora, că poe
tul ține să te bombardeze cu Imagini).**  Relevînd că o asemenea plezie — 
tratînd teme dificile, care fac deseori ca un condei neexperimentat să 
alunece In banal, în vetust — conține „mult farmec, gingășie severă, luci
ditate", vorbitorul a subliniat că „ne îneîntăm, în cazul Elenei Prangati, 
nu de niște experiențe care mimează Idei șl sentimente mari, ci de o 
poezie care — lucrînd cu mijloace simple — transmite o simțire autentică, 
profundă".

I. D. BAI,AN, subliniind ineditul universului poetic din lucrările as
cultate, s-a preocupat îndeosebi de „laboratorul poetic" al Elenei Pran
gati, în care a evidențiat un „spor de cunoaștere, de sensibilitate". „Ai 
senzația — remarca vorbitorul — că fiecare idee poetică e trăită dln- 
tr-un unghi personal, specific adolescenței, care împlinește o aspirație 
nobilă cu o remarcabilă profunzime. Versurile sale n-au nimic contorsio
nat (ca la acel tineri care se chinuie pe el și chinuie și pe cititor cui 
stări nebuloase,cu dedublări ciudate și diverse artificii). Sub raportul rea
lizării artistice, lingă asociații surprinzătoare, se observă pe alocuri ex
presii greoaie, neîngrijite, o prelungire a vocabularului copilăresc, de care 
autoarea nu s-a scuturat îndeajuns. Ceea ce înclntă, însă, șl cucerește 
— este vibrația unei trăiri autentice a actualității, vestindu-ne realmente 
o nouă poetă**.

NICULAE STOIAN î Chiar șl sub ochii redactorului obișnuit să urmă
rească aproape săptămînă de saptămînă încercările unor autori, se produc 
salturi surprinzătoare. Sentimentul acesta l-am încercat citind ultimele 
versuri ale Elenei Prangati. Din poeziile ei se degajă o certitudine a senti
mentelor șl aspirațiilor, o puritate comunistă caracteristică celor mal re
prezentativi tineri născuțl șl crescuți în anii noștri. Limpezimea expre
siei poetice și pregnanța unor asociații cu totul inedite sînt organice, lz- 
vorîte din însuși universul sufletesc al poetei. Aș mai remarca, de ase
menea. pronunțatul simț al reliefului imaginii poetice, priceperea de a 
pune în evidență ideea șl sentimentul prin metafore construite larg, In
tr-un spațiu care-tl permite să distingi bine contururile. Dincolo de nai
vități și exclamații netransfigurate. de anumite stîngăcll. Elena Prangati 
se anunță un poet cu un timbru extrem de original.

Port nume ales dintr-un poem, pe care 
Fratele mamei l-a cernut citind 
Ingenunchlat, pe moarte, în cîmpii, 
în nopțile de încordare cînd 
Aerul din jur gîndea copii.

Ci din pustiul dintre curcubele 
Și dintre stele iarăși mă cobor, 
Chemînd în cerul trupului furtună 
Și-un tunet adîncit ca o idee.
Iată un drum pe fruntea mea și-n palmă, 
Citiți-1 fiecare cu un ochi sever. 
Descoperind într-însul o-nflorire 
Ca după ceața calmă a pleoapei lui Homer.

2
Nu pot gîndi nicicum că doar norocul 
Ne înzestrează firea cu înalt
Și ne unește-n mari iubiri.
Cum numai focul
Mai contopește-un pom cu celălalt.

Astfel mă regăsesc în NOI și-n cel de lîngă NOI. 
Tot mai adînc sîntem contemporani
Marea la țărm descoperă statui în stîncl, 
Eu le găsesc în om tălăzuind.
Și flăcările Troiei care arde 
Ziduri devin, înalte pîn-la cer.
Ca să își vadă în suflet pîn’departe
M-a-nchis, ca pe-o lumină, sub pleoapa lui, Homer. 
Sînt tînără și-atît de visătoare 1...
Pe mări ard ultimile valuri triste,
Și cînd privesc parcă aud lunecătoare 
Corăbii mari, pe marea
Din ochii unei fete comuniste.

MÎNDRIE
Am spart de mult ceea ce se numește tristețe 
ȘI doar cîteodată mă mai apropii de ea.
Atunci, mari cercuri friguroase 
îmi pare că din noapte-ncep să cadă 
Și-o stea învîrtejită-n tîmpla mea 
Se zbate în neștire, ca-n zăpadă.
In fața noastră viața n-are sens
Cînd ochii ne Bclipesc absent, ca fierul,
Și umedul din suflet curge dens...

Eu cred că sîntem mai înalț! decît cerul,
Inimile ne sînt crînguri cu cai zburători.
Cu păsări măiastre a căror aripi înfloresc printre nori. 
Oamenii prin mine un freamăt de codru aud 
De cînd un vad am croit furtunoaselor uri.
Cu ei m-am înfrățit prin mesteacăn
Ca Dunărea, pe care marea o sărută pe cele trei guri.

ELENĂ CĂTĂLINĂ PRĂNGĂTI

MATURITATE
Cintecele mele au răzbătut pîn-la voi 
Asemenea unor izvoare.
Sînt prin urmare izvorul izvoarelor. 
Capătul unei splendide ploi 
Pătruns în pămînt.
In mine cuprind rădăcinile
Care menfin
Flacăra vie a frunzelor aprinsă In vînt.

Poate-i ceva care m-a înnobilat făr-să știu. 
Brazii mă simt în inima lor.
Trec pe acasă la mine tîrziu.
Bat și nu intru adeseori.
Mama așteaptă :
— „Am treabă prin lume" — răspund.
Tata mă cheamă :
— „Am treabă prih lume’ — răspund
Și, atunci cînd trebuie să rămîn
Se tulbură ziua afară
Ca un pîrîu rămas fără prund.

TUDOR GEORGE

EXEGI 
MONUMENTUM!

învingătorilor arenei

O, cum l-aș face cer cu-o sărutare 1

Dar vin mereu drumeții însetați
Și înțeleg mereu să-l las și lor.
E cel mai dureros și fermecat, ca fată, 
Să fii îndrăgostită de-un izvor.

ÎNVĂȚĂTOAREI MELE
Nici nu importă anii, cîți se-mplinesc.
Și de fapt anii dumneavoastră s-au numărat In copii. 
Și copiii s-au înălțat spre seninul unde păsări plutesc 
Și unii dintre ei au devenit ciocîrlii.
Mie, căreia îmi înflorește condeiul 
Născînd sentimente și gînduri ciudate, 
îmi apăreți ca un pom care sfărimă steiul 
Și sprijină cerul pe vîrfuri ramificate.

Iată : o fată a învățat mai întîi decît toate litera A, 
Viața a început-o mai din vreme și se face poetă. 
O alta a deprins mai ușor litera I 
Și a devenit muzică a doua zi.
Și la tel toate celelalte
S-au deprins cu litere și ierburi calde...
V-ați împărțit la toate neostenit 
Fruntea și mîna și inima, 
Incît nici un copil n-a murit 
„înainte ca trupul să-i moară’. 
Nici nu contează anii, cîți se-mplinesc. 
Și de fapt anii dumneavoastră s-au numărat în copil 
Care acum, vă fac să răsăriji dinspre seară.

Eu mă închin la acest răsărit ca atunci 
La acel minunat răsărit de femeie 
Cînd, dintr-o cerneală albastră ca bolta 
Cîteva flori au țîșnit din condeie. 
Mă închin la palma înstelată și albă 
Care pe tablă-a lăsat cîteva traiectorii de cretă, 
Și în acest răsărit al apusului 
O rog să mă lase să i-o sărut, ca poetă.

DRAGOSTE
DE SEPTEMBRIE
Seara dragostea mea strălucește spre tine... 
Umbrele, ca niște gene ciudate, se string lîngă ea. 
Trec toate cuvintele care te cuprind pe sub lună 
Uitate, ca niște cai fără șa.

CULORI
De multe ori mă simt fermecător de complexă. 
Culorile sar orbitoare prin inima mea.
Culoarea revoluției se întețește ca-ntr-o oglindă convexă. 
Ochiul în fața ei devine dogoritor
Și nu știu de ce uneori peste toate culorile, 
poate aluneca plumburiu cîte-un nor.

Atunci cele mal neînsemnate culori se întunecă
Incît, într-un adînc de timp, nici nu se văd.
Rămîne în mine o răzvrătire de steaguri și lunecă, 
O răzvrătire rară, cum rar în istorie
Iarna pămîntul s-a spart sub omăt.

Trec cascadate culorile prin inima noastră.
In fiecare ne putem vedea frumusețea
Și ne putem odihni cîte-o zi
Și cu toate acestea.
Numai în culoarea roșie de pe flamura noastră 
Cea mai mare parte din viață aș putea-o trăi.

Și Aici nu știu dacă pot să respir.
Dacă îți pot tulbura nelogica pace.
Te-aș ademeni și te-aș îneca în priviri 
Asemenea trupului în lucirea de zi; și să știi
E mai mult decît viață și-i mai mult decît moarte 
Să trăiești într-un loc unde ard ciocîrlii.

E ceva ne-nțeles.‘.. Ca un țărm de nisip. 
...Nisipul pare a fi ceva nevrednic de bază 
Și totuși nisipul determină marea la chip. 
Așa cum palmele tale cuprinzîndu-mi tîmplele 
Mă prefac într-o fată care visează.

M-a apucat dimineața-ntre gînduri, 
Rezemată de unul, ca de-o taină pătrunsă. 
Bîntuie viața — cel mai frumos dintre vlnturi — 
Care răstoarnă în aer culoarea din frunză.

Și nu știu dacă pot să respir. 
De așa limpezime rouă e verde, 
Incît dac-aș închide pleoapele 
S-ar face întuneric și te-ai pierde.

MEDITAȚIE
Liniștea se lasă în straturi albastre,
Atinge pămîntul, începe să fiarbă...
Vînt înseamnă acum pentru privirile noastre 
Doar clătinarea din firul de iarbă.

Cînd, în sfîrșit, e liniște pîn-la genunchi.

Nu vreau statue-n piață, din aramă, 
Din marmură, din bronzuri, nici 

din piatră: 
Acele monumente le destramă 
Timpul gelos și-ncet le surpă-n vatră.

Minunăția lor e trecătoare !
Dar știu un monument durînd o clipă 
— O clipă dăinuind nemuritoare — 
Și dincolo de-a timpului risipă.

Un monument din inimi strînse-olaltă, 
O piramidă-n flăcări de victorii 
Din brațe-nflăcărate care saltă 
Pe-aripile lor largi învingătorii I

Din mușchi de ioc se împletește nodul 
Acelor vil, înflăcărate grupuri;
Iar sus, in creștet, se-mplinește rodul 
Victorios al rugului de trupuri:

UN CÎNTEC
SI CALUL...

Nu trebuia să joci, ai îmbătrînit, tu ai luat jocul în serios, așa spunea și Puiu, îl 
mustra femeia. Mai lasă-mă cu Puiu, protestă el sîcîit. Puiu nu ia nimic în serios, n-a luat 
niciodată nimic în serios — și fără să vrea călcă apăsat și glezna umflată îl făcu să se 
strîmbe de durere. Vai ce ambițios ești I spuse femeia, vai ce ambițios I și-l strînse de 
braț. Unchiule, unchiule, cum e cînd ești ambițios ? întrebă din partea cealaltă băiatul 
cu tranzistor. Femeia îl privi și își subție buzele. Puiu e ăla slab cu chelie care scrie 
piese? stărui băiatul. Dramaturgul I îl corectă ea, îmbufnată. Și... ce piese scrie, come
dii ? Drame, răspunse scurt femeia. Drame ? făcu băiatul, privind-o lateral ca mai 
înainte si închise comic un ochi. Bărbatul șchiopăta între ei. La un moment dat se opri 
și răsuflă zgomotos. Ți-e rău ? întrebă femeia, mutîndu-și mîna, apucîndu-l strîns de 
subțioară. Lasă I murmură el crispat. Ea așteptă răbdătoare să întindă pasul și cînd 
bărbatul porni, își potrivi mersul după al lui. Veneau de la Ciurel, poiana cu arbori bă- 
trîni de pe malul Dîmboviței, unde avusese loc meciul, o partidă de oldsboy, meciul lor 
caraghios de „băieți". Mergeau de-a lungul canalului îngust, lung, betonat, spre pod, 
unde tramvaiele întorceau, violent colorate, gălăgioase în soarele lui iulie. Bărbatul nu 
mai putea să meargă. Se așeză jos, lîngă bordura de ciment a canalului. Apa curgea 
mai repede aici, egală, netedă, neauzită, cum curg apele dirijate ; din loc în loc, pe 
pereții oblici, alcătuiți din lespezi mari, rîul îmblînzit avea scărițe de fier, negre, subțiri. 
Era duminică, lumea ședea afară, pe bănci, îmbrăcată în haine de sărbătoare în fața 
caselor bătrînești povîrnite, cu blocurile noi în spate, ca munții dimineața ieșifi din 
ninsoare. Un motociclist veni de jos pe poteca bătătorită dintre bălăriile prăfuite, pe 
unde trecuseră și ei, se apropie, făcu un arc, întoarse și plecă îndărăt duduind. Ce en
torsă I îi spunea băiatului femeia, pipăind cu palma fruntea celui de jos. Poftim, cred că 
are și puțină febră I Bărbatul îi apucă cu un gest obosit mîna, i-o dădu la o parte și se 
întinse cu fața în sus. Că și-a scrîntit piciorul n-ar fi nimic — vorbea femeia — dar de 
ce să-i fie așa de rău ? Fumează prea mult, explică băiatul, la canotaj nouă antrenorul 
ne-a spus că fumatul ,,e cel mai periculos adversar" ; o fi intoxicat, a alergat prea mult 
si plămînii... toxinele... ai văzut ? La sfîrșitul reprizei, abia se mai mișca. Și ce repriză a 
fost aia ? 20 de minute ! A avut noroc cu mine că am fluierat cu cinci minute mai îna
inte, dacă nu fluieram, zău, leșina... Ai observat ? întrebă băiatul și rise. El a luat jocul 
în serios, spuse femeia, crede că mai are douăzeci de ani, n-am mai pomenit așa ceva I 
Ceilalți făceau haz și el juca... cum să spun... juca serios. Băiatul rise iar. Căuta muzică, 
lungit în iarba uscată, cu fața în jos, cu picioarele încrucișate, cu bărbia proptită în 
palmă. Ankara I spuse potrivind ușor aparatul cu fața spre sud. Pe canalul lung, îngust, 
betonat, o voce răgușită cînta : Carry me back to old Virginie. „Du-mă înapoi, în bă- 
trîna Virginie" spunea glasul spre curgerea de alături, egală, stăpînită. Era unul din 
cintecele vechi, încărcate de timp, pe care ei doi avuseseră destul timp să-l audă de 
cînd erau împreună, și femeia își privi complice bărbatul ; el însă ședea cu fața în sus, 
cu ochii închiși, respirînd rar, ca și cînd n-ar fi auzit nimic [— Du-mă — se gîndea —•

MIGRAȚII
Pleacă noaptea păsările călătoare. 
Stelele aprinse vreau să zic.
Stelele sînt capetele-aprinse
Ale unor mari coloane de răcoare 
înălțate pînă-n cerul unde nu auzi nimic.

Deci se mută pe pămînt coloanele. 
Marmura răcorii e purtată.
Stau și le ascult și parcă-ntr-una
Ar pleca din mine cîte-o fată.

Săltat în slavă, sus, peste tribune. 
Sus, peste cer, cu fruntea-ncoronată 
De frumusețe, de înțelepciune, 
Prin stoluri de urale ni s-arată!

Flori de sudoare i-nfloresG tricoul... 
Flacăra mîinii alungește grupa...
Cu lauri de platin nimbînd eroul. 
Strălucitorul soare-i umple cupa l

du-mâ inopoi în băfrîna Virginie). Băiatul sări în picioare. în asemenea cazuri — cum 
de uitase ? — totdeauna e bună o lămîie, așa le spusese și antrenorul la canotaj. Fugi 
spre pod, unde tramvaiele întorceau gălăgioase, cu geamurile fulgerind, și, fugind, tră
gea șuturi prin aer : — Unchiule — striga — șut, bard, șut, goool I Cu ochii închiși, el 
se văzu Io școală în recreație : dribla, rămînea în față numai cu portarul, îl vedea, 
crăcănat, speriat, se făcea că trage în dreapta și înscria plasat în stînga. „Tancul ! urla 
galeria. Tancul I" în timp ce revenea la centru, silindu-se să alerge cît mai greoi. Ar fi 
vrut să explice că dacă ar fi refuzat să vină în ziua aceea la Ciurel, să se vadă cu 
foștii lui colegi, să joace împreună partida aia caraghioasă de oldsboy, de oameni tre- 
cuți de patruzeci de ani, ar fi înțeles poate mai tîrziu un anumit lucru, tocmai acel 
lucru... Era ca unul despre care toată lumea știe că-l înșeală nevasta, numai el nu, pînă 
într-o zi cînd se convinge cu ochii lui că e trădat. Viața îl înșela de mult, îl părăsea, și 
el nu aflase... Era o naivitate ? Pusese prea mult suflet ? Asta făcuse întotdeauna. Fu
sese ridicul de serios ? Da, el lua — totul ■— totul în serios, nu prea avusese de ce să 
facă haz : ,,o generație cu umorul amînat" cum zicea Didi, care făcuse filozofia. Dar 
cum să explici celălalt lucru, pe care abia acum îl înțelegea teribil de limpede. Cîte a- 
pucase să facă ? Puține. Cîte îi mai rămîneau de făcut ? Cîte și ce? Piciorul îi amorțise, 
nu-l mai simțea, dar greața, cocleala aceea din piept care-l făcea să se înăbușe, îi mai 
trecuse. Sub spinare, prin cămașa transpira tă, simți zgrunțuri de pămînt uscat, fire de 
buruieni strivite. Cu ochii închiși, cu fața bătută de soare, căuta să tragă în piept aer, 
cît mai mult aer. Se dusese ceva și acum începea altceva ; nu știa ce ; dar, hotărît, altce
va, și asta — foarle curios — era ceva aproape plăcut, ca un secret personal, pe care 
numai tu îl cunoști ; o senzație atît de ciudată, îneît întoreîndu-și fața și privind departe 
în urmă, în josul rîului pe unde trecuseră cu puțin înainte, zîmbi ; zîmbea acestei certi
tudini și după ce întorsese capul la loc, închizîndu-și iar ochii, zîmbea pe 
sub pleoape. De ce zîmbești? întrebă mirată femeia, aruneînd și ea o privire înapoi. 
Dar ea nu văzu nimic ; nu văzu gîrla clipocind acolo sălbatică, nesupusă, cu vîrtejuri, 
bulboane, gîrla șovăitoare, veselă, miloasă, cu maluri de lut înverzite, mîncate în coastă, 
cu rădăcini spînzurînd ; nu văzu nici puntea de lemn elastică, udă, de unde copiii goi 
și iuți se azvîrleau cu capul în jos, înotînd grămadă spre calul înalt, cuminte, cu apa 
pînă la piept, ce aștepta, lucios, răbdător, să-i ia în cîrcă asemeni unui frate de-al lor 
mai mare fumegînd în arșiță. Unde se terminau toate acestea ? Și din ce punct, din ce 
punct anume, începea curgerea aceea dreaptă, lină, fără greș, ducînd precis undeva ? 
își închipui tramvaiele colorate, dincolo, înainte, pe pod, la capătul liniei, întoreînd 
țepene, trufașe, cu sclipiri de geamuri, și iarăși un surîs cobori în el, rotindu-se, un 
iurîs adine, ferit de ochii închiși, pe care femeia de alături nici nu-l ghici.
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VALENTIN PĂUNESCU

amiaza
Ar mal trebui să-și lege 

fireturile. Dar renunți. Sti 
pe banchetă privindu-ți ghe
tele. S-au învechit. Cind le-a 
inc&lfat Intiia oară erau noi. 
Aveau fetele netede, lustrui
te. Nici o încrețitură, nici o 
tăieturi, nici o rozitură ! Dar 
asta fusese de mult. Anii 
trecuseră și Sandrino, extre
ma stingă, făcuse nenumăra
te curse, acolo, pe partea lui 
de teren. Ghetele se Întâlni
seră de mii de ori cu asprul 
obraz al mingii. Și întâlnirile 
acestea lăsaseră urme ca în 
viata unui om. Vîrfurile se 
teșiseră și încet, încet, ghe
tele căpătaseră forma picioa
relor. Poate că și picioarele 
se modelaseră cumva, după 
conturul ghetelor. Așa se în
tâmplă ! fn fotbal, ghetele se 
fao una cu omul care le 
poartă. Orice tînăr care 
aleargă după balonul rotund 
știe acest lucru, și extrema 
stângă îl știe cu atât mai 
mult cu cit se sfirșiseră 
multe primăveri și toamne 
de cînd izbise prima oară 
sfera de piele și cauciuc... 

Ceilalți băieți se Îmbracă 
înfrigurați de emoție. Extre
ma stângă ii privește, înțele- 
gîndu-i. Sînt tineri ! Toți 
sînt mai tineri decit el. E 
echipă mică, dintr-un cam
pionat districtual. Fiecare 
dintre cei zece adolescenți 
care îmbracă în după-amiaza 
asta tricourile, visează mari
le stadioane ale lumii, gale
riile biciuite de trăznetul 
unei lovituri de la 11 m, de 
golurile înscrise din unghiuri 
și situații imposibile. Visea
ză talazurile aplauzelor, ale 
entuziasmului pe care numai 
fotbalul îl poate declanșa. 
Sandrino trecuse prin toate : 
jucase sub cerul posomorit 
al Londrei, in căldura umed- 
inăbușitoare a Buenos-Aires- 
ului, Ia temperatura scăzută a 
Stockholmului, pe terenurile 
de lut ale Orientului apro
piat sau pe gazonul nefiresc 
de proaspăt de Ia Tropice... 
Se cufundase In marea odih
nitoare a aplauzelor sau ră
măsese gol, parcă singur, pe 
platforma uscată a dezavuă
rii. Toate fac parte din viata 
unui fotbalist. Cunoscuse 
fanatismul orgolios al brazi
lienilor — acolo fiecare se 
crede campion mondial, ga
leriile ungurești necruțătoa
re cu favorițli el, tenacitatea 
cehoslovacilor și gălăgia 
asurzitoare de pe Cento Mi- 
glia, din Orașul Etern.

Acum, toate se terminase
ră. Extrema stingă revenise 
in micul orășel, aci, pe țăr
mul bătrînulul fluviu. Tot în 
acest vestiar îmbrăcase pri- 
mul tricou, tot aci încercase 
primele emoții care-ti încing 
stomacul și-l golesc de toate 
sucurile. Sau ii umplu...

Orășelul, mica echipă, II 
primiseră cu gratitudinea cu 
care părinții ișl îmbrățișează 
fiul risipitor. Da. extrema 
stingă ișl dăruise talentul, 
forța șl fantezia pe alte te
renuri. Balonul pornise ca 
un bolid din piciorul său de 
nenumărate ori, dar nicioda
tă pentru echipa care-1 des
chisese poarta spre glorie. 
Cind simțise că finișul e a- 
proape, s-a întors acasă, obo
sit, cu mușchii îngreunați de 
kilometrii alergați acolo, pe 
marginea lui de teren. Avu
sese sentimentul unei datorii 
neîmplinite. Ce l-a mai ră
mas, vroia să dea orașului 
său, echipei pe care n-o 
uitase niciodată.

...In vestiar, colegii de e- 
chipă se ridică In picioare. 
Unii sar, făcind diferite miș
cări pentru a-și încălzi muș
chii. Sandrino continuă să 
stea. Are obrazul dăltuit de 
dramatismul prezent în fie
care fază, In fiecare secundă 
sau minut de fotbal pe care-1 
jucase. Duritate, fermitate, 
cerbicie — sînt trăsăturile a- 
cestui chip al omului care a- 
cum se odihnește pe banche
tă. îndoaie puțin piciorul 
stâng, strlns într-o genunehle- 
ră elastică și-și simte muș
chii zbătîndu-se sub piele. 
Vag aude indicațiile lui Ben 
■— antrenorul : „Nu așteptați 
mingea! Fugiți mereu In 
întâmpinarea el ! Căutați-o, 
sau mal bine zis plasați-vă 
astfel Incit ea să vă poată 
găsi repede. Dezlipițl-vă con
tinuu de adversar... ! Erau 
lucruri pe csre Ie auzise 
de zeci, de sute, de mii de 
ori... Deodată, extrema stângă 
înțelege foarte limpede : ceea 
ce II distanțează de cei
lalți nu eran anii, cl fap
tul că el știe bine o 
mulțime de lucruri pe care 
băieții aceștia abia acum le 
află. Tși dădu seama că vîrs- 
ta lui e mai cuprinzătoare 
mai ales pentru că el trăise 
și văzuse o mulțime de In
ti mplări și de oameni — În
tâmplările și oamenii către 
care aceștia acum tindeau. 
Ceea ce se așteaptă de Ia el
— pricepu, însfîrșit — este 
transferul de experiență. A- 
tuncl se gindi că în universul 
acesta minuscul al unei co
lectivități de unsprezece oa
meni se reproduce, In mic, 
sensul profund al relațiilor 
din totdeauna dintre o gene
rație și alta.

Auzi fluierul arbitrului. Se 
ridică de pe banchetă șl 
porni, alergind, în fruntea 
celorlalți.

Desen de RADU GEORGESCU

•••••••••

Poemelor mele
— la sfîrșitul primei cdrfi —

Poeme sie mele, de roșii energii,
Atît de multă viață am așezat în voi, 
Inoît lipsit de coaste pieptul ar trebui 
Sâ-mi fie, arâtîndu-și ai inimii țărmi goi.

Am forța și mîndria acelui inginer
Care se duce primul sub podul lui, în vreme 
Ce trece trenul aprig, parcă surpat din cer. 
La mine sub poemo, rămîn I Durați, poeme ?

Veți rezista la ritmul din șine, delirant, 
Cînd toată masa lumii e-n fiece vehlcol, 
Cînd prin natura voastră tăiosul diamant 
Aduce bucurie și seamănă pericol ?

Eu știu atâtea poduri prăpăstios de suple 
în care unghiuri tulburi s-au însumat și plîng. 
Acestea cad 1 Văzduhul de vaiere se Umple, 
Vibrații mari cînd taie priveliștea adine.

Ci podul meu primește, netremurînd asaltul 
Delirului de trenuri în nesfîrșit exod.
Rămîn sub lunecarea tăioasă, cit înaltul. 
Cu umerii puternic înșurubați în pod.

Esența mea
Se poate să fiu altfel.
Să mă mînt, cu flecare încercare 
A mea, de a culege 
Peștii din apă cu brațele 
Și de a înota cu năvoadele ?

Pămîntul în mai se zvînta. 
Prietenii mei dădeau târcoale 
Abia ghicitelor fructe din flori 
Și eu ieșeam la el. 
Prietenos și deschis, vorbăreț și surîzâtor, 
Desenam cai cu copitele în nori, 
Pe pămîntul ce se usca, 
Numai și numai să-1 țin de vorbă, 
Să nu fure merele grădinii noastre, 
Fără să-i jignesc, mă alăturam lor. 
Deși nu-i doream, deși m-ar fi atras 
Alte ocupații, somnul, gîndurlle, putregaiul 
Stâlpului de la poartă —
Și merele creșteau în acest timp.

Columb
Cînd Columb era mic, se ducea 
în porturi cam des, cam adine, 
Și-un marinar beat într-o zi 
l-a tatuat brațul stâng.

I-a scris o corabie strălucitoare.
Ciudată și de negăsit.
Șl dublă aproape, cu clocot de mare 
în pînza catargului galeș înfipt.

I-a scris și o plajă de aur
Cu un far de pămînt, cu o formă de algă, 
Și copilul Columb, cu ochi duși, 
A simțit că ia foc și că pleacă.
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Dar Columb a crescut; a crescut
Și corabia-nfiptă în braț.
El era un bărbat cam tăcut,
Cam retras între ceilalți bărbați.

Nu dansa de rușine, la baluri,
Și cămașă cu mîneci prelungi 
A purtat totdeauna pe maluri, 
Rușinat de rușinea de-atunci.

Și-ntr-o zi cînd copiii visau că-s piloți, 
într-o zi arsă de revărsări de caiși 
Sub înfloriri de puternice fecundități. 
Ochii lui cît o deltă deschiși
Observară că vechea corabie capătă zbor. 
Se mărește și crește și urlă adine.
Și pătrunde în ape, ieșindu-i din singe ușor... 
Și a fost curajosul Columb Cristofor călător, 
Pe corabia ruptă din brațul lui stâng.

Atmosfera 
mitingurilor
Adeseori cînd gura îmi scapără pe fată
Surîsuri și săruturi ți cuvinte,
Sînt umerii mei polii pămîntului, de gheață, 
Și-mi urlă amintiri în trup, fierbinte.

Atunci eu simt că părul îmi este fum de fugă
Și mîinile ca două baterii
De energie-mi sînt, și se hurducă
Pe stele carul zorilor do zl.

E clipa cînd aleargă priveliștile goale, 
Cînd aurul cîștigă-n paloare și în preț, 
Străbat din largul lumii proteste și urale 
Și strigăte de patos și dezgheț.

Atunci sînt Omenirea — un cosmos de curaj — 
Femei mi-adorm pe umăr în neștire.
Copiii rîd. Bat steaguri. E lutul cald de pași.
Ca la un miting pentru fericire.

Ospețe
Mesele lungi, cotite prin cît mai multe curți, 
Cu bănci clădite-n grabă, cu trepte inegale, 
Eu le visez sub umbra de zarzări acri, saurți, 
Cutremurînd din ele înfiptele pumnale.

La început să fie un gîlgîit candid
De țulcă-ngălbenită la margini, de viață 
Apoi salăți cărnoase din care șe deschid 
Ulei, oțet și sarea aproape pădureață.

Pe urmă ciorba caldă cu aburii pe ea
Și-n dreapta șl fn stînga și-n spate și-nainte 
Șl linguri sunătoare, cu cataramă grea. 
Linguri de aur rece suind din cel fierbinte.

Să crească apoi jocul, al tăvilor cu pui. 
Cu varza pîrpălită la foc de vreascuri ude

I Și vinul să răspundă cu strigăt focului
| Continuîndu-i para, cu stări mai reci și surd».

Și sarea să ste albă în dnițe de lemn. 
Gata să cheme alte beții, mai îndrăznețe 
Șl-un vin cu voce groasă, aproape untdelemn. 
Așa cum se dă drumul, la vîrfuri do ospețe.

Ospețe uriașe, continuați deplin.
Căci pieptul meu vă-ncape, fiind cu vremea geamăn. 
Ospețe uriașe, nimbate trist cu vin.
Frumoase, petrecute,

rămase,
fără seamăn I

Undeva
Sint locuri în lume pe care și «u le cunosc. 
Locuri neluminate de lave asm de licheni. 
Colorate înăuntru de vreo alcătuire apăsat 

femeiascâ 
Sau de merele râmase-n geam 
De la munteni.

Către ele, arareori, ochiul meu duce
Constelația lui norocoasă.
Ca printr-o plasă lăsată soarelui, lîngă a mare, 
Clădind țigle dulci pe o caeă.

Inimile celor de acolo macină
Conștiința de-a fl pe imagini obișnuite ți reci. 
E ca o uitare plecarea aceasta 
în locuri cunoscute șl pe care 
Aproape nu le înțelegi.

Aloi am iubit, aici ne-am spălat la o cișmea, 
dimineața, 

Aici am știut că sîngele nostru are 
privirile-albastre 

Locuri uitate, în lume, locuri neluminate. 
Provincii ale sufletelor noastre.

Generație
d A V Vtinara
Dragii noștri, dragii noștri născuți 
în anii 1955, *964,  *971,  '980,
Veți ști despre noi că sîntem sănătoși, 
înnebuniți de faptul că timpul trece iute ; 
Veți ști că ne îmbunătățim respirația 
Pe măsura ritmurilor noi ;
Veți ști că am ridicat încă trei șantiere, 
Că avem drame sentimentale, 
Că toți zarzării curților noastre 
Au devenit caiși fecunzi. 
Că ducem în spate pămîntul, 
Luminați de stele despre care 
N-am avut vreme să aflăm prea multe.

Dragii noștri 
Țesuturi fragile ca iarba, 
Umpleți pămîntul ca iarba. 
Vă dăm sfaturi, vă luăm de urechi, 
Vă izgonim din convorbirile noastre 
De oameni mari, nerușinați și tainici. 
Vă amintim în monologuri. 
Vă îngrijim In somn,
Vă strigam de pe străzi, de pe coloane, 
Vă dăm părul pe spate, 
Dragii noștri, dragii noștri, 
Născuți acum cînd noi avem 
Douăzeci, douăzeci și cind, treizeci de ani. 
Vă simțim depărtat,
Și-n acest timp voi creșteți. 
Dragii noștri, năvălind surîzătorl 
Peste antichitatea
Sîngelul nostru.

Realitate — realizare
Dacă anul acesta, o dată cu cercetarea lucrărilor de proză 

adresate „Poștei redacției", am încercat și emoția descope
ririi unor „nume noi" ca St. M. Găbrian — Tălmaciu, 
Maria Baciu — Cluj, Ioan Vasilescu — Argeș, Veturia Chl- 
roiu — Teiu Vale, Constantin Munteanu — București, al 
căror debut rămîne în atenția „Cenaclului Labiș" șl a „Lu
ceafărului", relevăm și faptul că alte manuscrise se prezintă 
la nivelul unor exerciții adesea pur caligrafice, sau al unor 
confecțiuni literare lipsite de orice interes... literar.

Este necesar să discutăm în acest sens pe marginea răs
punsului „deocamdată nu", care îi nemulțumește, desigur, 
pe corespondenții în cauză. Banalul, platitudinea, cenu
șiul, monotonia unui orizont tematic sărac și îngust, 
viciază respectivele lucrări, plus cele cîteva subiecte-sche- 
mă care revin obsedant, ca niște leit-motivuri : pensionari 
care nu vor nici în ruptul capului să iasă la pensie, din 
abnegație pentru locul de muncă ; șoferi bețivani și aface
riști, aduși pînă la urmă pe ... drumul cel bun ; medici 
(în special), profesori și agronomi proaspăt absolvenți de 
facultate, trecînd prin crîncene frămîntări sufletești, pînă 
cînd se acomodează cu repartizarea lor la sat (toți urmă
riți ca de-un blestem de același tip mic burghez,, de lo
godnică, care vrea morțiș buletin de Capitală) ; și, în îis£, 
exact în cealaltă extremă, căutarea cu luminarea a unor si
tuații ieșite din comun : eroii puși in fața unor surpări 
de abataj, a unor incendii, inundații, invazii de haite de 
lupi șl... alte calamități naturale, dar mai ales artificiale 
(cu abuzul respectiv de „analiză psihologică").

Desigur, sîntem pentru abordarea oricărei teme, orice 
fapt de viață (chiar dacă se numără printre cele citate mai 
■us) poate fi interesant, dacă scriitorul îi găsește semni
ficația particulară, dacă realizează o idee artistică. în 
discuția noastră se pune însă — problemă acută — nu te
ma în sine, nu subiectul x sau y, ci felul în care e re
creată realitatea temei și subiectului. Unilateralizarea unor 
subiecte, minimalizarea lor prin rudimentare metode de 
lucru, abordarea lor dintr-un unghi simplist, soluțiile faci
le cu care se operează asupra fenomenului viu numit rea
litate, toate acestea împiedică rezolvarea conflictelor de 
viață.

De pildă, ca să ne demonstreze atitudinea față de viață 
a unor absolvenți de institut, dialogul debutează în schița 
lui Carol Bucovineanu — Oradea—cu o ciudată discuție des
pre viață și moarte. Epișod-cheie — fapt neobișnuit : un tî
năr inginer, ca să dea curaj și exemplu muncitorilor săi, 
ară un cimitir pe locul căruia se va construi o hală nouă. 
Titlul: „Omul care a arat cimitirul". Ce semnificație a gă
sit în tărășenia cu cimitirul acela, cu inginerul care, din 
dialogul cu studenta, apare atît de straniu ? în orice caz 
ideea schiței rămîne în aer, neîmplinită, falsificată.

Dem. Ionzșcu'Petroșeni, In „Surpriza", încercînd să schi
țeze profilul moral al unui tînăr miner, după ce ni-1 în
fățișează într-o galerie prăbușită, îl pune să vorbeas
că sub imperiul unui coșmar. Salvat de ortacii lui, ac
centul cade apoi pe surpriza pe care i-o face, între timp, 
soția, născîndu-1 un fecior. Faptul în sine poate să fie ve
ridic, dar, așa cum este transcris, nu ne comunică nici un 
sentiment, nici o Idee despre eroii respectivi.

în „Dialog matinal", Ieanid Tiberlados-Cluj, voind să rea
lizeze portretul unui meșter zidar, după ce folosește o se
rie de superlative pentru caracterizarea lui, ni-1 înfățișează 
ca pe un maniac, suferind de o serie de ticuri, de pildă 
obsedat să-și mențină tenul, pe care-1 întreține cu fel de 
fel de pomezi parfumate și se bărbierește o dată pe săp- 
tămînă ... E clar, autorul a folosit o schemă de erou-po- 
zitiv și neavînd ce spune despre nenea Iancu, l-a pus în 
cele din urmă să se compare, nici mai mult nici mai pu
țin, cu legendarul meșter Manole !

Preocupat, se pare, de problemele actuale ale satului, de 
aspectele etico-morale, de atitudinea față de muncă, I. I. 
Cluj se folosește de un personaj pe cît de pitoresc, pe atît 
de inconsecvent, Apălăghie, leneșul notoriu al colectivei. 
Apălăghie apare cînd în postura de dușman al colectivei 
(sabotează munca tractoriștilor, demontând un motor), cînd 
în cea de nebun sau de cretin (se crede sfînt, într-o vreme.) 
Demonstrația la „Omul fără rușine" se face la un aseme
nea mod : „Scoală mă Apălăghie, că s-a crăpat de ziuă. 
Treci la brigadă că azi e eveniment. întrecere cu vecinii ' 
Hai de pune și tu umărul, că nu ți-a pica stela din frun
te. Arată-le că nu ești bolînd, că te-ai tămăduit 1 Dove
dește că știi și tu ce sînt acelea norme !“ în zadar strigă 
nevasta, veri la rînd, la bărbatu-său să se scoale, că s-a 
crăpat de ziuă, să se treacă la eveniment, că el tot feno
men a rămas..

Da, Apălăghie dovedit leneș incurabil, avînd, după păre
rea autorului, un adevărat cult al somnului, motivat de 
faptul că „visa să cîștige la loz în plic un automobil de 
lux și o ... vilă", trebuiește lecuit. Lecția care i se dă me
rită fără îndoială să fie reținută pentru absurdul ei: trac
toristul (cel cu motorul) îl surprinde dormind : „Dormea 
adtnc șl, obicei urît, se scărpina înt»-un loc ce nu se poate 
spune I... Acum 1 se putea vedea limpede locul acela un
de Apălăghie se scărpina prin somn fără rușine". Acolo, în 
.Jocul acela" tractoristul îi pune o albină muiată în miere 
(I?) Și așa se întâmplă că Apălăghie se lecuiește de nărav.

Trădînd realitatea cu un asemenea mod de gîndire ar
tistică e firesc să ajungi la un eșec total.

Pe schema unei ore de dirigenție, Sivan Maximilian-Sebeș 
cade in „Școala de ieri și de azi“ în retorism și didacticism.

Pe același subiect, Bucur Geergesou-Bran ne oferă o mo
dalitate satirică cu totul nouă, prin intermediul unui „co
locviu lemnesc". Dacă există o vorbă că pietrele vorbesc, 
de ce n-ar vorbi, de pildă, și lemnele. Din pricină că ideea 
e confuză colocviul pare ținut în preajma Turnului Babei : 
o cracă de fag, „spart în prea multe", o creangă de mes
teacăn cu „tenul fardat", o seîndură de brad „care abia-și 
mai ținea sufletul", discută împreună „cu două valuri" 
care-și mută greutatea corpului de pe-un picior pe altul, 
„dar picioarele lor ca gelatina de la piftie nu rezistă și se 
prăbușiră în apă*.  „Și așa, lemnele își continușră discu
ția stârnită de soarta lor tragică ce le-a aruncat la perife
ria cunoașterii — magazia*.  Aferim I... vom exclama noi. 
dar despre ce discută ? Se satirizează felul de predare al 
lecțiilor de către unii profesori ai școlii ? Sau proasta gos
podărire a ... lemnelor ?

Oricum, pentru ușurința neîngăduită cu care unii tineri 
autori trimit manuscrisele la redacție, e bine să nu trecem 
cu vederea unele confesiuni lirice pe care ni le face Dio- 
eene Bihoiu-Timișoara : de la bun început nu putem să nu 
fim de acord cu faptul că „Studenților le place luna". Eroul 
poate să viseze că e proprietarul neoficial al unei rache
te care se pregătește să-și ia zborul, să ducă în Cosmos 
cele mai admirabile năzuințe omenești... Desigur, nu pu
tem să-1 contrazicem în privința clarviziunilor pe care le 
are asupra anului de grație 2014 : că ar putea vedea, la 
acea dată, marțiehi zburînd într-o caleașcă trasă de un 
porumbel alb sau că Prometeu ar putea fl recalificat în 
vizitiu și altele... Cîte nu vor fl posibile în viitor, cînd 
..fragedele lăstare ale idealurilor prinseseră rădăcini și în
floriseră" 1

Dar ceea ce ne pune pe gînduri este un alt lucru care pri
vește viitorul mai apropiat... Și anume, faptul că eroul 
liric Radu „apucă tocul. îl moaie în cerneală și începe să 
aștearnă pe hîrtie cuvinte mute și tari ca piatra. Respira
ția îi devenise sacadată și cu mici întreruperi inconștiente".

Acordînd toată înțelegerea și atenția noastră acestor „în
treruperi" ... din nenorocire „paginile se umpleau una 
după alta". Și pe urmă, „pe masa de culoare maro, foaia 
albă de hîrtie părea o groapă. O groapă albă ca-n visele 
adinei. Radu își mînuia tocul ca o sapă, aruneînd bulgărași 
de litere. Trecuse aproape o oră și groapa era acoperită. 
Sapa obosită începu să scîrțîie, dar lui Radu îi părea bine 
că avea să scrie ultimul său gînd, eliberîndu-se de pova
ra care începuse să-i îngreuieze zilele ...“ Apoi : „Se așeză 
pe fotoliu unde-i plăcea să stea. Aici se odihnea, se gîn- 
dea. aici citea și visa, aici de nenumărate ori avea să-și 
curețe cu migală dăsaga mare și roșie a inimii...**  Cu sa
pa, cu lopata, cu grebla ?! Ne putem minuna, pe bună 
dreptate, în fata unor asemenea inflorescențe stilistice..
Dar revenind la oglindirea realității, să recunoaștem că 
în asemenea cazuri realizarea lasă mult de dorit.

Marin Dincă — manuscris indescifrabil.

MAI TRIMITEȚI :
I. C. Apold, H.D.A.I. Alba Iulfa. S. Ghena-București, Va- 

sile Tătaru-Iașl, Ion Velican-Lugoj, Emil Gavriliu-Constan- 
ța, Alexandru Carp-Buzău.
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— Frumosul este echitatea 
absolută.

— Lucrările nu sînt greu de 
făcut. Ceea ce este, cu adevărat 
greu, este de a ne pune în sta
rea de a le face.

— Cînd nu mai sîntem copii, 
am murit de mult.

— A vedea în depărtare este 
o problemă, dar a ajunge acolo 
este o altă chestiune.

— Nudurile din plastică sînt 
mai puțin frumoase decît broaș
tele rîioase.

— Cizelarea este o necesitate 
pe care o cer formele aproape 
absolute ale anumitor materii. 
Ea nu este obligatorie și poate 
deveni chiar vătămătoare pen
tru cei care fac biftec.

— Simplicitatea nu este un 
scop în artă. Se ajunge, fără 
voie, la simplitate, apropiin- 
du-te de simțul real al lucrurilor.

— Nu căutafi formulele ob
scure sau mister.

— Creează ca Dumnezeu I 
Ordonă ca un rege I Muncește 
ca un rob I

— Toată viafa mea am căutat 
esența zborului. Zborul I Ce fe
ricire I

— Nimic nu crește la umbra 
marilor copaci.

— Dumnezeu și diavolul nu 
sînt separafi în realitate, nu-i 
găsești ici și colo, ei sînt pretu
tindeni și simultan

— Viafa mea nu a fost decit 
o înșiruire de evenimente minu
nate

— Gloria iși bate joc de cei 
care o urmăresc. Cînd îi întoar
cem spatele, vine după noi.

— Nu mai sînt aici, nu mai 
sînt atașat de persoana mea, 
m-am depărtat de mine și merg 
printre realitățile esenfiale.

— Pietrele pot deveni din- 
tr-o dată șugubețe.

— Nu-mi place să reprezint 
în statuile mele forja mai mult 
mușchiularâ, ci ființe care sînt 
eterice în sine.

— Arta trebuie eliberată de 
sentimentalitate și de narcoticul 
religios.

— Am schîmbat albastrul 
veștmintelor mele cu galbenul 
și albul ca o urmare a vîrstei 
înaintate.

— Acum nu mai visez și așa 
ceva nu-i bine.

— Sculptorul luptă cu mate
rialul piatră, marmoră, lemn, 
bronz sau alte metale și încear
că să unească toate formele în
tr-o unitate și să le dea viață.

— Măiastră mea este un pro
iect care trebuie lărgit, pentru 
a umple bolta cerului. Țelul 
sculpturii este o nobilă simpli
tate și o grandoare calmă.

— Fiecare din lucrările mele 
datează de cîte 15 ani în pro
iect și pot începe un lucru nou 
în fiecare zi. Dar, cînd sfîrșesc, 
cu adevărat, lucrul meu î

— După Michel-Angelo, sculp
torii au vrut să facă grandiosul 
și n-au reușit decît în grandi
locventă.

— Proporția interioară este 
ultimul adevăr inerent în toate 
lucrurile.

— Egocentrismul sufocant de
zorientează pe oameni, îi scoa
te din viața luminoasă pentru 
a-i conduce în întuneric și chiar 
la sinucidere.

— Trupul omenesc este frumos 
numai întrucît oglindește sufle
tul. (Maximă de Rodin căreia 
Brâncuși i-a dat alt sens, câu- 
tînd esențele și ideile specifice. 
N-a părăsit realitatea, ci a 
sublimat-o în abstracții și sim
boluri. P. P.)

— Michel-Angelo nu s-a eli
berat de turmentele intime. Ii 
reproșez dinamismul demoniac.

— Am făcut și eu pași pe ni
sipul eternității.

— Nu cred în suferința crea
toare. Misiunea artei este să 
creeze bucurie. Nu se poate 
crea artistic decît în echilibru și

Texte îngrijite de Petre Pân
di ea. 

în pace sufletească. Pacea se 
obfine prin renunțarea de sine.

— Lectura-viciu și conversa- 
fia-sporovâialâ împiedică medi
tația și visarea. Lectura ca un 
viciu, fără studiu, n-ar trebui să 
rămînă nepedepsită.

— Poate că poezia pură este 
o rugăciune, dar știu că rugă
ciunea bătrînilor noștri olteni 
era o formă a meditației, adi
că o tehnică filozofică.

— Statuile sînt ocazii ale me
ditației. Templele și bisericile au 
fost și au rămas lăcașurile me
ditației.

— Iubirea cheamă iubire. 
Nu-i atît de important ca să fii 
iubit, ci să iubești tu, cu pu
tere și cu toată ființa.

— Cinematograful mi se pare 
o artă inferioară prin tehnica 
rulării continuie și mă enervea
ză, fiindcă nu pot opri scurge
rea, ca să meditez, ca-ntr-o 
carte. La teatru fac lectură 
prealabilă. Cineaștii ar trebui 
să publice scenariile, cum fac 
dramaturgii.

— Sportul contemplat fără 
trăirea mușchilor, cinematogra
ful fugace și lectura aglomera
tă fără studiul atent mi se par 
a fi trei racile ale civilizației 
moderne.

— Obstacularea natura lității 
duce la sterilitate pe toate pla
nurile

— Naturalitatea in sculptură 
este gindirea alegorică, simbol, 
sacralilate sau căutarea esen
țelor ascunse în material, iar nu 
reproducerea fotografică a a- 
parențelor exterioare. Sculpto
rul este gînditor, iar nu fotograf 
al unor aparențe derizorii, mul
tiforme și contradictorii.

— Naturalitatea în iubire nu-i 
în nici un caz bordelul, amorul 
demimondenei rafinate și nici 
„triunghiul*  parizian de-aici. 
Naturalitatea în iubire este ten
dința pasionată de a atinge ab
solutul prin amalgamarea euri- 
lor fruste, tinere și pure sau 
dornice de puritate. Rezultatul 
este rodnicia și „cultul copiilor 
ca lumini ale ochilor*  din Ol
tenia.

— Naturalitatea în prietenie 
este emulația inteligențelor si
milare și fraternizarea camara
zilor de arme. Prietenia este fe
nomen de tinerețe, conjugarea 
meseriilor și sfat la bătrînețe.

— Glasul speciei în iubire 
este motorul care nu se vede și 
nu se aude. Motorul vizibil și 
palpabil mi se pare a fi elanul 
spre absolut și unificare, pe 
care am încercat de trei ori să-l 
redau în simbolica Sărutului.

— Cine nu iese din Eu nu a- 
tinge absolutul și nu descifrea
ză viața.

— Avem un cod civil, un cod 
penal și un cod comercial. De 
ce n-am avea un cod etic 7 Eu 
k-aș construi pe bază de pro
verbe, dacă aș fi un cercetător 
al moralei. Orice cercetare este 
și o construcție.

— Anticii iubeau maximele, și 
țăranii își păstrează proverbele. 
Plebea burgheză nu mai cu
noaște nici o normă. Rapacita
tea și concurența au omorît re
gulile seculare ale naturalitâții. 
înapoi la natură și la naturali
tatea filozofică, adică la „cu
mințenia pămîntului*.

— Anticii spuneau ca să-ți 
iubești destinul ? Eu mi-am iu
bit și nu mi-am părăsit nici o 
clipă strămoșii și filozofia lor, a 
naturalității. Nu sînt străbunii 
destinul nostru ? Sînt eu mai în
țelept decît Radu Brâncuși sau 
Venizelos decît Plato ?

— înțeleptul face din veninul 
său interior remediu pentru sine 
sau articol de tămăduire pen
tru semeni.

— Sinistrul pastor Malthus 
este noul Mahomed, Crist sau 
Moise, cu tablele lui infame și 
antivitale, luat pe scut de pro
testanți și de către laicii ideo
logiei moderne.

— Malthus obstaculeazâ iubi
rea care nu se mai face cu ini

ma curată, eu toată vlaga șl 
snaga, ca un zbor al păsării de 
foc spre infinit și absolut. După 
Malthus iubirea se comite cu 
conștiința păcatului, cu fereli și 
meremetiseli. Au pierit: elanul, 
plenitudinea și măiestria. Mă
iastră în iubire se numește na- 
turaiitatea. Măiastră este chiar 
Erosul plenitudinar (inimă, vla
gă și snogâ).

— Tragedia modernă își are 
sursele în dezordinile erotice, 
în spaima existenței de mîine și 
în generalizarea consumului de 
alcool.

— Datoria mamelor către co
pii este iubirea nemărginită a- 
liată cu jertfa, iar către soț, as
cultarea și fidelitatea.

— Datoria soților este comu
nitatea la bine și la râu, pre
cum și fidelitatea legămîntului 
nupțial pînă dincolo de moarte. 
Dorm în același pat și în ace
lași cimitir, alături. Uniunea lor 
e indivizibilă și în taină. Bărba
tul devine pentru femeie „omul*  
ei, rumânul ei, pandurul ei, hai
ducul ei. Așa-i Pravila de la 
Craiova în Oltenia felix, bună 
și pentru Dacia felix, bună pen
tru continente.

— Filozoful antic nu întemeia 
un cămin, dar nu spurca un că
min de prieten

— între viața publică și via
ta privată sînt tainice și orga
nice legături. Biografia lumi
nează opera, ideile și orice 
creație.

— Cine nu are curajul să vor
bească răspicat despre bine și 
râu merită toroipanul pe șale. 
Țăranii știu, de la mic pînă la 
mare, ceea ce este bine și rău. 
Tablele de valori sînt cuprinse 
în proverbe, datini, doctrina 
străbună și filozofia naturalitâ- 
ții.

— Datoria fecioarei de Gorj 
este să fie frumoasă la 17 ani, 
măritată la 18—19 ani, gospo
dină și harnică toată viafa, să 
nu se vorbească baliverne des
pre ea, ca despre nevasta lui 
luliu Cezar, să-și spele și să-și 
hrănească frații, apoi soțul și 
copiii, să fie chemată ca nașă, 
ațâturi de soțul iubitor și iubit 
pînă dincolo de mormînt.

— Cînd mă gîndesc la vici
situdinile locuitorilor Daciei 
pînâ azi, constat, câ în istoria 
românilor n-a existat o bătălie 
eclatantă ca la Valmy, Austerlitz 
sau Verdun, dar românașii noș
tri au fost invincibili prin vite
jie, tenacitate și ductibiiitate 
diplomatică.

— Există o diferență în lim
ba română între inteligență și 
deșteptăciune. Ador pe inteli- 
genți și detest pe „deștepți*.  
Cei deștepți știu tranzacția și 
n-au vitejia. N-au nici tenacita
tea firească : sînt giruete în bă
taia vînturilor.

— Nu se poate face artă, po
litică și meserie intelectuală 
fără vitejie, tenacitate și inteli
gență. „Deștepfii*  produc ca- 
melotâ. Ca să cultivi un pogon 
sărac din Gorj cu porumb și 
dovleci îți trebuie vitejie, tena
citate și inteligență pe care n-o 
găsești la Capșa și prin antica
merele demnitarilor Capitalei 
române sau la demnitarii Fran
ței. Cu un pogon, țăranul hră
nește familia, dacă n-ar fi bi
rurile. Din pricina prolificității 
și a birurilor au împinzit Bucu
reștii pe care-l hrănesc cu cobi- 
lițele. Mai trimit și-acasâ pentru 
mălai și casă nouă. Am fost 
trimis și eu de mic copil plecat 
„la procopseală*  în lume. 
N-am pierdut legătura și nu 
mi-am scos rădăcinile pentru o 
umbla năuc pe glob. A profitat 
și arta mea. M-am salvat ca 
om.

— Pilda fertilizează. Deci, nu 
sîntem singuri chiar dacă dăm 
pilda sihastrului. Tismana a a- 
dăpostit pe Domnul Tudor care 
purta sabia la cingătoare și 
planul răzmeriței în cap.

— Cine nu luptă contra râu
lui s-a predat inamicului.

10.

11.

12.

13.

artă modernă, New

— Cocoșul (salutmd soarele). 
1924. Lemn. Muzeul de artă

modernă, New York.
— Primul pas. 1920. Lemn. Mu

zeul de artă modernă
genheim, New

— Tors de bărbat tînăr. 
Marmură, 
modernă 
colecția

Gug- 
York.
1922. 
artăMuzeul de 

din Philadelphia, 
Louise și Walter 

Arensberg. 
atelierul Bran-— Colț din 

cuși, Paris, fundătura Ronsin.

— Brâncuși
— Rugăciunea
— Domnișoara Pogany. 1913. Bronz. Muzeul de 

York, colecția Lillie P. Bliss.
— Sărutul. 1910. Piatră. Monument funerar în cimitirul Montparnasse, 

Paris.
— începutul lumii (sculptură pentru orbi). 1924. Marmură. Muzeul 

artă din Philadelphia, colecția Louise și Walter Arensberg.
— Măiastră. 1915. Bronz. Colecția Peggy Guggenheim, Veneția.
— Trei pinguini. 1914. Marmură. Muzeul de artă din Philadelphia, 

lecția Louise și Walter Arensberg.
— Coloana sărutului. 1933. Colecția Al. Istrati, Paris.
— Pasărea în spațiu. 1919. Bronz șlefuit. Muzeul de artă modernă 

New York.
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In activitatea de cercetare literară din (ara noastră, tn care s-au 
înregistrat nenumărate succese de către oameni ce lucrează cu pesi- 
une și modestie pentru continua descoperire și punere în valoare a 
unor noi fârîme de adevăr ignorate pînă la ei, își fac loc, din fericire 
foarte rar și cu totul izolat, și unele manifestări de natură să tulbure 
atmosfera de sănătoasă elaborare și confruntare tovărășească a opi
niilor. O asemenea manifestare se face evidentă, de pildă, în artico
lul lui Al. Piru, dintr-un număr recent al revistei „Luceafărul", publi
cat la rubrica «opinii» unde am fost și noi invitați să ne spunem 
părerea.

ifară de exagerata s autoprefuire. sentimentul monopoliză
rii științei și i judecăților critice definitive pe care îl lasă, articolul 
lui Al. Piru este într-o flagrantă disproporție cu valoarea știin
țifică reală a lucrărilor autorului. Nu este cazul unei analize foarte 
largi a cărților sale. Ne-ar duce la o exagerată risipă de spațiu. E 
suficient, socotim, să punem în lumină cîteva din trăsăturile lor esen
țiale, ilustrate cu demonstrația riguroasă pe care o oferă mostre din 
ultima lui carte: „LITERATURA ROMÎNA PREMODERNA".

Tntr-un articol publicat nu demult, vorbind despre lucrările sale ca 
despre adevărate continuări ale lucrărilor academicianului G. Că
linescu, pe care de altfel se străduiește în permanență să-l 
imite, neînțelegînd că ceea ce face din autorul Vieții lui Mihai Emi- 
nescu o mare figură a culturii noastre este tocmai acei unic inimita
bil. Al. Piru jpunea că a urmărit să delimiteze „fenomenul artistic de 
cel cultural". în realitate, lucrările sale nu numai că nu fac deloc 
aceasta, dar sînt o îngrămădire de date nediferențiate, strînse de 
alții în cursul vremilor, acumulate de el fără nici o ierarhie și selec
ție serioasă, fără excepție într-o proporție defavorabilă exegezei li
terare ducînd în chipul cel mai evident la factologie, adică nu la 
abundența de fapte și date, ci la aglomerarea lor fără nici o con
cluzie în ce privește creația sau personalitatea unui scriitor.

Să luăm cîteva exemple, deschizînd la întîmplare cartea amin
tită, pentru a pune în lumină chipul în care istoricul nostru literar pre
zintă o avalanșe de amănunte neselectate, cele mai adesea nesemnifi
cative, amănunte care nu ilustrează nimic și nu duc la nici o concluzie 
literară. în legătură cu Budai Deleanu, între altele, se spune: „în 1794 
era de multă vreme dator croitorului Koretzki și cizmarului Fritz cu 
juma de 62 florini și 26 50 creifari" (p. 89). în legătură, cu N. Dima- 
che se spune că tatăl acestuia „Manolache Dimache, căsătorit cu 
Bălașa Rosei, primise ca zestre întinse moșii în ținutul Dorohoiului : 
Cicăcenii, Corlățenii și Fărcenii, 7 pogoane de vie, 15 suflete de țigani, 
20 iepe cu armăsar, 10 boi de plug, 6 telegari, un trusou cu inventar" 
Ne dăm seama bine ce neînsemnate sînt asemenea detalii pentru înțe
legerea valorilor ortistice și chiar a sensului din operele literare ale 
țiului celei ce aducea asemenea zestre. Mania aceasta a inventaru
lui, care reprezintă tot ce poate fi mai potrivnic, ca mentalitate și 
metodă, delimitării ,,fenomenului artistic de cel cultural", se vădește 
în această carte mai pretutindeni de altfel Prezentînd Cronograful 
lui Dionisie Eclesiarhul, de pildă, în loc să încerce să degaja
semnificația și valorile literare ce le poate oferi această lu
crare, insistă asupra rezumatului ei, ca și cum pe noi, ca
specialiști în literatură, detaliile istorice pe care le cuprinde
ne-ar interesa în primul rînd. în loc să vorbească despre 
limba sau concepția scriitorului, ne înșiră, nici măcar cu cu
vintele lui Dionisie, ca să ne dea ceva din atmosfera epocii și a stilu
lui autorului, o aglomerare exasperantă de amănunte nesemnifica
tive pentru cercetătorul literar ca următoarea, amintind „tabla de 
materii" din schița Moșii a lui Caragiale : „Dionisie apreciază buna 
cîrmuire a țării din ieftinătatea vieții, înșirînd pe mai mult de o pa
gină prețurile animalelor, stofelor, mulțimea monedelor în circulație, 
turcești (galbeni, orfi, leițe, zloți, caragroși, parale, lescăi) și nemțești 
(gr site, zvantîci sau zeneri, taleri sau ruble, galbeni împărătești, 
olandezi și venetici, creițari). Era boul de jug ales 15 lei, vaca 6 lei, 
calul între 10 și 40 de lei, oaia cu miel un leu, capra cu ied 1 zlot, 
ocaua de carne o para, vadra de vin 10 parale, găina 2 parale, ouăle 
zece de o para, făina de grîu o para, mălaiul un ban sau o lețcaie, 
ocaua de morun 8 parale, cea de somn sau crap 4—5 parale, racii 
20 de o para, icrele tescuite de morun 20 de parale, fasolea, lintea și 
mazărea 1—2 parale, zahărul 2 lei, cafeaua 2 zloți, untdelemn 20 de 
parale, untul 6—8 parale, postavul de Englitera 8 lei cotul, soita 
7 lei, aiul de Angora 4,50 lei, postavul de Isoppan 2,50 lei, Simale- 
giaoa 10—12 lei, ghermesutul de Alep 1 leu, nafelele de vulpe 22 lei 
perechea".

Acestea toate, să nu se uite, într-o carte asupra literaturii române 
premoderne I

Procedeul, menit a da impresia unor bogate investigații, dar rezu- 
mîndu-se în fond la transcrierea unor date culese de alții, fără sem
nele citării și fără indicarea sursei de informație, încărcîna inutil pen
tru o lucrare de genul celei în discuție care trebuie să fie de sin
teză, îl găsim foarte frecvent, lată foarte conștiincios înregis
trate cîteva din slujbele prin care a trecut bătrînul Vasile Pogor, de 
astă-dată oferind cititorului nostru, alături de textul lui Al Piru, textul 
de pe care a transcris el, fără să citeze, și anume textul din Mate
rialul documentar publicat de G Călinescu în Studii și cercetări de 
istorie literară și folclor nr. 1—2, 1959, p. 390 :

DISCUȚII AL. PIRU p. 25» D. POPOVICI : 
roumaine â l’âpoque 
p. 332.

La iltterature 
des lumiGres,

AL. PIRU op. Cit. p. 304 G. CĂLINESCU, p. 390

Alte însemnări despre
istoriografia
literară actuală
cată, complexă și grea exegefilor literari celor mai străluciți, nu-i 
ridică nici o dificultate, ea redueîndu-se la rezumat, chiar dacă 
vorba de o poezie. E cum nu se poate mai oaracteristic pentru 
această metodă depășită de vreo sută de ani faptul că la un mo
ment dat (p. 142). fiind vorba de prezentarea uaei opere literare, 
declară foarte senin, simplificînd din toate punctele de vedere ope
rația, dar simplifieîndu-ne și nouă sarcina de a-l caracteriza ca 
cercetător literar : „Rezumatul nuvelei l-am dat în „LITERATURA RO
MÎNA VECHE". Este aici, în fond, o adevărată ,.filozofie" a istoriei 
literaturii proprii istoricului nostru literar ce stă la baza pretinsei 
„delimitări a fenomenului artistic de cel cultural", delimitare de care, 
în aceste condiții, nici nu mai poate fi vorba si nici nu mai este 
vorba nici un moment.

Lucrarea LITERATURA ROMÎNA PREMODERNA este, așadar, fac
tologică și sociologist vulgară, „pedestră" (pentru a folosi un ter
men — nu mai întreb de ce — frecvent în stilul lui AL. PIRU), fără 
nici o vibrofie în fafo fenomenului artistic literar. Lucrul acesta con
stituie o deficientă cu atît mai gravă cu cît fenomenul artistic literar, 
aricit de firav, este cu deosebire interesant în această perioadă așa 
numit premodernă, în care el se naște și se dezvoltă, ceea ce ducea 
la îndatorirea de a-l fi pus în primul rînd în valoare. în genere, el 
rămîne aproape cu totul neabordat, și nici vorbă nu este de prezen
tarea procesului de dezvoltare al literaturii de la sfîrșitul 
secolului al 18-lea și începutul celui de al 19-lea. Operafia 
era cu atît mai interesantă și mai necesară, cu cît în această 
perioada de scriitori fără mari pretenții 
rare modeste, < , 
se nasc poezia, teatrul,

și de opere lite- 
apar primele traduceri cu adevărat moderne, 

proza românească modernă, se for
mează și o mlădiere a limbii, primele imagini mai îndrăznețe ; își 
iau zborul forme de strofă, de vers, de ritm și rimă nemaiîntîlnite ce 
vor germina de acum înainte, poate nu e exagerat să spunem că 
însăși literatura română în sensul cel mai profund și exigent al cu- 
vîntului tn această perioadă ia naștere Și cu toate acestea, cartea 
LITERATURA ROMÎNA PREMODERNA nu oferă nimic din ceea ce 
avea obligația să ofere în lumina importanței pe care această peri
oadă o are pentru dezvoltarea literaturii noastre, mărginindu-se a fi o 
Îngrămădire de date, de titluri și de rezumate lipsite de viata lor in
ternă esențială. La sfîrșitul lecturii ei, nu rămîne niciunui cititor nimic 
din ceea ce i-ar da posibilitatea să înțeleagă că se află (și dece se 
află), din punctul de vedere al universului de gîndire și de sensibi
litate, din punctul de vedere al mijloacelor literare, inclusiv cele ale 
limbii, în pragul nașterii literaturii române moderne, a poeziilor lui 
Heliade, Cîrlova, Gr. Alexandrescu, Asachi, Hrisoverghi și C. Ne- 
gruzzi, a atitudinii noi care a dus la traducerile din Lâmartine.

Fără îndoială, autorul nici n-a urmărit să o focă pentru că nu și-a 
dat seama că obiectivul suprem stă dincolo și mai presus de obiec
tivul imediat al prezentării unor scriitori și altivul imediat al prezentării
mișcare ei literară. Și ca atare ĂL. PIRU nu 
această perspectivă și n-a

lncă de pe cînd 
Intre 1606 și 1811, a 
ba romînă o carte 
morale ale Iul Gottlieb 
welch pentru băieți, o Geografie, 
Istoria iul Ion Moritz șl a copiilor 
săi, învățătura ortodoxă a mitro
politului Platon din Twer, Istoria 
împăratului Octavian șl a 
sale și, parțial, un tratat de 
gogie.

era la Viena, 
tradus în lim- 
de învățături 

Ehien-

n’avait pas 
ses etudes, 11

E de observat, pentru

soției 
peda-

A Vienne, Lazar 
seulement poursuivi 
avalt Igalement travaille en vue 
d’enrichir la littdrature morale 
et pcdagogique roumaine. II avait 
mit son sejour â profit pour tra- 
dtllre învățături morale ale lui 
Gottlieb Ehrenwelch pentru băeți, 
une Geographie, l’Istoria lui ion 
Moritz șl a copiilor săi ; învăță
tura ortodoxă du metropollte 
Platon de Twer ; Istoria împăra
tului Octavian șl a soției sale 
ainsl qu’un trait£ de pedagogie 
qul ne fut Jamals acheve.

metoda transcrierii fârâ a cu-E de observat, pentru a sublinia 
noaște direct cărțile la care se referă, că în comentariul ce urmează 
textului pus pe două coloane mai sus, AL. PIRU consideră că Invdfă- 
turile morale... ar fi opera lui Gottlieb Ehrenweich, cînd în realitate 
acesta este eroul cărții, cum, de exemplu, tînărul Werther nu este 
autorul, ci eroul Suferințelor tînărului Werther.

AL. PIRU p. 259 D. POPOVICI, p. 338

fafă. Același Beldiman, pentru Călinescu (p. 60) „fără talent literar... 
descrie monoton... în 4260 versuri...", iar pentru AL. PIRU (p. 226) „în 
stil de reportaj monoton, cronica de 4266 versuri..." Lui Călinescu, 
Conachi îi apare „cu chip de faun oriental, cu ișlic, antireu și iminei..." 
(p. 94), la AL. PIRU același scriitor este „cu chip de faun înveșmîntat 
în giubea și ișlic" (p. 291). Despre I. Văcărescu, la un moment dat, 
Călinescu spune : „a scris și balade al căror punct de plecare trebuie 
să fie în Burger și în Goethe. Totuși motivele sînt românești... Proce
deul e caragialesc" (p. 117). AL. PIRU, în legătură cu aceeași Pează 
rea spune de asemenea : „Baladele... tratează, cu procedeele lui 
Goethe și Burger, teme folclorice în spiritul burlesc din nuvelele fan
tastice ale lui Caragiale" (p. 371).

Asemenea procedee pot fi 
de a alege și de a crufa spațiul.

adeseori întîlnite. Greutatea este 
latâ numai cîteva mostre :

AL. PIRU p. 41 G. PASCU : 1st. lit. romlne din 
sec. XVIII, IU. p. 116

Episcopul Aron, obișnuit el în
suși cu un regim extrem de dur 
(mînca odată pe zi și dormea nu
mai patru ceasuri, încît ajunsese 
„slab șl uscat ca toaca“), impuse 
si ucenicilor un trai sever...

Episcopul Aron, care-și impuse 
un regim aspru de nemîncare și 
de muncă (mînca odată pe zi dor
mea patru clasuri și muncea 
douăzeci, așa că... ajunsese un 
bătrîn „slab și uscat ca toaca"), a 
crezut să îndrepte și pe cei cinci 
tineri spre același regim...

AL. PIRU p. 274. 275 G. CĂLINESCU, p- 90

Conachl avea reputația de om 
econom, zglrcit, „negru" la inimă 
și pe seama lui țăranii puseră o 
anecdotă... cu bolnavul care nu 
voia să îndepărteze muștele de pe 
rană, ca să 
mînde.

nu vie altele mai flă-

Conachl își mărită 
pe Caterina, în 1846, 

Vogoride, fiul prințu- 
Ginerele,

Costache 
unica fiică, 
cu Necula! 
Iul Ștefan Vogoride,... 
grec, trebui să fie împămîntenit, 
șl socrul îl convinse să-și alăture 
lîngă numele părintesc porecla 
Conachl. Nunta se făcu la Țigă
nești, în prezența domnitorului 
Mihail Sturza... în același timp cu 
nunta a 12 perechi de tineri și 
tinere, înzestrate cu cîte doi bol, 
o vacă șl cîte o mie de lei. Se 
desfundară vase de vin și beizade 
Dimitrie azvîrli bani din cearda
cul conacului.

...Tradiția populară nl-1 înfăți
șează sgîrclt („econom" îl numesc 
șl al săi), negru la inimă. Asupra 
Iui, ca șl asupra altor mari pro
prietari, trecuse o veche legendă, 
aceea a țăranului legat gol în 
bătaia arșiței, care nu voiește să 
1 se alunge muștele de pe el ca să 
nu vină altele mai flămînde.

El își căsători unica fată Cate
rina (Catinca) cu prințul Niculai 
Vogoride, care trebui să fie îm
pămîntenit. Ca să nu I se stingă 
neamul, Conachl îl împrumută șt 
numele său. Nunta se făcu la Ți
gănești, în prezența Iui Vodă 
Sturza, Ia o laltă cu 12 perechi 
țărănești, înzestrate cu cîte doi 
boi, o vacă și cite o mie de lei. 
Se desfundară boloboace și beiza
de Dimitrie aruncă bani din cer
dacul caselor.

Al doilea Cuvînt, mai puțin 
energic în formă, conține o inte
resantă concepție de f” 
istoriei, inspirată după 
dovedit, de Philosophic 
gion (Viena, 1807) a lui 
von Storchenau, pentru 
ria este un proces dialectic al ter
menilor antinomiei bine-rău, con
vertibili unul în altui.

filozofie a 
cum s-a 

> der Reli- 
Sigmund 

care isto-

Con»t«tJnd d pentru Lazăr 
binele e bine „In sine" ,1 râul râu 
„In el Însuși', unii au tras în
cheierea câ acestea ar fi reflexe 
ale filozofiei kantiene.

Lazăr tnsâ nu inslatâ asupra 
existentei autonome „an sich". a 
celor doi termeni, ca Im. Kant, 
ci asupra existentei lor „virtuale", 
reciproc convertibile tn mod ne
cesar. binele fiind. în concepția 
sa, o virtualitate a râului, iar râul 
o virtualitate a binelui.

AL. PIRU p. 260

..□nanlfestărUe fenomenelor mo
rale sînt antinomice dar la baza 
lor se află o eocnță morală unică-

Lazăr se apropie astfel cît de 
cît de punctul de vedere care a 
generat materialismul Istoric.

După el, soarta omenirii nu 
mal e determinată de voința divi
nă, ci de legi economice umane : 
„Roata secolilor", „roata univer- 
sului“, după cum se exprimă el, e 
pusă în mișcare de alternanța pe
rioadelor de mizerie si de prospe
ritate materială : sărăcia aduce 
pacea, pacea favorizează munca, 
piunca dă naștere bogăției, bogă
ția atrage inevitabil războiul, iar 
acesta întoarce din nou societatea 
în ruină.

...le discours de 1122... Peoergie 
du ton est attenuăe.^ Ce que La- 
zăr exprime iți, c’eit une certaine 
conception phllosopbique de l’is- 
tolre. Le» recherchei entreprlses 
permettent de conclure que dans 
ce domalne le profcsseur transyl- 
vain est tributaire de Storchenau 
qui dani ia Philosophic der Reli
gion prâsentalt le dGroulement de 
îa dialectique dualiste de l’hii- 
tolre sulvant l’antinomie bien-mal, 
font ies termes tont capable» de 
se convertir Pun dans l'autre.

Cons talant plus loto que pour 
ce dernier (Liiăr) le mal est mal 
„en lul-mtme" et que le bleu est 
țgalement ,,bien par essence* 1, on 
a vu dans le dlscour de Lazăr 
certains reflets kaniiens“.

Lazăr nous montre que le bien 
n’a pas seulement une existence 
autonome — „en sol", „an sich“ 
— mais encore une existence vir
tuelie. putsqu’l! est en mfime 
temps Pune des vlrtualttts 
mal et que le mal n’exlste 
seulement comma mal „en 
male encore comme une virtua
lii A du bien.

D. POPOVICI, p. 338—339

du 
pas 

soi",

...les manifestations des phC- 
nomănes moraux postulent l'antl- 
nomie ; mais â la base de toutes 
ces manifestations antinomiques 
se trouve une essence morale uni
que. Lazăr... tradult une certaine 
pairentt aver la mentallU qul 
devalt engendrer plus tard Ie 
materialism» hlstorlque.

Lazăr est convaincu que le sort 
de l’humanitft n’est pas determine 
par Ia volontâ divine mais par 
les lots humaines de nature 6co- 
nomlque. „La roue des slides", 
Ia „roue da Punivers" e mue par 
Palternance des pGriodes de mt- 
sere et de prosperity materlelle : 
Ia pauvretfe entralne la paix. la 
palx favorlse le travail, le travail 
engendre la rlchesse, et la 
rlchesse attlre inSvltablement la 
guerre qul replonge la society 
dans la ruine et la mlsfcre.

...Kiselev îl mulțumea pentru 
serviciile aduse între 1828—1833 
..vremelnicei Ocirmuiri Rusăști la 
partea finansului', iar Mihail 
Sturza îl numea la 7 septembrie 
1834 director la departamentul 
dreptății. de unde, după trei ani, 
cerea să lie eliberat, din pricina 
slăbiciunii vederii. Devenit vel 
spătar la 6 august 1838... șl din 
nou numit în postul de director, 
la 8 septembrie 1838. fu însărci
nat să țină locul logofătului Drep
tății. Primea la 7 martie 1839 mul
țumiri din partea Obșteștii 
Obicinuite Adunări pentru servi
ciile aduse...

...La 19 martie 1854 era invitat 
a face parte din comisia însărci
nată cu examinarea bugetelor 
Moldovei ca „director al casei vă
milor". Primea la 10 august 1854 
tncă o dată laude pentru corecta 
trdeplinlre a sarcinel. Ajuns la 19 
Iulie 1858 president al Divanului 
de Apel trimetea în mal 1857 o 
scrisoare protocolară baronului 
Talleyrand - Părlgord, comisarul 
Franței... etc. etc.

...Kiselev îl mulțumea pentru 
serviciile aduse între 1828—1832 
„vremelnicei Ocîrmulri rusăști în 
partea flnasulul*,  la 7 septembrie 
1834 Sturza II numea director la 
departamentul dreptății unde șe
dea aproape trei ani cerînd slo
bozenie din pricina slăbiciunii ve
derii. spre a fi din nou numit la 
5 septembrie 1838, în același 
post,... La 7 noiembrie 1838 tinea 
locul logofătului Dreptății, pri
mind la 7 martie 1839 mulțumiri 
din partea Obșteștii Obicinuite 
Adunări pentru îndeplinirea aces
tei noi sarcini...

...la 29 martie 1854 era Invitat a 
face parte din comisia însărcinată 
cu examinarea bugetelor Moldovil 
din ultimii ani. Era acum ..direc
tor casei vămilor", primind ia 10 
aug. 1854 laude pentru buna înde
plinire a acestei slujbe. La 19 iu
lie 1856 era numit prezident al 
Divanului de Apel. în mal 1857 
ticluia... un cuvlnt în onoarea ba
ronului de Talleyrand-Pirigord, 
comisarul Franței... etc. etc.

Un alt exemplu tipic și edificator îl aflăm comparînd textul luî 
Al. Piru de la paginile 335—336 cu textul din Materialul documentar 
publicat de G Călinescu la locul indicat mai sus, pagina 393—394, 
unde se înșiră, fără nici o modificare și fără citarea sursei de infor
mație, o lungă listă de 29 titluri de cărți străine pe care rezulta că 
și le procurase lancu Văcărescu. Și cite altele de genul acesta, fără 
vreo concluzie în ceea ce privește semnificația faptului, pentru opera 
scriitorului sau pentru personalitatea lui, încă o dată folosind nu 
investigații personale, ci transcriind date din lucrările altora, fără 
nici o indicație în acest sens.

Opera și personalitatea scriitorilor de altfel sînt concepute 
toarte rudimentar de autorul nostru. Personalitatea unui scriitor, în 
ce are ea unic și valoros sau interesant, în afara unor date anec
dotice de un pitoresc îndoielnic pe care deseori le citează cu vo
luptate, nu se vede nicăieri să intereseze pe acest cercetător, iar 
opera pentru el este totdeauna „subiectul". De aceea problema co- 

tunicQrii esenței ei cititorului, care a părut totdeauna atît de deli-

unei epoci cu 
a _ putut avea 

,----- -- — nici cărții sale mai
ales din cauză că el nu este cu adevărat un cercetător și un cunos
cător al acestei perioade, nu e familiarizat bine cu cîfiva din 
scriitorii ei, asupra cărora să fi făcut cercetări originale și 
în legătură cu care să fi contribuit în cea mai mică măsură cu 
lucrări noi la adîncirea sau lărgirea cunoașterii lor. Operația pe 
care a îndeplinit-o autorul acestei lucrări este a unui compilator 
(uneori marginile îngăduite compilării sînt totuși depășite) al marilor 
noștri istorici literari : lorga, Călinescu, D. Popovici și a altora. Ne 
vedem înclinați să afirmăm în consecință că serviciul pe care 
l-ar putea face această carte, oferind strîns laolaltă un material 
foarte risipit în diverse cărți și reviste este disproporționat față de 
primejdia ce o reprezintă prin lipsa ei de contribuții cu adevărat noi, 
prin lipsa ei de orizonturi și obiective, prin chipul factologic, socio
logist-vulgar și rezumativ în care prezintă materialul și nu mai puțin 
prin exemplul nefast al metodei uneori de-a dreptul reprobabilă ști- 
înțificește pe care o folosește.

Am dat cîteva exemple mai înainte. Voi mai da cîteva, care vor 
vorbi singure, fără să mai aibă nevoie de comentarii, exemple edifi
catoare atît pentru tendința factologică, pusă în lumină deja, cît și 
pentru metoda compilării sub cele mai variate forme, împinsă pînă 
dincolo de limitele ei, fără ca, firește, să avem pretenția □ epuiza 
exemplele pe care ultima carte a lui AL. PIRU le oferă.

Sînt nenumărate locurile din această carte în care compilația 
nemărturisită, dimpotrivă cu aerul că e vorba de contribuții perso
nale, originale, se mărginește a relua simple caracterizări mai preg
nante, expresii mai fericite, izvoare sau analogii literare ce pot da 
impresia erudiției, fără a lăsa sub nici o formă să se înțeleagă că e 
vorba de idei, formulări transcrise după alțî cercetători. Cel exploa
tat în această privință e mai cu seamă acad. G. Călinescu. în legă
tură cu Hortomandia lui I. Văcărescu, de pildă, Călinescu vorbește 
de o „ingeniozitate galantă" (1st. lit. rom. p. 114), AL. PIRU de „tru
cul galant" (p. 367). Cu privire la Minutul îndumnezeit, Călinescu vor
bește (p. 116) de „imagini tipic chiabreriene", iar AL. PIRU (p. 367) de 
„imagini tipice... în stilul anacreontic ol lui Gabriello Chiabrera" ; 
Călinescu spune: „Tema veche a fost reînnoită cu o rară gingășie șl 
capacitate de fericire erotică. Cu cîrlionțîi blonzi ai femeii, alunecați 
pe fruntea sa, bărbatul se simte împărat", iar AL. PIRU : „lancu Vă
cărescu are o mare capacitate de a exprima bucuria dragostei... 
Atins de buclele blonde ale femeii, bărbatul se simte mai mare de- 
cît cei mai bogafi împărați*.  Călătoria la Borsec a lui Scavinski pen
tru G. Călinescu este „narațiune cu aparență prozaică" (p. 157) ; iar 
pentru AL, PIRU „narațiune aparent prozaică" (p. 322—323). Tragedia 
lui Beldiman conține pentru G. Călinescu „văietături*  (p. 60), „văietă- 
turi" conține și pentru AL. PIRU (p. 222), firește aici ca pretutindeni, 
asemănările nemărginindu-se numai la ceea ce oferim noi între ghi
limele, fiind nu numai mult mai numeroase, dar și mult mai extinse 
în fiecare loc, noi alegînd cu greutate (l‘ embarras du choix I) pe 
cele mai pregnante pentru cel ce nu are cele două texte integrale În

AL. PIRU p. 319 G. CĂLINESCU, p. 112

putut-o da
Parafrazînd începutul elegiei a 

opta din Tristele lui Ovidiu (Car
tea I-a), poetul înfățișează răzml- 
rița eterlștilor ca pe o răsturnare 
totală, hilară a lucrurilor :

Cu împrumuturi din Tristele lui 
Ovld (cartea I, elegia VIII) viziu
nea cataclismului întoarcerii pe 
dos a lumii e plină de umor fan
tastic :

AL. PIRU p. 321, 322 G. CĂLINESCU, p. 158

Este greu de spU9 ce șl cît este 
adevărat din portretul lui C. Ne
gruzzl.

Ce e fabricat de C. Negruzzl In 
viata'lui Dan 111 Scavinschi și ce e 
adevărat-nu se poate ști tncă.

Scavlnschi... se numea în reali
tate Scavin, șl se născuse în Bu
covina prin 1805. Rămînînd de mic 
orfan, se aciuă la Lwow pe lîngă 
o rudă, spițer, care-1 lnlțle în 
tainele drogurilor șl în limba 
germană... un boier moldav, în- 
torcîndu-se în 1823 de la Viena, 
...îl readuse la Iași... dă lecții de 
limba germană...

Daniil Scavlnscbl, pe adevăra
tul său nume Scavin, era român 
din Bucovina. Rămas orfan în 
fragedă vîrstă, se adăposti la 
Lemberg pe lîngă o rubedenie 
spițer, la care învăță nemțește șl 
meșteșugul drogurilor. Un boier 
moldovean întorclndu-se din Vie
na II cunoscu la 1823 șl... II în
demnă să meargă Ia Iași. Aci dă 
lecții de limba germana.

Tn capitolul consacrat lui Lazăr din cartea pe fare o discutăm, 
metoda transcrierii textuale din alte lucrări, fără a pune semnele ci
tării, ia forme din cele mai grave :

Aici întrerupem pentru a dovedi că în alcătuirea capitolului său 
despre Gh. Lazăr, AL. PIRU nu s-a folosit de textele acestuia, ci nu
mai de lucrarea lui D. Popovici. Traducînd din limba franceză, in 
care e publicată această lucrare, AL. PIRU care nu cunoștea în mod 
direct opera cărturarului transilvănean despre care vorbea, traduce 
după Popovici : „Roata secolilor", „roata universului", adăugind 
apoi, tocmai pentru a da impresia omului care lucrează cu textele : 
„după cum se exprimă el", adică Lazăr. lată însă că Lazăr de fapt 
nu se exprimă ața. în românește Lazăr scrisese : „roata lumii, roata 
veacurilor, roata sorții omenești" — ceea ce în traducerea lui Po
povici devenise : „la roue des siedes", „la roue de l’univers".

Tncă o dată, toate acestea nu sînt niște exemple căutate înde
lung. Ele sînt scoase dintr-un noian prin care n-am avut răgaz și 
nici nu era nevoie decît să fac cîteva sondaje. Mai mult decîț atît. 
Nu numai că întreaga carte mișună de asemenea lucruri, dar fiecare 
din cele aitate și nenumăratele ce ar mai fi putut fi, sînt de fapt 
izolate din pasaje largi, uneori din pagini întregi, în care metoda 
rămîne în linii mari aceeași, chiar dacă mai intervin unele schimbări 
de cuvinte, în versiuni în suita ideilor, diluări, concentrări sau com
binații de izvoare, pagini care firește nu puteau fi puse pe două co
loane în întregime din cauza spațiului ce l-ar fi ocupat.

♦
Dacă este vorba să se facă, în cadrul unui schimb de opinii, 

unele „însemnări despre istoriografia literară actuală", consider că 
adevărurile la care se referă cele cuprinse în articolul de față 
trebuie să fie spuse deschis, pentru ca excepția ce o ilustrează să nu 
capete proporții, iar exemplul ei rău să nu fie cumva imitat.

G. C. NICOLESCU

STADIONUL DIN CLUJ - Fotografia: I. MICLEA

Primul volum al lui Ion Gheorghe este un roman în versuri, „Pline 
»l sare", apărut în 1957. Poetul se încumeta să-și facă intrarea în lite
ratură apelînd la această modalitate rareori folosită în poezia mai 
nouă ți, la drept vorbind, preș puțin gustată de cititorul de azi. Cu 
toate astea, pentru cine avea răbdare să-1 urmeze pe autor de-a lun
gul întortocheatului traseu al întâmplărilor pe care le povestește, sen
timentul că s-a întîlnit cu manifestarea unui talent Ieșit din comun, 
nutrit de viguroase seve populare, se impunea încă de pe atunci. Din
colo de formula vetustă și de bună seamă stânjenitoare a narațiunii în 
versuri, pe care de altfel poetul singur (curioasă idee I) și-a impus-o, 
se ghicea vibrarea unor energii interioare tumultuoase deși încă di
fuze, aflate într-o fază de neorganizare. Abia volumul următor, „Căile 
nămîntului" (1960) avea să valorifice cu adevărat și în sens superior 

ogata înzestrare a poetului, impunînd în poezia noastră actuală o pre
zență de puternică originalitate.

Intr-un fel șl „Căile pămîntulul" e un roman, dar nu al unor întâm
plări, ci al unor înfruntări de sentimente. Și aici, preocuparea lui Ion 
Gheorghe este de a vorbi despre procesele adînci petrecute în viața 
țărănimii în condițiile transformării socialiste a satului, despre profun
zimea dislocărilor săvîrșite în conștiința țăranului nostru care ajunge 
să se smulgă definitiv — deși nu fără dramatice contorsionări — de 
sub obsesia mistuitoare a setei de pămînt. Solicitat de același univers 
problematic, Ion Gheorghe își schimbă însă șl structural mijloacele, 
astfel încît ceea ce el transmitea, în „Pîine și sare", prin Intermediul 
unei fabulații, al anecdoticului în ultimă instanță, în „Căile pămîntu- 
lui" ie convertește în atitudine lirică. Aici poezia se interiorizează, 
devine confesie, toate poemele avînd caracterul unei mărturisiri, dar 
nu una șoptită, insinuată, ci directă, solemnă și dură. Cartea debu
tează cu o strofă memorabilă prin lapidaritatea el, edifieîndu-ne de Ia 
început asupra semnificației dramatice sub care poetul își așează bio
grafia lirică : „Sînt născut din dragostea / pentru pămînt străin / ce-o 
nutrea Anton D. Gheorghe, însurat / cu-o săteancă, — Filofteia D. 
Marin, / căreia atâția ani de flori i-a scuturat".

Așadar, ceea ce comunicaseră despre drama țărănească un Rebreanu 
sau Preda, Ion Gheorghe își propune să exprime în poazie, în vers, 
așa cum singur ne avertizează : „voi spune pildele fără noroc / ale 
pămîntului care-a-nșelat“. Tot ceea ce urmează este evocarea unor ima
gini ale vieții țărănești văzute, toate, din perspectiva antitezei-sim- 
boî pe care poetul o urmărește : devastarea, Suatrăinarea omului pro
vocată de patima pentru pămînt șl apoi cîștigarea demnității, a înseni
nării, pe măsură ce cuceririle revoluției prefac din temelii Înfățișarea 
satului românesc. Finalul aduce expresia unui catharsis, un sentiment 
întăritor al descătușării morale se Instaurează, poetul Incheindu-și car
tea cu un cîntec de triumf închinat Partidului : „Inșădei|i cariatei 
meu să pestă spâne / larg nameie Partidului Muncitoresc, ) ce ne-a 
purtat cu-ntreaga sa Înțelepciune / către destinele se astăsi ae-mpii- 
nese. I El, adunînd In suflet miile de sate, / acele patimi de pămint 
le-a stins, / desăvirșind răscoalele îngenuncheate.

Partidul a învins
Voi ați învins 

eu am învins*.

POEMELE LUI

în tot ce scrie, Ion Gheorghe își manifestă oroarea de sentimenta
litate, nota sa definitorie fiind încordarea, „încrîncenarea cea de bolo
van" cum singur o spune. Predomină tonurile închise, lexicul e și el 
aspru, neceremonios, violent nu o dată. Cu asemenea elemente, poemele 
din „Căile pămîntului" reprezintă, implicit, Și o reacție față de viziunea 
naiv pastorală, do inspirație post-semănătoristă pe care o mai întii- 
nim în destule poezii despre lumea satului. Viața țărănimii din trecut 
poetul o zugrăvește cu un realism amar, imaginile suferinței se succed 
halucinante, năucitoare. Peste toate planează o senzație de pustiire, de 
arșiță blestemată. Oamenii sînt răvășiți „de mari furtuni de foame", 
un cîine schiaună „la mămăliga lunii, / pîn-a tras-o de pe boltă-n 
gheare", copiii sar „ca gîndacii / foșcăind, spre ugerul cel mort, să-l 
sugă". Foamea e aici o obsesie ancestrală, un tragic leit-motiv pe care 
în literatura noastră nu l-am mai întîlnit evocat cu atâta dureroasă in
tensitate de la „Desculț" al lui Zaharia Stancu. Iată cîteva strofe care 
au mai fost citate : „Se-ntorc cu blide-ntinse, vin ancestral / și se zbat 
in mine străbunicii mei / și mi-e foame-n somn ca unui animal / 
care-a-nceput să-și roadă funia de tei... // Gemind se urcă vîntul după 
poame / și crengile se rup și vîntul cade jos / și mă pătrund de mari 
furtuni de foame / șl simt căsînd in mine un goi nesățios. // Iar buru
iana fiartă mi-a coclit in pintec / și mă roade ca rugina un cazan. 1 
Ritm flămind de linguri bate-n cîntec / căci se-ncaieră la masă frați 
din Bărăgan". Antibueolic, Ion Gheorghe rămîne totuși un poet al sa
tului, realitate spirituală de care e legat prin mii de fire secrete ; res
pinge, cum arătam, orice idilizare a existenței rustice, dar aceasta re
prezintă pentru el, ca șl pentru Iosif sau Goga sau pentru oricare din
tre poeții plecați de la sat, un univers de valori etice fundamentale 
cu care mereu se Va simți îndemnat să se confrunte. E un zăcămînt 
aperceptiv de impresii și experiențe Care-și manifestă prezența pînă 
în planul imagisticii. Elemente din alte sfere decit cea țărănească, poe
tul nu cutează să le numească direct, preferind formulările meta
forice pe care le compune însă tot în spiritul reprezentărilor țărănești. 
Asta nu întîrzie să aducă poeziei o notă de vetustețe, lucru ce a fost 
remarcat Astfel pentru Ion Gheorghe, muncitorii sînt oamenii „de la 
cetăți cu fum", care vin „cn carele de foc", în timp ce „tractoarele vin 
cu focuri sub copite". Sau, in altă parte : „Dinspre porțile orașului

deschis / au venit oștiri meșteșugar»". Desigur că această perspectivă 
care mărturisește în fond o anumită sete de regresiune, de fixare în 
spațiul agrest e nepotrivită și, de altfel, poetul însuși s-a străduit să o 
depășească în scrierile următoare. Alteori îl surprindem cutreerat do 
adînci melancolii eseniniene, de nostalgia liniștii cîmpenești către care 
năzuie ca în spre un liman de tihnă, unde ar vrea să se tămăduiască 
„de zgomot citadin". Atunci trăsăturile aspre se destind, privirea i se 
înseninează, glasul își pierde duritatea și citim o poezie luminoasă în 
care se cîntă fertilitatea pămîntului, misterul germinației, bucuria ro
dirii. („Și :e lapte urcă-n țîțele de iarbă / și ce dulce e pămintul în 
ovăz : / fr imîntat de soare, mînjilor să-1 soarbă, / cur&țindu-și de 
copite botul roz"). Altundeva luăm urma (atît de rară I) a unui senti
ment erotic și întâlnim accente de neașteptată gingășie : „Viu aă mă 
mingii pe frunte ca pe-un miel, / să-mi dai din palmă boabe mari de 
struguri, / și să-ți las pe degetul pentru inel / rotundă umbra dinților 
ca niște muguri"...

Asemenea schimbări de tonalitate nu sînt însă prea dese în „Căile 
pămîntului" unde mai peste tot nota dominantă o dă dispoziția aprigă, 
„colțuroasă" a p totului care, parcă mai mult decît de orice se sfiește 
să se arate afeeti os sau înduioșat. Dar sub această aparență de aspri
me, de veșnică încruntare mînioasă nu e greu să se bănuie o mare căl
dură omenească — sursa oricărui lirism. încă o dată îmi vine în 
minte numele lui Zaharia Stancu cu care Ion Gheorghe mi se pare a 
avea, în „Căile pămîntului" cel puțin, esențiale afinități de tempera
ment poetic.

în „Cariatida", noul volum al poetului, asistăm la o extindere a 
preocupărilor lirice către direcții pe care cititorul romanului în ver
suri „Pîine șl sare" n-avea cum să le întrevadă. Deși poetul pleacă și 
acum de la un sîmbure epic, de la subiecte de reportaj dacă vreți (un 
accident de muncă, asasinarea lui Lazăr Cernescu etc) toate cele cinci 
poeme ajung, în ordinea liricului, la o esențializare a semnificațiilor 
care izbutește să înalțe faptul cotidian evocat pînă la proporții mitice. 
Lucrarea poetului tinde așadar să creeze din fapte și oameni ai zilelor 
pe care le trăim o noul mitologie — și astfel totul primește, în viziu
nea sa, un nimb legenaar. Umbrele eroilor sînt proiectate pe imense 
fundaluri și natura întreagă — marea, pădurea, pescărușii — ia parte

la întâmplările lor. Totul capătă dimensiuni gigantice, urieșești ca în 
această scenă de muncă : „Era nn ritm cintat și năzuit de lună / pe 
care-și sprijineau- uneltele ritmat, / sincronizînd întinderea comnnă / 
a sîngelni cu mersul dilatat — / un strigăt unic pinft-n cerul lunii, / 
eu două praguri mari, respiratorii : / o dată cind sugeau toți munții cu 
plămtnii / și-o dată cînd ii expirau cu buzele, cu porii" Poetul vede 
miturile orescînd din realitatea imediată și ne îndeamnă să privim 
totul tn lumina legendei (.... Dar uite că și corturile șantierului / aduc
aminte taberele vechi, de luptă...").

„Șarja" este un poem despre creație și despre jertfele aduse crea
ției cu punctul de plecare în „Meșterul Manoie" după cum „Balada ță
ranului tînăr" trimite Ia „Miorița". Ideea poetului urmărește să facă 
legătura, pe plan simbolic, între miturile străvechi ale poporului și 
noile mituri, sugerîndu-se astfel continuitatea în veac a unor trăsături 
șl virtuți umane de mare frumusețe.

Sînt străbătute aceste cinci poeme ale lui Ion Gheorghe, de un 
mare suflu tragic. Este la el o viziune gravă (fără a fi apăsătoare) 
asupra existentei umane și cu asta numim una din trăsăturile care con
feră poetului nota atît de puternic personală în contextul generației 
din care face parte. Eroii săi, ca-n vechile mituri, sînt angajați în în
fruntări teribile cu forțe stihiale, besmetice și nu o dată cad înfrînți 
de acestea, dar sentimentul general pe care-1 dau poemele este unul 
înălțător, de măreție șl nu de spaimă sau înjosire a omului. Scena fi
nală din „Șarja", a intrării eroului în moarte, e o apoteozare a forței 
și demnității umane neîngenuncheate — și cunosc puține opere contem
porane care să fi transmis un asemenea mesaj cu o egală intensitate 
poetică : „Și oamenii de ce-i fac semn cu steagurile T / Și-aceia cinci, 
acolo-n față stau pe țărm. / Păzindu-și ochi! de lumină, gravi și-ncre- 
zători. / Cu palmele la frunți, ca-ntr-un salut definitiv... // De ce-s atât 
de liniștiți, de parcă au învins / într-o întrecere ne-nchipuită încă, / și 
el de ce e beat de-atîta soare roșu ? / Așa nu mor, așa se nasc bărbații".

Fără îndoială, că nu toate poemele își mențin, pe-ntreaga lor desfă
șurare, aceeași densitate a semnificațiilor lirice și sub acest aspect 
volumul „Cariatida" prezintă o serie de inegalități. Dacă în „Șarja" și 
„Balada țăranului tînăr" gradația dramatică este condusă cu o mare 
artă a dozării efectelor, celelalte trei poeme sînt mai rarefiate. Efor
turile lui Ion Gheorghe cred că trebuie să meargă, în etapa actuală, 
în direcția concentrării, a densificării lirismului. în afară de asta se 
observă la acest poet (mai ales în poemele ulterioare volumului) ten
dința de a repeta anumite formule, nu numai în planul construcției 
dar și al temelor. Subiectul din „Șarja", de pildă, (un accident de 
muncă, așa cum arătam) l-am întîlnit reluat în încă vreo cîteva va- 
riante, dar mult mai palide E adevărat și ce s-a spus despre sintaxa 
sa, uneori chinuită, despre construcțiile verbale cîteodată nefirești, 
despre unele lungimi, dar aceste aspecte se pare că stau deja în aten. 
tia poetului care, in ceea ce privește stilul Dropriu-zis, se află în evident 
progres. Important este că evoluția poetică a acestui tînăr, răscolit dâ 
nedomolite furtuni interioare, pasionat de marile probleme ale omului 
contemporan, urmează un sens ascendent pe care-1 semnalăm cu bucu. 
rie și cu,încredințarea că activitatea sa viitoare îl va continua

G. DIMISIANU
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OLIMPIADA
CUM A FOST
Mă număr printre cel care au avut prilejul să asiste 

la jocurile celei de-a 18-a Olimpiade de la Tokio. Do
resc să subliniez insă de la început că prin natura 
obligațiilor mele, singurul Interpret al delegației, nu 
mă simt cu nimic vinovat de rezultatele nesatisfăcă
toare obținute de sportivii noștri șl sînt deci dintre 
cel puțini care nu dau din colț In colț atunci cînd 
stnt întrebat despre jocurile olimpice, așa cum cred 
că fac sau cum ar trebui să facă mulți dintre spor
tivii, antrenorii lotului nostru. O dată ml s-a adus șl 
mie o acuzare : poate că nu l-am însuflețit îndeajuns 
pe sportivi, ca spectator. Declar cu Inima deschisă că 
n-am strigat în viața mea cît am strigat în timpul 
acela, astfel încît în ultima perioadă a trebuit să-ml 
supun organele suprasolicitate ale vorbirii (mai de 
degrabă ale răgnlrii) la un tratament medical. De alt
fel am fost informat că în timpul transmisiilor zil
nice la televiziune nu rareori se euzeav și sunete de 
pe malul Dîmboviței încurajînd pe vlăgulțil noștri 
sportivi.

Doresc să împărtășesc cititorilor revistei „Luceafă
rul" cîteva din Impresiile, emoțiile, bucuriile și supă
rările (destule șl acestea) din timpul vizitei la Tokio.

Se cuvine să încep, desigur, nu dintr-un simplu gest 
de politețe cu o laudă adusă poporului Japonez pen
tru excelentele condiții create desfășurării cu succes 
a Jocurilor olimpice. Locuitorii Tokio-ulul șl al între
gii Japonil au trăit anul 1964. sub semnul Olimpiadei. 
Intr-un fel sau altul fiecare a lucrat în mod efectiv 
pentru Olimpiadă sau și-a adus o contribuție In
directă, mal puțin însemnată, la succesul el. Pentru a 
arăta că organizarea jocurilor olimpice nu este deloc 
o treabă care privește exclusiv existența de terenuri, 
hoteluri șl bucătari excelențl, am să relatez următoa
rea întîmplare. Tntîrzlind o dată la probele de atle
tism n-am mal ocolit tot stadionul ci am trecut prin 
fata diferitelor Instalații, cabine, birouri, amenajate 
sub centura de beton a stadionului. Priveliștea oferită 
m-a uluit. Sistemul de cronometraj face acum uz de 
cele mai noi cuceriri ale electronicii : Instalațiile an
gajate în cronomctiarca probei de 100 m. cucerită de 
Bob Hayes — omul rachetă — mi-au dezvăluit pentru 
o clipă aparatura complicată care conduce zborul spre 
Cosmos a unei adevărate rachete.

Tn al doilea rînd. aș vrea să vorbesc despre jocurile 
olimpice în sine, care atit prin numărul țărilor parti
cipante. cit șt prin performanțele realizate au atins 
o valoare fără precedent în istoria olimpiadelor mo
derne. Recordurile mondiale și olimpice au căzut ne
contenit, nerezistînd asaltului tinerilor sportivi din 
întreaga lume mai bine pregătiți decît orieînd. Dar 
gazetarii sportivi au totalizat aceste rezultate sub 
forma unor tabele reci, liste de ore, minute, secunde 
șl zeci de secunde, de metri și centimetri, clasamente 
etc. Nu despre ele aș vrea să vorbesc, ci despre poe
zia care se ascunde în spatele lor, căci într-adevăr ele 
ascund cea mai autentică poezie.

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS — mal repede, mal sus, 
mal tare. Iată cele trei cuvinte înscrise drept slogan 
al jocurilor olimpice. Și în lupta pentru realizarea 
acestui slogan tinerii sportivi înscriu un poem, o odă 
adusă omenirii.

Nimic mal bine decît arta șl dintre arte nici una mal 
mult decît poezia nu poate mai bine servi drept ter
men de comparație pentru a evidenția frumusețea în
trecerilor sportive. Sprintul lui Hayes este asemenea 
unui poem de Whitman : torent de vers alb, ritmat 
care se rostogolește precipitat spre țel, pe cînd cursa 
lungă a lui Blkila Abebe este ca o epopee de largă 
respirație cu multiple Implicații filozofice, ca Odiseea 
lui Homer bunăoară, dacă n-o fi existînd vreo epopee 
africană care desigur ar face comparația șl mal su
gestivă ; după cum zborul spre înălțimi a Iul Brumei 
nu se poate să nu-ți trezească în minte acel cuvînt 
rusesc cu o sonoritate atît de suavă : „Cealka', fie că 
asociația se realizează prin piesa lui Cehov sau prin 
poemele Iul Gorki. Cursa Iul Peter Snell pe distanța 
de 800 metri este ca un sonet reușit, măsurat, prins în 
chingi, cu pași ficși cadențați, mal largi la început șl 
mal precipitați în șprintul final. După cum, nu știu de 
ce, dar zborul Iolandei Balaș îmi trezește întotdeauna 
în minte ecouri ale unor acorduri ale „Ciocîrllei".

Ceremonia de deschidere a fost un grandios specta
col feeric, care în acel context exotic oriental cîștiga 
infinit în măreție ; una din acele dovezi grăitoare ale 
secolului nostru că pacea este dorința comună a ti
neretului de pretutindeni, care nu este stăpînlt de 
nici un sentiment de aversiune, căruia îl este firească 
voioșia, acel entuziasm care face posibilă înțelegerea 
deplină. Nu voi uita apoi, niciodată, clipele lnsuflețl- 
toare ale ceremoniei de închidere, cînd într-un avînt 
tineresc, sportivi din diferite țări ale lumii îșl schim
bau spre amintire diferite obiecte dintre care multe 

. .erau cele mal banale veșminte. Ml-au venit în minte 
versurile lui'Rudyard Kipling: ,,O East is East and 
West Is West / And never the twain shall meet*.  
„Răsăritul este Ia răsărit șl apusul la apus / Șl nicio
dată nu se vor întîlnl" completate în mod necesar 
de acest poet contradictoriu de data aceasta cu o deo
sebită limpezime : „But 'there is nerther East nbr 
West I Border nor breed nor birth / When two strong 
men stand face to face / Though they come from the 
ends of the earth" „Dar nu mai sînt nici est nici vest / 
Nici granițe, rase sau ginți / Cînd se înfruntă doi vol
nici / Din osebite lumi veniți".

In drum spre Tokio, străbătând nesfîrșltele întinderi 
ale Siberiei, mă gîndeam că există multe puncte co
mune între olimpiadele antice șl cele moderne, că 
Grecia șl Japonia se aflau de fapt pe două puncte ale 
aceleiași axe. Grecia mareînd începutul Iar Japonia 
un punct îndepărtat, nu capătul el însă, pentru că 
Ideea olimpiadelor este atît de măreață încît va 
dăinui veșnic. Deosebirile dintre olimpiadele vechi șl 
cele moderne rezultă din progresul multilateral înre
gistrat de civilizația umană de-a lungul secolelor. Ti
nerii greci, oricît de nobili ar fi fost, străbăteau 
Intortochiatele poteci ale Eladei în drum spre Olim
pia. cu piciorul sau călare pe măgari, pe cînd sportivii 
lumii din ținuturi nebănuite de Greci se îndreptau pur
ta ți de gigantice păsări de oțel spre o țară șl mal pu
țin bănuită de Greci. Scopul însă era același : să se 
întreacă tn mod cinstit, să se împrietenească șl să 
trăiască împreună clipe de neuitat.

Umanismul, așa cum nl l-a definit Renașterea, este 
trăsătura comună a olimpiadelor, completat în epoca 
modernă cu două coordonate esențiale, caracterul său 
universal prin depășirea limitării Jocurilor la vechea 
Eladă șl caracterul său modern, progresist.

*
O țară întinerită, plină de vigoare, România nouă 

s-a înscris printre principalele țări olimpice ale lumii. 
Rezultatele obținute la Tokio deși pe noi nu ne mul
țumesc pentru că nu corespund adevăratelor posibi

lități ale sportivilor noștri, constituie însă o confir
mare a acestui fapt. Meritul de a ne fi clasat printre 
primele țări din lume revine, desigur, medailaților șl 
sportivilor clasați pe locuri fruntașe, dar în primul 
rînd celor două campioane olimpice : Iolanda Balaș și 
Mlhaela Peneș. în tot timpul Olimpiadei, Iolanda Balaș 
a fost în centrul atenției presei și-a publicului în 
general. Maniera categorică în care a ciștigat proba 
sa, cu un rezultat superior vechiului record olimpic, 
l-a adus simpatia spectatorilor de pe Stadionul Națio
nal din Tokio care, ca șl cel de pe Stadionul Republi
cii, au păstrat liniște ori de cite ori ataca ștacheta la 
înălțimi netrecute. îmi amintesc de un grup de elevi 
al unei școli medii din Tokio care au îndrăglt-o atît 
de mult pe campioana noastră, încît o urmăreau a- 
proape în flecare zl la antrenamente. La desfășurarea 
probei finale el s-au așezat bineînțeles alături de noi, 
puținii suporteri români aflațl pe Stadion. După ter
minarea probei, Istoviți de atîtea încurajări, ei aveau 
ochii plini de lacrimi. Niciodată n-am să știu dacă 
plîngeau de bucurie că sportiva lor favorită a ciștigat 
sau de necaz că nu a reușit să-și depășească propriul 
record mondial. La cantonamentul delegației noastre 
a fost în seara aceea o veselie generală, umbrită 
poate de o întrebare : să rămînem oare numai cu Io
landa Balaș ? Răspunsul ni l a dat, chiar a doua zi, 
Mihaela Peneș care, urmînd tradiția marilor surprize, 
la aruncarea suliței, a răsturnat toate pronosticurile, 
clștlgînd, la 17 ani, titlul olimpic.

Medaliile obținute de sportivii noștri la Tokio sînt 
tnărturia condițiilor minunate create tineretului de 
partidul și guvernul nostru în anii socialismului, pre
cum șl a dragostei înflăcărate pe care tinerii sportivi 
o poartă patriei socialiste. Din păcate, nu toți 
sportivii care au reprezentat culorile patriei noastre 
la jocurile olimpice s-au comportat așa cum se cu
vine. Nu este, bineînțeles, de competența mea să mă 
pronunț asupra cauzelor care au dus la rezultatele ne
satisfăcătoare obținute la unele sporturi. Ca martor 
ocular al întrecerilor as dori să exprim însă unele 
constatări personale, lăsînd celor în drept analiza te
meinică a rezultatelor și luarea măsurilor corespunză
toare.

Toată lumea este de acord că la Tokio au făcut 
deplasarea sportivi car? în mod normal nu aveau 
șansă să ajungă ccl puțin ne locuri fruntașe, cu atît 
mal puțin să cîștlge medalii olimpice. Am îndrăznit 
să pun o întrebare în acest sens unor antrenori sau 
conducători de loturi. Răspunsul se reducea în gene
ral la acel vestit dicton românesc : Nu știi de unde 
sare iepurele. Antrenorii echipelor de box șl lupte 
spuneau de obicei : poate intră pe un culoar bun (a- 
dică poate nu întîlnesc adversari puternici decît în 
semifinale sau finale) ; la alte sporturi — se spunea : 
poate au o zi bună (lăsînd nemărturisită speranța că 
toți ceilalți sportivi sau măcar cel mal buni dintre el 
vor ii în zl proastă) ; sau : poate al noștri se aclima
tizează mal ușor (iar ceilalți mai greu sau deloc). 
Iepurele a sărit într-adevăr, dar tocmai acolo unde 
era poate previzibil că va sări — în cazul Mihaelel 
Peneș, tînăra sportivă aflată în continuu progres, do
vedind încă o dată că tinerețea este Izvorul tuturor 
succeselor în sport. Dar cum putea să sară iepurele 
în cazul unor sportivi „îmbătrîniți' ca : Negrea, Gre- 
cescu, Barabaș șl mulți alții ? Echipele de volei băieți 
și de fotbal au pierdut din lipsa acelui plus de voință, 
șl de tehnica ce ne-a lipsit de multe ori în între
cerile Internaționale decisive. Este caracteristică în 
acest sens atmosfera care a domnit Ia no! după ce 
echipa de volei a Uniunii Sovietice a fost învinsă da 
cea a Japoniei șl cînd toace echipele care luptau pentru 
primele trei locuri aveau cite o înfrîngere. Reacția 
Imediată a antrenorilor șl membrilor echipei noastre 
nu a fost cea pozitivă (putem ocupa locul doi dacă 
învingem pe cehi și Japonezi), cl dimpotrivă cea nega
tivă : pierdem șl locul trei, echipa nu e în formă. 
Ceea ce s-a și întîmplat. Este un caz clasic, exprlmînd 
ceea ce se numește o înfrîngere psihologică, premer
gătoare înfrîngerll de pe teren. Aceeași teamă : „sînt 
sau nu în formă" exista șl în legătură cu fotbaliștii. 
Iml amintesc că mulți spuneau : nu se poate să nu 
fie în formă, de atîtea săptămînl sînt în cantonament 
șl n-au mal pus picătură de alcool pe limbă. Nu cred 
că acest fel de a sustrage pe sportivi de la ispită con
stituie soluția. Aș vrea să amintesc, în încheierea 
acestor însemnări, declarația făcută în numele înotă
torilor americani de către una din -cîștigătoarele me
daliei olimpice. Ea arăta' că înotătorii echipei S.U.A. 
duc un regim strict șl se supun unei discipline severe. 
„Noi toți am căzut de acord asupra unui fapt : cîști- 
garea medaliei olimpice este mal de preț decît serile 
de, dans, distracțiile sau petrecerile.șl am liotărit să 

, renunțăm Ja ele".
•Nu pot șă închei aceste rîndurl fără a-mi arăta șl 

nedumerirea .privitoare la existența la Tokio a unul 
griip de „metodiștl" pentru diferite sporturi. Precizez, 
nu conducători, antrenori; doctori, arbitri a căror pre
zență este absolut explicabilă, cl „metodiști". Las Ia o 
parte ambiguitatea termenului care prin generalitatea 
sensului său — „specialist In metodică" adică în pre
darea unui obiect de studiu implică genul preocupări
lor celui care poartă acest nume șl mă voi referi la 
activitatea concretă a metodiștilor sportivi.

Mfetodistul sportiv este un fel de consilier, gata 
să-și dea cu părerea despre orice. De altfel, faptul1 că 
o veche canotoare a venit la Tokio ca metodlstă la 
gimnastică, vine în sprijinul afirmației mele. Adevă
ratul specialist este antrenorul. Cel care se ocupă cu 
știința sportului este profesor la Institutul de Educație 
Fizică, una din sarcinile sale fiind de a furniza date, 
concluzii, recomandări cluburilor, consiliilor științifice 
ale asociației sportive etc. Nu neg necesitatea existen
ței unor specialiști cu temeinică pregătire, care sa 
aibă vederi largi, să vadă problemele în perspectivă.

Există însă riscul de a avea metodiștl prea „abs- 
traoți” care nu se coboară la problemele mărunte ale 
sporturilor șl antrenori prea „strimți" care nu fac alt
ceva decît să repete In mod mecanic figurile elemen
tare ale unul sport. Prin natura sa sportul cere 
ca antrenorul să fie și metodlcian, iar în ceea ce pri
vește problemele teoretice ale mișcării de cultură 
fizică șl sport, Institutul de Cultură Fizică, Centrele 
de Cercetări Științifice Sportive, Consiliile științifice 
etc. constituie locurile potrivite pentru desfășu
rarea el.

O sugestie pentru Mexico City ? Se Impune de la 
sine : în sport șl mai ales la Olimpiadă tinerețea are 
cele mai mari șanse.

D. CHIȚORAN

SHAKESPEARE 
LĂ ST R A T F O R D

Shakespeare, dramaturgul risipitor de 
adevăruri, genialul poet care, cu o sfâșie
toare sinceritate, a purtat ridicată deasu
pra capului lumina ce pătrunde tn cutele 
cele mai umbrite ale spiritului, a rămas 
și in zilele noastre o genială enigmă. A 
știut să se învăluie într-o discreție in
sondabilă cu aceeași amplă dezinvoltură 
cu care a aruncat lumină In toată crea
ția sa.

Urmărind licăririle, fosforescențele 
vestigiilor vremii, nu facem decît*  să în
cercăm să-1 urmărim pe el, navigatorul 
fără tihnă într-o lume fără liniște, ba
nală și chinuitoare ca o mare veșnic In 
furtună.

Un document ca acesta merită de a- 
ceea să fie citit. E un hrisov regesc din 
1603 în care monarhul, Jacob I, își arată 
și întărește cu semnătură și pecete, buna 
sa plăcere, îngăduind trupei de actori 
din care făcea parte și Shakespeare „să 
se folosească liber de arta și priceperea 
lor de a juca../

.„..Jacob, din mila lui dumnezeu etc. 
La totl judecătorii de pace, primarii, po
lițiștii, caraulele, fruntașii de sat și alți 
slujbași ai mei, și supușilor mei devotați, 
sănătate. Aflațl că Noi, din mila și știin
ța și voia Noastră am dat brevet șl în
găduință servitorilor noștri : Lawrence 
Fletcher, William Shakespeare, Richard 
Burbage etc... și celorlalți tovarăși ai lor, 
să se folosească liber de arta și price
perea lor de a juca comedii, tragedii, 
istorii, farse, interludii, alegorii pasto
rale șl altele de felul acesta, pe care 
le-au învățat sau le vor învăța de acum 
înainte, atît pentru distracția devotați- 
lor Noștri supuși cît șl pentru propria 
Noastră odihnire și plăcere cînd vom 
socoti potrivit să-i privim. Și zisele co
medii, tragedii, istorii, farse, alegorii, 
pastorale și altele de felul acesta să le 
arate șl să le joace în public după cum 
le va fi mal la îndemînă, cînd molima 
ciumei va mai da îndărăt, atît în teatrul 
lor în care obișnuit joacă acum, ce se 
numește Globul, precum și în comitatul 
Nostru Surrey. în primării sau săli de 
adunare sau alte locuri potrivite, în toa
tă voia, în oricare orașe libere sau alte 
orașe, universități, tîrguri de orice fel 
din regatul Nostru șl din toate ținuturile 
stăpînite de Noi. Vreau și vă poruncesc, 
vouă tuturor și fiecăruia dintre voi în 
parte, ca îndată ce veți afla de această 
buna Noastră plăcere, nu numai să în
găduiți și să-i răbdați fără nici o împie
dicare sau molestare, ci să-i ajutați șl să 
le fiți de folos de cumva ii se va întîm- 
pla vreun rău. Și să 11 se arate aceeași 
curtenie cum s-a arătat și mai înainte 
oamenilor de însemnătatea și valoarea 
lor : și de ademenea, orice ,aj.t semn de 
bunilvdîntă Veți arăta acestor servitori 
ai Noștri, de drăguț Nostru, primit va fii 
cu bunăvoință. întărim acestea... etc. 
Dat de Noi în Westminster în a nouă
sprezecea zi a lunei mai".

Foarte frumos, s-ar putea spune. Iată 
un rege iubitor de artă. Se va înțelege 
mai tîrziu, cînd vom vorbi despre ve
derile reginei Elizabeth asupra teatrului, 
că altfel stăteau lucrurile și că această 
pasiune regală pentru inițierea supuși
lor devotați în arta Thaliei își avea te
meiuri foarte interesate. Față de actori, 
acest act de înaltă protecție era util, de 
bună seamă, de vreme ce le-a fost acor
dat, dar cît de prețios, de indispensabil 
era, ne vom da seama mai bine numai 
după ce vom citi și cîteva rînduri din 
cele ce fuseseră promulgate cu mai bine 
de treizeci de ani înainte, de strălucita 
Elizabeth I, regină cu îndelungată și 
rodnică domnie. Ele sînt extrase dintr-o 
lege faimoasă încă șl astăzi, ,.Statutul 
muncitorilor" din 1372. Iată-le :

,,...Se face cunoscut... că toți dueliștii, 
ursarii, ACTORII și cîntărețli ce nu 
sînt ai vreunui baron sau alt înalt per
sonaj de mare noblețe al acestui regat... 
ce vor călători pe drumuri fără să aibă 
îngăduire scrisă de la cel puțin doi ju
decători de pace, dintre care măcar unul 
să facă parte din Quorum, șl în care sa 
se spună de unde și pentru ce călăto- 
resr... să fie judecați și condamnați ca 
vagabonzi și cerșetori..." (Art. 16, c. 5.5).

Abaterea se pedepsea cu fierul roșu și 
închisoarea, iar recidiva cu ștreangul. 
Se cerea, lucru de loc ușor, ca unul — 
cel puțin — dintre Judecători să facă 
parte din Quorum, adică din acel cole
giu select de judecători de pace, chemați 
pentru priceperea și discernămîntul lor 
să asiste la judecățile prezidate de mo
narh.

Această discreditare prin lege a acto
rilor și cîntăreților .această stigmatizare 
rușinoasă ar fi însemnat, în același timp, 
și o stranie inconsecvență, pentru epoca 
elizabethană.

Cunoscînd mai bine ambianța în care 
se petreceau toate acestea constatăm că 
inconsecvența stranie era numai de su
prafață.

In 1592, William Shakespeare se stabilea 
la Londra, capitala unei Anglii a cărei 
putere era în continuă creștere. Nimi
cirea Invincibilei Armada adusese ușu
rare și bucurie. Dar se întîmplă adesea, 
constată comentatorul John Howard 
Lawson care ne ajută în descifrarea mo
mentului politic Shakespearean, ca o vic
torie în război să ascută și nu să apla

neze contradicțiile. Așa se petreceau 
lucrurile și In Anglia anului 1588 : vic
toria intensificase luptele interne pentru 
putere, stîrnlse noi apetituri, ridicase 
tensiunile, stimulase animozități ținute 
în suspensie cîtă vreme energiile fusese
ră solicitate în lupta împotriva Spaniei.

...Elizabeth, ne spune același John Ho
ward Lawson, se mai putea agăța încă 
de iluzia că statul era ea. Dar dincolo 
de cei care încă se plecau în fața-i, se 
aflau forțele subterane pe care nici un 
ordin de-al ei nu le putea aduce la as
cultare șl supunere. Shakespeare nu era 
în stare să vadă limpede aceste forțe, 
dar își dădea seama de prezența lor. De 
la pamfletele Marprelate la conspirația 
lui Essex, el privea declinul puterii re
gale, oglindind fiecare etapă a crizei 
contemporane în cronica sa, explorlnd 
originile statului monarhic ca să explice 
instabilitatea iul actuală. Experiența 
unui deceniu întărită cu învățămintele 
trecutului îi demonstraseră că eșecul ell- 
zabethan nu era datorat numai persoa
nei monarhului ; absolutismul nu putea 
nici răspunde nevoilor unei societăți de 
o complexitate crescîndă, nici unifica 
Interesele ei divergente.

Conspirația lui Essex din 1601 prezenta 
oarecare asemănare cu manoperele po
liticienilor romani din piesele lui Sha
kespeare. Cearta lui Essex cu regina nu 
era o chestiune de alcov ; ea implica 
factori multipli de ordin social.

Essex se înșelase asupra caracterului 
politicii din capitală. Londonezii aveau, 
pentru regină, aversiune, dar erau con- 
ștlenți de dificultățile unei revoluții și 
de necesitatea de a avea în fruntea ei 
oameni de încredere. Cînd Essex apăru 
pe străzi urmat de o ceată de aderenți, 
nu 1 se alîțji nimeni. Orașul era calm. 
Lumea, îngrijorată, privea procesiunea 
din uși și de la ferestre. Nici burghejli, 
nici meșteșugarii $1 nici mulțimea săracă 
nu voiau să urmeze un curtean Intr-o 
revoluție de palat. Essex gîndise ca un 
aventurier elizabethan Intr-o vreme care 
încetase de a fi elizabethană.

Regina știa : nu Essex reprezenta ade
văratul pericol, iar execuția lui nu spo
rise cu nimic siguranța reginei. Sărăcia 
claselor de jos era și ea mai puțin alar
mantă pentru Elizabeth decît rezistența 
crescîndă a burgheziei față de monopo
lurile pe care ea le acordase cu atita lar
ghețe curtenilor...

De aici, nevoia pentru regină de a 
strînge în mîna ei toate mijloacele de 
propagandă, de a comanda toate căile de 
acces la opinia publică, atîta cîtă șl 
cum era.

De aci, transformarea barzilor în ac- 
tori-siugi cu pelerină șl blazon pe umăr, 
atîrnlnd de baroni sau de curte, pentru 
pîine dar șl pentru viață.

Valoarea propagandistică a teatrului, 
regina Elfzabeth o înțelesese. De aceea 
atribuise ea sarcina cenzurii, înainte 
vreme încredințată eplscopilor, pentru 
combaterea ereziilor, Consiliului el pri
vat, transformînd-o într-un instrument 
tăios, cu ascuțiș politic, iar Statutul din 
1572, trecînd în rlndul vagabonzilor șl 
cerșetorilor pîndiți de ștreang, pentru 
orice fleac, actorii care nu se aflau In 
slujba unul nobil, rcstrlngea totodată și

dreptul de a întreține actori, rezervin- 
du-1 numai baronilor șl curtenilor cu 
rang înalt.

Ura puritanilor împotriva teatrului a 
fost generată de autoritatea exercitată 
de curte asupra scenei șl de folosirea ei, 
în perioada ce precede revoluția lui 
Cromwel, ca mijloc de propagandă al 
coroanei împotriva burgheziei.

Pe de altă parte, episcopii foloseau Șl 
el teatrul pentru atacuri deșănțate îm
potriva adversarilor lor, și angajaseră 
în acest scop cîțlva scriitori j John Lyly, 
Thomas Nashe între alții.

Conflictul major — ne referim la epo
ca lui Shakespeare — începuse să se de
seneze. Pentru eiizabethani, deprinși să 
dea cu barda-n dumnezeu, scena era 
lumea-ntreagă. Dar era o lume sfîșiată 
de conflicte de clasă. Piesele lui Shakes
peare oglindesc forțele ce se agitau ca 
o mare furtunoasă în jurul teatrului, 
pătiunzlnd pe uși o dată cu spectatorii 
turbulenți, invadînd scena pe care ac
torii purtau coroane false șl parodiau 
majestatea regilor.

Cînd, în 1611, Shakespeare punea să se 
rostească : „Eretic e cel ce-aprinde fo
cul, Nu cel ce-1 ars pe rug..." versurile 
din Winter-s Tala trebuie să fi trezit 
ecouri nervoase în spectatori, pentru că 
era tocmai anul în care eșecul coroanei 
în negocierile cu Camera Comunelor du
sese la arderea pe rug a doi nefericiți 
puritani.

Oricum, proasta reputație a actorului 
fusese asigurată, se generalizase, deveni
se legendă. încă din 1578, într-o predică, 
Thomas White tuna :

„Priviți la piesele ce se joacă obișnuit 
Ia Londra, și la gloata care năvălește la 
ele șl se ia după ele. Priviți la somptuo
zitatea localurilor de teatru, monument 
statornic al risipei șl demenței Londrei. 
Dar după cite aflu, acum sînt închise 
din cauza ciumei. îmi place această mă
sură dacă ar fi să dăinuiască, pentru că 
o molimă e doar adăpostită, sau clrpită 
la loc ,dacă nu i se vindecă pricina, iar 
pricina ciumei e păcatul ; de aceea, cau
za ciumei sînt piesele de teatru !"

Chiar dacă se găseau alții mai ome- 
noșl, care să nu afișeze cu atîta neruși
nare bucuria față de molimă, nici aceș
tia nu recurgeau, pentru a-și arăta în
țelegerea și compătimirea, la o cale mal 
bună decit sarcasmul care, într-un alma
nah din 1616 are parcă un lz de Anton 
Pann...

„...Actorului îi e frică de ciumă ca 
lașului de flintă : pentru că așa cum e 
groaznică moartea pentru unul, e sără
cia și lipsa pentru celălalt.

Actorului îl e frică de lege, pentru, că 
dacă n-are și alt sprijin decît profesia 
lui, între oameni nu-1 primit, nici, dâ- 
că-1 ambulant, nu cutează s-o mărturi
sească. pentru că Iegea-1 socoate va
gabond.

Actorul e-un mare cheltuitor, și fără 
vorbă că mulți îl asemuie cu curvele : 
îșl cîștlgă banul pe căi murdare și-1 ri
sipește cu nesocotință.

...Actorul e ca o. haină pe care croito
rul o face precum îl cere clientbl ; îșl 
întruchipează jocul după spusele poe
tului, așa că în realitate se ajută unui 
pe altul, pentru că unul scrie pentru

bani, celălalt joacă pentru bani, iar ba
nii îi plătește spectatorul".

Mai tirziu, prin ordonanța din 2 sep
tembrie 1642, Parlamentul dispunea în
chiderea tuturor teatrelor din Londra, șl 
închise au rămas plnă la Restaurație, 
împotriva acestei ordonanțe protestează, 
sau pretinde să protesteze, In anu] ur
mător, memoriul sau pamfletul de mai 
jos, căruia chiar I s-a șl spus : „Protes
tul Actorilor".

.....Copleșiți de nenorociri fără număr 
șl lîncezind de moarte sub povara unei 
îndelungate constrîngerl care (după cite 
am aflat) nu va avea sfîrșlt, noi come- 
dianii, tragedianii șl actorii de toate fe
lurile și de toate mărimile, aparținind 
faimoaselor teatre particulare și publice 
din cetatea Londrei și din mahalalele 
sale, ție, marele PhGbus, și sacrelor tale 
surori, unic patron al nefericitei noastre 
bresle, îți supunem în toată umilința a- 
ceastă zmerită și înlăcrămată plîngere. 
pentru ca prin mijlocirea ta la acele 
puteri care ne-au redus la tăcere, spe
răm să fim restabiliți în cinstea și în
deletnicirea noastră de mal ’nainte.

Mal întll de toate este cunoscut tu
turor spectatorilor care au frecventat 
teatrele de la Blackfrlars șl Cockpit și 
Salisbury Court, faptul că fără zgîrcenie 
am curățat scenele noastre de orice glu
me obscene șl licențioase, astfel ca s5 
nu mai fim cu nimic vlnovațl de stri
carea moravurilor sau de defăimarea 
vreunei persoane de seamă din oraș sau 
din regat ; că ne-am străduit, atît ci
ne-a stat în putere, să învățăm unul d? 
la altul cît mai mult din arta actorqlul 
cea adevărată șl veritabilă, sfi reprimăm 
orice injurii și invective, care înainte 
aveau multă căutare, și să potrivim vor
birea noastră și Jocul nostru la aspectul 
mai distins și mai natural al vremilor 
noastre ; că am isprăvit, și noi și am 
poruncit și servitorilor noștri să pună 
capăt vechiului obicei, care făcea ca oa
meni de felul nostru să fie pătați de in
famie, de a Ispiti pe tinerii nobili, pe 
vînzătorii și ucenicii negustorilor sâ-ș' 
cheltuiască averea lor și bunurile stăpî- 
nilor cu noi și cu curvele noastre prin 
cîrciuml ; am isprăvit pentru totdeauna 
de a cere bani cu împrumut de la prl 
ma vedere (...) șl, fie spus spre laud 
noastră, cel mai mulți dintre noi ne-am 
schimbat cu totul în bine, foarte puțini 
mai țlnînd ibovnice sau, mai ales, lăsîn- 
du-ne ținuți de ele, mulțumlndu-ne pe 
de-a ’ntregul cu nevestele noastre, res- 
pectînd jurămîntul de curățenie în călă
torie..."

în lumea aceasta a actorilor stigmat! 
zați, a rampei deseori improvizate din 
scîndurl pe butoaie într-o curte de han. 
a teatrului hulit. In care dramaturgul, 
dominat de actori, îșl pierde^ adesea 
personalitatea șl devenea un fel de 
unealtă a lor, în lumea zugrăvită fidel 
de documentele de mal sus descinsese 
Shakespeare. Aici el avea să-și trans 
forme porecla în renume, desfășurîn- 
du-șl flamurile gloriei, îmbogftțindu-șl 
observația șl ascuțindu-șl pana.

ANDREI ION DELEANU
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Numeroase lucrări, studii și articole de estetică și critică marxistă dintr-o serie 
de țări, revin, în ultima vreme, cu o insistență mereu sporită, asupra dezbaterii 
unor probleme de mare importanță pentru fenomenul artistic contemporan. Anga- 
jînd un schimb de opinii pe mai multe planuri, discuțiile actuale au darul de a 
nu ignora nici unul din aspectele dificile pe care le ridică practica artistică, soli- 
citînd pe participant să-și spună părerea în legătură cil niște lucruri peste care, 
altădată, treceau cu ușurință sau le ocoleau cu. prudență. Uneori se revine, chiar, 
la întrebările primare — definirea obiectului artei, a specificului creației artistice, 
delimitarea înțelesului exact al unor noțiuni cu care se operează curent în acest 
domeniu etc. — a căror rezolvare nu mai poate satisface exigențele prezentului.

Lucrarea lui O. Larmin „Metoda artistică și stilul" (Ed. M.G.U., 1964) este con
sacrată și ea precizării sensului și raporturilor reciproce dintre unele categorii 
estetice ca : metoda artistică, stilul și maniera individuală de creație. După părerea 
autorului, elucidarea acestor probleme are o deosebită însemnătate practică și 
teoretică, înscriindu-se în sfera discuțiilor cu caracter mondial despre realism, fiind, 
în același timp, o bază pentru continuarea, la nivel superior, a dezbaterilor despre 
realismul socialist desfășurate cu ani în urmă în Uniunea Sovietică. Se apreciază 
ca un succes al schimbului anterior de opinii, renunțarea la schema simplificatoare 
realism-antirealism, stabilirea a două accepțiuni distincte pentru termenul de 
realism — realismul cu adevăr în artă și realismul ca o anumită metodă artistică, 
— cît și evidențierea rolului jucat de alte orientări artistice—clasicism, romantism 
etc. înainte de a întreprinde analiza istorică și logică a categoriilor amintite, auto
rul face tradiționala comparație între cele două modalități de reflectare : artistică 
și științifică, cu care ocazie stăruie asupra ideii, încă neîmpărtășită de toți esteti
cienii, că în ambele domenii se folosesc metode de creație ce conțin momentul de 
transfigurare, de transformare a lumii reale, cu : participarea forțelor umane su
biective : inspirație, intenție, fantezie eto. Ideea merită a fi subliniată, deoarece 
unii teoreticieni mai neagă încă existența oricăror raporturi între artă și știință. 
„Mi se pare — spunea Roger Caillois într-un interviu acordat anul acesta revistei 
„Secolul 20" — că nu există nici un raport direct sau chiar indirect între dezvol
tarea științei și arta romanului...".

O. Larmin este preocupat, în primul rînd, de identificarea aspectelor generale 
prezente în orice metodă de creație artistică, ațît pe plan istoric, cît Și în ceea 
ce privește succesiunea etapelor de făurite a operei de artă — momentul înfiri
pării temei, procesul lăuntric de asimilare a impresiilor și, în sfîrșit, plăsmuirea 
însăși a imaginii artistice. După părerea sa, printre aceste trăsături s-ar include 
obligatoriu, principiul selectării și generalizării artistice, aprecierea estetică a rea
lității și ca o consecință a acestora, modul concret de întruchipare a realității 
în imaginea artistică. Diferitele metode artistice de creație sînt analizate ca moda
lități de concretizare specifică, în funcție de epoca istorică și de cerințele'interne 
ale dezvoltării artei. Depășind tendința deseori întîlnită în lucrările de acest fel. 
de întemeier ■ a întregii demonstrații, exclusiv pe baza fenomenului literar, autorul 
lărgește cir .ul cercetării sale, oprindu-se în fiecare etapă istorică asupra acelor 
ramuri și f.jnuri de artă care erau dominante șl totodată reprezentative pentru 
epoca dată Astfel, în Renaștere este evidențiată pictura ca fiind domeniul în care 
noul se exprimă în forma cea mai pregnantă, în clasicism — tragedia, în roman
tism — poezia etc Deși admite direcția r£fellfctă-,ca- una din orientările fundamen
tale a artei tuturor timpurilor („tipul realist de creație"), O Larmin respinge opi
nia după care diferitele forme concret-istorice ale realismului ar fi doar etape de 
accentuare ale aceleași metode realiste, subliniind ideea „că realismul Renașterii, 
realismul iluminismului, realismul critic și socialist sînt metode artistice diferite, 
de sine stătătoare". Autorul reușește să concretizeze convingător atît aspectul de 
continuitate, de valorificare creatoare în dezvoltarea diferitelor metode artistice, 
cît și momentele de discontinuitate, de trecere calitativă de la o metodă la alta, 
ceea ce-i permite circumscrierea «lor/în i jurul‘unor, aspecte fundamentale. Mentio
ned, spre exemplu, că deși principiul selectării artistice al romantismului — trans
punerea acțiunii în țările exotice sau în lumea fantasticului, plăsmuirea unor eroi 
excepționali, titani al spiritului și pasiunii etc. — aparent sînt străine realismului 
critic, autorul arată că tocmai aceste trăsături au pregătit, în cea mai mare mă
sură, condițiile pentru apariția realismului critic. Ideea este continuată prin dez
văluirea relației și mai indirecte dintre romantism și realismul socialist, cu care 
ocazie este respinsă părerea simplificatoare potrivit căreia realism înseamnă tipi
zarea realității, pe cînd romantismul este identificat cu idealizarea acesteia.

După ce arată, într-un capitol substanțial, că nici un fenomen artistic, nici o 
metodă de creație n-au fost supuse vreodată unor atacuri atît de veninoase și rău

intenționate, ca realismul socialist, autorul face cîteva precizări interesante în le
gătură cu particularitățile și sfera de manifestare a acestuia. Apreciată ca o metodă 
de creație determinată concret-istoric, care poate fi analizată numai dacă se are 
în vedere cele mai valoroase opere ale sale, realismul socialist este prezentat de 
către O. Larmin ca metodă artistică cea mai propice reflectării depline a adevărului 
vieții, prin prisma unui ideal estetic înaintat, fertilizat în substanța sa de către 
ideologia marxistă. în condițiile de existență a unor procedee și principii de gene
ralizare artistică comune mai multor creatori, metodele lor de creație se deosebesc 
în funcție de caracterul și conținutul idealului estetic. Acordînd idealului estetic 
socialist o mare importanță, autorul arată însă că acesta rămîne o idee abstractă 
atîta vreme cît nu este întruchipat în ansamblul imaginilor artistice ale diferitelor 
ramuri de artă.

Problema stilului în artă este abordată, la început, sub unghiul de vedere al 
definirii termenului, după care se procedează la analiza de fond. Sînt eliminate, 
rînd pe rînd, diversele sensuri ale categoriei de stil, autorul revenind la unii ter
meni care i se par mai potriviți pentru exprimarea multiplelor aspecte ale acestei 
probleme. Astfel, autorul nu găsește justificată folosirea noțiunii de „stil național" 
atita vreme cît avem pe aceea de „specificul național al artei", sau cea de „stil 
individual" atunci cînd există noțiunea, mai adecvată, după părerea sa, de „ma
nieră individuală de creație". Acțiunea de înlăturare a unor sensuri „nedorite" 
pentru categoria de stil devine și mai energică cînd este vorba de „stilul epocii", 
„stilul contemporan", identificat de către unii cu „stilul în artă", care pe deasupra 
mai are și subdiviziunile de „timpuriu", „de vîrf", perioada „tîrzie" etc. După pă
rerea sa, orice interpretare a termenului în afara aceleia generale de „stil în artă" 
este menită să producă confuzie, îngreunînd cercetarea. Ba mai mult, folosirea 
termenului de „stilul realismului socialist" alături de acela de „metoda realist- 
socialistă de creație" are un caracter diversionist ce dă apă la moara diverselor 
concepții care caută să demonstreze caracterul nivelator, impus administrativ al 
principiilor realismului socialist. După părerea noastră însă, folosirea unei termi
nologii nuanțate, suple, care să permită exprimarea cît mai exactă a fenomenului 
artistic, nu este de natură să împiedice eforturile de cercetare, ci dimpotrivă, ajută 
la canalizarea lor pe mai multe planuri, cît mai aproape de complexitatea reală a 
problemelor dezbătute. Sîntem convinși că dacă discuțiile actuale ar aborda pro
blema stilului realismului în ansamblu șl, în concret, a realismului socialist, s-ar 
dobîndi unele rezultate mult mai folosito are decît menținerea olimpiană la trăsătu
rile generale ale stilului în artă. Dacă autorul are dreptate cînd spune că noțiunea 
de stil se referă nu numai la formă, cl șl la conținutul artistic, multe din afirmațiile 
sale au un caracter rigid, sînt simplificate pină la schematism.

Corelația dintre metodă, stil și manieră individuală de creație, pe care autorul 
o apreciază ca fiind elementul care imprimă creației specificul său artistic, este 
definită, în spiritul logicii formale, ca raportul dintre general, particular și indi
vidual. Acceptabilă la modul general, o astfel de analogie împinsă pină la ultimele 
sale consecințe, se dovedește, în practică, a fi deseori insuficientă pentru a exprima 
bogăția și caracterul mobil dialectic, al proceselor ce au Ioc în creația artis'ică, mai 
ales într-o perioadă de dezvoltare furtunoasă, de căutări creatoare multiple cum 
este epoca contemporană. Fără a fi putut rezista, pe alocuri, tentației de a încadra 
lucrurile în formule definitorii și de a trage concluzii sentențioase dintr-o analiză 
prea sumară, mai ales în ceea ce privește arta contemporană, cartea Iui O. Larmin 
„Metoda artistică și stilul" oferă cititorului nostru o lectură utilă, instructivă prin 
bogăția problemelor pe care le ridică.

GH. STROIA ți M. MĂRGINEANU
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