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Nu trec prin Brașov firi sâ 
mă abat pe la bătrân p fe
cunda vatră industrială unde m 
fac tractoare . mereu aflu nea 
lăți cu privire la viata . 
noscutului salahor uxaiveraal. 
caro umblă pe roti 51 ealră pâ*- 
neta în felul său iniei £eni bra
șovean, incit înfloresc in nraa 
lui paralelele si -
gricole, se umplu de pi.-.i- 
de gr ine Cum si îu-1 «d»£•"’ 
pe „golan" pe „aventurier" ? î

De data asta i-aro ffait pe 
constructori sub na emoție d a 
doua zi aveau să scoată tn lume 
cel de al Uin.r ro
mânesc — eveniment de umK 
frumusețea, in cinstea cârma se 
pregătea o mică festivitate. cu 
ceva cuvintăn. simboUcvl toast 
cu șampanie <e o supoziție*, ao 
mic program artiWc, creta de 
reporteri cu aparatele 'or » 
gata, în rest sprijiniți vâ pe 
propria fantezie Atmosfera era. 
oricum, febrilă, sub coperane> 
de sticlă ale halelor plutea aș
teptarea, sensibilitățile erau tre
ze, ochii oamenilor mu expre
sivi si calzi si frumoss era 
vorba, cu alte cuvinte, de sărbă
toarea de familie a zeee
mii de constructori » -ita nu-i

raod pamat si poate rvrbarn 
de aed hotArliar deeeci— *-

* re eeo w^Alert. e

precatrac ■jiuirsli A,

cotidianului. In mod cert, scrii
torul român n-a fost pus nici
odată In trecut în fața unor 
teme. idei, fapte și realități 
atit ae bogate in sensuri și 
semnificație, ca acelea denumi
te prin cuvinbil laconic „di
rective".

Eu nu știu ce înseamnă în a- 
mănunțune să produci peste 
șase milioane tone de oțel anual 
să să ai un coins sHerurgic ca 
acela de la Galați, care prin anii 

va lucra cu capacitățile 
sale de bază ; știu insă că din
colo de marele ciștig economic, 
asta i-a duce la un salt catego
ric pe planul gindirii muncito
rești. al conștiinței sale de faur, 
al pcibologiilor colective — a- 
cestea constituind de fapt mate
ria vie a scriitorului. Scrie in 

Directivele noastre că învăță- 
mîntul va ajunge să ofere eco
nomiei naționale peste o jumă
tate milion de cadre de toata 
gradele, sau că binefacerile ci
vilizației se vor extinde cu un 
ritm de circa 1 000 sate electri
ficate anuaL Asta înseamnă că 
prin 72—73, noi, românii, nu 
vom mai avea sate și comune 
în accepția veche a cuvîntului, 
înseamnă că ne vom revizui în 
chip esențial optica privitoare 
la formele existenței țărănești. 
In această perspectivă devin a- 
nacronici acei scriitori care se 
mai uimesc în fața țăranului 
care vorbește și gin dește ceva 
ma> evoluat, sau ia contact cu 
televizoniL E sănătos, așadar, 
să ne luăm măsurile de rigoa
re: proiectele de directive ne 
sint cel mai bun aliat pentru 
saltul de calitate pe care — și 
pe planul artelor — îl reclamă 
ziua de miine.

Familiarele cuvinte tractor, 
foraj, arhitectură, porumb și al
tele. ne aduc aminte de sectoare 
în care lucrăm la nivelul teh
nicii mondiale. A rămîne însă 
la o asemenea constatare, ar 
însemna să ne furăm singuri că
ciula. Nu poți lucra la nivelul 

tehnicii mondiale fără să ai in
dicatori cel puțin apropiați pe 
celelalte planuri ale activității 
umane. Avem semnele unui 
nivel mondial al construcției — 
ințelegînd prin asta nu numai 
fabrici, orașe, stațiuni climate
rice, magistrale de locuit, ci 
inclusiv construcția de con
științe. Avem semnele unui a- 
semenea nivel al planificării, al 
învățămîntului, al cercetării 
științifice, al gîndirîi creatoare 
în general — toate acestea ple
nar confirmate de geniul națio
nal al poporului,. care a existat 
din totdeauna, iar socialismul 
i-a dat aripi, să ne ducă spre 
zările comunismului, pentru 
care ne pregătim cu stator
nicie.

Sînt gloduri pe care mi le-a 
declanșat ieșirea in lume a ce
lui de al 150.000 lea tractor bra
șovean, Sub îmbrățișarea acestei 
veri neobișnuite, în care întîm- 
pinăm al IV-lea Congres al 
Partidului, cu fapte obișnuite, 
ce intră de-a dreptul în isto
rie.

POP SEMION
Prima jumătate a lui iunie

In sălile Fondu

lui Plastic din strada 

Onești, s-a deschis 

zilele acestea expo

ziția de grafică a 

colaboratorului nos

tru EUGEN MIHA-

ESCU. Reproducem 

lucrarea secvență la

TIBERIU UTAH

Pentru prieteni
Priviți, priviți, se luminează 
un cer de primăvară, pur, — 
e-un fulger fiecare rază 
ți să mă-ntunec nu mă-ndur.

o robustețe socială 
simt intr-ai mugurilor puls, 
și ca dintr-o fereastră goală 
priviți, priviți, in zbor m-am smuls.

și n-o sâ fie-ntunecatâ 
de nici o intimplare grea 
această inimă curată 
prinsă-n tărie ca o stea I

OVIDIU GENARU

Către ‘Partid
Parcă respir cind spun: iți aparțin 
partid, cu tinerețea mea de aur, 
cu toată iarba strămoșilor, cu umbro 
eroilor căzuți cu timpla-n laur.

Parcă-mi alin o sete cind iți spun: 
iți ies cu plinul inimii-nainte, 
e iulie, e început de poame, 
cuvintul tău mi-e steagul din cuvinte.

Nu-ți scriu poeme eu. Cu simplitate 
desprind cuvintele spre lume, 
ca o câmașâ-a inimii și-o flutur, 
popor mă cheamă, 
Mi se spune.

*
Iulie corectează ploaia din mai, 
răcorește cu munții fruntea secerâtorilor, 
cintar e iulie prin care se vede distinct 
cit apasă rodul gura de rai.

In riuri iuți se spală pietre de moară 
se lipește cuptor de poveste, 
coada merelor dulci se subție, 
devin poeții tineri țărmul mării.

Toate zilele mi-au fost semințe, 
cărțile deschise mi-au fost ploaie, 
fiecare bătaie de inimă a fost învălmășită 
fugă prin cîntece.

O, cit mi-am dorit sâ trăiesc 
în văpaia acestui Iulie.

ROMANUL
Șl PROBLEMELE SALE ACTUALE

Discuția desfășurată în paginile revistei Lucea
fărul în legătură cus problemele romanului a prile
juit un bogătași divers schimb . de păreri. Proza
tori, poeți și critici și-au expus punctele de vedere 
în legătură cu realizările, problemele teoretice și 
practice și perspectivele romanului românesc con
temporan. Părerile exprimate, diferite, au arătat 
că există în rîndurile scriitorilor o receptivitate 
multilaterală față de chestiunile ridicate azi de 
practica literară. Unii participant la discuție și-au 
exprimat, de pildă, neîncredere față de virtuțile 
romanului, pornind de la recenta eflorescență a 
genului scurt, alții, dimpotrivă, și-au afirmat încre
derea în posibilitățile încă nesecate ale speciei. 
Luări de poziție ferme și bine argumentate s-au 
juxtapus unor articole oglindind frămîntarea auto
rilor, răspunsuri limpezi — uneori prea simplu 
limpezi — au venit alături de materiale care s-au 
mulțumit să ridice probleme, să diversifice dezba
terea. In acest sens, se poate spune, că'în linii ge
nerale, discuția inițiată de Luceafărul a reușit să 
provoace exprimarea unor puncte de vedere varia
te, deși la invitația redacției nu au răspuns toți ro
mancierii și criticii cu», experiența.

Discuției i-a lipsit totuși o doză de;polemică di
rectă, deschisă. Multe din*părerile unor participant! 
se contraziceau, cu toatei că diferența era mereu 
estompată cu dibăcie, astfel îneît ciocnirile de idei 
au fost în parte amortizate, O altă lipsă a 'dis
cuției a fost scăderea, către sfîrșit, a „tonusului 

ei vital". S-au publicat în aceasta etapa „luări de 
cuvint" mai puțin interesante. — ca aceea a lui Ion 
Lungu, unde autorul nu-și exprimă un punct de 
vedere prea personal și nou. ci se mulțumește cu 
ceea ce orice manual de teorie literară îi oferă, — 
sau chiar articole care apără — pe ocolite — situații 
literare depășite în prezent (Nicolae Jianu). I se 
mai poate obiecta discuției că nu s-a apropiat su
ficient de problemele creației românești contempo
rane, nu a vehiculat exemple concrete. Intr-adevăr, 
din discuție nu reiese cu claritate care sînt roma
nele izbutite scrise la noi în ultima vreme și care 
sînt eșecurile literare. Dezbaterea s-a limitat la pro
bleme teoretice și nu a pășit cu destul curaj pe 
tărîmul judecăților de valoare. O ultimă obiecție : 
la discuție au participat trei romancieri italieni 
cunoscuți, lucru lăudabiL Dar n-ar fi fost oare in
teresant să se fi lărgit caracterul internațional al 
discuției ? Cu siguranță, confruntarea cu părerile 
unor scriitori și critici din alte țări, ar fi ajutat 
lâ o serie de delimitări și clarificări. In cele ce 
urmează, vom încerca să tragem cîteva concluzii 
la principalele probleme discutate.
. în. primul rînd, cei care au luat cuvîntul s-au ară
tat preocupați de destinul romanului. Are această 
specie literară încă tăria de a trăi? o explicație pen
tru această neîncredere propune AI.' Oprea. în dia
logul său cu Ov. S. Crohmălniceanu : Cu ani în 
urmă romanul era regele neîncoronat al literaturii. 
Lui i se aduceau cele mai mari elogii și chiar lingu

șiri. Către el se îndreptau ambițiile tuturor debu- 
tanților. Cuprinderea monografică a realității con
stituia un deziderat aproape unanim. Proza scurtă 
reprezenta „scutierul" romanului... Este de Ia sine 
înțeles că și în acel moment au apărut schițe șl 
povestiri izbutite, chiar antologice, dar printr-o 
luptă, între altele și cu o seamă de concepții vul
garizatoare care cereau oricărei creații — indiferent 
de întindere sau de amploarea procedeelor — să cu
prindă toate problemele realității. A urmat, apoi 
— continuă criticul — o reacție, o înflorire a genului 
scurt, o redescoperire a episodului și a fragmentului. 
Atrasă de această reacție, critica a început să ana
lizeze mai puțin romanele apărute, uneori cu un ușor 
sentiment de plictiseală față de o temă căreia altă
dată i s-au dedicat studii întregi și cărți. Problema 
romanului se pune deci, la noi, în momentul de 
față, în raport cu progresul prozei scurte, lucru de 
care participanții la discuție sînt conștienți (Pop 
Simion, Liviu Călin).

Unii tineri prozatori care au scris excelente nu
vele și schițe, cînd e vorba de roman nu izbutesc 
să dea lucrări de aceeași valoare. Așa s-a întîm- 
plat .cu Francisc Munteanu al cărui talent, mani
festat din plin în volume de schițe ca „Hotel Tris
tețe14 sau „Cerul începe la etajul 3“ n-a reușit să 
închege,- în „Statuile nu rid niciodată44 un roman 
unitar și viabil. Mai recent, într-o situație simi
lară pare a se afla D. R. Popescu, ale cărui schițe și 
nuvele sînt cu siguranță mai bune și mai unitare 
decît „Vata oltenilor'4.

In luar'ea sa de poziție, D. R. Popescu susține, pe 
bună dreptate, că omul nu poate fi prezentat numai 
dintr-o parte. Sau folosind numai o parte a sa. Și 
dacă alte specii literare își pot permite să „rupă" o 
parte din om, așa cum convine demonstrației, este 
necesar însă, ca măcar romanul, regele literar, să 
restabilească adevărul total despre om. Alta este pă
rerea lui Pop1' Simion.- Unor tineri autori de schița

L.
(Continuare în pagina â-Of
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In fața noastră. Proiectele partidului 
conturează un timp istoric unic în fru
mușele și răspunderi.

Este un timp visat, plănuit, obligai să 
vină} visat de înaintași, plănuit de noi 
după legile cele mai exacte ce caracteri
zează politica științifică, marxist-ieninistă. 
creatoare, a partidului gi a conducerii 
sale, un timp obligat să vină prin munca 
întregului popor român, ații de bogat in 
energii si talente.

Este un timp robust, uplimiit. ca în
suși poporui acesta, timpul care ține pe 
umerii lui largi toate proiectele gj cer
titudinile vremurilor viitoare. In fața tai. 
emoția noastră are rădăcini arUnci ca 
vulcanii în inima de foc a pâmintafui

Noile planuri propuse spre discupe ■»- 
iilor mulțimi, chemate să le scfaabe 
fiecare capitol In temelii de oțel gi be
ton armat, fiecare cuvlnt in blocuri im
punătoare, fiecare silaba in cd/dmidă 
maivâzulâ, ampiiiică simfonic succesele 
din anii șesenalului. In acest trecui incd 
fierbinte. România a putui anunța cu 
mlndrie în iața lumii că socialului, i i-a 
instaurat definitiv aici, „pe un picior ne 
plai, pe-o gură de rai', c* de la flat e 
lost alungată pentru totdeauna exploata 
rea omului de către om. Dacă n-an fi 
fost cu toții participant direct! la eve 
nimente, dacă nu ne-am fi obișnuit ai 
multiplele lor iorme de exprimare, cu
vintele acestea sobre, lireșli |i lei uși fir 
î nil Ini te, de o prospețime gj ea Jj(oriei. 
ne-ar fi obligat, cred, la îndelungi aia- 
rf/ tații.

Acesta a fost un timp pramaieit.. a* 
creației, al gîndirii, nl ritmurilor fir* 
precedent. Pe porțile deschise de ei ji« 
putem îndrepta acum spre otiienturi u 
mai vaste, pe coordonate precise, schi
țate inginereșle dar și artistic. Infr-aha- 
văr, este o mare artă să construiești ■ 
seme nea planuri grandioase, cu bolii «111 
de largi, ca piloni o III de adine Inllpv 
lntr-o realitate bine siudlald, Indi ifl 
poți ridica în liniște viitoarele etaje

Planurile elaborate de partid indic fl 
mare forță de gindlre cofecifvh. o miRte 
ageră, un ochi de arhitect care glie <e 
vrea, știe ce construiește, pentru 
construiește. Istoria i-a verificat și l-a 
confirmat pe deplin competenta. De aceea 
îl urmează și constructorii cu «fila ea 
tuziasm, cu atîta dăruire și pricepere

Oamenii sînt emblema timpului lor. Pu
tem spune că timpul nostru, prezeatu 
nostru socialist are o emblemă reprezr-- 
tativă, demnă de dimensiunile itri

ION BRAD

și un Moș Gheorghe al lui Spiridon 
Popeacu 11 confunda — nu din vina lui, 
pe cel mai de seamă scriitor român, pe 
Eminescu. cu un grefier care stă in
tr-o cancelarie mare, la o masă lungă 
și scrie șl scrie ca apucat de friguri, 
și alta e să fii scriitor într-o țară elec
trificată complet, in care nu mai sini 
neștiutori de carie, in care setea de a 
ști. de a cunoaște — datorită revoluției 
noastre culturale — ea necesitate or
ganic* pentru emul cel mal modest o 
țară în care partidul ii socotește pe 
scriitori ..ajvtearele sale de nădejde-.

Electrificarea nu îaaeamaă. deci, an
inai sporire* poterii economice ci și 
sporirea paten(clar «pi ri toxic. a acce
sului la lumiaa «ol lorii a poporului, 
căci ea asigură toate mijloacele mo
derne de a veni in cea tari cu civiliza

De douăzeci de ani ți ou toil?, 
poporul român, snb ceederrree în
țeleaptă și profund Iernam* a 
Partidului, și-a luat destinai 1—gi ta. 
în propriile-i mîini. Aceasta ■■ este a 
simplă figură de stil. E o realitate 
concretă, măreață, care ne napii 
inimile de bucurie. *e
totodată mari răspunderi y-Țf-rîT—• 
Ne-am făcut în acest riiling vicari • 
planuri, am făurit eu Unit ie gl pri
cepere o țara nouă, ancialislă. al fin 
prestigiu s-a revărsat peste toai* 
meridianele și paralelele io ia ii. Acru 
prestigiu a fost cucerit ii de ai. cens 
de ceas, după planurile lens ■ 
chibzuite ale gloriosului BMtn pnrtid. 
partid legat prin mii de fibre gi gria 
rădăcini puternice cu viata și aspira
țiile poporului liber, suveran fi înde 
pendent. Iată de ce mi s-au pârât 
smulse din cronica vie a acestor aai 
eroici cuvintele tovarățulni Nicolae 
Ceaușescu — rostite la Conferința Or
ganizației de partid a orajnlni Bucu
rești ; „Tot ceea ce am făcut ta tu răgi 
a fost îndreptat totdeauna spre mal 
varea cerințelor vitale ale pa para lui 
nostru, a fost pus in slujba Înfloririi 
patriei. Realizările obținute sini ra
dul muncii eroicei noastre clasa munci
toare, a țărănimii, a inteleetnailtălli. 
Ele demonstrează capacitatea creatoare 
a poporului eliberat de sub jugal ex
ploatării care, stăpîn pe soarta sa, iyi 
clădește o viață îmbelșugată și feri
cită".

O asemenea atitudine poate fi. cred, 
un model pentru idealul cetățenesc al 
fiecărui scriitor.

Proiectul de directive ale Cangma- 
lui al IV-lea al P.M.R. eu privire la 
dezvoltarea economiei naționale In 
perioada 1966—1678, ea și cel an privire 
Ia sursele energetice și eleelrifionrea 
țării. în perioada lMfr—1173. prin prin
cipialitate, prin clarviziunea Iar ftiia- 
țifică, prin înalta ținut* teoretic* șl 
prin spiritul lor practic, slut docu
mente esențiale pentru partidul și po
porul nostru pentru continua În
florire a patriei no aat re social late.

Proiectele partidului deschid In fufa 
noastră o etapă de neîntrecut* frumu
sețe și măreție dar șl de mari răspun
deri, etapa desăvîrșlrii socialismului. 
E o etapă înălțătoare, in care vom în
făptui lucruri aproape miraculoase, 
căci în 1970 întreaga producție a anu
lui 1938 se va realiza doar în 24 de 
zile. In 7 zile — care nu vor fl. de
sigur, deloc biblice — se va produce 
toată energia electric* a anului 
1938. a acelui an de vîrf al eco
nomiei burgheze, cînd intr-unui din 
satele noastre înecate în beznă și la 
propriu și la figurat, un om harnic și 
înțelept, un truditor al pămintuloi, 
dornic să citească povești și istorii — 
luptindu-se cu întunericul, făcuse din 
necaz șl minie un cîntec scurt ca o 
dureroasă sudalmă :

Arză-te focul lampă că iar n-ai gais.
Eu l-am pus ți tu l-ai ars.
Ce înseamnă aceste cifre pentru un 

om de litere, pentru un scriitor al vea 
cului nostru ? înseamnă enorm de 
mult. Căci una era să scrii într-o țară 
in care satele erau luminate de opaiț

te o novate to pausM. pdano te Irairu. 
•<•• • te (WMs «ortac «a «a torii

I. D BĂLAN

prta tocuri de «ml. to-M «loto oaMat- 
to. Mltatfa aupre al* htetaMBai. nBaili 
lor caorma. ca wma te nări tatoafriai »i 
de aulocanâtoU*. de tractoare iimtofiii. 
de tone de ciment, de ilnm^l *• de rat- 
■oatL Ml tal anetrie pe mmB temeAnr 
odihniie pe genunchi, cu do^ririe rărifaa- 
le. cu larma toellei trecu ti ta pate*. 
Mitul da eteri și de ni agi ier*. uIMt de 
ttaișl* ale ■ ■■roller puternici

Ml «îndese 11 cei care au preplld 
toate acre leu, erată noatrl fir* moar- 
le-u Irg—dl. La-am simțit ideile scă
părătoare ca ptecurile albe acoperite 
de lăpadă. pladurile largi ca uec^rin- 
aul de aur al clmpiei rooUneuli. Veghea 
lor luminoasă ca a dimineață de vară.

Trăiesc siatltaiuful copleșitor de min- 
drie al ceUleaaulsi lotoâuiri wialisle 
contemporane. Fac parte dta tlnira ge
nerație a Iul 23 August. Slutea cei care 
învață de la Inaiatași. Vom duce mai 
departe Idealurile întregului popor. Sln- 
Irm Uniră generație puternici, rondusâ 
de Partid.

SÎNZIANA POP

La Casa scriitorilor din Capitalâ a avut loc 
joi după - amiază plenara lărgită a Comitetului 
de conducere al Uniunii scriitorilor consocrată 
dezbaterii proiectelor de Directive ale Congre
sului al IV-lea al partidului, la care au luat 
parte un mare număr de poeți, prozator, dra
maturgi, critici literari, redactori ai publicațiilor 
literare.

Au participat tovarășii Paul Niculescu-Mizil, 
secretar al C.C. al P M.R., Constanta Croon ., 
membru al C.C. al P.M.R., președintele Core te- 
tului de Stat pentru Cultură și Artă, Manea 
Monescu, merabra ol C.C. al P.M.R., setul Sec
ției de St nto s> Arta a CC ai P.M.R.

uicănie plenarei ae lost conduse de ocoa. 
Zahenc Stane», ncepresedmta ei Uniunii 
1 erate rdar

le coarvi plenarei ou haot csmnwl scriitor 
* aiandru Boioa. Pop Steiton, Victor Eftuuiu, 
Awta Bcranga. Standee Ferenc, Adnan Manie. 
Mna.1 Cruceonu. A E. Bocomii, Geta Naun. 
I *e tz, Ma|te<i| Er< I. D. Bălan, Al. han 
Gririte, Ion Lăncronșan, Trtus Popovici, Zahana 
Stane».

in indWteee a hat cnvintul tovarășul Pani 
iKcuteec»-Mizei.

Verbiten'i sa» aan testat odeziuneo depline 

te peovoUavae ca*ra«e in oraiocteie de Direc- 
■ea. satateneid cs acevteo reprezintă un aăret 
prograra el dewtaera ten, noastre m teaie do- 
wnde de adânote. in același timp si-au 
espnraot san»mintal( oe mindne pentru succe- 
seue remarcabile abonate de poporul român 
sob conducerea part: lu i. hatărirea seri ot lor 
de a participa cu '-suietire la traducerea in 
nota a D «cavelor, pen»M inAonrec șa peopa- 
țnw poftei pe dramul construcției sooa ste.

Relennd grifa porbdedui si guvemadhn pentru 
dezvoltarea CiJJssr Stanței si artei vortatora 
s-au retard pe larg ta inplrarea și setamtari oe 
parari ce certa icâ ta <te parhd si de stat si ou 
arătat ce -u». o avnaeate c» acta paie, de te- 
voratta Ncalae Cea.sen:i, pnmta-ieciater ol

CC. al P.M.R., reprezintă un imbold pentru pro
gresul neîncetat in activitatea literară din țara 
noastră. Ei au subliniat sarcinile ce revin scriito
rilor in crearea unor opere de înaltă ținută ar
tistică, care să oglindească realitățile de azi 
din țara noastră, trecutul de luptă al poporu- 
iii, aducindu-și o contribuție sporită la forma

rea conștiinței socialiste a oamenilor muncii. 
Vorbitorii au arătat că tradițiile cele mai bune 
ale literaturii romăne nu pot fi continuate cu 
adevărat și in mod creator decît prin oglin
direa in lucrări realiste, diverse ca modalități 
artistice, a prezentului nostru socialist, a fe
lului cum au fost rezolvate la noi — datorită 
politicii ferme și plină de înțelepciune dusă 
de partid — cele mai complexe probleme, 
economice și sociale, de construire a unei noi 
orinduiri și a unui nou om.

Participanții au adresat o telegramă Comite
tului Central al Partidului Muncitoresc Român, 
in care se subliniază că politica partidului de 

llorire a economiei, de îmbunătățire conți* 
-uâ a vieții tuturor oamenilor muncii, a consti
tuit și constituie pentru scriitori un înalt exemplu 
de patriotism și de fidelitate față de ideile 
fundamentale ale marxism-leninismului. Spiritul 
creator al poporului nostru nu s-a dezvăluit ni
ciodată in toată plenitudinea sa, cum s-a dez
văluit in anii noștri. O viață, cum este viața de 
astăzi a poporului nostru, se relatează în con
tinuare in telegramă, cere lucrări artistice pe 
—âsura sa, frumoase și bogate in idei, corn- 
pleie și emoționante, pline de patos și de lu
ciditate, limpezi cum sînt izvoarele din munții 
noștri ți fierbinți cum este sufletul tinâr al în
cercatului nostru popor.

Scriitorii se mindresc cu titlul care li s-a dat 
— de ajutoare de nădejde ale partidului — și 
se vor strădui cu ți moi mult elan, cu o răs
pundere sporită sâ fie la inălțimea acestei în
crede?

zivă — d scriltârului, cârh lă Inlăcujaiffl 
inginerul, a romancierului care să facă 
concurență institutelor de proiectări, a 
poeziei demnă de a figura ca bibiiqgrafie 
la un plan de producție. Nu competența 
unei literaturi tehniciste cu nimic ptai 
bună decît metaforiia născută din poe
zia cifrelor. E vorba de compelența gra
vă, profundă, vibrant, umanâ Jn probJe- 
mele omului nou, ale acelui om la leu- 
cirea căruia proiectul de Directive vi
sează lucid și atotcuprinzător. Compe
tența maximă în realitățile de glnd și 
simțire ale societății care desâvîrgește so
cialismul. Cu nimeni dintre constructorii 
vieții noi nu putem împărți aici respon
sabilitățile. Decît cu noi înșine. Și îmi 
iau o ultimă îndrăzneală scriind că prin 
această cerință supremă a competenței a 
iot ce e uman, ni se asigură și demni
tatea scrisului și „modernitatea', și sniis- 
tacerea nobilei voluptăți de a fi citit și 
ascultat.

RADU COSAȘU

FaNU$ neagu

^^1* ravM» c*t« te-aa *Bbag*(M «ra- 
■L șa l^aa hapltea te Fto teteiinl
peatna tototoM>*a a*aalră. *galra raaa- 
■ aa|a*a aatotot pe ca» ta ag te Aarare 
liatrc

Sial S ■ ■Inie Ca U la la
girăm aa-ar IraM ■■!!« Irair lai aaa 
ram, pcalra a «vaca toiaataile Mi rara 
aa apărat la agalete tor, care a« papa
la! tiara Iar, aa-ar tratai Rime iRtrcgi. 
aa-ar Ircbal vaatal dacamsalar car* *ă 
capriad* iatreaga caariracti* a «arta- 
liimalai la lomăRia.

Dialre el*, la med evideal, ocaplad 
■■ loc de ireale la iagirvire gi căpă- 
tlad pent ni repraieaiărtle aoartre e re- 
loeaață tot mai plenari, lace parte 
cnviatnl Directiv*.

Da, „Directivi", ca D mare : „Directi
vă* onorat de majusculă ca de nn fa
nion Înfipt de învingători pe lacurile 
marilor triumf uri, „Directivă* cu rezo
nanțe încrezătoare șl mobilizatoare fn 
«ulletul fiecăruia dintre cel 18 milioane 
de cetățeni ai României.

Aceri cuvlnl căruia filologii ar putea 
vă-1 ateste vechimi de sute de ani și ră
dăcini de milenii, a căpătat pentru noi 
infinite Înțelesuri gl semnificații In

--t-i *m a atobgpgt j*oîra tara romi-
«ranaA r<«*w *** *-ag aanaâ la b*- 

aramme Tm iwL w c*e realăzăn aa 
dtaa *to.

- «gmaa «mm-a tor to tgtovato» Pnatov

• vel PamlaM —rlailtfl

toă a wranaUtttor șl pmteMliUlllw to 

care diapnnem*.
oe glndim la direcțiile primelor 

pltoari annale, care-ao venit Imediat 
d^pă aaUonalizare, ne glndim Ia acest 
prezent al țărănimii care-a iost concepal 
clar la plenara din 3—5 martie H4B, ne 
glndim la sistemul energetic național pe 
care aallii II avem in aproape 18 mi
lioane de kilowațVore, cum a fost la 
Începui tot cuvlnt al partidului bazat pe 
analiza științifică a necesităților și a for
țelor noaslre, ne glndim la acea zi de 13 
decembrie 1950 cind a apărut primul 
nostru cincinal, ne glndim la directivele 
celui de-al doilea și celui de-al treilea 
Congres al Partidului. Țoale au prins 
viață. In realitatea noastră, In noi șl 
pentru noi.

Din pricina aceasta, în fața fîecărul 
proiect de directive ale Partidului, încre
derea noastră este mai categorică, fot 
mai categorică, iar viața noastră capătă 
tot mai mult rontinuV și perspectivă.

CORNELIU LEU

rec • prteru un scrutor, publicarea 
ruauz o* Directive la cifeva iile 

couthsctru de partid cu 
Ce artă gj cultură este una din 

c c - iMjț 'aSnp'ar; In care istoria te 
x. ? aa* Semajfrcupa, depășind 

.’T’ rc'-ugTc cele 4oud evenimente ou o 
-ț-mM/u le’zBSd — izvorul autentic de 

te«p;r«tj* dij care eram chemați să sor- 
•ae pat'Tra creatset. aici se găsește, 
•r reo/iAufra ft perspectivele exprimate 

to execf și tulburător in cifrele de 
n-cs In 1970. Întreaga producție a anu- 

193t «e va realiza ia doar 24 de zile. 
Jw 7 nje a te îte 75. se va produce toată 
raerp» electrică a lui 38 • Citind ase- 
ssenee cifre extraordinare, tovarășul Nico- 
w CcMpraca auMinja 1« conferința de 

par'd ■ aratolte RucuregU că avem In 
zzlc paapwtîvd care depășește cu 

foaie Tieariie InaialatHor noștri'. 
O ztomeata pPrspectrvd. dapd părerea 

anlr a^tn^eniaiâ pentru scrisul 
Oriei! Mi suri zi invirti fraze. 

re**..- <v-s dori «a invraldjr iorme noi
•’ eriefl am evie Intre parabola
tetore* rt m ramâsmmf c*f mar direct.

nream J««f sd rototuoan mecanA

rred re o jrtaamturd poate deveni »are 
șt rmpnritol* «rff fn—figwrimd rafinat 
v asabtrl pohdatie cnilnatKi ma/eri- 
ate sr mai aat cele mdaekerii ale epocii 
et. are popar^d eL In ultM I coeraednȘă 
I repet • Mrf a eamditioM meeaaic caîî- 
rofeuL craa e Plrefwa ■■ aba dtor mil 
to opmfe te afla liieratara ■ 22 mili
arde te tatri■ agi Cm e gd scrii îs {ara 
<’j m l^aortEP proceaf earapCM d*

port te ramaae lstr-Ma am prime e 
țări ate tafi* ia competrfm cogRsZruc- 
fiiter de iat^^pe. A B modera nu mi se 
pare o petMe^â aciaev ■ iaingu, a 
•.ersulal. a dtotaguJui (coamă aau au) ■ 
peasajuiui sm portretului fizic textirpai 
im ac), ci rfetAsd mai cu seamd reah- 
îaree caid srard zutelantiri. organic, ca 
nivelul de crviUzatie ■— amieriali și psi
hică — al popomlul tău. adică te la 
modul cum produce oțel u pline plod 
la felul rsaai prhește destinul. •

Dar „depdăad cu mult vizunie Imun 
lașilor noștri', cifrele .JJnetbvelor' rut 
ne dau dreptul la tacihlăfi și idiliune. 
îndrăznesc ai senu cd pentru unii con
trați, cuvin Iul frumos „vis" trezește de 
prea multe ori focuri leneșe ale imagi
nației, ..ode* sterpe înălțate pe un fun
dament foarte firav de cunoștințe, ana
cronice nu a dată. Primul secretar al 
C.C. al P.M.R. atrăgea atenția asupra 
faptului că „fa Întocmirea proiectelor da 
Directive s-a pornii nu de la dorințe, 
cl de la realități'. N-ar trebui sd uitdpi 
niciodald, în scrisul nostru, aceaslă pro- 
pozlfiune. In publicistica noastră literară, 
uneori chiar și In poezie, ca sâ nu mai 
vorbesc de reportaj — am rămas de 
all tea ori la „poezia cifrelor", convingi 
«fl dară am rostit sau scris această ma 
gîcă formulă, am înțeles si procese!" 
prin cate cifrele devin realitotc. Ni sa 
cere tompetenjâ. Nu o competența abu

O profundă perspectivă istorică 
deschid Proiectele de Directive ale 
celui de al IV-lea Congres al 
Partidului nostru, documente în 
care privirea de ansamblu se îm
bină armonios cu fiece detaliu, 
răsunînd în ele tulburător vastitatea 
oceanică a drumului României soci
aliste către comunism.

Maturitatea politică, socială și 
economică alcătuiește un tot firesc. 
Simțul exact al realității, una 
din cele mai constante și puternice 
trăsături ale partidului nostru, con
secvență exemplar vădită de-a lun
gul celor douăzeci de ani parcurși 
de la Eliberare încoace, astăzi, mai 
mult ca niciodată, îșl probează te
meinicia înaltului grad director.

Relieful țării, conștiința unui 
popor întreg sînt solicitate în în
tregime, libere de a-și dezvălui 
capacitatea lor creatoare, munți, 
cîmpii, rîuri. bogății naturale de 
care nu .ducem lipsă, caractere 
formate, se vor uni intr-un mare 
și nobil efort, căruia noi i-am spus 
și-i Vftm ?pune întotdeauna' lupta 
perifru fericirea tuturor. Desăvîr- 
$irea sistemului energetic naționali 
adevărata probă de foc a orientării 
noastre de gîndire leninistă, cores
punde cu necesitate, etapei actuale 
de dezvoltare istorică. Se creionează 
astfel chipul țării și al constructoru
lui care trăiește în ea, om de înaltă 
ținută profesională și morală.

Nu se poate să nu fii adînc 
mobilizat de numele pe care parti
dul il va purta de-acum încolo, 
nume păstrat în miezul său de foc, 
conform unei vechi tradiții : Noi în
șine ne vom numi comuniști. Pute
rea de a totaliza o nemaipomenită 
multitudine de sensuri într-un sin
gur cuvînt- pe cît de expresiv pe- 
atît de clar, este apanajul marelui 
creator. Avem bucuria de a trăi în 
preajma acestui mare creator : 
Partidul Comunist Român.

In lumina Directivelor, ne redes
coperim pe noi înșine. Bogății 
imense încep să prindă contur. Oare 
nu există în noi cantități de ener
gie morală neexplorate încă ? Sen
timentul vastității oceanice se con
jugă- se sprijină pe acela al dăruirii 
noastre mereu mai complete, șt-n el 
distingem aderentă cea mai infimă 
și generoasa la prezent.

GRIGORE HAGIU

exite* domeniu ăl ecbfiomiei. nu există 
categorie de oameni car* să nu simtă 
asupra sa proiecția luminoasă a acestui 
puternic focar de încredere, de Înnoire, 
de civilizație modernă.

Petroliștii vor intensities extracția ți
țeiului introduetnd procedee noi, oțelarll 
gălățenl vor produce oțelul In cânverti- 
zoare cu oxigen, metalurgigtii craioveni 
vor construi locomotive Diesel de 6 58fl' 
C.P. iar constructorii navali de la 
lăți, cargouri mineraliere de 10 200/12 SO"' 
l.d.w.

Țărănimea noastră, care după cum se 
anunță în proiect va da industriei un 
contingent de 400 000 muncitori, se va 
bucura tot mai mult de avantajele agri
culturii moderne, dhpunind în 1970 de 
115 mii tractoare fizice, 47 mii de com
bine, de o vastă rețea de irigații și de 
cele cca. 1 300 mii tone de Îngrășăminte 
chimice.
Totul este gîndit in proporții mărele, 

demne de țara șl de poporul nostru : ra
finării de capacități mari, centrale elec
trice de mare putere, satele electrificate 
anual cu mia, qradnl de dezvoltare a 
oricărei activități economice din ce îd 
ce mai ridicai. Și peste iot acest an 
ssmblu constructiv se profilează iot mai 
demn și mai frumos, chipul omului carA 
înfăptuiește aceste planuri, care se bucu
ră de rodnicia prevederilor lor. Pentru 
nmni nostru harnic ogoarele vor da ma* 
multa nîine, fabricile îi vor îmhrăca mal 
bine iți mal cu gust, teatrele și cinema
tografele îi vor deschide tot mai multp 
uși, rotativele vor tipări căîți și reviste 
în tiraje din ce In ce mai mari, cu o 
prezentare grafică modernă.

Tocmai această formidabilă concretiza
re a tuturor prevederilor tn îmbunătă
țirea vieții materiale gi spirituale a fie
cărui om, In ridicarea tării întregi pe 
trepte gi mai înalte de civilizație umană. 
Iți întărește și mai mult sentimentul de 
mlndrie pentru Partidul comuniștilor care 
știe să deschidă In la|a poporului pers
pective atît de largi șl atît de sigure. 
Citești cele două proiecte și ai impre
sia certă că autorul lor. Comitetul Cen
tral al Partidului, înscriind punct cu 
punct în aceit măreț program obiective 
dintre cele mal îndrăznețe, a lost In ile- 
care clipă cu gîndul la fiecare om de pe 
străvechile șt mereu Înnoitele noast»-» 
plaiuri românești.

NICULAE STOIAN

Oiozii deprinși de *Ri de zile iâ v{- 
hrâa «dine la iaU fier4mi plzn elaborat 
de Înțeleptul Bostra partid, a fiecărei ho 
Uriri adoptate de Comitetwl «iu Central, 
citiad cele doaâ Proiecte de directive ale 
celal de a] TV-Iea Coaqret al P.M.R. 
apârate Tu ziare ave» totuși senzația că 
sensibilitatea și receptivitatea noaitri, 
«lat de-a dreptul ..incandescentizate*. • ca 
a rețea electrici suprasolicitată. Totul e 
atil de sigur, de exact, de bine gipdit, 
incit cifrele și formulările laconice ca 
niște legi Matematice capăt* dintr-a dată 
dimensiunile vieții adevărate care va 
izbucni și mai impetuos în toate colțu
rile țării. Sentimente tumultoase șl ații 
de Întrepătrunse unul cu altul, de parcă 
toată ființa îți este numai o inimă, pul- 
slnd entuziast.

Impresia dominantă pe care ți-o dă 
parcurgerea fiecărui capitol al celor două 
proiecte este aceea a unei construcții ar
hitectonice pe cîl de grandioase pe ații 
de echilihrate, asemănătoare prin armo
nie, reliefului patriei noastre, în care 
muntele, dealul, cimpia se îmbină sublim.

E o armonie cu atlt mai impresionan- • 
lă cu cît relieful pe care ni-l conturează 
uimitor de pregnant e unul economic, ce. 
vine să desăvîrșească tot mai mult noi
le așezări de viață ale socialismului. Nu

Partidul a fost in aceste zii» cal 
maț citit autor... Mii oameni 9il ce
rul. din rafturile librăriilor, textul 
Proiectului de Directive și — amin- 

. tindu-i pe ciaslțil iilei tipărite — cu
vintele partidului' au fost editate în 
tiraje imense, epuizate, în timp re
cord:

De multă vreme, martori ai mari
lor prefaceri care conduc spre împli- 

. nire Tara Românească, nu mai încer
căm (sentimentul de uimire, de întîl- 
nlre‘neașteptată cu viitorul, pe care-1 
trăirri ajunjl in fața întîielor planuri 
temerare, inspirate de partid și reali
zate prin eforturils întregului nos
tru popor. Ne-am deprins cu viitorul, 
l-am prefigurat în. clipe prezente ; 
impetuos, pe traiectorii unice, drumul 
nostru ni se pare o minune firească.

Ds, socotim efi trăim Zile mărețe, 
zile etalon, zile ctitor, urmarea logi
că a unor acte revoluționare lucide, 
întreprinde de pe pozițiile marxism 
leninismului de către un partid care 
e mîndria poporului său. Documentele 
care consfințesc urcarea treptelor ce
lor mai înalte de viață nu sînt decît 
expresia concentrată a unui entu
ziasm de durată. Ele sint redactate cu 
calm și simplitate, cu siguranță și 
patos. Planurile economice au fost 
concepute pînă la cele mai discrete 
detalii, cu o precizie care e rezulta
tul strădaniilor de zi și noapte ale e- 
conombtilor, oameni de știintă înzes
trați cu vocații metaforice.

Ele, aceste planuri, statornicesc in 
noi bucuria de, a parcurge etapele de 
viață istorice ale dflfiăvîrșlrii construc
ției socialiste, de a putea participa la 
efortul unanim în care e angajat po
porul. Și fata do ele sînt insufi
ciente obișnuitele acte de aderență. 
Nu ,,aplaudăm" în spectacolul în care 
■jucim și noi un rol. A sluji politica 
partidului înseamnă a sluji rațiunea șif 
adevărul uman șl participarea scriU 
torilțr la viata țării capătă și ea asf 
pecte șl rezonante noi.

Vorbim unui popoi* care a odrSslit 
genii, păstrător al unei literaturi fol
clorice de uluitoare forță și de gran
dioasă fantezie, uri popor pentru care 
ideea de frumos se asociază necesității 
de' a respira ori de a bea apă. Le vor
bim oamenilor care populează una 
dintre cele mai bogate țări ale pămin- 
tului, oamenilor care și-au aparat 
dreptul de a stăpîni munții si cîmpiile 
și rîurile pe un. parcurs istoric ilus
trat de nenumărate acte eroice.

Vorbim pentru și în numele poporu
lui oare și-a cucerit dreptul de a in
sufla tuturor ideilor . și înfăptuirilor 
sale sensul durătei. Miturile și cinte- 
cele sale sint cea mai fierbinte măr
turie a strădaniei sale continue de a 
desăvirși, de a pune pecetea trăini
cie!, a râminerli, în tot ce face. Duș
man hotărît al expresiei efemere, po
porul nostru îmbrățișează numai acele 
idei care îi dau certitudinea că truda 
sa nu se cheltuiește zadarnic.

Proiectul de Directive e, prin ex
primarea lui directă și concisă sinte
za aspirațiilor poporului.

Scriitorii sînt chemați să transfigu
reze potrivit temperamentului și mul
tiplelor lor modalități de exprimare 
artistică, ideile conținute de cuvinte
le partidului al cărui nume urmează 
să amintească sublima imagine a Co
munii. Climatul intelectual propice 
valorificării tuturor energiilor spiri
tuale capabile să slujească poporului 
și renumclui țării le îngăduie și scrii
torilor sS facă, la rîndul lor, planuri, 
să le împlinească și să încerce să pună 
sub semnul duratei cele maț bune 
pagini ale lor 1
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ESefsl, conferențiar strălucit, am de’‘înunsă cultma, 
cîndva poet și dramaturg notabil, Ion Marin Sado- 
veanU și-a descoperit vocația de romancier* la o virstâ 
cind alți scriitori încep să trăiască, la propriu și la 
figurat, din amintiri. De fapt, un fel de amintiri deghi
zate sint și cele două romane care-j asigură scriito
rului un loc durabil In literatura noastră : Sflrșjt de 
veac In București (1944| și Ion Slnlu 11957). Dar CU 
un atare mod de a utiliza experiența și datele vieții 
proprii, creația obiectivă — departe de a se vedea 
periclitată — se consolidează senzihU. Pozitiv e mai 
ales faptul că, întemeiat pe aproape aceiași material 
epic sau, mai bine zis, pe aceeași sursă de observație, 
scriitorul a construit două solide romane total deose
bite intr-olaltă, fiecare îmbogățind neașteptat seria lite
rară respectivă.

Cu privire la S/lrșji de veac îb București, critica 
n-a intlrziat să se proaunțe favorabil, coasiderindn-■ 
un excelent roman de moravuri, un tainos de epocă 
al arivismului burghez ; personajul principal este aici 
Iancu Urmatecu, ultimul sosit dintr-o filing* de creații 
tipologice memorabile, care a debutat cu Dinu Pătu
rică. a continuat cu Tănaie Scatiu — șl unul șî altui, 
tipuri odioase, intrnpind sceieratețea — pentru a se 
diferenția, intr-o perioadă mai nouă, in citeva variante 
care exploatează de preferință pitorescul moral, cum 
sint Lică Trubadurul, acea specie de fluieră-vfnt din 
romanele Hortensiei Papadat-Bengescu. Gore Pirgu din 
strania evocare de epocă a lui Mateiu Caragiale, sau 
Stănică Rațiu, volubilul Mitică asasin din Enigma 
Otiliei. I-am numit doar pe cei mai reprezentativi, care 
exprimă în stare aproape pură ideea de parvenire 
legată de acumularea materială, căci, altfel, proza 
noastră realistă cunoaște numeroase forme și mobilUri 
derivate de escaladare socială, precum snobismul {larg 
analizat de Hortensia Papadat-Bengescu) sau rivna ple
beiană, cu ceva, sportiv intr-insa, de a cuceri pieptiș 
piscuri erotice inaccesibile (unii eroi ai Iui Camil Pe
trescu și Gib Mibăescuj.

Noutatea — in cazul creației amintite a lui Ion 
Marin Sadoveanu — Iși ara izvorul în faptul că auto
rul restabilește, după multă vreme, gravitatea în apre
cierea actelor eroului și introduce studiul psihologic 
minuțios în cercetarea evoluției sale, Lucrul acesta se 
impunea, de altfel, să fie făcut și pentru faptul că, 
spre deosebire de Pirgu și ceilalți confrați ai săi din 
promoția tipologică mai nouă, toți eroi de-al doilea 
plan, Iancu Urmatecu reprezintă obiectul de bază al 
observației scriitorului. Obiect care, in viziunea lui 
bine cumpănită, nu este nici împovărat inutil de 
subiectivismul spumegălor și justițiar, propriu intr-un 
Iei atît lui Filimon cit și lui Duiliu Zamfirescu, dar 
nici tratat ca exemplar insolit al faunei sociale, pînă 
la a-și pierde ponderea și consistența specifică. (Ii ceta 
ce se întîmplă în genere cu cazurile de excepție, pito
rești prin amoralitate, de felul lui Gore Pirgu, Stănică 
Rațiu sau Lică Trubadurul). Un atare regim de carac
terizare ce restituie pe hulitul ciocoi zonei salo ome
nești, firescului și cotidianului, dar care obligă și la 
confruntări și motivări mai strinse pe plan social și 
moral, avea asigurate toate condițiile să ducă la adîn- 
cirea tipului, la investigarea în direcții necercetatc a 
individualității sale. $i Intr-adevăr, Iancu Urmatecu 
este cel mai deplin și mai omenește adine caracterizat 
din galeria de eroi negativi pe care o reprezintă. Unii 
recenzenți, îndată după apariția romanului, s-au simțit 
îndemnați să aplaude această poziție, identifieînd-o cu 
încercarea de a reabilita într-un fel, modelul istoric, 
alții — mai tîrziu —- pornind de la aceeași confuzie, 
au schițat gesturi de reproș, împuțind scriitorului un 
anume obiectivism în tratarea figurii centrale. In reali
tate, ne găsim in fața unei formule de realism in care 
tipul nu apare nici pe departe ca un dat definitiv În
cheiat (căruia nu-i rămtne decît să-și dezvăluie una 
după alta fațetele). EI este privit — am spune — din
tr-o perspectivă genetica și explicativă, contemplat din 
unghiul cel mai prielnic înregistrării „priceperilor" cu 
care experiența lui se îmbogățește treptat, ceea ce se 
va reflecta ulterior în mișcări și atitudini mai libere, 
in noi deprinderi și obișnuințe. Un parvenit meditînd, 
chiar și mai sporadic, la condiția lui, la greaua misie 
de a se ciopli, dispus să învețe — în felul și spre 
folosul lui — din greșeli și eșecuri și mai ales să 
nu le repete, sau incercînd să pătrundă taine al6 sen
sibilității care cer totuși, spre a fi sesizate, o preala
bilă șlefuire — iată, într-adevăr, o perspectivă mai 
puțin obișnuită în prezentarea acestei figuri întrucîtva 
tradiționale a epicii noastre. Dacă adăugăm și faptul 
că observațiile despre sine și despîe alții ale eroului 
se însoțesc cu observațiile și contrapunctările destul 
de abundente ale autorului însuși, care meditează la 
rlndu-i cu privire la stările de lucruri și de'spirit în- 
tilnite, căpătăm și o imagine destul de fidelă a ceea 
ce este romanul în practica de creație a lui Ion Marin 
Sadoveanu : narațiune, fără îndoială, cu eroi bine con
turați și cu conflicte, dintre care unele foarte drama
tice, dar în același timp și operă de moralist si de 
eseist — trăsături care, mai ales în cel de-al doilea 
roman al scriitorului, se vor accentua, și nu spre 
paguba cărții. în plus, cu o înțelegere superioara a 
problematicii sociale si a sensurilor devenirii istorice, 
care I-a ajutat pe scriitor să-sî înmulțească și chiar 
să-și modifice criteriile de apreciere a personajelor. 
Aceste criterii — in primul roman — sînt destul d* 
puține In număr și oarecum unilaterale, fapt care 
explică în parte de ce „sfîrșitul de veac" într-un Bucu
rești atît de agitat capătă o „tentă- prea patriarhală.

Fără să fi intrat în aria de penumbră care precede 
uitarea, romanul Ion Sîntu nu face parte însă nici din 
acel „activ" de opere cu care criticii operează curent 

exemplificările lor, împrejurare nu numai nedreaptă 
ci și profund păgubitoare. Pentru că această operă 
matură și de bun gust este, prin unele din rlimnn«ni- 
nila ei. și foarte actuală, și aptă. să suscite oricînd 
interesul cititorului da toate viratele, cu bune rezul
tate pentru educația lui estetică și pentru ■îmbogățirea 
universului moral și intelectual. E aproape neverosi-

V

După o primă și nesemnificativă încercare 
— este vorba de nuvela „Cartierul muncito
resc publicată în colecția „Cartea poporului 
(1950) — Petre Sălcudeanu a păstrat o lungă 
perioadă de tăcere, perioadă care s-a dovedit 
a fi fost răgazul necesar acumulărilor și exer- 
cițiilor în vederea unei exprimări literare ma
ture, Căci după zece ani de absentă din frontul 
literar, scriitorul și-a făcut o reapariție ma
sivă, încredințînd tiparului cinci volume, cite 
unul pe an : „Iubește ziua de mîine" (I960). 
„Front fără tranșee" (1961), „Strada Lux" (1962). 
„Vreau să trăiesc" (1964) și „Săptămîna Deter
minată" (1965). Poate să pară paradoxal că 
după lectura a trei romane voluminoase, ne 
întoarcem totuși la cele două culegeri de 
schițe și nuvele pentru a defini mijloacele ar
tistice ale autorului, întinderea universului sau 
tematic. Critica saluta în 1960, cu ocazia publi
cării culegerii „Iubește ziua de mîine", apari
ția unui talentat reprezentant al genului scurt 
care dovedise capacitate de concentrare, de 
exprimare laconică a unor situații de un dra
matism nu rareori violent și chiar ușor sen
zațional (amintind prin aceasta de Francisc 
Munteanu), de surprindere a unui conflict 
social autentic într-un moment de intensitate 
maximă. Aceste calități le socotim și astăzi 
primordiale. Schițe ca „Roșu pe alb", „Un gram 
de aur", „Viață irosită0, deși cu unele defi
ciențe inerente debutului, sînt de un realism 
aspru, pline de semnificație și promisiuni Se 
pare că scriitorul și-a socotit atît schițele din 
acest prim volum, cit și cele noi din culegerea 
„Vreau să trăiesc", ca pe un material de lucru, 
fise trebuitoare dezvoltării romanelor sale. In- 
timplări, simboluri, localități, personaje din 
aceste schițe se reîntîlnesc în cele trei romane. 
Schița „Trenul de 0,41“ cuprinde în embrion 
acțiunea romanului „Strada Lux"„ după cum 
nuvela de amploare „Iubește ziua de mîine" 
evidențiază atît veleitățile de romancier ale lui 
Petre Sălcudeanu, cit și o bună cunoaștere a 
vieții satului ardelean de astăzi. Dorind să 
scrie romane și, în fapt, să urce cu fiecare 
roman o treaptă pe scara valorii, Petre Sălcu
deanu n-a ajuns încă să stăpîneasca pe deplin 
priceperea sudării unor elemente disparate 
într-un tot unitar, esențial. Romanele sale lasă 
din cînd în cînd impresia că autorul a pro
cedat la alăturarea sau lipirea unor nuvele de 
sine stătătoare. Pentru ca această lipire să nu 
apară stridentă, scriitorul a încercat să umple 
golurile cu fapte, personaje, descrieri și dialo
guri, excesiv de numeroase, care însă nu toate 
sînt semnificative din punctul de vedere al 
demonstrației propuse de romanul respectiv.

ION MARIN 
SADOVEANU

mii ca școala, mai ales, nu apelează mai sistematic 
pentru nevoile ei, la acest izvor de cunoaștere intui
tivă pe multiple planuri.

Roman „de formațiune*, așadar istorie a formării și 
dezvoltării unei personalități, cu modelul în opere cu 
preocupări similare ale lui Goethe și Thomas Mann, 
Ion Slnlu este și oglinda vie, extrem de-mobilă a unei 
societăți, prin reprezentanții și spectacolele cele mai 
diverse. De obicei, narațiunile care-și propun să in
vestigheze aproape monografic procese formative au 
un cîmp relativ redus de desfășurare și excelează mai 
ales în sensibilizarea infinitului moral. Dar epoca cu
noscută de scriitor era prea mănoasă în fenomene de 
toate ordinele, pentru ca tehnica tradițională a Bildungs
romanului să nu sufere importante amendări. Cea mai 
însemnată constă în alterncirea problematicii specifice 
(treptele evoluției lui Ion Sîntu) cu planul mai larg 
al cronicii sociale. Trecerea se face aproape insesi
zabil, avind mereu in vedere eroul, prin extinderea 
treptată a sferei de interes sau numai de mișcare a 
acestuia peste noi suprafețe din realitatea istorică.

Dar mai mult decît o problemă de tehnica și for
mulă literară, interesează în această carte, semnifica
ția ei umană și, am adăuga, îndrăzneala de a ataca 
o probelmatică pe care, pină la Ion Marin Sadoveanu, 
scriitorii noștri, îie că au ignorat-o, fie că au tratat-o 
cu timiditate sau unilateral. In fond, chestiunea se 
pune așa : nu tot ce-a fost cinstit în această țară de-a 
lungul deceniilor de cinică și obraznică sfruntare a 
meritului, „de pe maldărul de bani“, a fost implicit 
și printr-un dat fatal sortit înfrîngerii, chiar atunci 
cînd insul în cauză, prin condiție socială, prin struc
tură temperamentală, ori datorită circumstanțelor vieții, 
a rămas departe de frămintările revoluționare. Există 
cel puțin o categorie, poate cea mai sensibilă dintre 
toate Ia mișcările generoase ale sufletului, capabilă 
să recepteze frumosul moral și să respingă urîtul, să 
definească în forme vii noțiunea de uman, despăr- 
țind-o de abjecțiune și ipocrizie, dezbrăcînd aparențele 
de splendorile de împrumut. Această categorie este 
a artistului și scriitorului autentic care, in ciuda vicisi
tudinilor, prin însuși faptul ca exprimă și se exprimă, 
nu poate fi considerat un învins, unul din acei eroi 
care îngroșau în literatura de pînă mai ieri, contin
gentul inadaptabililor fără ieșire. Acestei categorii și-a 
luat sarcina Ion Marin Sadoveanu să-i explice evolu
ția, să-i definească drumul, alegînd în acest scop un 
exemplar individual, întîmplător, nu cel mai comod de 
explicat, ceea ce, să recunoaștem,, nu e meritul cel mai 
neînsemnat al cărții. Tudor Vianu a spus-o bine : 
„Ion Marin Sadoveanu ne-a dat două curți grele de 
înțeles, nutrite de o întinsă și pătrunzătoare obser
vație a societății românești, în una din epocile cele 
mai interesante ale istoriei ei mai noi, si în același 
timp povestirea unei formații personale, în care mulți 
intelectuali și-au recunoscut propriul lor drum de viață".

Ion Sîntu este cartea formării acestui tip aparte de 
erou pozitiv din categoria de martori vigilenți ai vea
cului lor, care vor da seamă prin arta lor de tot ce-au 
trăit. E o carte cu atit mai densă și mai plină de sen
suri vii, cu cit meandrele, ocolurile nu sint scurtate, 
desprinderea eroului de mediul tiranic-burghez al vieții 
de familie nu se face nici cu ușurință și nici fără 
dureroase surprize, iar factorul sensibilitate — arma 
cea mat de preț a artistului — e o cucerire anevo
ioasă, la pregătirea căreia participă un număr uriaș 
de „mărunțișuri" larg detaliate în carte și reprezen- 
tînd pgqtfiIu 1 „-cel mai instructiv al ei.

Ultima creație a scriitorului, micul roman, Taurul 
mării (început în 1957, tipărit în 1962), evocare a vieții 
din vechea cetate pontică Histria (secolul IV î.e.n.) a 
pornit, se pare, mai degrabă dintr-o intenție cărtură
rească decît dintr-o necesitate artistică. Nu știm cum 
ar fi arătat proiectatul roman despre epoca lui Brinco- 
veanu, la care Ion Marin Sadoveanu începuse să me
diteze și din care probabil a și scris ceva. O-idee 
artistică vie, și nu numai preocupări de restaurare 
istorică pe bază de panouri sociologice, va fi avut în 
vedere scriitorul, de vreme ce însuși declara că ambi
ționează să atace un gen mai puțin uzitat în epica

PETRE 
SĂLCUDEANU

Cu excepția romanului „Strada Lux-, cele
lalte două romane reiau și amplifică tema nu
velei „Iubește ziua de mi ine", o temă deosebit 
de actuală, aceea a dezvoltării și întăririi cuce
ririlor obținute în socializarea agriculturii. 
Efortul pentru înființarea cooperativelor agri
cole de producție fiind un stadiu depășit, scrii
torul se ocupă de o fază înaintată a acestui 
proces de socializare, și anume de consolidarea 
unor victorii deja obținute, de formarea și 
transformarea conștiințelor în funcție de trans
formările sociale. Sezisarea noilor trăsături 
morale ivite treptat și abia perceptive, e o între
prindere mai dificilă care l-a solicitat pe autor 
și în care acesta a înregistrat succese remar
cabile. In ciuda multiplelor digresiuni inutile, a 
devierilor de la firul epic esențial, al aspectului 
nu odată stufos și obositor care diluează acți
unea, satul ardelean e recompus în liniile șî 
atmosfera lui caracteristică, de către un cunos
cător. Rămîn viabile citeva portrete literare, nu 
atît cele alcătuite cu o oarecare tendință către 
schematizare (cum ar fi ale președinților de 
gospodării, Vasile Baciu sau Zolovie, opaci, rău
voitori, vanitoși, individualiști, cu poftă de 

noastră, care ar reprezenta și o „roraiula de reînno
ire a romanului*, și. mai ales, de vreme ce, gîndind 
cu privire la problemele narațiunii istorice, el găsea 
prilejui să-și mărturisească respectul și admirația „In 
iața formulei realizată uluitor de către Thomas Mann", 
In Iosif și frații săi. Este sigur. In orice caz, că date 
aperceptive mult mai bogate l-ar fi stat intr-ajutor 
pentru a realiza această „operă de imaginație, cu puncte 
de sprijin in istoria realâ' a epocii brincovenești. Și 
că tocmai puținătatea $i unilateralitatea unor astfel 
de date menite să hrănească imaginația, constituie 
cauza pentru care Taurul mării ne apare ca o operă 
mult prea rezumativă si pe alocuri destul de uscată. 
Ea suferă, mai ales, de un defect destul de des inlil- 
mt în astfel de întreprinderi de reconstituire istorică 
(printre alții, la Slavici, in cele două încercări epice 
reunite sub titlul Din bătrlni}. anume acela al anti
cipă ni. ce ia în cazul de fața forma condensării pe 
spații infinitesimale a unor sensuri istorice care, pen
tru a se dezvălui șî preciza, au avut nevoie de durata 
citorva generații si chiar secole. Ne referim nu atit la 
tragedia Histriei — care putea mișca o imaginație de 
romancier, — aceea de a-și bănui sfîrșitul in timp, 
pe temeiul ivirii primelor semne grave de împotmo
lire a deschiderii spre marc (mutație geologică), cit 
mai ales la faptul că in mentalitatea și in acțiunile 
publice ale locuitorilor cetății, romancierul deslușește 
o precipitare de mutații de ordin social, desfășurate 
toate într-un interval de numai citeva luni și pe care 
naratorul abia le enunță, in liniile lor cele mai gene
rale. Din pricina aceasta, personajele sint doar schi
țate, psihologiile destul de sumare, accentul principal 
cazînd pe latura spectaculară, in cele mai felurite 
forme : răscoale de sclavi, mișcări ale populațiilor 
ținutului, adunări de meșteșugari, sacrificii religioase, 
orașul sub ciumă, piața, portul, cortegii, alergări de 
cai, ceremonii (printre care și un sacrificiu uman adus 
Iui Zamolxe, după cruda datină getică), adică — in 
fond —- tot ce ține de o arheologie înviată. Un bilanț 
și o dioramă arheologică — așa s-ar putea defini, prin 
urmare, această carte, cu rosturi mai mult pedagogice, 
care, ca orice dioramă, cumulează cu sistemă în pre
zentul clipei ceea ce natura și istoria au răspîndit cu 
prodigalitate pc suprafețe vaste.

Calitățile scrisului lui Ion Marin Sadoveanu sînt pre
zente și în acest roman, am putea zice că ele se dez
văluie din plin mai ales aici, unde au să umple si sa 
învioreze spațiul mut. Romancierul se vădește a fi un 
mare poet descriptiv și în același timp, un portretist 
remarcabil, care din citeva linii fixează o fizionomie : 
„Tanusa ascundea cu greu, sub o moliciune și un rafi
nament voit, trecutul său de bun călăreț și vînălor". 
Dar marea, îndelung verificata însușire a acestui artist 
al cuvîntului e de a plasticiza stări și procese morale 
subtile, de a comunica fine senzații de artă și de a 
caracteriza în formule memorabile ca niște peceți, 
folosind pentru aceasta o limbă sintetică, elaborată 
care asociază abstractele prestigioase ce coboară parcă 
din cronicari și din Nicolae Iorga, detaliului și gestu
lui concret : „A jefuit, a bătut si a schingiuit, după 
pofta inimii, ani întregi' — se spune despre un logo
făt de moșie (ion Slnlu). „Nici subliat, nici adincit în 
nici un fel, ca foarte mulți de prin mahalalele Bucu
reștilor, primise pe buruiana sufletului un fel de ifos, 
de exagerată simțire și prețuire pentru sine însuși". 
Sau : „Smikros, care avea o conștiință subțire și uscată 
ca o piele pusa la tăbăcit și o minte isteață numai pe 
legături scurte, intrigi și zîzanii, nu mai resimțea din 
cele întîmplate decît bucuria ca scăpase de frică și 
de primejdie’.

Ceea ce se observă la prima lec
tură a revistei de la Bacău este nu
mărul mare de apariții în cimpul 
ei liric. (Preocuparea redactorilor 
in această privință este desigur po
zitivă, fără să fie însă o particula
ritate proprie doar publicației mol
dave). Aproape că fiecare număr al 
revistei ATENEU acordă, cu gene
rozitate, poeților din regiune și co
laboratorilor — poeți din alte regi
uni. rubrici divers intitulate sau 
pagini integrale, numite generic, 
Coloana poeților tineri, Jurnalul fe
telor, Ars poetica, Lirice, Versuri 
ș. a. Deasemenea, se acordă și cite 
un profil „poetic" — detașat la vre
mea potrivita din coloanele de po
eți locali — și însoțit de fotografie 
sau de caricatura cvasi-psiholo- 
gică.

Ceea ce se observă tot la prima 
lectură este cantitatea impresio
nantă de versuri gratuite, lipsite 
de sensuri profunde, de originali
tate distinctă, lipsite de — nu se 
poate spune altfel — adevărată 
poezie sau — în. „estetica" arghe
ziană, — de harul liric.

Există evident în orice revistă un 
coeficient de toleranță pentru „jo
cul" de valoare al versurilor publi
cate. Dar mărimea acestui coeficient 
depinde în primul rînd de gustul, 
sensibilitatea, priceperea și discernă- 
mîntul literar redacțional și în al 
doilea rînd de cel al cititorului care 
are doar libertatea să-1 accepte sau 
nu. In cazul Ateneului, coeficientul 
de care vorbim pare sa fie arbitrar, 
imprecis, permițînd cu prea multă 
ușurință apariția poeziei abil simu
late, cantitatea versificației pe teme 
minore, copleșind, firesc, și poeziile 
izbutite. Deși rare, ele aparțin de 
obicei unor poeți cu o vocație ce se 
arată deocamdată structurală. (Ovi-

CORNEL REGMAN
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Sfirgit de veac in București, roman (reeditare). 1955, 

1962. Cu un cuvlnt înainte al autorului ; Despre în
ceputurile și întocmirea acestei, cărți, datat București 
1955, februarie ; Ion Sîntu, roman, 1957 ; Taurul mării, 
roman, 1962.

Alte scrieri : Romain Rolland (Col. S.R.S.C.). 1955 ; 
Intre treent și prezent. (Pe marginea alegerilor de 
azi), 1957 ; Viciu și virtute. Piesă în 9 tablouri, după 
Cousîne Bette de Balzac, 1957 ; Sistemul celor 24 de 
sori (Col. Povestiri știlnțlfico-fantastice), 1959. De 
asemenea articole, eseuri, conferințe, cronici, pre
cum și numeroase traduceri din literatura universală.

Interviuri, mărturisiri literare : De vorbă cu Ion 
Marin Sadoveanu (interviu realizat de V. Râpeanu), 
Gazeta literară, IV (1957), nr. 50, 12 decembrie, p.l.. fi ; 
Note de șantier literar. Gazeta, literară, IX (1062). nr. 
27, 5 Iulie, p. 6 : Interviul nostru tu Ion Marin Sado- 
veajnu, Contemporanul, nr. 25, 21 iunie 1963, p. 3 ; Dr 
vorbă cu Ion Marin Sadoveanu (Interviu realizat de 
Petru Vintllă), Luceafărul. VI (1963). nr. 13. 22 iunie, 
p. 3 ; Cu Ion Marin Sadoveanu la 79 de ani (interviu 
realizat de G. Cuibuș), Tribuna, vil (1963), nr. 28, 
11 iulie, p. 6.

SCRIERI DESPRE (selectiv) :
Ion Sîntu : Paul Georgescu. în voi. încercări critice, 

II, 1958, p. 221—228 ; Radu Popescu, Contemporanul, 
nr. 1, 10.1. 1958 ; Savin Bratu, Gazeta literară, nr. fi si 
7. 6. II și 13. II. 1950 ; Radu Lupan. Viața românească, 
nr. 3 1958 (a se vedea și nr. 7T955, despre romanul 
Sfîrșlt de veac în București) ; N. Barbu. lașul literar, 
nr. 4/1958; Radu Enescu, Tribuna, nr. 15, 12. IV. 1956...

Taurin mării : ion Hobana, Scîntela. nr. .1612. 
<1. VIII. 1962 ; Eugen Simlon, Gazeta literară, nr. 32,
9. VIII. 1962 ; Paul Georgescu, România liberă, nr. 5552, 
19. VIIJ. 1962 : Eugenia Tudor, Viața românească, nr. 
5,1963 ; C. Ungureanu, Scrisul bănățean, nr. 1 19fi:i

Ion Marin Sadoveanu Ia 78 de ani : Tudor Vlanti. 
Gazeta literară, nr. 26, 27. VI. 1963 : Șerban Cioctilescu. 
viata românească, nr. 8 1963 ; Leon Baconskv. Steaua, 
nr. 8.1963.

La moartea lui Ion Marin Sadoveanu : Paul Geor
gescu, Gazeta literară, nr. 6, 6. II. 1964 : Romul Mun
teanu. Luceafărul, nr. 4, 15.11.1964; Mihai Ralea, 
Steaua, nr. 2.1964.

Articole și studii de ansamblu despre scriitor : Leon 
Baconsky, Steaua, nr. 5'1958 : S. Damian, Prefață la 
ediția Ion Marin Sadoveanu, Sflrșlt de veac în Bucu
rești. 1962, p. V—XIII.
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avere, sau ale secretarilor de partid Marin 
Gîmbuțan sau Lică, întruchipări formale de 
principii și calități partinice), cit mai ales cele 
ale unor personaje cu o evoluție complexă, une
ori sinuoasă, alteori compunînd linia unui 
destin tragic. Astfel Ion Șuștăruțu e o sinteză 
a celorlalte personaje, risipite prin schițe și 
care mărturisesc preocuparea scriitorului față 
de o trăsătură caracteristică a epocii noi, răs- 
frîntă în planul psihologic : recuperarea, tre
zirea demnității umane, redescoperirea eului. 
Ion Șuștăruțu e ruda spirituală a lui Ilie 
Barbu, eroul lui Marin Preda, oameni pentru 
care lipsa de pămînt însemna, pînă la cooperati
vizare, umilință, sfială, supunere, și care azi 
se simt pentru prima oară „oameni". Intere
sant e personajul Ștefu Varlaam („Săptămîna 
neterminată"), activist de partid care redevine 
la rindul său „om“ adevărat numai după ce 
legătura cu viața satelor și practica vie în 
mijlocul oamenilor îl fac să-și înțeleagă vede
rile politice stîngiste și să renunțe la generali
zări și schematizări pripite și false.

Judecat în întregimea lui, romanul „Strada 
Lux" apare cel mai segmentat, firul epic prin
cipal fiind înecat în detalii secundare, încîlcite. 
abandonate pe parcurs. Numeroase personaje 
intră alternativ în atenția scriitorului, fiecare cu 
„istoria" lui, dar dispar rapid, nelăsînd nici un 
gol, tot așa cum prezenta lor nu adăugase nimic 
calității și profunzimii romanului. Destinul fie
cărui asemenea personaj efemer este, de fapt, 
o schiță în germene. Am subliniat la început 
disponibilitatea scriitorului pentru genul scurt, 
nu pentru că l-am socoti fără suflu epic, ci 
pentru că este mai familiar, pare-se. cu mijloa
cele de compoziție ale schiței și nuvelei.

RODICA FLOREA
SCRIERI :
Cartierul muncitoresc, 1950 : Iubește ziua de miine,

1960 ; Front fără tranșee, 1861 ; Strada Lux. 1962 ; 
Vreau să trăiesc, 1964 ; Săptămîna netermluată, 1965.

SCRIERI DESPRE :
Matei Călinescu, Gaz. lit. 6.II.1961 : Eugenia Tudor, 

Viața rom. 2T961 ; I. D. Bălan, Luceafărul. 1 mart.
1961 ; G. Dimlslanu, Luceafărul, 3.1961 ; Lucian Dum
bravă, lașul literar, 12/1961 ; George Gană, Contempo
ranul, 1 Bept. 1961 ; Ov. S. Crohmălniceanu, Viața 
rom. 10/1961 ; V. Mlhai, Steaua 7,1961 ; Gh. Achiței, 
Luceafărul, 15 Iul. 1961 ; Liviu Călin, Viața rom. 
5,1961; S. Damian, Gaz. lit. 8.VI ; D. Micu, Contemp. 
14 dec. 1962 ; A. Vrînceanu, lașul Ht. 1/1962 ; Paul 
Georgescu, Rom. lib. 25 dec. 1962 ; C. Regman, Viața 
rom. 3/1063 ; Dinu Vrancea, Steaua 1-1963 ; Gh. Dlmi- 
sianu. Gaz. lit. 7.II.1963 : Stancu Illn. Luceafărul, 
1 lan. 1863 : Ion Lungu, Tribuna, 17 ian. 1863 : D. So
lomon, Scînteia, 31 ian. 1963 ; George Munteanu, Con
temporanul, 12 martie 1965.

din Genaru, Sebastian Costin, Elena 
Cătălina Frangati, Dumitru M. Ion. 
Ion Chiriac, Radu Cîrneci etc... 
Nume dealtfel afirmate cu precă
dere în paginile altor publicații). 
Privind mai în adîncime, am ajuns 
Ia concluzia că eclectismul poetic ivit 
în paginile revistei se explică prin 
frecvența erorilor de gust artistic 
și de cultură estetică ce stau în spa- 
iele versurilor tipărite. O retrospec- 
1!vă a ultimelor șase numere, ne-a 
ir -czvat surpriza înregistrării unei 
antologii a g.”eșelilor de selecție. A 
încerca acum evidențierea lor di
dactică cu apeluri la teoria și prac
tica literaturii ni se pare o substitu
ire inelegantă de cunoștințe. De alt
fel. stadiul destul de scăzut al c?d- 
genței care a prezidat trimiterea 
poeziilor la tipar va reieși, convin
gător, prin utilizarea citatelor. Va 
reieși, de asemenea, mai evident și 
zestrea critică pauperă ce n-a per
mis redacției să deosebească ima- 
gismul prozaic de poezia reală, re
țeta tematică de versul spontan 
păstrînd încă în el tiparele calde 
ale emoției cognitive.

Iată o versificație pedestră, fals 
patetică. încheiată cu binecunoscu
tul final apoteotic: „Escaladez îm
preună cu ciocîrliile bolta înstelată' 
pe vîrsta fragedă a kilowaților / și 
mă uimesc de farmecul luceferilor ' 
ce-mi ard privirea, i ... 1 Mă aplec și 
dezmierd . rouă crizantemelor îm
bobocite, i a celor douăsprezece 
cascade de oglinzi. / meșteșugite în 
jos și-n sus / pe făgașul zbuciumat 
al plutelor. > Brațele-mi desfac 
ca-ntr-un evantai, l unduind fal
duri de beton și-oțel / ce mărginesc 
Ceahlăul cu Șiretul, / într-o subli
mă înfățișare a ecoului. / ; Simt 
cum vibrează inimile îndrăgostiți- 
lor ' și-ascult chemarea solemnă a 
simfoniilor / timpului nostru grăbit 
și dens". (Teodor Hostiuc — .£cou“; 
nr. 5 1965). Pe gabaritul acectui mo
del declarativ se exersează și alte 
condeie (Ion Beldeanu „Țapinarii’' ; 
nr. 5 1965 : Ion Potop in — ..Lumină^, 
nr. 3 1965: George Suni. „Patria", nr. 
2 1965). Bineînțeles nu lipsesc din 
structura lor nici gesturile gulivc- 
ricne. Iată alte exemple, conjugind 
gratuitatea cu improprietățile de 
expresie, mimarea unor modele ilus
tre cu rimarea cea mai pură. Deo
camdată, și una și alta, in versuri 
ă la Ion Barbu : „Pădurea s-a des
prins de-al iernii vaier. 3 Osmozele 
cintlnd deschid ecluie. Ies mugurii 
prin scoarțele ursuze ' și-atirnă-n 
crengi — al leagănelor baier. /

S-au limpezit în timp dureri con
fuze. Senin deșir al gindurilor 
caier. Dor de săruturi pîlpîie în 
aer, și vintu-i plin de arzătoare 
buze’ etc... (Ion Grezia — „Totuși 
incert" nr. 5 1965) sau o „poezie" â 
la Ungaretti — Quasimodo : „Ulti
ma umbră sînt frunzele înseși, t 
Ultimul soare / e golul de ramuri-. 
(Ion Lazu — „Copaci îri toamnă- 
nr. 5 1964) ; sau, încă o „poezie cu 
profunde sensuri filozofice și etice": 
..Ploaia dansează în altă ordine / 
silabele numelui tău" (Ioanid Ro- 
manescu. — „Dor", nr. 3 1965). Mâ 
întreb : pentru ca atari compuneri 
să nu apară, era nevoie de multă
expenență publicistică sau de nu
știu ce rafinament artistic ?

Dar, odată trecute cu vederea de
către redacție, improprietățile me-

OCAZII LIRICE
IN REVISTA „ATENEU"

părinte, poemul-dinamita / folositor 
ca pîinea și ca sarea", „ieșim în 
stradă și-nflorim sărut / arborii 
mari sub care am crescut", „sculp- 
tează-mă din stînci de primăvară l 
pînă-ți voi suda imnul de mîine", 
„noi să luptăm, să-i urce pe araci / 
de cîntece i garoafa fără moarte"), 
— vor fi admise cu aceeași galantă, 
și poeziile ori versurile de-a drep
tul hilare : „Nu uit în veci pe-acei 
ce mă crescură / și din nimic m-au 
închegat făptură"... (B. Munte, — 
„Bucurii", nr. 2/1965), sau „cumpă
nind în mîini entuziasmul lumii / 
și, pe creștet, mugurii din veac" 
(Constantin Th. Ciobanu, — „Poe
tică", nr. 1/1965), sau, de același, o 
chemare pentru iubită : „Aruncă- 
te-n pară la mine, / să arzi fără 
scrum / și să te stingi fără să mori"; 
iată însă și reciproca feminină a a- 
celuiași sentiment : „Dt ce m-ai 
chemat / într-al dragostei tale pa
lat / Și-ai aprins / Dinadins / Ui
mitele lustre / în adîncuri lacus
tre / Scînteind ? / Făptura ta ca un 
Pind / Mă îngenunche / Muche pe 
muche i Sălbatică, ninsă. / / Flacă
ra mea învinsă / Se-ndoaie / In 
ploaie / In vînt / în pămînt !“, 
(nr. 3/1965. — „De ce m-ai chemat", 
de Constanța Rușca, prezentă în 
grupajul „Jurnalul fetelor" care 
reușește în multe privințe să fie un 
admirabil jurnal de alcov, agremen
tat cu chemările și refulările vîrs- 
tei) ; alt exemplu în care iubirea 
înseamnă automutilare : „Dacă mîi- 
nile mele-atingîndu-te / ar tresări. / 
aș pune să mi le taie ; / dacă pri
virile mele-atingîndu-te / s-ar a- 
buri, / le-aș face scrîșnind să se-n
doaie ; / daca buzele mcle-atingîn- 
du-te / s-ar înflora / le-aș face un 
șipot de singe" ; și, în sfîrșit, ulti
mul din categoria enunțată : „Pă- 
mintul patriei mele e ca un trunchi 
de copac uriaș / Din care nu m-am 
desprins niciodată... / Un trunchi u- 
riaș cu crengi fără număr și ra
muri / Pe care eu sînt mugurul / 
Cc surîde jucîndu-și splridușul de 
aur in soare". (Haralambie Țugui — 
..Pămintul patriei", nr. 5/1964). Din 
păcate, exemplele ar putea fi con
tinuate, deși e greu de ales pe cele 
mai tipice pentru fiecare categoric 
de „greșeli". Ne oprim însă aici, 
pentru a face o altă constatare pri
vind ansamblul producției lirice din 
cele șase numere ale revistei.

Poeziile publicate au la bază idei 
mărunte ori altele mari, reluate 
mărunt. Cu rare excepții, n-am în- 
tîlnit printre ele măcar citeva din 
semnele cia- o alo vocației și ale per
sonalității. Semnele aparțin mai de 
grabă versificației plate (cum cred 
că reiese și din puținele exemple 
de mai sus), indicînd un anumit 
plafon mediocru, poate, pe nedrept, 
de cîte ori e vorba de provincie, 
denumit provincialism. (Cred mai 
de grabă că expresia este un eufe
mism). Lipsește elanul cunoașterii, 
receptivitatea intimă la marile teme 
ale contemporaneității, lipsește, mai 
ales, pentru tipul obișnuit de poezie 
publicată, energia afectivității liri- , ț><;. 
ce — atît aceea necesara în punctul 
inițial al conceperii lirice, cît și ace
ea din punctul final al receptării.)1 
Cauza acestui nivel trebuie căuta- 1‘ 1 
1:i — pe lingă carențele reliefate 
mai sus — arbitrariul, exigentă 
slabă etc.... — și în configurarea u- 
nui cerc îngust de idei și motive li
rice, a unui univers poetic egal în 
toate grupajele. El poate fi dedus 
și din faptul că. vehiculînd un nu
măr scăzut și uneori vetust de me
tafore și „subiecte", poeziile par a 
fi scrise sau rescrise de o singură 
persoană. Fără a mai indica sem
nătura, cităm dintre mijloacele de 
expresie care circulă cu precădere 
de la un autor la altul, de la O edi
ție la alta. Recuzita îmi pare astfel 
prăfuită, rămasă din etape depășite 
de lirica noastră. Cîteodată chiar se 
suprasolicită și tropii lui Labiș. Tn 
aceste condiții, poeziile, metaforele, 
nu mai sînt altceva decît simple 
clișee : ..galopul mugurilor", „trupul 
femeii căreia-i cresc mugurii umeri
lor". „cînd mugurii noi bateau în 
geam", „să-l înmugurească în cald 
de aprilie", „curg la fereastră mu
guri șiroaie" : ..dangăt de lumină" : 
„pletoasă în timp cărarea m-abate“. 
..vîrstele mele frumoase și rare", „se 
desprindea o vîrsta. un cer uitat în 
iarbă",... „zidindu-și. grele. în tru
pul meu. / cercurile", „cercurile a- 
nilor . s-au înscris în trunchiuri / 
unul/ încă unul, și încă unul"..., 
„cum veri fecunde-n cercuri de co
pac".; „și oamenii sub stele cum se 
cioplesc — statui", „inverselor statui 
de stalactite", „steaua mea e o sta
tuie de zee“ ; „cărarea mea s-a o- 
prit în luminișul pădurii ' și a luat 
foc" ; „strigăt. repetat prin răscru
cile vîrstelor" ; „sînt lacrimă de 
soare / sînt mugurii verzi", „ape 
străine se-necara în ea /, uitîndu-și 
vîrstele"... „considerîndu-ne statui", 
..ai lăsat în dalta ploilor meștere / 
statuia ta scundă". „îmi dau seninul 
lor verde, statuar" ; „sînt cunoscu
tele mele cărări", ..în noi reșițe și 
hunedoare", etc... etc...

Dacă am recurs în general la un 
mare număr de citate pentru a ilus
tra una sau două din categoriile de 
erori, am făcut-o și din nevoia de 
a transmite o impresie mai pe viu, 
din spiritul și atmosfera poeziilor 
din Ateneu. E de notat că aici pro
vincialismul — ca să nu folosesc un 
termen mai precis — a început să-și 
facă apariția în paginile revistei. 
Soluțiile pentru înlăturarea lui sint 
diverse. Una însă o amintesc to
tuși, fiind evitată prea sistematic. 
Ea constă în publicarea poeților cu 
prestigiu stabilit și a promisiunilor 
autentice. Căci în publicistica lîte- 
rară, politica porților închise, mai
ales pentru o revistă din regiune, 
la început de drum, nu este totdea-
una cea mai indicată.

taforice (de felul : „și ninge cu clo
pote peste visele lor", „iți datorez, M. N. RUSU

N. R. — In legătură cu articolul „Peștele cel mare sau probleme edi
toriale", redacția noastră a primit o scrisoare din partea tov. I. Meîțoiu, 
a cărei publicare sîntem nevoiți să o amînăm din motive de spațiu.



GeorgeCălinescu
■
EFIGIE

FIȘE
DE ISTORIE 
LITERARA

DEBUTUL 
POETIC

Ceea ce se observă numaidecit în 
poeziile lui G. Călinescu, din Univer
sul literar, Sburâtorul. Viața literara 
si Sinteza ; este atracția constantă a 
autorului spre enorm, spre grandios, 
spre spectacolele naturii dezlănțuire. 
Că de aici s-ar li putut infrezar li
rico de mai tîrziu a poetul™- e, des>- 
gurf problematic. Incontestab insa, 
debutul poetic, situat la sfirșitul anu
lui 1926 și în prima jumătate a otu- 
lui 1927, conține in forma ~
niile directoare ale liric testers

Prin decembrie 1926. poetul »*ee- 
venfo cenaclul revistei Sburotor-„ 
daK prima poezie. Nova m ~ qo- 
porcii Beatrix, o publica în Owm 
literar, tir. 6M9 decembre 1926,

CRITICA 
DESPRE 
„BIETUL 
IOANIDE“
— CÎTEVA CITATE _

Descoperim uneori In isioii« d
fenomene negative, din fninwr'*. cl- 
rora se pot trage invllAmini- In mc!*’} 
de fenomen a fost reacția criiicTi faU •* 
„Bietul loanide' de G. CllteaML

Ochiul egal al spectatondm . .tc 
terare distinge patn sau daci lai* 
destul de bine deosebite intre ete 
șirul de ecouri pe care Ortaa iui G 
Călinescu le-a deșteptat la critica ~~~ 
tră. Exemplul este rar. latr-ae iumtui 
deceniu romanul Iul Clllaaan a foa>

UNIVER
SALITATE 
SI 
CREAȚIE

„Facilitated domina-Uă' <1 iui G. ( >- 
hnescu a fost unlsersalitalea spiritului. 
Dar această trăsătură, prin multilaterali
tate, e refractară in așa grad schematiză
rilor lui Hippolyte Taine, incit prefe
rințele marelui dispărut m?rqeau căite 
reconstituirea densă, sistematică si su
culentă a operelor de către Sainle 
Beuve sau către condensarea fulgurantă, 
luminînd noi drumuri a impetuosului Al
bert Thibaudet. Universalitatea spiritului 
lui G. Călinescu nu avea nimic din ae
rul ostentativ, de uzanță enciclopedică, 
era organică și se manifesta prin inten- 
sn trăiri* a unei infinități de emoții. F>e 
că !$i apleca fruntea asitpra lui' Voltaire 
sau CoOHchi, fie că își sena monogralii- 

saptămînal redactat atunci de Per- 
pessicius. Gestul semnifica o anumi
ta independentă și Lovinescu, cir
cumspect, îi înregistrează prezența în 
buletinul redactat pentru revistă, nu
mai de două ori în decembrie și o- 
prilie anul următor, deși alte publi
cații, în aceeași perioadă, îl semna
lează aproape săptămînal în cenaclu, 
alături de Ion Barbu, Camil Petrescu, 
H. P .Bengescu, f. a.

A doua poezie apare la 22 ianua
rie 1927 în Viața literară, unde deți
nea, începînd cu data de cincispre
zece ale aceleiași luni, rubrica Lite
ratura străină. Abia în februarie ș» 
martie, paralel cu colaborarea ia 
alte reviste, dă la iveală in Sburăto- 
rul două poezii și cîîeva recenzii.

încărcate cu grele rezonanțe, ver
surile câlinesciene, din Nova mihi 
apparuit Beatrix, transmit fiorul spa 
mei apocaliptice. La marginea pă
durii „cu inima de-a Ei dorință piind", 
poetul așteaptă apariția mistertaaso 
a femeii. „Din patru părți de zare', 
cerul se acoperă cu oceane de pă
sări ațipind fiifiietoore', ^intr-un 
■ef de s'ovd, ca frunza^? ovzdec 
H jwf „chiporo&i 
•Sarici si vltfK»- iwtf

crapi- co eoJz ■ de c sfe-
eo cw Iwnnm pe furie de
ttrtirrrig «m 4» -ggti tf rr
podurile »*•* cuptine de co**^t* - 
.Pădurea Oul i rv* re
bătuta ae-c lăuntrica 4u^#wxj 
furxA/rHe Hipât uraf «M Qr «r- 
bwnle su-erp p t””o

t -Aa wi tnt« «a »wte-
*ar• • rrtesrw

•vaa 04 Aa» pa aaaa» • «■
rA

romamte. immmiiv cioMcek. 
nsntemple rateten ctetoăiie de voacpi, 
bSt Samtepteati, ci Milei liderilor Bi- 

Neg'" dte Breeov seraficele dan
iele colorate ale miteetinler becovfaseee. 
hs exersa la vioară, acempaaiat de tn 
■urile zvăpăiate ale camarteeL sau fetră-. 
.a. ia fata geamedlui si a vopeelelor, zb 1-
< ’1*11111 caedid al icnaarekei pe glajă. G
< ăliaescu punea aceeași aprigă pasiune 
desotind o fascinantă dăreire aelimitată

Ca astfel de fire, pomi măreț al spi- 
r-lalai lui G. Călinescu. înălțat dm soln* 
reminder, ca al eroilor montjgrafiilor 
--«ie Mihai Ejeteesce fi Ion Creangă, nu 
pst&a să ne cuprindă In brațele ramuii- 

to: ce umanitatea a dat mai bun 51 
mal înalt In artl. literatură st qlndlre 
Der adierea culturii de oriunde, trepldlrtd 
eoltan. rhoaun românește, filtrată prin ex- 
f*erien|a milenară a tristeților «i bucu
riilor popcruihl nostru din care C. Că- 
I-neecu a crescut, pe care l-a iubii, !-a 
înțeles și căruia i s-a dăruit.

Contemplator neobosit al matelor ca
podopere ale arhitecturii si picturii uni
versale. G. Călinescu era refractar cu
noașterii palîae a literaturilor prin inter
mediul Ira dure iilor, sau a celei cu ghid 
oferite de istorii literare. Ca eminent 
student la Facultatea de Litere, tînărul 
s-a atașat de profesori distinși ca Charle*' 
Drouhet $1 Ramiro Ortiz, pentru ambii. 
păstrînd totdeauna o caldă gratitudine.' 
Urmlndu-și studiile, nu a fost numai bi
bliotecarul seminarului de italiană, dai 

cel mai zelos cititor al bibliotecii, po
sibil singurul căruia 1 s-a nlrut mică.

G. Călinescu concepea existența unei 

trunchiurile grele părură că se 
smulg din rădăcini și se fi râie 
troznind prin mărăcini'

Apariție (Sinteza, nr. 3-4, iunie-.u- 
lie, 1927, p. 22] dezvoltă cu ușoare 
influențe barbiene, aceeași viziune 
apocaliptică, privită de asfd-dafd cu 
ochii omului modern : ^AAă voi sirr.n 
cutremurat / ca un plop de-org<nr 
prin care trece viatul ■ și-mi va răs
punde nesfrigat pămlntui * ;ar cgrvi 
se va stinge turburat*. Poe*v« inte
grează ariei observației, orizontul 
Pe cerul albastru jaștir- de păsate 
albe se vor stringe de-asupro tocu
rilor prefâcure-n singe și vor codec 
cu limbi de. flăcări moarte' £ reți
nută destrucția așezărilor urbone jj 
spectacolul grandios oi incenddlpr 
vegetale. Atunci abia, „peste smircuî 
gras de tină', purificat prin foc î 
singe, se va revărsa o spw"j de 
aur, imagmeo noii lumi fund 
na’ă cu sfingdca cu core o v#dea_ 
vechii ou*or> de irtoo ■ : JDe-asuorc 
e< — basilica! tezaur — «T*vxja~*a- 
*o pînxă grea de ou' cu poiirue' 
olbaștri p pdum cu nouri ie
șind d>n voooc- D*eew= -?*■-* 
croaiâ cdoe - “ *
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htnatnri mondiale nnw^a. îndivimtodc. 
dar pariind semnele ftistinriive ale dHe- 
ritelor popoare si ale apoolor la oaie a 
foit cranii. Dacă sUpteven literaturi 
naționala etee o poartă spre cunoașterea 
acelei universale, însușirea acesteia din 
urmă pentru G. Călinancu. insemna 
imensa Iradiere spectrală, caforind pu
ternic si vita monumentele noastre lite
rare. Isteria literaturii române (Bucu
rești. 1941). e un strălucit exemplu pen
tru buna corelare a opeielor noastre cu 
acelea ale altor popoare. Nu ostentația 
ornamentației pedante, nici dorința (P* 
care profesorul o repudia) de „a des 
coperi* In mod arbitrar surse livrești o 
populează cu nume străine, ci încadra
rea in circuitul universal al literaturii

Aria de investigație a literaturii uni
versale, pentru G. Călinescu era inepui
zabilă, preferințele merqînd către litera
tura Renașterii și, mai ales, acea realis
tă, A iubit mai mult pe marii creatori, 
li erau foarte familiari Balzac, Goethe. 
Hugo. Shakespeare, Voltaire, Tolstoi. 
Flaubert, Dante, Stendhal, Cervantes. Boc
caccio, Cehov, Moliere și Dostoievski. Nu 
a ignorat Insă n’mic din tot ce consti
tuia fenomen literar în străinătate, de 
la teatrul elin pînă la Paul Valery, An
dre Gide, sau canțonetele populare pe 
care meșteșugarii francezi le cîntau. 
Grandioasa și istovitoarea pasiune cu 
care in anii 1945—1947 a citit întreg se 
colul al XVlII-lea francez, plnă la ultimul 
poet sau moralist oricît de mărunt, ră
tăcit în biblioteca Academiei, era zgu
duitoare.

G Călinescu nu a frecventat literatu
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Da priaui (dieaone la« •. >-.-'6 M*a 
►■•.«•a cu bh «rticol de»trfc ..S<rr 
R»e<n’ in Viata raBlaească 9 '.®*a 
«Mie notează că „Bietul ioam^a* • 
a «*ML «I • MlMU» »
jwetiata. ca ăewiekirea că amarai c 
s^dccttv, iaclatat 4e eroel Ui peteci 
pal ii paaegrfnd»-! gras $1 ca vervă pc 
raflaltL lac ere a rea 4e a crea erai ta 
aiara acaalal aaivers sobiectiv (Teda- 
r«L Gavrilcea, Pica], di rezultate aee- 
■ire la coHpara|ie ca portretele.

Această părere este intereMUld 
atari in care luminează o latură a 
peraaaall11|ii lai Marin Preda. Narecep- 
' vitatea anul creator la operele unora 
dbc cestemporani se poate explica. Ir 
■•esecea cașuri, criticii i se cade să 
empareze polemica si să separe obser- 

vatiila jaite de exagerări.
■adn Popescu într-o triplă cronică, ir 

Caateasparaaal 17—38—33 i960, se arată.

ra universală In vederea unui scap limi
tei. cum ar fl alcătuirea unor studr 
.Nestăvilita si sublima se ie de curmași - 
re și de pătrundere multilaterală a feno
menelor vieții prin artă se confunda cu 
însăși existența aceluia care pe patul în
delungatei suferinți finale răsfoia, ală
turi de ultimele sale corecturi, cărțile și 
periodicele abia apărute Relativ puține 
le studii publicate despre literatura uni
versală, reprezintă doar citeva trepb* 
care duc spre uriașul Iui laborator inte
lectual și senzitiv. Impresii asupra llle- 
ratxril spaniole (București, 1946) va fi 
lotdeauna un model de interpretare de 
către un român a unei literaturi străin- 
văzută ca o sublimare artistică a gustu
rilor, moravurilor, a stărilor economico- 
sociale și a intemperiilor istorice. Stu
diile Horațiu, fiul libertului : Torquato 
Tasso, Cervantes, Lev Tolstoi, P. Cehov, 
Ovidiu, Dostoievski, Ibsen, reprezintă o 
galetie de tablouri originale filtrate prin 
optica experienței noastre istorice, socia
le și literaro. Atît aceste opere cît șl 
vasta lectură necomunicată cititorilor, 
dar sedimentată in zăcămintele tainice 
ale omului de cultură, sînt mărturia a-* 
celei profesiuni de credință la care, de 
nenumărate ori, G. Călinescu sO referea 
verbal și care în prefața cărții despre 
literatura laniolă era concretizată în fi
rește cuvi e : „Nu poți sta de vorbă 
despre Cor icbi cu cine nu știe recita 
din Petrarcj. Istoricul literar nu e numai 
un erudit care urmează a se tin? în cu- 
>«nt eu materialele disciplinei lui, cl un 
artist interpretatnr. Organul lui- țpeeptiv 
trebuie mereu exercitai. Asa precum 

preocupafiuni poetice — răspunde 
poetul într-un interviu acordat Iul I. 
Valerian In Viață literară din aprilie 
1927. Le-aș numi glume, poeziile 
mele, dacă prin aceasta nu aș aduce 
vi ea atingere chiar revistei dumitale 
care mi-a publicat ceva*. însă exage- 
ra. Prin noiembrie mai publica ver
suri. iar peste un an, debutul poetic 
va li explicat drept o treaptă nece
sară în formarea propriului spirit 
critic : „E cu putință oare ca un cri
tic să prefuiască în intima ei vibrare 
sonoritatea unei coarde a cărei undă 
--a gindif-o ? Oare înțelegere nu în
seamnă tacită recunoaștere că în îm- 
o'ejurdri de spirit asemănătoare 
ne-am fi exprimat la fel ? De 
cite ori căutăm să prețuim un lucru, 

aducem mental în starea de a 
aărea o virtualitate a puterii noastre 
c-eotocre. Cînd judec creez. Cînd 
am ajuns Io această convingere, om 
cevenit poet. Am devenit nu din sim
plă hofârire a spiritului, ci fiindcă 
ai ce Eu își caută o expresie în chip 
firesc. Trebuia așadar s-o caut în fan 
asia mea, pentru ca negăsind-o, așa 

cum infimul meu simț de frumos o 
cetea, s-o recunosc apoi în fantasia 
a*‘ora. Trebuia să fiu un poet rău ca
■ â devii un crtfic drept*. (Ascensiu- 
-- GrMi rec nr. 5, mai 192B, p. 193).

Di ocas' debu' C&l-escu
ra ’t^cmde vo'um-jf de Poem (1937' 
—j—O' î’w-0'0’a aetemitos. publicata
- Sbj'a*orui, căreia ii vo schimba

■ ■ . ui Melancholia.

ION BAIU

diripotcită- iui-.ntat de ..bcrinul negru' 
Ceea ce împiedici sa ’ susțină ca

Bietul foa rde". are, datorită construe* 
: • ..in fas’-ie de albină* o cuprindere 
□aca ingmu. care duce la limitarea 
■deoiajică.

\cest articol si un altul dc D. Micu 
K lata lomăaească 8/1960] — probabil 
c*J mai serios si decent lucru scris deș

te . Bietul loauide*, in epocă — il re- 
va'il pe Hpria Bratu care, in Viața lo- 
■ăaească 12 1960. intr-un uriaș mate- 

susține Îngrozit câ a postula n>i*
lAiM âfatre «caste doxl romane si a
..marc*- p« Se altâ parte intr-un chin
!>■' «votati* ■oal roman ca un pai
inaiute, ca un progres de la inferior la 
«aperier la toate aspeclele lui fanda- 
■eulalu (ti 90 log ir, ideologic, procedee 
iliHalicel, duca la primnl riad, indirect, 
la • reconsiderare apologetică a „Ble- 
tnlni laanide* -. (Observați acest șar
mant ..duce In pnnaul rind, indirect' I) 
A auMiuia la primul riad continuitatea 
dintre cele două volume, socotlndu-M 
tu mod ofal. ca o expresie a „origina- 
HUUI'. «a aHlndu-se la același nivel de 
rMiliare. nu paate te ducă declt la 
taataib.

$i Gazata IMerard a deschis o discu
ție in țnrul . Bcrinnhil negru", astăzi ne- 
*Dut de împietrită ti fastidioasă In acel 
Wacle laud care e cnlăctia revistei pe 
1900. Ie<ina • clipă atenția intervenția 
lui Titus Popovici. neaMlțumit de felul 
cum pune G. Cillnencu problema inte- 
lartMhler deneinsi din clasele exploa
ta tenie

Anal trecut tete. receptivitatea tată 
de .Jhetu! loanide* a crescut S. Da
urian a publicat un articol cu privire la 
□robleanatica parvedftismulni în roman.

TOMA PAVEL

violonistul, otl mai virtuos, face ind»- 
lungi stadii de artist, naențirundu-și fie-, 
xibilitatea dîgitelă«_ istoricnl literar tre
buie sâ respire alt aer. ca să-Și perfec
ționeze sensibilitatea. Chiar criticai li
teraturilor vechi și constituite, are ne
voie de a deschide ferestrele spre a des
coperi o lume novă. Pentru literatura 
francate, cartea d-aci de Stael De l'Alle- 
Magae ■ avut meritul de a sparge ae 
cerc vițios*.

In studiile despre literatura universa
lă, G. Căllnoeca na asie nunei istori
cul literar de a inepuizabilă cultură, Mar 
și un poet in Inlelesal de EMchler pa care 
îl acorda adesea ctivintahri. Puțini slflt 
acei care ca G. Călinescu Intri In defi
niția de pori dată de cărie Baudelaire 
(încă un acriilor iubit de el), cu prilejul 
unui mic studiu despre Hugo „Acei 
care nu e capabil de a picta total, pa
latele și cocioabele, sentimentele de tan
drețe și cele de cruzime, afecțiunile li
mitate ale familiei sl calitatea universa
lă, grațiosul vegetal |i miracolele arhi
tecturii, tot ce există mai profund și tot 
ce există mai oribil, sensurile intime si 
frumusețea exterioară a oricărei reli- 
giuni.1), înfățișarea morala si fizică a 
fiecărei națiuni, In sfltșit totnl, de la 
vizibil la invizibil, de la cer pini lâ In
fern, acela spun eu, nu e Intr-adevăr 
ooet în imensa extensiune a cuvîntulni*.

VALERIU CIOBANU

Intre ipostazele in care a fost văzut G. Călinescu, de 
o deosebită semnificație pentru ființa Iul, a fost aceea 
a profesorului. Magistrul a acumulat știință încon
tinuu, pînă Ia sfîrșitul vieții, și îi plăcea să mărturi
sească lucrul acesta. A mers în ritm cu timpul. Dar 
tot așa de mult îi era drag s-o difuzeze în fortne noi, 
restructurate și înnobilate de gîndirea și stilul său. 
La catedra universitară, la tribuna publică, în ședin
țele de lucru ale Institutului de istorie literară «i fol
clor. în convorbirile cu sătenii din circumscripția sa 
electorală. în discuțiile particulare, a apărui drepi 
un educator.

Creatorul G. Călinescu și modul lui de creație n-au 
stat la vedere sub ochii oricui, dar dascălul, prin forța 
lucrurilor, s-a relevat tuturor, pe arie întinsă. în pri
mul rînd de la catedră — și catedra universitară a 
avut maeștri iluștri, cu care poate fi comparat și 
apreciat.
Ovid Densușianu. în sala ,,Hașdeu“, avea un număr 

constant de ascultători, care luau loc in bănci și-I as
cultau ca niște cucernici. în tăcere mormîntală. el vor* 
bind despre evoluția estetică a limbii române sau des
pre arta literară la un Francis Jammes, Paul Valery 
etc., într-o intonație specifică a expresiei nesilite, cla
sice, clare.

în aceeași sală, N. Cartojan documenta riguros știin
țific faptele de cultură și literatură românească veche 
și vorbele-i se încălzeau, căpătînd o anumită incanta
ție, cînd îi cădeau în cale momente de suferință si 
glorie strămoșească.

In sala „Odobescu11, N lorga era un mag, care, cu un 
verb vibrant, ducea cu el în lume întreaga asistență. 
Descoperind nu știu ce carte veche Ia un anticariat în 
Spania, la Madrid, lorga reconstituia pe loc o întreagă 
ebocS, fiindcă pentru el cartea descoperită nu era, în 
..arheologia'1 culturii, decît un ciob, pc baza căruia re
făcea cu o ușurință extraordinară amfora din oare se 
desprinsese ..ciobul", și civilizația vremii.

In aceeași sală ,.Odobescu“. asaltată de mulțimea 
studenților, a apărut mai tîrziu G. Călinescu, cu un stil 
personal și cu un interior intelectual ca o magmă per
manent incandescentă, care da ideilor |i cuvintelor le
gături dintre cele mai neașteptate și noi. în analiza 
unor probleme cunoscute sau în dezbaterea unor teme 
neobișnuite pentru ascultătorul român. El crea lumi 
șl viziuni literare, uneori pe teme inedite, car? nu me
ritau «S fie total neglijate. De exemplu, cu ideea de 
maflnism și gongorism din creația lui Giambattista Ma
rino și t.uÎ2 de Gongora, G. Călinescu colinda litera
tura universală revela momente și valori literare 
neluate în seamă și necunoscute la noi. Romanticul 
german Ernst Th. A. Hoffmann și fantasticul terifiant 
al nuvelelor sale poposeau, pentru prima dată. într-o 
sală de seminar, ticsită de studenți. Mulți plecau după 
aceea să-l caute și să-1 citească pe Hoffmann. Clasicii 
români atît de studiațl ca Eminescu |i Creanga, Cara- 
giale, ideea însăși de istorie literară, apăreau în lu
mini noi. sub forța de interpretare și de elevație a lui 
G. Călinescu.

Chiar dacă relua temele, el nu se repeta niciodată.
De unde venea această putere de innoire( mereu 

proaspătă ? Mulți au înțeles că era un om de mare 
cultură și un maestru al cuvîntului. Dar, probabil, pu
tini au băgat de seama că G. Călinescu nu era pre
ocupat în mod expres de eleganța formei și a stilului, 
ci de frumuAțea ?i logica ideilor. Pentru el, ca pen
tru orice mare creator de artă și știință, primatul 
intelectual l-au avut gîndirea, conceperea lucrurilor, 
creația dc idei, iar frumusețea ideii găsea formularea 
adecvată : expresia țîșnea natural, artezian. Ideile însă 
nu s-au născut la Călinescu din senin. Citeâ și medita. 
Pentru cursul de la universitate sau pentru conferința 
publică. G. Călinescu se documenta asiduu, citea din 
nou opera scriitorului, chiar daca o citise ctndvb, afir- 
mînd adesea ca o lectură nouă, într-un nou complex 
intelectual personal, poate duce la o interpretare și Ia 
descoperiri noi (ceea ce la el se întîmpla foarte des). 
In urma ..construcțiilor'* Iui Călinescu au ffimna rai
duri enorma. El considera, fără infatuare, eft aetiilte ge 
nasc, dar se $i pot stingp repede, dacă nu se păstrează 
incandescent prin ardere de materie primă, prin ab
sorbție neircctc’ă de energie intelectuală, prin multi
ple lecturi.

La universitate, in aula Academiei sau la Institutul 
de istorie literară și folclor, avind în față studenți. oa
meni de știință sau public mare. Călinescu vorbea la 
fel. cu pedagogia și măiestria profesorului, care se vrea 
înțeles de toți, potrivindu-și doar glasul pentru volu
mul și acustica sălii. La institut venea încărcat d? Idei, 
în urma unei zile sau nopți de .lectură. Cu gestul lui 
caracteristic : întinderea miinilor în lături cu palmele 
în sus, începea expunerea, care era în fond o lecție 
universitară. Analiza, de exemplu, a creației Iul Al
fred de Vigny, mai ales a poeziei acestuia La mort du 
lotLp, considerațiile altădată despre arta si Witz-u1 lui 
Novalis, examinarea romancieroului folcloric francez, 
pe care-1 descifra melodic, după note, cu o exactitate 
și ușurință uimitoare, lectura In stil propriu din Cafa- 
giale și ‘judecățile emise despre opera acestuia, pre
cum și multe alte teme dezbătute, vor rămîne probabil 
vreme îndelungată, neșterse în memoria membrilor 
institutului.

In excursiile de studiu (efectuate in numeroase punc
te cu urme de istoric și veche cultură românească : 
Tismana. Hurez, Alba lulla : Bistrița. Secul. Mănăsti
rea Neamțului ; Putna, Șiret, Voroneț, Moldovița. Su- 
cevlța. Dragomima. Iași etc., etc.), G. Călinescu nu s-a 
dezmințit ca profesor. Excursiile erau concepute ca 
momente de serioasă învățătură, pentru el și pentru 
membrii institutului. Aproape cu regularitate. Călines
cu țiriea lecții la fiecare monument isteric. Ghidul 
.specialist al monumentului, începea explicațiile, apoi 
se vedea pe nesimțite înlocuit de Călinescu, asculta și 
el în continuare. împreună cu ceilalli, date Istorice pre
cise. considerații de artă comparată, poezia VâlftrllO’* 
arhitecturale și picturale. Se dovedea ca G. Călinescu 
se pregătise in prealabil pentru cunoașterea istorică 
a fiecărui monument de cultură, la fața locului făcîncl 
in plus corelațiile pe care i le permitea cultura sa 
vastă. Născut la București, apoi eu un număr de ani 
ai copilăriei pe trecu ți la Botoșani, inima lui batea pen
tru Întreaga țară șl voia să cunoască desăvîrșit toate 
colțurile ei.

Dacă la vechile centre de cultură românească ținea 
lecții, pe urmele creatorilor de literatură română mo
dernă, profesorul aduna date în vederea unor mono
grafii literare și a întregirii istoriei literaturii române. 
Așa s-au vizitat locurile unde au trăit sau pe unde au 
“:ecu. Gr. Alexa adrese u, Eminescu. Creangă. Slavici, 
Coșbuc. L. Rebreanu, Calistrat Hogaș, Ștefan Petică. 
Panait Istrati etc. In fond, făcea o școală practică, de 
lucru ți documentare pentru cei tineri. A detestat vor
bele goale.

O. Călinescu n-a fost un om de poză rigidă : poanta 
sau anecdota, buna dispoziție, se manifestau Ia cursu
rile universitare. în conferințele publice, în ședințele 
de lucru ale institutului. A fost Un om cu inima caldă 
și n-a purtat ură nimănui. A uitat orice necaz prici
nuit de cineva. A tunat și fulgerat uneori ca Zeus. dar 
n-a trăznit pe nimeni, chiar dacă unii s-au speriat. 
S-a dovedit un adevărat șl mărinimos dascăl.

Pe pat de spital. înttîngînd suferința fizică, a rămas 
mereu profesorul senin, care s-a interesat de lucrările 
institutului, de lucrările chiar ale ultimului număr din 
revistă aflat sub tipar, iar în prezența celor care-1 
vizitau, aborda de fiecare dată probleme de literatură 
și artă, ca și cum nu suferea, ci se găsea UrtdeVs pen
tru odihnă. Pentru cei care l-au cunoscut mai de a- 
prdape, a fost și a rămas. în primul rînd, sub denumi
rea afectivă de „profesorul".

. C. CHITtMIA

In sens de obiect di cult.



TIBERIU UTAN

Tălpile
Voi,- în potopul vorbăriei goale 
ușor se poate întîmpla 
să uiți de tălpi.
Romii
ca un păianjen suspendat în aer, 
nălucă plutitoare 
in nimic.

Cînt tălpile.
pe care se înalță totul.
Chiar cerul prin pilonii privirilor 
în ele-ți află sprijin.
Cînt tălpile
care l-au ajutat pe om să se înalțe, 
să pipăie în beznă arbori, fructe, — 
da, tălpile care duc dreaptă 
ca pe un steag 
șira spinării noastre.

□ ițind de tălpi 
cum să gîndim la aripi ?

Cînt tălpile, 
surorile luminilor din mîini, 
tălpile late, puternice 
ca niște rădăcini vînoase 
de cedru secular;
prin care suie în nervuri; 
în nervi;
pămîntul sprijinit pe oseminte.

Am scris aceste rinduri 
privind la cer; 
gindind la locul aripilor.

Orga 
electronica
Așa suna pădurea: 
ca un ecou de sticlă

Și răzbatea in oase 
o muzică de sticlă.

Și crengile de sticlă, 
și greierii de sticlă.

Ca-ntr-un vitraliu, ochii 
întorși spre amintire.

Dulci sunete străine.

Timpul vibra pe clape 
de orgă, zbuciumate. 
Mișcau în ouă, șerpii.

Umbre sunau pe ierburi 
cînd m-am desprins din nava 
spaimelor terestre.

Revenire
încearcă să-nțelegi, 
eu nu ascult de alte legi.

De am genunchii singerați 
nu-i din tîrît — de vină 
sînt colții stincoșilor Carpați

In suflet de e semn de vinătae 
urmâ-i de vară și de vilvătae

Și de răsuflu greu din cind în cînd 
e că m-am poticnit de cite-un gînd 
în care unghii am înfipt și dinți, 
rămas aceleiași credinți.

Drum bun, ortace Alambic. 
Mă prinse-ntunecarea 
strivind în pumn un spic.

La 'Zânoage
Oști cindva pesemne au trecut, 
hăituind potecile și țara, 
pe acest făgaș puțin știut 
căruia tu-i zici lalomicioara.

Călăreții, poate, intre ei 
veseleau in mers, cu băutură, 
cînd și-au scuturat bordanii grei 
munții-acești, cutremurați de ură.

Lm val 
de dragoste
Un val de dragoste mă inundă 
ca o imensă alee de trandafiri.

Singur.

Totu-i cutremurat și mut 
respir prin tine 
și ochii tăi mă duc 
ca pe Oedip.
Am împietrit ca Stinca
Șamanului, și-un val 
de dragoste-și desface părul 
lovind și mîngîind.

Fildes
J

Soarele — ti nărui taur, 
iată scoboarâ din nor. 
Fereastra tivită cu aur 
deschide-o ușor...

Ascultă, auzi cum aleargă, 
cerul strivind subt copiți.
Subt nara-i de jar și de flăcări 
copacii tresar înfloriți.

...Te culcă și n-ai nici o teamă, 
e-un doar strălucit călător 
ce goală te-a prins și-ți ia vamă, 
femeie de fildeș și dor...

ION GHEORGHIU: ROGOJINA

Drumul 
ierburilor

în loc de sewoare 
lai Siltrio Guamieri

Pinâ la mine in țarâ-ajungeau 
cinstiții tăi meșteri zidari și zugravi 
cu liota lor de copii;
pinâ departe, in nordul, în sudu-nghețat. 
in Asia și in ceie două Americi 
rătăcesc fiii tăi risipiți, 
mamă cu două inimi, Italie...

Iși cațără casele aproape de rai și de nori 
în coamele despletite ale Alpilor, — 
unde sfirșește drumul ierburilor. 
Cu lacăte negre le-ncuie apoi, 
și pleacă.
și nu mai deschid niciodată 
inima neagră a lacătelor.

Ei mamă te numesc, Italie,
l-am întîlnit în lume
și spun că ai o inimă de mamă 
de-a pururi tînărâ, și alta 
pentru cei ce rămîn.

Ei mamă te numesc. Italia, 
dar uită să cinte, străini, 
și ierburi le acoperă mormintele 
și drumul către casă...

Mai 1961, Feltre 

Inscripție pe cupa
după Sivazi

Mi-ai fost părtașul îndrăgit 
la toate cite le-am trăit. 
Amărăciuni de mi s-au dat 
în tine-ades le-am îngropat

și-au fost atitea bucurii 
ce tot cu tine le-mpărții

de-aceea-n țăndări te-am sfărmat

Fotografiați-vă orașele și satele 
dacă țineți la amintiri.
Ca pe copii la diferite virste 
încredințați-le memoriei peliculei 
și a hîrtiei fotografice.

In cintece de leagăn veți pune mai apoi 
zidarul legendar.

Fotografiați-vă orașele și satele I

Bocet 
la mormîntul 
Măriei Lânase
Cum treceam printre mormînte 
a-nceput iarba să cînte.

întrebai iarba : ce ai 
de ai prins, firule, grai ?

Mi-a răspuns : Nu mai călca 
peste rădăcina mea.

Pui sămință omenească 
și vrei altceva să crească 

decît doină românească, 
decit doină românească ?

••• Ceea ce 
Ie doresc

Se numesc Ion Teodorii și Ca
melia Teodonx. Sînt adică o fa
milie Teodora. Gravitează tn 
jurul viratei de 30 de ani. Sînt 
geologi. Îmi sînt prieteni. De 
curînd mi-au scria de la Gura- 
honț din Regiunea Crișana (de 
care eu sînt legat cu atîtea a- 
mintiri frumoase). Ce fac ei a~ 
colo ? Caută. Să refacem între
barea ! ce caută et acolo ? Cau
tă.

L.e răspund la scrisoare. Fac 
asta public pentru că îmi place 
viața lor și îmi place să poves
tesc cite ceva despre ei.

*
Sîntem, două familii, înlr-o 

mașină care fuge de la Ploiești 
la București. Mașina e a lor. 
Cealaltă familie sînt eu (fi cu 
încă cineva). Este încă primă- 
vară. Miroase a pdmînt întors. 
prin geamurile care se deschid 
lent. S-ar putea să mai ningă, 
e sigur că ta ploua.

Fugim (cu viteza legala, de
sigur) de Ta Ploiești la Bucu
rești. E martie, cauciucurile 
mașinii foșnesc ca niște muguri 
rostogoliți. îl rog pe Ion Teodo
ra să-mi spună cîtera lucruri:

— „în Iunie vreau sd scriu 
un microreportaj despre tine".

— „Mi-a plăcut din copilărie 

pămîntul. Sînt pasionat de me
seria mea. Altfel n-aș face-o. 
Făcînd socoteala că șase luni 
pe an și eu șî nevastd-mea «e 
uităm la pămint, înseamnă că 
jumătate din viața noastră o 
petrecem căutând".

El conduce mașina prin picta 
de martie, din cînd în cînd ride 
zgomotos, stâlpii de fosfor de 
pe marginea șoselei semnalirea- 
ză mereu.

Peste citra timp, in aprilie, ei 
vor pleca.

*
S-a făcut iunie. Ion și Came

lia mi-au scris, ne-au invitat la 
pietrele lor și asfiri în plin itt- 

nie, după cum fi promisesem Ini 
Ion, m-am hotârit sd scrin des
pre ei.

Fără îndoiala ei au o viață 
nemaipomenit de frumoasă. Ei 
se uită jumătate din viața Iar 
la pământ. 11 observă, îl snpna- 
îf iubesc. De fapt eu n-aș pate* 
să mă nit șase Iun, la pimtnt 
Pentru mine ar fi foarte greu 
să mă nit o ri U pământ.

De aceea viața Ior e nemai
pomenit de frumoasă. iar mun
ca lor e foarte grea. Unde cal
că ei acum și lasă urmi abia 
vizibilă fa mnșdifal de pe rocă, 
o mină a și Ineepvt.

Deocamdată atît, sper si sene 
mai mult altă dată. $i ei, dacă 

cr fi scris despre mine s-ar fi 
grăbit la fel.

Mi grăbesc și eu, e iunie și 
rint încă în examene.

Adrian Pâunatcu

4 ore
Nn departe de Universitate exis

ta o cofetărie ca firma semnifica
tivi ^Albina". M-am întrebat de 
ce s-o fi numind ase, dar, înainte 

de a găsi va răspuns, am intrat să 
beau o cafea. Mă așez la o masă, 
caieana mi se aduce imediat si În
cerc si selecționez materialele cu
lese pe teren. De la o masă alătu
rați. fașă. dooă tinere care au în 
fată cite o ceașcă de cafea de 
■mit biete. fniează si conversea
ză «testai de tara, asa Incit, fără 
să vreau, and dăcntia următoare :

__ Mai bine mergeam la tm
Greu trece -.-renara !...

CealahA se tată la ceas si zice 
---- bi-1 :

—. Acw n-a teraxinat seminarul 
de hnevutară sl a intrat nesufe
rita! Ha de Ltx.

— nă gladesc că p!nă la
vacantă sa mai întinde otita vre
me. mor de plictiseală—

Discuția continuă pînă cînd Iși 
dau pesemne seama că a trecut și 
seminarul de l.r.c. Apoi si-au pus 
gentile pe umăr și au plecat.

Au stat aici patru ore, așteptând 
ca timpul să treacă.

...Parcă-i văd pe muncitorii Uzi
nei de mașini electrice Bucu
rești, preocupați de problema pla
nului și a timpului, cît și de cea a 
calității — să producă cît mai mult 
si mai bine într-un timp cît mai 
scurt. Tov. ing. Nicolescu. dc la 
serviciul tehnic îmi spunea că orice 
timp pierdut înseamnă pentru so
cietatea noastră un pas pe loc, de
oarece produsele acestei fabrici 
(motoare, grupuri electrogene, a- 
qregate de sudură, convertizoare 
etc.) sînt așteptate de alte sec
toare ale economiei naționale : 
agricultura, industria minieră, na
vală, industria . constructoare dc 
mașini... Orice locomotivă Diesel 
orice tramvai, caravană cinemato
grafică, troleibuz, navă, autocamion 
etc., n-ar putea funcționa fără pro
dusele livrate de această uzină si 
de aceea, fiecare om de-aici se 
străduiește să fie propriul său con
trolor în muncă. Solicităm tovară
șului maistru Stoica Gbeorghe, de 
la secția demarori a aceleiași urine 
cita va lămuriri despre fabricarea 
electromotoarelor de pornire neu
tru camioanele ,.Carpați* și. după 
ce-ml explică competent, privirea-i 
alunecă spre acele ceasornicului. 
Am înțeles efi timpul este foarte 
prețios pentru tov. Stoica și că-l 
așteaptă multe probleme de rezol
vat

Mă gândesc și la tovarășa Cer
cei Cornelia, tehnician culegător 
mecanic Ia Combinatul poligrafic 
„Casa Scînteii* care-su arăta 
plină de entuziasm, ci în patru 
ore de muncă poate culege apro
ximativ 650 rânduri compacta de 
plumb — ce pot servi la impri
marea a zece mii de exemplare de 
cărți și reviste.

La fabrica „Flacăra Roșie' mun
citorii secției de ineăltămînte con

duși de maistrul Cercel Petre (so
lul tehnicianei Cornelia Cercel, de 
la Combinatul poligrafic) pot pro
duce, tot in patru ore. 375 perechi 
de pantofi. Pentru realizarea unei 
asemenea cantități de pantofi oa
menii duc o grandioasă luptă cu 
secundele. Fiecare clipire e pre
țioasă ; aici se lucrează Ia banda 
rulantă. Operațiile de confecționa
re a încălțămintei se succed ritmic 
precum silabele într-un cuvint și 
fiecare minut nefructificat e un 
trist hiatus.

Si dacă am socoti munca unui 
tractorist, oricare ar fi el, din orice 
gospodărie sau cooperativă agri
colă, ne-am da seama de imensa 
importanță a rezultatelor sale. 
Orice tractorist — în aceleași pa
tru ore — poale ara și însămânța 
dani-trei ba de păminL Dacă pro
ducția de grâu este 4—5000 kg la 
hectar, de-acolo se va putea re
colta o cantitate de 10—15 000 kg 
grin, ceea ce este egal cu pâinea 
necesară, pe o zi, muncitorilor 
uneia dintre cele mai mari fabrici 
de la noi.

Tot in patru ore. .viața ingineru
lui Ion Bncurenciu de la Institutul 
de cercetări chimice a fost salvată 
prin munca încordată a doctorului 
Dragan de la Spitalul Panduri

Peste întreaga Iară trec ceasuri 
rodnice.

Elena Oiiac

Euritmie 
economica

Se clădește nunta luminilor, 
răsăritul continuu al viitorului, 
spun poeții. $i noi vedem chipul 
nou al tării, simțim apropierea 

acelui răsărit. Și timpul cade 
în stanțe. Se cîntă clarul piscu
rilor, vigoarea anteică și teluri
că a omului. Se descifrează 
sensurile vremii pretutindeni, 
dar mai cu seamă în fluvii de 
energie revărsate, toate, în mi
rifica, liniștita și neliniștita cu
prindere nouă a țării. Auzi vui- 
rea torentelor omeneștț pînă 
și între pereții care adună o 
expoziție de realizări și studii 
de arhitectură și construcții, 
amenajată fără pretenții și des
chisă, ceri drept în urmă cu 
săptămâni, la Casa arhitectului. 
Realizările și studiile de arhi
tectură șl construcții ritmează 
c ale ido s copie, cu paleta eucli
diană a acestei arte, proiectele 
cîtorva mari obiective indus
triale. Sentimentul care te în
cearcă se învecinează cu sen
zația de frumos. Doar bucurin- 
du-te de însușirile unui teleo
biectiv, ca să confrunți locul cu 
planul, ajungi să schimbi sche
mele in estacade și turnuri, re
zervoare, clădirj etc- intregin- 
du-ți impresiile. Combinatul de 
celuloză și hîrtie din Suceava 
(șef proiect: ing. Grigore Apos 
lol) se desfășoară pe un panou 
larg. Halele sînt plasate între 
Burdujeni. Mereni, Ldsacea și 
Scheia. Atît de aproape de 
pulsul combinatului, Suceava a 
ajuns astăzi să-i simtă infuziile 
de energie — combinatul este 
așezat panoramic la poalele 
dealului pe al cărui piept se a- 
flă orașul.

In sudul tării, pe o meandră 
a Dunării, intr-un plan „vedere 
generală* consulți desfășura
rea frontului larg de construc
ții la Combinatul de celuloză și 

hîrtie din paie din Călărași. 
Complicate calcule de rezistență 
a betoanelor reprezintă structu
ra intimă a electrofiltrului sau, 
desfacere suplă, eleganța corpu
lui principal de fabricație (șef 
proiect : inginer N. Gaman 
și I. Sandovici). Astăzi combi
natul privește cu lăcomie ex
plozia de verdeață a Bărăganu
lui : laboratorul fără retorte al

cernoziomului preschimbă griul 
In nesfîrșite covoare țesute in 
spic de aur. 25 de hectare de 
industrie chimică metamorfo
zează imensele șure de paie.

Un alt panou distribuie cu 
gust planșeul halei de albitorie, 
corpul principal al halei de fa
bricație, silozurile etc. (șef pro
iect : ing. M. Petrini) ale combi
natului de.celuloză și hîrtie din 
Dej. In chiar aceste ore se pre
gătește clipa probelor, într-atit 
au înaintat lucrările. îneîntare 
deplină oferă apoi desfacerea 
întinsă (circa 6 panouri) a com
plexului industrial de celuloză și 
fibre artificiale din Brăila (fa
bricile de rețele cord, celofi
bră și celofan, celuloză și hîrtie 
etc., etc.). Alte și alte obiective 
defilează prin fața ochilor în 
„faza proiect". Mai întîi combi
natul de celuloză și hîrtie Pa- 

las-Constanța. Aicț culorile pas
telate din proiect capătă pe zi 
ce trece coloritul viu al mine
ralelor, Efigia zeiței se detașea 
ză într-un mozaic desenat cu 
migală (șef proiect : arh. D. Bă- 
dulescu). Urmează stațiunea stu- 
ficolă Delta Dunării șj noul oraș 
Maliuc, cu hotel turistic, debar
cader șl locuințe, și altele.

Una cîte una, marile combina
te și noile așezări se aliniază 
frontului larg al industriei so
cialiste. Poate că aceste panouri 
ar rămîne doar ecluze din care 
omul citește, de unde i se comu
nică și se încarcă de cerebrali
tatea unor planuri, meditînd la 
economia de masă lemnoasă 
realizată prin folosirea paielor 
și stufului (350 000 m.c. lemn e- 
conomisit în 1964 — cîteva pă
duri. Și simte o legitimă mîn- 
drie efl produsele chimice (ce
luloză, hîrtie mătase și de țiga
rete, celofan, duplex etc.) sînt 
exportate în peste 30 de țări.

Ritmuri, armonie, culori adu
nate într-o expoziție. Reporterul 
trăiește călătoria fantastică a 
construcției. Călătorește în timp 
avînd în față baza de plecare. 
Confruntă proiectele cu realita
tea și urmărește cu teleobiecti
vul minții toate aceste linjj și 
clădește urmînd ritmul înalt al 
construcțiilor. Combinatele chi
mice se înscriu în mișcarea rit
mică și armonioasă a economiei. 
Cele cîteva, prezentate în expo
ziție, compun doar uvertura. E 
o sonoritate plină de sensuri 
care se descifrează astăzi ori
unde, în torentele și fluviile de 
energie creatoare, e majora eu
ritmie economică a anului 
1970.

Romulus Zaharia



20.000
REPORTAJ-ANCHETĂ

1.000 
! de elevi 
răspund 
la 20 de 
întrebări 
puse de 
MIHAI

STOIAN
După publicarea repor- 

tajelor-anchetă ..Rămîn pă
rinții repetent! ?“ și ..Di
vorțul — problemă a mi
norilor" se impune o ase
menea continuare. Ideea 
mi-a venit în urma păreri-

CE PROFESIUNE VI SE PARE 
IDEALA PENTRU VOI t

• inginer — 42 la sutâ
(au foit citata amăUirtle apacializari i 
chimist, silvie, frigvtehaiit, canstractor, 
KMlet, ipaaa», patraJjit, electr» 1st, 
raailrariai ac ■ as lai. hartteal, meca
nic. aa ren» ti el. hi ala a. tMtndar da 
nave. mctaJarrtet).

• modic — 10 la sutâ * profesor — 
24 la wtâ

(» ImI citata nrmlhMraia syaflittelil i 
da Mategta. etetala, rwiil, trtki atrl-

• farmodit — 3 Io wM • - i tar de 
carierâ — 2 la suM • scnrfor. zîor's* 
— 2 la Mrtâ • cosmonaut — 2 Io urtâ
• olte profatkrm — 1 ia Mâ > tata

1 '□ nriâ

• Mdedțj — 2 Io srtâ

fistic (destul de multi din cai care 
jac — din ealeul — £n școala medie 
„umanul", urmează apoi a fa
cultate cu profil țtiințifico-tehmc ; 
este vorba aici de o anumită preju
decată moștenită de la părinții care 
prelungesc propria lor rdmlnere in 
umă față de evoluția științei propa- 
glnd ideea învechită cum că științele 
exacte ar fi mult mai greu da asi
milat ? In plus, după părerea unora, 
pe tina — elev, «u trebuie să ta inte
reseze, neapărat, eu ca bagaj de cu
noștințe pleci din leoală. ei rum să 
absolvi euranl mediu, ea să poți con
tinua rtuAale ta facultate).

Procentul de 2 la sută NEDEC1Ș1 nu 
este- deloc mic. tnlr-o țară ca o noai- 
tră, eu o populația geotară foarte wum 
|i cu «■ ritos da dezvoltare exeepfio- 
naL Este laagartanf faptul că •- 
prazioMbu 2 la fl-M ăia «călării de 17
— II oui ■■ fOiu tacă incotra s-o apu
ce. către ca poafapmae ai se îndrepte 
(«i arta na ’ doar raprirille vtr-
sfeit Artări. ctad gtonfa, arta, și-au 
creai domoaei ăm ca ta ce mai spe- 
ciaîrtote, de max-.mă atoncime. devină 
krtăzfcoo*» peepăîima votondui mte- 
Uctumi tacă de pe Manie «rata.

0

»* «rta aertaotadă atei o2
CUM ARAU EROUL VOSTRU 

PRffERA’T
• ..-ocs — C te s^i • aptv — i 
~ MU • — 3 la njsi • dl,

e an±- an e xjre* • oluoSo1 

tineretului actual — și rigurozitatea de 
comportare, rigurozitatea morală (sub- 
liniindu-se faptul că perfecțiunea ie 
poate dobîndi nu numai in situații ex
cepționale, ci și in cursul existenței 
„banale*, cotidiene).

De observat frecvența răspunsului 
erou Ideal — curajos. Dar ce tip de 
curaj vor (aăolescenții-elevij sa aibă 
eroii lor preferați ? Curajul de-a nu 
ține seama de unele obligații ale con
viețuirii 7 Curajul de-a te dedica pe 
viață unei munci ? Iată o investigație 
pe care ne propunem s-o realizăm in 
viitor.

CE VA INTERESEAZĂ IN PRIMUL 
RIND ? SA VA INȚELEGEJI PE 

VOI ÎNȘIVĂ SAU SA-I 
ÎNȚELEGEȚI PE CEI DIN JURUL 
VOSTRU? CU ALTE CUVINTE 

PREFERAȚI SA VA AUTO- 
STUDIAȚI (FIECARE MIȘCARE) 

ORI SA-I „DESCIFRAȚI" PE 
ALȚII ?

• pa mine îmumi — 27 la sutâ • pe 
ceilalți — 25 Io sutâ o pe mine prin 

ceilalți — 48 la șuti

Crod ci patru a te putea runoagte 
pe tine a nevoie dtatii să amorți bine 
pe alții. în lme nu există nimic ate- 
aahit, ci toata valorile n unitățile slut 
luate prin cooparane. Penn u a te cu- 
noarte cu adevărat trebuie să ai ru 
a» că te eampari- pentru aceasta 
trebuie să cttooțsi *■ caractere foarte 
frumoase, dar si caraeiere uri to* (Con- 
atanxm Mămică) ; Ja primul rînd ml 

■hat I d-i inteiec pe cri din ju
rul meu* (Gh. Moaara) : _De multe ori 
teu place a* mă mita studiez si să-t 
înțeleg, dacă ae poate, si pe cei din 
jurul maaT (Tiigriiia Friefnnl ; -Mi 
intereaoază la fri amindouă* (Gh. 
Slrba) : „Bamain Raila nd apune că 
viața erta o carte a cărților pe care 
o purtăm tu nat dm acoarti în scoarță, 
dar pentru ea s-a pwm cili, descifra, 
esta nevoie o® un dascăl neîndurător, 
dar drept — expri ioni». Studiindu-i 
pe cei din jurul ra si cotnparindu-i 
cu tine, eu ceea ev ai face tu In si
tuația respectivă, -farad totodată să 
fii rit mai subieetrr. reosesri sâ Ințe- 

(Radu Dulgherul ; „îmi place «ă citesc 
cărți despre descoperirea Cosmosu
lui" (Nicolae Menzar) ; „E o utopie 
pentru mine un asemenea gînd. Sint 
miop" (Constantin Mărușcă) ; „Prefer 
să rămîn pe pămînt" (nesemnat — cl. 
XI) ; „Nu «tiu" (Raveca Diac) ; „Desi
gur ! Cine nu și-a dorit așa ceva ? 
Odată, cînd eram copil (considerînd că 
acum sînt adolescentă în toată puterea 
cuvjntului) doream sfl zbor in Cos
mos" (Silvia Ganța) ; „Numai dacă se 
poate** (Cornel Anghel) ; ..Explorarea 
Cosmosului este o problemă care cere 
pregătire temeinică. Propriu-zis primit 
exploratori ai Cosmosului au și apă
rut. Mărturisesc că mă interesează mai 
puțin explorarea Cosmosului” (Pericle 
Uidumuc) ; „In caz că mi s-ar pro
pune, deaigur* (Florin I. Cojocarul ; 
„Nu aș vrea U fiu printre primii ex
ploratori ai Cosmosului. Mai curind să 
fiu un explorator al ținuturilor Încă 
necunoscute de pe pămînt" (T. N. — 
cl. X) ; „Nici printre primii, dar nici 
printre ultimii* (S. M. — cl. X) ; „Da. 
Aș vrea, aâ știu tot ca se poate ști 
despre Cosmos* (Milusia Anghelina) ; 
..Imaginația m-a și dus In Cosmos" 
(Dan Buhoci).

IN CE SA SE INVESTEASCĂ, 
IN PRIMUL RIND. PE GLOB 

BANI Șl EFORTURI DE GINDIRE 
Șl CERCETARE ?

• pentru zboruri — 3 la sutâ • pentru 
combaterea bolilor — 85 la sutâ
• pentru amindouâ (simultan) — 12

la sutâ.

. Aș fl de părere aă se Învestească, 
deocamdată, toate mijloacele omenirii 
In vederea descoperirii leacurilor pen
tru bolile grave și după aceea să se 
depună eforturi și în descoperirea 
unor lucruri din domeniul Cosmosu
lui" (Eduard Cogan) ; „Cred că ambele 
aînt foarte importante. Totuși, medi
cina cred că ar avea întîletate" (Adrian 
Petrescu) ; „Pentru ambele, șl în spe
cial pentru bolile grave, cum este can
cerul* (Sterică Grigoriu) ; „Totul e la 
fel de important", (Dan Buhoci) ; 
„Pentru ambele eauze, deoarece 
sint la fel de necesare societă
ții omenești" (Ioana Răducanu) ț „Să
nătatea e bogătatea* (Pompilia Ba-

ATI Fl DE ACORD SA LOCUIȚI 
IZOLAT, SA ZICEM 

PE O INSULA PUSTIE T 
(DACA „DA", INDICAȚI 
O CARTE, UN CINTEC

Șl UN OBIECT PE CARE ATI 
DORI SA LE AVEȚI NEAPARAT)

• vor sâ locuiască pe o insulă pustie 
— 16 la sutâ • nu vor sâ locuiască 

pe o insulă pustie — 84 la sută.
„Nu, pentru că îmi place să trăiesc 

între oameni" (Mărioara Gălățan) ; 
..Nu, deoarece nu-mi place pustieta
tea" (Rodica Soloduliu) ; „Nu, pentru 
că n-are nici un rost o viață de unul 
singur" (Eugenia Felegean) î „Nu, cu 
toate că-mi place singurătatea" (Clara 
Turpai) ; „Nu prea" (Gh. Sîrbu) ; 
..Ideea mă atrage. Vreau să locuiesc 
într-o insulă pustie, însă pentru puțin 
timp. Mi-aș lua un magnetofon por
tativ cu simfoniile lui Beethoven șl 
alte lucrări simfonice, pe care să le 
ascult în liniște. Cred că n-ar strica 
și niște țigări" (Adrian Motreacu) ; 
„Uneori da, alteori nu, depinde de «ta
rea sufletească" (Mihai Mărușcă) ; 
„Cred că izolarea e cea mai mare 
pedeapsă sufletească pentru om“ 
(C-tin Mărușcă) ; „In clipele de me
lancolie aș vrea aă locuiesc pe o 
insulă pustie, fie chiar și singură. 
Insula aceea mi-aș dori-o frumoasă, 
cu munți și pîrîiașe, cu un climat 
dulce. Pe insulă aș vrea să aud „So
nata lunii", să am o carte de Feucht
wanger și mi-aș dori și un pian" (Ma- 
rinela Medrea) ; „Nu. Daca ar fi totuși 
să fiu singură pe o insulă, as vrea 
să am un volum de Emineacu sau so
nete de Shakespeare" (Rodica D. 
îliuță); „Nu sînt de acord" (Reveca 
Diac) ; „Nu și da. Dac-aș locul, aș vrea 
aă am cu mine colecția revistelor li
terare pe un an înainte, să am ghi
tara și să pot asculta oricînd muzica 
lui Scarlatti, Bach, Paganini" (Adrian 
Ivanîțchi) ; „Dac-ar fi necesar, „da" 1 
Mă refer la o expediție științifică, în 
cazul meu, pentru o filmare. Dar nu
mai pentru a mă izola de oameni, 
„nu" 1 Aș lua cu mina „Război șl 
pace" sau „O tragedie am er ic ană", 
„Eine kleine Nachtmuaik* sau „Ba
lada" de Ciprian Porumbeacu, un apa
rat de radio" (Silvia Ganța) ț „Nu, dar 
aceasta nu înseamnă că mî-ar fi frică 
sau că m-aș teme da singurătate* (Io
nel Pană) ; „Ar fi romantic și î-nte- 

dragostea și care să devină folositor so 
cietftțil* (Horia Dragolea); „împlinirea 
unei pasiuni, copilul adică să fia educat 
în așa fel Incît să poată rezolva ceea 
ce părinții nu au putut rezolva* (Stela 
Baianji „Nu știu* (Gheorghiu Miha- 
lovschi)j „Copiii reprezintă un izvor de 
fericire și nicidecum de necazuri sau 
perspectiva unui trai asigurat la bătrî- 
nete" (loan Felegean); „Un izvor de 
mici necazuri și mari bucurii” (C. N. —cl. 
XI); „Cred că pentru părinți copiii re
prezintă totul ! nu există fericire mai 
mare pentru un părinte (după felul meu 
de a judeca lucrurile) decit de a-și ve
dea copilul reușit în viață, adică să fie 
dezvoltat normal din punct de vedere 
psihic și fizic, să învețe bine, să fie un 
copil cinstit, bun ele.” (Silvia Ganța) ; 
„Fericirea supremă* (Ionel Savencu) < 
..Izvor de fericire, trai asigurat la bătri- 
nețe, însă copilul trebuie și ținnt din 
scurt, pentru a merge pe o cale dreaptă' 
(Dan Dumitrescu) | „Un izvor de fericire 
cînd sînt mici și de necazuri cînd sînt 
mari** (Cornel Anghel) ; „Copiii cred 
că-i reprezintă, pentru părinți, pe cei 
care vor reuși să ajungă pe treapta la 
cara visau părinții în tinerețe și la care 
n-au ajuns, iar dacă au ajuns, pe cel 
care vor ajunge pe o treaptă mult su
perioară* (Florian Cojocaru); „Atunci 
cind II înțeleg pe părinți, copiii repre
zintă totul. Există părinți care trăiesc 
pentru copil și prin copii. Nu se lntîm- 
plă așa și vice-versa* (Liviu N. Petrescuj.

DACĂ AȚI Fl MATURI Șl AȚI 
AVEA COPII, CE LE-AȚI DORI, 

IN PRIMUL RIND, SĂ AIBĂ 
IN VIAȚĂ ?

• calitâji intelectuale (17 la sutâ)
• cultura (15 la sutâ) • fericire (19 la 
suffl) • o iubire adevărată (1 la sutâ)
• reuțitâ profesională (4 la sutâ)
• calitâti fizice, sănătate (24 la sutâ)

• calități morale (20 la sută).

(Au răipuni foarte mu Iți î trio-ul ca
lități flstce — morale — intelectuale" 
sau „Toata calitățile").

„în viață trebuie că al mal întli o 
cultură vaatM pentru a putea răspunde 
problemelor de viitor’ (Marioara Răduț); 
„DragoEta de viață, de tnuncâ, pentru ca

DAR VOI CUM
lor exprimate fie în scriso
rile trimise redacției, fie 
verbal: „Dar tinerii cum 
sint ? Ce vor ? Ce idealuri 
au ?" — Vorbeau părinții. 

Prezentul reporta j-anche- 
tă e un șantier de cercetare 
Statistică, in vederea îmbu
nătățirii muncii de formare 
a tinerei generații — sarci
nă de onoare. Am încercat 
să fac în așa fel incit con
cluziile principale, ce ce 
desprind din aceste sonda
je, să nu fie neapărat sur
prinzătoare, ci să sesizeze 
opiniei publice caracterul 
variat și activ al existenței 
adolescenților noștri. Fi
rește, nu este obligatoriu 
ca absolut fiecare dată sta
tistică să fie luată drept 
bază a unor deducții defi
nitive. Desigur că lărgirea 
cîmpului de investigație ar 
fi dus la jalonarea unor 
concluzii și mai apropiate 
de un punct de vedere de
finitiv.

Au răspuns elevi de 
>coală medie din Bucu
rești, Snagov, Galați, Si
ghișoara și Craiova).

Totalizînd — pe ta
bele anume concepute — 
20000 de răspunsuri la 
1000 de chestionare cu 
cite 20 de întrebări fiecare, 
am avut practic de făcut 
peste 20000 de bifări, de
oarece mulți au răspuns cu 
două sau chiar trei prefe
rințe la un singur punct 
(sper să nu se fi strecurat 
nici un fel de eroare și este 
poate aici locul să-mi ex- 
prim regretul față de lipsa 
unui centru statistic înzes
trat cu aparataj modern 

1 necesar calculelor de tip 
anchetă).

Unele nume revin cu in
sistență, fiindcă pentru ci- 

I tate am părăsit criteriul 
! strict obiectiv, statistic, și 
| am selecționat un număr 

de chestionare ce mi s-au 
nărut a fi revelatoare. 
(Există și răspunsuri teribi
liste pe care le-am repro
dus pentru ingenuitatea 
lor). O serie de răspunsuri 
apar cu inițiale ori ne
semnate, deoarece — pen
tru asigurarea unei maxi

me sincerități — n-a exis
tat obligativitatea semnă
turii.

taim. Pto ta«* • tlMttBfSta w 4**
Mri aiadieiaxi sâ aA oprr*c ia-
rr-HB T*-1 li eipitixJ tect bohw ; 
«rta ar fi prea pcUi Ea a^rtr na 
iaca! aa ean rt tace sâ au mai

rt stai dmefOe unei eataitl- 
•.-■-Jți omenești In general Am sta
bilit deja, furi de pe acum, coordo
natele acectui punct. Dupâ multe si 
fractnoaee discuții cu pârinW. profe
sorii oameni de ari — am stabflit Ion- 
gitudinm și latitudinea punetulul sub 
care acriu eu mlndrie : cercetător 
Stlin tifle In neurocibemetid. !n modul 
acesta pot si îmbin științele care ml 
pesioneazl : medicina, fizica, matema
tica, chimia. Sint sincer și lucid* (LI- 
viu N. Petrescu) ; „N-am alea înci 
nici o profesiune" (Radu N. Nicolae).

EXOD CĂTRE ZONA ȘTIINȚEI 
ȘI A TEHNICULUI?

Trei profesiuni fși dispută întîteta- 
tea; inpinaria-Invățămlntul-Tnedicina. 
Profesiunile artistice par să fi trecut 
pe planul al doilea (prea puțini elevi 
declară, la virsta adolescenței, că vor 
fi fie actori, regizori, scriitori). Cu 
toate acestea, realitatea ne dovedește 
că numărul talentelor tinere care se 
manifestă la ora actuală, în arta și 
literatura românească, este foate ri
dicat. Rămîne în picioare problema : 
față de pleiada înzestraților artiști ti
neri — actori-poeți — de ce nu există 
chiar la colegii lor de generație care se 
ocupă de construcții, electronică, me
talurgie, fizică atomică, un interes mai 
acut față de lumea versului, a scenei 
(argument repetat: Ah ! lipsa de timp). 
Oare nu face asta ca mulțimea de ta
lente — mai palpabilă decît oricînd 
— să găsească un public tînăr insufi
cient ghidat către activități artistice 
și culturale de maximă elevație ? 
(Căci : „Publicul să nu-și uite -nici
odată rolul creator. Opera de artă nu 
există niciodată fără el"). Sau poate 
că, în mod obiectiv, știința și tehnica 
tind să înghesuie, într-un spațiu mai 
restrîns, arta-literatura ? Firește, la o 
vîrstă mai mare, elevii de astăzi pot 
recupera eventualul lor exclusivism 
„științific" actual (dar recuperarea nu 
este egală cu acumularea sistematică, 
treptată, în cadrul unor forme precise 
de înuățămîntj. Oare nu se află aici 
sursa prea limitatutui interes (al unor 
studenți politehnicieni de exemplu) 
față de activitățile extra-științifice și 
extra-tehnice ? Cum stăm cu multila
teralitatea, cu gîndirea și spiritul crea
tiv, necesar atît poetului elt și ingine
rului ?.

Datele culese în cadrul reportajului 
nostru-anchetă dovedesc că științele 
umaniste exercita o atracție redusă 
asupra tineretului care preferă cunoaș
terea de tip noțional, celei de tip ar-

tort* «tot b Htaif ■ w rt •« )*. 
nd MV* uua C ItttaBto; Jbte adto 

rd w rtteOe» fatal ta napii 
•ara tea

UN FLLS DE PERSONALITATE

• tav^e — *4 c suit p a
— 1* c srtd.

meu preferat ea» earacsn tea: ton A- 
rajul de a primi toata tar—▼ta
tii In fa ti* fTeodar A>aî : JHd po
veste ei Îmi place na cran perfact. 
pentru d aceștia du m gtoenc 
In filme. Un om en d^ecte porte 
dovedească, o dad te pios el ars 
vointi, ded ei poate si lupte cu de
fectele, să le îndrepte* Exxfea far
da r he) ; ,.Eroul meu preferat trateule 
să Întrunea ici tone ealitiule traui am 
din socialism De toate are nmie si 
pe toate trebuie si le aibă. gân
dit multe nopți la asia* (Liviu X. Pe
trescu) ; „Tudor Vladimteeaev* (Adria
na Roșul ; „Eroul preferat cala Elena 
din Troia, care este curajoasă" (T L) ; 
„Cu multe defecte* (Ecaterina Bre(- 
can) ; „Uman și curajos* (Eduard Co
gan) ; „Cinismul este triaătura carac
teristică a eroului perfect* (Rodica 
Balae) ; „Eroul meu preferat este 
Sonny Lyston, pentru că esta puter
nic, curajos. El prezinți defectul acela 
că a vîndut meciul lui Cllay* (Const. 
I. Puțoi) ; „Curajoi dar totdeauna cal
culat, muncitor, plin de abnegație, as
pru și în același timp bun* (Doru I. 
Dăscălescu) ; „Curajos dar nu prea 
sincer" (Gheorghița Stolen).

CE FEL DE CURAJ?

Prin răspunsurile lor, cel anohetafi 
ge autodefinesc (vezi: curajos. per. 
fect). Din păcate, răspunsurile tră
dează și o anumită lacună de edu
cație • sînt încă prea mulți — aproape 
o pătrime din tineretul școlar anche
tat — care nu prea cred în existența 
posibilă a unui tip de om perfect (să 
fie ți o reacție față de anumite exa
gerări din literatură și artă, în legă
tură cu super-eroul eroul „pozitiv" 
foarte puțin viabil, neconvingător ?). 
Părerile tinerilor se întemeiază, pro
babil și pe experiența lor nemijlo
cită — mai fericită sau mal puțin 
fericită, acumulată pînă la cei 17—78 
ani pe care-i au. Dar cite nu se mai 
pot face pentru a le dovedi tinerilor 
că asemenea tipuri umane există, tră
iesc alături de noi ort au trăit cînâva.

înclinația modernă către domeniul 
exactului trebuie conjugată cu efortul 
de a-l convinge pe toți tinerii noștri 
asupra posibilității ca omul să atingă 
perfecțiunea. în fond, la baza demon
strației n-are decît să stea necesitatea 
concordanței dintre exactitatea, rigu
rozitatea de gîndire — atît de familiară

J» ftartuiaraa fafreMni o ar. 3 r*s 
ta la *««». toa puctete «»du- 

wt CJXBC O. — RsrtiJ ea^« wr. 
sa drta faptul deed txae-

ta aoada «taf ..repiiap* asupra te- 
tapta, an prweae. diaspotrixi. cdrre

(a de a-i îașelege pe alțU
UH LTAT V N F-AC O

• ^Trt*a — 91 la urtd • Canada — 
V a Mtaâ • Japan a — 99 la ndd • 

■adie — 96 la suM.

B-*"1. ■ ap radul întocmai jsrrtatavca 
•ipatait a aaritetei VH.E.S.C.O. de- 
•fl-oe* ■■ eoaaidaraf ed simpla apa- 

a calp» dmd extreme — tefr»- 
apattae-exrrDaperfie — e Urni ta lied 
pea*m eal aarfietat. Ii sap«Te«2d. fw- 
pMcrit. • jamdtate de rtapaas. Astfel. 
!■ cale da chastiaaara ala bmi-
»-■ a apdmf — spoataa — a a treia 
peMibstoa da rdspurt, cea a și
lafraart «Mjorftetea voturilor: rraaa 
ad-i lateted prte mine pe alții- Ce sem- 
viAed aata ’ După părerea mea .• 
exited la «vt, comparativ cu toata caia 
< tdH iuucfltipafa de V.M^S-C.O^ » 
rteMrf echitabil, dialectic — caleetivi- 
tate-mtartdualitafe — mult mai fav&. 
ratai afisrtdrii parioaalit^ii t iad rutei. 
Faptfvl cd 27 ta aută din tinerii oaștri 
elevi deelard d sînt interesați si sa 
lațeleapd, ia primul rlnd, pe ei, uu ia- 
isamad ci aceștia ar fi repiiifi — 
mai mult decît colegii Zor francezi ori 
indieni — asupra lor tnșile, ci cd Iși 
pot permite si respecte etapele firești 
virrtetor, iar adolescența este, orice 
s-ar spune, o virată a introspecției, a 
unei Încordata și permanente autoeva
luări. Apărat, tteărul nostru asta ori
cum, mai degajat în primul său eeu- 
tact cu eristanfa matură care se apro
pie, are o anumită liniște tHterioariL 
Așa, cd {șt fngdduie să se auto-studie- 
ze cu maximă luciditate, fără a dovedi 
prin aceasta că e subiectivist, că fuge 
do realitate ; el dă dovada sporului 
de personalitate pe care-l acordă so
cialismul.

AȚI Fl VRUT, EFECTIV, SA FIȚI 
PRINTRE PRIMII COSMONAUT!?

• da — £0 la sulă «nu — 40 la sutâ.

„Desigur ci da" (Ien Ciatlas) ; „Nu, 
pentru că mă pasionează altceva" 

ciu); „Se știe că caimonauțli trebuie 
să fie într-o stare de perfectă sănă
tate" (Alex. Bobîmeagă) ; „întrebarea 
este dificilă. Aș răspunde efl mi se 
par importante amîndouă, dar mai în- 
tîi vindecarea bolilor, deoarece nu se 
poate concepe ca omul să străbată Cos- 
mocuL iar alții să moară pe Pămînt 
din boli care făceau ravagii Încă din 
feudalism și chiar de mai înainte" 
(Adrian Ivanitchi) ; „In lume să se 

veoteeaci some fabuloase pentru me- 
dsrammie* (Dan Dumitrescu); ,.Amin- 
tart c*fle — și pentru Cosmos, și 
pentru leacuri. O călătorie spre Ixmă 
reprezintă a remarcabilă realizare a 
stuntei și tmniai Cel mai bine este 
să fie emul sănătos* (nesomnat — rL 
X) ; -Pentru medicină. împotriva can
cerului* (Elena Stireu).

EBOKSM : DA ! DAR AL GINDIRIU

Sfat surprinzătoare ambele rerultate 
(seziiabila lard da la răspunsurile date 
întrebării cu nr. 1). Neașteptat de 
nutifi adolescent nu vor să facă parte 
din echipajele rachetelor cosmice. Fap
tul a fost remarcat și de ancheta 
VJt.E^.C.O. InefiistA vorba, după pă
rerea mea, de o simplă chestiune de 
curaj, <ța enm se încearcă a se ex- 
p-ien In comentariul tei Rolf Baerli 
pe msrpuiaa artplnliti stadiu com pa- 
-al publxsf de .TRerista internațională 
de edveaiia a odulplor șt a tmerctu- 
i«ri

REZULTAT U3JJLS.C.O.
Na dercM aă iboare In Cocbos

• Japonia — 84 la suta • Franfa — 
71,1 la sutâ • Canada — 69 la sutâ 

• India — 55,5 la sutâ.
Pe giob numărul adolescenților care 

nu doresc să fie cosmonouți, ori să 
lmbră{lșeze o carieră militară, este 
daa^sl da mare. Copiii — da — ta mare 
majoritate vor si zboare ta Cosmos. Ce 
se petrece pe scurt ui segment de timp 
t >Urie-adoleseență ? Scade gradul de 
^ncoagriențd*. sporește teama de ne- 
eanooevt 7 Poate ei este torba de cm 
latnl altceva : sfera nopaaii de eroism 
a evoluat, mailndu-și centrul de greu
tate de pa ternul ta care se cere a 
occmtncta participare fizică, ta locuri 
care cer — ea prcpoaderaald — o par
ticipare tatetectna(4, eroismul gîndirjL 
(E foarte bine așa, dar atenție — ta- 
fr-v pefipeetird mai îndepărtată — la 
caurtfia fizica a omnlai *) Eroismul ac
tual ie eonsumă — ta mentalitatea 
advtescreților-eievi — mei alea pa 
ptaa cerebral ? Tinerii secolatai nos
tril itat cuceriți de ineditei glndirii. 
da forța intoti^enței. da ndraealosnl 
trăit ta anain da studiai ; ei vor aă daa- 
afreza tot ca există pa păndnî _ și 
sini Incd destnla de lămurit și rezol
vat.

Cit despre răspunsurile date ta în
trebarea eu nr. 5. iată — ta prieinl 
riad — părerea acad. Călin Popociei, 
exprimat! Intr-an recent interrîa:

— ,Jcepunlg osajore ale zbencritat 
coemăce, debareeree pe Lund seu pe 
Morte sint țeluri superioara ala civi
lizației umane rare pat raita toate cu
noștințele pentru progresul continuu 
al marii comunități terestre. Este clar 
că epopeea cosmică are ea ax princi
pal nu un interes restrlns, descoperi
rea vreunor comori fabuloasa, a unor 
noi drumuri comerciale care cu tafier- 
btatat odinioară imaginația navigato
rilor în perioada cuceririlor geogra
fica. Scopul modern ai acestor titanice 
acțiuni a descoperirea unor adevăruri 
științifice care, in cursul istoriei ome
nirii. i-au dovedit a fi mai valoroase 
decit tot aurul lumii*.

Rezultatul — totuși contradictoriu — 
demonstrează .* a) umanism; b) acut 
simț al realității; c) luciditate remar
cabilă. (De investigat în viitor: nu 
esta vorba aici ți despre un eventual 
exces de spirit practic, capabil să tute
leze în viitor, cu rigorile sale, acțiu
nile tînărului din alte domenii care nu 
cer neapărat acest spirit practic, dim
potrivă, cum ar fi • dragostea, căsăto
ria, pasiunea profesională 7 Gradul 
de romantism — deloc desuet 1 — me
rită a fi măsurat). 

resani, lotuși prea banei pentru epoca 
noastră" (Perlele U id om ar) | „Nu, dar 
dacă ar fi să fie, vreau „Robinson 
Crusoe", un cîntec popular româneae 
și un topor ceva mai mare și bine as
cuțit" (Ioan Georgescu) | „Nu, dacă ar 
fi vorba numai de un capriciu" (ne
semnat — cl. X) ; „Dacă acest lucru 
ar fi folositor societății, da. Aș citi : 
..Așa s-a călit 016101“ (Magdalena 
Popa).

ROBLNSOM MODERNI

Evident, solitudinea nu este o in
venție modernă ; părea să caracteri
zeze In orice epocă — adolescenta. 
Dar iată că solitudinea nu mai e la 
modă. Chiar Robinsonii secolului XX 
ror magnetofon (ce-i drept, cu benzi 
de Beethoven), aparat de radio sau de 
fotografiat. Tendința — fața la reali
tate ! — e mondială. Dar tineretul 
nostru este categoric mai sociabil. 
(Momentul trecerii de la lumea copi
lăriei la lumea adultă este — și va fi 
— un moment de încercare, al cărui 
sens nuanțat depinde de temperamen
tul indivizilor, ca și de gradul de vio
lență ori de echitabilitate socială a 
orinduirii respective. Care este nou
tatea la noi ? Adolescentul nu mai 
face acest pas singur, ci însoțit, sus
ținut, ajutat — în majoritatea cazu
rilor, sau trebuie să fie, în destule ca
zuri, încă).

REZULTAT TJ.N.E.S.C.O.

Vor să locuiască pe o insulă pustie

• 44,8 la sutâ din tinerii francezi.

Adevărata măsură a sociabilității 
cred că se poate proba mai ales aici 
(și nu la rezultatul întrebării cu nr. 3, 
cum face Rolf Baerli, comentînd în. 
presă ancheta U.N.E.S.C.O. precum șt 
ronetaiiila trasa, pa marginea ei, de 
doctorul Andre Berge). Nn izolarea 
contează — după opinia adolescenților 
chestionați — ci sensul ei. Oamenii, în 
fond, se pot izola (ta Coimoi. pe o 
banchiză ta (ferică), cu condiția să știi 
de ce anume o fac.

CE CREDEȚI CĂ REPREZINTĂ 
COPIII PENTRU PĂRINȚII LOR ?

• un izvor de fericire — 54 la sutâ
• o sursâ de necazuri — 14 la sutâ
• perspectiva unui trai asigurat la 
baMnete — 26 la iuta • împlinirea 
unei pasiuni de tinereța — 3 la sutâ 
e Mreflwur dorinței de a dăinui In

timp — 3 la sutâ.

„Cred cS pentru părinți copiii repre
zintă continuatorii Idealurilor pentru fru
mos i In copil !șl eoncentirtră toate re
sursele lor, pentru educarea lor* (C-tin 
Măruței)^ „Copiii sînt nai mult un izvor 
da necazuri, totuși aduc șl fericire. Cred 
cl sînt și Împlinirea unei pasiuni de tP 
nereța* (Mormăia Medrea]) „In unele 
caruri un izvor da fericiră, clnd și co
pilul se ginde»te la părinți* (Mărioara 
Găl&t&n)i „Depindă de educația pe care 
au primlt-o de la părinți. Totuși cred că 
reprezintă o sursă da necazuri plnă sînt 
mari, pe nnnă pot asigura traiul la bă- 
trinete* (Eli9abeta Maior)i „Izvor de fe
ricire. mal alee In cazul unei reușite 
cariere profesionale* (Valentin Tcacenco)i 
„Orice om are in viata sa nn ideal, mai 
mult sau mai puțin realizabil. Copiii edu
cația lor, cunoștințele lor. realizările lor, 
sint un izvor minunat de fericire pentru 
părinți, căci copiii sînt, totdeauna, o 
părticică a idealului lor* (Rodica D. IHuț); 
„Un izvor de bucurii și necazuri, un mic 
om asupra căruia să-și răsfringă toată 

tot ceea ce face să facă numai cu pa
siune* (F. E.—cl. X); „Calități intelec
tuale (deci evident cultură) și calități fi
zice* (Pericle Uidumac)? „In cazul că n-ar 
avea calități intelectuale, să posede ca
lități fizice, dar mai ales morale. Totuși 
aș dori să le aibă pe toate acestea trei" 
(Florian Cojocaru); „După părerea mea, 
toate aceste calități nu sînt numai 
înnăscute, cl foarte multe dobîndite, ți eu 
le-aț dori pe toate" (B. I. —X)j „In 
primul rînd calități intelectuale și morale 
si o bogată cultură. Fericirea, reușita 
profesională și celelalte ar fl apoi ușor 
de cucerit Cu sau fără îndrumarea pă
rinților. Cred că cel mai greu lucru este, 
ca părinte, să nu arăți unul copil că do
rești neapărat să facă un lucru, să ob
țină un rezultat, ci aceasta să i se pară 
firesc, urmare a eforturilor sale intelec
tuale șl a voinței sale de muncă* (Eu
gen lordache) ; „Dacă aș avea copil aș 
vrqa să-mi semene. (Nu-mi dau aere, nu 
mă laud, Ingîmfare lipsă)* (Liviu N. Pe
trescu); „Nu le-aș dori decît fericire, 
deoarece se înțelege că a fi fericit nu e 
chiar atlt de ușor și în această categorie 
Intiă aproape toate calitățile* (nesemnat 
— cl. Xh „Putere dc muncă și de a 
Înțelege, fiindcă celelalte sînt premergă
toare lor* (R. I.)î „Toate calitățile sint 
bune* (Liliana Drîmbei); „Calități mo
rale. Pe celelalte și le va cîștiga singur 
prin muncă* (Sanda Barcan).

TOATE CALITĂȚILE ’ DAR VOI ?

Cu excepția „iubirii adevărate0 șl a 
„reușitei profesionale", care au în
trunit un număr relativ mic de su
fragii, celelalte rezultate sînt destul de 
strinse, preferințele apropiate. Adole- 
cenții de astăzi doresc pentru vl‘- 
torli lor copii absolut toate caii 
tățile posibile (ei cred deci, cind este 
vorba de cineva apropiat, în posibili
tatea existenței unui tip perfect, fă-' 
defecte, deși la întrebarea cu nr. 2. 
rezultatul părea contrariu). Cei care 
trăiesc la țară se dovedesc mult mm 
puțin preocupați de „calitățile fizice, 
sănătate- decit colegii lor orășeni 
Reușita profesională în sine, nedu
blată de calități indiscutabile, nu-i In
teresează (aici este vorba și despre 
certitudinea pe care o ai în socialism, 
ca posesor al unor calități intrinsecei. 
Nu același lucru Be petrece pretutin
deni. Tineri din alte țări au o preocu
pare aproape exclusivă pentru eușita 
profesională, vădind poate, prin acea
sta, și o tendință firească de a sălta 
cit mai sus în ierarhia piramidei so
ciale existentă in țările Iar. Cît pri
vește satisfacțiile de ordin afectiv, ti
nerii noștri vor să ne facă să credem 
că tint mai puțin receptivi la «cest 
tip cțe satisfacții.

REZULTAT U.N.E.S.C.O.
Tinerii lumii doresc viitorilor copii : 
• Reuțitâ sociala, calitâți intelectuale 
li pe urmâ cultura, colitâfi fizice ;i 
sândlate (India) • în primul rînd cali
tâti morale (Canada și Franfa) • ca- 
litâfi intelectuale și cultura, apoi feri
cire și satisfacții afective (Malaya).

CE VIRTUTE OMENEASCA 
VI SE PARE ESENȚIALA ?

• sinceritatea — 32 la suta • cinstea 
— 44 la sutâ • curajul — 16 la sutâ
• bunătatea — 4 la suta • disciplina

— 4 la sutâ.

De remarcat: adolescența are voca
ția cinstei, a sincerității și curajului. 
La 17—18 ani, cînd tînărul intră și mai



adine în circuitul existenței, cinstea 
în relațiile umane, sinceritatea în co
municare — sînt esențiale. In schimb, 
este prea mică atenția acordată bună
tății (poate și pentru că unii tineri 
consideră că a fi bun înseamnă a te 
dovedi de fapt naiv).

REZULTAT U.N.E.S.C.O.

Tinerii socotesc drept principale 
virtuți omenești :

• Fran|a — mai mulți : sinceritatea, 
cinstea, curajul © Canada — mai 
mulți s bunătatea, disciplina, curajul 
• India — mai mulți : cinstea, disci
plina • Japonia — mai mulți : cura
jul, cinstea, dreptatea.

CARE PROFESIUNE VI SE PARE 
MAI VALOROASA 

PENTRU SOCIETATE?

artist — 4 la sufâ • scriitor — 7 la 
sutâ o inginer-savant — 70 la suta 
• arheolog — 3 la sufâ • militar — 
Z Io sutd O profesor — 3 la sufâ 

• medic — 9 la sutâ.

Întrebarea cu nr. 10 nu repetă, așa 
cum s-ar părea la prima vedere, între
barea cu nr. 1. Comportarea celor 
două serii de răspunsuri aruncă o lu
mină mai intensă asupra inportantei 
probleme : își aleg tinerii noștri — în 
majoritate — viitoarele profesiuni nu 
după criteriul vital: valoarea respec
tivei profesiuni pentru societate ? 
(Vezi; 42 la sută vor să devină ingi
neri, pentru că 70 la sută dintre ei 
cred în însemnătatea majoră a profe
siunii de inginer-savant). Unii însă 
își aleg și profesiuni care nu li se par 
a fi, neapărat, în fruntea îndeletnici
rilor omenești. Alții, deși nu vor să 
îmbrățișeze o carieră (cum ar fi cea a 
armelor — doar 2 la sută) își dau per
fect de bine seama de însemnătatea 
ocupației respective în condițiile isto
rice actuale, și iată că 7 la sută din 
adolescenți plasează cariera militară

NTETI?♦
printre ocupațiile de prim rang. Cei 3 
la sută care îi preferă pe arheologi do
vedesc că, pentru ceilalți dezvăluirea 
trecutului e mai puțin esențială deeit 
dezvăluirea prezentului și a riitorulni 
(70 la sută — „inginer — savant")

REZULTAT U.N.E.8.C.O.

Categoriile „artist", „om de siai". 
„militar* „scriitor* — sint pe locurile 
III, IV și V în clasamentul răspunsu
rilor din iooie cele 6 târî anchetate

ACTIVITATEA 
PE CARE URMEAZA 

S-O DUCEȚI IN VIITOR VREȚI 
SA FIE O ACTIVITATE !N CARE 
SA REZOLVAȚI TOTUL SINGUR, 
ORI UNA IN CARE REZULTATUL 

MUNCII VOASTRE 
SA SE INCLUDĂ IN MERITELE 

UNUI COLECTIV ÎNTREG?

• o muncă strict individuală — 18 la 
sutâ • o muncâ în colectiv —• 82 la 

sutâ.

Rolf Baerli comentează ca fiind un 
rezultat extrem de îmbucurător faptul 
că 75,1 la sută din tinerii franeezi — 
după afirmația sa „reputați totuși ca 
individualiști" — preferi e activitate 
colectivă. Rezultatul nostru.* 82 la 
sută.

REZULTAT U.N.E.S.C.O. 

INTERES PENTRU
ACTIVITĂȚI COLECTIVE

• Franța — 75,1 la sutâ • India —
72,5 la sutâ • Japonia — 50 la sută

IN CE EPOCA
AȚI FI VRUT SA TRĂIȚI ?

• în prezent — 91 la sutâ • în alte 
epoci (de piatră, pe vremea lui De- 
cebal, a lui Mihai Viteazul) — 9 la 

sutâ.

(In rezultatul de 91 la sută sint inclu
se atît răspunsurile „tn contemporanei
tate" cit șl „în anul 2 OflO". La alcătuirea 
chestionarului, reporterului l-a scăpat 
un amănunt hotărîtor : pentru adoles
cenții de astăzi, anul 2 flOO se include, 
firesc, în existenta lor, căci ei vor avea 
atunci în jurul virstei de 53—54 ani).

„In prezent și pînă în anul 2 000“ 
(Ion Ciatlas) ; „Aș vrea, dar e absurd, 
să trăiesc și să cunosc Evul Mediu, 
pentru că în anul 2 000 tot sper să 
mal trăiesc,., voi împlini 54 de ani" 
(Adrian Motrescu) ; „Acum, pentru că 
nu se poate altfel" (Maxim Nicolae) ; 
„Aș dori să trăiesc în epoca supraci- 
vilizațlei, cînd oamenii vor fi toți Ia 
fel" (Eduard Cogan) ; „Sînt foarte 
mulțumit de faptul că m-am născut 
acum" (C-tin Mărușcă) ; „Aș fi vrut 
să trăiesc în vremea romantismului, 
da, îmi place tot ce e romantic și vi
itorul îmi pare lipsit de romantism 
sau dacă intr-adevăr există, este rece" 

(Marinela Medrea) ; „Contemporană. 
Pe cea din anul 2 000 nu mi-o imagi
nez clar" (Adrian IvanițchI) ; „Aștept 
să trăiesc șl-n anul 2 000 și eă văd 
realizările ce se vor înfăptui* (M.G. — 
cl. X) ; „Anul 2 000. Aș fi curios" (ne
semnat — cl. X) ; „în anul 2 000, dar 
mai mult îmi place în prezent*' (Vaslle 
Necuța).

VIITORUL — CONTEMPORAN

Este mare chemarea pentru viitorul 
apropiat, cînd multe din promisiunile 
științifico-tehnice ale anilor noștri se 
vor împlini (pe rubrici, au răspuns : 
„contemporană" — 49 la sută, „anul 
2 000“ — 42 la sută). Această atracție 
pentru viitor ilustrează, o dată în plus, 
încotro se îndreaptă interesul maxim 
al tineretului contemporan, despre ca
re se poate spune că se află cu un pi
cior în secolul XX și cu celălalt în 
secolul XXI (Cit despre viitorul 
„rece“, lipsit de „romantism" imaginat 
de Marinela Medrea, este cazul să-i 
reamintim de milenarul fantastic că
tre care tinde omenirea in mod verti
ginos : dreptate socială. cucerirea 
cosmosului etc).

AVEȚI VREODATĂ STĂRI 
DE INDIFERENTĂ FATA 

DE CEEA CE SE INTIMPLA 
CU VOI SAU IN JURUL 

VOSTRU ? DE CE ?

„Da, cînd sînt obosită1* (Maria Gher- 
cea) ; „Cînd văd că nu mai pot face 
fată unei anumite situații" (Margareta 
Ștefănescu) ; „Nu sint indiferentă la 
cele ce se petrec In jur" (Silvia Gan- 
ța) ; „Am, dar nu știu de ce- (Alex. 
Bobîrneagă) ; „Total nu, deseori însă 
dacă nu pot face nimic, mă închid in 
mine" (Horla Dragalie) ; „Nu îmi dau 
uneori seama, dar sînt obosită" (Zini- 
ca Oprea) ; „Am avut momente de in
diferență din cauza unor insuccese" 
(Dan Ștefănescu) ; „Cînd am prea mult 
de învățat, și la școală dacă sînt ore 
grele" (Ion Dumitra) ; „De multe ori 
rămin indiferentă la ce se petrece în 
jurul meu, pentru a nu mă supăra" 
(nesemnat — cl. XI) : „Da, in special

cînd rint obosit- (Emil Berarul : „Da, 
se pare atunci că totul este dimpotri
vă mea" (Niculina Ciobotaruj ; «Da. 
Pentru ci, probabil, îmi impun un 
repet» mintal" (Sodica Bal*-*) ; „Cină 
mi se intimplă ceva foarte rău, nu mai 
vraau al știu de nimic” (El an a Stoi
ca) ; „Da. fiindcă nu am o bază mate
rială și sint Ia dispoziția părinților li 
a rudelor, sînt ca o frunză bătută da 
vînt. Mi-e indiferent unde cad, Intr-o 
prăpastie sau pe vîrf de munte" (Au
relia Crăciun); „Nu am avut nicioda
tă stări de indiferență la ceea ce sa 
petrece în jurul meu. Și mă voi stră
dui ca niciodată să nu rămin indife
rent la ee Be petrece" (Anifoara Opri- 
șan) ; „Da, față de lucruri cara nu alnt 
eiențialc In viață” (nesemnat — cL 
XIj ; ..Cînd cad in melancolie" (Adria
na Marinescu) ; ..Da, devin indiferen
tă cind nu mai pot să realizes nimic-* 
(Constanța Lăcuțteanu) : ..Da, pentru 
că de multe ori simt o oboseală cere
brală- (Ionica Ia cota).

IBM. a obosit î 
ELEVII — NICIODATĂ*

Moj antale a celor ehotWMți declară 
(și explici de ce) ci nu «a stări dt in
diferență nici față de ceea ce ac petre
ce ch ei, «iei față de ceea ee se petrece 
<« jur. Am ales totuși, la special, răr- 
punnrile de celălalt tip, deoareee tre
buia lă dezvăluim, penxm a doua oară, 
un adevăr simplu .* stările de indifewn- 
ță, de delăsare, de apatie, de opacitate, 
de pasivitate, au la origiad OBOSEA
LA. Pe itinarariul reportajelor aooatre 
anchetă ne-am mai ciocnii de problema 
supralncircirii în munca școlari (am 
sesizat acest fapt în ancheta .JUmin 
părinții repetenți cînd constatam cu 
îngrijorare că foarte multi dintre a- 
dalescenții-elevi se culcă după miezul 
nopții), lată-ne puși din nou in fața a- 
cestui aspect discutabil al muncii cu e- 
levul. Firește, ultimul cuHnt trebuia 
să aparțină speeialiștiler — medici, pa- 
dagogi-metodologi. psihologi — care, 
constituiri In grupuri da lucru, să stu
dieze îndelungat și eficace respectiva 
problemă, să-i găsească soluțiile. (O ac
țiune similară a fost întreprinsă în 
Franța, de către profesorul Marcel Ba- 
taillon, administrator la College de 
France, care, lăsînd în părăsire pentru 
o vreme eruditele sale cercetări cu pri
vire la Spania și Erasmus, a inițiat în 
urmă cu trei ani o largă campania îm
potriva surmenajului școlar, denumit 
de el „plagă a învățimîntului, amenin
țare pentru echilibrul fizic |i piihic al 
copiilor". El și-a alcătuit grupuri de 
lucru compuse din profesori, printre 
care cîteva glorii ale Universității fran
ceze — Henry Marron, Jean Guăhenno, 
Raymond Aron, Jean Rostand, Louis 
Leprince-Ringuet, Jean Hyppolyte, 
Andre Berge, Henri Laugler. Grupu
rile de lucru, studiază restructurarea 
metodică a programelor).

Problema există în țările cu un în- 
vățămînt evoluat, așa cum este și al 
nostru. Practicienii știu acest Iuctu. 
Profesorul Miltiade Ionescu de la 
Școala medie nr. 4 din Craiova ne scrie: 
„Le-am cerut elevilor din clasele mari 
să-și spună deschis părerea despre 
supraîncărcarea pe care o conțin încă 
programele școlare și manualele, ma
joritatea materiilor de studiu. Părerile 
lor sînt semnificative și trebuie să le 
luăm neapărat în considerație pentru 
anul școlar viitor. De ce ? Pentru că o 
supraîncărcare a materiilor de învă
țământ (programe și manuale) duce, în 
unele cazuri, la apariția fenomenelor 
de surmenaj mintal, uneori — aste
nie. Amintesc doar cîteva cazuri cunos
cute de mine în școala în care lucrez 
și constatate ca atare de către medici 
specialiști : elevii I. Vlădescu, Mărgă
rit Cristescu, L. Marinescu etc. Iată și 
două cazuri tipice : elevul Dan Mano- 
lescu e într-a XI, în pragul examenu
lui de maturitate. Are o notă 10 și doi 
de 9 la psihologie pe trimestrul 1 și la 
încheierea mediilor cere să mai fie as
cultat.

— De ce ? Ai note bune.
— Aș vrea să-mi iasă media 10. Eu 

aș fi mulțumit și cu media 9, mai ales 

că sînt foarte obosit șl a trebuit să 
citesc astă noapte ptnă la ora 1, dar 
mama vrea media 10.

— Dar la alte materii ai și medii de 
6, 7, ai și un 5 la fizică.

— Învăț serios la toate materiile, 
dar nu mai reușesc sa iau note mari. 
Anul trecut și in anii ceilalți stăteam 
mai bine. Nu știu de ce nu mai reu
șesc, deși învăț mult, tn fiecare seară 
pînă tîr2iu. Iau 4 ore de franceză pe 
săptămină (mama zice că așa-i stă 
bine unui om cult, să știe limba fran
ceză), ore de pian, ore de vioară, 4 
ore de matematică pe săptămină, ore 
de dans modern.

Alt caz : Mariana Diaconu, clasa 
IX. Slăbuță și timida. Temperament 
melancolic. Pînă în anul acesta avea 
numai medii de 0 și 10. Acum : 7 la 
matematică, 6 la latină, 6 la chimie 
și chiar un 4,50 (rotunjit la S) la fizică.

— învăț la fel de mult ca în toți 
anii, dar mă doare des capul.

— Ore libere, joacă, prietene, film ?
— Nimic. Nu am voie și nici nu am 

timp.
„Aș mai adăuga — își încheie intere
santa sa scrisoare prof. Miltiade lones- 
cu — și faptul că supraîncărcarea ma
teriilor de învățămînt duce la apariția 
„rezistenței" interioare față de învăță
tura de carte“.

Cuvîntul presei : (cităm) Creierul e- 
lectronic l.B.M. de la Universitatea 
din Yale (Statele Unite ale Americii) 
a dus o muncă grea, încordată, de 24 
de ore pe zi, timp de trei ani. Rezul
tatul * l.B.M. a început să dea temne 
de depresiune (subl. ns.). Supus unui 
riguros examen „medical", i-au fost 
descoperite erorile, după care a fost 
„pensionat" și înlocuit.

Cuvîntul științei : (cităm) Marele fi- 
ziolog rus I. M. Secenov a demonstrat 
că locul în care se formează țelul u- 
nei acțiuni și din care pornesc semna
lele necesare pentru declanșarea acțiu
nii respective este scoarța cerebrală. 
Aici se naște oboseala... Un creier o- 
bosit este un creier slăbit. Unui ast
fel de creier îi vine mai greu să rezol
ve normal problemele ce i se pun fi 
recurge la calea minimei rezistențe 
pentru soluționarea lor... Și inhibiția 
merge prost cînd obosește scoarța ce
rebrală — iar noi slntem nejtăptniți... 
Munca și odihna trebuie să alterneze 
în mod permanent, astfel Incit să per
mită refacerea energiei in celulele 
scoarței cerebrale... Una din metodele 
profilactice — verificată științific — 
este pasiunea pentru activitatea pe 
care o duci, dovedind u-se că creierul 
obosește incomparabil mai repede a- 
tunci cînd faci o treabă care nu-ți pla
ce... Un rol deosebit in apărarea de o- 
boseelă a creiendui II joacă voința o- 
mulni.

CE REPREZINTĂ MUZICA 
PENTRU VOI $1 CE FEL 
DE MUZICA VA PLACE 

SA ASCULTAJI î

• un mijloc do comunicare umană — 
11 la sulă • un mijloc de sensibili
zare — 5 la sutâ • un mod de a la 
odihni, de a ie distra, de a te des
tinde după învățătură — 84 la sută.

MUZICA 
ANTI8UPRA8OLICITANT î !

Rezultatu! vine In sprijinul conclu
ziei da Ia întrebarea anterioară (m 
nr. 13): s-er părea ci elevii simt. în 
primul rind, nevoia de a asculta mu
zică pentru a se relaxa, că ei o as
cultă cu scop și efect igienic. Putem a- 
firme, fără teamă de a greși funda
mental, că adolescenții noștri nu s-au 
ridicat încă La cunoașterea mai inti
mă a muzicii, !« înțelegerea ei. (Cine 
să facă acest lucru în școală ? Ora de 
„cînt" Ajunai in pragul maturității, 
ei îațeleg într-un mod elementar, 
pr art trist, rostul muririi, deși „exis
tă o pasiune de a InțcLege, tot așa cum 
există o pasiune pentru muzică — spu- 
■ e Einstein. Această pasiune este 
în special proprie copiilor și la cei 
mai mnlți se pierde cu vîrsta...“. Răs- 
turnînd datele enunțării einsteinieae, 
există o pasiune pentru muzică (vezi: 
studiile de specialitate privind inter
dependența ritm-memorie infantilă, de 
exemplu), tot așa cum există o pasiu
ne de a înțelege. Această pasiune este 
proprie copiilor Da, se pierde
odată cu vîrsta ! Fiecare școală mo
dernă are un laborator de fizică și 
chimie. Dar un „laborator de muzi
că" ?. Cum se va putea înfăptui dezi
deratul exprimat acum un secol și ju
mătate : „Muzica trebuie să fie seîn- 
teia care aprinde focul în spiritul 
uman" (Beethoven).

REZULTAT U.N.E.S.C.O.

• Franța, Japonia — în primul rînd 
un mijloc de comunicare umana • 
India — un agrement și apoi o posi
bilitate ds descârcara a emoțiilor

Cu excepții, se remarcă o extrem de 
timidă încercare de a trece spre mu
zica „grea", moi întîi prin operetă, ca 
sa se ajungă în sflrșlt, și la opera și 
muzică simfonică. Iată statistica J

• muxicâ ușoara — 45 la suiâ • mu
zică simfonica — 3 la sutâ • operă 
— 2 la sută • operetă — 18 la sută
• muzica popularâ — 32 la sutâ.

CE TIP DE SPECTACOL 
PREFERAȚI ?

• cinematografia — 43 la sutâ • tea
tru M 39 |a sutâ • spectacol sportiv 
— 21 la sutâ • restul — operă, ope

retă etc.

Deși, la o privire superficială s-ar 
fi părut că cinematograful este cu 

mult înaintea teatrului — In ordinea 
preferințelor tineretului — iată că re
zultatul dovedește existența. In rindul 
adolescenților-elevi, a unei reale pa
siuni pentru teatru.

Dar tot aici — în chestionare — 
descoperim o prea accentuată pre
ferință pentru spectacolul sportiv 
(pentru sport, da 1 ne-am fi bucu
rat, insă pentru spectacolul de 
sport.,.) Să fim mai expliclți: privitul 
din tribună este un „sportu al vîrstei 
mijlocii, al bărbaților care nu mai 
practică sportul și iea duminică pe sta
dion (bun și asta, dar nu destul, și mai 
ales pentru foarte tineri). De altfel, 
iată cîteva date statistice : din cei 
peste 180 000 de elevi și 43 000 de stu- 
denți bucureșteni, numai 2,33 la sută 
practică cu regularitate sportul la 
vîrsta junioratului, fiind legitimați de 
cluburi. Dintre aceștia, practică în mod 
permanent anumite sporturi, conside
rate de bază : atletism — 0,74 la sută, 
gimnastică — 0,33 la sută, notație — 
0,32 la sută.

REZULTAT U.N.E.S.C.O,

Ce tip de spectacol preferați ?

• Franța — teatrul • Japonia — 
spectacolul sportiv • India — cine

matograful

CE CITIȚI î

• romane de aventuri — 38 la iută
• cârți de călătorie — 17 la sutâ
• povești de dragoste — 17 la sută • 
istorice — 14 la sutâ • restul — poe

zie, cărți științifice, „orice'

Deși slnt în imediata apropiere a 
„maturității", elevii nu tși dirijează 
lectura particulară după interesele di
ficilului lor examen. Să fie și aceasta 
o replică a tinereții le sup reined r ce
re ? Răspunderea care cade asupra a-

cestui gen de literatură — totuși se
cundar altminteri — mte imensă. Pe 
umerii cui stă f Dar cu lucrările re
prezentative ale literaturii române cla
sice și contemporane, Indispensabile 
examenului 7

CIND SIMȚIȚI CA VA PLICTISIȚI 
(CE FACEȚI CIND VA PLICTISIȚI)?

„Cind sint singură și n-am ce să ei- 
tear” (Mănoara Gălățan) ; „Cind n-am 
de lnem. merg la pescuit" (Gh. Moso
ra) ; ,.M1 plictisesc duminica" (Sma- 
randa Bădulascu) ; ,.Nu am timp să 
mă plictizeac, pentru că am Încontinuu 
o ocupație- (Elizabeta Maior) ; „In 
timpul «colii du mă plictisesc nicioda
tă. numai In vacanță" (Clara Turpai) ; 
„Cind nu mă pasionează nimic- (Mir
cea Tăgui) ; ..Simt că mă pllctizaae 
cînd mă plimb prea mult- (Mihai Za
harin) ; „Cind mă ocup mult timp de 
același lucru. Cind mă plictisesc casc, 
iar dacă sînt acasă dorm, dorm" (Gh. 
Slrbu); „Cind n-am ce face, duminica 
de obicei" (Adrian Motrescu) ; „Cind 
sufăr o decepție" (Radu Dulgherul ; 
„N-am timp să mă plictisesc. Am foar
te multa de făcut' (Ctin. Mărușcă) : 
„Cînd mă plictisesc mă culc, iar dară 
nu pot dormi, ascult muzică" (Desem
nat cl. XI) ; „Cind nu am cu cine sta 
de vorbi, cînd stnt izolat zi nu am ee 
să citesc, cind nu am curajul al încep 
un lucru" (Horia Dragolie) ; „Cind 
plouă" (Stelian Popovici) : „CTnd sînt 
prea obosită. Ascult muzică" (Gabriela 
Dai sa) ; „Duminica" (Viorel Dan) ; 
,.Nu mă plictisesc decit în vacanță" 
(Liliana Bică); „Am preocupări multi
ple, nu mă plictisesc" (Matilda Weber); 
„Duminica, deși pot viziona filme sau 
să am alto activități. Nu pot juca te
nis de masă" (Ctin. Rusu) ; „Am siste
mul meu ci nu mi plictisesc î cind 
n-am ce face mă gindesc numai la 
lucruri frumoase. îmi fac planuri de 
viitor țî timpul trece foarte repede" 
(Marla Drăgol); „Cind mă plictisesc 
mă duc la un garaj din apropierea ca
sei șl mă uit cunf se fac reparațiile" 
(Stelian Grigoriu) ; „Dacă mă plicti
sesc, recitesc pasaje din cărți" (Rodi- 
ca Balas).

Foarte mulți tineri se plictisesc du
minica (exact în ziua lor liberă, atît 
de importantă pentru destindare, pen
tru lărgirea orizontului cultural). Tot 
așa cum destul de mulți elevi preci
zează că se plictisesc în timpul vacan
ței (atenție I vacanța se apropie). Con
cluzia: timpul liber tși are încă sufi
ciente „zone albe" — de plictiseală. 
Desigur, tlnărul se poate duce și sin
gur la cinematograf (fie și Ia „un bi
let în plus" — pentru că nu există, și 
ne întrebăm de ce, un număr fix de 
bilete, la fiecare spectacol, rezervat a- 
nume pentru elevi, fia și fără reducere 
cum sînt pentru studenți). Singur se 
poate duce elevul și la teatru, deși 
aici biletele se găsesc și mal greu (ma
joritatea reprezentațiilor au loc seara, 
iar la matinee cererea este foarte ma
re). Atunci tînărul se duce la teatru 
duminica. Șl ee vede ? Piesele care 
merg ceva mai greu în cursul săptă- 
mînii.

U.T.M.-ul ara de spus un cuvînt mai 
hotărîtor și în această problemă 
a TIMPULUI LIBER, după părerea 
noastră soluționată încă destul de ne- 
satis/dcători

INVAȚAȚI DE PE ACUM SA VA 
GOSPODĂRIȚI BANII ?

CITI DIN BANII DE BUZUNAR 
SiNT CiȘTIGAȚI 

PERSONAL ? 
CUM II CHELTUIȚI ?

• primesc bani de buzunar in mod 
regulat — 48 la sutâ • primesc în 
mod Intîmplător — 44 la sutâ • nu 

primesc deloc — 8 la sută.

„Nu am bani de buzunar. Cînd am 
nevoie de ceva, cer de la părinți" (Mă- 
rioara Gălățan) ; „Banii de buzunar îi 
cheltuiesc pe filme" (Gh. Mosora) ; 
„Nu am o sumă fixă" (E. Rusu) ; „In 
general primesc de la tăticu. Cumpăr 
diferite mărunțișuri" (Clara Turpai) ; 
„Puțini... sau mal simplu spus, n-am 
bani de buzunar săptămîni întregi" 
(Gh. Sîrbu) : „Banii de buzunar 
sînt în funcție de necesități : piese de 
teatru, filme și alte distracții. In tim
pul verii am lucrat la G.A.S. la hamei, 
unde am cîștigat bani cu care am 
cumpărat în toamnă cele necesare, iar 
acum primesc banii de buzunar nu
mai de la părinți" (Ctin. Mărușcă) ; 
„N-am fix. Cînd am nevoie, fie chiar 
si pentru o toană, părinții îmi dau. 
Cînd am bani nu-i cheltuiesc destul de 
chibzuit". (Marinela Mearea) ; ..Vara 
lucrez la un atelier de electro-bobinaj 
unde ciștig bani, pe care-i folosesc la 
excursii" (nesemnat cl. XI) ; „Sînt 
săptămîni în care nu am nici un ban" 
(Stela Beian) ; „Cer numai cînd am 
nevoie. Vara cîștig la săpături arheo
logice. Cărți, concerte, filme, cadouri" 
(Horia Dragolie) ; „De la pă
rinți. Cu destulă ușurință" (Steiian 
Popovici) ; „Foarte puțini. Foarte 
ușor" (Lucia Cerchez) ; Pe filme, 
cărți științifice (mai ales radio- 
tehnică, în general electricitate) și 
pentru piese necesare experiențelor 
personale de radiotehnică" (Pompiliu 
Baciu) ; De la părinți. Ii chel
tuiesc la cofetărie și pentru presă li
terară" (Adrian Ivanitchi) ; „N-nm fă
cut niciodată socoteala ciți bani am 
pe săptămînă, dar pot să spun că am 
atlția clți îmi trebuie pentru a-mi 
cumpăra o carte care-mi place, sau 
revistele literare, pentru a mă duce 
la un spectacol — nu mi-au lipsit 
niciodată. Banii sînt primiți de la pă-

rinți, iar o parte, cistigați de mine 
(vara lucrez în agricultură 41 mă mîn- 
dreec cu acest lucru, deși poate mulți 
îl desconsideră)".

SUMA FIXA ORI NU?

Majoritatea tinerilor cred că banii de 
buzunar trebuie să-i capete tn totali
tate, de la părinți. Iată însă că alții — 
ne arată că, tn timpul vacanței, obișnu
iesc să muncească și să-și cîștige ast_ 
fel, singuri — o perioadă — bani de 
buzunar — pe care apoi îi folosesc la 
organizarea excursiilor, pentru cărți, 
utilaj necesar unor experiențe proprii. 
Nouă ni se pare superioară atît 
mentalitatea părinților respectivi (cît 
și a elevilor care înțeleg că la 17-18 ani 
un tînăr își poate clștiga și singur, în 
anumite perioad« și împrejurări, banii 
de buzunar) plus latura educativă (fi
rește dacă lucrul acesta nu impietea
ză asupra odihnei obligatorii cu care 
trebuie să se încheie un întreg an șco
lar).

Procentul acelora care nu capătă o 
sumă fixă este destul de ridicat șt tră
dează încă uis din „scăpările" educa
ției părintești. Copiii — și mai cu sea
mă adolescenții — au nevoie de bani 
de buzunar (nu uitați* 8 la sută nu pri
mesc deloc ; îi privește deci cum îi <2o- 
bliuțesc ?). Tinerii au nevoie să tnre- 

a-și chibzwi banii, fdcînd astfel pri
ma] lor pas către bugetul personal, 
către primai salariu. Greșesc părinții 
core cred eă e mai bine ca tinzi ml sa 
na aibă beai în buzunar, fiindcă așa 
•sie ferit de tentații, și-l obligă tn 
schimb să ceară ori de cîte ori are 
nevoie. ^Sistemul" duce aproape ine
vitabil la lipsă de atenție față de ba
nal muncii, la risipă și boemie. E de-a 
dreptul ridicolă (și primejdioasă) ati
tudinea unora dintre părinți în areas- 
li ehestiune; ei se poartă cu copiii 
lor adoleieențl, așa cam te-ai purta 
eu «n copil de <-7 saL Admitem că :

CUVÎNTUL PRESEI : frităm) Un 
eolectw o efertnat cercatări antropo- 
mttrict. Prelucrarea statistică a date
lor a confirmat ceea ce este rizibil 
pentru fiecare dintre «oi «s anume că 
tineretul de astăzi — datorită condiți
ilor în care este crescut — este mult 
mai bine dezvoltat din punct de ve
dere fizic decit cel de acum un sfert 
de veac. In medie, in raport eu vîrsta, 
tinerii și tinerele de astăzi sint eu 
5-14 cm. mai Inalți derit cei din ge
nerația da dinainte da război și au o 
circumferință toracică eu 3-15 cm mai 
mare. în plus, datele stetiztiee ne mai 
arată și nivelarea relativă a înălțimii 
si circumferinței toracice a tinerilor 
In aproape toate regiunile țării, aspec
tul omogen ai dezvoltării lor fizice, 
fapt explicat prin ridicarea generală 
a nivelului de trei.

Admitem, așadar, că tinerii de as
tăzi măsoară mai mult în înălțime de
cit noi la vîrsta lor (și despre saltul 
psihic, despre precocitatea lor intelec
tuală am vorbit fntr-aită parte), dar îi 
tratăm tot ca pe niște copilași, buni 
de adormit cu povești melodioase, buni 
de pus Za colț cind fac vreo boacănă.

PRIN CE PARTE A ȚARII, PE 
CARE N-O CUNOAȘTEȚI, AȚI 

VREA SA CĂLĂTORIȚI?

Dacă ar fi să publicăm strict răs
punsurile la întrebarea aceasta, nu 
ne-ar ajunge spațiul întregului nost'u 
reportaj-anchetă. Elevii din comuna 
SNAGOV ar dori iă vadă (amestecind 
localități, regiuni, forme de relief): 
Transilvania, Suceava, Maramureș, 
Baia Mare, Cluj, litoralul, Argeș, Iași, 
muntele, Hunedoara, Crișana, Bicaz, 
Brașov, Timișoara, Orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Banat, Moldova, Olte
nia, Galați, Dobrogea, etc. CRAIOVE- 
NII vor: Sinaia, Orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Dobrogea, București, 
Brăila, Suceava, Transilvania, Timi
șoara» Bacău» Cluj» Constanța, Iași,

D-rul. ANDRE BERGE, directorul Centralul 
psiho-pedagogic al Academiei din Paris, este 
în același timp și un binecunoscut specialist 
din cadrul aparatului U.N.E.S.C.O. Domnia șa 
j-a permis redactorului nostru MIHAI STO1AN 
sâ comenteze rezultatele studiului aflu compa
rat pe marginea unei anchete întreprinde de 
U.N.E.S.C.O. în rîndul tinerilor din « ț#ri.

Prezentul reportaj-anchetfi folosește doar o 
parte a întrebărilor pregătite da dr, Andrl 
Berge pentru U.N.E.S.C.O. Sondajul noatiu 
paralel tinde să desprindă aspirațiile particu
lare ale unei părți din tineretul român, Jp 
contextul aspirațiilor tinerești de pe glob.

Banat, Baia IHaTe, Brașov, etc. GALA- 
ȚENII vor : Dobrogea, Transilvania, 
Constanța, Predeal, Brașov, Oaș, Ma
ramureș, Iași, Suceava, București, 
Cluj, Delta Dunării, Valea Prahovei. 
Hunedoara, munții Bucegi, Apuseni, 
Făgăraș, Baia Mare, Porțile de Fler- 
etc.

Și așa mai departe
Amintim din nou : IATA VACANȚA! 

Oare nu s-ar putea ca asemenea sta
tistici — ale dorințelor comune — din 
care să se extragă media dorințelor, 
să se efectueze în fiecare loc, pentru, 
ca tinerii să-și poată îndeplini setea 
de cunoaștere a țării ? Sistematizarea 
excursiilor! Planificarea lor pe un 
spațiu de timp mult mai îndelungat 
(de ce nu s_ar întocmi încă din prima 
clasă de școală medie șt ptnă în ulti
ma clasă, un plan de excursii — în 
așa fel îneît, dacă ar fi să existe pen
tru fiecare elev am CARNET DE 
EXCURSIONIST, cu pătrățele în care 
nă fie înscrtse, individual, toată regiu
nile țării, la terminarea școlii medii 
toate aceste pătrățele «ă fie gata stam
pilate cu o stampilă specială, purtînd. 
mențiunea ; VIZITAT).

Este de neconceput ca în secolul XX 
să se mal găsească tineri de-al noștri 
care să mărturisească cinstit că se 
plictisesc tocmai în zilele rezervata 
distracției.

20
CE ÎNȚELEGEȚI PRIN FERICIRE î

• A fi s deștept — 26 la sutâ • cult 
— 51 la sutâ • bogat — zero la 
sutâ • frumos — 8 la sutâ • nepă
sător — 2 la sutâ • sensibil — 5 la 

sutâ •
(Au mal fost pomenite si alte condiții 

ale fericirii : cinstea, sinceritatea, să
nătatea, curajul, bunătatea, etc.)

„Ce înțeleg prin fericire ? Un ideal 
dacă nu imposibil, cel puțin greu de 
afina. Fericit sînt doar atunci cînd’ pot 
fi mulțumit de mine" (Mihai Mărușcă); 
Personal sint fericită cind realizez 
ceva folositor cu prețul unor eforturi 
susținute" (Emilian Ciolan) ; „Cind 
sînt iubit șî apreciat de cel din jurM 
(Ctin. Mărușcă) ; ,,Sfnt fericită cînd 
pot să-mi îndeplinesc toate dorințele 
$i cînd pot să ajut pe altcineva sau 
întregul colectiv" (Angela SzaJkai) ; 
„După mine fericirea înseamnă dra
goste. (Dragostea poate fi de mai mul
te feluri, referindu-se la lucruri deose
bite)" (Marinela Medrea) ; „Cînd îti 
poți pune cunoștințele în slujba ome
nirii" (Horia Dragolie) ; „Sint fericit 
cind reușesc să-i fac pe alții fericiți1* 
(Stelian Popovici) ; „Sint fericit cînd 
sint sensibilă la orice. O definiție e 
greu de dat" (Gabriela Daisa) ; „Ești 
fericit cind poți să-ți realizezi tot ce 
gindeștr. De bună seamă lucruri se
rioase" (Gh. Crișan) ; „Nu știu precis" 
(Mihai Gheorghiu); „Sint fericită cind 
sînt de folos cuiva, cind mă simt taine 
In mijlocul prietenilor *1 ei se simt de 
asemenea bine, sînt fericită cînd ci
tesc o carte frumoasă, cînd ascult o 
lucrare de muzică ce-mi place, cînd 
sint alăturea de prietenul meu, cind 
le fac părinților o bucurie, cînd mă 
gindesc la viitor etc" (Silvia Ganța); 
..Ești fericit, nepăsător" (Dan Dumi
trescu) ; „Un om cult este un om fe
ricit" (Perlele Uidumac) ; „A fi feri
cit înseamnă a trăi împreună cu fi
ința iubită șl pe planul doi a avea o 
reușită profesională** (Dan Georgescu); 
„Cred că ești fericit atunci cînd poți 
fi nepăsător ți cult" (Liviu Țugui) ; 
..Bogăția trebuie ștearsă de pe șirul 
enumerărilor din întrebare' (nesem
nat c). X) ; „Fericit ești atunci cînd 
trăiești din munca proprie" (Florin 
Cojocaru) ; „Este o noțiune complexă. 
Fericirea o găsesc mai mult în bucu
ria muncii împlinite și mai puțin In 
satisfacțiile personale" (Eugen Iorda- 
che).

ZERO — REZULTAT FERICIT

Poate că rezultatul ZERO „voturi" 
la posibilitatea de a fi fericit prin in
termediul bogăției, este unul din cela 
mai semnificative ale prezentului re- 
portaj-anchetă. El dovedește că socia
lismul a provocat in spiritul adoles- 
centului nostru o mutație hotărâtoare, 
făcîndu-l capabil să-și aprecieze 
munca, viitoarea activitate, nu In 
raport cu foloasele strict materiale, 
individuale (ve2i și concluziile la în
trebarea cu nr. 10), ci In raport cit 
gradul ei de dificultate și de interes, 
de meritele ei sociale. Principiile ideo
logiei socialiste structurează concep
țiile de viață ale tineretului, sint com
bustibilul nobil care fi permite aces
tuia să călătorească spre cele mai di
verse idealuri umane.

Prezența procentului de 8 la sută 
tineri care pun preț pe fericirea de a 
fi frumos, nu ne sperie (la vîrsta cea 
mai frumoasă a omului, poate că e și 
normal ca frumusețea să te facă feri
cit). Ne întristează însă procentul de 
2 la sută elevi care declară, bravînd 
desigur, că nepăsarea este o condiție 
a fericirii (Tristă concluzie la orice 
vîrsta, dar îngrozitoare la 17-18 ani). 
In schimb, faptul că majoritatea ado
lescenților chestionați consideră cultu
ra drept o condiție expresă a ferici
rii (care atrage după sine și celelalte 
componente ale noțiunii respective), 
asta ne face — ca să fim în temă — 
profund fericiți.



Anaiolie Paniș — Snagov — Sal.

Ne-a reținui atenția schița „Violet', 
din ciclul „Culori', pentru lilonul de 
umor amar care o străbate. Ideea 
lucrării e interesantă, chiar dacă nu 
cu totul originală. Din păcate, n-o 
duceți pînă la capăt și astfel, în 
locul „sancțiunii morale', ne trezim 
în iața unei glume de gust îndoiel
nic. Mai reflectați asupra finalului, 
fie și ca „procuror amator'. Credem 
că merită să mai stăruiti. Vă sfă
tuim de asemenea să fiți mai atent 
la frază si la vocabular ; nici cu 
gramatica nu strică să vă împrie
teniți — pe-alocurea vă joacă feste. 
Celelalte schițe din ciclu — mai 
curînd încercări de poem în proză 
— sînt lipsite de interes — „poezia" 
lor e căutată, artificială — n-are 
spontaneitate. De fragmentul de po
vestire mai bine să nu vorbim.

Revedeți atent schița „Violet" și 
trimiieti-ne-o

Viorel Savin.

Din cele „Patru schițe imperso
nale*, credem că numai „Prima' și 
„A treia* sînt într-adevăr Imperso
nale. Dicteul automat n-a prea dat 
roade în proză, și nici în poezie n-a 
adus cine știe ce folos. Nu vă sfă
tuim să folosiți această metodă „ar
tistică*, nici măcar ca distracție. 
Celelalte două achîje însă, intitulate 
„A doua' și „A patra* (poate, pînă 
la urmă O să le găsiți niște titluri 
mai puțin „originale*,) ni se par in
teresante.

Credem că în acestea ați descope
rit stilul care vă prinde. Notația 
seacă, nervoasă, precisă, amănunte 
puține, dar foarte bine alese, tonul 
voit prozaic și aparent indiferent — 
sînt de efect — cum se spune, și 
promit o dezvoltare frumoasă. Am li 
dorit ca schițele acestea, scrise de 
un om tînăr, crescut în zilele noas
tre, să aibă teme mai apropiate de 
problematica literaturii contempo
rane. Ne-am bucura dacă viitoarele 
schițe pe care o să le scrieți și o 
să ni le trimiteți ar dovedi că ați 
dat atenție sloiului nostru.

Nuvela „Dezertorul șl luna* este 
neizbutită. Mai lntîi, ați ales un 
subiect de nenumărate ori tratat în 
literatura noastră și în alte literaturi 
ale lumii, și desigiir că ar fi fost 
foarte greu să mai spilneți ceva nou 
despre un lucru de atftea ori spus 
pînă acum. Și altfel, lucrarea e 
scrisă stîngaci, pueril.

A. G. Papa —■ București.

Ingenioasă ideea schiței dumnea
voastră „Sertarul*. Simularea fan
tasticului cu intenții satirice. Desfă
șurarea acțiunii, absurdul sub apa
rența lirescului, a banalității chiar, 
e iarăși bine condusă. Ceea ce face 
schița nepublicabilă deocamdată e 
lipsa de unitate a stilului. Nefiind 
convins, probabil că „faptul vorbeș
te de Ia sine" vă grăbiți să vă tră
dați intenția prea devreme, și finalul 
devine previzibil, surpriza se pierde. 
Vă sfătuim să rescrieți schița, cu a- 

tențib deosebită la scena ședinței. 
Poate că ar 11 mal potrivit ca lipsa 
lui Popescu, adormit în sertar, să 
nici nu lie observată ; de asemenea 
nu credem că-i necesar sâ sublim
ați că Popescu nu-i intrigat de fap
tul că încape în sertar — tocmai 
fiindcă lui nu i se pare nimic anor- 
mai, autorul trehuie sa se abțină de 
la comentarii.

Maria Baciu — Sinaia.

Povestiți cursiv și caracterizați 
prompt, cu condei sigur, cum se 
spune. Vă poticniți însă cînd inten
ționați să descrieți sentimente și stări 

sufletești. Nu trebuie să vă descura
jeze observația noastră ; „tehnica 
scrisului- se mai și învață. Mai greu 
o să vă vină — cel puțin așa ni se 
pare, să va dezbărați de anumita 
efuziuni sentimentaliste („o luptă în 
nemișcare") în care se îneacă si 
idee și acțiune și caractere. Din 
păcate...

Și ar mai fi cava Trei schițe, trei 
maniere deosebite. Ne dăm seama 
câ dumneavoastră însevă nu șbti 
încă pe ce drum să apucați. Ni se 
pare că In povestirea directă, fără 
comentariu din partea autorului, fără 
pauze cu „analiză*, vă este mar la 
înde mină („Fragment de amintire*).

Și încă o observație. Căutan su
biecte mai actuale, mai legate ce 
viața contemporană.

Hori a Ghica — Brașov.

„Omul invizibil* ar fi o schița ex
celentă, dacă n-ar îi atlt de Infaneă 
și îmbîcsitâ de tot soiul de conside
rații inutile. V-am propune sâ reve
deți cu grija lucrarea și sâ tăiați 
fâra milă tot ce prisosește și strică. 
Mai întii, introducerea oaie n-are 
absolut nici un rost și nici haz. Pe 
urmă, pe parcurs, renunțați fără re
gret la toate frazele cais sună a co
mentariu. N-are rost nici sâ descrieți 
prea amplu caracterele — ele se 
prezintă singure prin dialog și aetî- 
une, nu mai au nevoie de recoman
dările speciale ale autorului. Ar h 
păcat sâ pierdeți un subiect aia do 
bun. In scris, zgircenia nu-i viciu. 
Dimpotrivă.

Constantin Bucur — Cernavodă.

Cele șase schițe pe care ni le-ați 
trimis încă nu sînt publicabile. Cre
dem însă că nu trebuie să vă 
pierdeți nădejdea. Lectura lor 
ne-a convins câ nu sinteti lip

sit do posibilități. In general, 
povestiți cu oarecare ușurință, știu 
să surprindeți mișcarea, gestul ca
racteristic ; stăplniți insă cu fotul 
insuficient dialogul, care • șters 
plat, însăilat cam la intlmplare. 
necaracferistic. Ceea ce ni se pare 
ceva mai grav este concepția dum
neavoastră confuză despre ceea ce 
poate ii sau deveni subiect do pro
ză. Desigur, e greu do presupus o 
schiță în care să nu existe o Lnlîm- 
plare, dar nu orice în ti mp laie po
vestită devine proză. Nu loato In- 
tlmplările oamenilor sînt și semni
ficative. Acesta e, de altfel, păcătui 
celor șase schițe trimise : lipsa lor 
de semnificație. Ar fi bine sâ vâ gis- 
diți la lucrul acesta. Dacă reușiți »ă 
treceți peste acest impas, rostul ur
mează de la sine. Așteptăm să no 
trimiteți și alte lucrări.

MAJ TRIMITETT :

Nicokrie Bomaz — Galați ; Dac 
îonașcu — fotxoșani ; Ion Stcle- 
jan — Vulcan : Sterie Ion — Ha
lești ; Mircea Munloanu — Cfc] : 
Neo Narva — Tunusor ; Ansa ic 
da — Cluj : Horea Dezmir — lghta ; 
Cătălina Mati — lâdăntl ; Omgkz 
Mihail — Sibiu; A_ G. Popa — 
București • Gh_ Radu — IicumS : 
Silvia Roșea — Toptija ; Sever De- 
leanu — Giurgiu : Minoa Flonx — 
București ; Corina Petreocu — C1M- 
Ion C. Diont — Dăneânașfi : Gbeor- 
gho Vlad — Brașov ; Ghocrgso 
Stănculoecu — dej ; Moe.ec 
Oproscu — Tirgoviștc ,- Dan G“- 
go rastru — Becwoefl-

DEOCAMDATA NU

qhe — Caracal. Nieolma Pntiai — 
lași; G. N. — lacaragfl : Vtitass. 
Dugan — Vatra Dcraed: Mxbtu Mosă- 
reseu — lași; Carmen Daaeu — Bra
șov ; Maculai Ispas — CtaeM ; 
Petre Hlatchi — Sacaava: E. Jh- 
făr — Arad ; Sanda Fancea — CM' 
Simion lonna — locean

REMUS LUCA

Un nume nou:
Poalei ■■ «tail șria ceea ce aHrai cuvînhil care-1 califlcii intr'iin moment. El

■ aia cil Înțelege M adaoge prin ■unei neaateniU talentului înnaicut, zidindu-și viața în te- 
■eMa ««letata. NBM led Manete este ta primul riad mitul actului de creație. Sîftt rîteva gtn- 
tavi fie mt ta ceoatrateec o pav&il împotriva subiectivismului care mi poate amenința. Spun 
■■Wii OrtM Htatai iha d șuitHrile diferi și trebuie aă-rni mlrturiaesc emoția aincertt pe 
-are ta-ta ftr— aii ■ pa«riDe Victoriei Raicev. E mai mult de un an de rile de cînd venea la 
fadeețfe co varaari cere rauiti a proipețtme de netKgfiduit. Ceea ce a înțeles, în acest timp, 

stars | - I e c-î in'.im pin ar ea cuvintuJui scris ies răspunderi care privesc mai ales con-
Paatfle pe care le pabtfclm «e cheamă una pe alta, ae interiereazd, se Întregesc, sln- 

pta ■adtliria mnW ^acest mute frumos*.
Expresia moderai a peelei derv&laie inteligență artistici și puteiea limbii românești de a 

Ota stal In mak paflae. Seva este folclorici în poezia Victoriei Raicev, încărcătura de su
iri șravt. M^iitatea «I rtmtnl csrlnlnlai simp In aliat, dar încărcat de sensuri, inviți la me- 
-"taȘfce- Nm-i patm dori ttaeni poete pe care o lansăm declt mat mult curaj în abordarea ldei- 
tas —|wf si M ata prafnnda cercetare a sensibilității omului contemporan.

$i fiecare-și pune 
cîte-o dorință
TAramt-t m buntaure
cșroope ncolrif
da-arila do«-.
EA jnrwtn de prrx pmnețfe 
r-eriîorn-n
fi domțele dan rriiri'
*« ei. i«. rect».
E u natul «feri,
SMtatod >ep«trâe*oi sămmfc 
n oaneau I- red seara ae steri 
• wrtd îaoiti n spic 
ptoă a# pătară.

între lapte 
și somn
Ce fnonaj mirocse pdminfrul. prieteni, 
«tvira de el ai fri, 
tot te repezi Io margine de pddure, 
aa-1 pn fn ria 
ra pa o floare 
abia rildritd 
at-ți poarte noroc.

LdMță copiii, mame, 
ad ae joacera nisip, 
ptatam.i ontffia In fierbere

drntr-o lovitură

Intre lapte pi «omn 
UMți eopiri mame, fără grijă, 
să m joce-n pimînt.

Acest munte frumos
Pe oerMatw-amttgitrrt 
roți aioibarii i-aa fnflorrt 
»-«m '«adaiințat
M '-a poram ea «iutiiI 
■mai departe apre pdmiatuZ ei. 
Pe wnsttil de nord.

VICTORIA RAICEV

VIOLETA ZAMFIRESCU

zăpadă și steaua polară. 
Omul, acest munte frumos, 
aricit ar umbla după soare 
spun, batrînii cu gnră de foc, 
că-ntr-un anume loc 
se face vilcea
— nu mai răsare nici iarba pe ea. — 
și se trage ca riul în mare.

A m curajul 
s-o spun
Se găsește un termometru 
pentru eăldura din fiecare casa, 
din fiecare copac furnicat 
de seve și cîntecul cucului, 
ceasul acesta viu 
despre care se spune 
cd-i potrivit după soare.
Vn termometru foarte bun 
cu grijă sâ. afle de fiecare dată 
punctul de topire 
al zăpezii in ploaie de iulie 
și-al pămîntului în iarbă, 
Și căldura va porni din el 
mereu cu-n grad mai sus 
spre oameni, 
luceferii de ziuă ai pămîntului.

Moment de tăcere
Pămintule, Doftană grea, 
apuci doar rămășițe pămÂntene 
căci avem noi grijă 
toată viața 
să ne mutăm 
cu de-amănuntul în copii.
O, această mutare 
în stîlpi de înaltă tensiune ? 
Stau copiii cu urechea pe noi 
să afle ce se petrece 
dincolo de ei, 
se mută luptătorii în fii, 
lege nouă pe pămint 
și Ia urmă de tot 
pacea între sprâncene, 
semn că pe-am mutat 
din timp 
grădina mai spre dimineață.

De pe malul 
Argeșelului
Rudarul mat trage-n zăvoi 
să cioplească o albie 
și să-și legene-n ea 
pe sub fiecare răchită, 
împletită cu apele rîului, 
copilul.
Cioplește-mi și mie, rudare, 
o albie de pluta, 
o albie de lună, 
o albie de pămint 
și dă-mi drumul pe rîu 
la stilpul meu de ape verzi 
unde aproape că slnt 
sprinceana de pămint 
pentru oamenii pierduți pe mare.

A ltd A 
de primăvara
Pămint de flori» 
pămint 
foarte negru și foarte cald 
ca sîngele ce curge 
dlntr-o căprioară.
Femeile de la oraș, 
cum stau la rind, 
și moșul cu tăiș tn sprinceana, 
cum îl vinde, 
grăbit s-ajungă la timp în pădure 
și să smulgă din rădăcini 
un brăduț 
pentru groapa făcută, 
într-o noapte 
sub coastă.

Cresc copiii 
lingă mine
Iar mi-s ochii de partea bolnavă — 
copiii mă întreabă 
dacă scriu cu stingă 
și mănînc cu stînoa
și mă prăpădesc dc lacrimi 
și de rîs
și ei vin aproape 
parcă să mă tragă de sub lună.

Nimeni nu mă știe că iubesc; 
cineva cînd află....
am iubit puțin
și din puțin tot mai puțin 
și din pujin aproape

că rămîi străin : 
piatră pe care sparg copiii 
sîmburii de pruna 
uitînd de somn 
și de părinți

Ia ce privește eaoflieta], mai rrwUțj parafa î;—«ri 
ș-j uATiiat necesitatea ea «riitoni ai abotdexe 
cj czraj probăesse dificile ale rootemporanertâri^- 
AstleL Ian LAncrâ^jan aerie : .Așa moa „leorie* » 
SRpaei de eaaffict > ripaaal de malt a fart hmraaaa- 
fcaia ea teaM pompe pe rare e acria dar stafie 
ei mai apare Aa ciad ta riad printre aet. Mai irra

Mee. faloe. Na tacral >erata dtata-a paraire
i tact ti i A. mdrwata. ri dta dorința de a vedea ta 

eH mai malie larriri adeviral ide virat al Melar

Tocușl. de cate nai —<i, ceasta dcrecțir 
aflMMB idee ie «Medaotl prmlr-iKi eroa repreaea- 
s£xt. F5ecxre aomea: istorie M ewari Upar3e 
sale scarifier și e sar»a serirtonilsâ si urpniifli 

ripiri. si eoarizreae astlei pacaorme 
Idealul e<ăe al mei epoci «e eoctopește aici ea rai 
esttCie.

CA*-

maestre. Abordarea treetaH a difleaJtițaer pe tare 
le-a iatiwpinRt și le iaiimpini opera de r soriră im 
a tei era ■■rirriți oa poate fi eealuodaii ro de- 
foraaarea reaHsiții see ta denigrarea. A de vămi e 
erad de aalte ari dar an e demebiliaater aietada 
U. dacâ-i abordat de pe porițiile ■aastn. parttawr 
leaiaâsie.

CONSTRUCTORI 
LA BARAJ - 
Fotografia:
EMIL COJOCARU

Umil din principalele merite ale romanului .Coc- 
dovanii* stă tocmai in asprimea și curajul cu care 
autorul tratează chestiunea individualismului țără
nesc in perioada trecerii spre socialism. Conflictul 
puternic, tensiunea trafică. situează acest valoros 
roman la polul literar opus unor încercări neiz
butite ca „Trandafir de la Moldova". „Pline albă'. 

Primăvara pe Tirnave" etc. D. R. Popescu se ri
dica împotriva schematismului tematic.

Din păcate autorii tineri de romane au rămas în 
urma tinerilor poeți în e® privește tratarea teme
lor majore, infuzarea în vinele acestor teme, a unui 
singe epic proaspăt

în această direcție tovarășul Ntoelae Ceaoșesca. 
prim secretar al C. C. al P. M. R., spunea Ia 
întîlnirea conducătorilor de partid și de stat 
cu oamenii de cultură și artă : Treboie să aps- 
nem, de asemenea, că sint multe momente din 
istoria recentă a patriei noastre care nn ți-a» găsit 

redarea deplină in opere literar-artistice. Mă refer, 
de exemplu, la mărețul de 1* 23 August 1944, 
la lupta pentru cucerirea puterii politice de către 
daca muneiteare, la anii construcției socialiste, la 
rrtfiuM farepeiuoasă a industriei, la înfăptuirea rt- 
vuiuțiet la sate, eare nu >■ frai redate în toată 
■■bIum-ib șt măreția tor. Noi avem suficiente forțe 
de ral—rr ritacm rigori aă ele P«< aborda O 
moeaa amuta ptihlmri. fluriud apere eare aă ră-

9atom pentru romane cu un bogat conținut rea- 
5st_ care să atace teme majore ale actualității, dar 
zare aă se lenaseă de schematism, de soluții deja 
rxMrieate, de mimetism. E nevoie de eroi contem
porani diverși, de zugrăvirea dimensiunii lor inte
rioare, de antrenarea tor intr-un conflict, axat pe 
o idee esențiala, pe o problemă, menit aă trezească 
fa cititor frăxnmtare și notații etice comuniste.

Re*enndu-ae la problemele tehnicii literare, unii 
pamexDaati la discuție (Ov. S. Crohmâlniceanu) se 
mirau de faptul eă a-a ajuns. în critica, să se soco
tească autaectnj și acțiunea drept elemente cu to
tal nrgtijatale fa roman

S-a ohernii că multor romane le lipsește un 
^taaert original, viu ți interesant. Observația este, 
a n păcate, exactă și ie aplică multor cărți. Legată 
âe probtoma subiectului se pune cea a tehnicii nara- 

f In această chestiune, în cursul discuției s-au 
cjoat;««î două poziții. Una, reprezentată de Eugen 
Barbu, ae pronunță în favoarea abandonării tehni- 
extar Învechite. Cealaltă poziție socotește posibilă 
coezisxenla diferitelor procedee literare, mai vechi 
s mai nou punind reușita sub semnul talentului. 
fTâvrn Că^n). Interesantă ni se pare și poziția lui 
Ptop Sizmon care, vorbind de9pre structurarea ro- 

O
manuhîi. leagă tehnica literară de poziția autorului 
față de roman, de unghiul de vedere al creatorului. 
Drveintatea de procedee folosite de un romancier, 
sau dimpotrivă, simplitatea formală adoptată de 
altoi nu sînt privite astfel ca elemente pur for- 
?ualr. ei dobindesc o trainica legătură cu conți- 
nntuL

In problema tehnicii literare, cel mai bun răs
puns sd-l dă Intași realitatea practicii literare. S-au 
scris la ultima vreme la noi romane foarte dife
rite ca tehnică și acest tacru e de bun augur. „Se
tea" e wi roman social incadrabil în tiparele cla- 
nee. Zaharia Stanca foloaețte in ..Pădurea nebună* 
nara punea lirică, amestecarea prezentului cu tre- 
cutaL xmeorl curios, procedee socotite perimate, ale
goria. ae pildă. Pop Simion. are in „Triunghiul”, un 
roman -nodeta o tehnică, discontinuu, de^fășurin- 
dn-re pe mai molie planuri divergente. Marin Pre
da inceareă in -Risipitorii- un roman-eseu. Roma
nul -Stăpinîi- de Titus Mocanu. pe nedrept dispre
țuit de unâ critici- realizează o experiență intere
santă. aplidnd procedee moderne, monologul inte
rior «au diversitatea unghiurilor de privire a acți
unii la un reman țărănesc structurat clasic. Iar N. 
Crișan are chiar ambiția in „Caietele cunoscuților 
mei* să scrie un roman „modem-, bazat pe o teh
nică -Ia zî“. juxtapunerea unor jurnale intime. Dar 
dacă nu reușește in întregime, nu tehnica aleasă e 
de vină

Ne pronunțăm in consecință în favoarea unei 
tAhniri narative variate, ta favoarea alegerii ace
lor mijloace formale care, pe de-o parte, convin 
cel mai btae afirmării personalității creatoare a 
romancieriihiî^ iar pe de alta, îți găsesc cel mai 
lesne drum spre sensibilitatea cititorului contempo
ran.

Una dintre cele mai însemnate probleme pe care 
le-a ridicat recenta discuție despre roman este cea 
a raportului dintre tradiție și Inovație. D. R. Po
pescu se ridica împotriva modei literare, alții opinau 
despre caracterul pernicios al influențelor neasi- 
nnlate Am dori să faoem, in legătură cu aceasta, 

cîteva precizări. Cînd se vorbește despre influența 
unor modele străine — de pildă influența lui Vic
tor Hugo asupra lui N. Filimon, sau influența lui 
Proust asupra Hortensiei Papadat-Bengescu, terme
nul nu are nici un sens peiorativ. Influență nu în
seamnă vasalitate, pentru că un autor nu-și poate 
crea singur toate instrumentele de lucru, el se si
tuează, cum este și firesc, într-o tradiție, într-un 
curent. îți găsește afini, structuri spirituale înru
dite, de la care împrumută uneori, aslmilind, ceea 
ce are nevoie. De aceea, nu socotim că este jignitor 
pentru nimeni să se remarce o filiație evidentă, mai 
ales în cazul unor personalități puternice. Pe Marin 
Preda nu-1 diminuează cu nimic faptul că a fost in
fluențat de Faulkner, așa după cum nici pe Mal- 
raux nu-1 micșorează influența romanului ameri
can. Pe de altă parte, înțelegînd că este firesc ca 
un autor să se înrudească spiritual cu autori pre
cedent sau contemporani, condamnăm snobismul 
literar gratuit, imitarea servilă a unor modele stră
ine sau românești la modă.

Pericolul imitării, „după ureche41 este un pericol 
al semi-doctismului. Autorii, mai ales cei tineri, 
sînt datori 9ă-și formeze o cultură literară și este
tică solidă, să fie la curent cu actualitatea literară 
mondială, pentru ca să dobîndească un serios dis
cernământ literar și să poată deosebi valoarea și 
trainicul în nou.

Tinerii autori trebuie să fie tot timpul conștienți 
de faptul că se integrează într-o tradiție literară ro
mânească. într-un singur secol, observa Vasile Re- 
breanu, romanul românesc a făcut progrese uimi
toare, de la „Ciocoii Vechi și Noi" și „Manoil" la 
„Bietul Ioanide', „Moromeții" și „Groapa". In cei 
o sută de ani de existență, romanul românesc a 
dobîndit treptat conștiința de sine, de unitatea și de 
rădăcinile sale. Romanele lui Filimon sau Bolin- 
tineanu erau încă tributare modelelor franceze. La 
Duiliu Zamfirescu și Sadoveanu începe o „împă- 
mîntenire" a romanului. încă, între cele două răz
boaie, M. Ralea se întreba dacă în literatura noas
tră. romanul e posibil. Rebreanu, Camil Petrescu, 
Mateiu I. Caragiale au demonstrat-o cu claritate. 
Ei au pregătit momentul actual propice pentru dez
voltarea mai departe a romanului. Pledăm de aceea 
pentru un roman românesc conștient de trecutul 
și de sarcinile sale.

Un ultim cuvînt despre o problemă care, din 
păcate, n-a fost deloc dezbătută în cadrul discu
ției, anume despre responsabilitatea criticii literara 
în dezvoltarea sănătoasă a romanului românesc. 
Problema este deosebit de importantă^ atît sub as
pect teoretic, cit și practic. Teoretic, pentru că în
tr-un fel, critica este conștiința de sine a unei lite
raturi. Autorii așteaptă de Ia critică o reacție sin
ceră și competentă, o lămurire uneori a propriilor 
lor frămlntari. Critica este și un ghid al cititorului 
și exercită, în acest fel, o adevărată influență socială. 
Practic, pentru că părerile criticii au ecou în viața 
literară propriu-zisă, influențează editurile, pre
miile etc. Or, trebuie să constatăm cu regret că nu 
izitotdeauna critica a stat la înălțimea misiunii care 
ii revine. Să nu uităm ca două opere de seamă ale 
literaturii noastre socialiste, „Bietul Ioanide'1 și 
..Groapa" au fost literalmente îngropate pentru un 
timp, de oprobriul nejustificat al unei critici neprin
cipiale. Pe de altă parte, prea ades critica a ridicat 
în slăvi romane plate, de-a dreptul proaste. încă 
in ultimul timp s-au manifestat astfel de feno
mene. Ce să spunem despre faptul că unui roman, 
valoros, dar cu evidente defecte, cum este 
..Risipitorii", mare parte din critică a refuzat ani 
de zile stt-i aducă altceva decît laude ? Dar despre 
indulgența cu care au fost mereu privite cărți de la 
marginea literaturii?

Pledăm de aceea pentru îmbunătățirea climatului 
criticii literare, pentru o funcționare corectă și o- 
biectivă a misiunii ei de îndreptar al literaturii. To
varășul Nicolae Ceaușescu spunea în cuvîntarea 
amintită : „Exprimarea părerilor proprii este, de 
altfel, a condiție a dezvoltării artei și culturii din 
patria noastră. In această privință un rol deosebit 
revine criticii noastre literare și artistice, care este 
chemată ca, prin dezbateri principiale, libere, să 
îndrume creația lîterar-artistică, să sprijine și să 
promoveze acele tendințe și acele opere care ex
primă realitățile și ideile înaintate ale societății 
aoutre".
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PUL
2iuo aceao de vâ n-a fost'frumoăsă 

nici pe jumătate c'Cealaltâ zi de toam
nă, cînd după c«n-am culcat am avu! 
un somn greu.

Ar ‘fi putut sâ e si aceea frumoasă, 
dacă prielenii ni m-ar fi crezut pe 
cuvînt și n-ar un fi trebuit sâ încerc 
sâ le fac davadcra infr-odevâr găsisem 
în cuibul acela c turturică un ou. Doar 
li-l arâtcsem deacolo de sus, însă ai 
mi-au râspuns cei păcălesc, că am iuat 
de jos înainte d a mâ urca în salcîm o 
piatră în buzunc și în loc să le arăt ou!,, 

jrd arâl piatra. *lu m-a durut câ m-au_ 
făcut mincinos pentru că mințisem de 
multe ori pînă, lunci, dar îmi era ciudâ 
că nu-mi dâdau crezare, după ce eu 
singur am avu curajul să urc în salci- 
mul acela gro și bâtrîn, zgîriindu-mu 
picioarele și ninile. l-am înjurat pe loti 
patru. Ei cciiinuau sâ nu mă creadq. 
Atunci, ca să le fac dovada, am bâgq1 
oul de turturio în gură și am început 
cobor, astfel’fiy va mai fi nici o putp£ 
de tăgada, [bate am fost necăjit ro — 
și cînd ești mare te doare- cînd U te 
cred ceilalt, — de aceea am vrf sâ 
cobor cît rrai repede și după ce»e-cs 
fi arătat od sâ le dau cîte un pinn ta 
fiecare, să-i învăț minte pentru a&dafâ, 
să știe și ei că oamenii nu mintotdea- 
una.

Altminteri ne am înțeles inec înainte 
de a mă urca în salcîm ca do* găsesc 
ouăle să le las acolo ca să P"11
de turturică din ele. pe urm<sâ-i.hră
nim, să le ducem in fiecare zmamflliga 
sau pîine muiată în gur^ă le dăm 
sâ mânînce, ca-ei să creascoi,ar’ 5 a*i- 
fel sâ ni-i facem prieteni. Opâ înțele
gerea de jos, eu nu urcosO in salcîm 
ca sâ le arăt ouoie, ci sâ vad
daco turturica le-a ouat, pec nu le-c 
părăsit cumva, dacă le ce®5** s r**1 e 
sînt calde și dacă se r°*e 50 oflâm 
cam pe ce vreme vor ii P“ 
că cei patru prieteni i stricat in»ete- 
qerea de la început, nu se pe
trecea întîmplarea ac^f 'eo

Cînd am ajuns- la îk le-am strigoi

OCHIUL 
SĂF.AT

* 1
Iarna ramitd in 'urmă. Primele două 

ale din mart au fost senine, cu soare. 
Pămîntul, gerfid de apă, aburea pe cul
mi, pe a/ociea increțindu-se ușor, ft 
ce$fe doua ife au fost primele babe 
cele mai bt'me din serf, Chia șt Ludo
vico.. Chia fost o zi frumoasă pentru 
că era ceainăi bătrîna. de nouăzeci s. 
opt de ani- păcatele ei, cile le-o H sa 
virșit și le- ispășit singura in nepuhnto 
și îndurare ^Hei ultime. Ludovico • fost 
și ea frumâsâ pentru că a trăit ‘de Io 
17 ani incacc vipia lingă un om •urii $r 
rau{ și DiPrtezeu'o răsplătit-o, doar in 
închipuire tu un bărboi nâllul, cu ochi 
oib'aștri Un și oxoope mur Io vorbă. 

PETHJ P3PESCU

Tdna
Patrie chmatâ, chemata strigata noaptea prin 

som la vreme de război, soare de vara al 
frunlor noastre, istorie întinsa adînc sub 
oraș, sub șosele, sub pașii gînditori pe 
strde pustie, sub dragostea noastrâ aș
teptă

Pîinea i laptele dimineții, grăbește-ți hainele, 
prha sirenă, copiii mai dorm un vis pînă 
lașcoală, treci printre porți, printre1 strun- 
gri și freze, ziua se naște cu noii nâscuți, 
C< vechii născuți, cu tovarăși, cu vinul pu- 
Uii în cană.

Dar srisorile, cablurile telefonice, radioul, iele- 
«iuneo, și memoria, memoria, memoria 
are ne ține legați de la un capăt la altul ? 
)e sus, din avion, totul e o față de masă 
.u verde și galben, o frumusețe de verde 

-și de galben și de puncte ciudate, nicioda
tă nu uităm ce sînt ele cu adevărat. i

X
Ccăane și statui pînă sus, o, cit de -sus ! (Cit 

de sus ?) pînă sus nespus de suS In nari, 
am crede că se sfîrșesc dacă n-am ști că 
nu se sfîrșesc (nu au sfîrșit), și îrj ochi, și 
în inimă, legi și principii, limba noastro tot 
ce e al nostru.

Iu există, nu există, nu există întoarceri, nu e 
alt drum, nu putem uita, nu trebuie, noap
tea de somn, ziua de vis, merțu, în tăcere, 
mușchii și brațele, glasul și creierul, patrie 
nestăvilită de oameni, cărți și idei, și dez
bateri, în orașe, odăi, în turti, cu ferestre 
deschise, pe întinși kilometri pătrați, ace
eași, aceeași, iubitoare și pspră, pentru 
toți marinarii tăi dueîndu-țj steagul sub 
toate stelele, oricît de departe !

de sus câf esle îrr el dor' un ou, turtu
rica nu l-a ouat $i pe ol doilea, dor 
dacă se aflâ unul de. bună - seamă că-n 
tr-o zi-două va opărea și celălalt. Ei 
atunci au zis câ-i mint. Și au strigat st 
le arăt oul. De sus le-am răspuns că nu 
se poate, că dacă pun mina pe ou, nu 
mai iese puiul din el,— „Ba iese — mi-a« 
strigct ei — ddr A-ai pe ce pune mina'. 
„Ba am, -â iatâ-l în cuib' — „Ba n-a 
că noi iu-l vedem' — „Voi sînteti jos 

.de aceia nu-l vedeți" — „De aceea a- 
ratâ-n'-l și nouă, dacâ este *' — „Este ' 
—• „Nu-i*. Atunci am pus deqelefe Be 
au <i-mi tremurau degetele și l-am ridi
cat din cuib în vălul lor. „laio-P — cm 
zi' j „Ești hoț — mi-âu zis ei. a
cb jos o piotrâ rotundă si mare cil >c 
iu de turturică și ne arăți piatra ca sa 
ne amăgești'-. _ „Să mâ batâ Dvmne- 

^zeu dacă vă amăgesc'. — Dumnezeu 
n-are mînâ să te bală n=ț- deoe*e sa 
te tragâ de urechi, sh: tu, ho*u*e. Doca 
oi gâsit oul coboară cu ei să-l veri»'- . 
— „Cum să cobor, co so sparge buzu
nar și se răcește oul si fiu ma< «e Du- 
iul“. — „Baga-I atunci in gură co nici, 
nu se sparge și nici nu se răcește*

Atunci mi s-a pers? câ ei ou voc&t 
foarte infelept — așa nici r.u se sswrge 
nici nu se răcește — c~ banat o=- 
în flură Am vrui sa îe ■’xr sowg câ 
ciungind jos o săi ba' oe peser»
pentru câ m-ou făcut rame nos. co* n-c~ 
mai putui vorb* co sâ mi scud aut 
Cobonnd m-am g:-*e*ri cc o sâ bJ erit. 
a DO' cm sa urc so-4 xmm kx 
voi cobori a ooje oord o «A-* ba* ae*- 
tru îndoiala k>'

Cobortrac □ ios* O'to oeo’ «r-
corec Fie mei ixrfînd v©rb: rv c-.*eo“ 
$â-i întreb aaco 
roffiune star tori, 
mot ini»; v 
0»ciocre*e pe be
tot 'o dgooTw £-'TQ_ Apo _  c»8 eram
de mfunat — se oc-ao a5 treow-e 
sâ cobor mu!? mo- r aperi» c#« u*-
ccrt, să □r-'S -»** pe pomint sa le
spulber indocla ce*or patru nocrad’Fv- 
deși. A#c am ev câ trebu-o
sâ-^i văd ce J’ecbâ r»cet s< sg 
pese ce ei astecotâ jos 'e'âMcta-

Cis-d mc aveam puțin, că docc el

M) aooarese e 
♦’’•btre M poâ> 

; ~oc cxree-3 să-w* ‘ai 
A*-c- «îrjt oe

De fao* ziua e doua --o fast ea ci era 
âatu ace.a aoărut n chip de soc e.

. A treia zi a fast baba 'ora, rea, zg>r- 
.c<tă, cu mima rit o poră pddureata. us- 

^Qia ia trup, vorbăreață, cu zeamă de
Cucută, in gură, urită. Ștefan Cle/o o in- 

{ durat traiul linaâ eo oropsit, supus, fuma 
țigări de fa alții, gelos pe bărbații in 

, s*otp so-ji bată femer[e. Z[ăg q trr.c^g' 
ioif fflțotxnqJ ca baba lovâ; poate r^OțnQ' 
ia rugămințile. lui $tefan Cle|d, Cp_ Să. 
vodă ți oamenii lingă ce năpfrcă a trod 
el. A plouat puțin, a nins o jumătate de 
ceas, o bătut vîntul, pe urmă a plouat 
cu ninsoare, iar a bâtut vîntul, iăr a nins, 
iar a plouat.

Cea de a patra zi a curs lapoviță in- 
tr-una și a bătut vintuL Viorel Mânu nu 
știa cor>-i baba zilei a patra. Le presu
punea pe trei : Alexandrina, Ocna și ls>- 
dara, soacra-sa. Care dracu dintre ele o 
fi mai mare de ani, aia trebuie sfl fie. 
Poate că bobele or fi toate trei de-o 
seamă ? Una-i lapovița, uno«i virilul, iar 
a treia șr-o uitat ziua .

Omul mergea încet, zmufgindu-se cu 
greu dm pămtnl. Vîntul ii răbufnea in 
față. Lapovița il udase. Cînd a plecat 

s-or fi ridicat unul pe umerii celuilalt; 
ar fi ajuns la mine, nu știu cum am pus 
piciorul pe o ramura că mi: s-a implin- 
tat talpa intr-un spin. Chiar Iq mijlocul 
tălpii unde pielea este subțire M-am 
Intepat tare, am vrui să strig, mi-am 
ocfus aminte de ou și atunci am strîns 
guro mai tare.

Apoi nu m-a mai durut piciorul, om 
Simțit că amețesc, am îmbrățișai nepu
tincios trunchiul salcîmului sa nu mă 
prăvălesc. Nu mi-c-sî mai tras talpa din 

d n gară ziua se stingea. Abia ieșise din 
£0'0 $i noaptea a pogor it., Pămîntul era 
acoperit, cu un strat ca de-o palmă de 
zăDodc udă car® improșco in lături cînd 
o călca Dacâ se abatea dc la drum î$i.. 
dădea seama după cît de țâre era pâ-._ 
mmtul sub zloată. Revenea și mergea os
tenit. Continua, sâ plouă cu zăpadă, bă

“ , y<o?e] Afloflu. induui- drujpul. jCînd o a- 
-ju.ns Jq vîrf ui-dealului de La '^întina, S-â 
oprit. A stat cît a stat, ap,oi a hotărit s-p 
io de-o^dreptul peste hotare, să scurtele. 
A luat-o pr-intre arături. Picioarele îi in
trau adine în pâmint,' de bocanci se prin
dea ppmintul vîscos, vîrtos.

Dare-ar. dracu-n baba zilei de azi.
Era negru aerul șt liniște departe 

Coborîse pînă în vale — Valea Lupului, 
nțapăraț ~ trecu prin apă și așa, picioa
rele îi clămpăneau în bocanci ca rățuș- ■ 
tete in valăul din .curte. Tot una-i. Door 
că-i rece apa, dar se încălzește ea de la 
picioare. După ce a trecut valea a luat 
dealul pieptiș. Greu. Sleit Parcă un tă
vălug mare ar fi fost tras pe dealul a- 
cela, de două mițe înhomate. Mai stai, 
omule la popas. Și Viorel Mânu s-a oprit 
si stătea în loc neavînd ce asculta. Hai
nele pe el — reci, pielea rece pe trup, 
doar înăuntru fierbințeală more. Ardea 
Si ca să nu se înfîmple ceva rău cu 
trupul lui, a pornit-o mai departe.

Vinful nu s-a oprit, nici lapovița n-a 
contenit. Tot una-i acum. Ajunse și in 
coama dealului. De aici ar trebui 
să se vadă luminile în sat. Nu se vedea 
nimic. Batea vîntul și lapovița. își lăsase 
trupul in jos. Smulgea un picioar din pă
mint, celălalt aluneca fa vale, cîteodotă 
atît de tare mai so-i dezghine picioarele 
din trunchi. Un picior intră pînă peste 
gleznă in pămint. Celălalt, adus lingă 
primul, intră tot pe atîta. II scoate cu 
greu pe primul și-l aruncă înainte. Intră 
pînă sub genunchi. Stîngul, smuls, adus 
înainte, c-o palmă mai înainte de primul, 
intra pînă la oul genunchiului. Dreptul 
nu vreo sâ se desprindă. Omul se opin
tește, piciorul iese, în urmă, plescăie lo
cul. Vrea să-l ducă înainte. Dar piciorul 
este strîns în pămîntul vîscos. II duce pe 
dreptul înainte și piciorul se împlînfă 
pini peste dul genunchiului. Negreșit, 
Viorel Menu a nimerit între Săraturi. Ho- 
tărește sâ se întoarcă îndărăt. Dar cînd 
vreo sâ se întoarcă, sprijinindu-se pe 
stîngul și Ocolind cu dreptul, omul alu
necă în pămint pînă la brăcinar. Vrea să 
se salte, dar intră mai adînc în ochiul 
sărăturii. Peste restul trupului rămas de, 
asupra pammtului, bateau lopavifa și vîn
tul. S-a prins cu mîna stingă de pămîntul 
din preajmă, vrjnd să se salte a doua 
oară, dar pămîntul i s-a adunat la piept 
cu mină <u fot. A întins acum, amîndouă 
mfinile năclâindu-le în pămint, vrînd iar 

. să se salte din ochiul acela sărat, în care 
vara mustea un glod alb. S-a adincit. Pă
mîntul II cuprindea în sine și omul nu 
voia lucrul acesta. De aceea o întins iâr 
mlinile, aplecindu-și trupul înainte și mîi- 
nile au dat de ceva tare. S-a înclinat mult 
înainte. Miinile pipăiau locul tare. Tre
buia sâ fie și-o margine ! -Și cînd a dat 
de margine, Viorel Mahu a socotit că 
dacă stă citva timp și se odihnește, și-și 
adună puterile, poate iese afară.

Cînd s-o văzut pe pămint, s-a lăsat în 
jos pe deal și astfel s-a pomenit fugind- 
Țineo seama numai să nu cadă în cap, 
că altfel înclinarea coastei îl cobora de 
Io sine.

*
După nici două ceasuri de somn, Vio

rel Mânu s-o trezit. Cu toate că se spă
lase cînd sosise acasă, duetnd acum mîna 
după ureche (parcă îl^pișca ceva), ca să 
se scorpine, o dat de-o coajă subțire de 
fino uscată tare-i încrețea și-i frigăa 
pielea.

Nevastă-sa dormea Ungă el sfrăiiffi. 
Nu l-a primit de loc uimită, nici prea 

spinele acelo. Nici nu mă mai durea. 
Mi-au dat lacrimile în ochi. Lacrimile 
au începui apoi sâ se prelingă pe coaja 
sbircită a salcîmului.

Cîndva am deschis' gura și le-am 
spus celor de jos.„vedeți, mă, că era oj 

.si. nu pietră'. Din gură mi se prelingeau 
o data cu vorbele gălbenușul și albușul 
oului.

Cînd am cobori! jos, nu mi a mai 
păsat că ei sînt tsjști, nici rw i-am mai 
bătut, ci m-am dus acasă. In noaptea 

bucuroasă, l-a făcut în ceasul acela fir- 
ziu din noapte o primire firească ca și 
cînd Viorel Mânu ar fi plecat de cu sea
ra undeva cu o treabă, cu înțelegerea că 

..după.miezul nopții se va întoarce. Și pen
tru că pu era așa, pentru că el plecase 
din sat cu ani în urmă (și doar o dată 
și-a chemat nevasta acolo la el), Viorel 

s^a .f^hnit, a adormit cu supărare, 
în suflet șî supararea aceasta i-0 li tul
burat somnul.-tftfr-Uq iei, pu putuse dormi 
și' de.prea multa oboseală. Acum, trezit, 
ii' 'încărca sufletul și o altă mîhnire, a- 
ceea că nevastă-sa doarme potolit, stră
ină, departe de el. li venea s-o trezească, 
s-o cprte, șa-i vorbească blind, s-o bata, 
să-și ceară iertare. Nu putea însă să iaca 
nimic, să-și miște mîinile, sau picioarele, 
— dacă și 'e-ar mișca Ana s-ar trezi. A- 
tunci începuse sâ-l bîntuie gînduri, sâ-i 
apară năluciri. Se agăță de o nălucă, 
mintea lui îi dădea un destin, năluca fă
cea lucruri stfanii, într-un fel legate între 
ele, dar totul se împotmolea undeva, se 
dizolva și întreaga istorie nu mai putea 
fi refăcută.

. începuse să-l obosească și gîndurile, și 
oboseala. aceasta adaosă peste cea a 
trupului îi făcea bine, îl ferea de somn, 
îl ferăa de o judecată cu sine, il odih
nea...

•ir

Plecase într-o zi de marți, (zi de tirg în 
orașul aceia) și cînd ar fi fost vremea să 
se întoarcă (ca să nu te prindă noaptea 
pe drum trebuia să pleci cu trei ceasuri 
înainte de căderea serii), deci cînd ar fi 
trebuit să se întoarcă s-o dus la barieră, 
a oprit pe cineva din sat și i-a spus să-i 
spună nevestei lui, Anei că el întîrzie, are 
ceva treabă, să nu se înfricoșeze, o să-i 
trimită el vești.

Apoi s-o întors în oraș, femeia aceea se 
ținuse de cuvînt, îl așteptase în holul unui 
cinematograf, au trecut pe la un magazin 
alimentar după care au luat-o pe o stra
dă paralelă cu cea o centrului, au intrai 
într-un gang, unde mirosea a șoareci, 
s-au afundat în întunecimea lui ca într-o 
mină de cărbuni părăsită. S-a pomenit 
într-a casă unde mirosea a gutui putrede, 
acrite, iar în camera unde l-a dus femeia 
erau multe danfeluri, poze înrămate pe 
pereți, covoare mici, de asemenea puse 
pe pereți și toate astea aveau un miros 
umed, nedeslușit. Viarel Mânu respira 
greu. Zvîrli un scuipat prin strungăreață 
dinților, departe, lingă coltul unei oglinzi 
mâți. Femeia i-a întins tirbușonul și stic
lo. El a tras un gît din sticlă, parcâ să 
se convingă dacă merită ca acea băutu
ră sâ mai -fie turnată în pdhare. Asta era 
o părere, nu mai avea răbdare. Au băut 
apoi cam repede la început, mai domo
lit după aceea, apoi au fumat mult și 
tîrziu au adormit.

A dpua zi (s-ou trezit pe la nouă dar 
au continuat s$ râmind în pat pînă pe la 
prînz), femeia îl puse pe Viorel Mânu să 
îmbrace niște haine bărbătești (hainele 
poate erau ale soțului ei răposat) și hai
nele îi veneat^destul de bine. Pantofii pe 
care-i dăduse se vedea din capul locului 
câ nu-i sînt buni...

A treia zi Viorel Mânu nu mai simțea 
atît de puternic nici mirosul de șoareci 
dl gangului nici mirosul de gutui putrede, 
acre, al camerei, nici mirosul nedeslușit, 
umed al covoarelor și dantelelor de pe 
pereți. Hainele lui păstrau acest miros, 
chiar cînd ieșea afară îl simțea în nas, II 
purta cu el oriunde și nu i se mai părea 
ceva chiar atît de urit, ne nesuferit...

Femeia era mai bătrînâ cu mult decît 
el, încerca ultima carte, voia sâ sugă 
pînă la istovire buretele acela dulce și 
amar of plăcerilor și-l găsise pe el (dum
nezeii ei — înjură Viorel Mânu, abăfin- 
du-se de la gînd), îl găsise pe ei omul 
prost, omul bun, măgarul pe care poli 
slii'pui sacul cu pâmînt sterp, că el îl 
poartă supus, fără să-și dea seama că 
cineva îl umilește, îl pune să poarte greu

aceea am avut un somn rau si pe urmă 
multe nopți la rînd de asemenea. Pine 
in ziua aceea de toamnă cînd mi s-au 
limpezit gîndurile și am avut un somn 
lung și greu, tihnit, ca înainte de o 
intîmplore bună.

Atunci de mult, fotul ar"-fi ieșit Cu 
bine dacâ nu mă grăbeam să cobor, 
dacâ coborlrea ar fi ținut nu moi mult 
decît trai săptămîni în loc sâ' mi se 
prelingă din gură gălbenușul și albușul 
oului, — ar fi ieșit puiul.

Desen de OLGA ClZEK

tăți care nu folosesc nimănui, îl rupe, îl 
îndepărtează de firea lui de Om...

Dar el s-a lăsat dus pe această apă 
tulbure, la început chiar mulțumit câ a 
intrat în vadul ei, - astfel judeca el a- 
tunci, își va croi un alt făgaș, un trai mai 
bun ; cei rămași in sat o duceau greu, 
trebuiau să treacă peste piedici, peste 
neștiință/ necinstea unora, trebuiau
să prindă cît de cît un cheag ca trebu
rile să meargă bine, dar cum cheagul a- 
cesta se întrezărea doar, Viorel Mânu a 
socotit că cine nu-și caută în altă parte 
un rost, e prost, l-a fost scîrbâ de casa 
aceea de cînd a intrat (miros de șoareci, 
de gutui putrede, acre, un miros ud), fe
meia, își dădea seama, că e ruginită, us
cată, dar o voia (undeva și sâ-și dove
dească că o orâșancă îl place pe el *.) 
pentru că îl ajuta...

Meseriile pe care le-a făcut (trebuia 
să aducă și el un ban în cosa) nu i-au 
plăcut pentru că nu erau meseriile lui ; 
i se păreau rușinoase (pentru că le făcea 
de nevoie), mîntuia repede una și se a- 
puca de alfa, mai stătea fără servici o 
lună, și două, apoi se apuca iar, scuipind 
de alt lucru...

Cînd i-a venit nevasta s-o înțeles cu 
femeia ca ea sâ plece două zile de aca
să. Femeia I-a înțeles („gata, drago, n-am 
nici o pretenție" — i-a zis), o plecat cme 
știe unde și s-a înfoars doar peste 6 zile. 
Â stat atîta ca să fie sigură (după cum 
i-a spus) ca nu cumva să fi întîrziat ne
vasta lui, să se întîmple ceva, să se ener
veze _ so ocolești răul e înțelept...

In Viorel Mânu răbufneau din cînd în 
cînd gînduri negre, gesturi sălbatice dar 
(al dracului, femeia le bănuia) — îl lua 
binișor, îi dădea sa bea, îl oțîța, îl do
molea ușurel, îi schimba gîndurile în nă
luciri. Cînd gîndești limpede faci ceva, 
bine sau rău, cînd ai năluciri nu te poți 
încumeta la nimic...

Ieri femeia a fost nesăbuită, a rămas 
bătută și plîngind în casă, acuzîndu-se 
de aici încolo zile în șir și nopți de-a 
rindul că răzbunarea lui Viorel Mânu $i 
ruptura de ea se datcresc numai^ ei. 
Pentru că niciodată n-ar fi trebuit să fie 
convinsă că l-a putut domestici pe acesl 
om sălbatic, trebuia sâ fie totdeauna 
trează și cu grijă, cînd se înfuria sâ-l 
lase ușor, cînd se domolea să-l strîngc, 
cum faci cu belciugul din nasul taurilor.

Viorel Mânu a bătut-o rău, tnclesfind 
pumnii, sfrîngînd în pumni tot singele rău 
și întulburat din trupul său. După un timp 
a uitat în cine da, dor izbea cu putere. 
Apoi a trîntit ușa și toate mirosurile ude, 
nedeslușite ale lucrurilor din casă l-au iz
bit deodată în nas mai puternice decît 
prima dată cînd a intrat in casa aceea și 
toată acreala îi năvălea in gură, înecă
cioasă, uleioasă și fugind prin gang să 
iasă în stradă — parcâ chițcăiau înapoia 
lui cîrdur.i de șobolani flămînzi, atît de 
flămînzi câ nu se mai temeau de oameni.

Dar în trupul iui se adunase în această 
vreme din urmă o putere rea, de sălbăti
ciune, care îl împingea înainte, vrînd acea 
putere să-i părăsească trupul...

*
Nevasta lui oftă ușor in somn, își 

strînse picioarele și se . întoarse cu spa
tele la el. Viorel Mânu părăsi nălucirile 
acelea și întîia oară își dădu seama că 
trebuie sâ dea față cu niște lucruri care 
încep de lingă el. O trezi încet pe Ana 
cu să-i povestească cum s-a înglodat în 
noaptea aceea în pămîntul mlăștinos din
tre Săraturi, cum s-a zbătut în ochiul să
rat, afundindu-se pînă la piept și cum sin
gur, adunîndu-și puterile Și zvirlind din el 
afară o putere urifă, nefolositoare, a răz
bit să iasă. $i dacă nevasta lui va putea 
să asculte, el va putea mfine dimineață 
sâ iasă între oameni și să le primească 
mustrarea și tot ce socotesc ei că i se 
cuvine.

ION GHEORGHE

Impotriwiți-vâ 
ierbii!
Vine iarba, se-apraple orașele : 
nemăsurat se-nțeleg, din adînc : 
simt forfotind, mișunînd, năvălind 
grăuntele, simburii, spicele uzurpate, 
pâșuniie pe care s-au întemeiat.

Primăvara se apără usinele din cîmpie ; 
se simt ridicate de ierburi mustoase 
și ele topesc zi și noapte oțel 
ca niște cotați ne-ncetat încercate ; 
la luptă nasc scuturi și coase 
cimentează mașini pentru pluguri, 
dosleagâ corăbiile cu semințe și Sructe 
s-r t^ucă minereu, minereu, minereu...

A doua zi ies ziarele sa c nte 
bărbații ce-au stai mai mult ia cuploare, 
po-acela cărora iarba nu le citește nairamale 
unde se-nseamnâ mai dinainte-așezarea 
focului pentru plâmade metalice.

Dar nimeni nu recunoaște-adevăiul 
că iarba se scoală primăvara mușcind 
hărțile de previziune ș! calcul, 
că bărbații cei tineri sînt nevoiți sâ le-adaug», 
sa ie scrie din nou, sâ ie voteze-n ședințe...

Nu așleptați cînd spală luna cimpiile, 
dac-aurriți semințele țipînd prin somn 
de bucurie câ vîntul le duce 
la rădăcina podurilor de oțel 
se așleaptâ sâ se nascâ de-odutâ 
seuturîndu-se de uzinele de pe el*.

Nu rîdețl cind lese ploaia in lume, 
nu apa suna pe cupolele de fier — 
atunci se-aud aluneclnd râbdâlor 
firele cotropitoare, de iarbă ;
le sună picioarele încolțite încă de sus, 
țipă să se sprijine unul pe altul »
ca pisicile cărora nu le mai folosesc ghiarele 
pe sticioasele-acoperișuri galvanizaie...

Adevărat câ ziarele laudă zilnic 
bărbații cei tineri prevăzători și-n|elepți ; 
că uzinele au fost încercuite cu plopi — 
dar este și mai adevărat că toate acestea 
s-au isvodit din lupla orașelor 
cu veșnica iarbă cotropitoare • 
li se dă loc teilor și castanilor 
ierburile sini ocolite de uzine șl case, 
ca niște capei deslâcuie în gheată 
pe unde vine sa iâsulle iarba pamintulul.

Nu vâ jucajl niciodată cu iarba ; 
dacâ aș pune un maldâr de lire sălbatice 
la temelia celui mal trainic palat 
inlr-o noaple »-ar despica toate turlele 
ca un depozit de Iarbă de pușcă 
atins pe-o fereastră, de fulger...

Parcâ voi nu șllți toate astea ?
De ce nu mal stau tranuiile zl și noapte, 
și le trimiteți din oraș în oraș ?
Împotriva cui își lac ele calea 
și de ce le-ncârcaț! tot mai greu ? 
Cit mai mult oțel, strigă ziarele, 
elfi mal multi țărani plecați de-acâsâ. 
sâ-nvețe mai bine vechile lor meșteșuguri, 
clnd îsȘeau cu poala-ncârcafâ pe cîmp 
azvîrlind în față sămînța de iarbă 1 
Cenușa chimică s-o semene cu sper 
de dimineața pinâ seara pîrjolind, 
la pustiitoarele abîrșii. matca ierbii, 

${ vara li-e frică orașelor de laibâ ; 
ea năvălește la calea tarată, 
poale răsturna pietrișul terasamenlelor, 
o ard insă roțile-n fuga, 
o opăreșle aburul locomotivelor, 
a-nnâbușă vagoanele de pietriș 
Iar ceea ce nu s-a putut astfel stirpi 
râmîne-n seama bâtrinilor feroviari 
care ttec de la un canton la al’ul 
ciopirțind firele dintre traverse.

Și vara se pornește împotriva ierbii — 
atunci cind »• află la virsta curajului, 
pe cind 1 sa zămislește sâmînța, 
de-aceea o sllrpiți lârâ-ngaduintâ 
mai înainte de-a 1 se-mplini soiul, 
lovindu-i năvala din viitor...

Dar toamna e teama de iarba, con mare : 
turnuri pletoase leagă grădinile, 
iarba se-aude in flăcări trăznind 
ne-ngenunchlatâ, apâratâ-n sămințâ ; 
vintul de toamnă aleargă s-o sprijine 
o apârâ-n sine, purtind-o in brațe, 
a namflno prin toate spărturile zidurilor, 
pe lingă șuruburile slăbite la poduri, 
prin cele mai ne-nsemnate tăieturi in oțel ;

Toamna e teama cea mate, de iarbă, 
de iarba viitoare și neprevăzută : 
ploaia o poartă, bulbucată, pe jos 
pa sub pietre și schele, năvalnic 
prin toate conductele orașelor noastre ; 
cind se mucezește tutunul In buzanare, 
cind pulberea dulce Q verii, 
dospeșle-n manșetele hainelor de la uzină 
se pregătește valul prielnic de viață 
In care să se poa'â tino iarba pe sine...

Din lupla cu iarba vâ nașieți 
cind vi se văd tologralille-n ziare' 
cu copiii pe umflr, la demonstrații, 
știți voi de ce-i țineți cit mai sus — 
sâ vâ vadă iarba, iarba cea de departe 
sâ se teama de vel, cei din viilor ; 
împotriva Ierbii creșteți copiii; 
invătind de la iarbă cum se-nmuljește 
creșteți copii, băieți multi, multi bărbați, 
lata multe aduceți pe lume 
ei dorm mai ușor și pot bănui 
cum crește, pe unde ie strecoară iarba spre noi...

Azi noapte-am vorbit cu Slinxul Egiptului — 
singurul care nu se teme de iarbă, 
dar atonei cind am vrut sâ-l aduc înspre mii, 
unde iarba vine-nconlinuu pe lume, 
a sărit să ma muș'e de mlini și de gură.

Marea ședere a lui, veșnicia de viață, 
se vâdea mulțumită nisipului ars ; 
piramidele însele, ținute de pazei 
vin și se duc fârâ seamăn în veacuri 
fiindcă iarba n-a ajuns pina la ele. 
N-a ajuns incâ la ele de lot 
dar Slinxul se rotește pe după soare bănuitor 
presimte sub inima sa de granit 
cum vine, cum stăruie, cum se-ndirjește, 
cum îl amenința iarba incet, 
măcinîndu-1 cu sâmința zvîrlitâ in el 
împinsă de vînt și de soarele însuși 
ca norii de grindină — iarba âe miine, 

lmpalrivi|i-va ierbii, nu vâ lâsați ierbii.



film „Măreția" 
și decăderea 

superproducției
Â

Așadar, avem și noi o 
superproducție, un kolos- 
sal panoramic, stereo
fonic, kodak-eastman co
lor. Așadar, a bătut cea
sul ca să vedem și pe 
dulcile plaiuri moldovene 
sau pe fărmul sever al 
Dobrogei, cum se rosto
golește călărimea în 
smîrcuri, cum trag pe
destrașii cu arcul și iz
besc cu paloșul, sau se 
prăvălesc străpunși de 
săgeată, Jmbrăcafi în 
straie medieval multico
lore, de toate culorile, 
mit și mii de oșteni si 
mercenari evoluează in 
cavalcade repezi și în
tinse, gîfiie sub soarele 
aprins in lupte simulate 
și sub o strategie (regi
zorala) desfășurată pe 
numeroase vai și dea
luri. Salve de artilerie cu 
ghiulele, fum făclii in 
noapte, un conac incen
diat, șutiți, pumnale, răd- 
vane. harnașamente. Ma
zurci și poloneze seme
țe (baletul T.O.B. in 
oăr), lascive dansuri de 
cort oriental, hore largi, 
echitafie câzăceoscă. 
Cinci limbi • româna, po
lona, tătara (?), ruso și 
o lui Ion Bessoîu. O dra- 
noste strimtă, o draga
te dreaptă da* prota

goniști diletanfi, inexpre
sivi și mihnifi...

Pe semne că na-a fost 
hărăzit să facem și ex- 
oerienfa asta și om fă
cut-o. Am desdoit mlă
diosul grai sadaveman. 
delicata poveste a Soi- 
măreștilor, am întins o ca 
pe o p'ele de toba și om 
'ipif pe ea abtibildun 
trase din Șeherezoda din 
Cartagina In flăcări, din 
Cei trei mușchetari 'nu 
sînt, oare tot trei pr>e- 
tenii din Neamul Seîma- 
reștilor ?) Ca să ne a- 
ducem. totuși, aminte 
despre ce e vorba, om 
o ic urat cîfiva stropi de 
.culoare locală' ușor 
O.N.T.-isfă : o poiană 
a narciselor. Marea 
'■Jeagră, Carpații răsar- 
‘eni. mînăstirîle... L-am 
amestecat pe D’Artagnan 
si pe Âramis cu Tudor 
Soimaru. ne Athas cu 
Simian Bir novo oe 
Bourvil cu Dem Rădu- 
lescu-Biban... Dar ce în
semnatele au toate ace
stea ? Am realizai în 
fine, superproducția $> 
pace bună. Am ,cof-ko- 
dakît" și a oicof un fu
dul (și cam scump) ou 
de Paști, pestriț și legat 
cu panglici...

Dar cu toată părerea 
de rău pentru soarta ci
nematografică a lui So- 
doveanu și a povestiri* 
sale, pentru paginile de 
evocare a istoriei noas
tre zbuciumate, pentru 
peisajul moldovenesc, 
pentru cei cîțiva actori 
de prestigiu din cast-ut 
filmului — care oricum 
își păstrează intactă va
loarea intrinsecă, obiec
tivă — nedumerirea cea 
mai vîe și în același 
timp melancolică ne-a 
trezit-o Mircea Drăgan. 
regizorul. II cunoaștem

ca autor al Setei și cl 
Lupenilor 29, filme de o 
certă angajare intelec
tuală și emotivă, de o 
anumită profunzime și 
probitate cinematografi
că. Atunci, cum să ne ex
plicăm această subita 
pierdere de busolă ? Sin- 
tem gata să credem că 
Drăgan și-a început lu
crul cu buna intenție de 
a înnobila superproduc
ția, de o-i folosi resurse
le și mijloacele pentru a 
ob/jne tonuri mai grave, 
imagini mai pline de 
semnificație. cu un
cuvînt, de a foce artă. 
Din păcate, n-a reușit sa 
stăpîneascn stihiile aces
tui ^gen", iar e1* 9-au 
întors tăișul împotriva 
generozității sate esteti
ce. La o analiză cferră. 
inso, observare că nio no 
se putea in&Lsoia oHel : 
Jegife genuhf* stnt de 
fier ți mjf*ooreie Ivi de 
erpres*e — deoeo^»do*o 
— por insuficîert' elabo
rate. nețJefurte. in sense! 
artei.

Am învătot îned dr® 
clasele oricare că ny se 
oct aduna masete cc 
scaunele O □H*mec>eă 
Io fel de «‘•‘se-*a*ă rt>- 
bi Ieste nefo (fisocere 
între indus^yc w u*u- 
graticd p ana 
(acest dubiu tBoed o 
fost twcxe^zc-* cv desftrfd 
claritate de Mori nac s? 
de Lnig* O*-o*^*-l Or, 
superrxodue-făo apar1'ne 
boiâr1 ee* e* <*• omd?- 
se ''ediuf* ea tu are 
cor-j” tv er«o dee? 
se-nne^e »r«-otrt o- 
pcrente do*» *• aoere 
fiiîtdu-i înrtvK

Nu se Dorr*e o
$ Demn» r® pe fr» 
Uftut tert fierar doric 
fără o-' aegraaa N?> 
poți să pre«i p șâ ao c 
rețete. loari ceoeicAa-

Carmine Galione. $i, ne 
place sa credem, nici 
Mircea Drăgan. Din a- 
cest simplu motiv : înth 
e arta, poezia, și numai 
în al doilea rînd — 
spectaculosul. Tinărul 
nostru regizor, tocmai 
fiindcă e tînăr și, pînă 
acum promițător, e bine 
să decidă dacă vrea să 
fie cu adevărat artist, 
poet cl peliculei, sau un 
oarecare spițer de rețe
te străine de artă, în ge
neral, și de arfa noastră 
naționala in special.

Totuși, aricit de severi, 
sa fim drepți cu regizo
rul Necrmuui Șot mărești- 
lor : în vrziunec lui n-am 
identica?, cu multă u- 
șurintd. doar c see'e stri
cătoare de gust (n-a 1 o- 
£•?. b/neinfejes. nîei foi- 
•noasa iovr-uri în cap 
aaoâ prealatx’c înde
părtare O căștii odver- 

a s remin«- 
eente dm lecf>a notriks 
a l«i E se“r*e - moi ales 
rea <£n frlme^ istorice.
See* a de înfruntare in

tre btrianl Si~o>e 0rhe- 
<onu si răzeși din $oi- 
j esri, profilați corei 

pe fresca d« asemenea, 
eorafo. o biserici7, no ■ 
rpsrfă de expresfvrtafe 
P de rotoare plastică ; 
orecura și c&e cîteva 
scene de care no ne o- 
ducem ■ m^di at om i n te). 
Dor rircumstonfa na e a- 
*e nuanță : ea dovedește 
cel muft ca reqixoni 
e-a Tsi-wiat fundamen- 
îo' ^emecte'e st lendin- 
*e< - arte* ou^enrice a fii-
•wdn- și rf a ocrionat 
boar De bară de ^remi- 
-scr^t' *ocmai. O, 
oocă NeornJ Soîmâres- 
*-<x s-ar f» apmoiof de 
xx%ra etaop fiZee ca
A.evona- NevsAa, ce fo- 

se fi scris o-

$» » • revs 5-ăgc s
re£*v <«d-n G

OrCfK» COe>—. BMW 
dr «ucr«s •« «c
B* t» ocX» * "X* pt 
Nu e 'flQdau-t *G Mk

w. -•-se Ceeea. Co-

termal a» MB I 
••raft fcft-ă aâ

M pe •£
Ce W Se

n cere 
f e '

W Mb 9e A
ase» oprA. w «9

fiut vreodcri ți n» >*• 
să fie ennSada/ ce zr» 
Ceol fi De Ăe'e & co
iul cel mai tan G ne a

FIORIAN 
POTRA

EXPOZIȚIA 
DE GRAFICĂ

Eugen 
Mihâescu

Ca prudenta celui care intră 
pe teritorii străine, voi observa 
mai intîi că nici una din cele 
nouă mnze-surori nu si-au ales 
pictura. Era o familie lipsită de 
înclinații eătre studiul formelor 
plastice, deși Terpsichora (a dan
sului) părea in copilărie că ar 
promite și in această direcție. 
Așa se face că o artă care în o- 
chii mei se bucură de foarte 
mare preț, fiicele zeiței Memo
riei nu i-au acordat nici o aten
ție- Faptul că poeții, această spe
cie de fluturi cam dezordonați 
și emfatici, ieșiți cu toții de sub 
crinolina doamnei Polvmnia s-au 
simțit obligați să adopte un fals 
aer protector față de orfanii 
unei muze care n-a existat nici
odată, iii găsește poate o exoli- 
cație. Pretenția lor nu era nici
decum exagerată. Cînd grafic;e- 
nii. ee-1 drept, dotați, ai pește
rii d:n Altamira, desenau bizoni, 
oeetii d'*n aeeea<i nerioadă erau 
de bună seamă dadaiști cu totii. 
Si arest lacra 1*» d”dea. firește, 
• swner-oritx<e zd*-nb:to->re. men- 
tmetă de altfel etrar si dună ce 
p"e*«r*: aa •nvent-'t abst^ctionis- 
m-1. acest ascendent de
vnPvq*1 (al po**:’o«- asunra uic- 

’• «t',‘*'»-nîc’rea eărufa 
n-am. b*rei-«t»1es deocamdată 
................... - m--> determinat

- ' dA a îns^’ia
exnor.itia

Autorul acestei exnoziții are o 
fantrrie frumos geometrizantă. 
el des-oTupnne volumele în linii 
de o fină si eal'grr.fică puritate 
f Itreaxă muriri și unghiuri, con
densează iransuarențe. sunrapu- 
n* stmctnri mn’eculare. provoa
că muțeai de traiectorii, subția
ză nerv-nriie frunzelor, perpetu
ează virirmri de linii, inventea
ză dcns’t^H «i indie* de refracție 
neob:snp«t;_ ț'n neigal subacva
tic eri«t*t;ae^sM verdele, octom
brie «n fi^nre de bucle nor-
toeai:i «’v*’e v^h’—a** cristalin 

v'n’e* e4 v^-d* In tre’ ser- 
ver4- d- ’a V’ma Veche o lună 
în *nu-ă îri ahwiarije umbra în 
n’s:n. nn f»r-oeh« ’nvîrte.ieste 
suiri neotnniene- «eheletnl nnu» 
nea te re«wră -scăemn5 de *ă-m 
«ărac. sueeried zev'orii suorapu- 
uuse. Sn-»tn rwrbe. ondnlări mag
matice. lnm* rieman’ene. obscu- 
rizeavi e’-rititi de f^’-me zaha
rate in -Demn ■nira Hns“ ..Riga 
Crypto* și _E1 Gahel*. Eptaco- 
huI ciclic al lai Ion Barbu păs
trează în viziunea graficianului 
acea forță d- noi magnetic care 
orientează îir.îfțe de forță ue di
rect ri prrrîie- matematic dete~- 
m>aaie. Tehnica lariului este ■-

m dexteritate in cele trei 
< 1 vatra ti 1 la -Procesai*, interpre
tări interesante ale universului 
Kafkian. Fiecare din aeeste ci
cluri de ilustrații demonstrează 
o altă direcție in care talentul 
graficianului s a exercitat. T'n e- 
fort eătre unitate ar Structura 
mai organic căutările multiple 
ale artistului. In momentul de 
față, expoziția pe care a deschi* 
s-a ni-1 relevă ca pe unul dintre 
graficienii noștri cei mai talen- 
tați, al cărui drum spre origina
litate parcurge etape deosebit 
de interesante. Si cu aceasta ter
min incursiunea in teritorii 
străine și mă întorc spre crino
lina Polymniei.

CEZAR BALTAG

TINERETUL
De citva timp, la noi, in presa cotidiană, bilunară sau 

săptămînală au apărut nenumărate intervenții privind 
educația estetică a publicului.

Indiferent de autori, toate materialele caută să abordeze 
problemele culturii și artei în lumina necesității dezvol
tării multilaterale a personalității umane în societatea 
noastră, toți semnatarii caută să explice ce înseamnă și 
ce rol are cultura artistică. încercînd totodată să prevină 
pe cel ce receptează opera de artă de primejdiile care-1 
pasc cînd nu are o educație estetică corespunzătoare ;_cînd 
consideră încă arta ca un mijloc de „a alunga urîtul'1» 
gus‘înd din opera de artă exclusiv anecdota, peripețiile, 
în dauna înțelegerii teme, ideologico-emoțională, pe 
care o vehiculează subiectul.

Profitînd de această inițiativă, a discutării problemelor 
culturii artistice, caut să aduc în discuție cîteva aspecte 
legat* d? educația cinematografică a tineretului (parte 
organică a culturii artistice) — a tineretului care, zi de zi, 
umple săbie de cinematograf, gustînd uneori nepregătit 
spectacolul cinematografic.

Capacitatea tinărului de a reacționa afectiv față de 
frumos nu este înnăscută. Ea se formează și trebuie să se 
formeze înainte de toate, prin influența exercitată asupra 
lui, de opere cu adevărat artistice, cu un înalt conținut 
de idei.

Literatura, muzica, artele Dlastlce, dar mai ales cine
matograful. acționează cu o forță imensă asupra caracte
rului. sentimentelor și imaginației tinărului, și acest lucru 
se întîmplă organizat foarte de timpuriu : încă de pe băn- 
cPe școlii elementare.

In învățămîntul nostru elementar și mediu, educația 
estetică este generală și obligatorie, atît în procesul in
structiv, cît și în activitatea extrașcolară.

Studiind cu exigență literatura, muzica și artele plas
tice, toți tinerii pot deveni iubitori pregătit! și exigent! 
ai artei — cititori, auditori, spectatori — adică oameni 
pe care Marx i-a denumit, pe drept cuvînt „publicul ca
pabil a se bucura de frumos**.

Pentru acest motiv am salutat inițiativa „Contempora
nului" care a organizat o discuție cu o serie de persona
lități ale vieții noastre culturale, pe marginea temei 
..Educația estetică în școală".

Din cele publicate, se nare că discuția s-a axat in sne- 
ci»! pe necesitatea aprofundării pregătirii estetice a ele
vilor. insistindu-se. printre altele, ca muzica și artele plas
tice să aibă și ele o situație tot atît de privilegiată în în- 
vftlămlnt. ea și literatura.

Despre cea mai populară, cea mai accesibilă și cea mai 
iubită arta insă nu s-a vorbit de loc la respectiva discuție 
si in genera] se vorbește prea puțin, iar pentru a feri 
tineretul de „întimplător* în fata celui mai influent factor 
spiritual al epocii — filmul — se face de asemeni, meto
dic încă prea puțin. (Cronicile de film nu răspund încă 
unei asemenea exigente ca educația estetică !).

Educația estetică prin cinematograf — educație cine
matografică — înseamnă înainte de toate creșterea unui 
public sănătos, proaspăt. în stare să iubească și să pre- 
tuiască în film Duterea lui de transmisie ideo-emoțională, 
de investigație intelectuală, de cunoaștere.

...Publicul nou, marele public de mîine, care împrospă
tează zilnic sălile de cinema, sint tinerii spectatori.

Ei intră în sălile de cinema cu emoție intensă, dornic! 
să vadă, să cunoască, stau cu sufletul la gură. Ia suita 
nebunească de imagini, participă cu toată ființa lor la 
evenimente, cred în tot ce se întîmplă pe ecran, se sub
stituie eroilor, rîzînd sau plingînd....

Filmul transpune pe tînărul spectator într-0 SÎtuatiR 
neobișnuită (pentru experiența Iui) cu care trebuie să se 
familiarizeze, i se oferă soluții pe care trebuie sau nu să 
si le însușească. In functtie de vîrsta lui. de experiența 
Iui de viață, adolescentul înțelege filmul mai mult sau 
mat puțin just, discerne cu mai multă sau mai puțină 
siguranță în căutarea adevărului operei de artă, pentru 
că majoritatea filmelor privesc lumea din perspectiva a- 
dultului.

Fotografia: ICN MICLEA

Șl FILMUL
Vrei, nu vrei, tin»*n merg la cinematograf. Este o ne

voie a timpului.
Dar pentru că în jțeaua noastră de difusare a filmu

lui, pe lingă filme d artă autentică, profund educative, 
circulă și filme carenbundă in superficialități, uneori 
violențe, filme îmbiba* subtil (pe pretextul lansării unor 
melodii de muzică uștră) cu morală și idealuri de viață 
mic burgheză, trebuieoregătită cu grijă luarea de con
tact a tinerilor spectatcj cu aceste filme, care le-ar putea 
altera prospețimea suflului lor.

...Căci ce poate înțeleg un tînăr elev, de 13-14 ani (în 
ciuda precocității binecunoscute a generațiilor tinere) 
să zicem din mult publjtatul film de acum cîțiva ani 
„Acord final" ?

— Un compozitor^ de â^iu. dar bețiv în ultimul hal. 
care doarme Pe străzi, fu» dîn spital sărind pe fereastră 
și trage cu pistolul în riv.,.

— Un tenor celebru ca» n-acceptă să cînte in oper, 
genialului compozitor, dec dacă amanta compozit o rulv 
îl acceptă și pe el...

— O femeie frumoasă ca: țj acceptă pe tenor, păstrîr 
du-și-I totuși și pe eompezif. ascultînd totodată cu plă
cere oftaturile insistente al fostului ei amant dirijorul 
X, tot celebru...

— Un dirijoi", crai bătrîn, irc.o curtează pe secretara 
lui și n-o uită pe fosta amante,

O balerină blondă care :ceptă curtea unui tenor 
Cras, bătrîn libidinos, numai cBg iasă jn iurne< sa_i poa 
tă vedea pe fiul dirijorului. doarc era îndrăgostită...

— etc. etc. etc.
Finalul?

' — fiul dirijorului se căsătorea cu balerina blondă.
•—• dirijorul rămîne cu secreta,.
— tenorul cu frumoasa libreti'ă, jar
— comnozitorul rămîne cu gloi juj $j cu Un contrac* 

semnat de niște negustori america,
...Critici! le fac harcea-parcea, di uneori fără discern?■ 

mint, pentru că nu în totalitate Urnele respective sin’ 
de respins. DRCDF-ul închide oc> tinerii snectatori 
conformîndu-se reclamei, se îmbul.jc să le vadă...

...Iar pentru că^ în programele sițitice ale. școlilar nu 
a fost prevăzut încă un capitol dchrc problemele artei 
filmului, (deși ar fi bine să se gase^ă o formulă centru 
viitor), așa cum se caută noi fnrmu1^Gntru predarea re 
lorlalte arte în școli, problemele edu>țjej cinematografi
ce socotesc că le-a*- puten îndeolini * succ°s cineclubu- 
rile școlare- cele din marile uzine. uCersltăti( instituțil- 
«ate.

Forme do activitate culturală de ,nss. cînecb«burii* 
școlare și celelalte forme d° cultură ipematografică — 
dacă vor fi încurajate si de Ministerul ivătâmîntulu’. nu 
ca oină acum — (Asociația cineaștilnrțrjn secția One- 
cluburi este dispusă să discute această îoblemăi — cinr- 
riuburile, zic, prin activitatea lor. pot ț contribuie Ia 
formarea și educarea bunului gust al terilor, prin cu
noașterea celor mai valoroase creații al<cinematografie; 
naționale sau mondiale.

...Susținînd operele cinematografice dualitate» ajutînd 
membrii să înțeleagă și să guste filmul irin conferința 
tinute de specialist!, prin prezentări de foie. urmate de 
discuții, prin întîlntri cu creatorii, filmela. românești) se 
%’a forma un public cultivat, în stare să irluenteze și ni
velul producției naționale care, la rîndul e se va strădui 
să dea opere menite să provoace reacții ative la specta
tor, sări formeze judecata, să-l pregătească a om nou, ce
tățean cultivat al patriei noastre. Cinecluhrile pot îm
brățișa în activitatea lor si formaret si deroltarea apti
tudinilor de creație artistică, prin ntcrmdiul cinear*1!?- 
torismului.

Dar. în primul rînd, in cineclubufle școare se poate 
face adevărata instrucție estetic-cînenatof»i}fică a tînă- 
rulul spectator care nu trebuie să rrnînă ndiferent In 
fata unei opere de artă, ci să ia atitidme, «a gîndeașcă 
activ, să mediteze.

GEOSAIZESCU

• • • • •

Recitit poeziile Iul Paul ClaadeL 
spie verificare. Nici o emoție- C»d 
ca e victima unei erori. Vrea «A iară 
arta sacramentală, nedlndu-și sea
ma că urmărește realizarea cercului 
pătrat. Arta se naște din orgoliu ia? 
sacramentalul din umilință- Dacă 
evanghelia lui Matei ar li fost caisă 
din intenții literare ar fi fost ratată.

A

N-as da drept de cetate unui cri
tic, ca să-și exercite profesiunea, 
decît după un prealabil examen me
dical. ca la recrutare. N-ar trebui sâ 
aibă accesul în ordin decît indivizi 
perfect sănătoși din punct de vede
re fizic. Un critic bolnav de ficat se 
poate foarte ușor transforma într-o 
calamitate publică.

A

Kafka n-a făcut decit să-și trans
crie cu fidelitate coșmarurile. N-are 
nici un merit că în anii care au ur
mat morții sale, omenirea s-a mulat 
după obsesiile lui. Fenomen ao 
coincidență temporară Cînd uma2.- 
tatea își va recîștiga stilul apolinic. 
Kafka va rămîne ca o cicatrics.

A

Lungă discuție cu E V P.ecunoas ■ 
— a devenit subit înțelegător — ne
cesitatea să avem și o literatură fan
tastică Expllcîndu-mi insă cum roda 
el fantasticul și confundind religio
sul cu mistica și mistica eu fantasti
cul, a eliminat orice element de fan
tastic cu o candoare car® ne-a în
duioșat. E de acord să facă omleiâ. 
dar fără ouă Și, după ce mi-a vo«- 
bit doc! șl modest doua ore. multunrt 
de a mă fl înarmat, a plecat cu sor
timentul datoriei împlinite E V *■ 
află, în orice împrejurare la pc-i 
Cînd va fi pe catafalc, va face con 
trolul discursurilor care 1 se vor pro
nunța la căpătîi

*
Ionesco, Obaldia, Pinter isl intitu 

lează piesele : ..anllteatru". clnd. de 
fapt, fac teatru Vine lumea, e inte
resată. ascultă Adevăratul ..antitea- 
tru* absolut l-a realizat W : nu vine 
nimeni la piesele lui. nu e interesa
tă, nu ascultă Prima lege a teatrului 
e să convoace seral oameni In sala 
de spectacol Fără asta o piesă de 
teatru s-ar afla în situația unui ziar

ICSKl

M» zodiei x.xt !il ffx 
teq zeeede V'Win I»-a apOK! i> 
bjo. Cad r* ®yr"i
apar® baroci

•
C!=d x2r=âK=a e-a să tara

a iau JlfSeăc" Lovinrs-
CXL CB 3E31DOC® Ettit Ztr =X)d«St®

C A R N E 7
de AUREL BARANGA

Jâiăuca*. pagin strălucite. Cum 
■cri exei cred pe L V anpă ce i-am 
atrî peeiți-.rf?, lainica tai elucubrație’ 
Nu l-am crezu! loial nici înainte, dar 
«rurr. mă «mt răzbunat.

A

Pentru V A orice comedie spu
moasă ■ .bulevard". L erm descusut 
ipocrit c® piese d® bulevard a citii 
■ cu văzut Nici una. Nu știe că .bu
levardul’ se caracterizează înainte 
d® orice prin tematica, uzată pînă la 
satiofai® a triunghiului adulterin ad
mis teoretizat consfințit, glorificat 
chiar Daca l-as da un Marivaux sau 
Musset pe care nu i-a citit niciodată 
sini sigur și dacă i-aș spune că a- 
narțin lui Roger Ferdinand sau lui 
Allred Savoir, ar jnarșa* imediat. 
V A are marota obsesia „teatrului 
de idei". Această invenție semidoctă 
a ajuns exasperantă Nefericitul nu-gi 
dă seama că dacă face o categorie : 
„teatru de idei", înseamnă, Ipso fac
to, că există ș! o alta „lărâ idei". Ri
dicolul atinge sublimul atunci cînd 
e vorba sâ fie evocați autori apar-

trnlad .a.»asziii~3 d® Apar aui>-
2Sî : Ibsse, O'Ccmț. Br®cht Nu l-am 
iău-1 l>®â fflacdtri stat p® Carn- 
șiajfl. Daeâ ar rn® bistul A. că he- 
ser® rwpbeâ a tal Cana lan cu e o 
«vin MKuntoar® Dar ce să-i 
ceri ij®i~iwițisîr icni si el ce știe, 
«r ea ta meedeta cu pianistul tre- 
h_]® spus : _*n trageți în critic, face 
m ei ce poate'

Cakxboraloni eei mai apropiat! ai 
!m Hi tier declară că tara cea mai 
aoazaiâ a îBoastrului era surditatea 
tal Nu ascuha, nu auzea pe nimeni. 
!n schimb era în stare să delireze.

derulindu-și magnetofonul dintre 
timple, de unul singur, zile și nopți în 
șir. Dintre toate plăgile contempora
ne, socialmente, surditatea mintală e 
cea mai periculoasă.

*
A. e de cincisprezece ani autorul 

unui singur roman. Și Allain Founder 
a scris o singură carte, dar e o car
te unică, iar autorul a avut decența 
sâ moară la timp

*
Literatură pentru copii, iată o inep

ție „in adjecto'. Ismeneala adulților 
care se prefac a scrie „simplu’, pe 
înțelesul nevîistnicilor e penibilă. 
Dacă o să scriu vreodată pentru co
pii o sâ ambiționez la severitatea 
stilului din „Critica rațiunii pure'.

*
Dintre toate amintirile mele ziaris

tice, conlucrarea cu N. A. mi-a lă- 
sat-o pe cea mal deplorabilă. Inca
pabil, mistuit de invidii dospile, cînd 
vedea pe cineva fn siaie să înne
grească o coală de hîrtie într-o ju

mătate de ora, înnebunea și declara 
lotul „superficial". Pentru ca un rînd 
scris sâ lie socotit „serios", eventual 
chiar „profund", trebuia să fie căz
nit, chinuit, scremut, stropit cu su
doare și, dacă s-ar li putut, cu sin
ge. Cînd a plecat de unde a plecat 
n-a lăsat în urma lui nici un regiei. 
L-am revăzut peste cîteva luni, în
grășat, obez, penibil. Nu murim cînd 
decedăm, ci mult înainte și în rate, 
atunci cînd s-a instalat prima rutină, 
cea dinții inerție. N. era mort de la 
naștere. Ceea ce a circulat printre 
noi a fost cadavrul său arogant.

★
Vizită la spital. Ia N., intrat in cri

ză. In plină confuzie mintală, N. e 
adorabil ca atunci cînd e sănătos, 
înnebunim și murim cum trăim.

*
N. lucrează de ani de zile la un re

pertoriu de teme comice. Vrea sâ 
arate despre ce ar trebui scris și 
despre ce ar trebui sâ iîdem. Bine
înțeles, pe el s-a omis.

Ibsen e un gigant constructor de 
caractere puse toate, sau aproape 
toate, în situații imposibile

■*
Răsună în sălile noastre de spec

tacol foarte des aplauzele. Manifes
tare zgomotoasă, dar îndrituită, via
ța artistică ar'profita dacă ar înce
pe să se audâ și fluierăturile. Nimeni 
n-are drepiul să frusteze nesancțio
nat, pe spectatori, cu o piesă indi
gestă, cu un rol neînvățat, cu o regie 
anapoda. Fluieratul e tot atît de la 
locul lui ca și ovațiile. La Opera 
Mare din Paris am văzut-o fluieiaja 
pe Maria Calas. Greșise o notă pe 
care ar fi luat-o cu ușurință și ulti
ma coristă. Dacă primadona își bale 
joc de galerie, '• n-are și- galeria 
dreptul să-și bată joc de prima
donă î

★
Mult© din reportajele publicate în 

ziare sau reviste sînt ilizibile. Fie
care idee, fiecare rînd e îngropat 
sub o mie de floricele de hîrtie, liri
ce. Reportajul modern contaminat de 
cinematograf nu poate ii decît fulgu
rant, rapid, exact, științific. „Cea mai 
simplă cifră vorbește mai bine de

cît cel mai lung raport’. Fără Bâ-și 
propună. Napoleon a dat definiția 
contemporană a reportajului.

*
Mitoman, A. rostește senin cele mai 

piramidale năzdrăvănii. E convins că 
e deajuns aâ le afirme el, ca sa se 
și transforme Jn realitate. In fond 
psihologie infantilă : un copil cînd 
încalecă un băț, crede că e cal, nu 
se face.

■A

In aiarâ de eliberarea omului de 
sub exploatarea semenului său, tre
buie să-l eliberăm de superstiții si 
spaime. Spaima și demnitatea uma
nă sînt antagonice.

★

In familia arhitectului R. unde exis
tă o bibliotecă de cîteva mii d® vo
lume, un televizor și trei aparate de 
radio, nimeni nu citește o carte, ru
meni nu deschide un ziar sau o re
vistă, nimeni nu merg® Ia teatru. 
Toată lumea bîriește. Telefonul înce
pe să funcționeze de la nouă dimi
neața, ocupat, ca la banca Franței, 
pînă la două noaptea. Se bîriește, se 
denunță, se fac confruntări, se orga
nizează tabere și alianțe, au loc îm
păcări — efemere, evident — apoi 
frânturile se refac și desfac, se pro
duc declarații de război șL de pace, 
într-o stare permanentă de tensiune 
pasională, simulată cu sinceritate, 
fiindcă toate aceste certuri — rechi
zitorii, pledoarii și sancțiuni—nu tin 
decît o chpă, anulate de o nouă dis
poziție care dă bîrfei un nou curs și 
o nouă orientare. Și asta, cum spun, 
toată ziua și toată noaptea, consti
tuind întreaga voluptate a familiei si 
unicul ei scop în viață. Mahalaua 
cea mai abjectă mutată in centru. 
Dacă le-aș spune că sînt troglodiți 
m-ar privi cu nedumerire.

★

N-am sâ uit. dezamăgirea mea cînd 
am vpzut pe zid, la Milano, „Cina 
cea de tetină'. Un perete igrasios, 
niște pete de culoare confuze, stinse, 
pe un zid descuamat de o scarlatina 
seculară. Pe lingă ce este pe perete, 
ilustrațiile vîndute afară pentru cinci 
lirete sau reproducerile de pe cutiile 
de bomboane sint o capodoperă.

Despre un gen „mnor"
Ultima premieră a estradei 

bucurestene invită la cîteva re
flecții 51 cîteva constatai'.

Prima constatare trebuie s-o 
facem, bine înțeles, în legătută 
cu spectacolul (se cheamă ..Vese
lie la 174") : De multă vreme nu 
am mal găsit atîtea d’ime bune 
si *tîtea melodii plăcute, strînse 
la un loc. Este drept că teatrul 
care poartă numele lui Tănase 
ne-a oferit nu prea de mult acel 
splendid spectacol retrospectiv 
al revistelor de la ..Alhambra". 
Acolo însă, se întîlneau cele mai 
bune bucăți ale unei berii întregi 
de reprezentații. ..Veselie la 174* 
întrunește, în limitele genului, 
calități reale șl are meritul de-a 
fi un spectacol de actualitate, 
de-a fi un spectacol în care sa
tira $1 umorul vin din cotidian 
si răspund cotidianului. Dacă re
gia, sau direcția teat-ului, ar fi 
fost mai generoase, oferind scene 
ceva mai fastuoase fi. dacă co
regrafia ar fi avut mai multă 
suavitate. evitînd excesul de 
gimnastică, deși artistică, satis
facțiile noastre ar fi fost depline. 
Această fantezie revuistic^ oferă 
o seamă întreagă de debuturi, de 
la autorii Angel Grigorlu, Romeo 
lorgulescu 51 Cornel Constantl- 
nescu la Interpret! ca Angela 
Drăguleacu. O remarcă deosebită 
merită un alt nume tînăr — 
Peana Irtng, care acoperă cea 
mai bună parte a COREGRAFIEI.

A doua canstâțare :
Tn acest an ' teatral a \’ă- 

zut lumina rampei o foarte 
frumoasă operetă românească — 
..Tirgul de fete", de Traian 
Iancu si Filaret Barbu cucerind 
cu umorul ei, cu bogăția tradi
ției noastre folclorice din care se 
inspiră, așa cum a făcut și cea
laltă operetă a celor doi autori 
— „Plutașul de pe Bistrița". Toi 
anul acesta s-a afirmat, căpătînd 
sufragiile publicului, formația de 
estradă șl de muzică ușoară a 
Casei de cultură a studenților din 
București, cu nume de soliști ca 
al Iul Dan Spătaru, Anca Age- 
molu sau Pompilia Stoian. Dacă 
adăugăm și retransmisiile din 
sala de concerte a Radlote- 
leviziunii, putem vorbi cu cer
titudine de succesele genului, 
certitudine care a făcut ca unii 
spectatori să ee exprime cam 
așa : „Avem spectacolele noastre 
de mîna-ntîi, pe care le putem 
gu6ta din . plin plătind doispreze 
Iei biletul, ca să nu mal fie ne
voie să mergem chiar Ia toate 
cele de mina a doua pe care 
O.S.T.A. le aduce din străinătate 
șl nl le oferă contra sumei de 
le! șaizeci".

Aceasta, ar putea fl cea de a 
‘reia constatare, pe care, doam-

nu a fac u. cl unii

patra este ă Teatrul

dirijorală li George 
Compozitor interpret

ne ferește, 
spectatori.

Cea de a _____ _______
satiric muzical ConsUfln Tăna«e 
a realizat un mare cî$g oferind 
bagheta JJ“”—’* ~
Grigorlu. . ____r__
Șl dirijor talentat, cl s-dovedeș
te acum și bun actor,strunind I 
o pluralitate de calitățhare dau ^1 
unitate șl farmec specfcolului.

Punctul al cincilea, nu știu 
dacă este o constatare. Iste, mai 
degrabă, un apel : Iubi inovară șe 
Hadu Zaharescu, te-am admirat 
încă o dată în acest jectacol. 
st mă gîndeam așa ce-ar 
fi să aranjezi un tet glu
meț șl sentimental cu cse să te 
duci să-1 înduioșezi pe Horia 
Serbănescu și publicul s2vă va
dă iarăși împreună... ? Iuite to
varășe Horia ȘerbănescuArechea 
mea slăbiciune pentru dnneats 
s-a reanimat văzîndu-te ț ecra
nul televizorului. Mă gideam 
asa • ce-ar fi să aranjezi ,n text 
glumeț si sentimental cu »re să 
te duci să-1 înduioșezi pe Radu 
Zaharescu, și publicul să g va
dă Iarăși împreună... Tubițtova- 
răși Horia și Radu, nu e «utate 
dacă afirm că domniile lastre 
ați format unul dintre cel mai 
interesante șl mal admirat cu
pluri revuistice. Aveți, spredeo- 
seblre de alți actori de esadă, 
un simț delicat al îmbinăr u- 
morulul cu duioșia, cuplu! im- 
neavoastră aducea întotdeau» o * 
notă plăcută de voie bună, ralî- 
zată cu finetă și cu gust. S pe 
deasupra, vă șl completați de 
minune.

A șasea constatare poatesă 
pară mai banală : Se apreie 
festivalul de muzică ușoară dda 
Mamaia. Au șl fost anunțate ț>- 
sele care vor concura. Nu av-n 
însă nici un indiciu care să e 
facă să credem că desfășurara 
propriu zisă se va deosebi de ca 
de anii trecuti. SI să reamintii 
hiba principală a acestora : h 
am avut sentimentul unul ad> 
vărat concurs în care să anat 
Si interpret! noi, în care să s 
afirme și cel mai buni dlntr 
sutele de tineri care încearci 
astăzi, poate, nu numai să In
terpreteze muzica ușoară, ci 
chiar să aducă o notă personală, 
în cadrul cl. Concursul șl festi
valul trebuie să 
prilej de afirmare 
tia. As 
o dată, 
tivalulul. să se 
dubleze pe Interprets cunoscut!, 
cu Interpret! care, de-acum îna
inte și-ar putea lua zborul.

fie șl 
pentru 
astfel,

ur 
aceș 
înci 
fes- 
să-i

propune _____
organizatorilor 

gîndească

CORNFIIU LEU



GHILIMELE
Exasperat de continua complicare a 

liscuțiilor, de faptul că mereu apăreau 
ațete noi îiy abordarea problemei rea- 
ismuluî, urtul dintre bunii mei prle- 
;eni a exclamat cu cîteva luni în 
urnă: „Am născocit această noțiune 
a sâgne încurcăm singuri în ea I". A- 
istfla lnsă în fond lu un efort colec- 
iv ■Lios și consecvent de a adinei 
;iua!pi unei categorii estetice funda- 
nentale, • la strădania de a desvălui

LV
;iu< 
nentale, • la strădania de a desvălui 
oaie nuanțele interdependenței ace- 
teia cu celelalte categorii, știut fiind 
ă procesul complex si ramificat al 
unoașterii artistice a lumii, procesul 
rtultilateral și contradictoriu al crea- 
iei ărtiitice solicită un studiu apre- 
undat, ;utilizînd un sistem desfășurat 
1 categoriilor estetico
Cercetarea științifică în generai, cer- 

etârea estetică !n deosebi, presupun 
narea în considerație a faptelor rea- 

prăcticef, însușirilor obiective ale 
omentului speciile pe de o parte și 
vmtui îndrăzneț creator, al cugetării 
ubiedtului pe de altă parte. De u- 
p^se și apune că faptele sînt serul 
.*<, iar cugetările sînt aripile ei. 

descoperire nouă conține fifit 
dezvoltare a celor cunoscute, dcsco- 

erite pînă acum, cit si o negare a- 
Pîn?'la hri Punct, a unor teze 

tabilite. atîta vreme cit ele nu pot 
onstitui decît ua adevăr relativ în ten-, 
ința nbastră către desvălulrea adevă- 
ului absolut. De unde și discuția, con. 
•untarea opiniilor, apare ca o nece- 
tato stringentă, o condiție a dezvol
ți științei. Spiritul științific nu B-a 
utut împăca niciodată cu dictonul 
gnostic „Crede și nu cerceta !* I s-a 
ous totdeauna principiul : cercetează. 
Bsvăluie Și acționează în spiritul a- 
evărului^ științific întemeiat. Așa se 

poate înțelege ideea exprimată de 
farx în una din scrisorile sale : „în- 
Diește-te de toate". Nu e soi negarea 
ievărurilor descoperite, ci punerea Ia 
idoială a imuabilității lor. De unde 
. orientarea către verificarea legiti- 
lității noțiunilor, categoriilor șl legi- 
r Stabilite. Cu o singură condiție t 
îfeetarea să aibă finalitate, obiec- 
vul ei să urmărească noile descope
ri, la capătul cărora să se obțină — 

i căzui disciplinei noastre — stimu- 
rea creației artistice și lărgirea po- 
bilităților înțelegerii acesteia. Căci, 
mtru noi, cercetarea estetică nu 
î>ate fi domeniul unor speculații ste
le, teoria avînd menirea de â fi ca
uză în acțiunea concretă' a reflec
ții 31 transformării lumii prin inter- 
ediul creației artistice.
De Ia aceste premize pornim și în 
scutarea articolului «Cu privire la 
ițiunea ..metodă de creație artistică"». 
)ărut în „Luceafărul" din 5 iunie a. o. 
inînd la îndoială, din capul locului, 
(labilitatea și legitimitatea acestei 
tegorit autorul — tov. Gh. Achiței 
afirmă în concluzia articolului că 

actica artistică și cercetarea știinti- 
-ă ar infirma caracterul ei obiectiv. 
ii“3 I vrea, poate, autorul acredi- 
ază ideea că însuși conceptul de 
etoda de creație a foet confecționat 
n laborator”, rupt da fenomenul ar- 
itic viu în Istorica as dezvoltare.

„supune* 
teoriilor 

criticii 
Alăturindu-ne 
încearcă 
fel de pre- 

necritica și îmbrățișare

SH
rezultatul 

practice h 
intermediul 

literare.
care o 
ori ce

iesta ar fi 
i verificării 
tetice“ prin

istoriei 
ersiunif pe 
rul fată de 
are 
niea a unor teze gata elaborate, nu 

putem reține jotuși gindul că tea- 
’ rte dogmatism și schematism se 
Jnîfeăta în caîul de față prin oco- 
da precizării ți clarificării conținu
tul categoriei respective. Întotdeauna 
te mai ușor să negi decil să de- 
îrtstrezi. Se pate că aci se mânj
ită o anumită reticentă fată de a- 
rdarea legilor estetice generale, ten- 
ita de a rămine în limitele istoriei 
telor. Să nu uităm : estetica trebuie 
contribuie la desvăluirea legilor ge- 
rale ale cunoașterii artistice și fău- 
‘ii operelor de artă, ea este chema- 
sa ajute practica artistică. Abor

da si adîncirea problemei metodei 
creație nu se poate face — și duDă 

rerea mea — rupt de fenomenul viu 
creației, de problemele conteiapo- 

tieifății soeial-artistice. Totodală. 
etica trebuie să tină seamă de bo 
tul material furnizat de istoria si 
iria artelor. Insă teoria estetică nu 
dizolvă în practica creatoare, nu se 
nfundă cu aceasta. După cum ea nu 
dizolvă nici în istoria si teoria ar- 
or, legile estetice generale neputînd 
confundate cu legitățile specifice 

□prii numai genului artistic dat. 
te Vorba aci de relații complexe. 
;etica generală studiind laturile co 
Ine, valabile în întregul complex 
ilectîc a] cunoașterii și creației ar- 
tice.

au-

me-

alegoriile în general, 
itegoriile estetice 

deosebi
5e știe că prin categorii, hluzo'i 
irxistă înțelege acele noțiuni ale 
inței și practicei care exprimă le- 
ățile esențiale ale realități, obiec- 
e. Nu orice noțiune se constituie 
?pt categorie științifică, pentru că 
sasta din urmă este o reflectare. 1- 
lștiința noastră, a momentelor ie
rnai generale, esențiale, nodale ale 

iectelor șî fenomenelor realiîitn 
Lective. Conținutul unei categorii 
ințîfice exprimă adevărul obiectiv; 
finind niște însușiri și relații reale, 
egoria științifică nu poate fi rezul- 
ul unei alambicări subiectiviste, 
ațe. de viață. Obiectiv determinate.

au însă și o latură su- 
ele fiind treptele cunoastc- 

lumal de către om, puncte nodale 
ajutorul cărora descoperim adevâ- 

Generalizînd aspectele concrete 
•e există în realitate numai sub 
□ect particular, categoriile nu ne 
tepartează, ci ne apropie de viață ; 
ciuda aspectului lor abstract, ele 
ajută să pătrundem în esența, in 

jfunzimea fenomenelor naturii, vîe- 
sociale, gîndirii umane. Pe măsu- 
ampiificării cunoașterii crește și 

mărul categoriilor. Conținutul lor 
adîncește, devine mai cuprinzător, 

ii multilateral. Ceea ce înseamnă că 
■ nu sînt imuabile, ci se afla în 
ntinua dezvoltare, categoriile fiind 
ibile și flexibile. îmbogățindu-ae 
;reu pe baza practicei cunoașterii 
nîi. Și tocmai de aceea, ele se apro- 
; din ce în ce mai mult de reflec- 
ea deplină a realității obiective în 
tamica ei dezvoltare. Departe de a 
igiza vrfeuna dintre categorii, țtiln- 
^feordează și aspectul interdepen- 
nflr legice a întregului sistem cate- 
rral. dezvoltarea cunoașterii fiind 
terminată nu numai de descoperirea 
or fenomene si însușiri noi care 
esupun și apariția noilor noțiuni, ci 
de descoperirea unor legături și re- 
,ii altă dată necunoscute si care se 
primă în categoriile noi ce apar 
ept reflectare a acestor relații. De 
de și necesitatea analizei categoriei 
1 punctul de vedere al raportului 
j. dintre fenomenul obiectiv si re 
ctarga sa subiectivă.
Categoriile estetice se formează p-. 
za studierii procesului cunoașterii 
tistice a lumii. în cadrul căreia fâu- 
ea operelor de artă are un rol de 
portanță covirșitoare Aceste cate- 
rii constituit elementele cele mai 
nerale. momentele nodale care re- 
îctă însușirile obiectului și domeniu- 
i de cercetare a științei noastre — 
lică realitatea în specificitatea ei es
tică SÎ. în primul rînd. personalita- 
a umană în multiplele si complexele 
relații eu lumea înconjurătoare cu* 

iscutfv imaginativ si obiret:vizată in 
ier a de artă Desprindem de aci ca- 
gorii estetice proprii realității 
liective. ’■o, h’ciatc in conștiința n 'a 
ră (frumosul, sublimul, tragicul, co

micul, etc.) precum șl categorii este
tice proprii procesului creației artisti
ce, făuririi operei de artă (imagine, 
tipizare, stil, curent, etc.). Fiecare din
tre aceste categorii reflectă o anumită 
latură a domeniului care preocupă 
arta, o latură anumită a vieții în 
semnificația ei estetică. Și dacă legă
tura dintre categorii este „suma infi
nită de noțiuni, legi etc. generale care 
dă concretul în plenitudinea sa“ (Le
nin), legătura dintre categoriile este
tice dă concretul artistic în specifici
tatea și plenitudinea sa estetică. De 
unde și importanța studierii aprofun
date și dezvoltării categoriilor esteti
ce în raport cu dezvoltarea cunoaște
rii artistice însăși. Iată de ce clarifi
carea problemei metodei de creație 
artistică este deosebit de importanta.

Sînt totalmente de acord cu iov. 
Gh. Achiței că „de elucidarea proble
mei metodei de creație artistice de
pinde, în bună măsură, înțelegerea 
unor Curente, orientări sau direcții li
terare". Mai mult, socot că lămurirea 
acestei probleme va stimula atît gân
direa estetică. cit și practica crea
toare, va contribui bunăoară la rezol
varea problemelor tradiției și Inovației 
în» creație, va stimula efortul valori
ficării tezaurului moștenirii artistice 
naționale și universale. Se știe de 
dltfel ce aport pozitiv au dat discu
țiile cu privire la lămurirea proble
melor realismului Categoria metodei 
trebuie studiată în continuare, clmpul 
investigat trebuie lărgit ca să nf. a- 
propiem și mai mult de adevăr. lata 
de ce. în cele ce urmează, fără a pre
tinde că am descoperi niște adevăruri 
definitive, aș vrea să aduc o serie de 
argumente tocmai în sprijinul catego
riei negate acum, ținînd seHmS de 
contribuția gindlril estetice în această 
problemă. Căci, a privi critic nu în
seamnă neapărat a nega. Iar negarea 
totală caracteriza tocmai proletcultul 
care acredita ideea că totul ar în
cepe de la tezele lui.

Este adevărat că discuțiile in jurul 
metodei de creație au fost pasionate, 
încordate și contradictorii, adunlndu- 
Jle o adevărată bibliotecă de studii șl 
volume consacrate acestei teme. In 
desbateri, au fost atinse diferite con
tribuții, cele mal multe desvfiluind 
cite un aspect nou. Latura negativă 
a discuțiilor — după părerea mea — 
nu este în faptul că ele au fost con
tradictorii. ci în înverșunarea partîci- 
panților de a unilateraliza problema, 
reducînd categoria doar la aspectul 
descoperit de fiecare in parte. De a- 
ceea, nu mi se pare potrivită modali
tatea folosită de autorul articolului în 
chestiune, prin care el respinge fie
care opinie în parte și toate în bloc, 
lichidînd argumentele mai mult prin- 
tr-un nu. decît printr-o demonstrație 
obiectivă. Numărul tezelor unilaterale 
cu privire la metodă s-ar putea mări, 
în acest domeniu, au existat transpu
neri mecanice ale luptei dinfre mate
rialism și idealim din filozofie în do
meniul artei, generînd împărțirea dog
matică în metodă realistă și anti- 
realistă (n-au dispărut nici astăzi une
le recidive). Sau împărțirea în două 
metode antagonice : realistă și roman
tică (recidive găsim si astăzi). Nu se 
poate reduce metoda de creație nici 
la totalitatea mijloacelor folosite în 
făurirea imaginii, nu pentru că acest 
element nu ar intra în metodă. ci 
pentru că totul se reduce aci doar la 
atît. Ne împotrivim intelegcrij meto
dei de creație drept principiu al ati
tudinii estetice față de realitate, nu 
pentru că acest element nu s-ar cu
prinde în conținutul categoriei noa- 
■ tre. ci pentru că unii esteticieni re
duc metoda numai la atît. După cum. 
de asemenea. înțelegerea metodei de 
creație nu se poate limita la un prin
cipiu ideologic general, nu pentru că 
am nesocoti importanța concepției 
desure lume în cadrul metodei, ci du 
ferită limitării la atît Metoda de 
creație nu poate fi transformată în
tr-o sumă de principii stabilite aprio
ric. Trăsăturile distinctive ale metode’, 
esența ei creatoare, trebuie căutate in 
ansamblul interacțiunii dialectice din
tre factorii obiectiv $i subiectiv pe 
întregul parcurs al procesului cunoa
șterii și creației artistice. Si astfel, 
metoda se deduce drept categorie nu 

pentru că așa am dori noi, ci pentru 
că ea exprimă momentele nodale ale 
acestui proces

Metoda de creație 
artistică — 
categorie estetică

Conetatind diversitatea punctelor 
de vedere cu privire la metoda de 
creație, tov. Achiței trage surprinză
tor concluzia ca ar fi vorba de accep
tarea axiomatică a conceptului respec
tiv. Si drept demonstrație a caduci
tății efortului depus de sute și sute 
de esteticieni, invocă definiția „din 
orice dicționar", precum că o metodă 
desemnează -un număr de procedee 
utilizate în vederea producerii sau 
cercetării, studierii unor lucruri sau 
fenomene identice" Acceptînd această 
definiție pentru știință și producție, 
unde ar fi vorba de repetarea unor 
fenomene identice, arătînd în mod 
just că în artă avem de a face cu 
unicate, opere care nu se pot repeta, 
autorul trage concluzia pripită că ,,un 
produs care este unic nu poate fi cre^t 
după o metodă". Dar să ne înțelegem. 
In primul rînd. definiția de mai sus 
se referă la metoda de cercetare 
științifică, corespunzătoare obiectului 
șl domeniului propriu acesteia In al 
doilea rînd. oare într-o problemă de 
asemenea importanță se poate recur
ge la competenta unui dicționar, ori- 
cît de bun ar fl acesta ? Se știe, 
bună oară, că In filozofia marxistă se 
înțelege drept metodă un anumit tip
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de gindire, totalitatea celor mai gene
rale trăsături ale cugetării și cerin
țele obiective legate de ele necesare 
uneia sau alteia din sferele cunoaște
rii și activității practice. Gîndirea a- 
decvată realității presupune acele 
forme care reflectă trăsăturile și le
gitățile proprii obiectului și domeniu
lui cercetării. De unde metoda, tipul 
de gîndire. capătă un caracter obiec
tiv. Gîndirea adecvată realității duce, 
în. știința, la descoperirea adevărului. 
Reținem de aci ca metoda nu este de 
conceput în afarH obiectului cunoa
șterii, ea fiind — dupS cum spune En
gels — analogul acestuia. Metoda se 
cristalizează in conștiința noastră în 
procesul istoric al cunoașterii trăsătu
rilor generale ale conținutului Hegel 
arăta că metoda nu este forma exte
rioară, ci sufletul și înțelesul conținu
tului pe care îl redă în dezvoltare, 
reliefîndu-i momentele esențiale

Pornit, pe drept cuvînt, împotriva 
trecerii mecanice a noțiunilor și con
ceptelor filozofice în domeniul speci
fic al artei» tov. Achiței se grăbește 
însă ca, la adăpostul afirmării unica
tului artistic, să nege valabilitatea 
metodei de creație. Dar, în primul 
rînd. nu trebuie pierdut din vedere 
că o serie de categorii filozofice își au 
aplicarea în specificitatea estetică 
în artă In al doilea rînd. categoria 
metodei de creație trebuie dedusă nu 
din domeniul filozofiei, ci din obiec
tul și domeniul specific ai cunoașterii 
artistice. Fără îndoială, intre metoda 
de cercetare științifică si metoda de 
creație artistică există puncte de a- 
propiere. Act.‘?l. multi esteticieni și 
filozofi au demonstrat faptul că ele se 
apropie prin: a) unitatea obiectului — 
viața în dinamica ei transformare, 
practica fiind criteriul de verificare a 

?rezultatelor obținute dc ele ; b) îm 
binarea elementului rațional și emo
tional în procesul cunoașterii, al că
rui scop este desvăluirea adevărului ; 
c) ambele- sînt pîrghii de cunoaștere 
a realității, în vederea transformării 
ei. Totodată. însă, deosebirile sini 
mari esențiale. Astfel- obiectul este 
aeelaș. dar domeniile cunoașterii sînt 
deosebite : arta -- formă a constiinte 
sociale — reflertă viața in laturib- 
ei estetice, personalitatea umană în 
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relațiile ei multiple cu natura și sn 
cietatea. Elementul emoțional are un 
rol fundamental în întregul proces al 
cunoașterii artistice, natura estetică a 
însușirilor obiective determinînd. pe 
întregul proces, declanșarea emoțiilor, 
retrăirilor, sentimentelor. Și acțiunea 
transformatoare a artei este diferită 
față de a științei ; aci ea apare mij
locit, sinuos, indirect.

Metoda de creație artistică este și 
ea un anumit tip- o anume modali
tate de cugetare. Spre deosebire de 
gîndirea logică, abstractă, gîndirea 
artistică se desfășoară în imagini 
concret — senzoriale. Dacă metoda 
științifică caută să dezvăluie genera
lul. trăsăturile esențiale ale -fenome
nelor în repetarea lor nesfîrșită, arta 
reflectă bogăția multilaterală a vieții 
In imagine particulară, originală, 
unică Raționamentul științific se 
formează cu scopul previziunii si 
orientării practice a fenomenelor cu 
noscuto In artă, însă, sensurile gene
rale ale fenomenelor se exprimă și se 
desvăluie prin intermediul situațiilor 
concrete și caracterelor individuali 
zate, prin zugrăvirea pasiunilor, 
gîndurilor, acțiunilor, traiectoriei des 
tinelor umane în originalitatea lor de 
nerepetat. Relația dialectică dintre 
obiectiv si subiectiv se concretizează 
în unitatea imaginii artistice care des- 
văluie generalul prin particular. Opera 
de artă prin caracterul ei con
cret — senzorial acționează simultan 
asupra rațiunii și sensibilității noas
tre. Fenomenul repetabil (si nu iden
tic !) din realitatea obiectivă este sesi 
zat și întruchipat în imaginea artistica 
drept unicat; opera de artă este în 
totdeauna convențională, determinată 
de viață, ea nu se pretinde a fi viata 
însăși. Zborul fanteziei, talentul au 
torului care plăsmuiește imaginea fac 
însă ca adevărul ce țîșnește din opera 
să nu fie pus la îndoială de cititor și 
spectator. în acest fel, realitatea in 
înfățișarea ei vie, omul în complexul 
relațiilor lui concrete cu mediul social 
determină specificul cunoașterii ima
ginative. Și astfel esențialul in opera 
de artă nu rezidă în ideea nudă e,v 
trasă și care se înfățișază sub această 
formă abstractă — corespunzător te
zelor unui tratat știițific — ci bogăția 
vieții zugrăvite în multilateralitatea 
manifestărilor ei. Lenin spunea că : 
.....într-o operă de arta nu este im
portantă în primul rînd ideea goală 
Așa ceva se poate reda foarte sim
plu și într-un articol bun... Impor
tant într-o operă de arta este faptul 
că cititorul nu ae poate îndoi asupra 
adevărului celor zugrăvite. El simte 
cu fiecare nerv că toate s-au petrecu! 
anume asa, că au fost retrăite, simți
te, spuse"

Repetăm : opera de artă nu pretinde 
a fi luată drept viața însăși. Arta e 
întotdeauna convențională. Forța ei ți 
specificul ei nu rezidă în reflectarea 
aidoma a fenomenelor vieții, ci în 
faptul că — asemenea unui demiurg — 
artistul plăsmuiește destine și situații 
posibile, redînd în modalitatea imagi
nativ — creatoare tendința esențială, 
direcția dezvoltării umane. Talentul 
artistului face ca tablourile zugrăvite 
să reliefeze puternic această tendință, 
mai colorat, punînd-o parcă în bătaia 
luminii orbitoare a unui reflector 
uriaș care scoate în relief tainițele 
cele mai ascunse ale sufletului ome
nesc. desvăluie dialectica vieții spiri
tuale In complexitatea relațiilor soci
ale. Și tocmai pentru că reflectă viata 
in nelimitata el bogăție, tocmai pentru 
că factorul subiectiv — creatorul, eu 
talentul, cu sensibilitatea și experiența 
sa, cu concepția sa despre lume joacă 
un rol hotărîtor, sensul operei de artă- 
însemnătatea ei obiectivă capătă o 
forță deosebită de înrîurire, uneori 
trecînd dincolo de intenția artistului, 
în formarea- personalității artistului, 
în definirea coordonatelor creației 
sale, apar astfel două elemente care 
se completează : pe de o parte însuși
rea concepției despre lume deja ela
borate. pe de altă parte elaborarea 
poziției lui fațâ fenomenul concret 
de viață cu care vine în contact. îm
binarea acestora multiplică puterea 
rreatnarr. adaogă noi posibilități în
truchipării artistice.

Tată rum ne apropiem din nou de con- 

traversata problemă a metodei de cre
ație în artă. Selecția, generalizarea, 
aprecierea și întruchiparea artistică 
a fenomenelor. întregul proces al fău
ririi „imaginii subiective a lumii obi
ective" în artă, este determinat pe de 
o parte de specificul obiectului și do
meniului vieții pe cure le reflectă, iai 
pe de altă parte de poziția artistului 
care cuprinde atît concepția sa despre 
lume, idealul său estetic, cît și trăsătu
rile proprii personalității sale. Princi
piile selectării și generalizării feno
menelor, aprecierii estetice șl întru
chipării artistice au un caracter crea
tor, emotional : ele se interpătrund în 
procesul unic de făurire a imaginei și 
se concretizează în țesătura concretă 
a conflictelor înfățișate, caracterelor 
zugrăvite. în ritmul și dinamica com
pozițională a operei, pentru realizarea 
cărora sint folosite intr-un anume fel 
mijloacele de expresie. Astfel, obicctu; 
specific al cunoașterii artistice se 
transformă în conținutul operei și se 
obiectivizează în imaginea (sau suita 
de imagini) din opera de artă dată 
prin intermediul limbajului artistic, ii. 
acest fel- metoda de creație in artă 
cuprinde ansamblul principiilor și pro
cedeelor istoricește determinate care- 
ca tip al gîndirii în imagini, călăuzesc 
întregul proces al creației. Prin metodă 
se realizează astfel unitatea dialectică 
dintre obiect și subiect. Dar. obiectul 
artei este in continuă dezvoltare, se 
transformă neîncetat Mobile și flexi 
bile, trăsăturile metodei capătă și ele 
aspecte noî o dată cu dezvoltarea isto 
rică a obiectului De unde apare firesc 
și faptul că, in calitatea ei de catego 
rie estetică riguros istorică, metoda nu 
este imuabilă. Dezvoltarea obiectului 
cere, din etapă in etapă, primenirea ș< 
a tipului de gindire in imagini cores
punzător specif hi tfiții trăsăturilor noi 
pe care Ie capotă. Iată de ce istoria 
artelor cunoaște succesiunea metodelor 
de creație. dezvolldT&i lor în luptă, 
uneori coexistența într-o înfruntare 
acerbă sub semnul / divergențelor în 
înțelegerea vieții, ;pjh!ațtei. modalității 
de a făuri imaginea sensibila a reali- 
fății

’.’A’'
Definiția esenței 
și limitelor este necesară

Adevărul artistic nu se suprapune 
și nu coincide cu adevărul vieții. El 
este însă strîns legat de realitate și se 
manifestă, se reliefează și se întruchi
pează în imagine diferit în diversele 
etape istorice. Metoda de creație în 
artă este tocmai calea reliefării mijlo
cite a adevărului artist^, este măsura 
raportului dintre acesta și dinamica 
vieții propriu zise. Totodată în metodă 
se concretizează relația dintre concep
ția despre lume a. artistului și ade
vărul pe care 11 întruchipează. In acest 
fel, da un anumit tip al gîndirii în 
imagini, metoda artistică dată este și 
calea înfăptuirii imaginative. în acest 
sens, diversele uțetodc de creație, 
apărute în epoci diferite, înglobează 
anumite modalități corespunzătoare ale 
selecției artistice, ghidînd spre alege
rea unor anumite fenomene de viață. 
Metoda presupune anumite procedee 
de generalizare ” artlștică, cuprinzînd 
și o anumiță apreciere estetică a feno
menelor în reflectare. Orice metodă 
de creație recurgș ,1a un anumit fel 
de folosire a mijloacelor de expresie, 
în vederea transmiterii mesajului ce 
se desprinde din unitatea conținutului 
și formei Rezultă <* ’ eîci că, oricît de 
diferite ar fi condițiile istorice de dez
voltare ale obiectului; oricît de dife
rite ar fi concepțiile despre lume în
globate în metodă, oricît de diferite 
ar fi modalitățile făuririi imaginii, 
exista trăsături caracteristice comune 
proprii acestei categorii în general și 
care determină existența ei obiectivă. 
Engels spunea că definiția este întot
deauna relativă și convențională. Lu
crul acesta este valabil și în estetică. 
Dar relative șl convenționale, defini
țiile reflectă, la treapta dată, nivelul 
cunoștințelor noastre. Fără clarifica
rea trăsăturilor fundamentale și gene
rale ale categoriilor ar fi însă imposi
bil să precizăm spațiul lor de acțiune ; 
granițele șî, totodată, interdepen
dența. Iată de ce nu este tocmai bine 
să opunem căutărilor în domeniul cla- . 
rificării și definirii categoriilor es
tetice — activitatea în domeniul criti- 
ticei și istoriei artelor. Dimpotrivă 
mi se pare necesar să depunem efor 
turi comune în vederea dezvoltării 
cercetării, ceea ce va avea rezultate 
pozitive atît in domeniul teoriei, cit ?!
— mai cu seamă — în practica artis 

tică
Este adevărat cf; cercetările in do 

meniul metodei de creație artistice nu 
au o istorie tot atît de veche precum 
frumosul sau tragicul. Să nu uităm 
însă că însăși denumirea științei es 
tetîce și desprinderea ei ca disciplină 
de sine stătătoare a avut loc abia la 
mijlocul secolului al XVIII-lea 
Aceasta n-a împiedicat estetica să se 
dezvolte, să-și precizeze obiectul și 
metoda adecvată. De altfel, categoriile 
se formează și se definesc pe măsura 
înaintării cercetărilor științifice. pe 
măsura apariției necesității obiec
tive in domeniul cunoașterii res
pective. Pe de altă parte, dacă no
țiunea de metodă de creație artistică « 
apărut relativ recent, acum 40 de ani 
nu trebuie uitat că încă din timpurile 
cele mai vechi există tendința către 
desvăluirea trăsăturilor fundamentele 
pe temeiul cărora se făurește Ima
ginea artistică. Fără a formula cate
goria de metodă, tendința descoperirii 
principiilor creației există incă k 
Aristotel și se cuprinde — in ceea ce 
are pozitiv — in conceputul actual de 
metodă artistică. Categoria metodei de 
creație aduce la nivelul cercetării es
tetice contemporane precizarea teo
retică . a interdependenței laturilor ac
tivității creatoare atît de mult căutate 
in trecut. Să ne amintim că Aristotel 
vorbea despre modalitatea de a imita 
realitatea „așa cum este ea, așa cum 
gîndim despre ea și așa cum ea ar 
trebui să fie". Cu tot accentul pe o- 
biectul imitării, Aristotel aborda 91 
problema modalității acesteia. In Re
naștere, întreaga atenție se concen
trează asupra personalității umane, iai 
imitarea naturii — drept combatere a 
principiilor metodei de creație me
dievale — scoate in relief celebrarea 
vieții cînd, așa cum spun Marx și En
gels, „materia zîmbeșie omului în
treg prin strălucirea ei poetic-aenzo- 
rială“. Remarcabil este faptul că pro
blemele metodei de creație apar mereu 
în cugetarea materialistă. Diderot vor
bește despre trăsăturile specifice ale 
„recreierii" artistice a lumii, despre 
treptele procesului cînd „Creațiile na
turii" se transformă în imaginea din 
operă. Pentru Diderot, „modelul pri
mar" al operei îl constituie imaginile 
apărute în conștiința artistului drept 
reflectare a vieții. Se apropie dt 
problema metodei și Lessing. Dar cel 
mai cuprinzător este Gathe care 
spune : „Arta nu tinde a se lua la 
întrecere cu natura... ea își are pro
priile ei profunzimi, forța ei proprie : 
arta fixează momentele cele mai 
înalte ale fenomenelor, desvăluind ceea 
ce conțin ele legic — desâvîrșirea pro
porțiilor adecvate, înălțimile frumu
seții, valoarea sensului, intensitatea 
pasiunii". Este vorba aci tocmai despre 
principiile specifice, despre calea pro
prie cunoașterii artistice. $i nu întim- 
plător tocmai la Goethe găsim noțiu
nea de „metoda adevărată" aplicată 
formării operei de artă Aceste pro 
bleme au preocupat și pe Belinski. pe 
Balzac și pe George Sand, pe Emile 
Zola și pe Rodin, pe Dobrogeanu Ghe- 
rea și pe Ibrăileanu. Chiar dacs 
termenul de metodă nu este folosii, 
conținutul cercetării i-a apropiat de 
abordarea acestuia. Iar în lucrările 
clasicilor marxismului, In felul cum a 
nallzează fenomenul artistic concw*. 
găsim tot atîtea modele metodologice 
pentru a desprinde și a dezvolta din 
ele principiile fundamentale ale ca 
tegoriei de metodă. Este suficient să 
ne gîndim la felul în care Lenin ana 
îizează opera lui Tolstoi în specifici
tatea ei estetică, cum deduce con 
cluziile ideologice din materialul con 
creț al imaginilor literare, cum ve
rifică semnificațiile artistice și mesajul 
operei, adevărul artistic, in- raport cu •

„LUCEAFARUIUI"

MANIA
EXPERIMENTULUI

Un protest in disproporție cu 
obiectul lui mi se pare a fi stîrnit 
de schițele lui Vasile Rebreanu pu
blicate in revista „Luceafărul'. 
Cred că aceste schițe trebuie privite 
cu multă circumspecție și în nici un 
caz nu putem trage concluzii catego
rice privind evoluția scriitorului, cu 
atît mai mult a-i da indicații ori 
rosti interdicții. Procedînd astfel 
am deschide un proces de intenții 
scriitorului, contestabil ea orice 
proces de acest gen. E de aflat 
cu cită seriozitate avansează Vasile 
Rebreanu publicului noile sale com
puneri. Despre aceasta nota redac
țională spune puține lucruri, șî ele 
nu ne îndrituiesc la o atitudine 
tranșantă. Schițele „teatrului d' 
buzunar" pot fi după această notă 
fie ironii Ia adresa amatorilor de 
teatru absurd, fie un experiment al 
autorului. O asemenea explicație 
reprezintă o piesă de dosar prea 
puțin convingătoare. întrebarea care 
e de pus în acest caz este dacă ex
perimentul are dreptul la o difuziu
ne la fel de largă cu a creației care 
nu este experiment. Gestul fiind 
făcut șl mănușa deja ridicată rămî- 
ne de văzut dacă atitudinea lui Va
sile Rebreanu denotă frivolitate ar
tistică.

E neîndoios un lucru după ce ai 
citit schițele, că prozatorul a căutat 
cu ele sa epateze, să stîrneasca 
discuții. Ce reprezintă „In căutarea 
idealului" ? Povestea unor ciobani 
care și-au pierdut oile și le caută 
bezmetici toată viața. Autorul uzea
ză în permanență de șocuri. Intim- 
plarea ar avea aspectul normal 
dacă toată istoria n-aF fi debitată 
de un personaj în frac, înarmat cu 
un cimpoi și mînuind un limbaj ce 
distonează cu costumația. Ca să fie 
și mai de șoc, și mai derutantă, 
bucata se numește în căutarea idea
lului și, abia revenind la titlu, ob
servi intenția autorului de a-ți oferi 
o parabolă pe ideea că idealurile 
sînt o veșnică „fata morgana". Schi
ța nu e lipsită de un anume 
fior, dar nu te poate lipsi de senti
mentul că undeva autorul trișează, 
că e detașat de cele scrise. El adop
tă poza creatorului superior care 
vorbește incifrat, pentru că oricum 
sensurile ar fi greu de depistat. In
citarea cititorului în acest caz rămî- 
ne stearpă și demobilizatoare. în 
„Semnele" e mai greu de stabilit 
âaca e vorba de o poză, sau nu, și 
dacă scriitorul sedus de manieră 
n-a uitat cumva că era pregătit să 
facă detașat o reprezentație de lite
ratură la modă. Anormalul se gă
sește aici la el acasă; Personajul 
său se mișcă într-o lume ciudată dc 
travestiuri animale, pe care nu le 
poate identifica și dezlega, dar le 
indică. El are ocazia să trăiască din 
plin dureroasa dramă a lipsei sale 
de penetrabilitate. ..Soarele său" 
(adică soția) se întoarce acasă 
bocănind. Picioarele ei sînt cele aîe 
unui cal. Iată din nou expresia unui 
mod de a vorbi incifrat. cu un cifru 
destul de simplu de altfel Un ade
văr elementar de psihologie care 
spune că orice experiență lasă in 
suflet niște urme insesizabile ochiu
lui e exploatat aici de autor. El dâ 
corp, figurează insesizabilul. O sim
bolistică simplă pină la stridență e 
semnul acestei maniere. Procedeul 
de subliniere e bruta) și fără aten
ție pentru public. Dacă cineva a 
păcătuit și mai ales a păcătuit in
tr-un anume fel. îi vom pune picioa
re de cal Dacă a păcătuit îhtr-tir. 
alt fel, fațj; de alte principii, il vom 
transforma in rinocer, și maniera 
devine ușor de recunoscut, tc 
aparține literaturii absurdului, lite
ratură care presată de dureroasa 
tematică a dizolvării peraoanei 
morale și sufletești a individului nu 
stă să-și aleagă mijloacele din arse
nalul tradițional. Sarcina noii litera
turi apărută din nevoia exprimării 
apăsate a unor adevăruri proprii 
unei anumite lumi este de a atrage 
în chip cit mai yK'ant, cit mai 
zguduitor atenția asupra procesului 
de dezintegrare morală și a condi
țiilor ce-1 întovărășesc. Este procesul 
moral încercuit de V. Rebreanu in 

practica realiUții in dinamica ei dez
voltare. HoLLrit lucra, categoria me
todei nu a fost introdusă artificial î> 
estet'ci. Ka nu ei te fructul medi
tațiilor abstracte, ci rezultatul cer
cetări: practicei creatoare. Categoria 
metodei d« creație se de?prinde din 
analiza concretă și generalizarea teo
retici a modului în care a fos*. făurită, 
din etapă în etapa, imaginea artistică

Personal, consider eă noțiunea de 
metodă de creație nu poate fi des
părțită de aceea a cunoașterii artistice. 
Ea se definește și ae formează In ra 
port cu etapele Istorice ale acestei din 
urmă Nu întîmplător tocmai este 
ticienii idealismului subiectiv i s-ab 
opus cu înverșunare. Kânt nu acceptă 
noțiunea de metodă de creație, pentru 
că socoate că arta nu este mijloc de cu
noaștere. Bergson tăgăduiește funcția 
cognitivă a artei și, plasînd-o la prima 
treaptă a procesului cunoașterii, îi con 
feră doar valoarea emoțională. De
finind arta drept intuiție. Crocce îi 
tăgăduiește „caracterul unei cunoașteri 
conceptuale". iar Nikolai Hartmann, 
afirmînd că arta este o taină, iar cre
ația artistică o ghicitoare, declară că 
ea n-are ce căuta alături de cugetarea 
științifică. Acest lucru este firesc pen
tru că. acceptînd principiile care de
finesc categoria metodei de creație 
estetică idealistă ar fi- trebuit să re

cunoască faptul cj arta este o forma 
a conștiinței sociale.

Se intimplă uneori astăzi ca este
ticieni maniat] » are recunosc că altă
dată arta ar fi ..imitat- natura, In sens 
larg obiectul ei dt reflectare, consideră 
că astăzi creația artistică ar fi in
dependentă fată de obiect, că arta nu 
este formă a conștiinței sociale. Pe 
această cale Roger Garaudy ajunge lu 
concluzia că întregul complex al cre
ației artistice nu trebuie legat de teoriH 
cunoașterii Se afirmă astfel că latura 
fundamentală în creația artistică este 
cea umanistă, subiectivă. Considerăm 
că înțelegerea relației dialectice dintre 
elementul subiectiv si obiectiv în cre
ația artistică este indispensabilă pentru 
desvăluirea valorii cognitive șl trans
formatoare pe care o Hre arta. Rolul 
ei activ, transformator, se desprinde 
din legătura ei indisolubilă cu viața, 
imaginile ei exprimînd tendința obi
ectivă a dezvoltării tocmai prin cu
noașterea și reflectarea realității. In 
lămurirea acestor probleme, categoria 
metodei de creație artistică are o im
portanță deosebită :■ tocmai de aceea 
consider că ea este una din categoriile 
fundamentale ale esteticii științifice șl 
trebuie scrisă., fără ghilimele

N. MORAR U

„Semnele" atît de alarmant și atît 
de întins, îneît să solicite în chip 
adecvat utilizarea absurdului ? Cre
dem că nu.

Un scriitor poate aborda orice 
mijloace dacă acestea sînt în con
cordanță cu substanța realității in
vestigate. Viabilitatea rezultatelor 
depinde doar de talentul său. In 
cazul lui V. Rebreanu este devreme 
a pronostica dacă e bine sau nu să 
adopte un fel de a scrie sau altul. 
Mă mărginesc doar să observ că 
schițele teatrului sau de buzunar 
sînt susținute de talentul incontes
tabil al autorului, de acea știință de 
a crea atmosferă, consemnată deja 
de critică, și că talentul său salvează 
în mare măsura riscul experienței 
și face discuția anevoioasă în sensu
rile ei expres pedagogice. Nu e 
suficient pentru o discuție în jurul 
noțiunii de mimetism acest singur 
caz. De altfel, în proza promovată 
de publicațiile noastre, cazurile sînt 
mai rare și a da acestuia extensiu
ne ar însemna să cădem în păcatul 
unei discuții apriori a unei false 
probleme.

Tributul pe care-1 plătește modei 
Vasile Rebreanu nu este neapărat 
împrumutul de mijloace din litera
tura absurdului. E firesc ca la un 
moment dat un scriitor, mai ales 
tînăr, într-o epocă în care scrisul e 
și o chestiune de înalt profesiona
lism și cerebralitate să încerce și 
alte mijloace, și e la fel de firesc să 
dea înapoi dacă acestea nu-i merg, 
sau să persevereze în a le folosi, 
dacă crede a găsi în ele soluția. 
Situația de față implică însă și 
aspecte mult mai generale. Concesia 
lui Vasile Rebreanu nu e atît în 
creație, cît de comportament; el s-a 
lăsat atras de mania experimentu
lui. Căci o modă și o poză e șl 
aceea de a face experiment. Dacă ea 
are oarecari rațiuni în teatru, ex
tinderea la literatdră poate fi c'onsi- 

.derată superfluă. Noțiunea e înțe
leasă diferit și nu întotdeauna în 
sensul ei cel mai propriu. In nici un 
caz experimentul nu înseamnă ino
vația cu orice preț. Zona .experi
mentului este o zonă anexă a crea
ției, zonă aflată întotdeauna sub 
zodia hazardului, și nu poate fi sub
stituită celei a creației adevărate. 
Agitatorii experimentului ca institu
ție de sine stătătoare sînt făuritori 
de false probleme. Nu e de conceput 
experimentul in afara unei concep
ții. și cei care îmbrățișează ideea lui 
fără a o avea nu sînt decît recep
tori superficiali ai unor framintarr 
artistice profunde, și gestul lor nu 
exclude snobismul. Poate fi serios 
pus sub semnul îndoielii dreptul la 
o largă difuziune al încercărilor 
care nu sînt inițiate în virtutea con
cepției unui creator adevărat. Ne
putința de a crea poate îmbrăca 
nenumărate haine și experimentul 
practicat orbește, o favorizează. Un 
creator adevărat nu cere anume ore, 
zile și locuri pentru căutările sale,: 
nu-și face din experiment un pro
gram. Intr-un sens larg, orice operă 
este o experiență. Spectacolul lui 
Liviu Ciulei cu Opera de trei para
le nu este mai puțin experimental, 
dar regizorul nu și-a incolonat 
munca paradei experimentalismului, 
căci spectacolul său se susține prin
tr-o concepție solidă, proprie, con
secventă, ce poate fi verificată și în 
montările sale anterioare.

MIHAI UNGHIANU

N. R. In ultimul număr al ..Gazetei 
Literare-, G.-R.C. (eterna problemă a 

Palelor combative) supune unei 
critici nimicitoare scrisoarea apărută 
anterior la rubrica de țață sub sem
nătura unul cititor. Atlfim astfel că a- 
ceastâ scrisoare, (repetăm, apartinfrid 
unui cititor și nu unor ilustre inițiale) 
dovedește agramatism, nepricepere, rea 
credință polemică etc., ceea ce nu-1 îm- 
piedlcA pe G.-R. C. să aducă corespon
dentului nostru cu o candoare pe care 
o apreciem. obiecția fundamentală 
(virful piramidei acuzațiilor), că ar fafic 
■;z de un ton injurios, că ar declanșa n 
ploaie de invective etc.,. De unde se 
vede adevărul vechiului dicton „Quod 
licet lovi pon licet boviu.

In ceea ce ne privește, am prefera să 
se micșoreze numărul acestor inși de 
pe tu&ă. care cu o duioasă obiectivitate, 
pozeazA în mama râniților. împart sfa
turi docte stingă și în dreapta, dar 
neglijează sl-jj spună părerea în ches
tiunile de fond ale discuțiilor din pre
sa noastră literară.
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Istoria teatrului a cunoscut seri tu
multuoase în care — spectacolul mu- 
tindu-se de pe scenă în sală — parti
zanii și adversarii piesei ori autorului 
dădeau o adevărată bătălie între ei. O 
astfel de bătălie a avut loc la premiera 
tragediei Iui V. Hugo in celebra seară 
Hernani care s-a soldat cu victime foarte 
reale. Huiduieli și aclamații concomi
tente au cunoscut și piesele dramaturgi
lor absurdului, reprezentate in ultimii 
cincisprezece ani. Mai mult însă decît 
indignare orî fervoare, operele acestora 
au trezit nedumerire. Ele au intrigat mai 
mult decît au subjugat ori întărîtat. Pu
blicul nu știa uneori cum să reacționeze 
la aceste „farse tragice" ori „anti-pie
se44. Dar reacția spectatorilor provoca 
uneori nedumerirea autorului însuși. Cînd 
Eugen lonescu a citit unor prieteni (în 
1949) piesa Englezeșle fără profesor, în 
care intenționase să prezinte „o tragedie 
a limbajului*1, el a fost foarte surprins 
la auzul hohotelor de rîs ale ascultăto
rilor s&i. La fel s-a mirat ceva mai tîr- 
ziu, la prezentarea versiunii modificat» a 
acestei piese purtînd de astă-dată titlul 
Cintăreața cheală, cînd unii spectatori, 
în frunte cu poetul Raymond Queneau, 
s-au manifestat hilar într-un mod zgomo
tos. „Tragedia limbajului’4, tragică doar 
pentru el și pentru unii, era o farsă pen
tru alții. Regizorii înșiși, în fața unor 
asemenea piese, sînt puși într-o dilema. 
Fizicienii lui Diirenmatt (autor cere de 
altfel refuză epitetul de „absurd" acordat, 
uneori teatrului său) a fost pusă în. scenă 
la Frankfurt pe Main ca o dramă ato
mică, la Londra ca o fantezie comică. 
Am putea socoti sentimentul de ambigui
tate, nedumerirea, echivocul stîrnit de pie
sele teatrului țlabsurd“ drept caracteristi
ce pentru cel ce abordează această dra
maturgie. Ambiguitatea pieselor lui Sa
muel Beckett, Eugen lonescu, Arthur 
Adamov, Harold Pinter, Norman Simpson. 
Edward Albee și ale altora, faptul că se 
pot înțelege în mai multe feluri, consti
tuie o greutate în comunicarea lor. O 
întrebare legitimă se pune însă de la în
ceput : vor ele să comunice ceva, au ele 
un mesaj, fileuri ascunse ce se transmit 
doar Unor inițiați ? Nu este oare tulbu
rarea comunicării ceva ce ține de însăși 
esența acestui teatru ? Dacă dialogul 
dintre personaje, dialogul personajelor 
cu publicul, al autorului cu personajele 
8i cu spectatorii constituie lumea comu
nicărilor dramatice — teatru! fiind un 
univers al acestor comunicări — teatru! 
absurdului reprezintă o criză a comuni 
cării. Și aceasta se vădește nu numai 
în perplexitatea spectatorilor, autorului 
ort regizorilor, ci în structura însăși a 
acestui teatru atît de simptomatic pentru 
lumea și timpul în care a apărut.

Primul contact cu teatrul absurdului 
producă într-adevăr efecte de șoc : des
cumpănește spectatorul orî cititorul. E. 
lonescu preconizează, de altfel, folosirea 
metodică a șocului în teatru. Criticii — 
nu întotdeauna autoritățile cele mai 
competente — au fost cei dinții șocați 
de aceste piese care Incălcau șabloanele 
dramaturgies recunoscute. Tot E. lonescu
• cel care, într-un fel de declarație a 
drepturilor teatrului^ proclamă : „In tea
tru totul e permis". Căci iată un teatru 
în care Intriga e vagă ori inexistentă, 
libertatea de acțiune e atît do largă In
cit putîndu-se întîmpla orico nu se mai 
lntîmplă nimic. în care personajele nu 
sînt „caractere” umane, ci, trăind ade- 
lea într-o lume ca de coșmar, au între 
ele dialoguri bizare, uneori incoerente. 
Catastrofa tragică lipsește din tragediile 
acestui teatru, comicul aduce a rîjnet 
ori produce o strîngere de inimă, drama
• lipsită de conflicte. Totul pare proble
matic în aceste piese, deși nu se pun 
probleme^ nu se expun teze, nu se dezbat 
idei ori evenimente. Cum să judeci estetic 
opera care refuză esteticul, aparținînd 
unor hutori care par să aibă oroare de 

S1fnimos% cum să cîntărești implicațiile 
etice ala unor lucrări cars se vor axioJ 
logic neutre, care par să nu propună 
nimic pe plan etic șî iau nu arareori o 
alură de joc perfect gratuit 2 Și, Încă o 
datfi, to comunică acest teatru care.

burînd 
propus

E desigur, mai ușor să spui ce nu este, 
ce nu vrea teatru! absurdului decît ceea 
ce este. După cum nu există o grupare 
literară, o ..școală a absurzilor0, autorii 
fiind independenți unii de alții, tot astfel 
nu existâ o artă poetică a absurdului. 
Spre deosebire de romantici ori de unele 
curente literare ale veacului nostru care 
s-au grăbit să-și lanseze manifestul lor 
literar, dramaturgii absurdului ezită să 
facă declarații de principii. Mai mult 
chiar, ei refuza epitetul însuși de absurd 
ce s-a dat teatrului lor. 
Beckett au făcut declarații 
acest sens, lonescu scrie „ _ r___ _
refuză calificarea operelor sale drept 
„piese absurde-1, Robert Pinget se măr
turisește aderent al „noului val* (in ro
manele sale) dar nu „absurd“. Eticheta 
pe care o bună parte a criticii o folo
sește e așa dar renegată. Nerecunoscîn- 
du-se partizanii unei mișcări literare, unii 
din acești scriitori preferă să-șf înscrie 
opera sub semnul unei mișcări „anti- 
literare". Căci, asemenea pictorilor 
abstracționiști orî unor compozitori din 
timpul nostru, care tind să elimine ele
mentele literare din creația plastică ori 
muzicală, dramaturgii absurdului nu caută 
nici un fel de efecte literare. Și aceasta 
nu pentru ca, așa cum crede Martin 
Esslin, ei ar opune tradițiilor teatrului 
„literar4* în care exprimarea prin cu- 
vînt are rolul primordial, un alt gen de 
teatru „pur*, asemănător celui practicat 
în circ ori music-hall, în care rolul lim
bajului e subordonat elementelor nelite
rare (mimica, pantomima, cla.), ci pentru 
ca în opeiele lor, acești dramaturgi pre
tind să prezinte nemijlocit obiecte, fapte, 
situații și să nu le reprezinte prin mij
locirea unor procedee de literaturizare. 
De aceea, ei nu cer într-atit înțelegerea 
unui sens al piesei, adoptarea vieunui 
mesaj al ei, programat dinainte, cît vor 
ca spectatorul să se lase prins de pre
zența nemijlocită a datelor scenice. Nu

orice comunicare, pare că și-a 
să prezinte ceva incomunicabil ?

Adamov și 
exprese in 

„anti-piese".

’ * ru-înțelegere doresc <=:, 
ermetismul total nefund 
natura teatrului, piesele „absurde* cafe
niei și ele ceva, se lasă -— jhsar 
dacă în felurite feluri — înțelese. 
„Absurditatea0 lor rezidă tocmai in ex
primarea unei tulburări generale a co
municărilor, a comunicărilor dintre om ■= 
realitate, din cadrul condiției umane, 
dintre om și semeni! săi, dintre om : 
el însuși, dintre prezent și trecut, tulbu
rarea principalului mijloc de comunicare 
care e limba și dincolo de aceasta des
trămarea relațiilor logice și descompu
nerea conexiunilor cauzale. Vom trece 
în revistă toate aceste modalități ale 
unei crize a comunicării în care vedem 
esența absurdului din teatrul care-i poar
tă numele.

tub

Am arătat altă dată că pentru teore
ticienii absurdului^ acesta constă într-un 
divorț, In discrepanța dintre dorința de 
claritate a rațiunii și irationalitatea lumii. 
Dramaturgii absurdului exprimă acest di
vorț în piesele lor. O operă de artă, după 
E. lonescu ,,e o expresie a unei realități 
incomunicabile44. De fapt, piesele unui S. 
Beckett, lonescu ori J. Genet, descompun

Discuții despre

COMITETUL
Of REDACȚIE

Eugen BARBU
<r « d i c t
I. D.
(radiator
Marin BUCUR 
G I c a I U T E Ș 
1 o n LANCRANJAN 
Cornel Iu LEU 
Al. OPREA 
(redactor «et-adlunct) 
Dinu SARARU 
(■acratar c-ral de redacției 
Niculae S T O I A N 
Romulus Z A H A RIA

or sai)
BALAN

sef-adjunct)

Prezentarea grafici :
D. MOLDOVEANU

Fără îndoială că manifestările dan
tești, care au început oficial în apri
lie, vor continua sub diferite forme, 
multă vreme. Ne-au interesat, între 
altele, ecourile lor în cercurile scrii
torilor italieni, lume în continuu neas- 
iîmpăr, trăind fără răgaz obsesia suc
cesului răsunător, dar nu mai puțin 
stăpînitâ de un spirit riguros de cău
tare a ideii și expresiei noi. Opiniile 
asupra cuvîntului inaugural al lui 
Saint-John Perse de la congresul dan- 
tologilor din Florența, sînt împărțite. 
Unii dintre poeți și romancieri se aș
teptau la mai mult decît o invocație 
patetică, deși nu lipsită de ținută, a- 

| runcafă pe deasupra celor șapte 
veacuri : „Pour la septieme fois Tap- 
pel seculaire du nom Dante Alighi
eri I... Nous te saluons, Poete..." sau 
„Te invocăm, o Poete, în clipa cînd în 
fața noastră se deschide o eră nouă. 
Nimic nu exista în viitor care să nu 

• fie accesibil privirii tale. A crea a 
însemnat totdeauna o pune în mișca
re și a porunci lucrurilor depărtate" 
sau „Din acest vast comentariu al 
cronicii umane care este marea sumă 
poetică a Comediei, ne rămîne o per
manentă învățătură, făcută din clari
tăți virile și rectitudine morală, o ele
vată conștiința a onoarei..".

Orația lui Saint-John Perse, fie și 
pe acest ton, era în substanță o ple
doarie asupra unei posibile actualități 
a lui Dante în timpul nostru, consti
tuind punctul de plecare al unor dez
bateri care au depășit limita ironiei 
și scepticismului. El însuși, cîntărețul

realitatea curentă, căutind să-l facă pe 
om conștient de anumite realități ulti
me. Contactul nostru cu realitatea, afir
mă dramaturgii absurdului, u iluzoriu. 
Realitatea ..ultimă* poate fi sesizată ? 
Balconul lui Genet, care, la început, pare 
rezidența unui episcop, se dovedește a 
fi o cesă de tolerantă. Această casă e 
un soi de 
propriu si la figuraL 
fleclate ae 
realitatea ultimă nefnnd sicicind vizibili. 
De obicei realitatea in piesele absnrde e 
fragmentară, spartă, spațiul se descom
pune (sala de dans din Parodia i^,i A. 
Adamov în scena 11 mai mică decît 
era la început). Cu toate acestea, de cele 
mai multe ori, realitatea. a$a cum o pre
zintă aceste piese, Iși are rădăcina in co
tidian, in banal, in normal. Chiar și a- 
tunci cînd o lume de vis pare sa se 
substituie lumii reale (Ia Adamov, Io- 
nescu, Genet), elementele din care e al
cătuită acea lume onirică sînt luate din 
obiectele obișnuite, din faptele triviale 
ale vieții de toate zilele. E semnificati
vă această sete de concret. Ea pare să 
contrazică ruptura dintre om și realitate 
pe care de altfel teatrul absurdului o 
înfățișează. Contradicția e numai aparen
tă. în spiritul acestui teatru, confruntarea 
omului cu realul e inevitabilă, e necesa
ră. H. Pinter vrea să prezinte o scenă 
așa cum ar trăi-o un spectalor întîmplă- 
tor. Dar tot el vrea, ca trăind-o, să i se 
reveleze acestuia absurditatea scenei. 
Lucruri evidente par ciudate, bizare in 
Clntăreața cheală. Privind de aproape 
datele concrete prin optica absurdului, 
ele nu revelează o ’ _ ___ )
ascunsă în dosul lor, ci. in absurditatea 
lor, demonstrează lipsa de comunicare a 
omului cu realitatea.

Teatrul absurdului consideră omul iji 
afara ambianței sale sociale, in afara 
timpului în care trăiește. Spațiul și 
timpul par de altfel puse intr-o pa re
teză fenomenologica. Personajele acestui 
teatru, de cele mai multe ori nu urmă
resc nici o ținta, iar după cum arată s- 
lonescu : ..absurd e ceea ce n-are scop*. 
Totuși situațiile in care se află ace-î» 
personaje sînt din cele mai grave, pre
tinzi nd din partea lor o participare to
tală. Astfel intilri—i : omul în desesfir 
punere fBeckct’ : Sfirșil de joc), in 
tare (Beckett : la aiteplarea lai Godoti. 
<wal ir; 'sifert.'-n V
tarii taperiafei], mr.-i
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Iui E. lonescu Lcigașal liră plată 
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in fața propriei sale voințe, care astfel 
nu mai e a Im. Omul e slișiat fn fațete 
contradictor In Sflrșit de joc, Beckett 
prezintă patru personaje care par — 
după unii comenta ton — aspectele une
ia și aceîeeași personalități umane : 
Hamm prezintă forțele emoționale. Clov 
inteligența tare slujește emoțiile și im
pulsurile. Nagg și Nell — depozitele 
din

Analiza care merge pini la descompu- 
serez in fragmente disparate a realității 
Si condiției umane nn e insă dusă atît 
Je departe ca analiza limbajului. 
Doaîe spune cl drama absurdului e în 
primul rind o dramă a cuvîntului. Mij
loc pna cwețență al comunicării Intre 
oamen„ mi]io< de comunicare al teatru
lui. hrube insăsi e supusă, in teatrul ab- 

unei tentative de dezagregare 
IntflnrtȘ în istoria literaturii. 
• 4 distrugem limba, afirmă E. 

si sâ o alcătuim din nou*. El 
in aHjșț scop diferite procedee, 
intre altele ..pînă la limitele ex

treme ale Fffibn cotidiene*. Ceea ce vor 
E. lonescu și ceilalți dramaturqi e o re- 

alorizarc a limbii devalorizate. De aici 
înverșunarea lor împotriva clișeelor, a 
locurilor corsszsc. a vorbirii banale, 
neautenîice din viata cotidiană, difuzată 
pe scară largă Io occident prin marile 
mijloace de difnstre sonoră a cuvîntu
lui. prin Teclamă. țr<m presă. După S. Be
ckett. teatrul trstwje să exprime descom
punerea limbi w a provoace. Nu exis
ta, după e!. «er — i'-f exprimabile în 
cuvinL Godot a pre Tis ceva vag haima
nalelor car?-] așteaptă. Iu general, per
sonajele iui Beckett au un fel incert, 
ambiguu de < se eiyrnna. Niklaus Ges- 
ner (cil-îî. de M. Esslin) a numărat zece 
forme de dezjr i p verbală in Aștep
tarea Ini Godo*. Toat acestea : neînțe- 
îcgci!. erF--.. i cSișce. repetiții de 
ș'Qocisrc, • • a găsi cuvîntul
just etc.. anti-lingvisti-
rĂ De atnn’ la adresa limbii
merge adresa logicei.
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~M»:dului repmîr*: v expri- 
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de a da sensuri rac» ope- 
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personaj ihsi 
dări

.Doar nu sîntem pe cale dc

răspunde : „A însemna ? Noi să 
aA's ceva • în lumea comunic'risc.’ în
trerupte. dezordonate, teatrul abs-« irfui

af dec t

■ ă-r ca--
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lai Godot cri BaJcoenJ T Un 
Sfirșit de joc exckmă la un r-otu.

însemna ceva ?* Jar sa

o posibilă poetică dantescă în
„Anabazei*, afirma ceva moi tirziu 
unui gazetar : „A trecut vremea este- 
tismelor și rafinamentelor, a mărunte
lor bucurii artistice. Cele mai mari sa
tisfacții trebuie să le căutăm in ord - 
nea militantă-. în fine, el încerca, in 
fața aceluiași gazetar, următoarea 
formulare a unei actualizări a lui 
Dante : „Timpurile noastre se îndreap
tă către o convergență unitară, că
tre o anumită universalitate la care se 
lucrează pe toate planurile spiritu
lui. Filozofii se apropie, în limbajul 
lor, de oamenii de știință, și unii și 
alții la rîndul lor privesc spre poeți. 
Savanții admit rolul intuiției în fizică 
și matematică. Prietenul meu Einstein 
îmi vorbea adesea despre acest lu
cru... Mergem către o unitate a disci
plinelor spirituale și Dante este în 
adevăr reprezentativ față de sinteza 
umană și 
astăzi pe 
desfășura 
no, într-o 
știința și 
profesorul Petrucci.

Sub o formă ori 
scris, sînt numeroși 
care nu lasă la o parte acest subiect, 
sub motivul morei distanțe istorice 
care ne desparte de poetul florentin. 
Poezia șî știința, poezia și acțiunea, 
stau față în țață, se măsoară de a- 
proape și se întretaie. Dante o reali
zat un tip de poezie „integrală", care, 
după unii, rămîne de neatins. De a- 
ceastă părere este Carlo Bo : „Acolo 
unde îl vedem pe Dante bîzuindu-se

spirituală care ne implică 
toți". O teză asemănătoare 
la Universitatea din Urbi- 

conferințâ 
poeticele

intitulată „Dante, 
contemporane-,

alta, arai sau în 
scriitorii italieni

in deplină conștiința pe întregul ca
pital al noțiunilor sale, noi, în cazul 
cel mai bun, stăm și discutăm natura 
și condițiile angajării noastre..." Eu
genio Montale pare și mai sceptic, ju
decind lucrurile în raport cu situotia 
actuală a poeziei italiene : curiozita
tea culturală a lui Dante, de la antici 
la arabi, a fost „omnivoră- ; poetul 
florentin e un personaj pentru care

Actualități italiene
i

numele aciuai de „scriitor* apare cu 
totul nepotrivit. „Dacă am voi să-l 
considerăm așa ceva, ar trebui să a- 
dăugăm că el, după ce a creat marea 
noastră poezie în limba vulgară, a 
făcut-o totodată imposibilă ulterior, 
pentru multe secole și poate pentru 
totdeauna".

Considered că de-a lungul veacu
rilor, poezia europeană o fost mai 
mult „petrarchistă" decît dantescă, 
Luciano Anceschi înaintează totuși 
„dincolo de Canalul Mînecii" și se o- 
prește la T. S. Eliot și Ezra Pound, 
poeți care „au dovedit după război o 
mare forță în a propune Italiei și poe
ților ei tineri, o nouă lectură o fui 
Dante". Cunoscutul critic italian soco
tește hermetismul de natură petrar- 
chescâ și adaugă : „Este un fapt vred
nic de atenție și în orice caz depâ-

(marmură)ION CĂRĂMIDAR: „PACE”

devine, după cuvîntul lui Beckett, „apo
teoza Singurătății11. Și el adaugă : „Nu 
există comunicare, căci nu sînt mijloa
ce de comunicare".

Dar, dincolo do un anumit refuz sau 
de o anumită neputință de a semnifica, 
piesele acestui teatru trădează intenții
le multiple ale autorilor. Una din aces
te intenții e deplin legitimă : aceea pe 
care E. lonescu o exprimă în teoria șo
cului, sub aspectul confruntării publicu
lui cu imaginea sa grotescă exagerata. 
E o terapie prin șoc pe care teatrul 
absurdului (îndeosebi Adamov, lonescu, 
Genet, M. Frisch, Albee) o exercită. Fără 
sâ exprime teze, fără să expună (decît 
rareori) fapte sociale, ei denunță totuși 
racilele unei lumi, spulberă iluzii idea
liste, demască neautenticitatea vieții me
canice a „ființelor umane sacretînd inu- 
manitatea" (Camus). Parodierea conven
țiilor, automatismelor, locurilor comune 
și clișeelor se face tot pe linia crizei 
comunicărilor. Intre viața artificială și 
cea nu e nici o legătură.

Desigur. :a.‘«*ori satira sociala ..absur
da' £■ dt o intenție c-“^resi
dGWjfesiirâ. §? ÎWĂÎF rorbî de ■f.ieSȚf- 
mm fefenO le t ’or.eseei <î !> A 
■wv feoufe dm usme diurna : , Cin;!
• ci ’• sie* aceiVs ‘-
«U «A 1 * • • gtea ; dar find

cl vv-ți) c absurde, că
na se wi lupta deloc*. De acei *, în 
ultimele sale opere, Adamov a adoptat 
o poziție estetică orientata poiiiic, apro- 
piindu-se de marile idealuri ale con
temporaneității.

Asa cum am arătat altădată pentru fi
lozofia absurdului, teatrul absurdului nu 
denunța nici el într-atit criza ”.nei so
cietăți, cit o reprezintă, fiind prin însăși 
natura sa. un teatru de criză. Va avea 
oare acest teatru un viitor ? Max Frisch 
(in toamna anului 1963) declara că noua 
forma de teatru nu va avea o viață lun
gă De fapt se remarcă o întoarcere a 
unor dramaturgi ai absurdului la unele 

tradiționale (asemenea întoarcerii 
unor pictori de la non-figuratism ’a un 
nou fjguratism). Pinter reia teqile clasi
ce i.i Amantii (1553). Edv. Albee pre
zintă o piesa de un realism psiholonic 
Cwi ii este teamă de Virginia Woolf ?

Dacă nu a adus categorii noi de gîndi- 
re, „o filozofie mai aproape de viața' 
cum socoate, în lucrare sa. M. Esslin, 
teatrul absurdului a însemnat însă o IJ- 
vivificare a spectacolului dramtic, a adus 
noi unelte, modalități noi dramaturgie?, 
un nou limbaj teatral. Pe de altă parte, 
oriei t
tățile 
sine 
și al

s-ar arăta* de îndepărtat de-reali- 
timpului nostru, acest teatru va ră- 
un straniu document a! unei lunr 
unei epoci

NICOLAE BALOTĂ

timpul nostru
șind orice comemorare sau centenar, 
pornirea cu care tinerii noștri poeți, 
și mă gîndesc la cei mai severi, la cei 
care se mișca sprijiniți pe o conștiin
ță poetica mai deschisă și mai puțin 
timidă, simt nevoia să recitească pe 
Dante și nu printr-o lectură ușoară ș* 
imediată, ci în maniera cea mai criti
că și înarmată din punct de vedere 
științific-. Cuvintele cunoscute ale lui 
Francesco de Sanctis despre Divina 
Comedia se aud foarte adesea : ,dr. 
ea găsim, încă învăluită, noduroasă 
și atinsă de mistere, acea lume care, 
supusă unei analize atente, umanizată 
și realizata, se cheamă astăzi litera
tura modernă*. Salvatore Quasimodo 
susține (La nazione, Firenze, 21 moi) 
că există încă, din nefericire, un „Den
ie subteran-. El adaugă : „Vorbesc 
despre un Dante „subteran- pentru că 
nici științele filologice, nici exegeza 
pură, nici alegoria n-au izbutit să-l 
reintroducă pe poet in cultura noastră 
risipită de astăzi. Italienii și aș zice 
latinii — vorbesc firește despre poeS 
— l-au abandonat în exil... Dar oa
meni ca Dante nu rămin pentru tot
deauna sigilați în arca lor. Nu me
moria sau dragostea îi aleg, din cind 
în cînd, cetățeni contemporani ai lu
mii, ci agonia culturii occidentale pre
cum și întortochiata corupție a forme
lor Poetice"...

DRAGOȘ VRÎNCEANU
mal, 1965

COMENTARIU

SI NU POȚI
> )

CREDE
Cu un laconism specific, telegramele agenții

lor de presă privind situația din Vietnam te in
troduc într-o realitate pe care ai vrea s-o refuzi, 
ca imposibilă. Le pui de o parte șl iei ziarele. 
Sentimentul e același. Deschizi radiouU și îl în
chizi. Cobori în stradă și te trezești într-o libră
rie. îți iei ultimele noutăți și reintri îndeasă con
vins că, cel puțin cîteva ore, te vei delecta cu 
paginile neumblate, ca niște uși de curînd făcute 
la capătul unor coridoare cu lumină. N-ai izbu
tit : una din cărți poartă semnătura lui Wilfred 
Borchett. In paginile umede, Saigonul și împre
jurimile, Vietcongul și tjuiiele nordamericane.

Ai dorit să scrii ceva despfe vară; Timpi înde
lungat ți-ai orinduit culori și idei, cuvinte și 
frunze. Ai început chiar lucrul, dar ești obligat 
să afli că ceea ce tu vroiai să numești „marea 
ofensivă de vară“, dimensiune dinamică despre 
șantierele țării și aeacerea griului în Bărăgan, 
are și o altă accepțiune : luptele trupelor guver
namentale sud-vietnameze și americane cu for
țele patriotice din Frontul Național de Eliberare. 
Sufletul se chircește și penița scîrțîie rugată.

Părăsești universul chinuit, întoreîndu-te la 
laconismul telegramelor, de data aceasta din in
tenție, bănuind că odată parcurse, te vei reclădi 
pe dinăuntru altfel și vei reuși, în curînd, să 
lucrezi. Iată ce afli. Pe Associated Press : „158 de 
soldați sud-vietnamezi și 2 consilieri americani 
au fost uciși miercuri, în cadrul unor operații 
sîngeroase care au avut loc la nord și la sud de 
Saigon“ ; pe France Presse : „un comunicat mi
litar american anunță că după o zi de luptă for
țele guvernamentale numără 60 de morți, 95 de 
răniți și 18 dați dispăruți” ; pe United Press In
ternational : „vorbind în cadrul unui interviu 
televizat, secretarul de Stat Dean Rusk a decla
rat că S.U.A. „nu se vor lăsa alungate" din Viet
nam și a afirmat că „oamenii noștri (adică ze
cile de mii de soldați americani, zeci care — 
după ultimele știri — vor deveni sute de mii — 
n.n.) nu vor sta acolo ca niște iepuri hipnotizați, 
așteptînd loviturile Viețcongului... Trebuie ori să 
le facem față, ori să ne dăm la o parte“. Și din 
ce spune mai departe telegrama, reiese clar că 
S.U.A. nu au cîtuși de puțin intenția să se dea 
la o parte.

Dintr-o altă serie de telegrame afli de bombar
darea de către avioane ale S.U.A. a unor insta
lații petrolifere din Vietnamul de Nord și de 
reconstrucția de către populația nord-vietname- 
ză a podurilor și șoselelor făcute impracticabile 
de aceleași avioane. Peste asfaltul fierbinte încă 
șau peste dalele podurilor, mașinile și viața re
încep să juleze. E prima rază de lumină și simți 
nevoia să te oprești. Să rămîi lîngă ea. Nguyen, 
un prieten din studenție, îți trimite din cînd în 
cînd peisaje fotografiate și-ți vorbește într-o ro
mânească in care îți recunoști contribuția, des
pre entuziasmul lui în prospectarea pînzelor de 
țiței. AiJdori să-l știi la reconstrucția drumuri
lor, lingă raza de lumină, ca și tine.

Ți-au mai rămas două telegrame. Prima te re
aduce în teritoriul belie. E cea mai concisă : între 
1961 și mai 1965, forțele patriotice sud-vietname
ze au scos din luptă 550 000 de soldați inamici, 
au doborît 2 100 de avioane, au scufundat 1 000 
de vase de război, au distrus 7 000 de sate strate
gice, reușind să controleze patru cincimi din în
treg teritoriul țării. încerci să apreciezi cît de 
puternic ar fi vuietul unit al celor 550 000 de 
voci îngropate și te cutremuri de vecinătatea 
oceanului. Socotești cîte clădiri cu zece etaje s-ar 
fi putut ridica din valoarea a 3 100 de aparate și 
ore în șir alergi pe bulevardele fără nume, ale 
unui oraș inexistent și fără de arbori. Parcurgi 
ultima telegramă șî afli că în Statele Unite a 
venit primăvara și că pomii s-au umplut de flori. 
Și nu poți crede.

DARIE NOVACEANU
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