
* Republica Socialistă România este stat al oamenilor muncii de la orașe și 
sate, suveran, independent și unitar. Teritoriul său este inalienabil și indivizibil.

l (din Proiectul de Constituție a Republicii Socialiste România.)

Proletari din toate țările, uniți-vă!*
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Momentele de efervescentă, care stimulează pu
ternic colectivitățile, au darul sa mă îmbie la drum, 
la călătorii, mijloc de a-mi verifica trăirile proprii cu 
ole semenilor. Este ceea ce fac la debutul acestei 
nemaipomenite veri, c'md, pe parcursul cîiorva sâptâ- 
mîni, întreaga suflare romanească, avtnd foarte trea
za conștiința propriilor cuceriri și răspunderi, se pre
ocupa de viitor, Dintr-o călătorie te întorci cu impre
sii si realități care, îndeobște, nu depășesc fragmen
tarul din viața de azi, faptul divers, cotidianul, chiar 
and acestea au maxima expresivitate, se înscriu in 
sfera eroicului, a senzaționalului. Dar acum, azi, aci. 
stau cam descumpănit in fața carnetului de note și 
n-am inimă să foc ceea ce fac de mult; adică să vă 
spun, bunăoară, cum s-a născut o uzină, in ce constă 
destinul cuiva, care sînt înțelesurile cu care se încon
joară întîmplarea X, istorie diurnă, în care mustesc 
atitudinile, reacțiile, gesturile spontane și psihalogiile 
omului de pe stradă. Motivul e simplu șj de înțeles - 
recentele Documente — fie că e vorba de Directive, 
sau de proiectele de Statut și Constituție — ne oferă, 
înainte de toate, imaginea întregului, spunîndu-ne cu 
limpezime cum se naște o țară. Republica Socialistă 
România, în ce constă destinul unui popor, care-> 
structura și forța de acțiune a acelei eroice armate 
pe care o vom numi de acum înainte Partidul Comu
nist Român, toate acestea dindu-ne pe de-a întregul 
sentimentul istoriei, virtute aș spune logică a omului 
trăitor în societatea noastră, a constructorului ei.

Cind ești pus în fața grandiosului, a imaginii com
plete, ai puternica tentație de a sintetiza, de a te 
duce direct la esențial. M-am întrebat: care este 
elementul fundamental și comun în stare să exprime 
în chip concentrat toate datele și realitățile oferite 
spre studiu și meditație de recentele documente ? 
Omul comunist, mi-am răspuns și cu asta revin la re
centa si instructiva mea călătorie de iunie, tind am 
revăzut oameni al căror destin este mai de mult in 
otenția mea. Cine sînt ei ? Ce-i anima ? De unde 
vin și încotro merg ? Ce învestitură mai deosebită au 
și care sint răspunderile pe care și le-au asumat? 
N.aș putea răspunde mai prompt, mai clar, moi 
exact, decît repetind, punct cu punct, prevederile 
proiectului de Statut al Partidului Comunist Român, 
expresie concentrată a ceea ce înțelegem noi prin 
chipul Omului Comunist, cel mai înaintat șt mai con
știent muncitor, țăran, intelectual sau funcționar din 
această țară.

Scrie în proiectul de Statut că în profilul acestui 
om se cuprinde virtutea de a munci exemplar, plin 
de abnegație, de a învăța asiduu spre a se autoper- 
iecționo, a-și spori pregătirea profesională, prin ne
contenita lărgire a orizontului cultural și de preocu- 
?ări. în memoria mea cțelarul hunedorean Ștefan 

ripșa, eroul muncii socialiste, stăruie ca un argument 
și nu mă îndoiesc că în asta rezidă și puterea de 
atracție pe care o exercită asupra mea, farmecul 
personal cu care se impune acest om care dezvoltă 
cu adevărat un cult al muncii, adică are o atitudine 
comunistă față de acest drept fundamental pe care 
4-1 asigură societatea noastră.

Scrie în proiectul de Statut că omul comunist tre
buie să se bazeze în toate acțiunile sale pe legătura 
cu masele, să fie exemplu de corectitudine și condu
ită morală în familie și societate, să ia poziție față 
de lipsuri și greșeli, stimulînd critica și autocritica, 
îmi amintesc că am avut prilejul sa vorbesc des des
pre asemenea virtuți urmărind-o în deaproape pe 
Maria Zidaru, agera președintă a cooperativei agri
cole de producției din Păulești. Am întîlnif-o în urmă 
cu cîteva zile, la conferința organizației regionale 
P.M.R. Maramureș unde ea a vorbit, desigur nu întim- 
pldtor. despre sentimentul răspunderii.

Scrie în proiectul de Statut despre calitatea co
munistului de a apăra și întări prin toate mijloacele 
proprietatea obștească — temelia economică a socie
tății socialiste. Dacă ar ii să-mi aleg un argument 
omenesc de la care să pornesc în atacarea, cu.-mij
loacele prozei, a unui subiect animat de o atare 
idee, m-aș gîndi negreșit la modul de a fi și'a acțio
na al lui Toma loan exigentul director al gospodăriei 
de stat din Prejmer, din apropierea Brașovului. Soa
rele existenței acestui organizator a! energiilor co
lective este, după cite am putut să-mi dau seama, 
apărarea și sporirea continuă a avuției de stat, ceea 
ce-l impune ca un destoinic conducător de unitate

Scrie in proiectul de Statut.despre calitatea comu
nistului de a lupta necontenit împotriva mulțumim 
de sine, aceea de a fi modest, conștient că murfto lui 
trebuie să slujească poporul din a cărui ființă se 
trage. Recomand oricui să stea lingă dalta meșteră 
a sculptorului Vida Gheza, artist al poporului și să 
revină acolo ori de cite ori va avea răgaz, pentru că 
modul de a fi, a trăi, a gîndi, a munci ol acestui om 
(aș zice de rînd, după cum îi place lui să spună), iți 
transmite cu putere sentimentul modestiei comuniste.

Dar acești oameni, cunoscuți mai apropiați ai mei, 
pe care i-am revăzut în vremea din urmă, întrunesc 
doar cîteva din fațetele acelui luminos poliedru de 
virtuți și calități, care este Chipul Omului Comunist, 
așa cum apare el în proiectul de Statut al Partidului 
Comunist Român.

Chipul lui, ol acelui om, va trebui cultivat prin 
toate mijloacele, va trebuie sporit cu stăruință. Fru
musețea lui va trebui să existe în cărți.
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De la națterea privirii, ți-a auzului, ți-a mâinii, 
De cind fața mea formase primul cer in jurul ei, 
De la gustul dimineții, ți al frunzei, ți al piinii. 
De la prima aventură in natură ți-n idei, 
E ceva ce ne sfîrșește in a spumega pe ape, 
In a birui in fructe, in a rătăci pe sus, 
Mi-a rămas in trup atitațară cit aveam sub 

pleoape 
De la prima izbitură a luminii in auz.
De eroi ne e pămintul, 
Dincolo de mine insămi 
Cu o flamură de singe 
Să mi se adune trupul

cu eroi privirea simte, 
reprezint acest pămint, 
urmărită de cuvinte 
intr-un gind in 

care sint. 
patima de innoire,Laud pentru totdeauna 

Zidurile-nturnurate ale noilor clădiri, 
Laud veri intimidate de un greu pămint de lire, 
Coacerea de cimp, polenul vegetalelor iubiri. 
Și cind vine viitorul ți egal in noi există
De coloana lui de lume leg un cintec de noroc, 
Luminat pămint eroic, patrie socialistă, 
Românie, timp de aur, spațiu cu cetăți de foc, 
Astfel trupurile noastre ce prin naștere ni-s 

date 
Și in viață sint hrănite de pămint necontenit, 
Sint acele părți de țară ți de suveranitate 
Date-n grija celor care de la timp le-au 

cucerit.

ALEXANDRU IONESCU

CONGRESUL IV
Doua brațe vinjoase

cu cicatrice de baionetă, ciocan sau seceră 
inconjoară puternic 3115 km.

plus alți 245 — țărmul mării. 
Ca intr-o fortăreață, cuprind fabrici, 

hidrocentrale, cimpii, orațe ți țcoli, 
păsări, ape, iepurați ți copii.

Două brațe vinjoase adună ți imprățtie norii, 
apropie soarele ți ploaia 
ți nu deschid palmele decit prietenilor.

Din patru in patru ani două brațe vinjoase 
străjuiesc o frunte inaltă ți 
după un sfat de citeva zile 

in perimetrul celor 3115 km.
plus alți 245 — țărmul mării, 

oamenii zimbesc fericiți
mai mult ca oricind.

I *

Vară fierbinte
îa i947 in decembiia,-ci&d a ioat-proclamata Re 

r J bea — prima Republica din iatona zbuciumata
României — mâ aflam inir-un sat dm Ardeal. Era 

in preajma Anului Nou. .1948, după Crăciun, la ci- 
eve Sîl* Si vremea era urilă si incertă. Nu era nici 
cald : nici fng^ Și nici iama nu era iarnâ. Fulguia

..atic, lăptos, cețos. Ulițele erau pline de apă și 
-tina. Iar oamenii nu erau mei veseli și nici 

Stăteau și se uitau, cei mai mulți. S-au adu
nai la scoli, in curie si-pe condoaie, au ascultat 
ca ■unicatul oficial, apoi au plecai, comentiudu -1“ 
!n tel ți chip. Unu spuneau că n-ar fi trebuit să i se 

n nimica regelui, cind:placase. Nici trenul și nici 
han îl de drum si de tutun, funded nu muncise nicio
dată, fiindcă fusese un parazit, un venetic, prasilă 
străină.

La citeva luni după asta, ascultam intr-o fabrica, 
înainte de-Începerea lucrului, dimineața. Imnul Re
publicii. primul imn Iarna se dusese, dar înfrigura
rea grijilor încă nu se dusese. Mai erau destule de 
iacul si la labncâ. hale care trebuiau reparate, 
mașini care trebuiau puse în funcțiune si oameni 
care trebuiau chemați la muncă. Dincolo, in sat. 
camenii trăiau Intr-un anumit lei. cum se obișnui- 
aeră. Primiseră pămint de la reforma agrară, — de 
la reforma inițiată și înfăptuită de Partidul comu
niștilor — erau mai slobozi la vorbă, discutau po
litica și făceau politică, dar mai trăiau incâ asa 
rum se învățaseră de mici, unu mai bine, alții mai 
rau, după starea liecâruia, nu după vrednicie. Aici, 
la fabrică, erau alte greutăți și alte probleme, le 
gate de aprovizionare, de refacerea uzinei și de 
punerea ei în funcțiune, în întregime și pentru fo
losul țârii. Se muncea intens, însă, și într-un loc st 
tntr-altul. Peste tot se muncea intens, in toată Ro
mânia. Partidul chemase oamenii la lupta deschi

sa, încâ-din august — luna de răscruce — iar acum 
li chema la muncă, la o muncă noua și de durată, 
grea.dar eroică.

Nu sint nici douăzeci de ani-de atunci,.din de
cembrie 1947, și iată că Republica a devenit alta, 
a crescut și s-a întărit, e mindră și înlloritoare. 
ochii îi sint limpezi, fața senină șl zimbitoare, frun
tea ii este încaroată de lumină și de încredere, iar 
brațeleJsale muncite și arămite de soarele'cerului 
nostru românesc îi sînt grele de bogății, de holde 
și de grine, de izbinzi și de împliniri.

Proiectul de Constituție, publicai de curind în 
presă — cu recomandarea, mai mult decit semni
ficativă, de a fi discutat și dezbătut de toți oame
nii muncii — consfințește aceste creșteri, aceste 
izbinzi, aceste împliniri.

„Republica Socialista România, se spune in art. 1 
din Proiectul de Constituție, este stat al oameni
lor muncii de la orașe și sate, suveran, indepen
dent și unitar. Teritoriul sâu este inalienabil și in
divizibil**.

Puterea, se arata mai departe in Proiect, aparți
ne poporului. Partidul este forța conducătoare in 
Republică, exploatarea omului de către om a fost 
lichidată pentru totdeauna, iar munca a devenit o 
îndatorire de onoare, o mîndne, domeniul cel mai 
sigur ăl tuturor împlinirilor, al celor mai substan
țiale victorii. Acestea sint doar cîteva din preve
derile Proiectului de Constituție, lege noua a noii 
noastre Românii, a cărei apariție a lost așteptată cu 
nerăbdare, a cărei lectura s-a făcut pe nerăsuflate.

Citind Proiectul de Constituție, articol cu articol, 
ai senzația acută șl de neinlăturat, că urci din 
Ireaptă în treaptă un pisc luminos, înălțat șl con
turat in mijlocul acestei veri dense și fierbinți, 
grea de ploi și de căldura, plina de freamăt.

Acesta-i piscul victoriilor noastre.
Politica dusă de Partid, de industrializare șl a- 

lectrificare a țării, de transformare a agriculturii șl da 
educare a oamenilor muncii intr-un spirit nou, — 
a dat roade, inlinit de multe, imposibil de rezumat 
in cîteva cuvinte, ori cît ar fi ele de înaripate și 
de calde. Fabrica de care am amintit este de patru 

'ori mai mare acum, produce intens, lucrează pen
tru nevoile interne și pentru export. Altele, de a 
seamă cu ea, trecute și ele prin moara bombarda
mentelor, au cunoscut aceleași schimbări, aceleași 
intensificări, de flux tehnologic și creator, iar alte 
fabrici, noi și luminoase, au completat și comple- 
lează in continuu peisajul nou al României noi. 
Satul, pe de altă parte, a lăsat în urmă, pentru 
totdeauna, risipirea individualista, mârunțirea e- 
forturilor sale străvechi, muncind în comun în pre
zent, pentru a smulge pămîntului — martor și lea
găn atitor frămîntâri și zbateri — roade din ce la 
ce mai multe. Economia întregii țări este unitară și 
armonioasă acum, cum n-a fast niciodată, iar oa
menii muncii sint mai strînșl și mai uniți in jurul 
Partidului decît aricind. Un întreg popor, — de 
muncitori și de țărani, de ingineri și de zidari, de 
oameni ai condeiului și ai muncii cu ideea — de- 
sâvîrșeșle construcția noii țări și a noii noastre o- 
rinduiri, privind cu încredere viitorul, pătrunzind cil 
îndrăzneală în el, cu îndrăzneala visătorului care 
știe că visul sâu va deveni realitate, ca mîine.

In vara aceasta fierbinte și densă se pîrguiestj 
bucuriile și visurile noastre, ale tuturor, cum se 
pirguiesc poamele în luna lui august, — luna de 
răscruce.

IOH LÂNCRĂNJAN



Teodor Ba.'s:
9

POARTA SOARELUI
Poezia lui Teodor Balș e o visare blinda. 

Încropită din doruri șt nostalgii, nici prea 
adinei dar nici prea ușoare, cum îi șade mai 
bine unui sentimental. In sufletul său vibra
til, continuu se dislocă ceva, însă fără mari 
erupții, care să pericliteze liniștea solară a 
ființei sale lirice. Poetul dă dc înțeles că se 
desparte mereu de sine, din ce motive nu 
știe nici el prea bine și* nu ne înqăduie nici 
nouă să le bănuim, că ar dori să poposească 
pe tărimurile pure ale visului, pe un țărm 
cu lumina rărită. Revin deci și în poezia sa 
motivele îndrăgite alo simboliștilor, cum ar 
fi marea, portul, corabia, valul, vîntul etc. 
dar obosite de atîta umblet și supunindu-i* 
cu greu unei struniri ce nu le dăruie decit 
arar o nouă prospețime : ,,Deschideți marea 
către vînt / și-ntoarceți vîntul depărtării, ‘ 
acolo-n scoica zării sint frumoase cîntecele 
mării / căci sună-n strune de eter ‘ Opt 
note din aceeași gamă / de vechi planete 
stinse-n cer, / cu lumi ce nu mai sînt si 
cheamă" („Cîntecele mării'].

Cele mai izbutite poezii sînt niște peisaje 
calme, schițate în cîteva linii stilizate, ca 
sonorității exotice, voluptuoase și învăluitoa
re : „Arbori goi la țărm dc mare / Trec prin 
ramurile lor, / lunecînd 1n zări, vapoare, 
ceruri galbene de zbor O, și frunzele de 
soare / ale valurilor mor In albastra în- 
tomnare / dintre vînturi și Alcor („Creion 
nostalgic*). Deși nu se incheaqă dlntr-o com
bustie afectivă profundă, versurile cuceresc 
prin melodia lor suavă, fiind fluente și can
tabile.

Numai cind evocă teroarea franc hi stă. cn 
atlția morți fără de vină, cn atfta vaier sf 
încleștare, în poemele sale ie strecoară 
neliniștea, producind accente Da te ti ce, de
ceruri vînzolite, caracteristice de altfel poe
ziei iberice : ,,O cazma i-au dat in mină / 
să-și deschidă stînci mormint. Fuoi tu. 
lună, luna, lună. ■ ar caiet le-le pe viM
peste zare și te-a scunde, / că te-mpu$că pi- 
nă-n zori I / — Unde să te doc eu, unde. ' 
Federico, aă nu mori 7* i .Mmhm paetohri'1

Lingă asemenea poeae, ■ • ••el» • *••-■•- 
lîncezesc altele, construita paie-u 
anterioară emoției, vădit didact-ca . cari 
se fac opoziții cu subtext renrarcutor fu tn 
prezent și trecut, abundent poleite pentru a 
nu se observa sudura Intre părțile coutra's- 
tante, dar cu alît mai artiheioase - ..Toamnă 
bucureșteană", ..Păminturi nc . Iu tnui'

Prin aspectele sale realizate, volumul o- 
feră o lectură plăcută, cupnnzînd martir?* 
unei sensibilități delicate, deși fără o inur« 
adîncime, care se exprimă 
peisajele fugare, de notatii frâu. * 
plasma unei visări tihnite.

mint și vin*}, care bea, înjură, doarme prin 
grajduri, se lamentează, melancolizeaza, și 
toate astea din pricina Magdei, o femeie cu 
singe rece, cochetă și interesată „care își 
pierde timpul in colet aria dc trist renume 
■■Violeta», unde bea cafea și face paradă de 
rochiile ei scumpe la ora cînd el tropăie cu 
cizme de cauciuc sparte prin băltoacele unui 
șantier'. Un conflict asemănător generează 
substanță artistică pentru cea mai izbutită 
bucată o volumului, ampla nuvelă „Intre 
două trenuri'. Folosind cu suplețe tehnico 
retrospectivă, autorul analizează frămînlările 
geologului Vasile Stoica, despărțit de soția 
sa Corina, cu care se căsătorise în grabă, 
nebăgind de seamă că ea urmărea numai 
asigurarea prosperității materiale. Eroul este 
mult mat mobil deeft antecesorul slu, tre-
înd ușor de la o dispoziție afectivă in 

afla, ața incit ac con sol ea ed In brațele 
unei grecoaice, cu care trăiește un episod 
de dragoste sălbatică, o adevărată ,, lup Id

Emilia Căldăraru:
RlDEA MESTEACĂNUL

După placheta de versuri cu titlul anghe- 
lian „In grădină* (1960), Emilia Căldăraru 
oferă acum micilor cititori o suită de schițe 
în volumul ,,RIdea mesteacănul*, apărut la 
Editura tineretului. Ceea ce trebuie remar
cat în primul rînd este faptul că. în cele 
aproape cincisprezece bucăți, autoarea Izbu
tește să surprindă o varietate de nuanțe și 
aspecte ale universului specific viratei copi
lăriei. proiectată pe viața de școală și dc 
activitate pionierească, pe ambianța fami
lială șl pe relațiile intime dintre micii pro-

juste, să-ai revizuiască atitudinea, să înțe
leagă fenomenele și evenimentele din Jurul 
său. aa trăiască intens o serie de stări su
fletești etc.

Orientarea Emiliei Căldăraru spre litera
tura pentru copii s-a soldat, si de data a- 
ceasta. ca bune rezultate.

TEODOR VÎRGOUCI

Ștefan Luca:
SERVIETA ELEONOREI

Corneliu Omescu:
INTRE DOUA TRENURI

In volumul de început, atenlia proza 
lui Corneliu Omescu se îndreaptă t :i 
dere spre oamenii care, dalnriid pauli >1 ■ 
dale, d ocupației sau incidentelor perw- 
nale, se găsesc intr-un moment a< ezi 
între mai multe porniri, de cele mai - - 
ori instinctuale, ce, prin clocotul .'or * 
lent, amenință zăgazurile, si așa aealu* 
șubrezite, ale întregului lor echilibru 
Personajele sale au deci structuri sutleles't 
primare, adesea rudimentare, fiind ainate 
de patimi și orgolii accidentale, robi'- -■ 
piciunilor mărunte, nefiitralc prea rnu I p 
reflecție, ci țîșnite spontan, din hraofi»fc«-fia 
ființei lor organice.

De genul mesia 
Dușan (eroul din povestirea „Sdminie. pc

URNAL
DE LECTURĂ

» î

Vasili sandu

tagoMti. Evitiud repetițiile ai siaihtadinii» 
de aitaatii, Emilia CU dă rara face dovada
unei bue «utoeiten a realităților despre 
care acrie, arzirind elemeatele ce le 
pertimlart ti semnifica bila pe care le 
cnatn

Adresindn-sr u=nr cititori aflaU la tncepo- 
toi tari ■ prdces fc ternare

n

«*

«1

«a «A

. «i-

«i

«M

Ia ..Servieta Eleonorel". povestirea care dă 
tithtl cârtit. e tali pierde servieta cu rain- 
tele H Însemnările grupei și toți pionierii 
porneae In datarea for Ștefan Luca ne pre
zinți In înmiim unei diorame diverse, por
trete manie, cu incaniunl in psihologia de 
loc liniari a ropulor Cunoaștem astfel pe 
EledMrn. c laid lonrfe bund, foarte silitoare, 
foarte prea Ja tonte „foarte" pentru a li 
un peraoMi viabil. weteprijind coordonatele 
uniri „erou pozitiv' Idrd personalitate f pe 
Vic*nr. ..fenin'* familiei, itirnind enorma ne
dumerire a mdmițef de a nu li el premian
tul. — prifef peahu autor de a ne dezvălui 
taftMfr aaei famuli i. cn buna intent ie de a 
ne «trape afeafta asupra unui adevăr inexo
rabil covirșJloarra infiuenfd pe care o 
exercHd nm^ra creșterii moml-psihice a co- 
pi/ater rHaHlr inegale, lipsa de respect, 
amara'-latin pOrinfiAor .Mar relnfllnim o 
r*mrd ctatad material de nelipsit In rubri- 
rlta in^mtfl : copilul de nivel mediu,
IraptaAtte sd devind mediocru, dar nici bun, 
de câire părinți— pârinfi flrzii —care-l fac 
ca ..coametenH* *• pasiune temele. Cazul 
versta fn**n« ™ noi și complexe valențe 
trece de kirtHf ii/nul personajelor
MAut de ncesf țn. reușind să ne pună pe

Aidnui de amtâ povestire și de altele 
mmi iuc Joc și cîteva bucăți de
ms -s/rd fssridere. Mentionâm dintre ele 
. Sfn mgaruf* — relevîndu-ne, in contextul 
urnei naecdoeid ..cam cusută cu ață', o Ja- 
mmd tatonate ia caracterul copiilor : va- 
xMatee n*ri ..haimanale* zădărîtă de res- 
pecM fnacndaoMi exagerat pe care îl acor- 
di m ^Mt. Vamifatea devine astfel o pir- 
gbăe pntrv îndreptarea copilului. Modeste

■ demfcmvrr a p lan urilor tînf povestirile 
. Vamri ca fiori* eterna dilemă, de a recu- 
nu^te oaa ns. t •~elvi care „a sport ceva* 
biminl» » cdnafea friuntfd}, și „Ordșanul*, 
Ia ' ■■ n- . e«‘ire« Mdurpo* reușește sâ
we li

AFp bac* ne poartă peste timp înapoi 
tafr-d h* papmiafd dc alfi copii, fn alte 
*• reflHri 9nf povestiri dinaintea și din 

n'iamanai rdiboi mondial. „Ciocirlia" 
paraded net fete care contribuie ciî 

■*»1ia H 1- *smia roMtra hitlerișiilor, ne ar 
fi Mofemaaf ^cd n-ar fi semdnaf atlt de 
a^t ca .Tafcaaaral Sard* din neuitatul 
. Cmar* .VMtot Wmtefe* nu drpdșeșle ni- 
rrdaf ost reportat tfe ziar, iar ..Dudul' 
•e ■ ww Mi m cMvimid

S. PRODAN

Oridiu Trăsnea:
MORALA SOCIALISTĂ

țiTmrfeaMB a ri«a*;:c;t tociald, 
șy»'——■ i--r- romporid abordarea 
■=rr -- axprrr planul teoretic
»’ «JS re poate iwsftwe firi

t rss^-vctal p« ■ 
mem r r •* aMe < •-•'tftrwrt»
Fvs* « rerv

tn cazul lucrărilor menite sft difuzeze 
cercuri largi principiile eticii comuniste. 
Printre acestea se înscrie și recenta car
te a lui Ovidiu Trășnea, Morala socialista, 
avînd subtitlul Clasa muncitoare — pro
motoarea noii morale (Editura Politică, 
1965).

Autorul si“a conceput studiul în func
ție de caracterul normativ al moralei, 
fără a neglija aspectul teoretic. Fie că 
rezervă problemelor teoretice, capitole 
speciale, („Morala — formă a conștiinței 
sociale'1), fie că le tratează în partea in
troductivă a celorlalte, chestiunile teore
tice esențiale se fac treptat familiare ci
titorului. Morala—se spune -în carte — 
este cea mai veche formă a conștiinței 
sociale, ea apare ca o condiție necesară 
a conviețuirii oamenilor; prin normele 
sale ea făurește trăsături de caracter și 
comportări reciproce necesare fiecărui 
individ în parte și colectivului în ansam
blu, fără de care nu e posibilă nici mun
ca colectivă, nici lupta eficientă împotri
va dușmanilor (p. 9). Marxism-leninismul 
— arată aufornl — a respins întotdea
una concepțiile despre caracterul imua
bil al principiilor și regulilor morale, a 
luat de asemenea atitudine și împotriva 
relativismului moral. Morala are un ca
racter istoric, odată cu schimbarea con
dițiilor sociale și în primul rînd cu 
schimbarea structurii economice, oame
nii își schimbă „natura”, transforming 
du*și și viața socială, obiceiurile ?i con
cepțiile morale. Canținuntul ideilor, ca
tegoriilor și al sentimentelor morale se 
schimbă în mod inevitabil. „Ideea de bine 
și cea de rău — scria Engels — au variat 
într-atît. de la popor la popor, de la o 
epocă la alta, îneît adesea au fost de-a 
dreptul contradictorii". De-a lungul is
toriei s-au succedat, tn funcție de schim
barea condițiilor sociale, o diversitate de 
idealuri și concepții morale, și întotdeau
na afirmarea noilor idealuri și concepții 
morale are loc "tu luptă cu morala trecu
tului, cu vechile, tradiții și deprinderi. Jn 
etapa contemporană, morala clasei mun
citoare — morala socialistă — constitute 
o expresie spirituală a unei noi orinduiri, 
reprezintă cea mai înaltă treaptă a eto
sului uman. Trăsăturile moralei socialis
te se conturează în cursul practicii revo
luționare, pe baza ideologiei științifice 
marxist-leniniste.

Lucrarea lui- Ov. Trăsnea nu se o- 
prește însă la teoretizări de ordin gene
ral, ea prezintă numeroase aspecte prin
cipale ale noului profil moral al omului 
socialist. De pildă, discuția, despre .noua 
atitudine fată de muncă. rolul opiniei 
publice.

Omul nou, cu un nou profil politic și 
moral se făurește însă și tn lupta prac
tici împotriva vechilor principii șt idea
luri burgheze, împotriva rămânerilor în 
urmă pe planul conștiinței morale. Din i 
acest punct de vedere, lucrarea scoate în 
evidență și unele manifestări negative, 
față de care opinia publică se mobilizea
ză și ia atitudine.

Noua morală socialistă se făurește și 
se dezvoltă nu numai în lupta practică 
pentru construirea socialismului, dar șl 
sub influența directă a noilor factori su
biectivi .■ munca polttico-educattvă a 
Partidului Muncitoresc Romdn șt organe
lor și organizațiilor de stat de sub con
ducerea sa. In etapa actuală, datorită 
sporirii complexității sarcinilor construc
ției socialiste, crește importanța factori
lor subiectivi în general și a factorului 
moral în special, care constituie forța 
motrice spirituală, proprie numai socie
tății socialiste.

Prezentînd cîteva aspecte principale 
ale moralei socialiste, Ov. Trăsnea 
scoate în evidență forța ei activă stimu
latoare în viața și dezvoltarea societății 
noastre Prin exemple semnificative, cu 
forță de generalizare, autorul contribuie 
la cunoașterea șt la popularizarea unor 
latrirf importante ale profilului moral al 
omului nori.

G. R. ANA

AL. DUILIU ZAMFIRESCU : Domnul

MIRCEA SlNTIMBREANU .■ Eu «ram Zfna

VALENTIN SILVESTRU : Glcstra

Febn*-».- • *« cl T ce descarcă sensibilitatea noului poet, putem
t »* >wm< -tflpțe’e »•■ • *C-im că nuclee metaforice atlt de personale
■- «î* ukăas-zz *££ -mK poate de la Lucian Blaga al Ftrmrlat
Lom*A Ca «ir» » •; mat are de altfel tn comun, ca particularitate
j» -aha] ••“ i ?i -i adicirlmea imaginilor temporale. Cuvintele lui

a**M« *e ■ lungi C'Jrsă pere- *‘e istorică, fiind de aceea un fel de sonde
■ la UH*. De aervl ilm® bmîngico-fxuiilial. socla’-popular. generic uman 

-----pc și comic Nn’.ițstea imag-nilor $i temporali ta tea perCcpțîPT
fl orientavea La '.’T*a * toroistkr.lă tot atlt de «emnalabilă) 11
■ e-.i B'aaa N ma; jn«a că des ore lucian Blaga. fiindcă e‘
iana o r^nd uta pr-t-l-aici «1 chiar profetică, se putea spune că

p-«^M wtt'r-a1.. In timp ce Ma;i:i Soreau îndrăzneț din ‘tmidMate. . e
m Ca-- «»*■* a1 bsri- • «—»r pneuri ridicate !==*“*!*« țnHtereTor de ta marginea 
cfltMCMă ■ KfrithîJItSti! cânteranora —

D*s «b-vi- ise-j punct de vMterv. d:f»-»-.*•>! fată de Blaga el continuă, cu 
— I '»*t a'W-1 Iradlțla a dc^oieoinizărli poeziei, a dis-
er«d-lâ—-i atit-adloti off<ian»< s itetanțial categoria lirici instituit!

* •notele tra war CsrbjAre șl Jules Laforgue), pînă In prl-
“ rărbai mondial de Adrian Jian u 9nb mfh e-.ța anti-academică și moder-
-H«a a Mi« peel. dr<pr!na el Însuși nu tiran te gustul tiflei lirice din tine-
-vte WlwnlJ d-c'aratâ m,t ev tenl abia djpd aceea ■ altor maeștri ca T. Ar-

C flaroria. Ion Bartra șl B'■■■ tn părlhada 11IC—IMM. a apărut U bogată
wu- mcnitu' grav - rată un moment. repede părăsit. chiar de
M P-tJHpp«te cu lur Sterp, de un Em. Rotii cu fntanrcatu) April, de un Con-

■ Ta-era cu PlaatatH. de un Gri Duraltresru cu Libertatea dr X tragp cu 
pa^a. dc un I. Chivu cu Zambe d Insffrjit. azi. de Poemele lui Marin Sorescu.

Pa-tater al unei originalități convingătoare, noul poet aparține astfel de<>- 
identității sale de mlnu.tor ingenuu de materiale inflamabile ca si pelsa- 

-!si HSerar romăneoc ii timpu.it nostru. în orientarea lui antl-^xlstențialistă 
in ocelaM timp o lecție dtntre cele mal profitabile.

tp- «fi

- z

VLADIMIR STREINU

MARIN SORESCU:

— aarte. Iașeasitam enai-rară a MWtabli viută e paratax».
fîr»c. pe ore rU-I prTKXJ’w Maris Sot«t •. S-. ’*;* :S a.-3r*i«Â h.. rrav și-a alei
ca de predilecție un proraurtorex-re~r. oac*-4a> de nu aaai e cn pu-
::ntă decii saltul fn neant

Dar n—ral după letca lui -V» .. iUr
fstinuL pe orc ar afli are a îăț.sne. care îi dea* fea martinea neantu-
I.ii uuacArt «1 clădiri de apfirare. AnlH «wzvMn' ae pateTZXsi -ededarat din 
PasH : ..Wu pot aJ done W a-a pHn« . Vtaez artt. Apar Ln ju-
ru-nil / Fel de fel de nopți. Si. de «xaătnă. pe truncăiul meu coaja Face
riduri- / , Uneori mă zvlrcofew H float SI atunrt trebuie U mă riatrae putm 
vîntul. / Ca d au cumva ad nu u*uc Tn aura n Dar riad tnszcsc Vid
un o<9i care mă pindesîe tn piatra de ce io Si aud patf de froază A pro
ptind u-W. Pe flecare fraatt care m‘-a pirat De-a luncii aafia.- Aud cfte-nn 
pas rău A proptind u-se-. sau mirarea în fata spectaeoV.il ui absurd <Ln cearcăn : 
. Aseară am uitat tm ochi deschis. Și toată noapiea m-a tras înr.mencul Era 
un zaț negru Rimai pe fundul lucrurilor. ■ In care eu trebuaa fllnccac Lu
mea. isteria, copacii Și mersul planetelor. Dar oricum fi sxrriî Ceașca 
uăm tn tul ui. ima^BDe ml se așezau de-*-nitoa«eira tn Incul oamenilor apă
reau maimuțe. In locul stelelor — nlțte roate de fum în locul copacilor — 
ciuperci carnivore Dimineața devenisem toî Un cearcdn mare Tn jurul
ochiului meu * Cel mirat-. Dar îndeosebi Creație este, ’jșor touriew. un poem 
memorabil de apocalips eristențislist poetul scrie ..pe eutramurv. cuvinteie îi 
. alunecă mult mal Încolo . suh masa lui de lucru *e află ..un vulcan" In erupție, 
așa că opera și-o iscălește ..direct pe cenușă", toate îucrurile odăii «ar .de la 
locul lor-, fnsâsi geologia H asaltează. 11 amuțește, cu . Muntele din z*re“ care 

l-a intrat în gură", ..Căluș ale cirul rămășițe Tnd le vor mai scuipa Urma
șii mei din a șaptea spiță*-, frunzele copacilor ca «I ■tMmeșil poetului ..foarte
mulți", deci umanitatea de pînă la el. ..S-au mutat în pictat De teama cutre
murelor-. rămînînd singur pe lume, bîntult de marea spaimă de a mal căutj. 
fără izbîndă, să lege între ele. ..ca pe șinele de cale ferată dupfl deraiere-, cu
vintele ..care fug unul într-o parte. Altul în cealaltă. înnebunite de «roază-. 
Este cel mal frumos scurt poem al istoriei șl sensibilitll:! contemporan-.

Șl totuși pe un asemenea promontoriu al groazei și disperării poetul găseș
te deștul loc și timp ca. pllmbtndu-se pe calea ferată (..Drumul ce! mai drept > 
Cu putință"|. cu mîinlle la spate, să spună liniștit despre trenul ce-i răbufnește 
In spate și „care n-a au2iț nimlc“ despre poet : ..Acest tren — martor ml-e Ze
non bătrînul — ' Nu mâ va ajunge niciodată. Pentru că eu mereu voi avea 
un avans « Față de lucrurile care nu gîndesc*'. Replici a spiritului uman dată 
fropriel lui creații, mașlnismului sau poate chiar creierului electronic ? Paatc. 

r» orice caz. Marin Soream, printre simbolurile existențialiste ale „spaimei" șl 
..catastrofei" universalizate, are destul loc și timp sl-și construiască. în chip de 
redută, a poezie a solidaritâțll genealogice șl a reelstențll culturăl-naționale. îm
potriva ideii și sentimentului de neant. Stirpea proprie, resimțită și văzută în 
generațiile antecesorilor și deopotrivă ale descendenților. precum șl văzduhul 
tării înstelat de vitejeștile fapte populare ale unor Mircea cel BBtrîn. Ștefan 
cel Mare, de imaginile poetice ale lui Eminescu sl de persistența milenară în 
sărăcie a unui popor al pfimîntulut sînt. în poezii ca Viscol șl Laocoon, ca Băr
bații și Trebuiau să poarte un nume. In Muzeul Satului și altele, puternice acte 
de solidarizare cu realități șupra-lndividualc, sînt gesturi de constructor pe o 
margine de abis și. în dramatismul conștiinței poetului, sînt poate în cele din 
urmă uitări mîntultoare ale obsesiei abisului șl spaimei existențialiste.

Cu acestea, nu am inventariat toată cuprinderea conștiinței de poet a lui 
Marin Sorescu. Rămîne nereținut cel puțin orizontul cosmic al acestei conștiințe 
ca altă față a solidarității el cu lumea șl, eînd zicem „cosmic", resplngînd apu
cătura cosmografie» a poeților pînfi la care ideca lui B. Croce despre caracterul 
de. „eosmîcftate" al poeziei adevărate a ajuns deformată, gîndlm pe de o parte 
mișcarea poetului printre marile forme ale creațlunll obiective, la care își ra
portează repetat modul subiectivității lut (bravada, cu mîinlle în buzunări. a 
neînțelesurllor lumii). Iar de altă parte gîndlm eoncrețterea cîte unei imagini 
feînă la acoperirea orizontului real, pînă la suplantarea acestuia, pînă la consti
tuirea el, pe legea unicei propagări germinative, în mici universuri de sine stătă
toare. (v. Melcul. Munții. Mîrtle ș a.)

L« a] doilea volum, pa rod ist ui din Stogur printre poeți apare in scenă 
in vesmintele lui firești, lipite mitologic, ca la oricare poet adevărat: de ear: - 
nea. de singele și nervii lui. Ironia benignă, aproape cordială dar nu lipsită 
de o imensă amărăciune a primului volum, prin nu știu ce stranie ntitație 
a dus la o fizionomie >oetică foarte puțin obișnuită și eu atit maf revela
toare. Marin Sorescu e un ingenuu care visează cu ochii deschiși la specta
colul existentei, reprerenlîndu-și inspăimîntaț antinomiile de esență ale 
acesteia (moarte-viațăl dar depâ;indu-le intuitiv printr-o fervoare lucidă a 
spiritului, printr-o ..distanțare" ironică, intr-un sens, dacă vreți, brechtian 
al cuvântului Fără dascăli de expresie și canoane prozodice. Marin flatMCd 
cintă la modul simplu lucrurile cele mai neașteptate, nu firi a Implica șt 
rn anume sarcasm la adresa unor moduri curent facile de a „poetiza* pe 
dinafară, la adresa unor exaltări pur senzoriale și evident rxlrapoetlre. 
1 emperamental sceptic, cu un simț acUt 31 relativității ltirnirilor tare nu 
intră în sfera responsabilității umane. Marin Sorescu e în esență un poet 
de aspirații solare, a natură constitutiv tonică, de vitalitate cerebrali. Acest 
sentiment e în surdina fiecărui vers, șerpuiește nevăzut printre cuvinte. Iz
bucnește fosforescent din răsucirea unul verb. Chiar atunci clhd construcția 
versului pare să trimită în altă parte, poetul face să răsar* cU Vin tul c»rA 
transmite sensibiltfiții cititorului sugestia reală, neașteptată șl cu un efect 
memorabil

„Ne spălăm în clăbucul tău, soare,/ Săpunul nostru fundamental. Pus 
la indemtnă/ Pe polița cerului). întindem mereu brațele spre fine/ 5* ne 
frecăm bine cu lumină, / De ne dor oasele de-atîta fericire. I O, ce eestlie 
e pe pămînt dimineața Deocamdată (s.n.) încă nu știm de unde sfl 
luam / și cele mai bune prosoape —! și ne ștergem pe față cu moartea .

Prezența și conștiința morții nu e dc natură să instaureze un tragism 
definitiv fn sufletul poetului, pentru simplul motiv că ea însăși e^rlătiv* pțln 
raportare la uman, la Imprevizibilele puteri ale rațiunii și imaginației ome
nești. Speculația subtilă pe aceeași temă duce la efecte lirice de ItitenaHate 
reflexivă, moartea, printr-o fructificare originală a uneia dirt aporiile lui 
Zenon din Eleea, devine fatal un element de tragică deriziune și depășire 
datorită lipsei ei de substanță umană, de gîndire, de mobilitate interioară : 
..Acest tren — martor mi~e Zenon bătrînul/ Nu mă va ajunge niciodată,/ 
Pentru că eu mereu «oi avea im avans I față de lucrurile care nu gîndesc / 
Sau chiar dacă brutal/ va trece peste mine, / întotdeauna se Va găsi un om' 
care să meargă fn fața lui / Plin de gînduri / și cu miinile la spate". Intr-un 
profit apărut în Contemporanul din vara trecută, provocat de lectura unei 
bune părți a poemelor din volumul de față, Q. Călinescu își exprima uimirea 
sinceră de a fi descoperit un poet foarte talentat : „Fundamental. Marin Sa- 
îescu are o capacitate excepțională de a surprinde fantasticul lucrurilor 
umile și latura imensă a temelor comune. Este entuziast și beat de. univers, 
copilăros și plin dc gînduri pînă la marginea spaimei de ineditul existenței, 
romantic în accepția largă a cuvîntului. Cîte un poem e doar un strigăt de 
admirație în lata sublimifalii. în altele se strecoară deodală wltz-ul, maliția, 
fantastică și ea“.

Tinînd de viziune, prdpcnsia spre fantastic la Marin Sorescu izvorăște 
dlntr-o necesitate lăuntrică de a svîrli punți între lucruri, de a umaniza 
ceea ce ne înconjoară, de a nc fixa într-o poziție și perspectivă de comu
nicație sensibilă și inteligenta cu tot ceea ce exprimă sau poate exprima 
umanul. E zona cea mai întinsă a acestui volum și unde lirismul poetului se 
înscrie cu accente care emoționează durabil Alteori fantasticul e haluclnato- 
riu și sarcastic (Htrtie), procedeul de multiplicare a elementului grotesc arc 
ceva din factura unui onirism dirijat către efecte satirice. Pocltil proclamă, 
dincolo dc pînza cu desene derutante uneori a viziunilor sale,, dreptul la cu
noaștere. la demnitate umană, Ia libertate de creație, la dezalienare, fără 
artificii și locuri comune, animat de un patos propriu epocii noastre socia
liste. Gîndindu-și adînc sentimentul și simțindu-și cugetarea, ce să-l amin
tesc pe un hispanic agitat, Marin Sorescu și-a construit p carte adevărată de 
poezie, impuritățile sesizabile în unele excese de fabulă cerebrală, sau fn 
obstinația unor tonuri închise pierzîndu-se sub izvoarele unei sensibiltăți în 
stare de reale surprize

VASILE NICOIESCU

Deoblcei multe din experiențele „novatoare" nemulțumesc pentru că alinți 
că ele rămîn la stadiul experimentării, că talentul bijbîie încet șt anemic, fata 
o vină de putere proprie. Critica îi împacă pe aceștia cu un eufemism : încearcă, 
șl cind încearcă, firește, nu totul trebuie să ?1 izbutească.

■Sdr^cu nu . încearcă", dînd ocoluri poeziei novatoare, talentul sau nu tre
buie scos cu șapte ciuturi din fintîna adîncâ. El- izbucnește, fără improvizați!, 
clar și limpede, dintr-un fond sufletesc cu.reșune do curtnd descoperite, »ntre~ 
tlnut de o sensibilitate artistic^ cunj.nu s-q manifestat dc mai mult tirnP Căci 
Sorescu In ciuda abandonării formulei tradiționale a poeziei. e8te prin defini
ție un liric, un liric a cărui expresie expurgă petele du umbră ale manierismu
lui. comunului și banalului literar. Numai ca lirismul poeziei lui Sorescu are o 
structură neexnozitlvâ. o compoziție concentrată pînă la idee, neermetizind ssu 
cnnreptualizînd metafora, ei trăind emoțiile lucid, asociind poeziei cerebraii- 
latea. Chiar și umorul, în poezia sa. apare, aș zice, nu ea un sentiment — cum 
atfema cindva Ralea, în legătură cu opera» uhuv poet, cl cn o reacție a lucidi
tății ca O frînare a pulsului emotiv. Tentele se aplica fin ca să nu acopere ges
tul liric. Gîndul nu-i usucă pQezia. reflecția rju-1 ucide spontaneitate» 51 fantezia. 
Fiorul Urle crește In profunzime, se substanțlallzeazA. Sorescu nu are .predi
lecții" Specializarea pe domenii de viață înseamnă cultivarea unui- soi de pro
fesionalism care n-are de-a face cu poe/la. .Auțprul Poemelor nu lanseaz» nici 
fișe autobiografice și nici arte poetice, vai. aUt ad nfult compromise șt neres- 
jectate. Ființa poetului trăiește însă altitudinar poezia, hrănindu-se dintr-o Rin- 
dlre artistică neliniștită, nu haotică și în dilemă. faiplIiapA CU speculația ideilor, 
sorescu izbutește — fapt rar în poezia modernă - - să gftscașca echivalențe 
elective unor stări de tensiune cerebrală, tuinlnd Intr-o unica iormfi gmdul 
rece, meditația, alături de duioșie, candoare, tristețe ori bucurie.

Pagina sa de poezie nu e pagină de rebus poetic ori de meditație oe bu
zunar. Sorescu gîndeste poezia, nu o reduce la un conglomerat de fraze gene
rale. cu pretenții de a descoperi lumea. Un mare poet e acela care știe sa vada 
universul din nou, sâ-ți descopere unul neștiut în acela pe care tu 11 crezi Stră
bătut pe toate potecile.

Fraza lirică a lui Sorescu esle o expresie a inteligenței poetice, d&r n-are 
prin asta un minus de sensibilitate. Viziunile sale nu sînt de stări poetice, ci 
desfășurări ale ideii poetice. Poezia Iul circulă prin intermediul ideii, ideca 
emană emoția : el trăiește afectiv Ideile, fără febrilitatea dramatica a lui Camiț 
Petrescu, Intr-o dezbatere calmă, dar cu un suflu poetic intens, nu intempestiv^ 
Ml-im înseninat gindarile Pînă cînd au Început să se vadă / In ele Munții* 

(Munții). Este în poezia lui Sorescu o frămfntare gravă, dar nu apăsătoare. Cau
ți. nu dispera, se neliniștește fenomenal, nu plînge. Se aflâ la poalele muntelui. 
pe care.îrabuie sâ-1 urce, nu la marginea prăpastlel în care l-ar arunca destinu.. 
Momentele emoționale de vîrf sînt uțor retezate CU Un ZÎmhet mSlițiOS : „Dătl" 
seaxi, suflete Deschide ușa bibliotecii șl dansează î / Printre atîțta barbati 
fairte înțelepți Care și-au lăsat capetele / Pe cîte o carte / Ca pe-o tavă a 
Salomeli Slnt prietenii tăi cei mal buni. Si toți îți spun acum sa dansezi, I 
Pentru că numai tu mai poți face mișcările / Începute de ei / Și frumusețea 
Jecalul Nh trebuie să se piardă* (Dansează).

Complicația verbală, expansivitatea emoționala, entuziasmul juvenil, ueu- 
rul poetic n-au nici un fel de audiență aici. Sînt unelte pe care Sorescu le lașa 
Intacte versificatorilor. ~Simplitatea poeziei sale e maiestoasâ, emoția e curățită de unpuritalea 
verblgerațiel. prozodia clasică fin anulată. Ambiționat să șefie o anti-potzle; 
Sorescu părlsind ..poezia", nu uită aă ia cu ei talentul si sensibilitatea. De Alt
minteri, nu Interesează materialul cu care se lucrează, diferența între marmora 
ilefuită șl piatra aspră se descoperă numai In aîara artei. Formula anti-poțziei 
la Sorescu du e ostentativă, deși o reciamă, nu supără pentru că fondul ei ra- 
mine poetic. Anti-poezia nu e totuna (se dovedește Încă odată) cu nonpoezia, 
■ peculatia intelectuală trece In speculație gratuită atunci cind sensul poetic ® 
minim, cind se face caligrafie modernă, în absența unul mesaj (Melcul).

Căci să nu uităm, anti-poezia poate obosi ca formulă de la un momCnt dat 
ca si ..poezia". Pericolul monotontzfirU formulei trebuie evitat de autor, și atunci 
cind ea mai continuă să pară nouă. Deocamdată îhaă. Sorescu oprește atenția 
nu prin anti-poezie ci prin poezia proprie sufletului sfiu explorator de univer
suri. pe o cale pe care singur știe să meargă.

Mari sensuri sint comunicate firesc, intim ; rizind, poetul își înăbușă su- 
*‘el*N-m adinei tu ri de glnd_.i : „Toate muzeele se tem de mine, ) Fiindc» ae 
elte ori stau o zl-ntreagă Tn fața unui tablou, A doua r.i se anunță / Dispa
riția tabloului. / In fiecare noapte sint prpis furind Tntr-o altă parte a lumii, / 
Dar mie nici nu-mi pasă De gloanțele ce-mi șuieră pe la ureche, / Șl de cîlni! 
lupi, care-mi cunosc acum Mirosul urmelor 1 Mat bine decît îndrăgostiți! / 
Parfumul iubitei". (Tablouri).

SLmple date culturale intră Intr-o „perspectivă** efl înțelesuri înalte, con
vertite în poezie, traduc emoțiile intelectuale în emoții lirice. Poetul se cauta 
în ramele maeștrilor, pllngind din dragoste st nu din neputință, plîngînd triste
țea imperfecțiunii. Citez doar cîteva' instantanee : „Cel mai greu Se iură pem- 
krandt : / întinzi mina si dai de-ntuneric — Te-apucă groaza, oamenii lui nu 
■u trupuri. / Ci numai ochii închiși în hecluri întunecoase. Pînrele Iui Van 
Gogh slut nebune. / Se învîrtcsc și se dau peste cap, 1 Șl trebuie te ți bine de 
ele I Cu amîndouă miinile. / Că sînt rupte de-o lorță din lună. Nu știu de ce 
Breughel mă face să plîng, / El nu era mal bătrîn decît mine, / Dar i s-a spus 
bătrînul. / Fiindcă pe toate le știa cînd a murit. / Și eu caut să-nvăț de la el, / 
Dar nu pot să-mi țin lacrimile, Care-ml curg pe ramele Iul dc aur, / Cînd fug 
cu anotimpurile la subsuoară" (Tablouri).

Temele așa-zise consumate, livrești, sînt încărcate cu sevele unei poezii de 
vlhrații pe corzi lungi. Mișcările sint elementare, gratuitatea patetică fără urmă; 
e un fel de monolog al lui Stefan din Apus de Soare, spus uscat, nedramati2at: 
..Mircea cel Bătrin îmbrăcat în zale. / Alexandru cel Bun îmbrăcat In zale. / 
Stefan cel Mare îmbrăcat în zale. ton Vodă cel CUpipllt îmbrăcat în zale. / $1. 
aici, în Oltenia, Tudor Vladîmirescu / Primenit și el în zale Peste cămașa mor- 
til" (Bărbații).

Este o istorie cu filele îngreunate de numărul jertfelor șl al suferințelor ăi 
căror domni fără casă și fără masă, își petrec viața ca niște străjeri fără odih
nă. Trecutul stă ca o tablă a legii deasupra capetelor noastre : ,,Dar ce tot răs
foiesc eu cartea asta cu poze ? / Mal bine mă uit in sus, / Fiindcă cerul nostru 
e zugrăvit, / Ca Voronețul, Cu toată istoria 1 omlnilor. I Deasupra Posadei e 
lupta dc la Posada. Deasupra Podului înalt / E lupta de la Podul înalt / Dea
supra Călugărenilor / E lupta de la Călugftrenl. Sînt bătălii pe toți pereții, / 
Si în firide și ocnlțe, / Pe stele e chipul încruntat al bărbaților de demult, f 
Iar mik, în turla neagră, ’ Stă Dccehal pe nori de otravă, Bind ctr-”* '' 
81-atrava prelingîndu-se dc pe mustățile Iul". (Bărbații).

Implicațiile livrești își pierd proveniența, se resorb pe nesimțite în. 
Materia n-are impurități, locurile „comune" capătă dimensiuni. Ideile ard in 
combustia emotional-poetica. Capacitatea poetului de a deduce sensuri nof. de A 
gîndl poezia este rară :

„Eminescu n-a existat. / A existat numai o țară frumoasă / La o margine 
de mare / Unde valurile fac noduri albe Ca o barbă nepieptănată de crai.
91 niște ape. ca niște copaci curgători în care luna J|l avea cuibar rotit. I Șl, 
mal alea, au existat niște oameni simpli / Pe care-l cjtema ! Mircea ce! Bătrîn. 
Ștefan cel Mare, Sau mai simplu : ciobani ș! plugari, / Cărora Ic plăcea să 
spună / Seara în jurul focului poezii —. / ..Miorița" si „Luceafărul" șl „Scrisoa
rea a III-a“. (Trebuiau să poarte un nume).

După N. Labiș, cred că poezia românească tinără are definit prin Marin 
Sorescu. ehlar dacă e vorba de volumul de ..ti.eh'it", un moment nou în evoluție.
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Născut tn 1097 — conuhton de gen* 
rație deci cu I. Valerian, Tudor Vianu, 
Ionel Teodoreanu, G. M. Zamfirescu, B. 
Fundoianu — incepind să scrie și să pu
blice de prin 1925. Cr. Sârbu a ținut pa
sul cu întreaga evoluție a poeziei ro
mânești de atunci pină aproape de zi
lele noastre. Dacă împrejurările nespus 
de grele în care a trăit pină la instau
rarea orinduirii socialiste — legat de 
scaunul de cismar șî mai apoi bolnav —■ 
i-ar fi îngăduit să-și dezvolte puternicul 
talent, caia e vizibil, printr-o cultură fi
lozofică și artistică corespunzătoare, Cr. 
Sârbu ar fi însemnat mult mai mult în 
lirica noastră. Așa cum este, opera lui 
este o realitate singulară și atractivă în 
poezia română dintre cele două războaie 
mondiale ■— după 1944 ea integrindu-se 
firesc în cursul literaturii orinduirii so
cialiste, iormulindu-i poetic, adesea la 
modul cel mai direct, comandamentele 
de actualitate. Singularitatea și forța de 
atrae|ie a operei sale anterioare provin 
din faptul că Cr. Sârbu se înscrie prin 
ea printre putinii noștri poeți ridicați — 
în timpul orinduirii burgheze — direct 
din rfndurile proletariatului și rămași cre
dincioși acestuia pină la capăt.

Pornind de la situația lui umilă, de lu
crător cismar in atelierul unui patron, 
care evadează din acest infern moral și 
material prin poezie si prin credința ne
strămutată in partid ți în triumful final 
al luptei clasei muncitoare, Cr. Sârbii 
s-a simțit si s-a mărturisit poetic un con
tinuator al operei lui D, Th. Necuiuță. 
în 1940 — în plină febră a războiului 
mondial care începuse — Cr. Sârbu îi 
Închină lui D. Th. Neculuță un poem 5n 
tare -— în versuri simple, naive și stîn- 
gace, dar pline de lumina sincerității, 
— îl privește ca pe un frate mai mare, 
în soartă și în poezie, în aceeași si
tuație se mărturisește, a fi fost el însusi 
în acele interesante Fragmente de jurnal. 
din volumul său de debut, din 1935, e- 
vocind amintirea satului natal și chipul 
mamei — îngrijată că, stînd „mereu cu 
tocul pe hîrtie“, va ajunge „un taie- 
frun2ă oarecare". într-unul din aceleași 
fragmente, continuă firul confesiunii :

„tlrmind îndemnul foamei buclucașe, / 
Mi-am scufundat trecutul in uitare Și 
m-am înscris ca lucrător de qhete ( în 
cadrele armatei proletare." Căutindu-si 
insă — în urma lecturilor făcute la voia 
întîmplării, după cîtă școală primară fă
cuse în sat, și din sărăcia pungii sale 
si a- rarelor lui ore de tihnă — prede
cesori mai îndepărtați, se simte cosîn- 
cjen peste veacuri cu „maestrul cîntăreț" 
Hans Sachs. In 1930, ironizîndu-și bonom 
propria condiție umană — din punctul 
de vedere al acelui alter ego care era 
poetul din pl — își afirmă această filia
ție, în versuri în care distingem sune
tul și tehnica acelei spumoase poezii din 
Caleidoscopul iui A. Mirea și din opera 
fui G. Topirceanu, pe care Ie incitaseră 
la noi odinioară acrobațiile fanteziei lui 
Edmond Rostand, impuse prin succesul

european al pieselor sale Cyrano de Ber
gerac și Prințesa îndepărtată : „Sărmanul 
Sachs din Ferentari ! Și daca / Mi-aș în
drepta trăsura către stele / Și aș pieri, 
ce tnst ar duce-o singur. Lipsit de 
harul fanteziei mele. / Dar nu știu ce 
idee mă oprește i Să nu mai viu la din- 
sul iar și iar, f Pe semne că îmi e o 
gazdă bună, / Deși nu e decit un biet 
cizmar*. Oricit ar părea de Îndepărtate 
aceste rime sprintene de versurile gre
oaie ale cumintelui poet cizmar dm 
Numbergul alît de învălmășit pe vremea 
lui de furtunile sociale a ti roite de Refor
ma Iui Luther, — Cr. Sârbu e mai a- 
proape de Hans Sachs decit ar indica-o 
numai similitudinea condiției umane. Ca 
și la Hans Sachs — ale cărui umor și 
robust talent, descriptiv mai ales, erau 
impropriu Inchinqate iu tradițiile reci 
ale versificației de la sfirșitul evului me
diu — vina poetică viguroasă a lui Cr. 
Sârbu nu și-a putut găsi pină la urmă, 
în chip deplin, formula cea mai perso
nală de expresie poetică. Lirica lui a 
mers astfel, succesiv, în pas cu nostal
giile dezrădăcinării din satul natal, ale 
poeziei lui Șt. O. îosif și O. Goga, cu 
tristețea periferiilor din versurile lui 
Barbu Nemțeanu, cu apăsarea de plumh 
a orașelor lui Bacovia. Poezia lui Cr. 
Sârbu tindea să devină o literatură de 
evocare a cîmpiei dunărene, așa cum este 
proza unui Al. Sabia, a unui Zaharia 
Slancu — veniti tot de pe ale sale melea- 
quri — sau de evocare a vieții maha
lalelor bucureștenc, asa cum a scris-o 
G. M. Zamfirescu. Sosit în literatură 
mai devreme decît Sahia și Zaharia 
Stancu, a Tealizat poezia Bărăganului la 
un mod remarcabil, dar cu mijloacele 
simbolismului, potentate spre tehnica no
tației imagistice : „Decor rural. Pirioage 
arse de secetă. Zăduf uscat. / Scaieți cu 
frunze de rugină. Miros de lut înfierbîr- 
fat. 1 Și dintr-un smoc chircit și galben 
de pomi ciungiți de vijelii / Se-nalță 
siluieta aspră a unei gări cărămizii' (Gară 
pe Bărăgan). De asemenea. Cr. Sârbu a 
lăsat realizări durabile si în ceea ce 
privește poezia periferiei bucureștene, 
realizări în care se întrevede lecția ma
gistrală dată de Florile de mucigai ale

lui T. Arghezi : „Trifu / A căzut sub 
coșarcă in marginea pîeții, / Cărînd bur
ghezilor carne și trufandale'... (Moarte 
subita) ; „Elisabeta, fata gunoierului, i A 
stat 14 ani aproape do curățenia ceru
lui, / Pînă cind într-un amurg de iulie 
lila, 7 A înmulțit în gemete îngerii mu- 
coși din mahala'... (Elisabeta). Dar Cr. 
Sârbu rămine. in primul rind și iu pri
mele rinduri ale poeziei noastre, poetul 
suferinței, al luptei și al victoriei clasei 
muncitoare : „Nu te plingem, iubite I ! 
Lacrimile nu intră în practica noastră 
do ziditori > Ai unei lumi fericite, f în
clinăm numai o clipă steagul nostru de 
luptă / Peste fața ta suptă. / Ne-ai pă
răsit, dar vei trăi după moarte, ! Nu 
într-o lume așezată undeva, departe, / 
Ci in noi, frații tăi de muncă. 7 Sintem 
încă f La poalele muntelui. Pină sus no 
așteaptă 7 O cale lunqă de zbucium și 
faptă. / Vei merge cu noi. ' Te vei 
bucura cu noi de piscuri, de soare, de 
iarbă, de rouă, > Si vei prinzi cu noi 
pline de istorie nouă / Sub cutele roșu
lui steag. / Pornim mai departe, tovarășe 
drag'... (La moartea unui tovarăș).
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MUZICA UȘOARĂ - 
O MITOLOGIE 
MODERNA

După un ocol prin, dramaturgie, al cărui 
rod a fost basmul dialogat „Riibezahl und 
der Glaserjockl' (Riibezahl și Glaser- 
jockl) (1954), impecabil versificat, Schus
ter și-a făcut intrarea în literatura 
despre tineret și pentru tineri prin 
povestirea de largi proporții „Der Teufel 
und dae Klosteifraulein' (1955) (Dracul și 
domnișoara de Ia mănăstire), o imagine 
veridică a luptei dusa de liceenii sibieni 
în primii ani de după 23 August pentru 
democratizarea școlilor săsești, pe atunci 
încă confesionale. Edițiile următoare ale 
acestei cărți, expurgate de balastul 
unor detalii veriste si al unor implicații 
autobiografice, au devenit mai convingă
toare și au constituit unul din cele mai 
mari succese ale noii literaturi de limba 
germană din țara noastră.

Următoarea carte a lui Schuster, po
vestirea de mari proporții „Strahlenlose 
Sonne“ („Soare fără raze", 1961) se con
stituie ca o dezbatere densă $i pasionantă 
în jurul unor atitudini fundamentale ale 
tineretului față de problemele și vicisitu
dinile vieții. Și nu este întîmplător, — ci 
psihologic îndelung pregătit și justificat 
— faptul că Ruth, în jurul căreia își 
dispută intiietatea cei doi schiori, alege 
pe Steff, sportiv integrat colectivului, 
care îmbina curajul cu cumpătarea, ambi
ția cu disciplina, și respinge pe Volker, 
sportiv singular, adept al lui „vivere peii- 
rolosamente*. și lector pasionat al volu
mului în care editori tendentioși din timpul 
celui de al Ilî-Iea Reich înmănuncheaseră 
acele poezii de Holderlin care, smulse din 
context, puteau exalta „eroismul în sine'1

Realizarea cea mai amplă și-mai con
sistentă a lui Schuster este acel Bild- 
ungsioman „Funf Liter Tzuika* („Cinci li
tri de țuică"1. masiva trilogie, din care 
au apărut pină în prezent două părți : în

Paul 
Schuster

1961 și 1965. In ceea ce-l privește pe 
eroul primului volum — Thummes (Tho
mas) Schieh-latăl — țăran dintr-nn sat 
sud-ardelenesc, romancierul ii descrie len
ta clarificare si distanțarea treptată și de
finitivă de ideologia „unității naționale”, 
de care era, ca, atitia alții, ațît de imbîr- 
sit In primii ani de dup^ 1918. Schuster 
pi o cedează, cu o sa’ajiiă încetineală si în
văluie fold!' Intr-un PTPior' reținut, calri, 
concretizat între altele in însuși sub

titlul acestei cărți : „Erorile, încercările 
Ia care l-a supus soarta și iluminarea pro
gresivă a mai-puțin-înstărituîui Thomas 
Schieb din KIeinsommersberg'. Eroul ce- 
Iei de a doua părți — Thummes Schieb- 
junior — poate urma, datorită sacrificii
lor făcute de „mai-puțin-înstăritul' sau 
tată (în terminologia „unității germane'), 
liceul din Sibiu i pe lingă acestea, el s» 
mai menține în scoală dind meditații, pă
trunde datorită și altor talente în „înalta 
societate' săsească fascizantă sau deja 
fascizată. Societate de care începe să se 
distanțeze de-abia către sfiișitul acestui 
de Ia doilea volum, prezentîndu-i evolu
ția pînă în perioada izbucnirii celui de al 
doilea război mondial. Căile membrilor 
familiei Schieb se întretaie cu cele ale 
potentaților sasi — ale „Fiihrer-ilor eco
nomiei' în terminologia știută, menită să 
mistifice împărțirea în clase sociale —. 
cu cele ale unor înalți demnitari, ale unor 
chiaburi și ale unor aqenți național-socia- 
liști, dar și cu cele ale unor muncitori 
de toate naționalitățile constienti, îndru
mați în lupta lor revendicativa do Partid. 
Schuster realizează astfel, neforțat, o vas
tă frescă a societății timpului, văzuta prin 
ochii inițial foarte naivi, apoi tot mat 
aqeri ai membrilor familiei Schieb. Inten
țiile autorului sînt bine servite de un stil 
foarte personal, aproaDe continuu ironic, 
pe alocuri satiric ; Schuster utilizează o 
limbă creată uneori ad-hoc, îmbodățită cu 
expresii orale, dialectale, o limbă carc-i 
permite să sugereze vocabularul autentic 
al eroilor săi.

Povestirile umoristice și satirirp din \o- 
lumul „Alte Sachen-neue Brillen' /„Ches
tii vechi-ochelari noi'. 196^1 mi ajung 14 
nivelul scrierilor anterioare1. Dintre rlo, 
se detașează net „Dss Krnkodil" („Cro
codilul'), demascate incisivă a moravuri

lor protipendadei săsești, a .societăților 
savante" respective. a polemicilor de 
presă, a rubricilor .,de scandal' ale zia
relor burgheze etc. Totul este autentic, 
parodierea merqind pină la alcătuirea 
unor subtile note „de subsol". „Februar- 
fllut' (.Jarul din februarie", 1964), poves
tire de mari dimensiuni, își propune să 
evoce, în partea sa finală, evenimentele 
Grivîței eroice, văzute prin optica ado
lescentului Nicolae Ionescu, pe care au
torul l-a urmărit de-a lungul a cinci ani 
de viață, și a transformării lui treptate 
dintr-un ucenic neștiutor într-un luptător 
utecist. Aci Schuster, părăsind mediul pe 
care-1 cunoaște atît de bine, este mai 
discursiv și convinge mai puțin.

N. HOCHSCHEIDT

SCRIERI : Riibezahl und der Glaserjockl 
ET 195+ ; Der Teufel und das Klostef- 
frăulein ET 1955, ed. II ET 1957, ed. IIlî 
R.D.G. 1937, ed. IV R.D.G. 1953. ed. V E.T. 
1962 : Dracul si domnișoara dc la mă
năstire ET 1957 : Strahlenlose Sonne
(Soarele fără raze) ET 1961 : Fiinf Liter 
Tzuika (Cinci litri de țuică) Vol. I. ET. 
1961. ed. II. Meridiane 1963 — Voi. 2 E.T. 
1965 : Alte Sachen-neue Brillen (Chestii 
vechi, ochelari noi) EPL 1964 : Februar- 
glut (Jarul din februarie) ET 1964 : Yoko 
und Tadashi ET 1965.

SCRIERI DESPRE : H. Liebhardt W 
(Neuer Weg) 1664, 1B.VIII.1954, KL (Kul- 
iur und-lehon-Reilage des Neuer Weges) 
388 13.IV.1962. NW 4*91 19.X. 1963 : Hugo 
Hausl NW 2161 16.111,1965: Alfred ”• t 
Sperber Gaz. Li.t. 22411.1956 — Viața Horn. 
6 19pB *V*/*4' LltPTaiiir
3 1962, 5 1964 : H. Stănescu N. L... 3 1965.

...ManuscriauJ' lui Miron Scorohete cu
prinde pagini curate (uneori inexpresiv 
de curate), adică poezii caligrafiate e- 
tent si eu multă sensibilitate. Poetul pare 
un temperament echilibrat, supraveghin- 
du-si lucid transcripțiile lirice. Nu se 
grăbește, nu exultă, — cu o excepție, în 
Constructor pe (arm —, nu gesticulează 
inutil. Indiferent de prozodia utilizată, 
starea poetică fundamentală (și limpidi
tatea versurilor) este de factură clasică. 
Cea mai convenabilă formă de comuni
care a ei este, desigur, metafora vizua
lă, notația simbolizantă. De aceea poe
ziile lui Scorohete sînt în general sim
plu vizuale, desenabile : „Drumul singe
rs prin holda tunsă, ) Vîntul îngîna doi
nă din frunză, / Fintîna-ntindea 7 Cum
păna ciungă spre nori șl cerea' (Legen
da unui gigant). Sau j „O scrisoare fîl- 
fîia peste-un cîmp / Ce-n ironie crudă 
este numit de luptă : f Zăceau morți fără 
glorie / Scrisoarea se rotea ca o pasăre 
cu aripa ruptă' (O scrisoare). Dar un 
asemenea mod de transmitere a ideilor 
și sentimentelor — pe care, precizez, 
nu-1 condamn ci încerc să-l delimitez — 
aduce, într-un anume sens, a manieră 
academistS. Poezia devine o cadra, un 
tablou evocator, desen sau gravură. Ea 
nu sugerează, cî se explică prin deco
rativ, ideea reliefîndu-se cu grijă în 
toată anatomia ei plasticizată. Inevitabil 
deci, semnificațiile, imaginile sînt siati-

Miron 
Scorobete

ce, definitive. Ele nu mai . procură adao
suri inedite-la-un adevăr, la un mit, nu 
sînt nici răsturnări ale acestora, nu sînt 
afecte relevate pătrunzător, și nu devin 
nici mijloace spre un adevăr. Viziunea 
este așadar închisă, „înrămată”, i-aș spu
ne componistă, deosebită de viziunea de 
percepție I crudă- a universului, • de auto- 
explicare lirică a lumilor interioare, so

ciale și cosmice. Este exident atunci, 
ca în această ultimă ipostază, funcția 
gnoseologică prevalează, ea este dinami
că, iradiantă, pe cind aceea bunăoară 
din „Manuscris' e limitată, descriptivă ; 
cu . toate că în cadrul ei există poezii 
bine realizate, dintre care amintesc pe 
acelea din ciclul erotic sau altele ca 
Schimbul de noapte, Acolo clmpul, In
trare în noapte. Constructor de (drm. 
Schiță etc. De altfel, valoarea lor vine 
de acolo că poezia lui Miron Scorobete 
nici nu e total peisagistă. total grafică. 
Poetul are o pronunțată înclinație spre 
lirica meditativă, vizibila Inc* din unele 
accente gnomice, vizibilă în comprima
rea versurilor și chiar în refuzul clișeu
lui. Fără să posede un limbaj deosebit 
de particular, expresia poetică la Scoro
hete e condensată și, ceea ce ml se 
pare interesant, tocmai aici poetul s-e 
revizuit și îmbogățit substanțial. Tlnă- 
rul scriitor de Ia Tribuna se îndreaptă 
spre o viziune filozofică a sentiment' 
lor, prin Intermediul viziunii, s-o numim 
de limbaj. Este o cale proprie Ini, va
loroasă, cu atît mal mult cu cit poetul 
și-a descoperit-o singur I De asemenea 
revirimentul s-a produs cu atît mai ușor 
cu cît poetul a știut ce poezie să frec
venteze. Poezia mare dintre cele dnoă 
războaie (Ion Barbu, Lucian Blaga). Lim- 
hajul s-a rafinat, viziunea compooislă nu 
mai lucrează doar cu reprezentări con

deie, ci mai ales cu conceptele repre
zentărilor. Este vorba aici de o creștere 
in profunzime și. paradoxal, — o creștere 
a valorilor de sugestie. Sugestivitatea ne- 
fiind numai de ordinul concretului plas
tic, ea se finalizează superior prin ab
stract, bineînțeles ca și cunoașterea : „Se 
fringe-nălțimea-n genunchi 7 cu piatra Tă
rii pusă temelie, ' Prin ziduri, liniștea 
deschisă in unghi ' înalt nimbeazâ băr- 
hăție Piatra din ginduri se face alt cer 
/ că te miri ce mai ține : virstele-ntoarse 
sever ' din fum către tine /,' Timpul zidit 
/ zidește, la rîndu-i tăcere. 7 Tirziul ul
tim, întrezărit ■ rotund din clopot ne 
cere...' Sînt strofe din poezia Voronct. 
nublicată în Tribuna din 15 octombrie 
1964. Celelalte poezii din aceeași pagină, 
alături de altele, tipărite în Luceaiărul. 
anunță un poet maturizat cu discreție $î 
seriozitate.

M. N. RUSU

SCRIERI : Manuscris (Col. Luceafă
rul). 1962.

SCRIERI DESPRE :
în valumr : Paul Georzescu. Păreri 

literare, 1964. pag. 2X : Ion Oarcăsu. 
Opinii despre poezie. 1965, paj. 184 : 
Victor Felea. Dialoguri despre poezie, 
1965. pag. 287 : în reviste î D. Cesereanu, 
Tribuna, 46 1961 : Sorin Alexandrescu. 
luceafărul, 49 13C : Nicolae Mano lese j 
Contemporanul. 42 1962; Matei Călines- 
cu. Gazeta literară, 461462 : Lucian 
RaiCU. Viața românească, 12.1M2 : Miha! 
Drăfan. laș ol literar 3 1963 : N. Clobanu. 
Scrisul bănăfean. 3 1961 : Dragos Vrîn
ceanu. Luceafărul 1 1964.

Primul roman el Cellei Serghi Pinză 
de păianjen, apărut In 1938, (revăzut și 
reeditat în 1962), răspundea, cu sau fără 
intenția expresă a autoarei, solicitării In
sistente a Iui Camil Petrescu, pentru care 
romanul trebuia să devină un fel de „do
sar de existență' autentică. Integrîndu-sa 
grupului de scriitori realiști care culti
vau literatura de analiză psihologică — 
gen ilustrat, în afară de Camil Petrescu, 
de scriitori ca Mihail Sebastian aau A- 
Hol ban — Cella Seighi îua parte alături 
de Hortensia Papadat-Bengescu Ia ceea 
ce Pompiliu Constantinescu numea „dez
baterea eternă a mărturiilor omenești 
despre dragoste', îmbogățind-o cu con
fesiunea specific feminină. Modificat în 
final cu prilejul reeditării — eroina. 
Diana Slavu sparge crisalida propriilor 
introspecții, hotărindu-se să vadă, să 
audă lumea din jur șl să se apropie de 
cei oprimați — romanul „Pînzi de pă- 
ianjen' nu era nici la apariție mai 
puțin demn de remarcat. Romanul dez
văluie bogate resurse de sensibilitate si 
spirit fin de observație, și oglindește 
explicit revolta șl aversiunea scriitoarei 
față de o societate strimt alcătuită. Acțiu
nea se petrece între cele două războaie. 
Scriitoarea contemplă cu dezgust, prin 
ochii triști ai eroinei, o lume bolnavă de 
inerție și lipsă de idealuri, o lume atro
fiată de inactivitate, risipită în canca
nuri, intrigi șl plăceri superficiale, inca
pabilă de un act creator sau de un sen-

Cella 
Serghi

timent profund. Inteligența, generozita
tea, sensibilitatea, dragostea de frumos 
ale Dianei neputind fi canalizata către un 
tel superior, eșuează în căutarea unei 
împliniri erotice. Atît Petre Barbu cit și 
Alexandru Dobrescu, oameni gol sufle
tește, obosiți de viață și complăclndu-se 
în trîndăvie maladivă și în poze de ne- 
Inteleți, nu corespund dorințelor Dianei.

înrudita cu Diana este Mirona Runcu,

eroina primului roman senș de Cella 
Serghi după Eliberare : Cad iWarlie. 
Drama mult asemănătoare — dragoste» 
Mironei pentru Ștefan, și el foarte asemă
nător cu Petre Barbu si Alexandru Dobres
cu, a da asemeni un eșec — are Insă de 
data aceasta o rezolvare fericită, impusă 
firesc da viața nonă din patria noastr?. 
viață care o cuprinde în tumultul ei 
creator și pe eroină.

Calitățile relevate de primul roman se 
mențin, sporite de o percepție clară a- 
supra transformărilor sociala șl asupra 
perspectivelor de evoluție. Totuși, insu
ficienta cunoaștere da către scriitoare a 
lumii muncitorești sa soldează cu nnme- 
roase pagini discursive și cu eroi sche
matici. Această sărăcire de viață ii de 
complexitate a unor personaje pozitive e 
comună tuturor scrierilor ulterioare, ca 
romanele : Ctalerul nziael, Caatemirișlji. 
Fetele lui Barotă sau nuvela Surorile, 
toate constituind, de altfel, trepte pe u* 
drum ascendent către clarificarea ideolo
gică a scriitoarei. Noile realități nu sînt 
insă in așa fel cunoscute și asimilate, 
incit să apară încorporate firesc, indiso
lubil, faptelor de viață descrise de scri
itoare. E mai mult o cunoaștere de su
prafață și tocmai de aceea lipsită de va
loare artistică. Personaje ca Pascu, se
cretarul de partid și Mitana (Cîntecul 
uzinei), elevii Ilieș Stan și Dimescu sau 
educatorul Iovan (Cantemirlștii), ca 
Stana (Surorllel, sau ca Horia Costinaș

(Fetele lai Barotă) și în proporție foarte 
mare și Jacquot (Cad zidurile) sint în
truchiparea searbădă a unor principii r.J 
a unor oameni adevărațL Alt vida sau 
mai bine zis altă cauză a acestei alter
nanțe de eroi izbutiți și de pagini reali
zate la un nivel artistic valoros, cu fi
guri schematice perorînd didactic, este 
dorința autoarei de a cuprinde prea mul
te aspecte din viața personajelor sale, 
fără a proceda la o selecție rignine-i 
Cu o notă evidentă de calitate, romanul 
„Fetele Iul Barotă' na depășește totuși 
tehnica șablonului și n xiziunii alb-ne- 
qru, a clișeului confecționat care disto
nează cu atît mai mult cu cît ele --^1 
aplicat pe fondul unei activități recunos
cute.

RODICA FLOREA
SCRIERI
S-a dumirit și m«ș Ilie (Col. Albina) 

19M : cad zidurile, rumân (EPLA.
Cîntecul uzinei, Ed. tin., 1958 : Surorii* 
(Cartea poporului) nuvelă, EPLA. 1951; 
r ante miriștii (roman) Ed. tin. 1954 : Fe
tele lui Barotă. roman, ESPLA. 1958 : 
Plnză de păianjen, roman revăzut el 
reeditat ESPLA, 1962.

SCRIERI DESPRE :
Mihnea Gheorghiu. Viața rom. 2/1961 : 

Petre S., lașul nou, 3—4/1951 ; Eugenia 
Tudor. Viața rom. 11/1954 : T. L. Biră- 
escu. Scris băn. 2,1959 ; Sanda Larlan. 
Viața rom. 8,1963.

„De unde vine farmecul muzicii 
uyuare ?° se întreba cu glas tare 
Ulea, prietenul meu. „Mal proba
bil de la absența voltă a compli
cației, de la solicitarea brutală 
a ieftinului. Muzica ușoară re
curge la straturile sufletești cele 
mai simple cu putință. Bucu
ria ascultării el nu e superficială 
ci simplă. Sub impulsul voios al 
muzicii ușoare, dragostea capătă 
forța banalității, tristețea unică 
parc pentru o clipă comunicabilă, 
sexualității i se adaogă o melan
colie tncintătoare. Simțirile și 
ideile pc care muzica ușoară le 
pune în circulație au farmecul ru
dimentarului. Rudiment dublu : 
in primul rînd al intenției, întot
deauna limitată și limpede, apoi 
1 udiment al realizării; broderiile 
muzicii ușoare seamănă cu șerve
tele din bucătăriile unde intri din 
intimplare și pe care se văd prin
se cu ață, in poziții crispate, hi
doase gospodine făcind ochi ciule’ 
ți sașii unor bărbați cu cap de 

.foetus, păuni săraci și virtuoși, 
flori descurajind tigri pitici, ima- 
gineu unei lumi de vis nedezvol
tat, prc-caligrafic. In sufletele 
simple, muzica ușoară deșteaptă 
extaze șt lumini, în sufletele com
plicate, mulțumirea întunecată a 
regresiunii. Plăcerea muzicii ușoa
re nu seamănă oare cu aceea a 
omului in clipele cind — favoare 
de scurtă durată — se simte ani
mal. cu a vieții cind imită mine
ralul? Recunosc. într-o astfel dc 
plăcere intră o doză frumușică de 
ipocrizie, ca atunci cînd te dai în 
roata mare dc la Moși — te pre- 
taci că te temi de abisul momen
tan, dc fapt contezi pe schelăria 
de oțel. Sau poate gresesc și tea
ma, factice cum e, există totuși. 
Regresiunea procurată de muzica 
ușoară nu oferii un risc real, poți 
să-i cedezi oricit de complezent, 
arcurile ei de oțel te readuc la 
nivelul inițial. Tmi vine să rid de 
pedagogii îngrețosați pentru care 
twistul reprezintă trambulina vi
ciului, floarea darurilor satanice. 
Dar c de vină roata mare de la 
Moși dacă un sinucigaș s-a arun
cat de bună voie din vîrful ei ? 
Nu turnurile solicită imprudența.

Al muzicii ușoare este șarmul 
conformist, dulcea solidaritate o- 
nicneascd întru mediocru, înduio
șarea față de orașe străine și oa
meni necunoxcuți și, cu siguranță, 
antipatici. Autoinșelarea confor
mismului, moda, dau liniei arbitra
re logică, grotescului eleganță, cu 
o poezie afectată șl irezistibilă. 
Uneori moda mă întristează pen
tru că înseamnă moarte de tînăi.

di
repede ofilire. Cind o tul cupintelc 
unui vioi madison ale cărui rit
muri sînt încă actuale i i 1965 : 
Madison, madison sixty-two < 
madison șaizeci și doi), data pro
clamată cu elan nepăsător mi se 
pare oribil de arhaică. Au trecut 
trei ani 1 Cei atunci tineri s-au 
căsătorit, au copii, azi mari, unii 
au poate nepoți, alții au șt murit, 
împovărați de ani. li văd cum a- 
lunecă în timp zîmbind țepeni și 
cîntind, fixați pentru totodeauna, 
Madison-82.

Dar să nu creți că muzica ușoa
ră se bizuie doar pe modă și pe 
regresiune. Ea se hrănește și din 
altă năzuință a sufletului, mai 
rtKsrsia. :• • alta nostalgie mai 

’■ WhWtfc. 1? 'noPba'iie aspirația spre
arhetip, spre legendă. Din con
temporanii noștri, cei mai mulți 
nu renunțat la vechile mituri și 
privesc, demistificați, realitatea în 
față. Totuși, rămîne nevoia se- 
c -rtă după un liant comod al ac- 
Ccfcnialulut. după o Armonie, atît 
dc grosolană incit să pară supe
rioară o>- muzica ușoară flatează 
tocmai cca mai ordinară nevoie 
tic Armonie. Textele ei laudă pci- 
lecțiunea banală a unei vieți de 
Icqcndă, în care dragostea este 
veșnică, frumusețea perfectă, deli
catețea bărbaților neîntrecută 
(mai puțin eroismul lor, în muzi
ca ușoară Achille e încă îmbrăcat 
in ffltd). Chiar melancolia picantă 
in care plutește muzica ușoară 
concentrează tristeți arhetipale șl 
lesne da depășit. Lumea muzicii 
ușoare e o lume imaginară, armo
nioasă pe cele mai stupide coor
donate, atrăgătoare ca un vis de 
zahăr grețos. Dar ascultătorul ei 
— aici fii atent — nu simte cu 
destulă acuitate că totul e fleac. 
Domeniile sînt prea esențiale : ti
nerețe, dragoste, despărțire, pater
nitate, moarte* pentru ca iluzia 
tărimului legendar să nu se exer
cite măcar parțial. $1 se întimplă 
la fel ca într-o societate unde 
mentalitatea e fncă primitivii : oa
menii cred adine in legendele tra
diționale. deși le simt imposibile, 
de alt ordin decit realitatea coti
diană. Muzica ușoară joacă, pen
tru contemporanii noștri, rolul 
mituriLor și al legendelor de altă
dată.

Ce comparație plăcută ! Cc dub- 
bla luminare l Deodată tinerii un- 
brăcați tu cit care-ți contornonea- 
2S trupurile la ceaiuri dansante 
■e prefac fn grupuri de efebi șl 
core, damind în poiana sacră a 
zeiței, surîsul profesional al cîr.- 
tărețelor grase ți pistruiate de la 
restaurant mi se pare amabilitate 
rituală, anvelopele lucioase colo
rate țipător ale discurilor amu
lete binecuvântate, magnetofoa
nele chivate scumpe. Dar nu pot 
uri muzica ușoară, pentru că nu 
are agresivitatea și esotericul re
ligiilor păginețti, ci, simplă mito
logie, se scaldă în ape Indulgente 
și limpezi.

Si să știi că nu exagerez dacă 
atunci cînd ascult muzică ușoară, 
cred a simți circulindu-mi în ri-ne 
xîngeie vechilor înțelepți. Oare 
filozofii greci nu priveau miturile 
zeiești cu aceeași blinda ironie cu 
care noi privim muzica ușoară ? 
Si nu crezi că tinărul 'Alcibiade 
se lăsa in voia povestirilor mito
logice înaintat de arhetipicitatea 
lor, care 11 flata dorința de rit. 
de orbire și de solidaritate, con
știent totuși că sînt povești spu^c 
in vlnt ? 5 nu-i vezi pe efebii
dansind după victoria ds la Salr- 
mina exaltați și mediocri, îmbre- 

Icați excentric, snobi, deci gregari, 
ca mulți din cel de azi ?

Oare disprețul lui Xenofan pen
tru mituri nu seamănă cj dispre
țul Încleiat al unora de azi pen
tru muzica ușoară, provenind diîl 
aceeași sete stfngace depd gravi
tate ? însuși Platan nu simțea, la 
auzut basmelor divine, aceeași 
strlngere de inimă pe care o an 
eu cînd tangourile sau cha-c>iz
urile îmi aduc aminte de confor
mismul rudimentar, de perfecți
unea nesemnificativă, de sănătatea 
veșnică a «^eții cotid‘ane ?"

Toma Pavel
CRITERII

Revista „Contemporanul* din 23 
iunie 19S3 publică un foarte inte
resant articol întitulat „Criterii” 
din care cităm clteva fragmente :

•Colecția „Cele mai frumoase 
poezii" a ajuns la un număr a- 
preciabtl de apariții (73), fapt ce 
permite a scurtă retrospectivă. 
Inițiativa, luată în urmă cu a- 
proape un deceniu de către Editu
ra tineretului, sa dovedește în ge
neral fructuoasă. Dar realizările 
nu slnt totdeauna ta înălțimea po
sibilităților, iar uneori dezamă
gesc chiar. Rezervele noastre țin 
de criteriile care prezidează la al
cătuirea antologiilor respective, de 
modul cum sînt selectate versu
rile, de calitatea prefețelor șl 
(cînd e cazul) a traducerilor.

1. Pe cit de promițător este tit
lul. pe atit dc confuze sînt crite
riile de alcătuire a colecției; mal 
întîi, nu se operează cu criteriu'

ordinii valorice țnu e vorba de 
crearea unui tabel poetic, asemă
nător aceluia al lui Mendeleev 1), 
singurul valabil, așa incit poeții 
dc prim rang al literaturii univer
sale (Dante, Villon, Baudelaire, 
Verlaine, Verhaeren, Rillte, Mon
tale, F. Garcia Lorca, Seferis, Her
nandez, Elliot, Sandburg, Novo- 
mensky, Gabriela Mistral, Prevert, 
etc, etc) sau române (Bolintlnea- 
nu, Macedonski, Goga, Blaga, Bar
bu, Pillai, Voiculescu, Adrian Ma- 
niu, Magda Jsanos, Vinea, Voron- 
ca, etc) nu și-au găsit încă locul 
în colecție ; în schimb, sînt bogat 
prezentați Becher, Simonov (oare 
nu exista un alt poet mai repre
zentativ pentru literatura sovie
tică actuală decît acest talentat 
romancier ?). Brecht (dramaturg 
incontestabil) dintre străini — Bă- 
v.uță, Dumitru Corb ea, Dcștiu, 
Frunză, Porumbacu, Tulbure, etc. 
dintre poeții români contempo
rani.

Se pare că formalul colecției 
n-ar permite o „extindere", totuși 
cum se face că Eminescu este 
prezent abia cu 29 de poezii (deci 
nici măcar antumele !) iar Hor
vath Imre, poet valoros, desigur, 
cu aproape 200, Bănuță cu peste 
100, E. Frunză cu 88. D. Cordea 
cu 63 s.a.m.d.

3. Cele mai multe dintre prefe
țele care însoțesc culegerile poe
ților români contemporani au un 
pronunțat caracter apologetic, dc- 
vedindu-se instrumente inutile, 
prin lipsa discernămîntului critic; 
..Cuvintul înainte” scris de D. Cor- 
bea la poezia lui Demostene Botez 
este aplicabil oricărui poet. Pe 
ucecașl linie se înscriu șl intro
ducerile semnate de C. Ciopraga 
la. Ottlia Cazimir și mai ales Radu 
Popescu la Breslașu sau Eugen 
Frunză.

Judecățile de iialoare se mențin 
uneori ia, nivelul aprecierilor dc 
genul : „De aceea, poezia lui Vic
tor Tulbure esta o poezie prin ex
celență poetică” (Mihai Novioov).

Generalități sc spun șl despre 
poeții străini, diferențierea dintre 
personalitățile antologate nefiind 
realizată. In plus, sînt cazuri cind 
sc aglomerează tot felul de date 
și considerații, mai puțin semnifi
cative, îneît spațiul acordat pre
feței este în disproporție exage
rată față de „restul” volumului 
(v. Petre Solomon, Cuvint înain
te despre Rimbaud, 36 pag. din 
116).

Adesea, traducerile supără prin
tr-o monotonie excesivă, poezia 
identifieîndu-se cu simpla versi
ficație, cum. se întimplă, de pildă 
cu Leopardi si Petrarca în tălmă
cirea lui Lasc.ăr Sebastian. Ar ft 
bine ca redacția să se orienteze 
spre acei traducători pc care ac
tivitățile temperamentale îl apro
pie de poeții cc urmează a 'i tai- 
măclțr'.

Trebuie snus că în nenumărate 
rinduri Editurii tineretului (cure 
îngrijește această colecție) i s-a 
atras atenția de către presă și 
scriitori asupra acestor lipsuri. 
dar rezultatele au rămas necunos
cute. O inerțte suverană domneș
te acolo de multă vreme nu în- 
drăznim s-o tulburăm».

CUGETĂRILE 
TOV. TUDORICĂ
despre H. P. Bengescu

„Uneia dintre aceste poezii st 
fac ecoul unei trlsteti calme, re
semnate, cu rare zvîcniri dc re
voltă în fața unui destin implaca
bil și a scurgerii inevitabile a 
timpului, care macină totul : tine
rețe, vitalitate, nădejdi...”

(..Sc știe că in ultimii ani de 
viafe scriitoarea a suferit de a 
boală grea"),

„Lungimea acestor versuri ar pă
rea obositoare dacii n-ar exista " 
densitate a emoției, dacă n-ar fi 
străbătute de un real fior liric, 
avînd măreția unui vulcan care se 
stinge".

..Viziunea cosmică a acestei poe
me (comparațiile împrumută ceva 
din măreția geologicului), ca și 
forța de sugestie a altor versuri 
din Albumul Hortensiei Papadat 
Bengescu, stat tot atitea mtirtuni 
ale talentului liric al scriitoarei”. 
Contemporanul din 25 iunie 1965

MEMENTO
Revista „Flacăra" publică de 

mai multe numere un Momenta 
care în 6 rubrici voiește să infor
meze pe cititori despre noutățile 
săptămînii în materie de televizi
une. tipărituri, teatru, muzică etc. 

cităm din rubrică : 
plastică

„Sala Onești ' H. Catargi : com
poziție, peisaj, portret — volume 
de o arhitectură internă, triumfal 
echilibru de puritate geometrică 
și relief al materiei, culori nobil 
rafinate, o creație care afirmă 
programatic și grav suveranitatea 
rațiunii constructive în pictură.

Sala Onești. Eugen Mihăescu, în 
sala dc alături, la antipodul aces
tei atitudini. încearcă un roman
tism al artificiilor puse să execute 
performanțe de sugestie poetica. 
Dar alămurile Ingeniozității aco
peră coardele sentimentelor...

Sala Maghcru : Wanda Sacliela- 
rie pictează mișcarea cromatică a 
lucrurilor privite ca un carnaval 
de forme, dezarticulate dupfi logi
ca acestei dinamici si după emo
ția acestei candori. Dar, prin abuz 
de insistență, procedeele devin 
auiomatisme vizuale, expresivi
tatea se subțiază.

Sala Magheru : Ion Pană — un 
puternic temperament artistic in 
patul procustian al picturii deco
rative simbolistica”.

Formulările sint de o sfîntd și 
rechc ingeniozitate gratuită, ne- 
înștare să acopere alămurile suji- 
cienței.

Si pentru ca aă nu lăsăm citito
rul in necunoștință de cauză in 
alte domenii, cităm din rubrica 
Discuri :

• Alexandru lmrc conduce șt in- 
drumează o orchestră de marc 
vogă. Ascultind acest disc (EDC- 
57d) putem constata o diversitate 
interpretativă. Dar diversitate nti 
înseamnă lipsa unui stil propriu. 
Pe acesta însă îl recunoaștem mai 
greu la „Electrecord".

Panseurile de la rubrica Teatru 
sînt delicioase. Vi le redăm .■

„Stagiune estfuald. Timid (poate 
și datorită... condițiilor meteoro

logice) a Început stagiunea esti
vală. Din păcate și fn acest an, 
tn ciuda existenței unor grădini 
propice, repertoriul estival (dacă 
se poate numai repertoriu) e în
cropit la intimplare, cu piese din 
programul obișnuit al teatrului. 
Proverbul vechi c valabil în ca
zul de față : bunul gospodar ișl 
face iarna... repertoriul estival.

Litoral. Fără a prezenta un in
teres cu totul deosebit, programul 
teatral de pe litoral e susținut în 
această perioadă de Teatrul de 
stat din Constanța — activ prin 
numeroasele sale secții (proză, 
estradă, operă, păpuși).

Se caută un mincinos — come
die (despre care v-am mal rela
tat) cu unele bune intenții sati
rice. Spectacolul bucureștean, al- 
ternind comicul buf cu grotescul, 
reușește să stîrnească in general 
veselia spectatorilor, in ciudu 
unor inegalități artistice. Debut 
regizoral : actorul Cornel Gîrbea 
(teatrul „Barbu Delavrancea").

lfigenia în Taurida de Goethe 
— in admirabila versiune româ
nească a lut Al. Philippida — c 
prezentată de Teatrul de stat din 
Bacău. La capitolul „îndrăzneli” 
notăm Inițiativa t'nărulul actor 1. 
Buleandră care a înscenat spec
tacolul (jucînd șl un rol princi
pal). Protagonista (îjlgenla) ■ Kittl 
Stroescu".

Cum autorul acestor rindurl e 
anonim, nu ne rămîne decît xă 
felicităm întreaga redacție pentru 
strălucitele comnune**

I. Murețanu



OBIECTIVELE Șl MENIREA 

EDUCATIVĂ

A CRITICII LITERARE

PERSPECTIVELE

ISTORIEI LITERARE
Este, pentru toată lumea, 

evident că rolul criticii lite
rare a crescut sensibil în ulti
ma vreme odată cu procesul 
accentuării caracterului ei 
științific, odată cu încadrarea 
ei suplă și consecventă în 
concepția marxist-leninistă.

Critica literară a încetat, 
mai cu seamă, să poarte vest- 
mîntul îngust al tehnicității, 
tinde să nu se prezinte 
ca o operă de strictă specia
litate, prețioasă și erudită, 
smulsă dinamicii valorilor li
terare înrădăcinate în viață.

Nu e lipsit de interes, toc
mai pentru a determina indis
cutabila superioritate calita
tivă a criticii actuale, să rea
mintim principalele modali
tăți ale acesteia în trecut din
tre care unele mai viază încă 
în anume sectoare ale mișcă
rii literare mondiale.

După cum se știe, apariția 
istorică a teoriei și criticii li
terare s-a situat în momentul 
în care după o abundentă 
producție artistică s-a simțit 
nevoia înregistrării și valori
ficării ei. Așa s-n întîmplat 
în toate perioadele istoriei li
terare universale începînd cu 
Aristot, care și-a exprimat 
opiniile critice și renumitele 
lui generalizări teoretice după 
glorioasele epoci în care s-a 
dezvoltat epopeea homerică, 
lirica grecească și strălucita 
tragedie clasică.

Îndeletnicirea critică a apă
rut deci, în fond, ca un epi
fenomen și menirea ei a fost 
să constate și să prețuiascu 
valori mai dinainte elaborate. 
De aci impresia care s-a pre
lungit pină astăzi șt pe care 
atîți scriitori nemulțumiți au 
exploatat-o cu malițiozitate, 
după care critica este echiva
lentă unei activități secun
dare cu caracter de inventar 
și verdict.

In cuprinsul acestei con
cepții a apărut apoi, mai tir- 
ziu. în secolul trecut, forma 
liminară a impresionismalni 
care reducea actul critic In 
descrierea literaturizată n opă
rii ca expresie a stricte’ 
subiectitiftW a rerreîdtorulfa 
Critica înceta astfel, in acel 
moment, de a ’nai 'xbrota 
și devenea (iteraturd beletris
tică, fără atributele ei iniția
le : obiectivitatea și aprecrr- 
rea. dv.pă criterii cel puțin re
lativ general-valabile. A mai 
apărut, și opinia aceasta ■ fost 
reprezentată și la noi. o mo
dalitate a criticii după care 
menirea acesteia era sfi creeze 
„puncte de vedere noi în ra
port cu opera". formulă foarte 
interesantă sub unghi cultu
ral. dar care se depărta de o- 
biectul propriu-sis ai cercetă
rii — cartea scriitorului.

Pozitivismul și naturalism a’ 
secolului trecut au împac 
apoi, o lărgire și adîncire a- 
preciabilu a conceptului nos
tru și ne-am aflat astfel fn 
fața criticii literare explica- 
tive, mai întîi psihologice cu 
Saint-Beuve, apoi sociologice 
și biologice cu Taine și Brv- 
netiere. E limpede că o nouă 
treaptă fusese astfel atinsă in 
clipa în care, depășind»-se 
descrierea și valorificarea, s-a 
ajuns la cercetarea condițiilor 
și cauzelor. Atunci abia a 
apărut „critica științifică" sub 
forma ei sociologizant-bvr- 
gheză.

Procesul nu s-a încheia’ 
însă decit atunci ci nd ..expli
cația*' a dobîndit structura ei 
cea mal profundă și moi exac
tă, și aceasta s-a datorat 
după cum se știe, materiii£:s- 
mului dialectic și istoric.

în 1928, G. Ibrăileanu scria: 
„Critica literară. ața cum »-n 
constituit de 100 de ani în
coace, este un tot. Critica es
tetică, critica psihologică, cri
tica științifică etc xlnt părțile 

acestui tot. Critica literara 
cină privește opera din toate 
punctele de vedere este com
pletă". La această succintă și 
pregnantă caracterizare nu 
trebuie remaniată decit o sin
gură expresie și anume „cri
tica științifică" pe care ur
mează s-o atribuim nu numai 
unui aspect al criticii, ci to
tului care cuprinde ansamblul 
laturilor amintite.

Critica noastră e, prin ur
mare. o „critica completă" 
cure folosește deopotrivă — 
ca metode — descrierea, valo
rificarea și explicarea, cu ob
servația că toate aceste mo
dalități stnt strtns împletite 
între ele și că trebuie con
cepute metodologic, ca o «ui
tate organică de unde purced» 
apoi îndrumarea scrii tarile» 
și cititorilor.

Să ne întrebăm acnoi twrr 
este răsfrtngerea generală 
publică a n«ei astfel de cri
tici, In ce măsură servește eu 
înaintarea societății contem
porane, cu ce contribuie ea ta 
progresul social-cultural al 
epocii ?

Încadrată frontalhi ideolo
gic al rrewiii noastre, critici 
literară a devenit — in mod 
firesc — un factor al propăși
rii generale. Descriind pe larg 
și in adincime operele indivi
duale care reflectă dialectica 
sociala a realității actuale, 
critica popularizează aspec
tele cardinale ale momentu
lui nostru istoric, mișcarea 
lui revoluționară fit plin mers. 
cuprinzi nd — cu perspire - 
citate — viața ce-o înconjoară 
n ara In ic din toate părțile.

Fără a părăsi biblioteca p? 
care totuși se sprijină, critica 
extrage — in primul rind — 
ideile sale din lumea ce pal
pită in juru-i $i se întreabă 
mereu dacă scriitorul despre 
care vorbește t-a prins sensul 
șt finalitatea. S-a luat, cu 
drept cuvfflt. poziție împotri
va descriptivismului, dar lu
crurile nu trebuie exagerate. 
Critica nu se poate dispensa 
de ;n fățișa rea sugestivă & 
faptelor re almtaiew conți""- 
ta! auri rărti. dar ea •« tre
buie .<a 'nsisfe • ta •» -
re:e >• area**»

Dezbaterea t ronr -
natului oferă mîieii pnleyuf 
de a discuta pmMeme** taea- 
logiee de ba-n ale curtUa- si a 
deveni astfel un inrfrumăfo» 
inteligent și «tractir al mase
lor de cititori. In areaita direr- 
ție. Critica dm*ie «st-el ke 
factor al educației tdeologu-r 
pe materialul Ft« cl «cnsul 
împrumutat rar*
viază artistic

Cercetarea ideologică impli
cată întreprinderii entire t- 
tinge mai multe scopun de
odată Ea informează anrpre 
actualității, o comentează de 
pe poziții partinice. 
examenului public proMe-rtr 
ce l-au preocupa! pe •r-'or 
apreciind importa ița si sew- 
nifirația lor. gradul lor de ac
tualitate. fnsflrșit rubHataxs ■■ 
larg originalitatea de cauțîa * 
a literaturii woastrr a^tr* _ 
pom ne, fapt funda meu tel as*i- 
pra căruia rom insista

Pentru a surprinde areas*'' 
originalitate, cercetarea 
sine", adică studiul critic loca
lizat exclusiv la arta artue1- 
Zui, nu satisface In mod abso
lut. £ urce sa ră .pi«rr« pro
cedeului comparativ gr iu ea-’ 
se situează in cortiaxit prezen
tul cu trecutul, conform rfu 
lecticii sociale. Fl rd ■ emite 
slope ne si înfierări ot*ro«i> 
criticul r< reliefa fi acer*- 
luat conținutul ideologic ■ 
operei, datorita acestei mrteri? 
comparative

Se intriege ră toaie strada - 
«file ror duce, piuă Îs urmă 
la întărirea coMtejc saea- 
liste a maselor de riWori pe 

care critica le ajuta ta-ri lă
murească dificultățile ți să 
pătrundă in miezul scrierilor 
pe care le analizează.

Tinzind însă spre o „critică 
completă", așa cum observam 
mai sus, criticii h rerine mi
siunea să convingă pe cititor 
că „vestmîntul~ artistic des
pre care vorbește, nu alcă
tuiește o formă secundară a- 
dăugită peste corpat idetfor. 
ci exprimă — îs ousdal cel 
mai șugeslir <o»tcr«t — fi
nalitatea
De aceea di.rc părerea noas
tră. eomentesad m
trebui-’ sepsrat de reî iteoio- 
gtc. ;; .nuc- la sjîrrtfal 
t’OWP.rv: ’ rrfci «seaize âb-
* lactee. ei ni ■« i
-’Tgexic -re •terra p ■«■-

: etica as site.
blem i •xcii*_--r< c;e -s - 

Z'^. — Z. crf^7
<1 ete se -eje^â ta ■n<ag»a*a« 
cimțiE’xJî/- ;• ir forfae. la - 
zuntea șantan: z es -^4-?» ta
luri deoda:â

Apr-ne-iu fiteîMv 
însd de Ic gysi ri t"t mufe err- 
nle ia cer? acesta r — ce 
-tai multe — i- .rtg**4
criticii mo-âserc. zaiirc-ra 'vi 
e sscTMra >: vb*’ga:c^-r. Gvj- 
tul frcz.jt^ educa;. <
experzen;- -iîcrufd n crffeVd 
a eritir-Aui ’ Uera eal'trzr* 
de a ikic «augrâ-n v urr 
ofidtr —Ap-voe»-e« 

:pere.
Tarea r:’’ a «gz-vilo» « c 
Grrgfne.tî/ , for. anxlîra acu
zat* a if -crrrelz'r. rrcuuua- 
*ua 010*1 vâr*; ;ac*Ti- su-
btaetui.*:. «urpn-.derea -neW- 
aiel srdijîlo — -.z:e aciu- 
prilejur c—y.eczi
tul n lâm’Tera rrrerie» 
a maselor de cititori

La acest pwssct. t*e‘3w-e »c- 
greșit adăugare n o sită ob
servație. Dvpr. r«MH« consta
tam. întrunt yustu- -e poate 
înșela uneon, e •ecesare a 
verificare a ?. pe e’r» ru ’ 
aiiwe pr,-. . UM-e • exar-
^enla l’îcr;-c r r~ >■ . ■ R- 
Citit», .’s i-.r - ț-c-- —

CT- i-twr-Ri d -4d

ctt»e- ■
rUE. -*•<

ZCriT»- 1 ■. 1 • r ’ w? *

•emtj* . ci’*.: -:
■uut» t - • *Y”
*uasi'e fl :* r-
CWMc -* ; a k j-7 41-er-
tuvr*: ur rr.-- ■**
mle»-*»c au - -

'lrrtă A-x . i r t
• uma- ’ei- i igii s1./* 
,wwt--. rece —-cteLe it r.mer 
«t»i ie ăr r*.*r*-d —

t«#a* utas-x e i
Jrvr» • >ec_r-1 vr-mam. âr 
muit* on >z~ xi'.r. ■■ ■ «dr* 
Se bc-tx-vf- - ru-r “dn* 
■ture u-y
ra sea-r-i ci
deut:»-'-* f ri

r-, r
critic-- r '< vi t-t aoez.' 
fif .jz c. ie ru.lae. i
« ci?-”, r -L • x wr-m
d Mra.r»e roam dou^a raze
**-«*■ ■i.'-ezasur •bt-. imv

Acad. AL. DIMA

rtammau. • aoar o^aowu 
.rooO' «•» caca tact»*
ptM ms: Mrr dtau
• * ctje —• ••

mariJM «• • ~ pe X -

T Vtam~ O

r^zrsi ■ie cer-. rieviTe <! ar- 
«îirr cm*? iz. □ec-ur=2 vre-

. vzi'-.ee de rretn-
• rfeso-r a szoretUTii tolerare
• mdi u Li ■" o nootta s: firi por-
z»rta nrv-i r aceea
că î . ijmiLl popurwui. In ■- 
âtit ita toc lismini. toate bo-

igiriT i îlr ale treculu- 
-5Idc pregnant aderă- 

-x^ie "■J-rwtr’iț* y scmniGcutii 
*a€ z^erelor dacicilor, sta oi- 

-ta • șusta și judicioasă ie- 
.-srMaar» a valorilor In cu- 
•TEixraa tmută la inlilnirea 
ranter nai dar de partid și de 
<te en Mmrz de cultura «i 

teaiășul Nicolae Oau- 
mca arflin că ..de-a lungul 
tMparilar. cei mai buni oa- 
mem de esdturâ ți artă au ex- 
prttei realitatea vremii lor, 
au fort de partea poporului, 
pe care l-au ajutat șl insufle-

*« lupta pentru o viata 
urii bună, pentru progres so
li’- subliniind in continuare 

-întregul nostru popor da 
o îonitâ apreciere operelor de 
•. —îoare ale lui Eminescu, Ca- 
-^e Me. Alecsandn. Bolinti- 

Cosbuc Sadoveanu, 
RE-or—-'i; Gog a Gn por eseu.
Er.e.- j. Brincuși și alții, care 
restituie r « numai o bogă
ție . culturii noastre natio
ns ie. dar au devenit și un bun 

culturii universale, contri
buind la ridicarea prestigiului 
pxlriei peste hotare .

Valorificarea moștenirii li- 
îst*!-' »-a desfășurat, la noi. 
p* dcejă own coordonate. Pri- 
tei • 0te=tituie editarea pro-

- -operelor scriitori- 
W A doua o reprezintă
- rrzrsâSrea ideologico-este- 

*:c* ■ opere, realizată
«ir? p -?V.t =țs.:dii introducti- 

•*' L-" î}+ czcbl^n^i.’ diferite.
i -«An și memo 

« pmiJr di ansamblu 
lesne că larga ac- 

de fi ta re a moște-
-*ru hTcrare ■ cunoacut o creș
tere reotteaÎL calitativă și 
csnZiLatiră. in mate sectoarele 
De ta wle harrări inițiale 
“»Tiftrte s-a sjum la lucrări 

sotode. reprezenta- 
•rrr TieptaL *-a acumulat o 
eipmraii bogată. s-au eluci
dat mata probtafne de metodă 
s mterpretare mai puțin clare, 
i-au adoptat noi formule de 
2me!*ufa<!e «i expunere, s-a 
Lărgit necontenit aria cercetă- 
"■tar eopvtfirindu-sc «preaoe 

-■ Larraz Or Trecut.
- - sen tei t« ir ce suit 
« z^srarme taft — otrortM

b om ■ teMlil lor
la vtteruiai *hst.

xax. t» z= âaenwl rnone'. ă- 
U-rarr rmltiple oeo-
teta' te MBavtater Vakanfl-

i

rrwetenini literare tre- 
bu*e ta se ridice la mveiul ge- 
z*e.a. act:.;iâtu ștnnț:fler 
d:n ’.w_a noa.‘’.7> In .Proiectul 
oe DirectT-.-e aib Cocxgrt=>ul—i 
ai ÎV-iea al Pa-txfuhzi Mur.- 
ci’.«v*c Romăr. cu pn\ire ta 
dmcftxTi econom. mț*;- 
za» ia prrtaada 1W-
** arată rl uAlii lAtama eeo- 
nocv.iei f. culturii ir. peryzsda 
anilor IMS—19TB irapune »•.- 
TeesifwataM ș« coartr ex *te?;- 
care a mre.alici cereetâm șn- 
tafifier". Ccncocmten: cu cele
lalte ramuri ale științei româ
nești. taiința bterară. deci im- 
pBeit istoria literara, e Ae- 
mată să-«i sporească ritmul 
de activitate, «ă lărgească ne
contenit ana investigaților în 
petrunoaiul literaturii clasice, 
pentru a oferi maselor de ci
titori. tinerilor studioși- spe
cialiștilor lot ceea ce repre
zintă valoare autentică in o- 
perele înaintașilor Dacă arun
căm o scurtă privire retros
pectivă. constatăm că s-au ob
ținut succese prestigioase in 
această direcție, dar că mai 
sint și multe de făcut, intr-un I 

ritm mai intens. De pildă, se 
desfășoară prea lent munca 
de elaborare a tratatului în 
cinci volume de Istoria lite
raturii române", sc întîrzie 
încă tipărirea unor ediții com
plete din opera unor mari scri
itori clasici ca Ion Heîiade- 
Rădulescu, B. B. Hasdeu, Al. 
Macedonski G. Coșbuc, O. 
Goga. Daca pînă acLim s-au 
efectuat și se efectuează în 
continuare monografii exha
ustive asupra scriitorilor din 
trecut, în viitorul apropiat c 
necesar să se treacă la alcătu
irea unor ample studii de sin
teză. privitoare la diferitele 
perioade de dezvoltare a lite
raturii române, la principalele 
ei curente literare, la evoluția 
unor genuri și specii literare 
de-a lungul timpului, precum 
și la alcătuirea unor studii de 
literatură comparată, de pre
cizare a raporturilor dintre li
teratura română și alte litera
turi. a unor studii bibliogra
fice complete asupra periodi
celor din trecut, instrumente 
de lucru absolut indispensa
bile.

In Proiectul de Directive se 
arată că. pc lingă intensifica
rea cercetării științifice, în pe
rioada anilor 1966—1970 se im
pune și continua ridicare a ni
velului calitativ ai acestei cer
cetări. Știința nostră literară 
este chemată și ea să se per
fecționeze, să urce la nivelul

șînnțw modeme Aceasta to-
ra cercetar:!’? de isto

rie literari treouie xi evita 
jflmviKatiita- lipM de apro- 
ftetero. [sxioteta te i n vesti - 
Cate p ifltergrotev rud.mfn- 
tare. In li___ teea literară,
•rrental tntete ta cacta deo
potrivă pe entitate, pe intec- 
talmora ntxnuhu și «p-z-nrea 
iwM-teior jFriamf dar și 
pe eofitate. pe rteeerea mve- 
hihn O cond.ție e-
sefltiaM ■ aii^drta unui su- 
pertar nivri calitativ in cerce
tarea literara este seriozitatea 
miiEeiL Exegetul literar are 
datoria să elaboreze lucrări de 
mare ne«"niate profe
sională. de înaltă probitate 
știinptira Studiile de istorie 
literară alcătuite ..după ure- 
cbe~. fără o cunoaștere apro
fundată. temeinică a sitrseScr 
directe. «Int sortite eșecului 
In cuvintareg ținută la tntil- 
nirea conducătorilor de partid 
și de stat cu oamenii de cul
tură și artă, tovarășul Nicolae 
C ea u șea cu dădea un sugestiv 

citat din Leonardo da Vinci, 
arâtînd că „aceia care pot 
merge la izvor, nu trebuie să 
meargă la ulcior". în cerceta
rea istorico-literară, a merge 
Ia izvor înseamnă a depune o 
muncă de calitate, a lucra cu 
cea mai bună materie prima, 
a folosi cele mai indicate me
tode.

O altă condiție esențială a 
asigurării unui înalt nivel ca
litativ in cercetarea literară 
este cunoașterea. în spirit cri
tic, a tot ceea ce s-a realizat 
și se realizează valoros în cul
tura universală Istoricul lite
rar care va fi la curent cu 
dezvoltarea științei literare 
din alte țari, îndeosebi din a- 
celra cu o veche și bogată cul
tură, ve fi în măsură să reali
zeze și el lucrări de înalt ni
vel știîhtific. „Cunoașterea a 
tot ce este mai bun în cultura 
universală. — spunea tovară
șul Nicolee Ceausescu. în cu- 
vîntarea amintită — contac
tul direct dintre oamenii de 
cultură și artă, schimbul de 
valori culturale create de di
ferite popoard, contribuie la o 
mal bună cunoaștere culturală. J 
Ia dezvoltarea fiecărei culturi 
naționale și, în același timp, ) 
la îmbogățirea patrimoniului . 
universal ai culturii44. însă 
schimbul larg de valori cultu- I 
rale, adăuga tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. „nu presupune ati
tudinea necritică față de tot 
ce vine din străinătate ; dim
potrivă. acest schimb impune 
a avea păreri proprii asupra i 
oricăror opere de artă“. A?n 
dar. fiecare cercetător literar 
e chemat sâ-și dezvolte simțul 
critic, obiectivitatea științifică, 
ta emită judecăți de valoare 
corespunzătoare modului sSu 
propriu de a glndi

Atit în preluarea patrimo
niului literaturii naționale, 
ci» șl in schimbul de valori i 
spirituale cu alte tari, exege
tul literar trebuie să dea do
vadă permanent de o clară fer
mitate ideologică, aplicînd în 
practica muncii sale, in mod 
conispcvant principiile estFti- , 
cil marxi«t-lenlniste. Ie acest 
feL va putea. în actul critic, 
sl disocieze atent nuanțele, 
să descifreze exact sensurile 
ți semnificațiile unei opere li
terare. să stabilească judicios 
raporturile intime. cauzale 
dintre această operă și biogra
fia scriitorului, pe de o parte, 
ri trăsăturile complexe ale 
epocii in care opera respectivă 
a fost creați, pe de altfi parte. 
Fermitatea Ideologică, situarea 
consecventă pe pozițiile esteti
cii marxist-leniniste îl ajută 
pe exegetul literar sa între
prindă o fină annlita la obiect, 
să realizeze o justă Ierarhizare 
i valorilor, să delimiteze în 
spiritul adevărului concret- 
istoric ceea ce este autentic, 
interesant, superior realizat 
artisticește, de ceea ce e tri
butar unor puncte de vedere 
infirmate de evoluția realită
ților social-umane Aceasta I 

mai aleg in cazul unor mari 
personalității creatoare dintre 
cele doua războaie mondiale, 
atît scriitori cît și critici $i 
istorici literari, cu un profil 
contradictoriu. Cercetătorul 
literar care are o fermă atitu
dine ideologico-estetică e da
tor să revele pregnant boga
tele și înaltele valențe artisti
ce din opera acestor creatori, 
dar și să precizeze limitele vi
ziunii lor. să afle și să indice 
cauzele care le-au determinat, 
procedînd cu echilibru, cu 
pondere, cu obiectivitate știin
țifică. fără a face însă concesii 
atît apologetismului cît și mi
nimalizării. în articolul suges
tiv intitulat „Intre iconoclasm 
și idolatrie", publicat în „Scîn- 
teia" din 10 iunie a.c.. criticul 
Gh. Strola erăte. pe. bună 
dreptate, ca nu se poate cre
iona un portret spiritual al lui 
Eugen Ldvinescu, de pildă. 
,.fâră analizarea temeinică a 
laturilor sociologice și estetico- 
ideologice ale operei acestuia. 
Critica lui Lovinescu nu poate 
fi detașată de edificiul unitar 
al unei opere în care judecă
țile critice erau întotdeauna 
struciurate pe o anumită con
cepție sociologică și estetici. 
Altfel cum poate fi înțeleasă 
pledoaria insistentă a lui Lo- 
vinescu pentru o literatură ur
bană, minimalizînd tematica 
rurală, fără să clarificăm sen
surile sociologiei sale neolibe- 
rale, pe baza cărora se exalta 
civilizația orășenească burghe
ză cosmopolită șl se considera 
anacronism istoric, tot ce pro
venea din lumea satului?*4 A- 
naliza atentă, obiectivă, fun
damentată științific, e nece
sară și în cazul altor persona
lități de frunte ale literaturii 
noastre dintr' cele două răz
boaie. in opera cărora se con
figurează puncte de vedere 
contrare. în conturarea justă 
a profilului acestor persona
lități e necesară o buna cu
noaștere și aplicare a princi
piilor estetice marxist-leni- 
niste.

Asemeni celoralte științe, 
care contribuie efectiv, prac
tic la dezvoltarea economiei 
naționale în perioada 196G— 
1970 și la valorificarea surse
lor energetice și electrificarea 
țării în perioada 1866—1975, 
știința literară poate avea o 
contribuție importantă la rea
lizarea acestor mărețe planuri 
de perspecti- menite să 
transforme din re In ce mai 
frumos fata României socia
liste. Reliefihd sensurile so- 
clal-umane și artistice majore 
ale operelor clasicilor, istoria 
literară luminează cele mai 
nobile tradiții de iuptă ale po
porului roman pentru o viață 
mai bună, pentru progres so
cial. educă masele de cititori 
în spiritul acestor tradiții, le 
însuflețește în munca lor con
structivă, contribuie la dezvol
tarea și consolidarea demnită
ții naționale, a patriotismului 
și dragostei de popor. .

TEODOR VlRGOUCI
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ION BOP

Lauda, patriei
Să-mi fie jenă de voi, bunii mei paznici, 
Să mă rușinez de cămașa mea zilnică ?
Harnic-albastru e ochiul mărit într-o urmă de 

cal, 
Neabătut copacul cu laturile lui de vreme, 
Vrednică flacăra focului lingă noapte : 
Sufletul meu nu va scăpa de razia hotârită. 
Stau aici, între încrezătoarele voastre pariuri — 
Intre voi, ce sînteți cînd aer, cind pomint, 
Cînd mineri, cînd cărbune, 
Cind spice, cind secerâtori,
Voi, ce-mi strigați singele sub steme,
Voi, ce știți atit de adine tăcea, 
Să se-audâ, prin lume cînd trec, 
Stelele apropiate.
Să fie ai mei ochii aceștia
Prin care lucrurile se varsă-n lucruri ?
Niciodată nu pling, numai cite-un izvor mă 

găsește 
Ușă spre lume, din țara 
mult bogată in sare,
Miinile de mi le-așez îndelung pe o piatră, 
Straturi devin, peste care 
Straturi mereu se depun.
Și totuși, clipă de clipă mă simt curgind, 
Sunete isc, trecind, de pretutindeni.
Să fiu eu nisipul ? Oricum,
Clepsidra-i nemuritoare.

ADRIAN PĂUNESCU

Trietene
Prietene, tovarășe, oglinda mea,
Omule viu de la acest meridian, 
Ascultă-mâ acum cînd se dezlănțuie 
Sălbatic greierii sub cerul dunărean.

Și dă-mi auzul tău pentru cuvintele mele,
Și gindurile tale, să le dau impuls,
Un cintec pentru patrie să spună împreuna 
Și cel din care este smuls
Și-acela ce l-a smuls.

O margine sublimă a soarelui ni-i patria, 
Un peisaj durabil de zbor și minereu, 
Pentru recolta repetată a cimpurilor ei 
Fintîna izvorăște nori mereu.

Aici visam, în veghea cetăților de foc
In care fierb și fonta și oțelul și
In care conștiințele noi se nasc 
Ca frunți ale țârii

ț Sub zorii de zi.

Avem de-ndeplinit aici o laudă, 
In care secolele se râsfrîng 
Prin viața noastră lăudînd 
Izvorul patriei, adine.

Să-i spunem un cintec al inimii noastre. 
Știut de singe pe dinafară,
Atita timp cit într-o sărbătoare rară 
Ne naște țara noastră, 
Naștem în cosmos țară.

ANA BLANDIANA

Imn pentru 
certitudine
Oh, cețurile au culori diverse — 
Tragice cețuri gri, cețuri plăcute, roz, 
Cețuri de cimp fertile, cu averse, 
Cețuri de praf, cețuri alcool, cețuri moloz. 
Lama pumnalelor se-ndoaie-n vată, 
Privirile prin ceață, boante, cad, 
Lumina susură amortizată, 
De lilieci e zborul insultat 
Și-și pierd conturul frunților pe rind. 
Părinții mei s-au destrămat urcind 
înspre credința mea. li văd prin timp : 
Iși duc la subțioară spartul nimb 
Al înțelegerii vieții ca și cum 
Ar duce o mapă cu decorații primite postum, 
O, nu-i mai ispitește nici vinul, nici cucuta, 
in ceață pămîntie i-a-nmormîntat deruta.

Deruta, drama arderii greșite, 
Mă aștepta să cresc, să mă devore, 
Nebănuind câ-n mine-or să palpite 
Definitiv aceste clare ore, 
Nebănuind că pot să cred în ele 
Cu dinții strinși, sub grindină de stele. 
Pot munții cu credința mea să-i mut, 
Dar trebuie să știu câ-n veșnicie 
O sâ-i așez mai limpezi ca-n trecut, 
O să le pun mai dreaptă temelie, 
De aceea îți închin acest poem durut, 
Certitudine, ție.

...Iar ceața, numai cea de pe-nălțimi, 
Acolo unde se numește nori, 
S-o strălucească pașii mei intimi, 
Noaptea, spre zori, uneori... ,

GH. D. VASILE

Triptic argeș an
I

Amiază... Soarele, ciclopic, 
privește-n Argeș prin tufișul de anni. 
O fată trece dincolo prin apă 
și i se-mbată pulpa viorie.

Amiază... Soarele, încins, 
s-aruncă, gol, prin ariniș in Argeș 
ca un rățoi se bălăcește-n apă, 
și clipocește aerul, vocalic.

Barăci au populat Argeșu-n sus 
pin-la izvoare-n lanț multicolor. 
De-atita tinerețe din noile familii 
au răsărit grădini in fața lor.

Și pe șoseaua asfaltată, pală, 
nici in amiaza-ncinsă-n soare nu-șr 
stă locului coloana vertebrală 
a zgomotoasei fugi de „cărăbuși*.

Amiază... Soarele, pe mal, respiră, 
cudoarea-i e-necată in ciment, 
coloana vertebrală se înșiră 
in Marele Imperativ Prezent

II
Noapte pe Argeș. Tinărul șofer 
mințea că e bolnav de insomnie, 
li place lui așa să treacă-n lungul văii 
cu „cărăbușul** in coloană aurie.

Noapte pe Argeș. Tinărul miner 
mințea că e bolnav de insomnie, 
li place lui așa să ducâ-n mină luna 
cu cearcănul de lampă albăstrie.

Noapte pe Argeș. Tinărul benist 
mințea că e bolnav de insomnie.
li place lui așa, să treacă pe prăpastie 
suit în luna munților, tirzie.

Noapte pe Argeș. Munții-ntineriți 
ascultă cînd beton din benă cade 
și palma-și trec pe frunte amintindu-și : 
pe undeva, pe aproape, sint Posade,

De tinerețe molipsiți și munții 
ascultă... Freamăt lung și zgomot vine 
și palma-și trec pe frunte amintindu-și: 
pe undeva, pe-aproape, sint Rovine.

Argeșule, tu, minte ține-le, 
dar nu-s Posadele, nu sint Rovinele, 
că sînt, cu presimțirea altor stele, 
nopțile albe ale țării mele.

E insomnia setei de zidire
tinerilor noștri frumoși, pe muncă regi. 

Sînt meșteri ne-ntrecuți pe șantiere 
și n-au nici două mii de ani întregi.

III
Dimineață.
Trec prin luminișuri, 
căprioarele cu botul umed.
Scînteiazâ iarba, ascuțită 
de copitele de căprioare.

Cerul se deschide deodată, 
mișcă-n codrii agitate pleoape, 
soarele-și răstoarnă tot mercurul 
inundind barăci și brazi și ape.

La ferestre de barăci, ca-n ramă, 
sar copiii să surîdă zilei, 
din izvoare răsărită intră 
noua zi in case și-n familii.

Grădinița de copii pe Argeș 
luminată viu, ca pe machete, 
e-agățată doar pe-un fir de sfoară 
prins și el de vinătul perete.

ERA SOARE Șl OAMENII 
INVADASERĂ ORAȘUL

blocuri turn și lamă, foișoare de 
sticlă șl aluminiu, farurile de zi 
șl de noapte ale orașului alb.

Vechiul centru a rămas intact, 
e ocrotit, cu arhitectura lui strîn- 
să și ascuțită, în dinți de piep
tene. Arhitectură de burg me
dieval, cu țiglă roșie pe muchii 
de piatră, cu porți enorme și fe
restre cocoțate la etaj, grădini 
suspendate, ascunse în ochiuri de 
zid, vitrourl cu sfinți chinuițl de 
culori in despicături ogivale, 
frînte, ca un zbor întrerupt.

Străzile pe care treceam erau 
înguste, cu case lipite, fără curți. 
O stradă e un perete, un șir dc 
geamuri șt de porți. Același 
exemplar multiplicat, de la unu la 
o sută optzeci. In cîteva locuri 
mai atirnau deasupra trotuaru
lui vechile semne ale 
meșteșugărești * tingiri 
de alamă, clici uriașe, cisme 
tablă, pălării și foarfeci de car
ton. O armată de pisici apărea 
șl dispărea în curți, staționînd 
pe olanele zidurilor. Troleibuze 
albastre treceau de la gară spre 
centrul orașului. Alte străzi la
terale duceau spre Schel. De-a- 
colo, serpentinele urcă în munți.

breslelor 
galbene 

de

VIOLETA ZAMFIRESCU

Maturitate
Examen de maturitate, treaptă
A riurilor clocotind spre mare, 
Cer pirguit de iunie, sub care 
Tot sufletul pămintului așteaptă.

Zbor rezolvat in ecuații, foc
Aprins cu inimile de eroi
Scriși pe sămînța îngropată-n noi 
Să crească griul vîrstei cu noroc.

Azi mai râmin cu tinerețea, sparg
Pînâ I sîmbur taina ei de vis, 
Ciocniți paharele, în cimp deschis 
Alegeți fiecare un catarg.

O, voievozi de soare, îndrăzneț 
Veți lumina cu mingiieri de gînd 
Timpla materiei, înfiorind 
Albastrul cerului de Voroneț.

Te duci și tu domnița mea ?... Firesc.. 
Am să cobor la polul verii-acum, 
S-adaug lumii cît mai am din drum, 
Să nu uitati, in voi mă regăsesc.

23 iunie 1963

Spre prim, șoseaua era pustie. 
Soarele se ridicase deasupra mun
ților și zăpada strălucea orbitor. 
In locurile ferite, pe valea Iul 
Carp și pe Canțer ae mai putea 
schia. Mă gindeam că la-ntoar- 
cere voi prinde cîteva zile seni
ne. Uneori, cabanele nu sint a- 
gtomerate, te simți bine oriunde.

De cealaltă parte a serpentinei, 
peisajul era abrupt. Apa săpase 
muntele și pe malul de argilă 
creștea o vegetație abundenta. 
Mal tîrziu, orizontul s-a lărgit cu 
păduri de stejar șt de brad. Un 
funicular transporta seturi de 
butuci deasupra șoselei. Mirosea 
a rășină. Iarba era amestecată 
cu rumeguș și așchii albe de 
lemn.

In satele din apropierea Bra
șovului, bărbați și femei im- 
brăcați in haine dc sărbătoare se 
plimbau pe șosea. In pridvorul 
caselor erau așezate trofee dc 
vînătoare, coarne de cerb și ca
pete împăiate. Erau agățate in 
perete șl dacă bâtsa vintul se 
clătinau. Pădurea cobora în spa
tele caselor. Dincolo de ea în
cepeau munții.

La kilometrul douăzeci, un bă- 
trîn aștepta cursa locală. Ținea 
în mină un coș de răchită și se 
uita de-a lungul drumului. Am 
oprit mașina și am coborît să mă 
desmorțesc.

— Bună ziua, i-am spus omu
lui.

Nu mi-a răspuns. Am început 
să șterg farurile automobilului, 
erau pline de praf.

— Cît să fie ceasul ? m-a-ntre- 
bat.

— Unu.
— Cursa m mai trece pe aici ?
— Trece, cine știe.
— Anul trecut trecea.
— Sînteți din împrejurimi 7
— Din Hundorf.
— Aha.
Am șters și geamurile, și m-am 

așezat in iarba de pe marginea 
drumului.

— Cit e ceasul, m-a-ntrebat iar.
— Unu și cinci.
Stăteam sprijinită de piatra 

kilometrică, cu ochii închiși, și 
soarele ardea puternic. Undeva 
curgea un pîrîu și parcă ascul
tam topindu-se zăpezile în munți. 
L.a capătul pîrtiei de slalom, în 
poiana Ruia, intri cu schiurile 
pe iarbă. Zăpada se păstrează 
tîrziu pe văile cu umbră, dar poți 
schia dezbrăcat, pentru că e 
cald, soarele arde puternic, nu e 
nevoie de Nivea sau Ambra SO- 
lare ; în cîteva zile îți mai ră- 
mîn dinții albi și locurile ferite. 
Dar eu nu mă feream de nimeni. 
Aveam șapte ani atunci și o pe
reche strașnică de bocanci Arl
berg. Schiam tot timpul și dacă 
oboseam rămlneam în poiană, 
îmi agățam schiurile cu vîrful 
in minerul betelor și dormeam 
la soare pe tălpile lor. Și nimă
nui pe lume nu-i păsa mai puțin 
decît mie de nimic.

— Ce vînt vijîie printre răchi- 
țile astea și cum le clatină, spu
se omul de lingă mine și înălță 
capul spre pădure. Cine știe cîte 
suflete sint pe flecare creangă.

Rise.
— Mai glumesc și eu, să trea

că timpul.
Mi se făcuse somn. Primăvara 

mă prinde lenea pămintului. De 
mtini mă prinde și de picioare. 
Dacă mă tai nu curge singe. 
E-un fel de moarte.

— Hai, moșule, l-am chemat p» 
bătrîn.

Am pornit motorul și-am des
chis aparatul de radio. Omul se 
scotoci în buzunar și-mi arăta 
un ceas nichelat.

— Acuma-i unu. Pc celălalt 
post e buletinul de știri.

Am ascultat informații cu pri
vire la alegerile din Basutoland 
șl ultimele știri despre Vietnam. 
Urma un program de valsuri.

— Cum cheamă oamenii moar
tea înainte de vreme, și-o obo
sesc și-o aleargă și nu-i lasă so
rocul ei. Umblă năucă prin lume 
și pierde șirul rînduielflor, ucide 
copilașii de lapte, oamenii buni 
și femeile. După ce lege ? mă-n- 
trebă și se aplecă ușor înainte.

Un om

Era soare și oamenii invadase
ră orașul. Se plimbau pc strada 
principală. Mergeau încet, în- 
ghesuiți, femei și bărbați, copii, 
soldați și fete, bătrini, doamne 
cu căței, studenți, elevi îmbrăcați 
in uniforme. Era un aer vesel de 
mîini și de pălării înălțate, flutu
rate și coborite la loc. O mulți
me pc mii de picioare curgea 
lent printre magazine de alimen
te și drogherii, farmacii, cine
matografe și cofetării, printre 
cirnuți, parizer și parmezan, 
ghete și pantofi dc lac, pilule, 
jlacoane pe parfum și săpun 
Cheia, cuie, nasturi, covrigi, alu
ne și torturi uriașe decorate cu 
jerbe de flori. Toată lumea 
transpira zimbind, gifîind, dină 
din cap pe strada principală. Si 
restul orașului era gol. FALS ! 
Cartea poștală ilustrată cu vechi
le culori șterse de vreme nu mai 
corespunde. Pitorescul Brașovului 
nou e altul, întors, cu oamenii, 
spre luminile sufletești.

ADEVĂRAT I ERA SOARE ?I 
OAMENII INVADASERĂ ORA
ȘUL Am pornit pe strada prin
cipală, împotriva mulțimii. Primii 
pași i-am făcut cu ochit în pă- 
mînt și aiurea, cu precauția a- 
bișnuitd față de privirile scormo
nitoare, priviri de inspectori ge
nerali ale pietonilor din Bucu
rești. Dar nu mă privea nimeni. 
Oamenii treceau în șiruri'drepte, 
umăr la umăr. Nu se țineau de 
mtini, mergeau fără atingeri, cu 
privirile ațintite. Rumoarea stră
zii era apăsarea pasului pe cal- 
darîm șl respirația sutelor de 
trecători. Nimeni nu vorbea. O 
mare armată liniștită plimb in- 
du-se. Oamenii mergeau cu un 
scop, nu știu cum. cu ținte la 
un capăt și altul al străzii. înain
tam încet, împotriva lor, privin- 
du-l, înălțtnd capul spre privi
rile lor înalte. Călcam dreaptă și 
ușoară cu capul sus. Am depă
șit șiruri de oameni, alte șiruri, 
apoi ultimul șir, le-am văzut 
umerii și ochii, ți-avoi, dintr-o 
dată, soarele. La capătul străzii 
am văzut soarele, pentru Că mer
geam și eu dreaptă, cu capul sus, 
am vă2Ut Createle munților aco
perite cu zăpadă și zborul de 
primăvară, clocotul uriaș al pă
sărilor peste foișoarele de sticlă, 
peste turnurile orașului, peste 
mersul liniștit al omului cu capul 
înălfat.

LASZLOFFY ALADAR

Fluier in amurg
Un fluier pocea munților a tulburat 
Cu fluierul amurgu-a fost intimpinat.
Și prin urechea văilor un glas acum, 
pe riu, prin umbră, pin-la vară-si face drum.

Se-aude glasul lui puternic, și cintind, 
ca pasărea, peste căruțe trece, sus.
Cu sate se-ntretaie : cine-a cunoscut 
povesti, de mic copil, pe ginduri cade dus.

Se-oprește pe-o mașină cintecu-i sonor, 
cu iz de iarbă parcă-adie din motor;
și pe cărbunii minerali a poposit, 
moi moale, surd, peste cimpoiul adormit.

Apune și răsare iarăși peste munți, 
cu seora-n dîmburi, și prin piețe, fericit 
de forța bărbăteasca-a miilor de ani 
ce-n șuieratul lui din nou s-a auzit.

Femeia-și face patul cit e incă zi, 
cit stelele nu-ncep pe boltâ-a răsări.
In ea de ani și de decenii a purtat 
izvorul poeziei reîmprospătat.

Ea poartă-n degete atitea melodii, 
și fluierul străvechi în brațul ei l-a prins 
și din uitate cintece, furtuni mai noi, 
prin singe circulîndu-i Iute, s-au aprins.

Un om ridică țevi — și caii adăpind, 
se naște, pinâ la nâmiaz, in el un gind, 
măcar cit preț de-un semn, de-un chiot, de-un 

suspin, 
să-și urce sufletul spre univers, mai plin.

Astfel, în orice seară, șuieră mereu, 
sâ iși trimitâ-n cerul rece, printre brazi, 
pe firul aburit al răsuflării lui 
căldura omenească-a epocii de azi.

Ir românește de Grigore HAGIU

Marea singurătate a cimpiei. 
Soarele. întinderile pustii, roti
toare, somaul alb al pdmlntului-

Trebuie mari gesturi care să a- 
capere spațial, explozii de bra
țe In aer, mișcări (Ișnite ca jocu
rile de apă, arcuite fi sclipitoare. 
Si vorbă colorate ca mingile de 
ceueiae, elastice fi fără intoar- 
crri, coride roșii de cuvinte cu- 
tretrrlBd rdzduhwl. trosnind ft 
«e dpi riad ca smeiete năprasnica 
peste bărăganc.

Srdieem de citea timp la mar- 
ștm orașwiai. Așteptam. Circu
lația se fatefâse. străzile la
terale ale eartiemlai muncitoresc, 
sute de echieole pătnadenu la 
J»a«a. Valul de mațini fi de mo
toc ielele trecea ia ordine, n-am. 
auzit mei iritate da așteptare. la 
tMiea bărbații pdraaa preocupați. 
MașiniLe area pUue de copii, de 
frwei calme. «experta» Joase, și
ruri de iamflii pocăita la plim
barea damtaicuU. la lumina lim
pede a zilei am pricit brațele 
băritaților prinse da volan. lz-cm 
zărit o clipă mtimle norma, 
muncite. uiBmle pe care mai tir- 
ztu le-am rim printre pahare 
de cristal, pe fețala de maaă 
imaculate ale localurilor publi
ce. pe umerti femeilor. așezate 
pa geauacki ev degetele răsfira
te eu foi as «nației trecuta In 
palmă. Cu urme dc ulei indus
trial și dc cu toca mioane. de trac
toare romAaești, de tone de ci
ment. de struuguri fi de rul
menți.

Intre mu «ți, oamenii cresc 
drepți, ca stejarii, eu fruct ea 
rotită spre soare. Spațiile sint 
striase, Mfor ae acoperit, orizon
tul închis, mișcările puține fi a- 
dunate, vorbele cumpătate, colo
rate de umbră fi lumină. de alb 
și negru, trecut fa portul națio- 
■el, fa priviri și-n cintece. E o 
tăcere a muntelui fi-a pietrei, o 
uimită întoarcere spre sine, spre 
culorile sufletești.

Stăteam de citea timp Ia mar
ginea orașului, ațteptînd, cu o 
ciudată ImpăcaTt lăuntrică. Pri
veam firul da vehieole care tre
cea pe șosea. Priceam miinile 
mart ale bărbaților, încheieturile 
lor noduroase, pumnii smulși. 
Priceam și, de mult, fără (mpo- 
tririre, mi cucerise ca o dimi
neață de oară, nutrea liniște a 
oamenilor puternici.

Eminescu f
Ja, ein Schriftsteller

— Ingineurin ? mă întrebă 
bărbatul cu. ochelari din fața 
mea, ațintindu-mă cu un deget.

— Nain. Nu. Sînt într-o docu
mentare literară pentru revista 
„Luceafărul”.

— Ah, so, Literatur.
— Ja. Literatur. „Luceafărul”. 

Mihai Eminescu.
— Eminescu l Ja, ein Schrlft- 

steller.
— Da. Un poet. Cel mai mare 

poet.
Ridică paharul de bere, ciocni 

și spuse răspicat:
— Nein ! Cel mai mare poet 

este poporul dumneavoastră. Das 
rumănische Volk. Revin aci după 
cinci ani și sînt înmărmurit. To
tul este grandios. Alles ist fahel- 
haft I Aveți o industrie puterni
ci. Dte Schwerindustrie,

— Desigur, avem o industrie 
puternică. Dar nu numai alit. 
Am arătat cu mina în jurul meu.

— Ah, so, Menschen. Oameni. 
Aveți oameni.

— Da. Avem oameni. Asta c cel 
mai important.

Am început să mănînc. Muș
chiul de vacă era excelent, înmu
iat în unt, combinat cu legume 
fi cartofi aurii. încăperea restau
rantului era plină. Cîtva timp am 
ascultat clinchetul paharelor cioc
nite, șl zgomotul metalic al taci- 
murilor. Ospătarii, foarte tineri, 
sa mișcau cu agilitate, unduind, 
printre mese : slalom special pc 
ptrfia roșie de pluș a covorului. 
In placări șl întoarceri, în toate 
mișcările, era un ritual care mă 
fascina.

La cafea, zgomotele au încetat. 
De pretutindeni, în fumul de ți- 
^ră, sa ridica înăbușită forfota

„...Se creează condijii 
j pentru ridicarea continuă 
I a nivelului de trai, în 

primul rînd prin Crește
rea veniturilor legate ne
mijlocit de cantitatea și 
calitatea muncii".

(din ..Proiectul de 
Directive ale Con
gresului al IV-lea a! 
Partidului Muncito
resc Român cu pri
vire Ia dezvoltarea 
economiei naționale 
In perioada 1966— 

1970“)

Coloniile albe de blocuri ale 
cartierului muncitoresc ajung 
plnă In liziera drumului. Șiruri
le de plopi fnmuguriseră și înțe
pau aerul cu coarne de melet. 
Cițica copil jucau fotbal. Se au
zeau frfnturi de muzică și izbitu
rile înfundate ale mingii.

— Am ajuns, spuse bătrinul. 
Cft costă ?

— Nu costă nimic.
— Nu se poate.
— Nu costă nimic.
Coborî din mașină și veni la 

ușa din față.
— Luați, spuse fi s 'oase din 

coșul acoperit un pui mic de 
găină. Am aici doi băieți. Stau 
ia blocuri.

— Mulțumesc, e foarte frumos. 
Dar n-am unde sd-1 fin. îmi -pare 
rău. O sd moară.

— Altceva n-am.
— Nu-i nimic, bună ziua.
— Mulțumesc frumos.
Plecă, purtindu-fi coșul cu gri

jă, departe de corp.

Marea transhumantă 
industrială

Am intrat în Brașov. Noile car
tiere de blocuri cresc tnafara o- 
roșului, spre dmpie, marea 
transhumanță industrială a cetă
ții cu două sute de mii de locui
tori. Curgerea e întîi domoală, 
pe „fire de apă”, cu clădiri joa
se, apoi largă și impetuoasă, cu

de glasuri. Oamenii iși corectase
ră pozițiile, stăteau drepți, față-n 
față, intr-o încordare pe care o 
preximțeam. Un bărbat și-a așe
zat miinile pe masă. Apoi altul. 
Suprafețele albe s-au supus, 
blhade. ca un stol de lebede. Mîi- 
■ile mari ale bărbaților le-au do
molit, cu întreruperi, pentru că 
a început o înfruntare gravă, în 
paharele cu luciri dc chihlimbar, 
ca un zbor de cărăbuși. în privi
rile cu lumini și umbre, in vor
bele eu ecou de păduri. Atunci, 
in încăperea plină a restauran
tului, bărbații aceia rosteau vor
be grele, vorbe de viață ți de 
moarte, cuvinte despre munca 
lor.

Fereastra localului da spre 
tumul vechii primării a orațu- 

. lui. De jur împrejur era piața de 
flori- Scheience cu juste lungi și 
cercei, legate la cap cu bariș, 
vindeau violete fl ghiocei, salcie 
și gențiană. Lumina fnserărit în
florise ch o patină veche aurul 
roșu al olanelor de pe acoperiș, 
stolurile de porumbei jlljîiau rar, 
cu sclipiri de icoriu.

Nu se uita nimeni pe fereas
tră.. Frumusețea vechel pieți fu
sese -uttată. Prin uși și 2iduri, 
crescut din pămînt, de pretutin
deni, In încăpere, pătrunsese ma
rele spirit de răspundere al omu
lui contemporan. Libertatea du
minicală de-a retrăi în discuții o 
săptămînă de muncă.

SlNZIANA POP
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PLATON PARDAU

Cînd veți
5

La sfîrșitul perioadei vor lucra în agricultură peste 26 mii 
de specialiști cu pregătire superioară, 63 mii specialiști cu pre-

vedea un om... gătire medie și aproape 140 mii de mecanizatori
Partidului

Cînd veți vedea saaețile de pasări - 
triunghiulare primăveri pe-ntinsul țării, 
și apele incepe-vor să cinte, 
în strune lungi infățurindu-ți trupul, 
ți brazda vor porni să umble 
însprj semințe-n urma voastră, 
sâ știți că el e cel ce arâ-ogorul 
imens, din mal ți pinâ-n mal, 
ca sâ rodească adine, fundamental,

Cînd veți vedea 
cînd veți vedea 
să știți că el e, 
cu zimbetul pe amîndoi obrajii. 
Cînd veți vedea mălinul potopit 
do floare, brazii 
acoperind cu capuri râmuroase vîntul 
din cer, sâ știți ca el e 
cel ce rodește-n tot pâmîntul.

un om, sâ știți că-i el, 
mulțimile de oameni 
cu lumina,

A. I. ZAINESCU

Amintire
Călătoream ca-ntr-un arbor, în sus, 
Cu un tren do persoane, în sus 
Pe acoperise în sus, lingă cer, 
Stații în urmă-așezind, biografice, 
Cu cel dinții cîntec de brigadier.

Și hei-rup I — așa, deodată, 
Cu un nume rotund ne strigam ;
Noaptea visînd ți zburind ca-ntr-o pasăre 
Numele-n stele creștea, și in piatră.
Alergam să-l ajungem, în zori
Și hei-rup ! — așa, deodată, 
Munții la noi se-ntorceau visători.

Salva-Vițeu ne strigam — și, ecou luminos, 
Bumbești-Livezenî, răspundeau semafoare ; 
Și Agnita-Botorca, departe,
Cu schimbare de frunze-n copaci, 
Aspru glas căpăta și culoare.

MARIUS ROBESCU

l—idîd'Cl'd'
Cită dreaptă neliniște dezmeticindu-mâ 
coborit între atitea priviri, 
fără funie de siguranță 
ca într-o zarvă de stele.
Poate fiindcă n-am să mă tem, 
sînt blind la masa prietenilor 
acum și în toate zilele mele.
Un tînăr blond și curat 
tăcut ca apele de la șes, 
prigonit în iubire de ultimul ei înțeles.
Un bărbat cu umerii lăți 
precum oștenii catind în dreapta voievozilor 
sâ-i apere de ucigași.
Ei au jurat pentru dreptatea mea 
la cedsul de febră al muncii 
și la cinstirea marelui oraș.

Ezitind între literatură ți gazetărie, 
adică între observarea ipostazelor infi
nite ale tipologiei umane și statistica 
laptelui recoltat pe cap de vacă fu
rajată, am căzut și eu deseori în eroa
rea tehnicității. Adică, mai ușor eram 
dispus a culege cifre din zootehnie, de- 
cît a face sondaje în universul sufle
tesc ai oamenilor. Așa se explică fap
tul de ce dintr-o călătorie făcută în 
vara anului 1960 la Pecineaga, în Do- 
brogea, caracterele umane aproape că 
le-am uitat, timpul, dar și precara mea 
memorie dîndu-le acum, după cinci ani, 
contururi vagi și nesigure. Răsfoind 
vechiul carnet de reporter la secția a- 
grară a ziarului „Dobrogea Nouă", am 
găsit — stupefiat — numai date și 
cifre din domeniile învecinate, ale a- 
griculturli și zootehniei: cîte tone de 
îngrășăminte organice se administrează 
la suta de hectare, cîte grajduri noi 
s-au construit, și cît grîu s-a recoltat 
la hectar. Uitasem cu desăvîrșire de 
inginerul Cornel Dănilă, uitasem de 
brigadierul Ion Zaman, uitasem tocmai 
ceea ce acum, în perspectiva timpului, 
mi se pare să fi fost esențial.

După ce văzusem căminul cultural 
de la Llmanu, școala nouă de la To- 
praisar și casele noi de la Ostrov, mo
destul sat Pecineaga nu-i oferea călă
torului de-atunci nimic remarcabil, de- 
cit tot în ordinea veche a peisajului ' 
niște garduri de piatră, prăbușite, niște 
ulițe adormite sub mari pilote de colb, 
niște măgrini cu frunzișul deshidratat 
sub toridul cer dobrogean. Cam atît.

Cu multe generații în urmă satul se 
chema Glieringic, aceasta însemnînd în 
graiul Mioriței : „Nu te duce, mireasă*'. 
Vă dati seama cît de teribilă șt de con
centrată putea să fie aici sărăcia, dacă 
numele acestui cătun de lut și de praf 
scotea un strigăt atît de puternic și de 
tragic. Elocventa acestei toponimii de 
basm oriental posomorit se evidenția 
cu atît mai mult, cu cît, se știe, spe
ranța in fericire le era dată în primul 
rînd s-o caute și s-o aștepte fetele la 
măritiș. Dar dacă li se striga „să nu 
te duci, mireasă", în acel Ioc blestemat 
prin sărăcia sa adîncă și lucie, este 
ușor de închipuit că lacrimile miresei 
și bocetele mamei, trecute în melopee 
șl folclor, arătau nu o cochetărie pre- 
nupțială, ci o durere și suferință în- 
fricoșetoare.

Dar, în vara anului 1960, satul nu se 
mai chema de mult „Nu te duce, mi
reasă", ci Pecineaga și își căpătase oa
recare faimă în Dobrogea pentru agri
cultura practicată aici, el fiind pomenit 
în modul cel mai obișnuit alături da 
Coma na, Cumpăna. Palazu Mare wi 
Cobadin. Sectorul zootehnic al enumera - 
fi vei agricole de producție cuprindea 
pe atunci, ca intr-un clasic poem vir- 
gilian, 400 bovine (din rare 110 vad cu

(Din „Proiectul de Directive ale 
cu privire la dezvoltarea economiei

Congresului al IV-lea ol Partidului Muncitoresc Român 
naționale în perioada 1966 — 1970".)

DUPĂ 5 ANI
LA
PECINEAGA

O confruntare la zi: profaorvl de 
iltorie r doud milenii.

lapte). 1700 oi, 400 pored vi Too păsări- 
mttci 1).

Nu vă grfibiU să mă acuzați de o re
cidivă la tehnicism, pentru că aritme
tica este frustată de poezie doar atunci 

cînd — paradoxal — exprimă numai 
simboluri de geometrie $i algebră pură, 
cînd ea este un exercițiu mintal de lo
gică și nu o reflecție directă privind 
activitatea omului, de a însufleți și în
mulți bunurile materiale. Dar, după 
cinci ani, iată — deocamdată enume
rate sec — cifrele referitoare la dez
voltarea aceluiași sector zootehnic : 
1500 bovine (din care 600 vaci cu lapte. 
La sfîrșitul anului vor fi 700 vaci cu 
lapte), 4200 oi, 2000 porci, și 35000 
păsări.

Nevrînd sfi-mi uit vorba, vl rog șl pe 
dumneavoastră să i 
cîteva minute cifrele 
acest timp să vedem 
rul Cornel Dănilă șl 
fă-și ia lumea-n cap, 
cineaga ori unde, 
rești. Mai ales la București. Pentru a- 
ceasta vă ofer o mică probă :

nu uitafi măcar
■ de mai sus și în
. cine este ingine- 

de ce a vrut el 
_, să plece din Pe- 
chlar șl la... Bucu-

STENOGRAMA

Km absolvit Facultatea de Zootehnie 
tn 1958. la București. Absolut toți ab
solvenții din serie am fost repartizați 
In Dobrogea. ea fiind prima regiune 
cooperați vizată din țară, și nevoia de 
specialiști fiind aci mai presantă. Așa 
am nimerit la Pecineaga. Mă aflam de 
o jumătate de oră în sediul cooperati
vei. așteptînd să vină de pe clmp pre- 
aedintele 11 priveam In Jurul meu neli
niștit u Irxindurat- O mașină a oprit 
plină de praf In fața sediu lui ai din ea 
a eobarlt m 0*3 rc^rwrsn !• față, cu 
părul eărus* Nâ-i k. î rpt
iă spnâ. nici r.J pre* »■—r-n chef 4* 
vorbă. M-« văzut c-J ---aut* aer vată 
lingi scaun, rr.-* i-traha* — n* *4r.î. 
mi-a put a raia âe fstzroăn ai. c**a re

de PETRU VINTIIlÂ

n-am să uit niciodată, l-am răspuns la 
un moment dat : „Nu cred că voi sta 
mult timp aici". Necunoscutul mă pri
vea îngîndurat. dar părea în același 
timp și foarte vesel și neîncrezător în 
afirmația mea : „De ce să pleci de-aici ? 
E foarte frumos". Ce putea să fie fru
mos într-un sat unde singura clădire 
cu înfățișare citadină era Sfatul Popu
lar ? Mă gîndeam că aș fi fost gata să 
accept chiar și un post de zootehnist la 
Grădina Zoologică de la Bâneasa. Mă 
și vedeam cu o pălărie de explorator pe 
cap, trecînd prin fața volierelor de 
sîrmă, îngrijorat de pneumonia unei 
maimuțe sau de zăduful unul urs polar, 
ascultînd noaptea, întocmai ca Heming
way, lătratul unei hiene, sau urmărind 
apetitul vorace al unui leu african.

Parcă ml-ar fi 
cunoscutul care 
mare curiozitate 
a spus : „Să știi 
face într-un parc de agrement, la oraș. 
Sper să te văd și peste cinci ani la noi“. 
Apoi a venit la sediu președintele, a 
venit și inginerul agronom Petru Șes 
(mai vechAdecît mine acolo cu un an) 
și, speriat de a fi făcut o necuviință și 
un act de nepolitete, am aflat că necu
noscutul erR primul secretar al Comi
tetului regional de partid.

După aceea, de cîte ori a trecut prin 
Pecineaga. a întrebat mereu de mine : 
Ce mai face inginerul zootehnist care 
ceea ci pleacă de-aici cel mult In
tr-un an de zile * Repetind ca un leit
motiv vechea lui întrebare. în vara 
MMioi 1M3. In ttap ce vizita sectorul 
annWinic. iar mi-a spus : „Parcă ziceai 
d nu 11 de gînd să faci purici mulți la 
Pecineaga". Mi se pare că am răspuns: 

ghicit gîndurile, ne- 
manifesta o atît de 
pentru soarta mea, 
că zootehnie nu se

„lntr-un an da zile nu poți sâ fad 
mic. Trebuia să stai într-un loc multă 
vreme ca să ti se vadă realizările’).

Așa cum arată astăzi, Pecineaga pre
zintă un evident proces de urbanizare. 
Strada principală e ca un bulevard ci
tadin, cu garduri de piatră și stacheti, 
cu pomi și spații verzi, cu lumină elec
trică și trotuare. în această vară a fost 
deschis șantierul pentru introducerea 
în comună a primilor 2 km si jumătate 
de conducte pentru apă potabilă. I-am 
luat președintelui Sfatului popular, Ion 
Șerbănescu, un interviu : am aflat că 
în sat sînt 480 de case electrificate, 420 
aparate de radio, 260 difuzoare, 14 te
levizoare, 200 biciclete, 60 aragazuri. 19 
mașini electrice de spălat rufe, 15 fri
gidere și în 80 la sută din case, mo
bilă nouă, modernă*). în timpul discu
ției cu președintele, a intrat în birou o 
bătrînă. A sosit la timp. Doream să am

AL. PROTOPOPESCU

Fotografiile
TIPOLOGII N O I

E mare nervozitate in toate secretariatele, 
n-am adus incă pozele 6/9 să mi se 
intocmească pentru viață certificatele, 
pe baza mediei dintre adevăruri ți vise...

Dar altfel se cere in poze sâ fii, 
cerebral, fotogenic de trist, concentrat;
nu pot trăi nici-o clipă in fotografii, 
eu sint in realitate azuriu de distrat...

Am uitat, cu ce tramvai se vine de la gară 
ți ora cind se-nchide la braserie, 
in oraș se mai vind ghiocei pentru băieți 

sentimentali 
ți soarele sparge geamul pentru o carte la 

librărie.

Prin ce mâ caracterizez eu oare ?
Munții Carpați prin ce se caracterizează ? 
Uneori sint ca un pâmint intortochiat, 
din care apele fierbinți migrează.

Curînd am să ajung in culmea bărbăției, 
Pot să adăpostesc pâmintul dacă plouă...
— Tovarășă secretară, e imposibil să intru 
In trei fotografii 6 9 I
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prin care viețuim
Un soi de oameni se cunoaște, doar
Cind trec pe Argeș la Cornul Caprei din senin 
Lungi fulgere ce nasc încrezătorul har
De-a ne hrăni răscolitor in oase cind gindim.

Ci, tineri se petrec in drum, către părinți 
Grăbiți sau negrăbiți, călcînd in grupuri 
Și luptătorii-n noi se năzăresc, intii cuminți, 
Apoi cu-adevărat ne intră tropotind 

cu inimile-n trupuri.

Ne electrizăm, ne facem veșnic roditori — 
Din roditori, energici, zvicnind de răsucire ; 
Trecind prin riuri clocotite ți aburind in zori 
Ne înfruntăm doar steagurile de iubire.

Și vorbele-s doar strămutate din părinți la frați 
Ca fulgerul trîntit la Cornul Caprei din senin 
La Argeș ne-ncolțesc noi flăcări 

in fiecare braț: 
Exîstă-un sentiment al fulgerelor, 

prin oare viețuim.

M. U — cu aerul lui der-iaiti de cadra 
universitar în ■vacantă îl *meti*a cu fntr» 
bănie pe zoo te hui ci an. Cna ccctrotea alăp
tatul vițeilor ? Cum aplici regulii* dieteti
ca» CnB Ri instruiești îngrijitor u»* Băiam» 
uimit în linca tai. copleșit de cunoțtiatele 
In domeniu ale tovarășului activi «♦ (cara era 
pe lemne set mare d**S punea *’Jt*a tatre- 
băn) caută să arata că ,jlia carie*. Si știe. 
Dar MU. iruută. arată la îatimpiara *anl Aia 
viței ți care cu un xiajbat cam meieacnbc 
«1 be dus la rintir

E= odul — scoaterea viietalni dm 
transportarea ini pini la etate; parcurgerea 
celei trettKi. patruzeci de metri — are Lb- 
tr-Insul un puternic eleoeat de tram -earned :e

Vițelul de rasă Băitetă rcmâaească eu 
leal urnit <jtn loc. se Împotrivește îndărăt
nic ibătindj-se tagront, parcă ar ti ioat dus 
la tăiere, ti patra oameni abea pat il facă 
fată. Aduce la mutră cu un delicvent minor 
dar pocăit iar rootehninanul m mti la dtasu! 
dutrtu ca un părinte. roa da remaecări tar
dive. MU. avusese dreptate. BăliatnJ cam 
ctatărește s-b normal, pare ai ret jsoscAto-. 
dovadă că se duce să sugă cu rival degetul 
arătător — de fapt aersator — al hd MU. 
Optară publică are cuvînniL NBdofit tot, rosn 
sfeclă. iMrlr. si eu glas stins. maistrul
zootehnist te grăbește să-l asigum pe tovară
șul instructor că lipsenie lutru ca-i priveam 
In lectorul viței var fi remediate In cel mai 
■curt timp pcmbil-

Pină aici, in aparentă, situata a limpede 
Realitatea Insă se leagă Intoadaauna cu o 
nue de fire in vizibila de altă realitate, un 
lanț întreg da cauze șl afecte, previzibile 
imprevizibile, fi dacă sistem teutați să 
dencopena da fiecare dată (să hm con 
«mai !) că viata e simpla, ori ci c comp - 
cată, nu greșim nici Intr-un caz. u;d ta 
celălalt si asta depinde de starea da spi
rit- Cit da simplă ți sa para viața ciad ești 
fericit, victorios 1

Pe zootehnist 11 cheamă Vig. Cred că pa 
a tunet, viata i se nărea foi ne complicai A 
Astăzi — lată că-1 întreb — Vig neagă cu 
tăria : și-mi dă a înțelege cu delicatețe de- 
ngur, că „unu* suferă de deformatinni pio- 
lestonale. (Se referă fără îndoială la o pro
blema mult discutată...) Elelca, sofia duuu- 
tale sori da complice, pratăclndu-ie extrem 
de preocupată de scutecele lui Viq — junior 
Oricum, eu rămîn la părerile mele- In urmă 
cu patru ani, sburdalnica lună mai se ju
case — vai cum se mai jucau 1 — cu sen
timentele unui tînăr dintr-o bucată.

Scund, dar robust, cu un obrâz necăjit încă 
de lemne juvenile, Vig era pe vremea aceea 
mai mult lirît si, ba as zice că era chiar urit 
loc, dacă-i vorba să respectăm totuși cu stric
tețea cara se cuvine a^a-zisul adevăr isto
ric. Așa era din cauza nefericirii lui in 
dragoste li-i mai picase si o nemulțumire 
profesională pe deasupra.

Cit putea să fie de nefericit Vig în urmă 
cu patru ini, e lesne de închipuit fără sa 
cădem In literaturizare. Căci dacă exista în 
aceastS gingașă chestiune o sansa tn favoa
rea Iul, el era încredințat că o pierduta în 
acea dimipeață de mai, cînd văzduhul si pă- 
mIntui proslăveau minunea unui început da 
săptămină, strașnică pentru prașila a doua 
a porumbului ți-a cartofilor, ori pentru cita 
«ha lucruri care sporeau mulțumirea milio
narilor dm Vaida. Da. era luni dimineață, 
luni după duminecă seara, cind Efelca dan
sase la cămin în „exclusivitate* cu agrono
mul, în timp ce Vig jucase sah, partidă 
după partidă, posac, încruntat ca un nour 
negru, făcîndu-și partenerii rînd pe rind și 
cu singe rece, mat și pat.

Sa vedea cit de colo că petrecuse a 

■oapee *1M. ia hărtiense prost, se tă u» 
!■ cri*»* tocuri, ți do foc si inimă Albastră 
m abiei» tied, es cai patin jumătate ce 
•ticH 4e coton ie co n auro* năucitor ei de 
nț»item* ificat- Gaipecii da la laion. regrere 
F- dm Bocnrețti picaseră pe neașteptate.
■ pocieiLxav în prob teme la de întărire acao»- 
mjco-arganm tonei a gospodări ilar. Prețed a- 
tala Neg hi care nn era un emotiv dia bre. 
dimpotrivă. ■■ mai știa unde să-i ducă, ce tă 
le mai arata : Vaida era o gospodărie veche, 
ca veiLiă trăinicie, valoarea ulei-muncă era 
mladra si prestigiul tai Bățtirhit de pre- 
••dmta.

Vrg !ai dldaa *aama că povestea cu viței; m 
era de Bateri s-o considere floare la nrech*. 
mai alas ei praaedmtela se comportase ața. 
ca toată răspunderea i-o suporte mai
stru! zxx)tehnician, s-o ducă el pe umeri 
MumseJ acela de greutate al vițeilor, a- 
tlrae deetal ca Vig, care mai era ți secretar 
de UTX, să sa simtă la pămlnt. Adăugat: 
vi rog la acest minai un piui : sentimen
tele lai Vif. din xina de luni, din a doc* 
jumitata a îunn mai. cind la toată scena 
cn vițelul Eteka fusese de față ?

Scneeee dapă aceea copiii afară în curtea 
grădinii paăini programul In aer liber. 
Prin ganhd de rețea de lirmă se vedea totul 
Conducea jocul copiilor ai auzea glasul et 
urcied t. coborînd, domini nd ciripiturile ce
lor mici :

Coroana a rotundă 
Si clac a frumoasă 
La mijloc e aleasă.

Dar Vig e vedea încă acolo rezemat! de 
nuc. ea alergase anume să afle ce-i cu vi- 
îeiul. Și agronomul care umbla de colo pînă 
colo aferat, hăgfndu-se mereu In față, ,,apre- 
cliad greutate* aproximativă* a unul vitei 
nou născu* diferența dintre unul nelnțăr- 

> at si unul înțărcat. ...S! fi vorbit mai bine 
despre gindacil lui de Colorado, că-i Impu
lsia urechile Etelcăi, cu caracteristicile lor, 
de nnde vin, cum vin, cv calamitate sint, 
dar de oprit să se bage In sfeclă, nu stinse 
să-i oprească, filfizonul I Student cn mustă
cioară I Mai agronom era președintele de 
zece ori’

Trecusem definitiv de partea lui Vig. si 
îngăduiam asemenea mici slăbiciuni ome
nești, căci ele erau orbirile de-o clipă ale 
suferinței. Încercam să mă apropii de el, suh 
prețul că mă interesez de utemiștii de la 
atelierele gospodăriei, care lucraseră in tim- 
pu] liber niște Tafturi de toată frumusețea 
pentru biblioteca căminului. Alergam după 
Vig, ceasuri întregi j era cînd la ovine, cînd 
la porcine, la viței, la maternitate sau la 
tabăra dâ tineret, la o pășune cu totul În
depărtată. De obicei, parcă era un lăcut, se 
*H* în cu totul alt sector de activitate, în 
care-i căutam. St ca să respect iarăși ade
vărul, de cite ori izbuteam «1-1 prind, se 
uita la mine de parcă l-ap fi adus pestă ori 
febră aftoasă.

Cu oamenii 
se întîmpla altfel

Așa l-am cunoscut pe Vig loan acum 
patru ani în luna mai... Zilele petrecute la 
Vaida s-au contopit în timp cu altele pe
trecute în alte locuri, în gospodării vestite 
din țară. Si dacă nu sînt încă în «tare să 
deosebesc între ele soiurile de grîu, In orice

caz *i sas cssJama u tes âa «r»4z cz 
ee orx mA dearer esmoe *3 d« eăm.

'zr dv ’x vt*-.
beratha *• eeăan « țjygriwparJar aorte 
U-mi r-er*evră r* •-< <te c-m

ebos<&::ei d-i sw» » rr»«r*ă <~z eăr- 
titie. laptele t mrer&e *cv-a“x. p*w B»

Ci ae ca tetzl
« •*' traiă~T3*e var br.ea l tesra'a ie e-ex 
îzrpăr-.î ia mrssae is d-eptma ta- -vd-r - 
duaiitett- eu ua ^ec.’ ctetxxă LasA>i
c.zaen^rxxrle  c=e_ pa care • axa -
ca Mitilica Li —ladr.e. aorte Mm. • vaal
du areati Ha ■»' m-e »-
♦ote*a» aă-l vM. « «m tafi^ai A* -

Vaida i
— Păi. a depute! ka MAN-
Ca final mai idaal patra va rapartai > Ca 

puteam U-mi mai docvac l Fo rași g*te ta 
zăieat al eroala paaîfi i - Lel dădea tatoți » 
cruda! senumaa* da gcrahatocLa

— Trebc-e să-l vdd aaapi’*- P* tovurtpal 
loaa Vig. (Tom! • pmi i Sa »ce-
coerl. ttow rsx. anta eficate- ). .Ti pot va
dea imediat, • aici La raxm. la a ptoară 
U.TJA Sa dmcatA proiectai de Dezactiva*, 
îmi rnii ta miaba mțta cwxte ca rem
nant a unui ven aproape tat mativ fatite 
pentru o srrnmastaza rtitaăaatră : _3-d ponUt 
nu de ta donata, ci de .te raafrUtr, le I a toc- 
aiiiea proiectata! as Direct.-e

11 aștept dad pa tovarfcael îaen Vg 
Ploaia lovaete pieri paaman^ ma«iau. s: 
dincolo da balaș trad a chatatai. Criani repede 
curgă „repede* talbura ce haShaci de epurai 
gălbuie. .. Apa a făcut stric Iernai mari prm 
unele locuri al aameoii îlnî necăjiți rău. 
Se uită chicrtț la ploaia. Porambul trebuia 
prăsit, cartofii ta feL Un bltrtn da la Kien! 
zicea că aiat aamna că ploaia o al tină 
patruzeci da ni a la riad. Dar ara cam char- 
chelit, nu nmnaî da rom, ci si da fericire. . 
Băbușca lui rumenă la obraz ca un tran
dafir tîrnn, bătut de brumă, umbla ca pris- 
nelul, clrind tăvi ai farfurii plina cu frip
tură de glaci și plăcinte, iar el ședea in 
capul mea ii între cei dat feciori, surorile și 
nepoții lai (unul dia feciori venise de ia oraș 
cu mașina și mașina era trasă In ogradă). 
Așa că se prea poate cl bătrinul arunca 
vorbele cu ușurință. Am auzit că a fost 
varga lut Dumnezeu In tinerețe. Cică tînăr 
însurățel, ar fi atlrnat pe o prăjină oalele 
st blidele din casă ți-ar fi umblat pe uliță 
strigind : Priviți oameni buni, ce nevastă 
mi-am luat, cum iasă ea blidele nespălate, 
sărăcuț de mai ce mea 1 * 3 Pricina era în reali
tate că soacra ou-1 dăduse jugkrul de pămint 
făgăduit I Nu știu ce-a mai fost cu jugăru), 
fapt este că acum bătrinul era colectivist 
vechi și harnic ai povestea cu semnele de 
ploaie, nu însemna declt o vorbă în viat... 
Nici șoferul nu crede în semne ; dar tot pune 
ștergătoarele în funcțiune, si prin parbriz 
ținem sub observația intrarea Comitetului 
raional U.T.M.

i) După șablonul clasic al reportajului, 
aici ar 11 trebuit aă continui a arăta cum a 
muncit în acești ani Inginerul Cornel Dfi- 
nilă, cum a-a preocupat de introducerea 
conductelor de apă In sectorul zootehnic, a 
mecanizării în prepararea furajelor (tocă
tori, mori cu ciocănele etc), a siatemeloi 
moderne de îngrijire a vitelor, deoarece e 
limpede chiar șl pentru un reporter de re
vistă literară, nu numai de ziar, că de Ia 
110 vaci cu lapte la fiOO, de la 400 porci la 
2000 ți de la 1700 oi la 4200 drumul n-a în
semnat o plimbare pe-o alee cu trandafiri, 
ci o muncă tenace, o idee 1» flacăra căreia 
s-au consumat pînă la incandescență visul 
ți energia unui inginer care, In vara anu
lui 106B, a vanit aici cu o simpli valiză de
carton presat șl care, pur și simplu, a uitat 
să mai dea bir cu fugițil.

3) Am avut noroc cu vechiul meu coleg d* 
drumuri (1 reportaj, fotoreporterul M. Cioc. 
Intîlnindu-l la Pecineaga, l-am rugat «S 
fotografieze cltava lucruri care, In anul 1MD, 
nu eziatau dacît !n vizurile fi planurile În
drăznețe ala localnicilor : sediul cel nou al 
Ccope-atlvrl agricole de producție, «coala de 
a ani. casa agronomului, clădirea grădiniței 
■ ezoniare. știți» de autobuz (cu un tiaaeu 
de 11 km pînă la autostrada de pe litoral) ți 
clădirea căminului cultural.

—• Vine tovarășul acela, ori nu vine ? 
bombăne el nerăbdător și îngrijorat i o să 
putem ajunge la Vaida ? Soseaua-i bună, 
dar e acolo, la Roșiori, o „porțiune* în re
parații. Dacă am avea un Gaz, nu ne-ar 
durea capul.

tnsfîrțit. Iată II El e ? Poartă un fulga- 
' rin modern, cu basc și cu dichis Și zîm- 
beste cu dinți frumoși, sănătoși. Am apucat 
și ceasul să-1 x-ăd pe Vig zîmbind Si în- 
chipuiți-vă că zîmbește pentru că m-a recu
noscut. Din prima „vedere* pretinde. Am

•ri*. r rwrsl Dar el discută
Zprlii. si degajat, si in fine, sărim de le 
rza. ie alta ca do: prieteni, care nu s-aa 
vtiE! de Ua că n-o aă fie ți tovară
șul .Kașx. 1 Ghi23O9 păcătos. S-a dus în 
enotrol le păruse U i-a sărit în fața deco- 
r«jmi u

— Vrd J
f-'etmA dia cap si ride : As. un mînz. el 

•uhc. Dar nu-i giav. An trecut durerile. 
Doctorii n vor sâ-. dea drumul acasă șl pre- 
Sif —te1* e «ipăraL Chiar ieri am fost la din- 
sal. toii tefii de sectoare, că-f dăm raportul
a. să priK» e apaa^ 11 -

Să-1 întreb > SA na-1 întreb ? Diavolul cu- 
ncoitătii mă chinine. Cad In ispită.

— Era o left mi se paie c-o chema E tei ca...
— Da I apoi» moale Vig, Etelca... Avem 

lî lecor. cte dleva luni ..
am—firiuî e a* prisos. Diavolul rar iaz:- 

tăti fuge cu coada Intre picioare, cu copi
tele acăpărind.

V.g se uîfa triumfi tor pnn parbriz după 
dtasu’. apoi observisda-mă cu coada oduu- 
mi adaugă t

— Ne-am căsătorit !n Decembrie 1961. Lo
ca rs oeoomdate tot acolo, dar o să n* 
c*i‘ă3 fa rărind ta eas! noul. R aproape 
ft’a. Am introdus și lumina ți ape —

Am ajuns la CAP. Vaida. Nu putem 
frage mașina Ir.tuntru : ua paznic grav și 
solemn îs invită să respectăm protocolul : 
deainlectarea, măsurile de prevedere împo
triva febrei aftoase.

Ajungem murați la sediul unde tovarășul 
Kis, semănind Intracîtva ca SIn-Petru după 
» doua alungare din rai, deținător al cheilor 
de la cramă, ne va da posibilitatea să cioc
nim un păhărel...

,,ln cinstea lui loan Vig junior, care a 
venit pa lume exact în ziua cînd tatăl său 
depunea candidatura pentru alegerile In 
Marea Adunare Națională...*

Emolionat de interesul care i-1 port tînă- 
rului deputat, nenea Kis îsi amintește cum 
a apărut el Ia Vaida. Mai mare eră cufărul 
decît era tehnicianul (pe-atunci, el. nenea 
Kis lucra în zootehnie și i-a dat primele în
drumări practice). Și acum uite I

Stăm In Jurul mesei și ne bucurăm. A- 
gronomul (altul, acela o fi pe la Beiuș) aduce 
simbolic, (pare bun prieten cu Vig, și vor fi 
și vecini de casă nouă 1) felii ,de pitfi albă 
unsă cu untură, și iar mai ciocnim un pă
hărel.

Se pare că unele lucruri s-au schimbat 
pe aici pe la Vaida.

Totul e operație de înmulțire : Diplomele 
de onoare de pe pereți, Perdelele de dan
telă nu erau, nici covorul... Dar astea sînt 
fleacuri, lată ce înseamnă patru ani în cite- 
va cifre :

Venit realizat: 1961 = 1.904.051 i 1964=*
2 865.087 i

Fond de hmă î 1 656.933 (196!) ț 3 301 595 
(1964) s

Valoarea zilei muncă : (1961) : 25 din care 
11 ta iei | (1964) i 31,20 din care 17,5Q in lei.

Dar ce au Însemnat patru ani pentru un 
tînăr „oarecare î* La despărțire el mă în
deamnă să nu plee pîftă nu văd C.A.P. Diosig. 
înțeleg, Diosigul ,,cade“ în circumscripția lui.

★
Trebuie «! menționez că am făcut atita 

caz de „amintire* din urmă cu ani, că- 
rora voiam să le dau „viață* îneît primul 
secretar, doritor să-mi fie de folos, cu tot 
ce-mi este necesar, a ascultat, ce-a ascultat, 
lncîlcita mea pledoarie, asupra „naturn* re
portajului care aș vrea să-1 scriu, și care 
trebuie să fie nici descriptivîst, nici tehni
cist etc. îneît pînS la urmă, lehămetit, a 
făcut un gest elocvent : duceti-o unde vrea, 
numai duceți-o I

| Mustata grofeascâ
Âbea după. tlvictrwia’ cu Vig am simțit 

că seva nu merge. In primul rînd plouase 

toată noaptea, ploua în continuare ți ma
șina nu putea pătrunde pînă la Paleu în nici 
un caz. Și-acolo eu 11 aveam pe Raț. Pe ulca 
Raț. O sa mergam la ChereSlg. Fie și la 
Charesig. Dar ce fac eu fără Rat ? Șoferul 
habar n-avea, el in general vorbea puțin, 
foarte puțin. Imun tuturor micilor necazuri 
cotidiene, aflindu-se In luna de miere. Și 1 
„hoțul* pusese mîna pe-o zînă dintr-un sat... 
Pe mine mă Interesează foarte mult bătrînul 
Raț. Uite-așa avea niște mustăți albe, gro- z 
fești... Era tot Intr-o luni, și tot ta mai, cind 
l-am cunoscut. L-am găsit în haine de sărbă
toare (pe urmă am aflat că erau Rusalii e). 
Purta cămașă viorie de poplin cu guler răs- 
frînt, vestă de lină roșie, chimir cu lucrătură 
bătută-n ținte, pantaloni de stofă și cizme cu 
planz Voinic bătrînul st fălos- Avea și garda 
personală : un cățelandru negru, flocos, care 
tinea o turmă de-o sută de porci la pășune, l] 
chema Fitca. Umbla de juT, împrejurul turmei 
cu-o iuțeală fantastică, nici un „păstor' me
canic nu l-ar fi întrecut ta meserie.

Sa ținea după bătrîn, îi călca pe umbră, 
și cred că dacă cineva i-ar fî clintit un fir 
de păr stăplnului, l-ar fi rupt în bucăți.

însoțitorul meu, om de legi și cu o ex
periență vădită mi întrerupse brusc :

— Raț ăsta nu-i interesant.
— Cum nu-i interesant? Era o figură. A 

fost porcar la grof. A fost deputat In prima 
legislatură. Știi cum era, sectorul In care 
m-a dus ? Farmacie. Purceii veneau prin re
flex condiționat la masă. Suna un clopo
țel și...



• evocare a vremii cind satul se chema 
etît de trist și de revoltător ■ „Nu te 
duce, mireasa" și iată că in fată am un 
;ei de Sfinta Vineri cu un toiag in 
mină și care, la întrebarea mea : „Cîți 
ani ai, maică?" îmi răspunde cu o ine
puizabilă cochetărie feminină :

— Mi-e rușine să spun. In 1884, cind 
am venit aici, cu părinții mei din fostul 
județ Brăila, aveam șapte ani. Bunica 
mea a trăit 105 ani. Veneau grec! din 
Mangalia să vadă un om trecut peste 
aută. Eu am lucrat pină acu-s trei ani. 
Am pensie de ,,doi la șută". Oamenii 
trăiesc altfel astăzi. Nu se mai bat ca 
odinioară pentru o brazdă de pămlnt 
furată cu plugul, nu se mai cheamă în 
judecată pentru un gard mutat peste 
noapte. S-a făcut mai dulce plinea...

Referința bătrînei Neaga Lepădatu la 
dispariția în neant a vechilor pricini de 
bătaie și procese m-a făcut, după ple
carea ei, să consult un dosar al comisiei 
de împăciuire, comisie care funcțio
nează pe lingă Sfatul popular.

Un astfel de dosar cu rcclamații și 
procese verbale este, cred eu, în gra
dul cel mai înalt un seismograf psiho
logic, o mărturie, pe cit de modestă, 
pe atît de evidentă, privind zona cea 
mai profundă a moravurilor și tipolo
giei umane, lată o schiță (sau poate 
chiar o nuvelă) concentrată in textul 
telegrafic al acestei piri:

Tov. Președinte,

Subsemnata Marcu Măria (Drăgal) 
din comuna Pecineaga, satul Vînători, 
rai. Negru Vodă, reg. Dobroges, născu
tă în anul 1939, luna decembrie, ziua 6, 
vă aduc la cunoștință următoarele :

In ziua de 23 febr. 1965 orele 15 după 
amiază stăm în curtea o.ap. cu to
varășul brig. Iliaz Ismet și cu Igorof 
Tanța, stăm de vorbă și a venit tov. 
Mitran I. Ion călare pe un cal și s-a 
dat peste mine intenționat, începînd să 
mă înjure și să-mi spună tot felul de 
măscări ce nu se încadrează la un om. 
Au sărit să mă scape tov. Iliaz Ismet 
care i-a spus că nu-i este rușine, și el 
a aărlt la mine să mă bată și striga tot 
felul de vorbe murdare după mine, eu 
l-am spus că mă duc Ia Miliție si am 
«ă-1 reclam. Ca mărfuri oculari sînt 
tov. Iliaz Ismet, Igorof Tanța și Țața 
Steriana.

Drăgoi Maria zisă Marcu 
28.11.1965

Pe fila următoare a dosarului am dat 
peste această semnificativă :

Declarație

Subsemnatul Mitran I. Ion din co
muna Pecineaga, raionul Negru Vodă, 
regiunea Dobrogea, satul Vinători.

Declar următoarele - am fost chemat 
în fața comisiei de împăciuire căci nu 
mai mă leg de tovarășa Drăgai Maria 
nici odată sau să-1 mai spun vorbe 
murdare la adresa ei și dacă se mai în- 
timplă să mă leg de susnumita să fiu 
trimis în 5eța Tribunalului.

MITRAN ION 
I4.nr.i965

Președintele Sfatului popular ă evo
cat apoi un conflict petrecut în sat cu 
vreo treizeci de ani în urmă, între 

Gheorghe Toma și Gheorghe Stiopuleț, 
rudenii apropiate dar înverșunat* din 
pricina unei moșteniri.

— Știopuleț a murit, dar Tom» 
Gheorghe mai trăiește, puteți sta de 
vorbă cu el, să vă povestească.

L-am căutat în aceeași zi pe bătrînul 
Gheorghe Toma, dar cind a aflat ce 
doresc să-mi relateze, a sărit ca ară ■

— Am un nerv grozav la stomac și 
nu pot să vă spun nimic, Ce rost are 
să vă povestesc ?

S-a ridicat de pe scaun și a plecat. 
Am rămas în cameră cu alți doi bă- 
trînî. Unul dintre ei, Constantin Mu- 
șat, mi-a zugrăvit astfel portretul ce
lui plecat atît de intempestiv ;

— Așa a fost el totdeauna. A crezut 
in băț. Se luase de cumnatu-său pentru 
o moștenire. Și frate-su a fost aja ' în 
1916. cînd să plece militar, și-a tăiat 
gîtul pentru o fată. Ei nu se înrudeau 
cu oricine și nu puteai să pleci cu ei 
la o treabă. Dar are și el dreptate : ce 
să mai dezgropăm trecutul ? Acuma 
oamenii nu se mai ceartă decît pentru 
că unul zice vorbe urîte care nu ca
drează, sau pentru că altul risipește fu
rajul, sau dă cu furca într-o vită...

Omul care spunea aceste cuvinte este 
un bătrin de 67 de ani, cu o mustață 
cit un iepure sub nas, un om care acum 
este paznic la sectorul zootehnic și care 
pe neașteptate mi-a spus că pasiunea 
lui cea mai grozavă este.,, arheologia :

— Am lucrat la săpături cu Condu- 
rache și cu Tafrali, la Mangalia, și am 
avut o colecție arheologică destul de 
mare — monezi, vase și tanagre, dar 
mi-a luat-o Canarache pentru muzeu.

I-am făcut o vizită acasă acestui gro
zav de interesant țăran, ca să-mi arate 
că și-a încropit Ia loc mica sa colecție 
arheologică : vreo sută de monezi eline, 
romane și bizantine, o amforetă, cîteva 
capete minuscule de tanagre, un opaiț, 
o seceră de bronz, o brățară de fildeș 
și un fragment de rîșniță. Aflînd că și 
eu sînt amator de arheologicale, m-a 
păzit tot timpul cu patru ochi și mi-a 
spus : „E aici la școală un profesor tînăr 
de istorie. Mihai Roșea îl cheamă. A 
organizat și el un mic muzeu la școală. 
Are un dulap întreg cu toarte de am
fore, stampilate, are și cîteva tanagre 
și o mulțime de monezi. In vara asta 
ne-am hotărît să facem cu elevii din 
clasa a opta niște săpături în locurile 
pe care le știu eu. Vrem să organizăm 
la Pecineaga un muzeu ca la Mangalia. 
Dacă aveți pasiune și timp, veniți și 
dumneavoastră, dar eu acum nu vă dau 
nimic".

Mi-a arătat condeiul cu care scria 
cînd era elev, mi-a arătat vechea lui 
carte de citire (din 1904), de pe vremea 
lui Spiru Haret și am înțeles că acest 
țăran se uită la pămînt nu numai pen
tru că de-acolo răsar griul, porumbul șl 
cartoful, dar și comorile încărcate de 
aura mileniilor, așa cum ele ni se rele
vă într-un opaiț sau într-o amforă.

De la casa acestui țăran pînă la micul 
muzeu arheologic al școlii din eat — un 
singur pas. L-am rugat pe fotoreporter 
să-1 surprindă pe profesorul Mihai Roș
ea finind în mîini un vas antic, în can

celarie, «nulînd cu un lingur gest cel 
puțin două milenii de iatorie, am cerce
tat cataloagele anului școlar 1964—65 cu 
notele elevilor și caietele în care sînt 
consemnate impresiile profesorilor in 
urma vizitelor făcute acasă la elevi. 
Daca am fi avut loc să reproducem și 
fotografia clădirii școlii noi, aș fi fost 
scutit să mal descriu înfățișarea ei (dar 
oricum trebuie să spun că azi în Peci
neaga sînt 24 de profesori și învățători, 
și două școli cu 630 de elevi).

Iată ce am găsit notat in caietul pro
fesoarei de limba română Georgeta An- 
ghel, diriginta clasei a Vll-a B, pe co
perta căruia am citit acest text edifi
cator.

Caracterizarea elevilor cl. VII-a B 
$i 

vizite la domiciliul elevilor

20 octombrie 1964 — elev Tudor 
Dragu :

Scopul vizitei: de a cunoaște părinții 
elevului, condițiile de trai și de învă
țătură.

Constatări: Elevul are condiții foarte 
bune de trai și de învățătură. Părinții 
hu-1 pot ajuta prea mult; are o soră 
care vine șl-1 muștruluiește.

Recomandări: Am recomandat părin
ților să-1 controleze mai des, pentru că, 
deși este un băiat bun, nu este totdea
una conștiincios.

Eleva Maria Panait (fata unui fruntaș 
în muncă la Cooperativa agricolă de 
producție) :

Constatări: Deși are frați mai mici, 
eleva are condiții foarte bune. Este de 
altfel una din cele mai conștiincioase e- 
leve, care nu pune probleme tovarășilor 
profesori. Părinții se străduiesc pentru 
viitorul ei.

Recomandări: De a fi și de-acum în
colo sprijinită, pentru că manifestă nu 
numai interes, dar și dragoste pentru 
carte și să fie ajutată spre a putea mer
ge mai departe la o școală superioară4).

Ca o urmare firească a lucrurilor, la 
Căminul cultural am vizitat biblioteca. 
Dacă nu mă înșeală memoria, acum 
cinci ani biblioteca din Pecineaga nu 
avea decit vreo trei mii de volume. A- 
cum sînt în rafturile ei peste opt mii de 
volume, dar în sat s-a deschis și o mică 
librărie, iar foarte mulți țărani au bi
blioteci personale. Unul dintre aceștia, 
brigadierul Ion Zaman, a și avut o în- 
tîlnire cu consătenii săi, vorbindu-le 
într-o veritabilă conferință de bibliofil 
pe tema Biblioteca personală, tezaur 
de cunoștințe". Biblioteca lui numără 
peste 200 volume.

Pentru că nu vreau să lungesc vorba, 
mă opresc la o singură fișă de cititor : 
țăranca Maria Dumitrescu, vîrsta — 18

Am cercetat catalogul clasei a 7-a Bșl 
am văîut că eleva Marla Panait are numai 
note foarte bune : 10 41 0. Am atât pe urmă 
de vorbă cu ea șl am aflat următoarele : 
, Vreau să devin profesoară la școala din 
Pecineaga sau în altă parte, unde va 11 ne
voie. Am șaae frați : Cornel este mecanic- 
auto, Mlhal este elev la școala de mecanici 
agricoli, Nelu este «tudent la București, la 
Medicină, Monica a terminat Institutul pe
dagogic din Constanta, o soră este elevă în 
clasa 4-a. lâr un frate elev în clasa întîia*.

ani. Ea a citit din 2 ianuarie pînă în 18 
decembrie 1964, 66 de cărți.1)

Chiar dacă întimplarea pare cu totul 
paradoxală și incredibilă, relatez aici 
cele povestite de bibliotecarul Iuliu 
Cherccheșiu în legătură cu unul din cei 
mai ciudați cititori din sat:

— Exista aici în sat un tînăr țăran, 
in vîrstă de 23 de ani. Lucrează în sec
torul zootehnic al Cooperativei agricole 
de producție Are fișă de cititor și vine 
regulat după cărți. Eu nu sînt din sat, 
n-am avut de unde să-1 cunoic, așa că 
am fost foarte surprins sfi aflu, din spu
sele unui localnic care l-a vă2ut în bi
bliotecă Iuînd cărți, că acest tînăr, pe 
care îl cheamă Ilie Olaru, nu știe să ci
tească. Am căutat să verific acest lucru 
șiroind a revenit, l-am rugat sfi-mi po
vestească romanul citit, pretextînd că 
eu încă nu-1 citisem. Spre uimirea mea, 
l-a povestit ușor. L-am întrebat :

S) Cit de puternici ««te foamea de lec
tură a unul tînăr țăran din zilele noastre 
se vede chiar ți din «Împle enumerare a 
cărților și autorilor de pe carnetul Măriei 
Dumitrescu. Citez, chiar cu riscul de a-i su
păra pe unii critici literari care vor să Be 
citească numai ceea ce elogiază el : Zola 
(Germinal), N. Tic (Un vals pentru Marl- 
c1ca), Selma LagerlOf (Minunata călătorie), 
Flaubert (Doamna Bovary). Galsworthy 
(Maimuța albă ți Lingura de argint) 
Kalman (Căsătorie ciudată). Cezar Petrescu 
(1907), Eminescu (Poezii), Cernlșevski (Ce-i 
rie făcut 7), Cezar Petrescu (Aurul negru). 
C. Chlriță (Drum hun. clreșari). Eugen 
Barbu (Prînzul de duminică), V. Hugo (Mi
zerabilii), Radu Tudoran (Dunărea revăr
sată), Feuchtwanger (Goya), Jules Verne 
(Doi ani de vacanță), Tolstoi (Ră2boi ți 
pase), Camll Fetreecu (Un dm între oameni). 
Cezar Petrescu (Apostol), Gogol (Suflete 
moarte) Titus Popovicl (Setea), Ilya Ehren
burg (Furtuna), Coșbuc (versuri) Du Gard 
(Familia Thibault), G. Cilinescu (Enigma 
Otiliei), Cezar Petrescu (Orei patriarhal) etc. 
etc...

— E adevărat că nu știi carte?
— E adevărat că citesc greu, a zi» el 

simplu și deschis. Din niște împrejurări 
nenorocite am rămas doar cu două clase 
elementare

— Atunci cum citești atîta ?
— îmi citește soția. De fapt ea mă În

vață acum și să scriu și să citesc. In 
curînd voi putea să citesc bine singur, 
CU ușurință. Slnt mort după cărți. Dacă 
n-ar fi cărțile pe lume, omul nici n-ar 
mai avea rost «ă trăiască...

Același bibliotecar îmi spune că bi
blioteca este aprovizionată cu infim de 
puține cărți pentru copii. (La un pachet 
conținînd 40 de cărți, abia una sau două 
Sînt pentru copii). Cele mai căutate sînt 
cărțile de aventuri, romanele polițiste 
și de spionaj, cărțile de călătorii și bine 
înțeles, romanele și poeziile de dragoste.

La grădinița sezoniera a Cooperativei 
agricole de producție, am putut să veri
fic faptul că educatoarele nu au destule 
cărți cu poze și scurte texte pentru pre
școlari. Creangă și Petre Ispirescu sînt 
aici cei mai cunoscuți scriitori, iar Pun
guța cu doi bani sau Capra cu trei iezi 
ți le poate povesti pînă și un copil de 
cinci ani, cu un remarcabil simț ai lite
raturii orale și cu o imaginație proprie 
care schițează și ea cîteva gesturi dis
crete în jurul subiectului clasic.

— Ce vrei să te faci cînd vei fi mare? 
l-am întrebat pe tovarășul Victor Linte 
în vîrstă de șapte ani. (Am observat câ 
este atent și curtenitor cu cei mai mici 
pensionari ai grădiniței, ajutîndu-i să-și 
lege șireturile și să se îmbrace).

— Educatoare la grădiniță a răspuns 
el cu aerul cel mai serios din lume, 
neștiind că de fapt acorda astfel primul 
său interviu.

Oricum, încerci un sentiment recon
fortant să-1 vezi cum mfinîncă In sufra
gerie la meauțele unde Mircea Sîntim- 
breanu ar fl cel mal uriaș — uriaș din 
lume și îți vine să rîzi pînă la lacrimi 
cînd vezi îngrămădite pe coridor o sută 
de perechi de ghetuțe, sandale șl teniși, 
în vreme ce posesorii lor dorm și vi
sează deopotrivă rachete și zîne în pa
turile mici cît niște lăzi de zestre...

♦
Ca și aseară, joc rummy cu pietre pe 

un pled în grădina din fața casei agro, 
nomului. Vreo șase profesoare și învă
țătoare, medicul din sat, profesorul Mi
hai Roșea, învățătorul Eugen Florea și 
bineînțeles inginerul Cornel Dănilă, 
6int parteneri excelenți de joc. Numai 
eu sînt între ei ca o cioară albă Și nu 
înțeleg nici pe departe toate glumele 
aluzive pe care șl le aruncă unii altora, 
în porțiunea lui de grădină, agronomul 
Petru Șes, cu un vermorel în spate, tra
tează buruienile cu ierbicid. Soția lui 
curăță resemnată un braț de usturoi, iar 
noi ne gîndim (așteptînd cina) ce gustos 
e puiul cu mujdei. Dincolo de gard. în 
stradă, autobuzul așteaptă, în stația ter
minus, călătorii pentru ultima cursă 
din ziua aceea spre litoral. Aerul este 
amețitor, florile de salcîm sînt dulci. De 
undeva, un aparat de radio îndepărtat 
ne comunică un twist. Mă uit pe furiș 
la inginerul Cornel Dănilă rare abia 
acum, după șapte ani, nu pare grăbit să 
plece din Pecineaga. Tocmai îi spune 
ceva, în șoaptă, învățătoarei Zamfira 
Șerbănescu. Nimeni nu-i observă în 
afară de mine. Si zîmbesc ,încercuiri o 
ușoară anagramă a vechiului nume pe 
care-1 purta Pecineaga : „Să te duci, 
mireasă

N L U M E A A T U U
— Șl ?
Și I Bă tunul orqanizaie. muncise, luptase 

pr intra primii (□ sat : reforma agrară, ale
gerile, mașinațiunile chiabureați, întovărăși
rea, G.A.C.-UÎ.

— Și?
Omul de legi mă intriga Părea întrutotul 

©stil.
Rat mi a-a părut o figură pitoreas

că. Cred că era îmbătat da noua lui condiție 
socială. Era cineva în sat. Țin minte că se 
povesteau și glume despre dînsul : că de 
pildă dacă i se Încingeau picioarele în ciz
me, în timpul unei ședințe mai lungi, își 
pacea cizmele de-oparte. . Și daca i se făcea 
foame, scotea pita si slana din traistă și 
mînca. Groful lui cică a fost un tip excen
tric... Și Raț în cazul ăsta suferea de beție de 
orgoliu... Nu-i o figură 7

— In nici un caz pitorească I
— Domnule, pentTu mine, Raț e un per

sonaj literar, și conflictul Iul mă interesea
ză. Avea un fecior. Șî feciorul lui ti mînca 
zilele, dar bătrînul orb In dragostea lui pa
ternă a intrat în fel de fel de încurcături. 
L-a salvat, pentru omor din impruden
tă, își impușcase un văr, la vlnătoare. Taică- 
?»tl îl băgase ecribaș la Sfat că avea ceva 

Crisul repede
' de GICA IUTEȘ

școală. în ziua aceea de luni. In 1961 în mai. 
bătrînul a fost discutat în adunarea generală 
pentru călcare de statut. A fost emoționant 
cînd 6-a ridicat. A plin». A recunoscut că tăi- 
nuisa oile ca să-i cumpere băiatului motoci
cletă. Ca' băiatul ăsta e lumina ochilor lui 
și dacă-i cumpără motocicletă, poate c-o să-1 
asculte, o să-i dea o ocupație.

— Asta-i literatură.
— O fi 1 Dar pentru mine psihologia bă- 

trînului © interesantă.
Acolo In ședință judecata mi t~a părut 

foarte aspră. Bătrînul părea distrus. Clinele 
Mia a! lui, Fițca, «e strecurase pe ușă și «e 
lipise de piciorul lui. Cind bătrînul făcea o 
pauză, ciinele parcă simțea că stăpînul e la 
greu, ridica botul în sus, și bătrînul auzin- 
du-i zurgălăul de la gît parcă prindea curaj. 
Psihologia bătrinului ține de. mentalitate.

— Raț al dumneavoastră a avut o mentali
tate chiaburească, e prea bătrin sa si-o 
schimbe.

— 11 cunoașteți pe Raț ?
— Am auzit prea multe despre dîntuL
N-am mal avut curaj să întreb nimic des

pre Raț Aveam sentimentul unei pierderi. 
In definitiv pierdusem esențialul. Nu mai 
aveam nici o tragere de inimă să mă duc 
la Paleu Dar a renunța nu e ușor. Am re
venit asupra vechilor mele însemnări. Cer
neala p. decolorată. Esențialul se afla totuși 
acolo ,.în G.A.C sînt două tabere (Raț 
și indescifrabil. Intre colectiviști n-au pres
tigiu niciunul. I Indescifrabil a fost precu- 
peț — înainte mergea la piață, merge și 
acum. Nu se pricepe la agricultură și orga
nizare- Rai trage hăis, !, trage ceală, Raț a 

avut 80 de oi pe care je-a vîndut Înainte de 
a intra In G A C.

Din nou un indescifrabil — «ecr. com. 
comunal de partid are prestigiu, este sim
patizat de oameni ; soția lai vine la eîtnp. 
lucrează bine — e deputată".

Mă doare suflatul. Draeu iă-1 ia de grof, 
bătrîne Raț I Am ratat un capital

Pe inima mea 
stă, nu pe vale!

Apropundu-ne da Châresig, carul s-a mai 
îmbunat. Soarele se uită cu un ochi mare, 
voios, phntr-o spărtură de nour. Dar «pa a 
făcut stricăciuni, am văzut porumb mllit. 
pășuni cotropite de bălți, bucuria sutelor de 
glște, clrduri. clrduri, umplu cimpia da zăpezi 
pufoase mișcătoare. Cîțiva gini aci agresivi se 
năpustesc pa traseul mașinii întinzi nd gltu- 
rile ca niște revolvere. Crișul Tepede aefate- 
iază cu mîluri aurii, pa sub podul de 
piatră peste caro trecem. Undară pe 

mal, in drumul nostru, • mulțuBe da oam*^ 
căruțe, docare, cai. tractoare, rutiere. Să fia 
tîrg ? Ba. Apele au luat azi noapte podul 
fobolenilor. Așa se explică și agitația asta 
O parte din pod au prina-o cu bărcile, dar nu 
în întregime pentru că s-a rupt, și unu] din 
piloni «-a înțepenit sub podul de piatră > 
cealaltă parte a fost împinsă da furia apelor, 
peste graniță la vecini. Președintele C.A.P. 
Toboliu, a vorbit la telefon eu ai, să la dea 
concuraul. Vecinii se plîng c-au fost șl dfnșii 
păgubiți. Apa le-a furat niște clăi cu fin Și 
toată lumea e nervoasă, dă din mlinl, stri
gă In gura mare și se dau comenzi barcagiilor. 
Mal la stingă I Mat la dreapta I Odgoanele 
se întind ca niște strune gata să plesnească 

Nici nu-mi Închipuiam cît interes poate s& 
stlrnească un pod. Nu-i un capăt da tară 
dar podul era nou, nouț. Și un pod nou nouț 
e o mîndrie, pe cînd unul stricat e o pacoste 
Cam cîți hani costă un pod ? E bina de știut 
mal ales că, dacă e de piatră, poate să cos
te și peste o sută de mii. Unul de fier 1 Ce 
rost au atltea întrebări ? AI tobolenilor era 
de lemn, un pod de toată frumusețea...

Mă aprqpii da Cheresig cu inima cam 
strinsă. Mă duc b-o văd pe Andranica Dar 
am pornit cu stlngul. Pe tabelul da zile 
muncă, n-o găsesc, în nici un chip. O iau 
de ța A, printre cel din frunte, sînt o mulți
me de Dobai. dar Andronica lipsește.

Ba nu, e 1n coadă de tot. Ce eă însemne 
numărul ăsta da zile muncă pentru o femek- 
ca Doboi Andronica î

Soarele cit a ieșit din nori, negru mi se 
face înaintea dchilor. Amețesc. Am să în- 

treh mai la urmă de dlnsa. Am să aduc vor
ba, pe .departe. Oricum îmi sic, ceva s-a în- 
tfmplat cu ea. Nu mă pot stăplnl și așa fam 
nesam întreb ..

— Era o deputată, una trupeșă, frumoasă, 
numai suflet de muncă... Curge o ploaie de 
□ume. al ei. nu-1 aud.

— Andronica, Doboi Andronica I
Tăcere, schimb de priviri, unele semnifica

tiva |i unul mai tinerel, unu! dintre briga
dierii de clmp spune cu jumătate de gură

— Este I Cum să nu. Stă pe vale 1 (Pe ini
ma mea stă, nu pe vela).

în primăvara ]ui 1961, cei din Cheresig a- 
veau probleme grele, de întărire economico- 
erganizatorică. Președintele abia fusese 
schimbat. L-am găsit lucrlnd la clmp. părea 
un om cumsecade. Cînd li vorbeai de preșe- 
d an tie se lua cu mfinlle de cap și Înjura 
camionagiii din București, șoferii In general 
și pungașii fu particular.

După relatarea Andronicăi, deputată si 
președinta comisiei de femei pe-atunci, de
fectul cal maTe al fostului președinte fusese 
că se scumpise la tărlțe și se ieftinise la 
făină. Voind să iacă „economii* fi cum a- 
veau nevoie de un camion, ca de ochii din 
cap, prețeduitele a plecat cu on șofer dln- 
tr-nn G.A.S. vecin la București rmde ,,um- 

biaa oiiiui cu camioane în coadă* —s ex
presia Andronicăi

Au glut cava toarta ,.convenabil* Ocazie I
. Ocana* era vopsită proaspăt In culoarea 
hrotăcelului, cu ategulaț, ochi magic, clac- 
son ia „funcțiune* perfectă. Au băut alda- 
mașul, au întrecut cîteva sticle de bere 
pantni că oameni erau, dăduseră peste chi
lipir : un camion nou i-ar fi costat întreit, ba 
chiar împătrit. Ajunși acasă, după citava 
zile de „rodaj* ocazia a căzut cloșcă (ex
presia Andronicăi). Dar pui n-a scos, și bă- 
nișorii duși au fost. S-a cumpărat al doilea 
camion, tot de „ocazie* da data asta au 
fost cu ochii In patru, barem să-și scoată 
din paguba cu primul. Puteau să se întindă 
la unal nou ? Ăsta de-al doilea, și-a scos 
randamentul, dar atlt că tot fiarele vechi 
l-au mlncat. A fost o chestie și cu motorul 
pentru orezărie. Motor mare, cumpărat de te 
miri, ce. în realitate făcea sutaiul de mu 
Dar oralului nu-i pria. Au avut deficit 
Si-au scos plrleala cu legume timpurii cu 
pepeni, cu varza de toamnă. Au muncit ,,pe 
hrfnci* expresia Andronicăi, și-au venit în 
fira cu greutate

Noul președinta avea alt cusur, cind îl 
căutai era pe la Oradea, șl am auzit-o pe 
Andronica, cum 11 critica de-1 treceau nă- 
dușelile.

— Apoi au, președinte, ce zici că as face 
eu, dacă as ști că bărbatul meu nu vine a- 
casă. nici la prînz nici la cină î

— Apoi c-as vani eu să-1 tiu locul I zisese 
cineva din lume și sala se umplu de ri- 
sete.

— Așa-i, că ajungem acolo ? se văita 
Andronica și ochii ei scinteiau de ciudă. 
Mi-as mai vedea eu de casă, de copil î Așa 
și cu președintele nostru : cînd pisica nu-i 
acasă, șoarecii joacă pe masă 1 Să stea în 
mijlocul oamenilor I

— Da cu mine cum rămîne Andronica ? 
Întrebase aceeași voce, cu o jale, care stîr- 
nise iar risetele.

Era frumoasă Andronica mea. Cu pielița 
obrazului rumenită, sprlncenele zburătoare, 
ochi migdalați, cu ape adinei bătute-n prund 
auriu.

Ce-o fi Andronico cu zilele tale muncă ? 
La greu ai fost în frunte, la bine, ai rămas 
de căruță î

Pe-atunci, fondul de bază al gospodăriei 
dm Cheresig era de 360 143. Atelaje puține 
și cei din consiliul de conducere, păreau că 
sînt cuprinși de febra lozului cel mare. Ți
neau ședințe interminabile, chibzuiau cum 
să ajungă peste noapte milionari Încheierea 
colectivizării i-a făcut milionari. în patru 
ani, fondul de bază a ajuns la 1 526 474 mii lei; 
venitul anual realizat a crescut de la 408 387 
la 2 083 658. Mal au ți astăzi pasiunea mași
nilor. în afară de motoarele vechi, au camionul 
cel nou (nouț), au o hrănitoare automată, un 
păstor electric, moară eu ciocănele, o batoză 

pentru porumb. Stau bina cu construcțiile, 
podul de beton peste Criș e al lor i oile me
rinos, porcii, glștele, cultura clnepii, a sfe
clei i-aa scos la suprafață alături da alte gos
podării bune.

Andronica stă pe vale Are casă nouă cu 
ceardac, (abea, amu, o ii gata 1) șl piatră la 
ficat. A băut ulei de măsline și de geaba, o 
ii, că de supărare și inimă rea : c& pe alta 
au pus-o președinta comisiei de femei mai 
bună decît ea. Dar n-au avut ce face că de
putată tăt m-or ales. Pentru munca me ! Acu. 
dacă-s cu piatra in ficat, trebuie să țiu re
gimuri, șl mine numa injecții, dar eu tot în 
frunte oi fi. Că zicea unul, care știu eu că-i 
stau ca sarea in ochi, că dece m-or ales că 
nu mai merit, doar că-fi bună de fiare vechi. 
Dar nu știți ce om li acela, că de i s-ar înnoda 
mațele bine-ar fi. o dreptate pe lume I Au 
tăt el sS se vlrn în față 7 Da nu i-a mers. Că 
eu ara s& mă duc, cum m-oi face hine o țîră, 
drept la tovarășul prim-secrelar. Că ce min
ciuni o țesut doamne, da, și eu î-ani zis, să 
nu ae mai lege de fundul meu că-i mai cinstit 
deck obrazul lui. Asta i-am zis, că mă ustura 
șl pietrele din ficați.

Și-acu la prima ocazie, îți spun scumpa 
mea, că tot în frunte ai să mă găsești. Că 
uita avem dispensar nou, și cu tratamantul, 
s-o topi șl piatra me.

Multe aș mai vorbi eu cu Andronica pe 
ceardac sub viță de vie, dar numai urechi 
de jur împrejur t vecine, codane de ale fe
tei ei, și brigadierul de cîmp un tînăr sub- 
țiatic și cam misoghin.

Mustăcește și strecoară cu ironie :
— D-apoi asta-i cu muierile, vorbesc pînă 

ce te sfirșesc. Una și cu una fac două : cite 
zile de muncă ai dadă 7 Situația e de așa 
natură Incit, trebuie să mă grăbesc de ple
care. Rețin că Andronica are necazuri.

| Trăian, Traian
— Cum te chiamă 7
— Trăian.
— Și mai cum 7
— Traian
— Traian Trăian 7
— Traian.
Dialogul ăsta s-a dus acum patru ani In 

aceeași lună mai, pe dealurile Drăgaștilor, 
între I. S. hunul rueu prieten și un băietan, 
care urca In sus cu oile. Cam nefuns, cu 
ochii albaștri, să fi avut vreo șaptesprezece 
ani, cu-n cojoc Întors pe dos, părea cam 
bolind ori fricos. Era angajat la cioban. 
Străin din partea locului. Ciobanul avea 
contract cu G.A.C., respecta contractul, ni
meni n-avea ce, și cum, cu dînsul, se chia
mă că putea să se întovărășească cu cine-i 
place. I-am făcut capul calendar lui I S. 
ceTÎndu-i să-mi spună ce hram ținea ciobanul 
pe de o parte, și cum răminea cu Trăian, pe 
de alta. Era vorba aici de un caz mascat de 
exploatară ori ba 7

Aspectul nr. 1 al problemei era clar. I. S. 
îmi demonstra că meseria de cioban e des
tul de complicată (nu se cîntă din fluier, In 
timp ce oile pasc) brinza se cere bine fă
cută, lina de calitate, atlta și atlta pe cap 
de oaie, miaii, berbecii, fătările, o întreagă 
Știință care ae moștenea din tată în fiu. Și 
dacă drăgeștenli n-au cioban calificat au 
trebuit să angajeze unul și tot chelemetul 
constă în faptul, dacă gospodăria iese în 
cîștig ori în pagubă. Și se vede cl iese In 
cfștig, de vreme ce oleritul e o ramură de 
bază !n întărirea ei economico-organizatorică. 
Dar eu o țineam landra cu cateqoria socia
lă, șl I. Ș. a botărit să mergem la stînă, la 
fața locului.

Literatura pe care j-o făcusem corespun
dea : băclța avea dinți de aur, priviri vicle
ne furișe, spălase tocmai rufe, și văzusem 
rufăria de nylon, (a ei I) Și se purta aît de 
amabil 1 NI s-a „confesat* cît de grea e via
ta ]a țară, cum și-a lăsat copilul singur a- 
casă la Oradea, pentru o bucățică de pîine 
amară. Lui I. S. i se încleștaseră fălcile si 
se uita sașiu prin ochelari la feliile de că- 
suț în timp ce băcița vorbea, purceii (lor) 
guițau după zer proaspăt (un ciubăr plin li 
aștepta. gospodăria n-avea mijloace să 
transporte zărul la crescătoria ei de porcul

Puteam să jur că Trăian, orfan dc mic, 
abea capătă ceva de mîncare de la guștera 
cu dinți de aur. Am plecat să-1 căutăm pe 
cioban Vremea era a ploaie, cite-un tunet 
huia înfundat peste dealurile mușcate, zgîrî- 
iate adine ca da herghelii de brontozauri. 
O lumină moale gălbuie, apăsa Înălțimile 
acelea de pămlnt secătuit, sterp, Ici colo 
abea, mîngîiat de podoaba ierbii.

Triști șl lihniți de foame (lăsasem cășuțul 
neatins) am ajuns sus pe un tăpșan unde 
ne-a prins o ploaie repede, cu stropi mari și 
fierbinți. Ciinii nu ne-au lătrat. Din cauza 
ploii poate. Ciobanul, .om aspru reținut, o 
crace de om. ne-a primi» cu răceala unui 
senior.

Vorbea scurt, repezit, avea niște pumni... 
și un ciomag I. și niște sprîncene încrun
tate : iști* de Ia gospodărie li făgădulseră 
că-i fac casă, doarme mai rău ca animalele. 
Și soția e suferindă. Se deplasa după ol, ca 

la un semnai. îndată ce L S. încerca să 
lege o discuție,

Paznicul colectivei, care ședea mai înco
lo si fuma, adăpostit sub o sarică și-o pă
lărie de paie a la „Annabella" ne tot făcea 
semn, că adică e omul el naibii. Lucrurile 
au rămas în punctul acesta. Am avut atunci 
alte lucruri mal importante dar în dorința 
de a-1 „salva* pe Trăian, am scris o schi
ță (din fericire n-a căzut sub ochii lui T S ). 
Schița, în care Trăian care se numea în 
realitate Trăian Traian devenea utemist, 
(purta tricou roșu șl teniși albaștri) prelua 
sectoruj ovine (în urma unui curs de specia
lizare) se căsătorea din dragoste cu o fată 
frumoasă din D. și... (acum am găsit poan
ta] ar fi trebuit să descopere în final o 
metodă de prelucrare a zerului, ca să ur
meze prin corespondență chimia alimenta
ră Ce eroare 1 In realitate Trăian plecase 
din Drăgești.

Trei amănunte aproape esențiale (un psi
holog le-ar numi crize de personalitate) :
a) , se cam apucase să tragă la măsea.
b) . un flăcău din sat a vrut să-1 fraerească 
cu un ceas de ocazie.

Traian i-a Înapoiat „rabla" și i-a cerut 
banii îndărăt. (Cum i-a cerut, nu mi s-a 
relatat, dar de obținut, hanii l-a obținut...)
c) . intr-o zi l-a „Insultat* pe cioban deci si 
pe băciță, a cerut „simbria* pe două săptă- 
mlni și dus a fost 1

Așadar iată cine mi-e realitatea 1
După cincisprezece ani de activitate In 

funcția de președinte, tovarășul Ambra Gavril 
de la C.A.P. Drăgești, îți Inspiră un respect 
care Ia apropie, te face să-1 privești cu ad
mirație. E omul care a muncit cu cinjte si 
abnegație pentru ridicarea unei gospodării 
sărace. Căci așa a fost. Mina de lucru, a fost 
aici la Drăgești, la început o problemă, 
pentru că SO’/e din hărheții din «»t arau fia- 
lariați, mare parte ceferiști. Tineretul cum 
se ridica puțin se îndrepta către meserii la 
oraș. S-a bazat mult, totuși, pe tineret și pe 
munca femeilor. Dacă în primul an abia ve
neau cite 7—8 oameni la cîmp, siluafia s-a 
schimbat. Numai la timp sînt 3 brigăzi. A 
fost nevoie de o mînă pricepută, de un Cap 
Înțelept penlru a forma un nucleu in jurul 
gospodăriei, pentru a forma o conștiință, o 
atitudine socialistă față de muncă. Astăzi 
averea obștească a C.A.P. Drăgești se ridică 
la 2 milioane. A crescut In fiecare an.

Președintele Ambru e un om modest. Pen
tru el realizarea producției la hectar, va
loarea 2îlei-muncă ca răsplată a muncii, res
pectarea contractului față da stat (căci de- 
acolo iese banul l) slnt legi. Faptul că au 
fost în «tare să vîndă statului 6 vagoane po
rumb boabe și un vagon da grlu nu e a reali
zare 7 Dar mai slnt și alteia : de pildă, cele 
21 de hectare de pomi, meri, perl și pruni, 
hectarele de pășune de pe terenurile erodate, 
pe dealurile, de pe care bătrînii ziceau că și 
dracul piere de foame 7

Dar oile, a căror efectiv s-a triplat din 
1960 7 Oî de rasă, spancă, țlgaia și stogeșă- 
Sectorul zootehnic In noua profilare se va 
baza pe ovine și taurine.

Asa se explică și povestea cu ciobanul an
gajat. L-au cointeresat, l-au plătit bine, i-au 
ridicat acolo lingă stlnă a locuință bună și 
l-au obligat să muncească cinstit.

Drăgeștii a devenit un sat frumos, e elec
trificat. radioficat. s-au ridicat peste 110 case 
noi, dispune de o școală novă, da dispensar 
și locuință pentru medic, are magazin uni
versal. Singurul lucru care mî-ar lipsi ar fl..* 
Trăian 1



ucenicie ,
A ti hl din a a lattexfrd la fața IssH. câvlaraa uual lar

ma proprii, a d aerai a ca a caș larii artistica c rial al la al a In 
IdM, dat ta âa atari comuna ttearUoi, foarte tinerilor 
poell care eemneaiâ aceeie vernil. De asemenea, 
atracția pemtrn ml|lMC»l« de expresie noi, moderne, 
c ax acte riști ce Ttrslei ți. tetodalâ, Indiciu de conteni- 
potanoitaio.

Ac nete taaaaterl se parii cal arte oasâ In gustul formei 
limpezi, luminate de ■> te tei oct scApArâtor. la Adriana 
Gerâscu. fn retezul dtecuxaivtlâfU ți i Im p 111 al ea expre
siei la Alexandru laeeeca, te desenul deUccri |i lamibil 
ai eeettmeetelui la Maria Sena GUțulescu. In nota de 
meditația si bucurie te fața ■emniflcatiUcr majore ale 
reatiiâtil la Nicolae Georgescu, te ritmicitatea vigu
roasă la Irinduța Taderi du

To|l acețll tineri abia au abiolvlt școala medio șl, 
arlnd o pregâtlre țtlln|lllcâ, >e îndreaptă «pro dome- 
nllle țtlințel.

Plnd acum n-au publicat încâ în reviste literare, s-au 
manifestat doar in cadrul Societății literare „Mihal 
Emineicu" a elevilor de la Școala Medie nr. 11 Dimi
tri* Cantemir din Capitala. Fiind insa poeți prin vo
cație. avem convingerea câ, în ciuda activității lor in 
domeniul științific respectiv, ori poate câ tocmai dato
rită aceateia. vor continua să creeze și in domeniul ar
tistic, dervoltindu-șl talentul.

EMIL GIURGIUCĂ
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Băiatului i s-a năzărit 
că are capul prea mare. 
Căciulițele de postav cum 
părate anume pentru el 
deveneau pe zi ce trece 
mat neincăpătoare și bă
iatul dădea vina pe capul 
lui care i se părea prea 
marc.

— Căciulițele astea sînt 
prea mici pentru căpățîna 
mea, a spus el și toți au 
rîs, dar băiatul n-a rîs și 
tatăl s-a văzut nevoit să-i 
dea o căciulă de-a lui. O 
căciulă adevărată de miel 
cu țuguiul lăsat haldu- 
ceștc pe-o parte. Pe urmă 
a venit vara și tatăl i-a 
dat băiatului o pălărie 
nou-nouță. Dar băiatul n-a 
vrut să poarte pălăria. A 
spus că e prea largă șl ta
tăl a vîrît înăuntru un 
ziar. Dar acum pălăria era 
prea strimtă și-i stătea în 
vîrful capului ca un de- 
getar pe un măr domnesc.

Șl băiatul n-a mai vrut 
să poarte pălărie.

A ascuns-o in lada cu 
zestre a mamei, dar acolo 
au găsit-o și i-au înde
sat-o din nou pe capul lut 
care i se părea prea marc. 
Atunci s-a vîrît în pătulul 
porumbeilor, cu buzuna
rele pline cu semințe de 
floarea soarelui și a în
ceput să se gîndească. S-a 
gîndit mult, a spart toate 
semințele cu dinții lui 
rari și a spus _■

— Eu am capul marc 
Am cel mai mare cap și 
nimeni nu mai arc un cap 
ușa de mare ca mine.

Pe urmă a așteptat un 
răspuns de la porumbei 
dar ei își vedeau de trea
bă, nu aveau timp de 
discuții cu el.

— Dar am o pălărie prea 
mică, a continuat băiatul, 
și trebuie s-o port, totuși.

Șt iar a așteptat un răs
puns. Apoi s-a supărat, a 
vlrlt patru degete în gură, 
a fluierat pînă și-a simțtt 
fălcile plesnind și fără să 
ta in seamă scara, a sărit 
pc o căpiță de paie. Po
rumbeii s-au înălțat spe- 
riați și tatăl a ieșit din

casă cu cea mai subțire 
și mai dureroasă nuia.

Dar băiatul era departe, 
fugea prin mijlocul uliței 
șl scotea limba la femeile 
care țineau sfat în fața 
porților, lșt tira tălpile 
prin praful gros lăsînd în 
urmă un nor urît pe care 
vîntul îl așeza pe zidurile 
și pe ferestrele caselor. 
Femeile il blestemau, dar 
cl nu le auzea, trecea in 
goană pe uliță și începu 
să strige :

— Eu sint cal 1
— Pe dracu, ești tu cal, 

i-a spus președintele sfa
tului care se ducea acasă 
și a vrut să-t lovească, 
însă băiatul a țlșnit pe 
lingă el și s-a oprit la 
zece pași depărtare.

— Eu sînt cal a țipat

că băiatului i se năzărise 
că are cea mai mare că- 
pățînă din lume. Un cal 
mic, cu un cap așa de 
mare ?

— Da, are un cap mare, 
a spus grav un băiat înalt, 
cel mal înalt dintre toți. 
Șl s-a apropiat de el pipă- 
indu-i capul.

— Dar are o pălărie 
mică, au rîs copiii.

— Am o pălărie prea 
mică, a suspinat abătut 
băiatul.

— Șl urechile le are 
mari, a continuat elevul 
acela înalt, și l-a apucat 
dc urechi.

— Dacă ești cal, atunci 
trebuie sa te încerc. Și i 
s-a urcat în spate.

A sunat insă clopoțelul 
și copiii au fugit în clasă.

lovind cu piciorul fn 
praful gros.

— Ce te-aș mal pocni eu. 
calul dracului, i-a arătat 
președintele peJme, aewtM- 
rindu-se de praf.

Băiatul a fugit din nou 
și s-a gîndit deodată ed 
președintele are dreptate, 
că el nu poate ad fie cal. 
otita vreme cit nu are 
nici măcar un căpăstru. Șt 
1ărfl să stea pe gfnduri ■ 
tras sfoara care-i finea loc 
de bretele și a meșterit 
un căpăstru.

Cind îl termină. £și dădu 
seama că oricit ar ji el de 
cal și oricit de frumos ar 
li căpăxtrul său, ii tre
buie și un călăreț. A cotit 
pe lingă moara comunală 
și nu s-a oprit din goana 
decit în curtea școlii.

— Hei, «oi de colo, a 
strigat copiilor. Eu sin: 
cat !

— Hi. hi, ce mei cel. eu 
tis copiii care știau și ei

El a rămas in curte r.u 
friul său de sfoară, cu 
capul aceia mare și pălă
ria prea mică.

— He. he, ca mal cep 
<re, ridanu copiii trecînd 
pe lingă el. Are «n cap 
mare de tot Și el stătea 
in loc cn friul de sfoară 
pe grumaz și nu știa ce ad 
facă. Atunci a venit dine
le lui care fi căuta prin 
tot iotul și el s-a bucurat, 
i-a fnnodot sfoara în jurul 
gitului, și a fnceput iă-1 
ti cască după el.

— Tu ești oaie, i-a spus 
și eu te duc la tuns. Cli
nele nu »oia sa se tundă, 
trăgea de sfoară și lătra 
furios.

— Ești o oaie afurisită, 
l-a certat băiatul, și i-a 
dat drumul. O ad te md- 
nince lupii .* Și a ieșit din 
curtea școlii pornind spre 
rîu. Clinele sărea in jurul 
său. li lingea obrazul dar 
bdiatul cu capul mare nu

mai avea chef de joacă. 
Rîul era adine și el nu 
știa să înoate, l-or fi plă
cut să aibă o barcă dar « 
avea și deodată s-a gindit 
că pălăria sa mică, nici nu 
e pălărie, de fapt, a o 
barcă și nimic altceua.

Barca era nouă, dar el 
știe precis că trebuie an 
Jie spartă pe undeva și a 
spoit-o cu humă.

— Asta e smoală, i-a ex
plicat cîinelui. Să nu se 
scufunde barca. Și a dat 
drumul bărcii pe apă.

A luat-o iar și iar i-a 
dat drumul plnă s-a Inse
rat.

Cind s-a plictisit, a um- 
plut-O cu bolovani și pie
triș și-a aruncat-o cit o 
putut de departe ca id n-o 
mai vadă și să nu mai 
audă de ea.

Tatăl îl aștepta In poar
tă, fumînd și discutind Cit 
vecinul despre problemele 
din Cipru.

Vecinul era președintele 
sfatului și cînd îl văzu pe 
băiat venind, spuse ri- 
zind :

— Uite cd-fi cine caiid.
— Do, îmi vine calul, 

spuse și tatăl.
— Nu mai are fnaă pă

lărie. observă președintele.
— Chiar așa, nu mai are. 

acceptă tatăl realitatea.
— Dar, rlsa președinte

le. nici un rrebute să albi 
pălărie. Cine a mai căzut 
cal cu pălărie ?

— Exact, Întări tatăl. 
Nici dracu n-a căzut cal 
cu pălărie. Și nevenin- 
du-î la indemînă lși repezi 
palma grea în capul băia
tului. Băiatul însă nu 
plfnse.

— Capul meu e o piatră, 
declară el, și nu mă doa
re. Pofi să dai cit vrei, 
dar nu mă doare, fiindcă 
e o piatră.

Și tatăl nu mal dădu in 
el. II ridică în brațe și îi 
mingile cu obrazul bărbos 
capul său de piatră.

DUMITRU 
STELIAN

••
-.-Ș» te-ai daf peste cop de trei ori 

ți te-ai făcut 
oglindă.

Eu eram oglindă de la-nceput. 
Grăbiți,

ne-om trimis chipul unul spre celalalt, 
înalt, 
neauzit,

gemea argintul lovit 
de lumină.

Înapoi 
ne-au trimis chipuri noi, 
de doua ori mai adînci.
Chipul meu,

mai adînc decit mine — cu tine, 
chipul tâu,

mai adine decit tine — cu mine.

Devenisem două inele sudate, 
de tunel boltit 
de chipuri, 

oglindite unul în altul 
Nesfîrșif.

La capete, undeva
în „a fost" și în „va...9,

sau
în răsărit și apus

sau
în jos și în sus, 
ne nășteam 
tu șî eu, 

unul din altul
mereu.

Și, de ia un capâf la altul 
Tremura înaltul 
vaier neauzit 
de argint lovit 

de lumina.
...Și a venit sorocul. 

Neașteptat.
...Și te-ai dat peste cap de trei ori 

și-ai uitat.

^..A rămas înaltul
geamăt neauzit
de argint, 
din care 
lumina se smulge 

fără sfirțrt.

Adriana Gorăicu

Pentru-aceastfl singură țară 
Dacă-ți spun, soare. 
Nu vezi patria de aur, 
Si-atunci gîndul tâu nu știe 
Câ-i patria mea ?
Dacă mâ vezi mîngîind o piatră, 
Nu știi câ și-n ea
E o fârimă de tară f
Cind ne oglindim
în fiecare dimineață
în ochii albaștri ai cerului,
Nu vezi șî tu
Culorile patriei, râsfrinte ?
Și dacă aud toate
Bucuriile dintre lumini.
Nu înseamnă că spun 
Totul despre patrie ?

^jCL f.y.p&îriljc
Privirea mea alerga
Fără gînduri
Peste o ie.
Dintr-o floare stilizată
Desprindeam un contur stelat 
De roatâ dinfatâ.
Din altife o sondă.
Fluturii conturau
Un cîmp luminos 
Și-un fel de tractor. 
Mă miram.
Cu mina ei analfabeta 
Bunica proorocea.

Elena Maria Ghițulescu

JN-U-UrLMAO.
ideiLe-r-
Oricînd,
Avem lingă noi
Ideile oamenilor.
Un om a gîndit creionul
Altul a gîndit vioara,
Ideea unui alt om
A fost sâ strîngâ împreună,
Intr-un buchet.
Florile pe care le duce altor oameni.

Ideile oamenilor,
Ne ajută
Sâ scriem,
Sâ mergem.
Și, bineînțeles, să gindim.
încâ puțin
Și ideile oamenilor
Nu vor moi avea loc
Pe pămînf.

Anticipînd situația,
Omul a început chiar de acum 
Sâ umple cu gînduri 
Sistemul nostru solar.

Cind însuși Universul
Va Vi saturai de gînduri
Oamenii îl vor vedea pe Dumnezeu
Privind într-o idee
Ce se cheamă oglindă,
Sau, și mai simplu
Privind unul la altul.

Nicolae Georgescu

<Ț)a±.VÎ£.
Nici n-oș putea 
Spune mai mult
Cuvintele se sting, prea mici

JLcl tto-L
La noi.
Copiii se joacă,
Trecînd din mină in mină
O minge mare, rotundă și roșie.

Bineînțeles, uneori,
Mingea sore din parcul de joaca 
Pe Șoseaua fericirii.
Șoferul rotește puțin volanul
Și mingea râmîne
Mare, rotundă și roșie,

La noi,
Șoferii ocolesc mingile copiilor 
Chiar daca deviază pufin 
De pe traseul Fericirii.

S-utL
Deci timpul meu e un continuu salt 
Spre treptele cunoașterii supreme • 
Efectuez intransigent, înalf.
Disecții mari și transversale-n vreme ț 
Dușman mi-e somnul, tihna o refuz 
Lucid mereu ca fulgerul mi-e gîndul 
Și trupu-ntreg mi-l simt ca un havuz 
Cu sîngele năvalnic strâbâtîndu-l. 
Transfuzii se petrec atunci în mine 
In fiecare lucru mor adînc 
Ca sâ renasc apoi într-o mulțime, 
Ca în oglinzi prin care mâ rastrîng. 
E fastuos, tulburător și magic 
Acest proces de trecere-n idei 
In lucruri, în iubiri și în poeme 
Ca-n magice, durabile seîntei.

Brîndușa Todericiu

Cîntecele pămîntului 
natal

Sub acest titlu binecunoscut pot fi 
grupate înainte de toate unele din lu
crările poetice, în bună parte reușite, 
ale cîtorva corespondenți. Circumscri
erea lor acestui univers nu e deloc 
arbitrară, căci, ceea ce au comun po
eții în discuție e tocmai seva sănă
toasă a unui pămînt fertil din care 
versurile țîșnese nestînjenite. De aici 
și o curgere densă, viguroasă a frazei 
poetice, încărcată de culoare și de 
cîntec. Ritmul e fluent în ciuda unor 
sincopări care nu supără deoarece se 
integrează organic aiurii degajate a 
versului.

Există însă dincolo de această tră
sătură comună celor trei poeți — Ion 
Dumitrașcu Dragomir din Gorzești — 
Bacău, Stanei Predoleanu ain Mariu- 
ta — București și Nicolae Ursu din 
Cluj — unele note personale care mar 
chea2ă de pe acum sunetul distinct al 
cîntecelor lor.

Ion Dragomir e mai interiorizat. în 
materia sa poetică elementele fuzio
nează și se întrepătrund adine. Ase
menea asociații ca „arbori de idei-, 
„călătoria în cuvinte" etc. nu sună de 
aceea ca în alte compuneri, deloc li
vresc, calp, ci par turnate din același 
material. Dintre cele trei poezii în care 
se elogiază această aderență an tei că 
concludentă e mai ales „Seară la Bu
cium". „Cu seara/ din ochi un vint se 
leagă și ară-n frunza gîndului 7 cu lu
mina întreagă// Și-am călătorit în cu
vinte/ cu arborii tăi de idei/ în albia 
timpului, spre lume/ un pod îl am zi
dit din eiJ/ Din cuvintele stoarse ușor 
Ciopleam vatră prînzului de dor 
Știu, și-n noapte și-n zi/ treapLa iz- 
bînzii de-nalt s-o izbi./ Și singur nu 
voi fi/ nici în marea jucată de vint 
nici în munții cu căciuli de ceațăJ 
am cu mine lumina ta de pămînf.

Trecerea la cel de al doilea poet se 
face aproape firesc, pe nesimțite, căci 
același sentiment al siguranței ce ți-o 
dă legătura cu pămintul natal, capătă 
expresie (uneori cu surprinzătoare co
incidențe) Și în cele mai frumoase 
versuri ale lui Stanei Predoleanu, cîn- 
tăreț al Mogtiștei, apă cu apariție fan
tomatică prin cîmpia arsă de soare a 
Bărăganului : „Cresc si o iau cu dorul 
prin lume/ Cu văzduhul Mostiștei la 
oblînc,/ Mostiștea tremură, vin laco
me turme/ Să o soarbă acum din 
adînc.// Vîntul clatină c-un sentiment 
părintesc/ Luciul cîmpiei ca un pod. 
— Oameni, cum am putut să trăiesc/ 
Fără anotimpul încărcat de rod".

Pe urmele poeziei moderne mun
tenești Stanei Predoleanu î$i declară 
și el deschis apartenența : „Ies în lu
me, vîntul cade jos/ Nici un fel de um
bră să mai am./ Știu că sînt chemat 
s-aduc folos/ Oamenilor mei. țărani 
din neam".

Partizan al comunicării ’.irecte. tî- 
nărul poet dovedește un pănel sigur 

și in zugră'-irea unor tablouri proiec
tate in interior : «De atunci cind nu 
pot să cint rădăcina ierbii ustură-n 
pămint Izvoarele seacă dintr-o dată. 
Curge Mosti$tea cu apă fiartă-' Luna 
tremură ca o păstaie de mazăre In 
pieptul meu se zbate o pasăre- 

îndeosebi aceste ultime două ver
suri sint surprinzătoare prin noutatea 
comparației (luna tremurind ca o păs
taie de maxărej.

Nicolae Ursu vine sare poezie cu o 
altă lume familiară poeziei noastre ti
nere. a cimpăei transilvane fabuloase : 
Știu un loc unde se clatină cîmpia 
Ardealului, acolo pămintul se răs
toarnă peste prima zi de primăvară o 
dată cu intrarea plugurilor in cat......
cunosc un astfel de loc și acolo se 
cotigește un riu Intr-o bulboană, de 
roiesc racii sub maluri' pînă se taie 
zborul peștilor asta pini într-o zi

cînd a venit Ion Alexandru-ntz-o dun. 
gă si mi-a arătat să-i prind cu miimle 
goale ca pe țerpi de se lumina trep
tat cite un suflet”

Cităm de la bun început, această 
poezie în truc it ea conține explicația 
afinităților poetice ale proaspătului 
nostru colaborator clujean Evident ti
nă rul autor este un admirator entu
ziast al lui Ion Alexandru, căruia îi 
șî dedică un întreg ciclu oe versuri. 
Universul său poetic in cele mai multe 
din piesele acestui ciclu, iși si recla
mă vecinătatea cu poezia lui Alexan
dru. Constatarea nu esle alarmantă 
atita timp cît Nicolae Ursu va des
prinde din succesul poeziei Iui Ion 
Alexandru esențialul : întoarcerea
firească a poeziei la izvorul ei din- 
totdeauna — natura, viața, omul 
care-și manifestă nestînjenit raportu
rile vitale cu lumea, cu societatea, cu 
epoca sa.

Poetul dovedește insă nu o dată că 
știe să se desprindă din sfera de gra
vitație a tinărului emul și atunci re
sursele sale proprii se încheagă în 
lucrări energice, pregnante. Dintre a- 
cestea spațiul nu ne permite să re
producem decît două : ,.Pe ape ver
bele" și, „Moartea lui Tudor Vladimi- 
rescu :

Pe ape verbele
BISTRIȚA CARĂ SĂLBATICE

VERBE 
cu rolburt de aer poros le-mpre*oară 
împinge la o parte malurile 

copacii care un timp aleargă după ea 
o iau înapoi sau se 
râstoarnâ încinși 
cară Bistrița verbe sălbatice 
cu glasuri de arbori și pietre

le-amestecă 
le-mpinge printre plutele sprijinite 

plutașilor 
in picioare 
le-adună le bate le cumpănește 
și coboară cu ele ca din baladă 

vijelios 
in jos la Bicaz 
lingă miinile oamenilor 
turbinele să răstoarne 
prin toate firele aeriene ale 

pămîntului.

Moartea 
lui Tudor Vladimirescu

VN CÎNTEC DE FIER ȘLUN C1NTEC 
DE CAI 

crăpau orizontul 
urcau pe pămint
nuri spintecind de iarbă cu copitele 
nouă județe se arătau clipocind în 

urmă 
și ciuruit de gloanțe soarele 
incalid de război
la un semn așteptarea ca 
toate diminețile 
păsări de pămînt s-au vărsat în 
șoapte 
lingă bolta jîntînii săpată în cer 
și în timp ce-n duhul cailor morți 
un fum de piatră peste 
cumpăna fîntînii 
glasul păsări de os și-au clătinat 
un cîntec de cai s-a rupt și unul de 

fier 
și-ntunecat s-a făcut sufletul fîntînii 
și sosind pădurile de piatră 
cu nouă județe clipocind 
apele s-au veștejit mai jos de durere 
și cumpăna a intrat în pămînt 
o ploaie de piatră suspendată în 
cer ca o tăcere"1.

Nu putem încheia aceste observații 
fără a atrage atenția celor trei autori 
discutați asupra unor manierisme. 
Conștienți de valoarea unor asociații și 
motive poetice le reiau uneori tocin- 
du-le sensibilitatea. Astfel, la Ion 
Dragomir „arborii de idei" devin ar
bori ae gînd" „prinzul de dor“ se 
mută în „zare cu aer de dor" etc. Ni
colae Ursu îsi populează poeziile cu 
prea multe vietăți dintr-un mediu 
cam dizgrațios, nefiind ocolit uneori 
nici de tentațiile ipostazelor teribiliste 
(zeul Șiva făcea cărămizi).

Pentru a ne forma o părere mal 
completă asupra celor trei poeți, aș
teptăm de la dînșii noi versuri însoțite 
eventual și de unele date cu privire 
la biografia, preocupările, pregătirea 
lor culturală.

Nivelul staționează
Există un număr destul de mare de 

lucrări intre cele cercetate de noi cara 

nu marchează un progres vizibil în 
evoluția autorilor lor. A le discuta pe 
larg în rubrica de față înseamnă a re
lua păreri deja cunoscute. Este cazul 
lui George Jitescu, Abdișa Abdița, Dinu 
Cîrpean, Nicolae Cochinescu, Ion Chin, 
garu. Mareș Aurelian Mihai, Ion Vi- 
drighin. Față de lucrările anterioare 
poate numai Ion Vidrighin înregis
trează un salt abia sezisabil prin acest 
tablou silvestru intitulat „Tăietorii de 

păduri": „O zbatere melodioasă crestînd 
carnea cuvîntului' și tăietorii șoptind 
ceva pămîntului.../ păsări de stele lim
pezi șî gingașa intimitate/ a ciobanu
lui iubind prin păduri pe furate/ res
pirau lung sudoarea zăpezii/ trecuta-n 
cîntec o dată cu fructul livezii;’/ tăie
torii iau luna pe brațele lor de păduri/ 
ferind-o la piepturi de ploaie' si seara 
adorm tîrziu/ șoptind ceva nedeslușit 
pămîntului,/ poate despre arșița nebu
nească a sărutului/ sau poate despre 
grava plăcere/ de a culca în ierburi 
lemnul/ osîndit la o nouă prefacere—' 
somnul mămăruțelor verzi, in lumi
nă/ îl sperie căderile de arbori bruște' 
și e o zbatere melodioasă crestind 
carnea cuvîntului/ cînd tăietorii îsi 
urcă cîntecul printre copaci' verti
ginos/, ca fierăstraiele să nu-sl fringă 
nici o clipă/ rîsuî sănătos..."

In rest, încercările se mențin In ma 
joritate la stadiile cunoscute, relevate 
și pînă acum. Nu lipsesc versurile fru 
moașe, metaforele inedite. Se face 
simțită însă tot mai mult nevoia de 
idee. Poezia, lipsită de combustia unor 
idei poetice, a unei problematici din
tre cele mai îndrăznețe, nu se desprin
de încă de la solul compunerii dile
tante. Concluzia poate părea prea dras
tică pentru fiecare autor în parte însă 
noi raportăm izbînzile individuale la 
nivelul general atins de poezia noastră 
tînără. de debutanții ultimilor ani.

Ce este de făcut ? Răspunsul îl dă 
chiar unul dintre autorii în cauză, 
Nicolae Cochinescu. prin poezia cea 
mai izbutită a ciclului trimis „In lu
crurile mele“.

In lucrurile mele e o biruință/ de 
care, cînd și cînd mă bucur istovit:/ 
prea istovit, să-mi fie bucuria Dlină'i 
nrea mîndru ca s-o las pe altă dată.7 
Iar dacă mă sărbătoresc, nu-i vreo 
primejdie/ să fie arta cea din urmă 
sărbătoare/ cum vegetația si florile 
nu sînt/ în nici o primăvară cele de 
pe urmă.// Ci-i doar un semn că plec 
spre alte lucruri/ în care n-am să 
mă-ntrupez întreg, niclcînd/ căci va 
rămîne totdeauna oboseala/ și bucuria 
ca sa Ie măsor."

E o concluzie sinceră și înțeleaptă 
la care subscriem, așa că așteptăm 
semnul plecării spre alte lucruri.

Prima cunoștință 
promițătoare

S-a format după ani de zile de co
municație cu redacție un adevărat 
fond principal de corespondenți. Unii 

dintre ei au trecut deja în fondul prin
cipal al poeziei noastre tinere, alții 
încă sînt în stadiul reproducerii ver
surilor Ia „poșta redacției* iar cei mai 
mulți îngroașe încă șirurile de „mai 
trimiteți" și „deocamdată nu". Număr 
de număr însă, în atenția noastră, in
tră noî nume, unele impunîndu-se re
pede și stăruitor, altele avînd doar 
niște apariții meteorice.

De data aceasta am menționa nume
le elevilor Chiroiu Veturia din Bucu
rești și al lui Georgescu Sevei din Sal
cia. precum și al Iul Anton Tănăsescu. 
întîlnit pînă acum în paginile „Ga
zetei literare". Primii doi practică în 
mod firesc o compunere poetică tipică 
vîrstei. Versurile comunică impresii 
interesante din excursii (Excursie la 
Ostrov, Rovinari, Govora) sau senti
mente cuceritoare prin ingenuitatea 
lor : „Cînd privesc un om frumos' 
Mâ revărs vinovată, nestăpînită/ in 
frumusețea Iui" sau „Te privesc șî mi 
se pare că’ Putem vorbi cu gura în
chisă/ Tăiați amîndoi din aceeași tă
cere banală/ Si mă cutremur de rîs. ' 
Nezăriți de nimeni, de tine, de minej 
Noi eram prieteni de mult" — Chiroiu 
Veturia.

Venind din universul „Poemelor 
simple" ale lui Zaharia Stancu, Sever 
Georgescu compune și el versuri pro
mițătoare despre ogoare ȘÎ iarbă: ..Se
ceram cu privirea/ Iarba din jur/ $i-n 
fiecare fir de iarbă/ Stătea un greiere' 
Greierii cîntă numai celor Ce știu 
să-1 asculte". Uneori însă observațiile 
sale au Întorsături năstrușnice : Aici 
nu zace nimeni/ totul a fost doar o 
părere/ Florile sînt înșelătoare' Și-au 
crescut doar să acopere golul din 
groapă."

Mai evoluat. Anton Tănăsescu com
pune cu siguranță uneori poezii scurte 
care se rețin : Pocnesc furnicile de 
grase / și belșugul țărînii mult prea 
mult se varsă-n rîuri doldora de pești.' 
Se-nghesuie iubirile să-nceapă între 
pămînt și celelalte planete'. Miinile 
string spice, string zîmbete, string 
mîini,/ iar gîndurile lumii zboară ciu
dat/ pe traiectoria unui contur de 
porumbel".

O anumită îndemînare cîștigată prin- 
tr-un exercițiu mai îndelungat împin
ge spre gratuitate (Teme. Ciobanul 
care si-a pierdut oile, etc.) și versifi
cări livrești (Imnurile).

Tot între primele noastre cunoștin
țe se numără și Constantînescu Gh. 
Alexandru care ne trimite cîteva in
terpretări grafice ale unor poezii sem
nate de Damian Ureche. „Citind în ge
neral poezia — ne scrie coresponden
tul nostru — și în special poezia con
temporană ce apare în „Luceafărul" 
(atît în volum cît șl în revistă) am 
căutat întotdeauna să găsesc în ea fru
mosul, esența, adevărul realităților 
contemporane exprimate prin imagini. 
Găsind această esență am căutat să o 
exprim în desen, in ilustrații care să 

redea tocmai imaginea vizuală a ideii 
exprimate de poet în versuri".

Fără a avea pretenția exprimării 
unei judecăți de valoare, vom repro
duce în cuprinsul unei rubrici cîteva 
vignetc.

Notă

Manuscrisele tovarășilor Petre Ho- 
diș, Ion Davideanu, Constantin Puscu- 
tă, Florin Manea, Teofil Răchițeanu, 
deși au fost citite, vor fi comentata 
într-un număr viitor. Aceste manus
crise conțin unele poezii frumoase a 
căror publicare necesită un spațiu 
tipografic mai întins.

MAI TRIMITEȚI

Sabin Opreanu, A. Izvoranu, Rudolf 
Negru, Traian Dîrlea, Ion Aurelian 
Didea, Ilie Dan, T. Ghinea, Diaconii 
Nicolae, Ursulescu Octavian, Minescu 
Mihail. Ion Radu Alecsandrescu, Nic. 
Gh.-Iași, Costea Candian (trimiteți 
primele trei lucrări în versuți).

A. Zorescu — Oltenița ; Dimoiu 
Jean — Bucșani Tîrgoviște ; Nicolaa 
Anestin — Timișoara ; Riana Maria 
Rareș — București; Iavorsky Mariana
— București; V. Filara — București ; 
Ion Andrei — Piatra Neamț ; Berindei 
Octavian — București ; Bera Simlon
— Brașov; Stela Costan •—Cluj; Vasile 
Coban — Arad ; Nicu Lucian — Curtea 
de Argeș ; Hulban Serafim — Hațeg ; 
Rcbendieș Elena — Miercurea Ciuc ; 
Ion Radu — Curtea dc Argeș ; Victor 
Lupu — Tecuci; Luță C. Ion — Cra
iova ; Andrei Radu — Bacău ; N. Crețu
— P. Neamț; Grecu Haralambie — 
Piatra Neamț ; Macavei Augustin — 
Beiuș Crișana ; Florin Tcne — Valea 
Seacă ; G. Bucerzan — Alba Iulia ț 
Vinache Dumitru — Piatra Neamț; 
Emil Stanciu — Focșani : Adrian 
Murnu — București; Constantin Coatu
— Sibiu; A. T. Dîrmoneșteanu —Bucu
rești ; Octavian Cerchez — Deva ; 
Nicolae Boghian — Cîmpulung Moldo
venesc ; George Grefu — Bacău ; C. 
Poenariu — Craiova ; Dimitrie Gerca
— Rîșnov ; Dan Trifan — Galați.

Deocamdată nu :

(

Ion Bucureșteanu — București ; Bă- 
îeș Vasile — Brașov ; Dumitru Dră- 
gan — Buftea ; Sterian Banciu — 
Cluj ; Dumitru Pietraru — Iași ; Darie 
Constantin — Pitești ; Moraru Toma 
— Șiret Suceava ; Teodor Soitoiu — 
Alexandria ; Mera Ion — Reșița; 
Chivu Iulian — comuna Văcărești; Ion 
Prlșcoveanu — Constanța ; Bălă Gh. 
Dumitru — Craiova ; Moldovan Lu
cian — Făgăraș ; Mazilu C. — Bucu
rești ; Nicolae Marin — Tr. Severin ; 
Arsenescu Alexandru — Craiova ; A- 
ristică Băghină — Tr. Severin : An- 
driuc V — Rădăuți ; Galea Dumitru — 
Plopiș Crișana.

NICULAE STOIĂN
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r Gradina ara plină dt trandafiri roșii. Nn 
ara nici unul alb, sau Doate o ii fost, cine 
știa, și l-o fi cules Lena și l-o fi dat copii
lor lui Dănilă. Mirosul trandafirilor roșii 
era tare ca țuica. Lena se legăna de pld- 
cere, parc-ar fi fost beata, mergînd prin 
gradina, Jluierînd, să le facă in necaz co
piilor lui Dănild care o trăseseră de păr 
și n-o lăsaseră să se joace cu ei. Nu Ie 
dăduse trandafirii roșii, numai doi albi, și 
copiii o bătuseră șl o scoseseră afară pa 
poartă. Ea plînsese și, dacă ei n-ar fi In- 
ghioniit-o și n-ar fi drăcuit-o, le-ar li adus 
trandafiri roșii, că doar erau destui, și ma- 
mâ-sa dădea la toți care cereau si nici ei 
nu-i spusese vreodată, și nici azi diminea
ță, cind plecase la cimp, să nu dea cuiva 
trandafiri. El îi plăcuse să le dea albi, na 
roșii, si ei o bătuseră și-o porecliseră.

— Oaia, oaia, oaia bucâlaia, mai strigau 
și acum printre gard, dar ea nu-i lua in 
seama, mergea prin grădină cu mîinile la 
spate, ca muierea lui Simioc, și cu nasul 
pe sus, plimbîndu-1 la dreapta și la 3tlnga, 
mereu, li părea rău, mai că-i venea aa 
plîngă auzindu-i că-i zic oaia ; se prefăcu 
însă nopăsătoaie, nici nu se uita la ei, Bă 
crape de necaz. Nu era nimeni în sat, decît 
ei, copiii, femeile plecaseră toate la cîmp, 
cu ăi bătrîni și ale bătrîne. Era vremea 
secerișului. La Dănilă 9© strînseseră toți 
copiii de pe mahala să se joace, umplu- 
seră bătătura, strigau, fugeau unul după 
altul și, din cînd în cind, își aduceau 
aminte de Lena și-și bateau pumnii cap 
în cap.

— Sîc, sîc, sic 1
— Oaia bucâlaia, oaia...
Lena avea părul alb, ca babale. Era Îm

brăcată intr-o cămașă de cînopă albă, 
murdară Ia spate de pămîniul pe care stă
tuse. Se plimba prin gradina ca-o sădise 
taica-său de mult, înainte de-a pleca din

«

>

Omul din dreapta mea mi se părea atit de 
îndepărtat, incit in timp ce-l priveam, nu 
conteneam mirindu-mă cum de aud atit d* clir 
Clivintele-i rare si sărace, care, ros togo’in ■ 
pe lingă urechile mele, căpătau o oarecare con
tinuitate din cauza miinilor ce ae răsuceau ciu
dat, se uneau și se îndepărtau ca pentru a pre
tinde un lucru anume, ceva ce părea aproape 
imposibil de obținut.

Spre surprinderea mea, ultimele cuvinte ale 
omului sunau astfel :

— I-am tăiat o fleică de pe piept, și cînd am 
văzut-o, nu mai curgea singe, mi-am dat seama 
că porcul era mort mai demult. L-am băgat in 
mă-sa și am mincat pila goală. .

Trebuia să mă fi așteptat și la posibilitatea 
asta, căc< imediat după ce mi-d amintit motivul 
pentru cure a venit la mine : . A spus Măria 
lui Iu di ci să mergeți de mqenlâ «ă i-i boln ■ 
fecioru", a început să vorbească despre ploaia 
care nu mai contenea și despre cal. Ut fu- i 
în sat eram singurul medic. Cum a 
fleică nu-mi imaginasem, părea ii inct.il <. în
cerc vreo deducție, mai aJes că omul lătra. ' 
aștepta vreun răspun-. îai ac
toria — așa cum se obișnu;r«.r — de a — - --
tretino, i^r calul blegii si idiot i~---re== 1- --
neinfluențabil, miscind din cap ev revr/-- - 
unui metronom

Hainele ude mi se facă1?»~-iâ de p. .■ 
seau mocnit, acru ; din cauza : r;<j> ■•%■..?—. -
mă dezbrăcasem de dotiS ziț*», dar a* -•
împiedica să-mi roiau gindir

Omul începuse să vorbeam?
— Eu nu cred în cutrenEsre- O dtrS •

vălit o biserici, altă dat! bu ș'.ni re fi ■ 
pe sub pămint, că au ‘ ms’- na-. •• 9
scăfîrlie Doamne, cum aratS mori1: '

Calul se onri șl omul sebimbf idrea
— Stfim, îmi spuse. Am o căruță și un caj. 

Ditisul merge cît merge $1 cind li convine, stl. 
Acum stăm. Pornește singur. Ne înțelegem, iw 
sîntem învățațt. Pe drum na le prind rău cutre
murele. Poatfe să-i sară o roată... Bine, stăm.

își scoase tabachera. răsuri o țigară dintr-uo 
capăt de ziar, o umezi bine si mi-o oferi.

— Nu fume2. i-am răspun> deși fumam
— Tot trebuie să înveți odată. Iml răspunde 

și-mi întinse țigara cu atita bunătate și Înțele
gere, Incit nu m-sm văzut In măsură să-l refuz 
Țigara era tare, mă simțeam bine poate numai 
că eram atent să nu mă ardă la degete. Trebuia 
să-ml arăt recunoștința față dc nm. ii datoram 
atîtea momente de liniște ; am Încercat să par 
interesat de necazurile lui si de calul la care 
părea că ține mult.

— Am rămas singur, copii n-am avut, doar 
pe dinsul îl am. da-i cam bătrin Rămin doar 
pămfatul si cerul asa cum le-ai văzut de prima 
data..

Calul porni, și omul, după ce se miră de cu
mințenia animalului, bucuros totodată că a ple
cat, că n-a adormit acolo. In drum (,,Ți-am apus 
că nu stă mult I Știe dinsul cind trebuie să 
plece I"), s-a lăsat pe spate, privindu-i plin de 
admirație picioarele ce i se îngropou disperate 
In noroi.

— Ce știi despre bolnav ? spun, doar ca să 
nu tac, să-i dau atenție omului. De fapt îmi era 
ihdifercnt i trusa era IntTeagă, întotdeauna fă
ceam absolut cît mă țineau puterile, așa că nu 
aveam motive să fiu neliniștit, mai ales că si 
oboseala se obișnuise să nu se manifeste decît 
atunci cînd mă gîndeam la ea

— O să vezi, îmi zise, și am înțeles că nu 
știe nimic. Așadar, trebuia să fac totuși ceva, 
și dominat de acest gind mă uitam cu o oare
care curiozitate la peisajul atlt de pestriț din 
jurul meu. Nu mai fusesem niciodată pe aici, 
eram nou sosit într-o circumscripție aleasă nu
mai după nume (și nici măcar numele nu-I avea 
frumos) : Arini. De fapt, cu mult timp înainte, 
potrivit unor legi psihologice, Îmi spusesem in 
fiecare zi că am o vocație de erou, pină mi-a 
intrat în obicei de a vorbi singur despre asta, 
ori do cîte ori mi se ivise ocazia (era tot ce-mi 
mai rămăsese dintre vocații, sau cum se spune 
în limbajul cotidian, vocația serioasă cea mai 
ușor de procurat). Satul era izolat, lipsit de 
personal superior, așa că în ,,parohia” mea 
eram șl mare șl tare, și mic și slab în același 
timp, îmi dădeam dreptate și mă contraziceam 
în funcție de dispoziție. (Desigur, nu mă con
damnam prea des, ca să nu-mi banalizez rechi
zitoriul). Aveam trei subalterni, un cai ce se- 
măha cu un măgar și un cîine. Printr-o ciudată 
coincidență — cum îmi plăcea să definesc aceas
tă stare — găsisem cîte un reprezentant pentru 
principalele categorii de oameni, evident redu
se la scara noastră : unii mănincă, alții perpe
tuează specia, alții gîndesc, alții își închipuie că 
gindesc dar de fapt mănincă și așa mai departe. 
Astfel stind lucrurile, sora medicală avea copii 
mulți și cum o înțelegeam, ne Intiineam relativ

IULIE
sat, cind era ea mica. Acum crescuse 
tată mare, avea șase ani *i două luni

Copiii din curtea lui Daniîa începuseră 
să se jelească, și Lena li văzu mergînd 
după Cătărina, lata lui Dănilâ, în jurul bu
cătăriei ocolind casa si magazia

— Aoleu, muică gurguică...
— Că plecași, muică gurguică...
— Si pe noi cui ne lăsasi, muică, muica...
Petrică al lui Irimiaș luase două jordele 

și trăgea cu una peste alta, ca Jamai’ă, ți
ganul, arcușul peste vioară. Ion al Iui Dă
nilă cu încă doi puseseră mina pe niște 
troci sparte, le duseseră la gură și cîntau 
din ele ca goiniștii, lăutarii din banda iui 
Mămăligosu. Alții băteau cu pietroaie In ti
nichele, ca toboșarii. Cîntau ca după mort, 
pe-ntrecute, și felele se jeleau in urma Că
tălinei care ducea in brațe o păpușă In 
grădină, săpaiă o groapă cu sapa si îa- 
grepaid păpușa, jelindu-se care cum putea 
mai tare, unii rlzind, alții încruntați, numai 
Cătărina plîngea de-adevărateiea. cu la
crimi șiroaie, sughitind, in gen un cheală lin
gă mușuroiul unde băgaaeră păpușa. Câ- 
tărina înfipse un trandafir alb lingă crucea 
de cocean pusă la câpâtiiul moartei și 
plînse mai cu ioc. Lena, cu miinile pe pan, 
privea prin gard și-i venea aproape și ei 
să plîngă : se jucase si ea altă dată cu 
păpușa cu nasu' roșu a Cătălinei.

— Aoleu, muica gurguică, iîdea Petrică.
— Aoleu, fetița mea, c-a dat oftica în 

line, și-ai murit ca o tloncica. te-ai uscal 
ca o... floricea, si m-ai lăsat sinqurea, ofta 
Cătărina.

Deodată copiii din curtea lui Dănilâ se 
uitară pe sus, și Petrică, care rîsese pînă 
atunci, o luă ia fugă, piingind de frică, si 
se ascunse in grajd. Lena se uită și ea 
spre cer și văzu ceva ca niște păhărele de 
tuicâ, mici, mici, ca păhărelele lui Dănilâ, 

rat. La calefoiia celor ratp ainincl era raiul, 
ub cal roșcat, uirbovi* Cu el era cri bibi sHnplit . 
in așteptarea unui docar HpMuit de raion roi 
Î.Ma lin încontinuu, ritmic și obositor De el 
ocupa dezinfectând, ființă Insplimlnt&tar de \o 
Iubii!, bețiv banal, plin de rine, care-și Incenea 
orice discuție cu: „m-am gindlt că...‘. De fapt, 
vorbea numai despre o perl na dă dlh viața lui, 
cind fusese sergent

Printre cei ce gindesc ojnradrasem pe moașă. 
Peretele dispensarului dinspre stradă se murdă
rea repede iar ea, In fiecare zi, Imi spunea că 
trebuie să facem ceva, iar ca măsură concretă 
și prea puțin deliberată II vopsea, nu știu cînd 
anume, dar mereu observam o altă culoare, deși 
normal ar fl ca pereții unei case de sănătate să 
fie albi. Dintr-b categorie cu totul deosebită 15- 
cca parte clinele. Ei n-avea nume. Cfți au tre
cut pe acolo i l-au schimbat ; așa ci răspun
dea le toate, plai si la o simpli fluierătură, ha

■ a eficient te sad», ci |I *e gudura la 
fiMiP- umil ri atent. Ca să bh-șî Bile glasul 

•lătra șt el !» Iun* 1* 4‘tV, da* nume? In pre- 
r* mea Ca oacirz? cltns draeiilc li plicr- 

•4 «r te v^eteașe

DE CE ZBOARĂ 
VULTURUL?...

M «Mr tet TmeVM rtatftjrf «taee
nM te» i M ■» «teu
• ttaf *r*g ttea ouctfta BM BteenflB •» t»te'

— Bag war că st citimnlt să îa
giăde cb tnica. Imi

ftevretam pentru a teme «eră 9M»e.
care l-«r f« tînat de vorfeă tmst prta
minte ideea că aceasta p po* * cm fcă
rnoasă femeie diaîic cile ■■ v&im oem ie ace
lași CE am convins de ccssr^rraL N-a* ea
nimic demebit o privire w dis
cret obraznică, subit banală ci^ inii ve
nea să țip de durere că e <-■ *m —
că pot să mă Bindretc cu M *a ie«a aâtB»a nm 
mine, tot ase precum marinarii vecM «e min- 
dreau cu fildeșul ce le țineu loc de
braț.

Drumul devenise •■itoios iar vr oprise
cu indiferentă. Re luai un gind neterminat de 
atîtea ori, acela de a ml adma a dată — un 
știu cind am să-mi dan seama In ce Jc! trebuie 
să mK adun — căci în lipsa unei astfel de con
cluzii, nimic nu mi se părea Întreg, nici chiar 
lucrurile finite prin ■ atari Iar. Oricum, perma
nenta neliniște se transformase in moleseaJL 
iar glndul me rea disimulat d voi ajnnșe prea 
tîrziu la bolnav devenise clar, usturător, imediat 
ce zgomotul roților și copitelor Încetase. Am 
alipit — nu cred să 11 fost o părere — m-au trezi* 
ploaia și brațul omului frecat peste fala □.*; 
cu scopul de a mă proteja

— Nu mai pat merge. Nu poate dinsul Ești 
obosit. Mai bine tTage-ți rogojina și dormi o 
lead...

Eram in fața altar copaci. luminile din sat 
dispăruseră. Dezorientat, îmi venea «ă-1 rog pe 
om să nu plece, dar el se cobori se dm car și-I În
torsese. ..Oricum trebuie să ajung. aniietatea 
imi va dispare, iar drumul e drum, fac efor* 
fizic și acesta mă ferește de gloduri'.' iml spu
sesem.

— Urci dealul ăsta — Îmi arătă cu mina In
tr-o direcție pe care mă chinuiam s-o rețin — 
și acolo... Iți spune oricine... Noapte-bună.

Am trecut gardul. Ajutat de lanternă am reu
șit să găsesc cărarea. Noroiul îmi trecuse peste 
pantofi, picioarele mi se încălziseră și, cum 
știam că reclamele pompoase fură ochii, mi-am 
zis că am vocație de erou șl am început să 
fluier. înaintam greu iar degetele încleștate pe 
lanternă tremurau poate șl de teama de a mă 
ștf încolțit de un întuneric greu de străpuns cu 
lumina mea neputincioasă. Evitam să analizez 
ceea ce simt, mă gîndeam doar cum să-mi.pro
tejez trusa de urgență și cind nu mai izbuteam 
să ma desprind din noroiul grețos, 2îmbeam 

mergînd pe cer și lasind dire de turn, par
că ar li tras cu cretă niște linii albe. Cerul 
era albastru, și păhărelele fugeau unul 
de lingă altul și zumzăiau, înfiorindu-i pe 
coolii din curtfa lui Dănilă. Lena se uita 
la ele, nu se ascunsese niciodată de ele 
ii plăcea să le vadă cum zumzăia pe cer 
Le făcu de cîteva ori cu mîna și 21mbi. îi 
plăcea cum bîzîiau, cu niște bondari albi. 
Cătărina se ascunse și ea în grajd și în
chise ușa. Fraie-său iși scoase capul pe 
geamul grajdului și privi cu coada ochiu
lui, să nu fie văzut, avioanele. Lena râma
se în grădină, cu mîinile în șolduri, ca mu
ierea lui Simioc, privind carul, zimbind. 
Erau frumoase păhărelele, parcă erau de 
argint, mai frumoase ca ale lui Dănilă. Le 
făcu iarăși cu mina, mergînd în urma lor 
prin grădina plină cu trandafiri roșii. Nu 
trecu mult si cltele apărură, apoi altele, 
cirduri, cirduri. Și, cum se plimba prin gră
dina roșie. Lena văzu venind din cer, le- 
gănindu-se. bețele albe, lungi, plutind, co- 
borind, înăltindu-se, strălucind. Peste gră
dină căzură betele albe, peste trandafiri, 
și una o prinse ea cu mîna din zbor și o 
puse pe cap, ca miresele. Beteala albă 
cădea mereu și, deodată, foarte aproape, 
Lena găsi o păpușă mare, cum nu mai 
văzuse in viața ei, frumoasă, cu ochii al
baștri și cu părui galben, aproape alb, ca 
al ei. O ascunse la piept, să n-o vadă 
cumva copiii din curtea lui Dănilă și sa 
i-o fure, voia să le iacă necaz cu sa. Pă
pușa căzuse o dală cu beteala; întîi o vă
zuse cum plutise prin aer, ca o pasăre 
albă, apoi o văzuse căzind pe trandafirii 
roșii. N-avea de gind să le-o arate acuma, 
voia s-o mai țină, să se joace cu ea. Dar 
copiii nu mai ieșiră multă vreme din graj
dul lui Dănilâ, iar cînd ieșiră, nu mai a- 
veau chef sâ se joace, și unii plecară spre 
casele lor, în fugă Lena căuta în casă 
cirpe si o postavă. Luă can*a cu apă și 
o goii în poslavă.

— Ioana, Ioana, 2ise, mîngîind păpușa. 
-— Ioana, gălăoana, zise, culcînd-o în 

Dostavâ sl spălind-o cu apă și cu săpun. 
Păpușa căzuse din avion, dar ea nu știa. 
Păpușa zimbea, i se vedeau dinții albi, șl 
Lena o gîdila la subsuori și-o freca bine 
cu Bapunul. Apoi, cînd i se părea că apa 
• prea caldă, făcea : 

amintindu-mi că de iapt și firma ce mi-o atîr- 
In minte aparținea medicului dinamica 

‘ ’•■a. |ln iarna, intr-o noapte poate chiar pe 
dealul Jsla fusese încercuit de lupi. L-au găsit 
dimineață in virfu! unui copac, aproape dege
rat După însănătoșire i s-a oferit o comună 
mai hună „Nu plec, le-a răspuns. Am vocație 
de erou'ț.

Cind am ajuns în virfu! dealului și am zărit 
prima casă, nu mai aveam impresia că merg, 
mă deranjau doar mirosul propriului meu corp și 
zgomotul siringilor $i spatulelor din trusă. Dur 
ajunsesem șt nu mfli'ăvea importanță. De fapt 
era unu! din puținele momente cînd mă simțeam 
hine, In imposibilitate de a gindi, îmi venea să 
rid doar de o întrebare absurdă în legătură cu 
pulsul meu. Mai tîrziu, sprijinind gardul, aproa
pe uitasem pentru ce am venit, știam că undeva 
trebuie să existe o bancă — pe lingă orice gard 
se găsesc bănci — dorința fierbinte iu schimbul 
căreia aș li fost dispus să renunț la once, mai 

că nn tvedm curajul s-" mă aventurez de 
pe podului pe care aveam o oarecare stabilitate.

.Așadar, ai imi spusesem, bccurin-
du-mă sincer cu toa*- rl jșai tre-~»a* prin mi::‘e

nprrua nei wn. <•* m
pr*«*«EA r-hMi «ecl aă la SfiOUl k»r
wtrwo «■■mb? terjcrip..^ i R>d»voi e ci iu 

tf? mbmc-ix**. rlahl* acvea». text
ta •• «UAgl «ă • pUrțl; ÂÎLfel. ClștîgaarB «t- 

decisive și aaaiizf'Nla-Hă ime-
d.at.  *ă UrrtTtn Od«ll, bolnav. <totr-n paria, 
.a rîțrsaal o ckli^iî pâ£:n *»*aîwri Via
tei? se păreau atll tte

inrii lai iiațtefj iun J r.a-i bag la vea- 
Mă Pi Îl mm roții din față și cina
ră frwia palMe din j ce ml înțepa pe
gr. Ctnd aaB rlM«c cagor. burta an ibcetase 
-1 5i teapă tom. și de datB aceasta, cit
as " iom <14-1 eiT. ■ ’osal de îra*s-
piratîe

Cj.ira tatuase «LMem tebLce. fi deme-
b.j^M  cv^tarurJe ia n Wa
pe geawar- Ns-ai amul:»—: patrii cind as ja- 
trM ia C*i-i ști« BătoaJ ci ia cîsiâ Hi-aa ^as: 

arâî* vi «m apăsat pe ctaață. 
Wta^es =*e=«-»i crre chesaair . Mtri-

a.-i dar ra.-n.: de donata de a
■■fj" ;■ cit Mat rap.d undeva sub un a cover is. 
ii ajtues

Roaa insistent, apa curqea ca dm L--an du a 
sinea*, ploaia devenjee Mnrdarl. și hiadci eras 
ca «Squ ne claHlfl. Mi-aai aMmtft de ci inele alb, 
câinele dispensarului, cu urechile ptemtite de 
inactivitate, căci avuseaeM iMpresia ci as-a în
soțit ; vrlad să ml întorc dopl et. m din fata 
SsLa s-a deachls si. tară să m4 gindesc, ■-«■> 
trezit întrebi nd .-

— Aici exis li boiaavi ?
— Xu, nu-s, mi*a răspuns nn Uuin căruia 

na i puteam niocuna deocetot fața, fiind aiezat 
cu spatele spre lumină. Doamne cum arătați !

Nu doream să Intimi, dar nu mai reușeam 
să mă ridic de pe scaun! introdus cu sila sub 
nune. M-am lăsat pe spate și i-am explicat mo
tivele pentru care mă grăbeam.

— Aici nu există bolnavi. .
Imi mise In minte o altă imagine reclamată 

de starea mea. Fotolii, numeroase fotolii în cu
lori țipătoare, in jurul unui bazin de la etajul 
10. In care se scăldau femei goale, leneșe. 
Gaatam o beție ieftini, dar întreagă. Nu mă 
interesa nimic, gesturile lor feline mă dezbră- 
caserl de gînduri, era numai pace, o pace în
tins! si calmi. Imaginea asta pubertină mă jig
nea prin anularea nevoită și imediată a tot ce 
consideram bucurie și liniște. Pînă atunci, ori- 
cind refuzasem astfel de imagini barbare ce-ml 
schimbau aspirațiile și sentimentele omenești. 
Puteam să visez orice in limitele umanului ac
ceptat de mine, însă această imagine jalnică, 
efemeră, mă lega indirect dar trainic de mo
mentul în care mă găseam. Eram pe drumul 
săvîrșirii unei fapte umane — salvarea sau aju
torarea unui semea — dar avind obligație pro
fesională, mulțumirea era diminuată, aproape 
nulă. Fiindcă mă durea meschina și necesara 
nevoie de satisfacții, pentru a umple timpul, fă
cusem eforturi disperate de a mă minți oribil. 
Rezultatul a fost cel scontat : nul 1 Am încercat

— Ars 1 Arș 1 Taci cu mama, taci cu 
mama, nu măi plînge.

Și turna apă din cahtă, rece. Iar o gîdlla 
și rîdea o dată cu păpușa, cu Ioana. Apoi 
o șterse bine cu o cîrpd pe ochi ?i pe șol
duri, pe picioare, o mai uscă la soare și o 
îmbrăcă. Luă o cîrpă neagră ai i-o puse la 
spate, scutec. O pieptănă cu degetele și cu 
pieptenul, glumind cu ea :

— Ioana mamii, fata mamii, îi zise, dîn- 
du-și jos de pe umăr cămașa. Se așeza pe 
pămînt și puse păpușa cu gura la pieptul 
ei, să șugă.

— Purcica mamii, zise, mîngîind-o șl 
gcuipînd din vîrtul buzelor de trei ori, să 
nu se deoache cum mînca de flămîndâ. 
Inima Lenei li bătea puternic, și ea zîm- 
bea, nu mai știa ce să facă de bucurie. 
Clinele, Burcuș, se uita la ea cum fi dădea 
să suqă păpușii. Lena aruncă în el cU o 
piatră, să n-o mai vadă.

— Nani, nani, fata mamii, zise, punînd 
păpușă în postavă și legănînd-o.

Joana nu vrea să adoarmă și ea o bale 

varianta ocolirii acestui sentiment prin tendința 
obositoare de a nu da curs gindurilor comune, 
de a nu coborî ștacheta sufletească la nivelul 
nevoilor, preocupărilor si gindurilor elementare 
cotidiene, adică de a mă ridica la înălțimea fap
tei in sine.

In clipele de liniște rideam doct si calm de 
aventurile mele, dar cu convingerea că desprin
derea cît mai pregnantă de biologie este posi
bilă. chiar dacă nu în cazul meu. Singurul dus- 
= 2n era propriul meu rls. Asadai, recercetat? 
prin prisr?.' impună, dulcilp mele femei se adîn- 

•w In bazinul de la etajul IO. rlmisese doar 
perdeaua cețoasă a apei, mai tirzfn a unei fa
ndai deosebite care-mi interzicea sa privesc la 
rițlva pa«i Mai încolo, la omul mea. ..Aici nu 
-xistl bainavi" — II auzeam. earrTant de clar, 
iar efortul necesar acomodlrli cu vocea tai mi-a 
mai permis să mă inspăualfii de ținuta mea.

Ml desprinsesem cu greu de cbM nai ales 
că mă durea privirea uiscll a hiuteuhii. feetr 
Ci fie sigur că voi kksR Bm U el. a vrut 
U-«i împrumute lampasul L-ua irfazat mai 
a!» cl iatr-c uoapte ca aceea, an lăapas mai 
rău te incerta, ajuțindu-te sl dii de-a dtepul 
in «op* De fapl cu un artni mai tas sau mai 
t<K ie înt acolo rvu. Ini u.*mr?a M-
-riawiu, p£re« lipit! ca nu teucwptosi pe ochi 

nrsdtrxre era departe aerul de alarl 
sa îm se. Imi logadmae U vid exact locul 
saăe se aSa H ^Ursit. na itm ce ■! face sl 
'red cl aici treta:? să fie * Im! ^uaesem ca 
să scap de Dm caeuu unei rvwrve fall
de repudiatei mea de a ml ruliue. tee a fi gras, 
rea as strat itrect in earner! :laiuif pe 
pmpd *4-mi tettpem înmiea sa In uteias; 
rimp bururia c£ am ajuh: Eram un mecanism 
ohmft. exad r» docâ senameaie apuse, din a 
rlror coudfustar? remită £f treilea — Hede- 
l.itit. grefai pe un fond de irnUbienț*.

Xu priviî pe $eam_ La Isce^nt am ?!zjt o 
mini rm?i 1. cetot*ie caro se s.Ka uniform
deaspra ur.e: seue. M;es •■serv-antl prin 
stereotipia mițclritor ce 1? făcea si imi rețtBea 
forțat privirea chiar pentru ri fa vTeme ce o 
urmlreum. sau mai degrabă ciad am ajuns In 
tata geamurilor, m-a nellnishi n întrebare fi- 
tmucA in»! parazit* : ..Ce-or sl zici oamenii 
daci ml prind aici ?' Oamemf. doi bărbați de o 
vlrxla greu de precizat, o femeie si o fetișcană 
cu fala rotundă, plină, cu nifte ochi utaltor de 
expresivi, parcă fără rost pe fafa aceea, mm- 
'in liniștiți. înguste, paturile erau ordonate, cu 
piturile făcnte sul la un capăt. Crean impresia 

nerăbdătoare așteptare. Oricum, eram sigur
■ nu există bolnavi, am refuzat să cred ce 

giudisem cu cîteva minute mei Înainte și, bucu- 
ins cl truda imî e zadarnică, țin drumul pfnă 
in stradă, mi-era cunoscut, am mers fără grijă, 
deal dădeam exact în aceleași gropi

Casa următoare rămăsese in urma mea j o 
observasem abia după ce a depășisem. Ciștiga- 
sem cu greu flecare metru, plătisem fncăpățîna- 
reu de a nu mă opri nici măcar o singură dată, 
cu prețul unei noi rememorări a peisajului de 
la etajul 10. Femeile ieșiseră din apă, se strân
seseră fericite și dușmănoase la lumina unui 
soare filtrat de geamurile din tavBti. Una doar, 
uscată și proaspătă, își întinde! picioarele jig
nitor de perfecte, făcînd ciudate unghiuri drepte. 
Mi se părea neplăcut să constat că în sat lip
sesc clinii. Printre lătrături, cu atenția încorda
tă la ele, aș fi rezistat liniștii și frumoaselor 
meie ce mă rețineau și mă aduceau dincolo de 
glodul greu al uliței. Tînjeam după o adîncire 
furtunoasă într-o efemeră împăcare cu acest Vis 
rezervat anume pentru vîrsta mea. Știu, dar nu 
voi putea fi niciodată sigur, o astfel de năclăire 
în lucrurile pe care Ie numesc ieftine, nu cumva 
este suprema înțelepciune ? Brațele mele spiri
tuale, Întinse dincolo de lucrurile comune, In
tr-o nedefinită lume onirică ; ori de cîte ori 
eram atent la ele, dihuiam exasperat un singur 
punct de sprijin.

Un mănunchi de lumina, de jos In sus, pen
dulă de cîteva ori ca un ștergător de parbriz. 
Socotisem efortul psihic făcut, drept o utilă 
tentativă de a stabili un echilibru între cl și 
corespondentul lui fizic. In ochii Orbiți de întu
neric și inactivitate, seînteifa lăsate dc tlimlnă 
persistau inutil. Eram acum într-o altă vettndă, 
in fața altul geam. Aici oamenii jucau cărți. 
Trecui in alte curți, rostii mecanic formula care 

la fund. Ioană chirăie, și Lena îi șterge 
lacrimile cu o cîrpd șl o lhagănă în brațe.

Nani, nani 
Fata mamii 
VIm milă 
De-i dâ țljd 
Șl tu lomn 
De mi-o adormi

Ioana adoarme, ea o pune fn postavă, o 
acoperă. Ii prinde un trandafir rașu în 
piept, pe bluză, să nu se deoache. Culege 
trandafiri roșii și-i a$ează în postavă. Ii 
pune peste ochi o basma, sâ n-o muște 
muștele. Ioana se trezește și crește mare, 
zîmbind mereu. Lena ar vrea s-o arate co
piilor care iarăși se joacă in curtea lui Dă
nilă, dar ceva îi împrăștie dîn nou pe co
pii, Lena nu știe ce, n-a auzit bine, decît 
un chirăit și un pocnet, ca și cum ar fi lo
vit Petrică într-o tablă de tinichea cu cio
canul lui Dănilă. Nu-i mai pasă de ei, are 
cu cine să se joace. Se plimbă prin grădi

avea darul să mă îndrepte de spate : „Aici 
există bolnavi ?"

întrebam zadarnic, insistent, poate și pentru 
că mă distra formula găsită. La un moment dat, 
pe cînd mă găseam în stradă, m-am trezit inun
dat de o lumină npfirească, albă. Becurile dp la 
drum, aprinse cu atita întirziere, mi se multi
plicaseră în minte, incit a trebuit să umblu 
multă vreme cu ochii închiși. Temporar, ele îmi 
calmaseră neliniștea, dar îmi readuseră atmo
sfera cabinetului meu inali, care îmi provoca 
întotdeauna somnul Intensitatea rememorării 
aceste! atmosfere mă distra fiindcă nu știu de 
ce, mergeam pe drum, dar așteptam cu orice 
preț sl and Mtăi politicoase în ușă

Așa. cb acest sentiment accentuat de aștep
tare, drzmal a trecut încet, iar pe bolnav l-am 
glut abil !■ celălalt capăt a! satului.

Aa inirtt fn caii simnlind profesionala sign 
rail! și ban* dispoziție. Fpmeia mi privea mi
rată. Ine! bb se obișnuise cb situația de a mă 
ști rMesat de ușă. noroios și atent. Fața ei. sau 
mbI preria Imdal pe care se grefasa mirarea, nu 
era abtolat de loc tristă Doar uimirea femeii 
■* Intriga, mai ales câ știam că ee mă chemase 
atlt de orgeat și venirea mea fusese In afara 
oriclrei dlscwți:

— Val de aune, pe ploaia asta ? — inginl ea. 
Bleznleda-il palmele de mai multe ori, dar vă- 
zind cl ■ prfreic nedumerii, deveni dintr-o dat! 
Intenreratl al obosită.

— Unde ? f am întrebat-o. făcîndn-mă că na 
observ scorii metamorfoză prin care trecușe. De 
fapt icin. ajaos la capital dramului, mi ni mai 
interesa niaic, eram slger cl bolnavul șe simte 
aproape blB?. Imediat i-ata repetat întrebarea, 
molt mal cătai, dar potind intr-o preocupare 
©iCttivl ml gindiseto cl adaptarea la situații 
aepllcote se face in general rapid și chiar daca 
e nonai aparență, e greu de diferențial

Copilul se găsea In camera ver in ă Căldura 
excesiv] de acolo mă moleșise, Imi pusese la 
încercare ultimii stropi de voință.

l-am dat vreo 14 ani. Stitea rezemat de pe
rete *1 privea undeva oh punct fix, zimbind su
perior. plin de înțelegere. Ochit locioșl, mari, 
fruntea convexă, exprimau o satisfacție bitarli, 
generat! de punctul asupra cflruia iși concen
trase atenția, căci intrarea noastră II lăsase in
diferent. Femeia aștepta cu miinile ridicate 
să-mi ia trusa și paltonul i i le-am lăsat în voie, 
nu de alta, dar cameră aceea era atit de largă 
și hine Îngrijită — In contrast cu aspectul co
pilului — șl duduitul sobei crea o liniște ne
închipuit de adincă, nesuferită, proprie pentru 
rememorări stupide de la marginea sentimente
lor acceptate. Cum stăteam privindu-i pe amln- 
doi, neținînd seama ră așteaptă ceva, poate să 
mă liniștesc, m-am lăsat pe spate și frumoasele 
mele de la etajul 10 începură cel mal tulbure 
dans din cltfe mi-a fost dat să-ml Închipui, un 
dans lent și elegant la lumina ă zeci de focuri 
bengalice. Cind am revenit, furios la gindul că 
am fost chemat, femeia era aproape de mine, 
albă și hună, surprinsă de întrebarea ce presu
pun că a bolhorosisem in timpul visului.

— Aici există bolnavi ?...
— N-am vrut, credeam că n-o să veniți...
— De cind e bolnav ? Ce are ?
— De mult.,. Boala e veche, zise tristă fe

meia și eu o auzeam extrem de clar. Cum ați 
venit nou, gîndeam cl poate vă pricepeți...

Mi-am privit pantalonii plini de noroi pină Ia 
genunchi și, cutremurîndu-mS de mirosul acru 
de sudoare, mi-am rfiis mina la gură, căci mi ae 
făcuse greață.

— De ce m-ai chemat chiar acum ? — o în
trebai furios, dar schimbai jenat discuția, nefiind 
în stare să suport tăcerea ce o presupuneam. 
Ce are ?

— Eram sigură că a să veniți mîinc... Pe vre
mea asta, nu-mi închipuiam,.. Nu-i atit de grav... 
Vă las cu el, zise ea grăbită și ieși în fugă.

Mă gindisem la toate bolile posibile, și la 
investigațiile necesare, dar băiatul stătea la fel 
de senin. încercai totuși să-i iau pulsul, tempe
ratura, deși eratn sigur că e vorba de o boală 
de o altă natură. Rămăsei fără ehhrgie, niti tu
rla caro trebuia să o arti ca urmate a drumului 
făcut nu mai reușea să izbucnească. ,,De ce 
m-flțl chemat chiar atum ?“ întrebarea răminca 
s-o rostesc altă dată, poate In altă împrejurare.

Băiatul începu să ridă de-a binelea. Apoi, 

nă.. ducînd pe Ioana dc mină. Ii pune un 
trandafir la ureche, sub basme, trandafirul 
e meri mare ca fața, dm nu-i nimic, Ioana 
• tată mare, mîine-pofmHne joacă în hotă. 
Acuma joa«5 și Lena 8e bucură și
Vine in petit cineva, cere •• îi
dă, tocmesc lăutari și iac nun’a. Lena o 
îmbracă pe Ioana mireasă, cu rochie albă, 
pînă în pămînt, cu sovon alb, cu beteală 
albă ; beteală are multă, pune pe toate 
gardurile, la toți parii, la toți nuntașii- Isi 
pune și ea beteală în piept, da parcă si ea 
ar fi mirecraă. Dar ea e mamă. Ioana ride 
mereu, se bucură că se mărită, au venit 
lăutarii, s-o ducă la casa ginerelui, au 
dus-o, ■gfi în prag îi cîntă :

Taci mireasă nv. mai plînge 
Câ la mumâ-ta te-om dac», 
Cînd o face dudu nuci 
Șl răchita mere dulci

f
4 Ioana trebuie să plîngă acufna, Lena o 

string© la piept, lîngă inimă, să nu-i pară 
rav, așa e, și nevasta lui Simioc a plîns. 
si lăutarii cînha :

CroștB-|i flori și-rrbcbpcîți, 
Că mie nu-mi trebuițl

Flinae mireaea, Lena o strînqea ia ^iBpt, 
sa tacă, îi umplea mîinile de trandafiri 
roșii, si lăutarii cintau :

Puteți crește pe garduxi. 
Că eu capu' mi-am legat acu.

Ioana, la pieptul ei, îi asculta inima 
cum baie, asculta ca o fată, plingea și ea, 
cu Lena deodată, și lăutarii cîntau :

Ieri am fost cu Ielele, 
Astăzi cu nevestele. 
Mîlne «ini cu babele...

Grădina era plină de trandafiri roșii, toți 
înfloriseră Ia nunta Ioanei ce stâiea la 
pieptul mamei, legănată, ascuitindu-i ini
ma. Mirosul trandafirilor era tare ca țuica 
ce o beau nuntașii. Lena nu mai încăperi 
de bucurie, cinta cu lăutarii și privea mi
reasa e» zîmhea, așfeptînd parcă aă-i bată 
și ei o singură dată inima de mireasă fru
moasă. Și inima ei bătu.

D. R. POPESCU

după ce mă privi îndurerat, întrebă indiferent, 
schițînd un zîmhet potrivic cu totul altor cu
vinte :

— De ce zboară vulturul ?
imediat lepetă întrebarea de mai multe ori. 

mecanic, iar mamă-sa, auzindu-I, veni cu un coș 
în mîrtă :

- Seara face numai do astea... Nu st> mișcă 
de acolo .. De fapt e foarte greu dr vorbii cu 
el ; imi explică ea și fugi piingind afară.

— De ce zboară vulturul ?
Conversația pe care am încercat să o stabi

lesc părea inutilă, el nici nu-mi aștepta răs
punsul. continua doar să se agite după un vul
tur halucinant care i se plimba prin minte. Mă 
așezai pe pat lîngă el. Explicațiile mei? fă ă 
rost treceau neauzite. Deși îmi era totul toarte 
clar, mă durea nu numai neputința mea fi
rească de a intra in discuție cu el, ci neputința 
în general, pe care o vedeam materializată In 
toatp lucrurile din jurul meu.

Oricum, situația băiatului, în zilele urniâloarfl 
va trebui să se schimbe, dar pină atunci, pen
tru că nu-i mai puteam suporta fața răvășltȘ, 
ochii pierduți ciulind neputincioși același vul
tur. mi-am pregătit siringa pentru a-l admini<- 
tra hipnoticul Ce-l aveam la mine Era sofafia 
ultimă, învingeam temnorar continuul zhor al 
păsării deși mai rămăsese un alt vultur, al meu, 
palid și neînțeles. Întrebarea aceasta chinuitoa
re avea oare un sens pentru el î Mă întrebam 
fără rost pentru că nu mai reușeam sl rred in 
existența unor sentimente atlt d? puternice. 
Ploaia cădea turbată, tropotul greu ce-l făcea 
pe acoperiș îmi părea o adîncire In liniște. 
Eram mulțumit că nu s-a Intimplaf ifihiic grav
— trebuia totuși să-mi caut o mulțumire — cu 
țoale că antenele mele se retrăgeau n dală cu 
glasul copilului :

— De ce îboară mllurul >
Maici-sa intrase iar în camera, îl mîngîias? 

si-i spusese blind : „Lasă, altă...' la care copi
lul. în sfirșit, lăcn. îi rămase doar zimbetiil 
acela neînțeles de învingător. „Lasă altădată...", 
imi spuneam mie, adreslndti-mă copilului, ȘÎ 
atunci, nu știu de ce. am devenit foarte lucid, 
proaspăt, păream abia trezit dintr-nn somti lung, 
obositor. Neavlnd ce fac? mi-am aranjai ținuta
— noroiul se uscăs? acum — și am rpvăzut dii- 
rero* dromul și gropile In care trebuia să mă 
pierd iar, noroiul obligatoriu ce trebuia să-l 
străbat. Mi-a veni* s! rid, as fi rîs chiar, dacă 
nu m-ar fi silnjenit zimbetul copilului pr care 
nu «tiu de ce nu-l mai puteam socoti pacient. 
Simțeam nevoia să spun ceva :

— Am să-ți povestesc cum 2boafă vulturul... 
Asta n-ai de unde să o știi... Pot desițțtir să-ți 
spun cum zboară...

Nu mai auzeam nici ploaia, doar din Ce în re 
mai rar vorbele copilului, șoptite prin somn. Cu 
timpul, lumina ce-mi slrăhătra pleoapele dispă
ruse. vulturul meu palid prindea putem adîn- 
cindu-se prin înălțimile tulburi. Mergeam atlrnat 
de picioarele Ini, peste munți, ape gl drumuri 
aripile Ii fișîiau ritmic Iar copilul, întreblnd în 
locul meu. repeta Intr-una :

— De ce zboară vulturul ?
Nu știu de ce mă durea teama adirtclrjl si, 

tresărind, am văzut copilul dormind cu hrațelă 
desfăcute larg, a resemnare. Revederea lui m-a 
bucurat și, poate, nu atît revederea cît faptul 
ci mă știam treaz, aveam o treabă precisă de a 
privi camera fa care găsisem farfurii inleresante 
din ceramică. Mi se făcuse teamă că va trebui 
să mă reintilnesc cu pasărea șl de aceăa mai 
nutream speranța că se va trezi copilul, in pre
zenta lui aveam o treabă precisă, trebuia să mă 
gindesc numai șl numai la el. Trlntit pc pat, 
Îmi auzeam respirația încrucișată cu a copilului, 
iar liniștea care nu mai Încăpea în cameră mi-a 
ajutat să urmăresc zborul păsării peste drumu
rile cunoscute.

Pasărea plana mai sigur, se îndepărta spre 
niște munți pe cate nu-i voi putea denumi 
niciodată. Apoi s-a fixat deasupra satului și â 
început să se înalțe. Am înebrtat să m3 mișc, 
trebuia, nu înțelegeam fasS ce ma ținea, cine 
nu-mi dădea voie să zbor.

După multă vreme se făcea că m-am desprins, 
mă urmăreau toți : femeia, bătrinul, calul, cli
nele meu. Copilul mă privea la f?l de ștrafliu 
și netulburat numai clinele, calul iar Jntr-un 
tîrziu și bătrinul imi strigară : „Spuneți că am 
zburat și noi" dar nu i-am auzit prea bine, imi 
încleștam miinile de ceva, desigur de picioarele 
vulturului. Zîmbeam mulțumit căci jos salul se 
luminase brusc, mă întrebam însă nesigur : „Cît 
am să mă pot ține așa ?" Dar oricum, neputînd 
face nimic continuam să zbor în cercuri largi, 
tot mai sus și 2îmblnd, trebuia să privesc zborul 
în față, poate pînă în zori.

Intr-un tîrziu am auzit ușa și vocea calmă a 
femeii, șoptind :

— Lasă, altădată...

AUGUSTIN BUZURA

inct.il


Recenta „Decada a teatrelor dramatice" a prilejuit o 

bogată ți fructuoasă trecere în revistă a realizărilor miș

cării scenice românești din ultima stagiune. Bilanțul a fost 

cu deosebire pozitiv, relevînd progresul artei noastre tea

trale, succese menționabile in domeniul regiei, scenogra

fiei și interpretării actoricești.

Redacția noastră s-a adresat unor membri ai Comi

siei instituită cu această ocazie de Consiliul Teatrelor din 

C.S.C.A., invitindu-i să-și exprime, prin intermediul „Lu

ceafărului", impresiile și sugestiile rezultate in urma vizio

nării spectacolelor prezentate in cadrul Decadei.

ț;ilnr mec tn ii dezvolte Inventivitatea 
expresiei artistice ti a improvizați*i «o®- 
nice, capacitatea acestora de a exprima 
pnn diverse mijloace interpretative itilnl 
specific fiecirei opere dramatice.

M-« rrier.l la toate aceste îmbunătă
țiri pe caia le-aa adm sau intenționăm 
s* le adecem procesului de invățămint 
na w—poitm a evidenția calitatea 
merea sporită a ahaobrentilor noștri, dar 
ș: pentru IgiUl ci de mi se par demne 
de hiat In oenU In cadru] unor cursuri 
de perfectnaare a tinerilor actori, cursuri 
ce ar putea fi initiate de teatre in cadrul 
ittatiounler experimentale. Pedagogii în- 
stitntnhu nostru «fnt gata să elaboreze, 
îspceuni cu A-TAL-u] si Consiliul Tea
trelor. programele analitice necesare nnei 
asemenea activi ti ti.

Ia toanxni. catedrele de arta actorul oi. 
vorbire si mișcare vor orqamza o sesiu
ne sb ratifici In cadru! căreia, prin refe
rate |i exemplificări practice, se vor dez
bate principalele probleme ale pregătirii 
profesionale a actorului. Una dm comn- 
rJcAri se va referi la colaborarea dintre 
nstitutiile teatrale li scoală în formarea 

tinerei generalii de creatori ai scenei. Am 
fi bucufonâ ca materialul exemplificațiv 
<1 aceste- commiciri să-1 ofere activi- 
*atea itataomtor experimentala ce fnnc- 
txnează pe ling* teatre!» noastre dm 
tart

DINA COCEA

A VORBI
ÎN NUMELE

EPOCII TALE

REP. : Care ar fi după dv.. caarda- 
nata majoră a prezenței actoricești in 
actuala Decadă ?

DINA COCEA : Procesul creației 
actoricești, după cum s-a putut obser
va, relevă preocuparea mleg’lor 
noștrj de a asimila profund gina-r:.-. 
sentimentele pe care le au de trans
mis. Nu putem fi folositori popcr„.„ 
căruia aparținem decit însusindu-ne a 
temeinică măiestrie artistică, punnd 
această măiestrie în slujba unor • 

capabile să educe si să Însuflețească ma
sele de spectatori. A vorbi In numele 
epocii tale, în numele poporului tâu_ 
iată o mare responsabilitate. Rezulta 
fele Decadei, în c o vi rș it oare mătură 
au arătat că actorii simt acest lucru.

REP. : Ce considerați . inedif in a. 
ceasta manifestare a dramaturgi*) 
noastre 7

D. C- : hl-aș referi întâi La afirmarea 
unor noi individualități artistice La 
relevarea unui număr însemnat uP a - 
tori tineri care, beneficiind de temei
nice studii de specialitate, de posibili
tatea interpretării după aceea a unor 
roluri complexe și diferite, au demon
strat că viitorul nostru teatral e pre
gătit cu seriozitate, că absolvenților li 
se asigură posibilități optime de evo
luție. Prezența amplă — si de calitate! 
— a tineretului e o urmare fireasca 
a maturizării fenomenului teatral în 
ansamblu Numeroși tineri si toarte 
tineri sînt de pe acum mai mult decit 
speranțe ale viitorului, posedind o teh
nică actoricească remarcabilă. M-a 
impresionat jocul bucurestcnilor Ilinca 
Tomoroveanu și Ion Caramitru (in 
„Vlaicu Vodă"), al lui Virgil Ogășanu 
și al Eugeniei Dragomirescu (in „Nu 
sînt Turnul Eiffel" — Piatra Neamti. 
Nu poți trece cu vederea nici pe Mi
hai Gingulescu, Mihaela Pojar. Mihai 
Dobre (sustinînd cu brio o partitură 
grea în înaltul spectacol cu „Vedere 
de pe pod" al teatrului din Tîrgu-Mu- 
reș — secția română), pe Ștefan Tăpă- 
lagă (în ..Fizicienii"), pe ploiestemi 
Candid Stoica, Gheorghe Bănică și 
Margareta Pogonat care, în excelentul 
„Zoo", arata fiecare, personalități în 
plina înflorire...

REP. : Și în privința „reîntâlniri- 
lor“...

I>. C. ; Decada a reafirmat talente 
cunoscute și apreciate : Silvia Po- 
poVici, Melania Ursu („Constructorul 
Solness“-Cluj) George Constantin. Ion 
Dichiseanu, Cristea Avram (.,tripleta 

- de aur" a „Nottara-ului). Apoi, tot cu 
realizări excepționale, s-au impus ac
tori care nu mai aparțin propriu-zis 
tinerei generații : Valentino Dain, Ana 
Dukâsz (în „Vedere de pe pod"). Ni- 
neta Guști (în ..Fizicienii") sau acel 
„iago" cralovean — Ion Pavelescu. 
Decada a dezvăluit noi posibilități ale 
unor talente bine cunoscute, pe care 
le socotisem potrivite unui anumit gen 
de roluri. Un asemenea „răsturnător 
de pronosticuri" s-a dovedit Mihaî Pă- 
lădescu, în rolul lui Einstein („Fizi
cienii"). Dar dintre toate reîntâlnirile 
despre care mă întrebați, cea mal pu
ternică impresie mi-au lăsat-o teatre
le din provincie, în ansamblul lor, șl 
anume prin aceea că și-au depășit net 
.-aerul provincial". Teatrele din Tîrgu- 
Mureș. Ploiești, ca și altele, nu mi 
s-au părut cu nimic mal prejos de co
lectivele cu veche tradiții.

REP. : Care socotiți a fi „cheia" unei 
prezențe actoricești ?

D. C. : Necesitatea fiecăruia de a 
munci cu sine însuși ! E vorba de o 
autodepășire continuă, proces pe care 
îl străbat, după părerea mea. actori ca 
Toma Caragiu, Ion Pavelescu, Florin 
Piersic. Ștefan Tăpălagă și, desigur, 
alții. Finețea, ca și preciziunea Inter
pretării acestora, vădesc o preocupare 
asiduă pentru măiestria profesionala. 
El nu „trec" prin cultură, ci o asimi
lează, o înțeleg, o subordonează pro
priilor resurse. Posedind □ vastă cul
tură. bogăția de idei și de sentimente 
a unui personaj te va găsi întotdeauna 
pregătit, nu te vel bîlbîi niciodată ^n 
aflarea unui gest, a ^unei intonații. 
Desconsiderarea pregătirii continue 
duce la realizări superficiale. Ca și 
credința greșită potrivit căreia talentul 
ar suplini lipsa măiestriei. Actori 
realmente dotați ajung, fie la retorism, 
fie la superficialitate. I se întâmplă 
lui Dinulescu (în „Bălcescu"), lui Di- 
mitrie Dunea (în „Școala femeilor"), 
Lipsa de autoxigență, face ca unii ac
tori să nu evolueze pe măsura posi
bilităților.

REP. : Ce le-ați recomanda foștilor 
dv. studenți, ca și tinerilor actor! in 

general, in vederea 1 «râurii Iar te- 
mriaiee. n ■Bilaterale 7

D. C. : Să fu<ă de mediocritate I En
tuziasmul Lor trebuie să intre in con
flict cu ignoranța gj inerția fi rz- 
cultura-. Dar. daci imi e Îngăduit. 
numai lor le-ai tace „recomandări' 
In general, cred ci au e bme să z? 
coucentrăm atenua exch*rv 
unora, să creăm _xSoL* Din fiecare 
promoție, ne inTrebăm de obicei enre 
silit actoru de artăsL Dar actorii de 
mime * Cum vom ștâ noi să nu-i ia- 
depărtăm. să nu-i împingem in um
bră ai să nu-i demorak răm pe marii 
actori de compazzUe dm viitor ? Să 
nu uitim că »ctor. de mare eoapoc- 
tie (l-as numi pe JLrcea Constant- 
neseul au fast ani intre®] cenoaărensa 
teatrului In toc acest timp de acumu
lare se precăxeau efectiv robirile vu- 
îorului Fiecare intru are a menea 
elemente Dezvoltarea lor. poate mai 
puțin spectaculoasă, ea ce altfel șt a- 
ceea a actorilor -man in rotari nua'. 
trebuie să p: «ocupe Ln mai mare mă- 
rură conducerea teatrelor

REP. : Fiecare rpreiacal *m treboaa 
să ewstâtwîe • ac*aH a ta leale lac ♦

D. C. : In recium avem multi actori 
de valoare, tinerf *i virstnia. care au 
dus greul teatrelor fără un prea mare 
sprijin regizoral E: ț*-au aobincbz a- 
proape singuri, o măiestrie uneori de
ficitară. tocmai fundră c aii avut in 
apropiere acel regizor pedagog, abso
lut necesar Am observat, in ultima 
vreme, prezența activă a unor regi
zori tineri ti. viața Tea treier dm pro
vincie (Cojar — Piatra Neamț Vtad 
Mugur — in mai multe lorurik dar 
iată — poți număra pe degete. Tm:l 
Mândrie, La Plo.est:. a împrospăta: co
lectivul. * oat ur- r*u=uL S-a putiit 
vedea datorită lui. aportul fieeAra 
actor in spectaro-1 - D*r învățătura n-o 
dob'ndesti doar de la regizor, c s 4? 
!a ccleir Ui — »: Ăiar I • de^e.t? * 
Ca să iared dm defene. iz ntisex. 
cum pti if— un Civel de ni^rk 
Chiar unul de etici — ai artfrWJ- 
Fi:adc£ e mai ușor » den crexi. de
ci» să înveți cu adevărat din greșelile 
altora !

REP. : Ce ați aatepta de la viitasm 
..Decidă" 7

D. C. : As dori-o mai coropLex* 
Chiar ma l'jr.gă de rt!e. sau asa 
ceva

«EP. ; O luă de_
D. C. : Exact ! O .Jună de miere- a 

teatrului românesc contemporan

i

G. DEM. LOGHIN

TINERII ACTORI

V

Ediția din acest an a Decadei teatreior 
dramatice s-a impus atenției prin diver
sitatea și bogăția de idei a repertonul-i 
reprezentat, prin varietatea și adesea in
geniozitatea soluțiilor de interpretare, 
prin prezența masivă pe afișe a unor ac
tori, Tegizori si scenografi ce au început 
să activeze și să se afirme pe scena ro
mânească în ultimele două decenii- Iz- 
hînzile artistice repurtate de majoritatea 
dintre ei atestă continuitatea celor mai 
valoroase tradiții ale teatrului nostra, 
precum și tendința fructificării acestor 
tradiții in spirit contemporan. Desigur 
tendința amintită nicăieri nu apare cu 
mai multă pregnantă decit în modul de 
recompunere ai universului poetic zugră
vit de dramaturg, în descoperirea și va
lorificarea direcțiilor spirituale ce oferă 
piloni solizi pentru susținerea punții de 
legătură dintre scenă si spectator.

în receptarea limbajului artistic ce ve
hicula pe puntea măiastră, am descoperit 
multă expresivitate si inventivitate, 
spontaneitate și forță de emoționale, dar 
mi s-a întîmplat uneori să sesixez imper
fecțiuni de rostire sau de mișcare ce tul
burau armonia imaginii scenice.

Constatările le-am raportat la activita
tea pedagogică a școlii noastre de teatru- 
Am lăudat-o pentru tot ce a făcut ea bun 
pe linia formări! unor creatori valoroși 
ai scenei românești si am stăruit asupra 
unor lipsuri ce aparțin unui trecut mai 
îndepărtat sau mai apropiat de noi.

Astfel, a existat o perioada în activi
tatea institutului nostru In care reperto
riului clasic nu i s-a acordat atenția cu
venită în formarea mijloacelor de expre
sie ale viitorului actor. Trecerea la un 
repertoriu de studiu multilateral si di
vers a ridicat problema perfecționării me
todelor pedagogice, în special a celor 
referitoare la tehnica vocală și corporală 
a interpretului. în soluționarea acestei 
probleme s-au obținut succese importante 
așa cum o dovedesc spectacolele prezen
tate în această stagiune la teatrul-studio 
al Institutului. în dezvoltarea succeselor 
menționate ne preocupă în momentul de 
față anumite restructurări ale programe
lor de curs de la disciplinele de vorbire 
și mișcare, punîndu-le in situația să co
laboreze între ele mai activ In procesul 
de formare profesională a actorului, spo
rind orele de antrenament vocal șl cor
poral, dînd o pondere mai mare exerci-

*r<

Spectacole-Arte

VALENTIN SILVESTRU

MARGINALII
REGIZORALE

mediei Fii cumînle. Cratoior! apari fii] ■ 
de grămadă in sceae de mase ala an ar 
piese istorice, un raport uneori precar 
intre interpretii speclacoiulBi da la Pia
tra Neamț, r aii că dm nou. cu acu taie, 
problema distnboțjCT ca momea* de crea 
tio regizorală, precum și chestiunea re
lației între respomsabihtalea regizorală «1 
cea actoricească. Regia m trăiețle do 
sine stătătoare, ci pcm pfcsA și acton. 
Lacunele in interpretare ut imjîuEit la
cune regizorale si na poate fi corrsaderat 4 
rezolvata misnm-; rarizoraiâ atâta vre
me cit unele roluri itmia de izbe’iste. 
figurantu lac c«r festiv, liaterml cu ochi 
mari pubticuL iar o nnm actonceescă 
sau alta intri la opozibe ca sensul lu
crării bterare. O îulerprefara groasă si 
opacă a rolnlzn Horatix «■ afia. oe efecie 
stridente, a roiului Costiță au afectat greu 
înțelesul spertacotaJin ubta.- Șeful fecio
rului suflete »: e taurte dificil, dacă nu 
imposibil, să acorn vreun calificativ re
giei. orrciî de mteresast ar f coeaentj- 
nul regizară! mpecbv Ia loraa »a orală 
on sensă. Vu ueciaroi e scăpărat ia 
act de comxtmcare Latre toți creatorii *ai 
și una din ceăe mm ! uu nai i s« m«ii 
aspre sarcini regamrate este de a ron- 
stnu u întreg nt>*r»c prm armonizarea, 
pe o platformă estetică titrată, a tem 
perasentelar i: itihun’n actoricești ind.- 
rj^ale. Aici, in Tem fă urocuf scetn- 
râ colectiv*, rer^ă k mia dm tradMule 
leutale ale reumi teatrale româneșt!

\fetoda «a — -l! menii V.ctor Bombei ti 
despre profesoral iAu Pani Guste — por- 
ams de !« nieua. !s aoarestă simpli, că 
-ctoraL pentru a «a i~^ă unui persona).

vă-v însușească nu numai cou- 
amcfUa sufletească a «cestma. o să ur- 
mărenscă rapemtrue fc cu tumea exte
rioară si n cetesa^e persoaax dm pie- 
«*. chiar dacă na -titoesle cu ele
pe scenă*

caracteriza! ««ectaraăsL aăooestean Zoo. 
iinK de Ei1 Mii îr -vnreTenta,,a 
Imiiiirni a panei Oncit or pdrea de 
nuda! iKada nomă» ier o bu»M narie 
• mouiărn cMjcma Cmurimcforuf Salness 
IVlad Miurt. demaciZratia artistică atât 
de unitari a Tettraăm e_s ^ata XLa»e. 
Privește inumn cu mfaăe IC orari Fe- 
reucri maMx-rtatea tabu:* Jocr 53 Suro- 
rf> Boce reurzacă Gmînnhe Jora
rele mai frMnee ir^ae Oameni si

(.Vi. F-^±il Mocrira lisai ainit 
♦O iapanort]. »<arw de pe nod ia pro- 
tonda erezie 'ie irrsi i Oteoruhe
Harus. ‘<*ctsa r -m» vl » Te-»rrajE2 dm T<J- 
Muresl. ecesîe twrxevrrăti s-au <i re
levat. *dejer<-_ acte1: care -ă-iăsese-ă 
ni1*! e^^n la ami m ii* '‘ăoătat str*-

filete te» •> v-fc •♦‘ent <*□ al
tuia. S-au vaJo*7*v*T ia «fesa ratetofe-

tita a

• • aN

cr-ti 4e Virr-J lradr*«-*
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>V- t. FVBRaC ■. X»- ii- v,.

c^=.-.a
U-'I

Jfa k. ;z_ *-*•-» r t :* «JMue Li
u-.o> ; : j«£ <»’-

•- Z iț -iU .uie»-'. . ;» ex_w.
t d*: te_' o?

K * CiC c.-.-*, i zjy.t XJi:
T£~ oare .4 unitJmyj* «

■ ls ?
?- £. Sac* 

■'-r ♦. *4e c<<riaie:
iUEr*et~*.<! — aceeași varretate n*rca*-i.

po^der-a noa-
'a tataia! pteieli: - —

o* ammrmrn progres nx^b«L Dm /nde-

na u«ni unele i=tâX2M£i
BQ* : F«d de muoru alfd. suc nja

F. E : Fată de ceen ce am v ar.
F» daten să farem Do U ăstora strns..

un poate iafcăt* rsie'”'* De * 
Tigia nuaifiă. ae mai poala Lariga meor» 
vutonrL bbertata de arneeptin.
te rpec tecul pi u cmar tiw--*rL D*r 
bă^na un e aid- Net avem tie lu-
cnr mai mult* ii mai pc-Ț^nj^țe 
•pectecoăogia trebuie să ne ajuta să te 
'rn^mlem. Dacă arta spcctecumhri. pro- 
txiui de aspectnl mal de formă, fai in- 
■j tete Sst fehil de L cente tata de cest 
nat. reznaîă pe cîteva reușite, e* e.- 
pcsM să tindă, prin chiar progresa] ei, I* 
o £'-*7Bomizare fața de baza de idei m- 
car- o jHupanem. — ceea ce nu e, fiiesie 
c^r ±=nt — ti puni nd cânii înaintea boi- 
k»£ să mărească micul decalaj de acm. 
important Intii de toate e c* apaaer- 

succesele lui cum ipanem trebuie 
judecata in funcție de asta.

REP. : Credeți că ce a-a apta iu d*- 
endă de către autorii noștri n-a fost *j* 
fioenl ?

P. E. : Cred că se poate si mai suit 
Piesele noastre sînt mai suple decit îna- 
:*:*e, dar le trebuie mai multă substanță 
r‘e sînt mai omenești, mai adevărate, 
dar le trebuie mai multă adincime »: 
tea trail ta te

REP. : Se poale aștepta o asemenea 
rontributie de ia tineri «au de la autori 
iacă necunoscuti t

P E : Autorii „necunoscuti*, pe care 
it cunosc, pot aduce o oarecare învio
rare. I-aș vrea mai mulți și mai aplicați 
Să se lase un timp de proză, de poerie 
de cinema (intru !n conflict cu tov. Man- 

dric), și să se țină de teatru toată ziua. 
Lcvinescu spune că știe mulți tineri dra
maturgi talentati. Așteptăm să-i vedem 
cu plăcere. Deocamdată, și Ecaterina 
Oproiu si Ionel Hristea sînt oameni cu 
oarecare experiență, nu adolescenți. Sto- 
rin. Andrieș, Șova, contingentul cel mai 
tânăr pînă acum, atacă destul de subțire, 
nu se iau în piept cu temele cele mari. 
iNici „consacrat»* n-aș putea spune că 
«a bat totdeauna 5n mijlocul frontului : 
rezultatul este că l-au lărgit, ceea ce e 
foarte bine, dar nu l-au întărit, ceea ce 
nu mai e).

REP. ; Ce probleme esențiale nu a» 
lost Încă exprimate In dramaturgia româ
nească contemporană ?

P. E. ; In mare, au fost atacate toate 
sau aproape toate. Dar bine si definitiv 
destul de puține. Suflu! epocii, conflic
tele ei de miez au fost traversate cu un 
fel de prudentă.

REP. : E și o autocritică ?
P. E. : Sigur, pină la un punct. Deși 

am încercat de fiecare dată să mă apro- 
Dii de tot ce roi se părea mai important 
în tendințele mari ale vremii. Dacă îmi 
fac inventarul celor opt piese reprezen
tate. ele jalonează (mai bine sau mai rău) 
evoluția societății noastre. Și asta o pot 
‘Dime si alții- Dar asta tot nil e destul. 
Ceea ce e esențial în prezent trebuie 
urmărit mereu, mai de aproape.

REP. : Și In trecut î
P. E. : Mi-ai venit în ajutor. Deplîng, 

lipsa pieselor istorice. Am văzut în de
cadă un „Hălcescu". Nu-i o piesă strălu
cită, dar fiorul ei revoluționar și patrio
tic trebuie făcut să trăiască. în schimb, 
piesa lui Alexandru Davilla, „Vlaicu 
Vodă*, emană un asemenea fierbinte 
patriotism, incit acoperă și anacro
nismul unor versuri. E o piesă frumos 
articulată, exemplară ca probitate artis
tică (scrisă răbduriu, o viată), și scor
monind într-o epocă în care un ochi su
perficial n-ar Ii văzut mari eroi. De ce 
nu sintem mai atenți la această lecție, 
de ce nu privim istoria mai adine ? Sub 
aparente nespectaculoase, vor fi izvoare 
intarisabile. Cert e că, în afara de două 
dramatizări ale vieții lui Eminescu, două 
ale lui Cuza și de poemul dramatic 
Horia*, n-am văzut o asemenea direcție 

in dramaturgia noastră.
REP. : Critica a ajutat înțelegerea fe

nomenului teatral ?
P- E. : Uneori. în decadă, cronicile au 

fost prompte. Unele m-au derutat Accept 
si asta, cînd e vorba de deosebiri de ve
deri. Bineînțeles argumentate. S-a trecut 
ușor peste unele spectacole. Altele au

taM tetetetailtef «votiea mbAjI <

• • AtaMHBft» Mai m tacsad xro*-
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MIHAI FLOREA

PREZENȚA 
SCENOGRAFIEI

Teatral, fenomen artistic pnn excelen
ță mutai, (pentru dovedire* acestui ade
văr du mai sînt necesare argumente, in- 
lrocii m pare ci toți teoreticienii sînt 
de acord cu elț. atunci cînd este supus 
unei discuLii-bîlanț este aproape totdea
una desfăcut Ln compartimentele care-1 
alcătuiesc, pentru a se da posibilitatea 
unei analiza mal profunde și mai la b- 
biect Un asemenea considerent, am spu
nă didactic, ne determină. In cadrul pa
ginii de față, îă încercam o sumară tre
cere In revî«tă, separai, a realizărilor 
obținute in domeniul artei decorului.

Ce b arătat Decada din punct de ve
dere al scenografiei ? Aproape fără ex
cepție toate spectacolele au relevat uni
tatea logică, organică între concepția re
gizorala și viziunea plastică, ceea ce a 
permis actorilor să-și organizeze proce
sul de elaborare scenică a personajelor 
pe temelii solide, bine asamblate. Pentru 
această unitate, pentru acest echilibru 
regizoral-plastic, ar putea fi citate pozi
tiv majoritatea spectacolelor.

Decada a constituit o veritabilă paradă 
a talentelor, unele mai noi, în curs de 
afirmare, (așa cum este tinărul arhitect 
Vladimir Popov), altele mai vechi, rea- 
firmîndu-se acum cu toată tăria și plura
litatea posibilităților j ne gîndim în spe
cia! la Mihai Tofan, al cărui nume a re
venit de 4 ori pe afișul Decadei, în spec
tacolele : „Othello" (Teatrul National 
Craiova), „Zoo" (Ploiești), „Surorile Bo- 
ga* (Galați), „Oameni și șoareci" (Teatrul 
National ,,I. L. Caragiale").

Pentru a începe cu o apreciere globa
lă, vom spune că decorurile lui Mihai 
Tofan, sau cele semnate de Li viu Ciulei, 
Paul Bortnovschi. Dan Nemțeanu. Adria
na Leonescu, Sanda Mușatescu, Paulovics 
Laszlo și alții au demonstrat nu numai 
bogăția paletei artiștilor noștri scenografi, 
varietatea de procedee, dar și fermitatea 
gustului, fantezia, măiestria profesiona
lă, dorința de a ieși din tipare, de a 
spulbera rutina și a o înlocui cu căuta
rea febrilă, cu descoperirea unor soluții 
noi. a unor formule cît mai personale.

Spațiul nu ne îngăduie să facem refe
riri la diversele teorii asupra decorului 
si a rolului său în spectacol : decorul- 
cadru ? (fix sau mobil, dar simplu cadru ?) 
decorul-element de atmosferă ? decorul 
construit ? decorul sugerat ? etc. Ne vom 
mărgini a spune că în totalitatea ei școa
la românească de scenografie răspunde 
într-o bună măsura cerințelor teatrului 
modern, impunindu-se pe plan european 
prin diversitatea de stiluri și forme, și 
constituind un nou tărîm de afirmare a 
geniului poporului român în arta cultă 
contemporană

Cu 130 de ani în urmă, unul din pri
mii îndrumători ai teatrului românesc, 
Ion Eliade Rădulescu. recomandînd. în- 
tr-o formulare naivă dar al cărei con
ținut nu s-a perimat nici astăzi, adecva
rea decorului cu substanța piesei șî a- 
ceasta la rîndu-i cu viata, scria : „mai 
bine îmi place urîtul pus frumos după na
tură șî la locul său, decit frumosul pus 
urlt și fără judecată" („Gazeta Teatrului 
National*, București, 1836, nr, 4). El com- 

batea astfel tendința de idilizaie, de fn- 
froausetare artificială a vieții pe scena, 
pan intermediul decorului si costumului.

Ei!e Îmbucurător să consemnam pe 
margine* spectacolelor vizionate in 

Decadei tnumfuj unui realism vi
guros ta scenografie, profesarea unei arte
c.aa_ta  pe luciditate și bun gust, elimi- 
--*'ea conștientă a nraginilor scenice idi- 
'7te. a dccoruhu-bombonieră, a culo- 
rJac cultivate în sine, de dragul croma
ticii. din dorința de a bucura ochiul. Tea
trul are Kroirea să bucure întreaga fi
ință mană, si decorul trebuie subordo- 

' acesta» scop. A$* de pildă decorul 
M- To-an la ..Othello*. de o simpli

tate la care nuai marea artă e capabilă 
U ajnnql. ni s-a părut eminamente pic- 
*trr*L <tar picturalitatea s-a obținut nu 
prm vopsea, d prin lumini, panourile 

t Cflaifectâanate dintr-n umil* pînvă 
sac. acopmtă m o si mai umilă plasă 

f de strai. Acesta nu a fost insă un 
«fecor pictural In sine, gratuit poetic, 
creat astfel pentru a produce o atmosfe- 
-ă In tine, ci un decor care a răspuns 
itrnctnrăru dacice a spectacolului, care 
nu a cerat actorilor să joace In vreun 
-nnate fel pentru a valorifica decorul, ci 
•-a integrat discret, aproape neobservat, 
lăsindu-le acestora libertatea întieaqă de 
*-si chettai eforturile pentru vakiriiicarea 
textului si a ideilor lui. în recenta Deca
dă. Mihai Tofan ne-a apărut ca maestrul 
decorurilor pe care le-am numi de at- 
rrtosieră; aceasta ni s-a recomandat ca 
’■otă spedfid si la „Othello* si la ,,Oa
meni ii șoareci* și, Intr-O anumită mă- 
*Br*. la „Surorile Boga*.

O altă tendință constatată nu numai 
In cadra] Decadei, ci în cursul actualei 
slagirmi. este aceea da creare a decoru
lui arhitectural, bine construit, solid în- 
■ heiat si executat in largi și cuprinză- 
oare perspective. Asa ni s-au înfățișat 

decorurile lui Paul Bortnovschi („Nimic 
nu se pierde, dragul meu*). Li viu Popa 
f Moartea unui artist*. Teatrul Maghiar 
de Stat din Cluj), Liviu Ciulei și Ion 
Oroveanu („Opera de trei parale*), Giu
lio Tincu („Clipe de viață*) etc.

De bune aprecieri s-an bucurat și de
corurile sumare, care au utilizat elemen
te de sugestie -. scriind acest lucru, ne 
referim la scenografia pentru „Școala 
femeilor* (autor a] decorului fiind Vla
dimir Popov), la linia eleganta, fină, fi
ligranată, care ne-a sugerat claustrarea 
Agnesei Intr-un salon-colivie, la decorul 
dinamic, insotit de proiecții, din specta
colul „Nn sînt tumul Eiffel* (semnat de 
Adriana Leonescu), sau la cel atît de 
ironic conceput de Sanda Mușatescu pen
tru „eroii* „Pălăriei florentine", ca un 
foișor de grădină publică provincială, în 
care cînta odinioară muzica militară spre 
desfătarea văduvelor neconsolate.

O anumită înțelegere ușor demodată a 
rostnlui scenografici în spectacolul con
temporan ni s-a părut că se ascunde în 
«patele unor decoruri cum slnt cele pen
tru „Fi! cuminte, Cristofor* (Brașov), 
„Răzbunarea sufleurului" (Timișoara), 
..Vlaicu Vodă* (București). Concepția, 
desenul, construcția acestor decoruri nu 
sînt eronate sau neclare, dar ele nu co
munică nimic nou, nu-Iasă să se între
zărească acea , căutare de care vorbeam 
mai sus, acel proces de combustie pen
tru aflarea unor zone de expresie necer- 
cetate, neexplorate. Un exces de fante
zie scenografică (ne referim numai Ia 
costume) ne-a atras atenția în spectaco
lul .jOnral care și-a pierdut omenia" (Tea
trul „C.. L. Nottara"). Amestecul de in
tenții, încărcătura, eclectismul costume
lor, prezenta togelor, a măștilor greoaie 
au contribuit pe de o parte la sufocarea 
actorilor,.la reducerea «ubstanțială a 
mijloacelor' de. expresie a acestora, pe 
de alta !a crearea unor incertitudini, a 

unor confuzii în receptarea sensurilor 
piesei.

Ca și in domeniul regiei și al inter
pretării, și în scenografie anii din urmă 
au însemnat mari pași pe drumul diver
sificării, al maturizării artistice a deco
ratorilor noștri. Decada, de curînd în
cheiată, a permis și sub acest aspect un 
bilanț rodnic, dîndu-ne posibilitatea să 
consemnăm creații autentice.

DINU SĂRARU

O MANIFESTARE
REUȘITĂ

RED : Cum apreciați rezultatele acea- 
lei Decade ?

— Indiscutabil, actuala Decadă a fost 
o manifestare reușită, generatoare de 
sentimente profund optimiste cu privire 
la drumul realist și la progresul teatru
lui românesc.

RED : Care vi s-a părut a ii elementul 
cel mai prețios în acest sens ?

— Faptul că mișcarea teatrală clin re
giune s-a prezentat la un nivel egal cu 
acela al succeselor repurtate de scena 
bucureșteană, uneori chiar superior. Dacă 
pînă nu de mult, scena bucureșteană, în 
ansamblu, se distingea net printr-o efer
vescență creatoare deosebita, încununată 
de realizări prestigioase, unanim recunos
cute, detașîndu-se adesea substanțial de 
colegele sale din regiune, astăzi avem 
satisfacția să constatăm generalizarea »- 
cestui proces creator, înscris pe coordo
natele exigenței și măiestriei.

In toate domeniile — regie, scenografi? 
interpretare — scena din regiuni a venit 
sa-și spună un cuvînt greu în Decada, 
ilustrînd maturitatea artei noastre teatra
le. care se prezintă ca un front unitar și 
omogen, de un nivel artistic superior, a- 
Jimentat de căutări și rezolvări pline de 
fantezie, îndrăznețe, apte să răspundă 
pregătirii intelectuale tot mai crescute si 
exigențelor sporite ale publicului.

RED : Care anume spectacole vi s-au 
părut reprezentative pentru efervescenta 
creatoare și progresul ce caracterizează, 
cum spuneți, mișcarea noastră teatrală ?

— E foarte greu să faci asemenea dis
tincții, pentru că, asa cum ziceam, lu
crul cel mai important mi se pare a fi 
structura omogenă pe care o prezintă 
frontul nostru teatral la ora actual*. Dar, 
firește, tocmai pentru a argumenta o a- 
spmenea afirmație, va trebui să subliniem 
prezenta în Decadă a unor spectacole ca
re s-au bucurat, aproape unanim, de a- 
nrecieri pozitive. Mă qîndesc de pildă, 
Ia reprezentația cu „Othello* într-o vi- 
riune regizorală si scenografică originală 
si modernă, dp scena Naționalului cra- 
iovean. la „Nu sînt Turnul Eiffel" în in
terpretarea colectivului din Piatra Neamț, 
la „Vedere de pe nod" prezentat d? Sec
ția română a Teatrului de slat din 
Tîrgti-Mureș, 1* „Moarte* unui artist" pe 
scena Teatrului îuaqhiar Clu> c* și la 
,,Constructorul Solness*, la „Zoo" pe sce
na ploiesteană. Dar si în spectacolele al
tor teatre (Galați, Timișoara, Iași), au pu
tut fi relevate preocupări care atestă un 
interes susținut pentru înnoirea mijloace
lor, pentru aflarea acelor soluții menite 
să contribuie Ia progresul activității tea
trale.

In -ceea ce privește Capiîala, spectacn- 
’e ca „Opera de trei parale" la Teatru! 
Bulandra, spectacolele Teatrului de Co
medie, și ultima sa premiers, „Fizicienii*. 
„Vlaicu Vodă* și „Oameni și șoareci* la 
National, „Pălăria florentină* la C.F.R.- 
Giulești, „Școala femeilor" la Barhti 
Delavrancea, „Oricît ar părea de ciudat* 
la Teatrul Mic. „3X3X/3* la Nottara etc. 
eio. etc. sînt reprezentații a căror ținută 
se înscrie fețicit bilanțului pe care Deca
da l-a făcut.

RED. : Au fost și spectacole care n-^jj 
înhunit adeziunea ?

— Evident. Dar ar trebui să lărgim dis
cuția, extînzînd-o și asupra unor repre
zentații care n-au intrat în Decadă. Tn 
Decada, spectacolele de la Sibiu și Pe
troșani, cu „Șeful sectorului suflete* s». 
respectiv, „Citadela sfărîmată*. n-au iz
butit să conving*. Se pare ca selecția 
si-a spus aici cuvîntul cu toată rigoarea 
Dar, dincolo de intențiile regizorale sa
lutare, mie mi s-a părut un spectacol slab 
si acela al naționalului ieșean cu „Bălces- 
cu* de Camil Petrescu. Cum spuneam, 
însă, discuția trebuie extinsă. în stagiu
nea care s-a încheiat, am asistat și la 
două spectacole deconcertante, rezultat 
al goanei după modă, al unei superficia
le judecăți de valoare. Reprezentațiile cu 
„Cîntăreața cheală" și „Cinci schite* de 
Caragiale, despre care s-a mai vorbit, și 
cu „Amphitrion 38“ de Giraudoux, le con
sider a fi, din păcate, ni$te eșecuri ră
sunătoare. Ambii regizori, si Valeriu Moi- 
sescu și Dinu Cernescu, sînt artiști plini 
de. fantezie și dotați. Din nefericire, ei 
au cedat cu ușurință presiunii modei 
care, cum bine se știe, n-are nimic de-a 
face cu actul creator. Experiențele țor pot 
furniza însă argumente prețioase pentru 
a ști, pe viitor, ceea ce trebuie evitat, ea 
nefiind proprii — nici căutării creatoare, 
nici îndrăznelii artistice, ci doar extrava 
gantei și arbitrariului.

RED : Ce anume sugestii v-a nrilejuit 
vizionare* spectacolelor Decadei ?

— Cred că stadiul actual, superior, al 
mișcării noastre teatrale impune cîteva 
observații și sugestii de ordin practic. 
Socotesc, de pildă, că regia și scenogra
fia au înregistrat succese cu totnl releva
bile. Pornind de aici, mi se pare foarte 
folositoare organizarea unor semînarii pe 
tară, de regie și scenografie, seminarîi 
de lucru, la obiect, care să ia in discu
ție problemele concrete, actuale, ale a- 
cestor discipline, în vederea generaliză
rii experiențelor Dozitrve. Ele ar putea a- 
vea darul să dezbată, de asemenea, 
chestiunile privind interpretarea acelor o- 
pere apartinînd dramaturgiei contempo
rane străine, care ridică importante și 
deseori dificile probleme din punctul de 
vedere al conținutului.

Sfera, orizontul repertoriului nostru s-a 
lărgit mult, cuprinzînd o diversitate de 
lucrări asupra cărora, prin punerea în 
scenă, prin regie, scenografie și interpre
tare, noi trebuie să ne expunem și punc
tul nostru de vedere.

în al doilea rind, cred că se impune o 
dezbatere la obiect cu privire la arta ac
toricească și exigențele repertoriului ac
tual, incluzînd evident și probleme ca a- 
celea privind pregătirea viitorilor actori 
în Institutul nostru de teatru.

/

4

PAGINĂ REALIZATA 

de

MIHAI NEGULESCU



Trebuie să privim poezia cu un 
ochi simplu. Este drept că ea cere 
adțjfeea un comentariu complex și sub
til»., pentru că îmbină^ -am ^zice, ine
fabilul cu exprimarea cea mai adîncâ 
a unei realități. Acest contrast, care 
îi este specific, ne pune în fața mul
tor probleme. Dar nu este mai puțjn 
adevărat că i) poezie care nu se-Co
munică cititorului în modul cel mai 
diiiect, prin impresiuni imediate și 
fundamentale, nu este poezie.

F*e de altă parte, orice poezie ne 
transmite o stare ce se deosebește de 
cele obișnuite, pentru că reprezintă 
un sentiment nou al lucrurilor, o 
emoție și o viziune neprevăzută, care 
ntr*împrospătează și ne îmbogățesc 
propriul nostru simt al vieții și al 
lumii. Orice poezie este deci ..o luptă 
cu inerția”, cum spune Labiș.

Dacă una din esențele versului este 
noutatea pe care el o exprimă, fi
rește că această noutate nu poate fi 
arbitrară, ci conformă unei realități, 
și nici singulară, ci sintetîzînd o 
lealitate cît mai largă posibil, a că
rei cunoaștere poetul într-un fel ne-o 
anticipează, ne-o descoperă. Străve
ziul sens augural și profetic al poe
ziei coincide, în fond, cu înțelesul ei 
inovator.

Din păcate, s-a produs în timpurile 
moderne o doctrinalizare excesivă a 
noutății, ca dimensiune estetică a 

nioeziei, ceea ce a dus la avangardis
mul pentru avangardism, punîndu-se 
accentul pe o disociere comodă a in
ventivității pur formale, de fondul 
de cunoaștere inovatoare a liricii. 
Aceasta a fost evoluția treptată a 
întregei poezii moderne, de la Rim
baud, părintele ei, pînă la un Paul 
Valery sau Saint-John Perse.

Ce-a adus nou poezia românească 
din ultimii douăzeci de ani, în raport 
cu propriul ei trecut imediat și cu 
tabloul mondial al versului contem
poran ? Aceasta este, fără îndoială, 
întrebarea căreia critica noastră tre
buie să-i răspundă, la ora actuală, în 
termeni metodici și cît mai clari. 
Răspunsul ea l-a dat în parte, la un 
mod conjectural încă, oprindu-sc 
spre exemplu asupra unei cărți de 
poezie sau alta și, mai puțin, asupra 
unui poet ori altul ori și mai puțin 
asupra direcțiilor fundamentale ori 
trăsăturilor de ansamblu.

Noutatea poeziei noastre contem
porane este vădită pentru toată lu
mea. Rămîne ca ea să fie, în măsura 
posibilă, doar elucidată critic, defi
nită pe dimensiunile ei principale, pe 
liniile ei de forță evidente. Dar sar
cina aceasta nu este ușoară. Poezia 
română contemporană este, firește, 
un fenomen complex și variat, vita
litatea ei s-a dovedit nu numai în
menținerea liniilor de forță funda
mentale, ci și în capacitatea ei ne
contenită de prefacere și reîmpros
pătare. Nu putem privi în aceiași fel 
poezia lui Eugen Jebeleanu sau a lui 
Labiș ori a lui Ion Brad sau, în fine, 
a lui Ion Alexandru

Criteriile principale pentru a apre
cia noutatea poeziei române de astăzi 
le aflăm în primul rînd în ea însăși. 
Astfel de puncte de reper nu pot fi 
altceva decît acele opere ale unor 
anumiți poeți sau părți ale acestor 
opere — fără a cădea în fragmen- 
tism — ori acele anumite personali
tăți poetice care exprimă niște mo
mente de vîrf ale expresiei lirice și 
care prin aceasta sînt valoroase nu 
numai în sine, ci rămîn și foarte 
semnificative în ansamblul mișcării 
noastre literare și orientării ei. 
Poeții .cei mai valoroși aî unui timp 
sînt .și cei mai reprezentativi pentru 
acel timp. Cel puțin așa ne demons
trează istoria literară. Nu putem 
concepe un poet sau o operă de pri
mul plan a unei epoci, care să se sî- 
tuieze în afara acelei epoci

Aceasta se aplică și vremii noas
tre. Este drept că în unii poeți ai 
noștri s-a petrecut o scindare, fața 
de perioada începuturilor lor. dar 
aceasta n-a fost decit o formă a dez
voltării poetice, pentru că. pe de-o- 
parte ei și-au păstrat mai departe 
„cifrele naturii lor", și pe de alta ei 
au intrat pe orbita unui centru de 
gravitate poetică cu caracter organic 

în raport cu epoca lor istorică, pe 
care ej o definesc și care îi definește. 
Faptul s-a petrecut în parte și cu 
poezia noastră supra-realistă. Nouta
tea mai curîhd de lirinbaj poetic cu 
care s-au manifestat inițial poeții'te 
care ne reftriro, precum și supră- 
realismul român — socotit meritoriu 
și ingenios la vremea sa în sinul 
mișcării poetice internaționale — a 
suferit, sub determinarea realităților 
„efectuale", un proces molecular de 
înnoire, plasat cu precădere nu în 
limbajul poetic, ci în ideea poetică. 
In momentul de față — fie spus în 
treacăt — o revenire la formele, sâ 
zicem ale supra-realismului iniția! 
românesc, reprezintă un anacronism 
categoric, de nesusținut în nici un 
fel.

Fără îndoială. în clipa cind încer
căm să identificăm, pe planul istoriei 
literare, originile poeziei noastre con
temporane. văzută în unele din te
meiurile ei fecunde, trebuie să ne 
referim cu necesitate la o serie de 
poeme apărute înaintea războiului, 
și după ivirea nazismului, cum este 
de exemplu ..Focul din amnar de 
Cicerone Theodorescu — citit in ce
naclul lui E. Lovinescu și apoi publi
cat — sau vigurosul poem al lui 
Eugen Jebeleanu .,Ceea ce nu se 
uita- și apoi mai tirau versurile lui 
Mihai Beniuc sau. paralel cu toate 
aceste lucrări, versurile lui Miron 
Radu Paraschivescu. Așa cum am 
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avut prilejul să semnalăm în alta 
parte, merită gă fie reținut faptul că 
astfel de poezii au apărut cu mult 
înaintea oricăror manifestări de acest 
fel în versul european, mareînd o 
prioritate cronologică interesantă și 
demnă de scos în evidență pe planul 
poeziei contemporane comparate.

Poezia românească ieșea de pe 
atunci, din cadrul oricărei poetici 
aprioristice și tindea să-și plaseze 
rădăcinile în experiență, în faptele 
exterioare, în realitatea propriu zisa, 
săvîrșind astfel o răsturnare a vizi
unii estetice predominante la unii din 
cei mai de seamă poeți ai noștri 
imediat anteriori.

O dată cu trecerea puterii în mîi- 
nile poporului șl cu primele cuceriri 
revoluționare, realitățile noastre na
ționale au căpătat un ritm grandios.
Faptele vorbeau singure, cu o voce. , măsură'.exprimarea'unw afecte pu- 
puternică și nemaiauzită, dar fj- 
rește că poeții nu deveniseră • inu- • 
tili. Dimpotrivă. Ei au intrat din,’ 
plin în viitoarea unor lupte mă’ 
lețe și alte noi forțe poțlice .s-au 
adăugat liricei noastre, fiecare In- . .
cercind să se definească „și să .Structura tipică a. poeziei noi este 
contureze după potențialul său. 
Faptele, cu poezia lor uriașe, o'luau 
înaintea poeziei scrise și "totodată 
— după legea tuturor5 epocilor 
tice — o condiționau. Construcția

pluridimensională.
Muzicalitatea pentru muzicalitate. 

Imaginea pentru imagine, impasul 
1 sufletesc ' pentru încărcătura lui de 

— ~ _____ amărăciune" • care a căpătat în
socialismului înair£t4;’cut fepțîziciune^ site mișcări poetice‘.qn sens meta- 
prefaceri adinei ’ se ^ți’^ptatTTn 
structura economfîcâ» sbcîalf “*■* ~~ ~ 
raia a țării, sub ^conduceri 
dului. * f

Ceea ce se întîmjHa cu poezia în 
acest timp privea procesul de re
novare fundamentala’ al substanței 
ei. ca și al poeticei româheștr? 
Aceasta era firesc. Un climat de o 
excepțională și înălțătoare tensiune 
constructivă și de elan etic și pa
triotic. o largă deschidere asupra 
perspectivelor viitorului, au mer; 
dezvoltindu-.re. nutrind și alcătuind 
conștiința socialistă a Doporului 
nostru și cucerind sensibilitățile și 
mintea poeților.

Faptul acesta a creat un senti-

ment și o viziune nouă a lumii și 
vieții, în jurul căreia s-au polarizat 
toate generațiile de poeți, cu diver
sitatea lor de accente și stiluri, cu 
varietatea lor de personalitate. Spre 
deosebire’ de poetul occidental care 
spunea că ..urăște mișcarea pentru 
că deplasează liniile", poeții noștri 
iubesc în primul rînd mișcarea, toc
mai fiindcă ea schimbă liniile isto
riei și vieții individuale. Noul sen
timent poetic român poate fi definit 
în primul rînd — în esența lui cea 
mai intimă șl cuprinzătoare — am 
spune un sentiment al mișcării 
amine.

Acest sentiment nu este doar efu
ziv. temperamental și plat optimist. 
Sintem în fața unui sentiment înar
mat de experiență, determinat de 
lupta contrariilor, de contrastul din
tre vechi și nou, de conștiința unor 
legi obiective care mișcă realitatea 
umană, adică născut, amplasat și 
adîncit in spiritul poeților de dina
mica largă a istoriei însăși și de 
triumful socialismului. Este vorba 
de o dinamică pe care poeții o cap
tează. in același timp lucid șl inspi
rat, fmpingînd-o în consecințele el 
interioare cele mai adinei, acolo 
unde se zămislește necontenit etica 
depășirii, unde se reflectă, spre a 
fi proiectat in expresie, chipul pa- 
îriei și omului nou rezultat din a- 
ceastă etică.

Noul poet nu cunoaște in fond nici 
neliniștea, nici liniștea, ci sentimen

tul mișcării care le îmbină șî le 
rezolvă pe amîndouă. Astfel, struc
tura însăși a poeziei este schimbată. 
Scriitorul italian Cesare Pavese 
acuza, într-un eseu al său, poezia 
și literatura romantică și mare parte 
din cea modernă, începînd de la 
Rimbaud, de a fi dominate în esență 
de un spirit „adolescent". El pre
coniza o literatură și o poezie care 
să includă o viziune lucidă, trează, 
am zice critică a realității, vom 
spune o viziune „adultă *. Este ceea 
ce se întîmplă, fără îndoială, în poe
zia română contemporană, văzută 
în linia ei de tensiune fundamen
tală. O putem defini, în adevăr, 
poezie de structură „adultă".

Poeții români reprezentativi, in
diferent de virate lor, realizează 
o poezie care urmărește în egală 

tefrriice, * exprimarea unor idei ca 
atare, apoi a unor fapte precise și 
concrete, fie trecute prin memorie, 

^gfesionate" de percepția di- 
rettă a rarității în actualitatea ei, 
apoi a unor impulsuri voliționale.

pentru
Hnr i de'lngiss’nve ar fi, m

Sizfcț;-—In geheral Starea lirică sau
1 ele înseși. 

__  ____„________ J, nu mai sînt 
prefirate de poetul român contem
poran,

Noi credem că la ora actuală 
structura pturi-dimensională a poe
ziei noastre a devenit ceva mai 
rmrit decît o Jipologie concretă a 
eeior mai bune realizări ale unor 
poeți .determinați, ea a căpătat con
sistența unei ferma mentis, care lu
crează ca qn centru de gravitate 
spirituală al curentului nou al poe
ziei.

Firește, tendințele centrifuge sau 
de relaxare in raport cu această do
minantă structurală sînt numeroase, 

în desfășurarea concretă a mișcării 
noastre poetice. Nici nu s-ar putea 
întîmplă altfel. Dar media de oscila
ție a experiențelor poetice, punctul 
lor feedmejric constant, păstrează, ni 
se pare, direcția dc mai sus. Faptul 
s-ar. putea iesne documenta, din plin, 
dacă ani putea ieși din cadrul aces
tor observații cu caracter mai gene
ral,, obligatorii pentru un articol de' 
revista. El face, dealtminteri, obiec
tul unui studiu mai larg pe care îl 
avem în curs.

Descriptivismul, sentimentalismul, 
metaforismul, psihologismul, impre
sionismul etc. nu mai pot dobindi 
un sens acaparator, decît prin alu
necare, pentru poet, în climatul noii 
poezii românești. Gratuitatea, obscu
ritatea. angoasa, impasul moral ab
solut, de asemenea.

Poziția de lucru a poeților respinge 
în aceeași măsură, „haosul Inspira
ției" ca și „calculul mesei de scris . 
Ea este, am zice, rezultanta unei 
strategii intime a cuceririi realității.

Experiențele noi tși nasc poetica 
lor, pînă Ia urmă. Concepția impli
cită a liricilor noștri a ieșit de mult 
din cunoscutul binom „intuiție-ex- 
presie". de crociană amintire. Ea a 
introdus în acest binom o „a treia 
dimensiune a artei", care este di
mensiunea „de conștiință" pe care se 
bizuie cu precădere, potențînd valo
rile de cunoaștere și de acțiune in
trinseci faptului artistic. Pe de altă 
parte, lirica noastră tinde să unească 
— mai ales în ultimii ani — spori
rea volumului de inspirație, cu spi
ritul de concentrare al exprimării, 
socotit ca o prețioasă cucerire a poe
ziei moderne în general. în această 
privință, poezia tinerilor a făcut un 
pas substanțial înainte, care trebuie 
urmărit cu atenție și încurajat, fi
rește cît timp se menține înlăuntrul 
cuceririlor originale tipice ale spiri
tului nostru poetic contemporan, cît 
rămîne pe linia acelui mare senti
ment al mișcării umane, la care 
ne-am referit, și pe aceea a structu
rii integrale a viziunii poetice.

Nu numai poeții tineri, ci și cei 
mai în vîrstă, în evoluția lor din ul
tima vreme, rezultată din însăși dez
voltarea din ce în ce mai deplină a 
conștiinței poetice noi, merg pe dru
mul unei expresii cît mai intensive, 
fără a sacrifica exigența primordială 
a cuceririi poetice a realității multi
ple a zilelor noastre. Ne-o dovedește 
creația cea mai recentă a unor poeți 
ca Eugen Jebeleanu, Miron Radu Pa
raschivescu. Cicerone Theodorescu, 
Mihai Beniuc, Maria Banuș, Geo Du
mitrescu, Tiberiu Utan, Ion Brad, 
Ion Horea. Ștefan Augustin Doinaș 
și alții. Poezia cea mai tînăra se a- 
propie de ei și — mirrabile dictu — 
ei se apropie de poezia cea mai tînă- 
ră, într-o etapă de avansare care 
tinde să devină comună. Promoția 
cea mai recentă de poeți — ale cărei 
rînduri se înmulțesc uimitor de re
pede — arata, o dată mai mult, fe
cunditatea solului nostru istoric ac
tual pentru înflorirea minunată a 
planteî-poet. Ne dovedesc acest lucru 
numele lui Ion Gheorghe, Ion Ale
xandru. Ana Blandiana, Nichita Stă- 
nescu. Marin Sorescu, Adrian Pău- 
nescu, Gabriela Melinescu, Constan
ța Buzea și alții.

Dezvoltarea poeziei române con
temporane este posibilă prin aceea a 
conștiinței literare în general, adică 
prin formarea unei conștiințe temei
nice a literaturii noastre noi în ma
rele public cititor. Numărul mare al 
cărților de poezie, tirajele lor, arată 
acest lucru, alături de coresponden
tele de redacție, de discuțiile promp
te cu care cititorii întîlnesc pe scrii
tori.

Poezia și literatura română, im
portante sectoare de creație și cons
trucție a țării noastre socialiste, to- 
timpină al IV-lea Congres al Parti
dului Muncitoresc Român, de pe un 
prag de maturitate și originalitate 
neîndoielnic.

DRAGOS VRINCEANU

Realismul critic traditional, ca si 
naturalismul, a adus un personaj 
despre care se știa totul : vîista, 
convingerile, temperamentul și cu
loarea ochilor. Genial sau idiot uto
pic. secătură sau apatic, el eia o 
unitate pertect cunoscutâ cure nu 
provoca surprize —- el era un indi
vid care mergea pînâ la capătul lui 
Însuși, cum spunea Baltac. Existenta 
acestui personaj era constituită din- 
tr-o succesiune de acte logice și 
coerente : el acționa așa cum gin 
dea si gîndea întotdeauna inainte 
de a acționa. Construit pe princi
piul armoniei existentei, exemplarul 
uman prezentat avea trăsături pre
cis conturate și chiar c structură bi
zară cum este unchiul Toby al en
glezului Sterne era consecventă în 
bizarerie. Cunoscînd natura perso
najului, nu mai prezenta interes de
cît modul ei de concretizare.

Timpul individualismului burghez 
aducea personaje bine individuali
zate, cu o certă identitate — cu un 
NUME. Cămătari, afaceriști, avori, 
cruzi, Gohseck, Goriot, Grandet nu 
erau contundabili. Epoca păstrează 
încă și gustul genealogiei care poa
te ii o justificare socială sau biolo
gică. Urmărind distribuțiile sociale 
ale personajelor, Balzac sau Zola 
reconstituiau ample genealogii. Mai 
mult chiar, un Galsworthy sau ulte
rior Mazo de Ia Roche și-au așezat 
la începutul ciclurilor minuțioase 
scheme genealogice.

Evoluția capitalistă spre speciali
zarea și standardizarea tuturor com
partimentelor sociale a transformat 
existența individului într-un șir de 
reacții mecanice : continuînd să tie 
a unitate omogenă și coerentă el în
cetează însă sâ se deosebească e- 
sențial de ceilalți indivizi. Deforma- 
țiile personalității au fost tratate mai 
întîi în diverse modalități comice. 
Flaubert păstrează încă nume dis
tincte pentru personaje asemănă
toare, dar Gogol sau Caragiale vor 
sugera stereotipia utilizînd nume cu 
corpuri sonore aproape identice 
mergînd pînă la opoziții de un sin
gur sunet.

Preferința pentru acest tip de 
nume e și o tentativă de ahBtracti- 
zare, de ridicare a numelui la ran
gul de simbol. Personajul nu cîștiga 
în dimensiuni sau profunzime, dar 
cîștiga specia în care se încadra. 
Un mare procent din personalitatea 
individului era reperabil prin nume 
și este suficientă lectura unei piese 
pentru a cunoaște caracteristicile 
seriei.

Metamorfoza personajului în a- 
ceastă direcție a continuat pînă în 
zilele noastre și intr-un capitol din 
articolul programatic „Asupra unor 
noțiuni perimate' Alain Robbe-Grfl- 
let căula să o justifice. Dacă roma
nul cu personaje caracteriza epoca 
apogeului individului, epoca actua
lă e, după el, o epocă a anonima
tului, a numărului de matricolă. In 
societatea capitalistă actuală, a a 
vea un nume nu mai e la tel de 
important ca în vremea lui Balzac : 
mai puțin sigur de puterea sa, mai 
modest, individul e strîns legat de 
această societate. Teoreticianul 
noului roman își va ilustra ideile în 
Dans ie labyrînthe unde soldatul 
său anonim nu-și mai cunoaște nici 
măcar numărul matricolei, și, pe alt 
plan le va duce pînâ la monstruo
zitate in acel tur de forță care e 
romanul La Jalousie în care dispare 
nu numai numele, dar și existenta 
fizică (cu excepția privirii) a perso
najului.

PERSONAJUL
Șl NUMELE SĂU

Paradoxal, personajul romanului 
modern occidental nelncetînd a fi 
stereotip într-o parte a lui, începe 
să devină ambiguu. Caracterul său 
e discontinuu, contradictoriu, decon
certant, evoluția sa e o evoluție în 
imprevizibil, existența îi precede e- 
sența. El poate purta un nume care 
nu mai are aproape nici o semni
ficație căci el nu-i mat poate aco
peri contradicțiile. Nathalie Sariau- 
te afirmă că e suficient a povesti 
o istorie pentru a deforma realita
tea, sau a numi un personaj pentru 
a-1 trăda.

Așadar, romancierii actuali își vor 
construi personajul lie prin proce
deul reducției pînâ la arhetip, ceea 
ce reprezintă de fapt o redimensio- 
nare a clasicismului de oe baze ca
racterologice pe baze filozofice, fie 
prin valorificarea incertului, nesta
tornicului, transformabilului din fi
ința umană modelată de evenimen- 
tete contradictorii și obscure.

Dar. eVminînd universalul sau 
transformînd incertitudinea existen
tei dialectice în lege universală, u- 
niversaliKÎnd fie schimbabilul fie in
terschimbabilul din structura indivi
dului, mal toti scriitorii actuali tri
butari sau nu existențialismului, 
converg în intenții și rezultate, nro- 
punîndu-și în ultimă analiză să dez
bată ceea ce se consideră proble
mele fundamentale ale omului : via
ța și moartea, draaostea șî proble
ma comunicabilităjii. raportul dintre 
individ și univers, dintre individ si 
societate, dintre individ și el însuși.

Tentativa de a fixa arhetipul, fe
nomenul qeneral ireductibil se con
cretizează diferit la diferiți scriitori, 
sau chiar de Ia o operă la alta. Eu
gene Ionesco acordă același nume 
unui număr nesfîrșit de perBonaje. 
Adamov sau Pinter substituie nume
le cu profesia sau cu a trăsătură 
mai mult sau mai puțin relevantă 
pentru personaj, așa cum proceda
seră și expresioniștii. Kalka utilizea
ză numele abreviate, iar Samuel 
Beckett perfecționează procedeul 
numelor simbolice întîlnile cu func
țiile actuale, dar încă rudimentar Ia 
Flaubert (Dumouchel din Bouvard și 
Pecuchet) sau la Proust (Vinteuil).

încercarea de pulverizare a per
sonajului în sensul relativizării lui 
totale capătă formele cele mai per
fecționate în romanele lui Beckett. 
Dacă incertitudinea asupra naturii 
personajului o întîlneam încă din 
romanele lui Gide și opera lui 
Proust, la Beckett incertitudinea cu
prinde și numele. Unul dintre per
sonajele romanului Molloy se nu
mește Sophie sau Lov sau Lousse. 
Allul poartă numele Edith sau Ruth ; 
Pozzo din En attendant Godot răs
punde atît la numele de Cain cît și 
la cel de Abel.

Cele două direcții amintite apar 
nu numai izolate, ci și în combinații 
speciale. Personajul principal din 
Mglloy începe prin a afla că se nu
mea Dan fără să-și poată explica 
de ce, cum nu-și poate explica de 
ce mama sa se numea Mag. în 
cursul unei anchete polițienești, ac
ceptă numele Moltay pe care nu-I 
mai auzise niciodată, mai mult chiar 
sfîrșește prin a afirma că și mama 
sa se numea Molloy. In partea a 
doua a romanului, un personaj Jac
ques Moran care are un iiu Jacques 
Morar*, nomește la ordinul unui mis
terios Gaber care e mesaqerul unui 
și mai enigmatic Youdi în căutarea 
lui Molloy și va sfîrși prin a deveni 
el Insusi Molloy Această ..capodo
peră prefabricată" cum o numește 

Robert Kanters, conține foaie tipu
rile de personaje enumerate mal 
sus.

Relativizîhd. numele, Beckett în
cearcă totuși o reunire a lor prin 
anumite artificii care conțin o încăr
cătură simbolică transparentă. Per
sonajele sale Murphy,' Molloy,. Mo
ran, Macmann încep cu litera „M" 
și vor să fie variante localizate ale 
unui „Moi" care semnifică Eul, sin
gura existență incontestabilă. Pentru 
a sugera identitatea de substanță 
socială a personajelor sale din-Crall 
de Curfea-Veche, Matei Caragiale 
utiliza același procedeu.

Alteori, numele devine un simplu 
semn, o simplificare utilă pentru 
manipularea facilă a personalului 
intr-o ecuație stranie. Pim din Com
ment c'es1 al aceluiași Beckett e un 
simbol matematic pentru individul 
nr. 777.777 care se poate substitui 
vecinilor săi, indivizii 777.776 sau 
777.778...

Există însă și cazuri cînd întrebu
ințarea acelorași nume pentru mai 
multe pezsonaje nu servește la con
struirea unui arhetip, ci, mai concret, 
la localizarea unei categorii uma
ne, fără intenții satirice. Sadoveanu, 
bunăoară în Emigranții la Brazilia, 
are două personaje identice aproa
pe și fizic, care poartă numele Ion. 
Ancuța a avut o mamă care se nu
mea Ancuța de la Hanul Ancuței. 
Aici numele are funcția de a fixa 
un tip uman cu o continuitate isto
rică, neschematizat, căci el valori
fică în cotidian o tradiție aproape 
legendară.

Uneori creatorul se joacă cu per
sonajele sale. Ie supune unor torturi 
gratuite chiar dacă uneori o face 
din ambiții metafizice. în secolul 
trecut, Lewis Carroll obținea prin 
sinteză un Rilchiam din Richard și 
William. Procedeul invers, al des
compunerii îl întîlnim la Joyce. In 
Finnegans Wake, Shaun se trans
formă în personajele Jaun, Haun șl 
Yawn, iar Glugg devine Shem, cei 
patru evanghelișli șl, în sfîrșit cei, 
12 apostoli. Dacă limbajul joycian r 
devenit un vis al limbajului, pere^^ 
naju! său proteic a devenit un VLSlt 
al personajului. Robert Pînget, uput 
dintre romancierii noului val, într-o 
carte cum este Mahu ou Le Materiau.- 
aduce și el personaje care inven
tează alte personaje, anulînd grani
țele dintre realitate și imaginație. - 
Dacă însă foyee își subordona prâ-‘J 
cedeul unor intenții simbolice : W 
ele și obscure, epigonului său Tlti-îV. 
putem găsi nici măcar o asemeneg.J- 
justificare, aricite eforturi am de* : 
pune.

Inceicînd surprinderea complexa- ..a 
tații vieții moderne, npilți scriitori’ 
și-au propus să creeze un personaj 
complex. Dar cel mai adesea, 
plexitaiea lui nu vizează multitudUy 
nea și coerența, ci ambiguitaterf 
personalității,1 ’ ăn^blgmtgte -careul- 
caută expresia literară la orice-nifț"; 
vel, și, după cum se vedfe, și îrt' 
ceea ce privește onomastica. Dar 
să fie ambiguitatea trăsătura esehț. ■ 
țiaîă a omului modern? Fără îndo-i.-, 
ială că nu. Omul modern a dese©* a- 
peril teoria relativității .și a disoonf-’* 
tinuității, dar, prin aceasta, nu înî “ 
seamnă că el însuși a devenit rp-'.' 
lativ sau discontinuu. Epoca noastră ■_ 
este epoca maximei coerențe odăi 
ea este, înainte de toate, epoca lp.-.' 
cidilății individului.

MARIAN POPA

Demult pe cind e-am co
pil si nasturi t»au :
JicMi !■ aaisairi c^ra i-ar 
rost: nvu w Radu Coass»! 
mc nu bânuiam intre 
nasturi j» absolut exntA 
leMlun directe si Înde» 
u-actlbUe. LodifenEnt ite 
nasturi : tneepmd cu cei 
de la xuJernt cdmjfcjpl *4 
sPIrstnd eu cei de la «Uț- 
Clct doar la poama li a 
revtiiei .Teatrul* (In care 
este intlnftriti piesa], un 
penamaj. protmbil armean, 
pe nume propuse
nasturi ..W. 14 S. ne<ri cu 
pefrilr albe, pentru silt »i 
ft re taie*

□ar omul tnvatA pini ce 
moare. Recenta paesd a lui 
Rada Cotata m-a lumina*, 
adt de moit tseft ptal M 
nafttaril tmi wtrUueeac. (cei 
superiori cit șt cei inferi
ori) ca pe-o uniforma de 
paradi a tmsi —mei al In 
retraxere

Prin mAnnuma filantro
piei a revistei „Teatrul-. 
am citit aceaxti piesi si 
mărturisesc, cu mina pe 
nasturele din dreptul ini
mii. ca m-a amuzat copios. 
CAci piesa are o sumede
nie de calitip : este ..mo
derni'* sentimentala,
eaentiali sl comercială. 
Mai este fn pios si enciclo
pedică deoarece, din cu
prinsul ei. afli ceva mal 
mult decît din micul La
rousse (ilustrat). Pentru a- 
«rementul cititorului, re
producem în întregime, 
lista artistică a piesei : 
Tolstoi. Doatoievschi, Ce- 
hov. Ibsen și... inteleptul 
Solomon. — Shakespeare. 
Moliere. Shaw și... Buster 
Keaton. — Creangă, Rilke, 
Mihail Sebastian și... New
ton. — O’Neil, Brecht, Pro
kofiev. Leoncavallo și... 
Chaplin. — Sartre, Schon
berg, Picasso. Braque, Fel
lini. Visconti și... Marioa- 
ra voiculescu — Corneille șl 
E. Ionesco, „tinerii furioși'1 
si Saint-Exupery. epopeia 
Kalevala $1. ca erolnS. 
Ana Karenina. Păcat efi 
lipsesc PltijțrilH și Mircea 
Crlșan. Mai există. în pie
să. șl alte entități artistice, 
ceea ce dorește o complexă 
informare din partea auto
rului. late :

Restaurante: Athenee Pa
lace. Casa Universității, 
Compescaria etc. Echipe dc 
fotbal i Farul, Dinamo etc. 
Tlri : România, Peru. Ita
lia. Orașe : București. Lu
duș. Honolulu și Rîmnicul 
Vllcea. Gustări : Budincă, 
strudel, cataifuri, musaca 
etc. Expresii in diverse 
limbi : ..quod erat demon- 
sîrandum11, „robe de cham- 
bre“. „fatum", „mișto" și. 
5n plus, ca desert, un vers 
din Brise marine a lui 
Mallarm^e : „La chair esi 
triste et j'ai lu tous Ies 
livres\ dar ' -transcris fără 
interjecția helas. De fapC 
acest vers îl cunOsc pînă 
și cîînll mahalalelor așa^că 
nu conectează (folosind -un 
termen apropiat autorului).

Deci cultură cloclopedică, 
culeasă cu migală de zețar, 
din dicționare și antologii, 
reviste de cinema și liste 

de minore. loto-prono- 
sport si blidul Bucureștij- 
I jj. de oriunde se poate 
ci apt rf te ew>. ai A» ■ 
M^tei am fabala lai l-> 
Funtadne. eare nu firea alt- 
rera deefl : ..pique I'-un. 
Dteue laatre- (arta ca *1 
arătăm e* si neî știm fran-

Bine, bine ! rett nee Dar 
re aeaper* aensM vastA 
r^itard ’ Ei. Mbwti-md In 
rwre ’ Acoperă ea re aro- 
nert ' Mai tatu trebuiesle 
de mim d această culturi 
• aaă ae tqmleedie Jatr-o 

că. De pildă, awtoral. în 
naranletele recervate re- 
ciel. samne d piesa ,Jit- 
fiiad chiar de chiar reha- 
viarnă- ne uimește prin fe
lul in care îmbogățește $i 
Împodobește Urata, o ex- 
oreaie cum e chiar de chiar 
nu-i vine oricui sl ortcînd 
pe limbi. Ea trebuiește 
căutată cu chinuri de Sisif 
și apoL o dată găsită, tre- 
buiește trecută mima idee it 
in Dicționaral ltmkti româ
ne și încă cu litere aldine. 
Am mal citit eu în versu- 

Absolutul 
sau un nasture

rile unui poet confrate plu
ralul expresiei fel de fel, 
— acesta este fel de fele. 
Iată cum, clipă de clipă și 
zi de zl, expresivitatea lim
bii noastre crește văzînd 
cu ochii. Progresăm.

în piesa lui Cosașu sînt 
multe perle de limbă lite
rară. Asa, de pildă, aflăm 
despre existența unui du
lap cu oglindă interioară, 
adicătelea cu oglinda în
chisă înăuntrul lui. Sau : 
caută la maică-ta. te rog. 
un* nasture gri. Aici lucru
rile se complică deoarece 
eroul nu va ștt unde sfi 
caute, la malcâ-sa, nastu
rele. Poate pe bluză ? Poa 
te pe fustă ? Sau. poate 
mai știi ’ ...Tot.așa. se stri
gă „încetează să rîzi ! Sau. 
se spune, delici^t am tre
buit să le sâbrlflE. O eroi
nă - dfeureteăzfi : ftta mingii 
numai pe cel alfes de mine, 
'de parcă oamenii ar fl su- 
prapuși șl s-ar mîngila nu
mai ca atare. îmi face deo
sebită plăcere șl construc
ția gramaticală a acestui 

posiulat : Eereucă inmnt- 
re« de spital ți miliție In 
Mala ■■ni hlrbat. Și a- 
resta e culmea umorului : 
re țeasiăită slht la el.) 
Sau : .Xo c«s. tu varhesti. 
ered eă au deraajea cu al
tele prolectHt taie. Saj : 
Tal dramul ea pardeslal 
■■-ate zinăit la teaziea ol- 
ttaei clipe. Sau : „Ni șllu 
de altele- ct m mai de
parte.

Acești oameni tint proști. 
Dar ei luptă, se ^une in 
Biete. Inwotriva idiotismu
lui. De aeect idiotism 
oamenii din ptesa lu 
Comșu se ferear ca de 
ciuma din vremea lui Ca- 
lagea-Vodâ. _Eu au știa să 
disting idiațll-, ae văieta 
Mihada. Idlata! aii se pă
rea pitoresc- replic* Sta- 
matiu. dar revine si se au- 
locenz urează „idiotul 
să pare deloc pitoresc1*.

De fapt, autorul are drep
tate. Eu cred că esența co
mediei stă tocmai In mo
rala idioată a acestor eroi 
ci udați care, bănuiesc că 
nu ne aparțin. In piesă, toți 

sint îndrăgostiți de-a val
ma. Exista, pe vremuri, în 
Ardeal, o sectă religioasă. 
in care botezul purificării 
se făcea prin răpirea, în în
tuneric, a femeilor de că
tre bărbați (originală răpi
re a Sabinelor), ca apoi sâ 
se culce fieștecarele cu vic
tima răpită. Consider că 
Radu Cosasu nu se referă 
la acea sectă păcătoasă, dar 
că, In subsidiar, o IntUeș- 
te. Iată : Athena este con
soarta lui Hălmăgeanu ți 
fosta amantă a Iui Stama- 
tiu. Mihaela este fosta fu- 
bltă a lui Hălmăgeanu, a- 
dorata lui Varacleșu $1 
actuala iubită a lui Stama- 
tlu, după despărțirea de 
Athena, care apoi devine 
iubita lui Varacleșu. Apoi 
fiec'are se îndrăgostește de 
cealaltă persoană, firește 
anapoda, ea în oricare tea
tru absurd a priori. Mora
litatea devine nu numai 
ambiguă, dar de-a dreptul 
stupidă. Cu riscul de a fi 

taxat dogmatic, mie ml se 
pare mult mai mult decit 
romantic ca doi ingineri 
care au muncit împreună 
!a Bleu să dezerteze ar
bitrar. unul fn arbitrajul 
de fotbal, celălalt in vln- 
•area nasturilor („lacre* 
ia nastart*. va zice el). $1 
că. alături de ei. un medic 
tînăr, o scriitoare tlnără șl 
do-.*ă fete tinere să se am 
balete in staniolul unei 
«ieți. cu o moralitate cel 
suțtn precară. vehicul t nd 
•îozofia șmecherilor si pe 

.'■ea a parizlților. Sînt dc 
jcord cu orice farm* stitis- 
:ie*. cu orice fel de inova- 
.’il dramatice, dar — asa 
,'um am fost in repetate 
-indun sfătuițl — conținu
tul trebuie să devină 
conținut. Acest Varaclesn 
(dumnezeule. ce nume !) 
este în fond un escroc. Me
dicul Hăimăgeanu este un 
timoit 5i un demagog. Io
nela Varacleșu ește o apu
cată. Athena, o cocotă 
Frumoasă morală, n-am ce 
zice.

între timp, în piesa, apa- 
lozinci filmate, cu texte 

c« următorul : „Consumați 
spanac proaspăt I'1

La un moment dat. citez: 
„In sfirșit se aude muzica 
anei ape căzute Intr-o 
scurtă și cunoscută casca
dă-. Este, firește, apa de la 
closet. Se poate că Stama- 
tiu a făcut pipi. Eroare ’ 
El va spune că a făcut 
caca. „Am o digestie pre
lungită, nu mai confundați 
ideile !“ Păcat că eroul nu 
la. în văzul spectatorilor, 
hîrtia igienică necesară. 
Actul artistic ar fi cîștlgat 
astfel în plasticitate. bar 
șt în expresivitate.

Numai că. după aceste 
gesturi „spectaculoase", tre
buie să devenim severi 
și să-i reproșăm autorului 
că a uzitat în contextul lor 
epopeea socialistă a Biea- 
zulpl sau replici la :

Stamatlu : Îmi sînt dragi 
ca atomul,

Mihaela : Ca atomul ?
Stamatlu : Ca atomul pus 

în slujba păcii.

Sau, șl mai grav !
Mih’aela : Ce-au spus țtP* 

vară ții ?
Cine sint acești tovârăvl* 

Sint conducerea -unul splh>i 
tal. Accstl tovarăși au vrut , 
s-o violeze pe Mihaela ,șl, 
nereușincț. .au dat-o a tavă, 
Har Stamatlu a pus pile &l, - 
deci. Mihaela va fî trans- - 
ferată de la magazinul' de 
nasturi ia -spital.

Vedeți dumneavoastră<■: • 
acest r hi veci ideologic te* te 
supără. Aici nu mai țiuîem..,,. 
ierta nimic ! __ *

La un moment dat., uh, 
erou al piesei spune : Dacî/. . 
delirurile au ajuns si fiș 
luate in serios'... Noi adău* 
gam : atunci trebuie feliei-*' *- 
tată revista Teatrul si, eir-m. 
precădere. redactorul ' *4 « 
șef. pe fruntea căruia pro
punem n cunună din fol. de t - 
dafin. Căci doar revista are 
t-aditie in încurajarea nou-- ‘ 
lui. a inovației și-chiar â 
revoluției teatrale. în riB* • ’ 
zui piesei de față, ne gâ8itn.r::>: 
fără doar și poate, în fața 
unei asemenea revoluții..Eâ.... 
este o ostentativă șl adîncă; 
încercare de-a -..moderni-'* 
za' bietul nostru teatru;- 
Altfel. n-am> putea găsi ’- 
nicidecum ca Le a care nfc 

. duce sore universalitate...
Noroc lnsfl că șe găsesc 
minți luminate, enclclb-'*’ 
pedicc. De aceea, pro-,1 
pun tipărirea piesei „Un ■ 
nasture sau absolutul*1 țnjtf 
tiral de masă, ca ea să'pă*; _. 
trundă pretutindeni, de l* 
secretariatul literar ăl' 

Teatrului National" la câ£’f 
tunul din munții Vranei,\ ; 
Si nu numai atît. Propun 
să fie tradusă în franțu
zește șl jucată numaldegît 
pe scena „Teatrului Națiu
nilor" dacă se poate chiar’

- suh auspiciile UNESCO-'1 
ului, ca să se vadă că ne 
putem șl noi adapta artef.^ ’ 
universale. Felicitări CQțr,../ 
dial? autorului și redacției ; 
revistei „Teatrul" !

Uitasem ceva. Radu Co-.-» 
sașu a ciupit din Gorki, 
mai precis din „Azflli! d« 
noapte**. iată textele’ paf
talele :
Cosașu ! . .

Athena : Nu mai folosi cu-\, 
vlnte lungi că-nnebu- 
nesc.

Danei : La care te re
feri La agnosticism 
sau la umanitarism ?

Gorki : (A211ul de noapte) 
Satin : Există cărți foar
te bune și o sumedenie 
de cuvinte ciudate... 
Macrobiotics... da... Mai 
există și trans-ce-dental 

Dar, mal fură omul cînd 
sc plictisește *

AL. ANDRIJOIU
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Exista un foșnet de griu, al Bărăganului, pe care ascuilindu-1 o dată. îl 
vei recunoaște mereu, oriunde te-ai duce. Vălurire de trudă, arșiță și inserare 
ne vara, el e numai al pămintului cu dropii și noaptea tirziu, cind luminează 
Hanța, daca deschizi fereastra către Dunăre, îl simți cum se apropie de porțile 
orașului.

Românesc in sunet, mireasmă și culori, indiferent că l-ar fi cunoscut si 
Ilerodot și că soldații Iui Traian l-ar fi secerat altunde, prin împrejurimile 
Caransebeșului, în dedemultul Tibiscum, foșnetul acesta a fost, pînă de curind, 
pentru autorii de enciclopedii străine, aproape singurul motiv de înscriere, 
după alfabet, a cuvîntului România. Era un foșnet amar, amestecat cu legă
nare sterilă de ciuline și mătrăgună. Era fereastra prin care priveam în afară 
Șl prin care alții priveau înspre noî. Una singură.

Este ciudat să constați, căutindu-te și coborînd, prin timp, pînă la 
scrisoarea lui Neacșu și dincolo de ea (primele vorbe românești — torna. 
torna, fratre ! —, încep să șoptească lingviștii, sînt atestate mai de mult), că 
acest foșnet străbătut cu lanciilc aplecate de oastea lui Macedon, părea nrc- 
destinat să însoțească, singur, pe tot parcursul său, un popor ale cărui age
rime, spirit eroic și putere de muncă sint trecute in aceleași izvoare istorice, 
îndepărtate în legendă.

Valahia, a cărei faimă, prin Mihai Viteazul, ajungea pină sub pana pro
lixului compatriot tîrziu al Iui Traian, Lope de Vega („lingă Tîrgoviște, pe 
un cîmp întins / pînă la Dunăre...), nu și-a putut, secole de-a rîndul, tăia și 
alte ferestre. Și poate că mulți, din aceste pricini, nu bănuiau că de undeva, 
din adîncul său, cu sîrg neostenit și dragoste de doină, poporul român avea 
să ridice brusc, spre lumina lumii, prezența sa plenitudinară.

Momentul, înregistrat pe inimile noastre, a intrat între fenomenele de 
seismică socială. Cutremur și desfășurare firească, punînd pe paralelele Coloa
nei hrâncușiene un prim viitor, minunea noastră își avea epicentrul în 
agerimea celor ce l-au apărat, în arterele deschise ale Griviței, în subtera
nele reci, dc celulă. Anul cînd s-a produs mai poate fi socotit pe degete. Și 
iată, în ordinea dispusă de un ziarist străin — Jacques Rozner, de la Les 
Echos — ferestrele noastre nebănuite : industrie mecanică, chimică, petro
chimică, siderurgică, fabrici dc tractoare și autocamioane, șantiere navale, 
uzine etc. Ferestrele noastre. Multe. Din cc în ce mai multe. Ca într-un mi
racol. Miracolul românesc, admirai în mod obligatoriu de ziaristul citat, care 
recunoaște și îți face plăcere să-I urmărești în limba lui: La Roumanie se 
situe en tete, dans le monde actuel, pour le progression industrielle : 15°, o. 
In limba lui Neacșu, acesta înseamnă efort, înțelepciune, dragoste. Înseamnă 
brațe. Milioanele noastre de brațe, unite sub însemnele unei societăți noi. 
socialistă, a cărei statornicire pc pămintul cu foșnet de griu este consfințită 
în aceste zile de legea supremă a unui stat, Constituția.

Ziarele de marți au purtat-o spre brațele care au scris-o. Reîntoarcere 
Ia izvor. Acesta-i, de fapt, și miracolul. Cel mai simplu din cite pot să existe. 
Clipa e propice reflecțiilor, dar lumina acestui început de iulie ne înveșt- 
mîntă în haine de lucru. Peste un an, peste cinci, peste zece ani, chipul Re
publicii Socialisto România va fi altul. Chipul țării este chipul nostru. Știm 
să surprindem și să uimim. Surprindem printr-o exactă codificare a viitoru
lui, uimim prin exactitudinea cu care ni-1 realizăm. Secretul aparține unui 
organism sănătos, înzestrat cu capacități uriașe, tinăr, entuziast și sincer, 
luminat și liber. E ceea ce mulți dintre ziariștii străini ca acela de la Les 
Echos, au început să priceapă. E o etapă 1a care, direct sau nu, trebuia să 
ajungă.

Noi. obișnuiți să ne trezim cînd luminează Rarița, și pămîniul c încă 
înrourat de noapte, am ajuns mai de mult. Acum, cind existența și conștiința I
noastră, euritmia și puterea de muncă. Îndrumate cu dăruire de un partid, 
simțit de la începuturi al nostru, ne sint confirmate in literele legii supreme, 
no reluăm locul pc schele, firesc, cu seninătatea lucidă și ageră a celor din 
care descindem.

Enciclopediile își vor deschide paginile pentru a consemna miracolul, 
desenîndii-I în hărți sau ridicindu 1 pe coordonatele graficelor. Și să reți
nem : în ultimele douăsprezece luni, numărul articolelor din presa străină, 
dedicate noua, sc apropie de 2 000! Noi ne continuăm lucru, desăvîrșindu-ne.

PORTAL ROMANESC (detaliu) Fotografia: DAN GRIGORESCU

„FRITZ LANG"
Monografie de Luc Moullet

DARIE NOVĂCEANU

Deși foarte tânără față de celelalte arte in 
care tradiția ca și inovația sint temeinic sta
tornicite, cinematografia cunoaște de mai 
bine de jumătate de veac o evoluție com
plexă. Foarte larga ei răspîndire se explica 
atît prin accesibilitate — filmul mai mult 
decît cartea sau tabloul are posibilități di
recte de pătrundere în mase ■— cît și prin fi
rele care o leagă de contemporaneitate. Fil
mele și creatorii lor obligă astăzi spectatorul 
la inițiere. De aceea pregătirea teoretică sc 
face din ce in ce mai necesară.

Există cineaști a căror operă nu se lasă 
descoperită și asimilată la simpla abordare. 
Un Bergman sau un Antonioni au sisteme de 
simboluri proprii în special condițiilor so
ciale în care evoluează și formulei tempera
mentale a fiecăruia dintre ei.

Editura franceză Seghers, răspunzind unei 
nevoi evidente, a publicat în colecția Cinema 
d'aujourd'hui cîteva monografii consacrate 
marilor cineaști. Au apărut astfel George 
Melies, M. A. Antonioni. Luis Bunuel, Alain 
Resnais, Jacques Tati etc. Una dintre cele 
mai recent apărute este o prezentare amplă, 
foarte documentată și obiectivă a unuia din 
clasicii cinematografului mondial Fritz Lang, 
făcută de tinărul critic francez Luc Moullet.

Puțin cunoscut în țara noastră — (de ini
țiativa binevenită a Cinematecii care a adus 
pe ecran în cadrul serilor prietenilor filmu
lui citeva din capodoperele sale beneficiază 
din păcate un număr destul de restrîns de 
spectatori) —- Fritz Lang începuse să se afir
me ca personalitate intre anii 1920—1925 
cînd, după cum spunea G. Sadoul, „cinemato
grafia germană, profund națională, reflecta 
ca într-o uriașă oglindă deformantă tresări
rile unei țări zdruncinate din temelii" 
(..Historic du Cinema mondial des origines 
a -iOS jours"). Precedat de sumare date bio
grafice. studiul lui Moullet urmărește evolu
ția unei conștiințe și felul în care aceasta a- 
pare transfigurată artistic în opera de artă. 
Creația cineastului german e împărțită in ci
teva perioade de activitate, criteriul predo
minant fiind cel cronologic. Analiza precisă 
și competentă a filmelor din prima perioada 
— numită de obicei „perioada germană" a lui 
Fritz Lang — scoate in epidență ceea ce le 
este comun și anume construcția unor perso
naje pe schema unor individualități precise, 
urmărirea detaliului semnificativ pînă la în- 
groșare, dar caută să sublinieze in special ati
tudinea antinazistă a creatorului ca pe o ri
postă la evenimentele politice contemporane.

Insumind calități artistice deosebite filmul 
„M" (titlul a fost tradus în limba română : 
„Un oraș își caută ucigașul") e o capodoperă 
ce se poate apropia de „Opera de 3 parale" 
(ecranizarea piesei lui Brecht aparține regi
zorului german contemporan cu Lang — 
G. W. Pabst) prin fantasticul social ilustrativ 
accentuat. Filmul se distinge dc asemenea șt 
prin faptul că inaugurează o temă devenită 
ulterior foarte frecventă la Fritz Lang și 
anume opoziția între justiția oficială cu în
tregul ei cortegiu de prejudecăți și cea indi
viduală operînd ilegal, dar eficace. Ea se în
cadrează însă alteia cu sferă de cuprindere 
mai mare și incluzînd mai ales factorul psi
hologic — tema răzbunării.

Mi se pare totuși că pentru această întâie 
perioadă, foarte importantă pentru Lang în 
primul rind pentru estetica cu care se im
pune, latura expresionistă puternică a filmu
lui e puțin subestimată. De fapt, Lang nu va 
renunța niciodată defiuitiv la efectele de lu
mină și decor proprii expresionismului.

O dată cu instaurarea regimului de teroare 
fascist. Lang emigrează din Germania, întâi 
in Franța unde contactul cu cultura france
ză rafinează modalitățile expresive ale ci
neastului, apoi în Statele Unite ale Americii. 
Luc Moullet nu se mulțumește sa-i inventa
rieze filmele „perioadei americane" (1936— 
1956) ci caută dincolo de imagine și de anec
dotică unghiul din care ochiul sensibilizat al 
cineastului scrutează realitatea cotidiană. 
După părerea criticului francez, exclusiva 
preocupare pentru autentic fără discernă- 
mînt și opțiune explică prezența ideilor con
fuze și deselor contradicții din creația auto
rului. Personajele sale, deobicei oameni 
simpli împinși cu violență în afara societății 
în urma unei singure greșeli, devin revoltați 
izolați și încearcă — infructuos de altfel — 
să găsească soluții individuale. Omul nu r 
pritnt însă static ca o întruchipare a binelui 
sau a râului. Dimpotrivă, realitatea îl modu
lează, îl obligă la alegere, la angajare. Filr-u! 
„You only live once" din 193G „(Nu trăiești 
decît o dată") foarte divert ca investigație 
psihologică poate fi luat ca exemplu de com
plexitate și construcție artistică riguroasă. 
Eroul, victimă a societății care nu-i oferă nici 
o posibilitate de integrare, nu își depășește 
șovăielile și lasă fără răspuns întrebarea : 
omul e dator să se revolte sau să sr adap
teze ?

Luc Moullet. ocupindv-se dc estetism^ lui 
Lang, mult mai accentuat in perioada ameri

cană, îl explică ca pe o reacție a cineastului 
la comercialismul pe care i-l pretindea 
Holywood-ul.

Ultima perioada (încă neîncheiată) a acti
vității lui Fritz Lang nu aduce nimic nou nici 
pe planul expresiei artistice nici pe cel al 
problematicii etice sau sociale : Lang se mul
țumește să-și actualizeze scenarii mai vechi. 
Maturitatea și măiestria regizorală nu scuză 
coordonatele minore între care se înscrie 
creația sa actuală: stagnarea, automatismul 
regretabil, atitudinea de distanțare contem
plativă, neangajarea explicită. Nu trebuie 
exagerat totuși cinismul lui Lang. De altfel 
Moullet îl definește, condamnîndu-i totodată 
formele de manifestare, ca pe o adiacentă op
timistă, sarcasmul fiind expresia unei exigen
țe morale și conținînd în sine posibilitatea 
virtuală a împlinirii.

Critica lui Luc Moullet se obiectivizează — 
și acesta este meritul ei principal — filmele 
fiind judecate nu de pe poziții estetice uni
laterale. Ea manevrează o documentare foar
te serioasă; au fost consultate și interpreta
te cu finețe și rafinament critic documente 
mai vechi și mai recente, filme 'din cîteva ar
hive naționale. Studiul întocmit după ade
vărate criterii științifice e urmat de o cule
gere de texte ilustrative pentru estetica lui 
Fritz Lang, apoi de notații critice ale cîtorva 
cineaști francezi ca J. Rivette, J. L. Godard. 
Fr. Truffaut și G. Sadoul. Cartea conține de 
asemenea o biofilmografie completă și o 
amplă bibliografie. Incercînd o ierarhizare a 
valorilor în cinematografia germană de pe 
pozițiile unei înalte exigențe artistice, Moul
let îl situează pe Lang imediat după Murnau, 
urmat de Lubitsch și Pabst.

Contrar altor critici care, conform tendin
țelor pe care le cultivă, acceptă sau refuza 
diferitele etape ale cineastului german, el 
face o interesantă diferențiere intre ,.autorii 
de opere" precum Griffith. Hitckock, Renoir. 
Rosselini, Godar și Lang, și „autorii de filme" 
ca Orson Welles. Bunuel. Mi2ozuchi, Stroheim 
etc. Caracteristica unui Renoir sau Lang ar 
consta in unitatea indivizibilă a creației lor 
ca reflectare a filozofiei proprii despre om și 
nai vers.

Cunoașterea in extenso a operei unui ast
fel rie cineast se impune deci cu necesitate. 
E ceea ce oferă monografia lui Luc Moullet.

RODICA ALDULESCU

UHHAIIIRA lilIMANÂ 
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m»,
în anul 1963 aparea exce/en 

Iul „Lexikon der Wcltliteratur" 
(VolksYorlag Weimar) care în
cerca și reușea sâ fie o per
spectivă relevanta^ asupra lite
raturii universale. în cadrul lui, 
literatura română era bine re
prezentata cu 15 articole dedi
cate unor nume ilustre: Emi- 
nescu, Coragiale, Rebreanu, 
Arghezi etc.

Paralel cu această lucrare, 
dar anticipînd-o parțial, s-a 
început tot tn R.D.G., în 1959 
editarea unui Meyers Neues 
Lexikon (V.E.B. Leipzig). Lucră
rii programate în 8 volume, i-a 
aparul un ultim volum anul o- 
cesta. într-un format elegant, 
cu dimensiuni reduse față de 
tradiționalele dicționare, lucra
rea are un caracter enciclo
pedic.

Partea consacrata României 
cuprinde prezentări asupra 
unor personalități și evenimen
te marcante ale țării noastre. 
Spațiul consacrat -fenomenului 
literar românesc a fost extins 
în mod sensibil, atît în ceea ce 
privește numărul scriitorilor că
rora li s-au dedicat articole, 
cît și dimensiunilor prezentări
lor. Pe parcursul celor opt vo
lume sînt prezentați 40 de scrii
tori. începuturile literaturii ro
mâne sînt ilustrate prin Școala 
Ardeleana, Filimon, Alexon- 
drescu, Bolinfineanu etc. Un loc 
important îi ocupa epoca mari
lor noștri clasici: Alecsandri, 
Eminescu, Creanga, Caragiale, 
Slavici etc.

Epoca dintre cela doua răz
boaie mondiale prin Sadovea- 
nu, Rebreanu, Căllnescu, Cezar 
Petrescu, Galacfion, Camil Pe
trescu etc. în sfîrsit, dintre scrii
torii României socialiste reți
nem numele scriitorilor ■ Zaha
ria Sfancu, Tudor Arghezi, M. 
Beniuc, Titus Popovici, Marin 
Preda și alții. Articolele cuprind 
și informații privitoare la ope
rele scriitorilor prezentați, tra
duse în limba germana.

Un principiu pozitiv după 
care s-au condus editorii a fost 
încredințarea părților speciale 
din Lexikon unot specialiști din 
țările respective, evitîndu-se în 
felul acesta subiectivismul și 
confuziile regretabile prin care 
se caracterizează unele dicțio
nare asemănătoare din alfe 
țări. Articolele consacrate lite
raturii române au fost scrise de 
conf. univ. Romul Munteanu. 
Ele se remarca prin claritate $» 
concizie, expunînd puncte de 
vedere generat acceptate asu
pra personalității artistice a fie
cărui scriitor.

Noul Lexikon vine sa reafir
me cititorilor st specialiștilor 
străini, strălucirea unei litera
turi de-a lungul întregii ei evo
luții.

N. HOCHSCHEIDT

’C

II.
Dacă teatrul absurdului exprimă o 

criză a comunicării, a limbajului, care 
• situația dramaturgilor săi, cl înșiși 
oameni ai cuvîntului? O situație care 
nu poate Ii decît echivocă. Afirmîncl 
neputința exprimării nu te contrazici 
«xprimînd-o ? Intr-adevăr, proclamind 
incomunicabilitatea ei, au încercat co
municarea cu orice preț. Modificînd 
un cuvînt al lui E. Ionescu, putem 
spune că opera de artă pentru acești 
dramaturgi e comunicarea incomuni- 
cabilului. Mai puțin consecvenți decît 
filozoful Ludwig Wittgenstein care, 
socotind că valorile aparțin unei sfere 
incomunîcabile, statua în teza 7 din 
Tractates looico-philoxophicus : „Des
pre ceea ce nu se poate vorbi trebuie 
să se tacă", ei nu au tăcut, ci aseme
nea eroilor absurzi, s-au răzvrătit îm
potriva neputinței pe care ei înșiși o 
declarau.

Să privim experiențele, — exem
plare în această privință, ale lui Anto
nin Artaud, Samuel Beckett și Eugen 
Ionescu.

Artaud, poetul suprarealist, actor, 
regizor, dramaturg și nebun, precur
sor de fapt și maestru al „absurzilor". 
In scrisorile sale adresate criticului 
Jacques Riviere, îl făcea acestuia con
fesiunea dramei sale. Socotîndu-se vic
tima unei „prăbușiri centrale a sufle
tului", pierzînd mereu contactul cu 
propriul său eu« incercînd să descrie 
intermitențele ființej sale, cum făcuse 
Froust pentru intermitențele inimii 
singura sa speranță, mîntuirea sa o 
află în scris : „Aceasta e slăbiciunea 
mea și absurditatea mea, a voi să scriu 
cu orice preț și a mă exprima'1. Pen
tru a exorima conflictele inexprima
bile, abisale care, după el, sfîșie lumea 
omului, Artaud imaginează un Teatru 
al cruzimii, pc care încearcă — fără 
succes — să-l realizeze, alo cărui baze 
teoretice le pune însă în lucrarea sa 
Teatrul și dublul său (1938). Cuvintele, 
după el, nu spun tot, pe lingă limba 
vorbită e nevoie dc o altă limbă ca 
aceea a descîntecelor arhaice, în care 
poezia e dincolo dc text și poate exis
ta — la limită — fără text. Acțiunea 
trebuie împinsă la exces, la „cruzime . 
pentru ca să acționeze magie asupra 
spectatorilor care confruntași cu ima
ginea propriilor conflicte, să se elibe
reze printr-un fel de catarsis de ele. 
Victimă răului său, Artaud a căutat 
o soluție mlntuitoarc într-un teatru 
care să exprime inexprimabilul.

Nu este oare aceasta întrucîLva nă
zuința Iu,- S. Beckctt? Scriitorul ir
landez, fostul prieten, admirator și 
discipol al lui James Joyce, recuză li
teratura. dar nu poate renunța la ac
tul de a scrie, dc care aia nevoie, 
luate personajele din romanele sale 
scriu, comunică Malone dc exemplu, 
asemenea autorului său, „nu voia să 
scrie, dar în cele din urma s-a re
semnat s-o facă". Pînă șj ființa re
dusă la o existență larvară din Vlu- 
nommdble spune : „nu voi tăcea nici
odată. Niciodată". Singura realitate 
pentru acești însingurați o constituie 
propriile lor cuvinte. Viața lor e un 
monolog interminabil. Stranie reali
tate evanescentă, cuvîntul acestor vor
bitori care vorbesc pentru a vorbi, 
făta speranța dc a fi auziți, înțeleși ! 

Asemenea eroilor săi, Irlandezul în
singurat declară într-un eseu despre 
Proust : „Arta este apoteoza Singură
tății. Nu există comunicare căci nu 
sint mijloace de comunicare". Nu exis
tă comunicare și totuși singura tenta
tivă de acțiune în lumea lui Beckett 
e aceea a comunicării ; nu sînt mij
loace de comunicare, dar cuvîntul e 
atotprezent. Căci pentru Beckett, ca și 
pentru Artaud, arta este un refugiu. 
Proust și alții, mai de mult, găsiseră 
și ei în artă un adăpost, o soluție sal
vatoare. De astă-dată, însă, refugiul în 
cuvînt c în mod bizar căutat tocmai 
de cel care destramă cuvîntul. Aceas
tă situație a dramaturgilor absurdului 
ne amintește situația similară, pe alt 
plan, a ginditorulu) existențialist, M 
Heidegger pentru care metafizica „este 
un refugiu, care demonstrează cît de 
disperată este cauza rațiunii". Dar un 
refugiu compromis de cel care-1 caută, 
mai poate constitui un refugiu ? Im
placabil teatrul lui Beckett, alături de 
care „teatrul cruzimii" al lui Artaud 
pare un joc naiv, refuza omului orice 
adăpost. Nu există o temelie, un aco- 
perămint pentru Wladimir și Estragon

care îl așteaptă Indefinit pe Gadot. 
închiși în așteptarea lor. în eșecul lor 
permanentizat, paraliticii, orbii din 
piesele lui Beckett „ezită... să sfteșeas
că". Toți par ultimii locuitori ai unei 
lumi care — cum crede unul din ei;— 
poate că e chiar pustie. Totul s-a știr
bit „și totuși mai durează", spune un 
personaj din Sfîrșit de joc.

E. Ionescu trăiește și el în ambigui
tatea incomunicabilului comunicabil. 
N-a afirmat oare — cum a văzut — 
ca arta e o expresie a incomunicabi
lului? Constatînd o criză a limbaju
lui, uneori în deformarea voită a sen
surilor, alteori în uzura lor firească, 
în automatisme etc., însuși absurdul, 
după el rezidă în „denunțarea carac
terului derizoriu al unui limbaj j golit 
de substanța sa, steril/alcătuit din 
clișee și slogane*. Dar nu putem so
coti acest absurd lingvistic drept feno
menul originar al teatrului său. Ab
surdul c un viciu al comunicărilor 
umane, el nu există în interiorul exis
tenței și lumii unde, recunoaște lones- 
cu, poți descoperi legi, stabili reguli 
„rezonabile". Mai degrabă decit un 
sentiment al absurdului, autorul Uci
gașului fără plată trăiește o profundă 
uimire în fața faptului dc a exista. 
Această uimire e intuiția originară a 
operei salo care produce, după măr
turisirea sa, pc de o parte o detașare. 
-1 dedublare a sa, iar pe de altă parte 

îl face să vadă o continuă ț] univer
sală dezintegrare în jurul său. Dacă 
dedublării, detașării îi datoreștQ faptul 
de a se privi pe sine și a privi lumea 
fără menajamente cu ochii autorului 
comic, scriind cl are impresia că „con
tribuie la accelerarea procesului de 
dezintegrare". Totuși, Ionescu nu e 
poetul descompunerii, cum este S. Be
ckett. El nu caută asemenea acestuia 
să surprindă inarticulatul. In lumea 
teatrului ionescian, există mai degrabă 
o proliferare monstruoasă decît o de
zintegrare. Acumularea crescîndă a 
obiectelor e o temă care apare mereu 
în piesele sale.-Scaunele . din piesa cu 
acest titlu, scaunele goale se înmul
țesc, absența oamenilor e tot mai apă
sătoare, provocind un sentiment al 
neantului. In Amedee cadavrul din ca
mera învecinată crește mereu, ciuper
cile se prăsesc în jurul său, ouăle din 
piesa Viitorul e in ouă sint mai multe, 
după cum mobilele care sosesc in Noul 
locatar îl copleșesc pe acesta, îl înea
că inti^o masă de materie amorfă. A- 
ceastă proliferare a lucrurilor nu este 
insă decit un aspect al unei polarități 
din teatrul lui Ionescu. în eseul iau

TEATRUL
ABSURDULUI

Punctul de plecare, el in&u^ indică la 
baza lucrărilor sale o dubli stare de 
conștiință : „trăirea volatilului și a 
greului". De o parte e prea-plinul unei 
lumt care devine un conglomerat opac, 
pe de altă parte e vidul, transparența 
ireală a lumii. Greutatea, opacul, de
presiunea sînt necontenit opuse la 
ceea ce e ușor, transparent, euforic. 
Amedee. fericit, visează o casă de sti
clă (verre) în. timp ce soția sa, 4eo; *- 
mată, visează o casă de fier (fer). Ma
sa crescîndă a Rinocerilor îl împre
soară pc Berenger, pe cind în Pieto
nul aerului același Berenger, dobîn- 
dind o uimitoare ușurință. începe să 
zboare.

Intilnim. așadar, în situația drama
turgilor absurdului o ambivalență cars 
se manifestă felurit, de la morbida 
ruptură din personalitatea schizofre
nicului Artaud, la cuplul greu — ușo’- 
din teatrul lui Ionescu. Asemenea lui 
Sisif. eroul absurd, acești, dramaturgi, 
recunoscîndu-și neputința, sfidează, în
cearcă să reprezinte non-reprezentabî- 
lul, să dea chin unei lumi fără chip

★
Omul absurd, Sisif — cum ara văzut 

altă dată, e un neputincios răzvrftit. 
El acționează în ciuda faptului că e 
condamnat la acțiune. Ca el. ori ca 
„omul subteran" al Iui Dostoievsky 
care spunea „mă doare ficatul? Lasă 
să mă doară și maî tare...", dramatur

gii absurdului, observind lucid criza, 
nu luptă împotriva ei, ci caută s-o 
ducă la paroxism. Remarcăm la ei a- 
ceastă tendința a acțiunii în pofida. .. 
un fel de logică a încăpățînării. Dacă 
nu poți altfel, fă așa cum poți pină la 
exces. Criză a limbajului ? Ea trebuie 
agravata, dusă pînă la dislocarea to
tală a limbii. Certitudinile se clatină, 
valorile se destramă ?, Urmărește și 
răstoarnă orice convingere, orice va
loare posibilă. E interesant de urmărit, 
în acest sens, experiența lui E. Iones
cu și A. Adamov.

înainte de a se apuca să scrie pen
tru scena, Ionescu reproșa teatrului 
„sforile sale", procedeele saie grosola
ne, prea evidente. Ca să producă efect, 
ca și machiajul actorilor, o piesă tre
buie să exagereze caracterele, trăsă
turile, ideile, sentimentele. Cind a în
ceput să scrie pentru teatru, Ionescu 
și-a dat seama efi nu poate eluda a- 
ceastă caracteristică a teatrului și. fă- 
cînd din necesitate valoare, s-a hotarit 
să nu ascundă sforile, ci să le „îngroa
șe" și mai mult, să facă și mai evi
dent teatralul. Astfel. începe să exa
gereze sentimentele dincolo de mani

festarea lor plată, cotidiana, iar pen
tru a scoate în evidență banalitatea 
limbajului se scufundă în ea. Perso
najele din Cîntăreața- cheală, burghezi 
conversînd într-un salon — pe care re
gizorul N. Bataille a căutat anume 
să-1 realizeze aidoma salonului tipic 
burghez din Hedda Gabler de Ibsen 
— duc o conversație care atinge un 
apogeu al clișeului, al .locurilor comu
ne. Pentru '„teatralizarea" cuvîntului. 
Ionescu duce limbajul pînă Ia limi
tele sale, pînă cînd e gata să explo
deze, să se distrugă „în imposibili
tatea sa de a conține semnificațiile". 
De aici, uneori, în piesele lui Ionescu. 
insistența obsesivă asupra unor cuvin
te, unor sunete, erupția unor vocabule 
fără sens. Tot fn această direcție. Io
nescu cere actorilor care, voind să fie 
naturali, i se-păreau prea puțin natu
rali. să exagereze nefirescul. Comicul 
comediilor de salon nu i se pare sufi
cient, el face-apel la .farsă, la cari
catura parodică extremă. Nu-i convine 
umorul decit dur, lipsit de finețe, fo
losind mijloacele burlescului. Totul 
trebuie așadar împins Ia excesiv, la 
paroxism. „Trebuie să faci — spune el 
amintindu-și experiența lui Artaud, a 
teatrului cruzimii —, un teatru al 
violenței : violent comic și violent 
dramatic". Toate mijloacele pentru a 
realiza efecte puternice, de șoc, asu
pra spectatorului, sint binevenite. Un 

procedeu e astfel, a juca împotriva 
textului : o piesă comică să o duî în 
scenă ceremonios, solemn, sâ-i dai o 
interpretare gravă (de cx. in Cfntâ- 
reața cheală), pe un text dramatic sâ 
grefezi o interpretare caraghioasă, bu
fonă (in Scaunele). Spectatorul tre
buie supus unui tratament agresiv, 
prezentîndu-i-se neîncetat stări, mo
mente antagonice (de ex. introducerea 
elementelor fantastice în Amedee 
..piesa realistă"). Ajungem astfel la 
antagonismul central din genul drama
tic, antagonismul dintre comic și tra
gic care, în teatrul lui E. Ionescu, pre
zintă un aspect deosebit.

Știm că problema tragicului și comi
cului a preocupat pc mulți dramaturgi 
și esteticieni din timpul nostru. In 
Problemele teatrului (1955) Fr.Diirren- 
matt arată că tragedia, care presupune 
o lume structurată, unitară, nu e po
sibilă in lumea „informă" contempo
rană Această lume se poate transpune 
sceruc doar prin mijloacele comediei. 
Omul contemporan (și aici Durrenmatt 
face eroarea pe care Marx și Engels o 
demascau de a vorbi despre om, ne- 
înțelcgînd însă prin el „pe nimeni al
tul decit pe burghez-) e«lipsit de luci
ditate și simt al răspunderii. Ca atare 
e incapabil de tragedie. De aici pă
rerea lui Durrenmatt după care re
alitatea lumii în care trăeste poate fi 
exprimată doar prin folosirea grotes
cului. Ionescu nu e atit ae sceptic ca 
dramaturgul elvețian- Tragicul și co
micul sînt pentru el mereu posibile și 
prezente. Formula sa : „comicul este 
tragic țl tragedia omului c derizorie" 
pare o butadă, dar ea exprimă sensul 
farselor sale tragice, al dramelor sale 
comice. Dacă în Victimele datoriei 
comicul e înecat în tragic, situația din 
Scaunele e inversă. Neputința umana 
arefun dublu sens, tragic, ca efect al 
unui destin^ al unei fatalități, comic 
tocmai pentru efi orice efort pare atit 
de inutil. Teatrul lui-Ionescu prezintă 
un amestec de sinceritate și prefăcă
torie, de seriozitate $i bufonerie care 
amintește lumea clovnului. Plîngînd 
sub masca sa ridicolă măscăriciul de
rutează.

Folosind mijloace de șoc. Arthur 
Adamov a. Introdus și el în teatru ten
dința spre excesiv. Piesele sale din 
prima perioadă vădesc o estetică a 
paroxismului. Eroul din Invazia, ca și 
personajele din-teatrul lui Ionescu. e 
invadat.de un număr tot mai maro de 
manuscrise șl trebuie să ducă o luptă 
sisifică cu ele. în Marca și mica ma
nevră ordine misterioase obligă un 
muncitor să meargă iarăși și iarăși la 
mașina care îl mutilează membru cu 
membru. Personajelor din Ping-Pong 
un joc fără sens le devine conținut de 
viață.

Intre logica absurdului și estetica 
paroxistică a dramaturgilor pc care 
i-am trecut în revistă există așadar 
numeroase contingențe. Teatrul absur
dului, teatru al crizei, nu preconizează 
ieșirea din criza , pe care o socoate 
fundamental umana ci trăirea crizei 
pînă la ultimele sale implicații. Istori
cul Arnold Toynbee vede două simp- 
tome ale crizei, ale dezintegrării unei 
civilizații : schisma organismului so
cial și schisma sufletească. într-o lume 
sfîșiată de contradicții interne, teatrul 
absurdului consemnează o asemenea 
sciziune a sufletului.

Tendința dramaturgiei absurdului de 
a-duce totul la paroxism și de a se în
toarce împotriva sa însăși a făcut ea 
ea să fie considerată drept o mișcare 
anti-teatrală. S-ar părea că toți scrii
torii ei au ascultat sfatul diavolului 
din Doktor Faustus no Th. Mann, dc a 
utiliza parodia, de a întoarce artisticul 
pc dos, de a face o antiartă. E. Io
nescu se întreba in 1961 ; „Oare am 
făcut anti-teatru?“- în cc rezidă „anti- 
teatrul" absurdului?

In primul rînd într-o tenaință anti- 
convențională. Conformismul social și 
convențiile artei dramatice sînt atacate 
deopotrivă. Cînd au apărut primele 
piese ale lui Adamov, Ionescu și Be
ckett, noua tendință dramatică a părut 
arhaică. Teza lui Ionescu : „totul c 
permis în teatru", transpusă în fapte 
scenice (apariții, metamorfoze bizare, 
animarea decourilor, concretizarea 
simbolurilor etc.) era manifestarea 
unei îndrăzneli a imaginației care, 
socotindu-se pe sine revelatoare, nu re
cunoștea nici o îngrădire. Suprarealiș
tii socotiseră și ei mai de mult că tea
trul se sufocă din pricina lipsei de 
îndrăzneală, dar piesele lor, in afara 
unor temerități de școlar obraznic, fu
seseră îndeajuns de timide. De astă 
dată, după cum pictura non-figurativă 
procedase la o dezagregare a lim
bajului pictural, tot astfel noul teatru 
al ahurdului dezarticula caractere, ac
țiuni, dialog. Mai mult decît atît, unii 
cel puțin din dramaturgii săi, erau la 
începutul carierei lor, animați de n 
sinceră pornire anti-teatrală. Dramele 
sfîrșitului scrise de Beckett vor să fie 
în același timp un sfîrșit al dramei ca 
atare, Ionescu a pornit și el la o aver
siune mărturisită pentru teatru, adu- 
cînd acestei arte „minore" unele din 
obiecțiunile morale aduse odinioară de 
un Augustin ori de J. J.Rousseau : co
mediantul, dindu-se drept altul decit
e. săvîrșește o acțiune reprobabilă. Ca
racterul de larve pe care-1 au eroii 
estropiați din teatrul lui Beckett, 
caracterul de marionete, de fantoșe 
ale personajelor din piesele lui E. Io
nescu sau figurile de vis din teatru! 
lui Genet, Adamov, Schehade, se dato- 
resc, credem, acestei repulsii a auto
rilor respectivi de a prezenta oameni 
în carne și oase pe scenă, avînd un 
caracter prea uman.

Dar dramaturgia absurdului nu s-a 
oprit la o asemenea poziție negatoare. 
Teatrul de avangardă agresiv, acest 
..anti-teatru“ nu s-a opus doar conven
țiilor teatrului tradițional ci și-a con
stituit formele si. am putea zice, con
vențiile sale. în acest sens, teatrul 
absurdului se vrea pe sine teatru pur, 
adică epurat de tot ce e neteatral. Io
nescu, teoreticianul cel mai riguros al 
acestui teatru, socoate că a descoperit 
adevăratul teatru, „schemele perma
nente ale teatrului". Acest teatru pur 
ar reprezenta dc fapt imagini poetice 
complexe, cuvîntul, mimica și decorul 
alcătuind împreună metafore ori para
bole dramatice. Acest teatru n-ar 
prezenta’deci lumea reală ci o lume 
fictivă, în care totul ar fi staționar, 
etern, conflictele ar fi ca mișcările in
terioare ale raționamentului logic. 
Ceea ce preconizase Nicolae Evreinov 
în „Teatrul sufletului" apare în ten
dința tot mai ascetic epurată a piese
lor lui Beckett, în dorința lui Ionescu 
de a vedea rea!izîndu-sc o dramă 

pură, cu coruri vorbite și un solist, un 
mim central, prezentlnd stări existen
țiale fundamentale, o realitate pură. 
Acest teatru către caro tinde teatrul 
absurdului reprezintă dc fapt limita sa 
anti-teatrală. EI reprezintă tendința 
fundamentală din teatrul absurdului 
de a reprezenta non-reprezentabilul. 
Deși năzuiește spre această dramă 
pură, dramaturgia absurdului c prea 
angajată în realitate, în însăși reali
tatea crizei pe care o reprezintă, pen
tru a putea ajunge la asemenea soluții 
extreme. Realitatea umană însăși se 
opune șl chiar dramele eroilor însin
gurați, izolați ca în laboratoare, nu 
ajung să fie dramele pure ale esenței 
umane. In tezele sale asupra lui 
Feuerbach. Marx arăta că : „Esența 
umană nu este o abstracție inerentă 
individului izolat. In realitatea ei, ea 
este ansamblul relațiilor sociale." Nici 
chiar teatrul absurdului nu poate ur
mări omul „în stare pură" în șl din
colo de uman fără să nu se sinucidă 
artistic, căci teatrul e locul exemplar 
a! conflictelor umane. Acest lucru. 
dramaturgii absurdului ii știu prea A 
bine, și alei. în contradicția dintre as- 
pirația loi- și esența artei lor, e o altă 
sursă a ambiguității caro le caracteri- K 
zează poziția. Incercînd să exprime 
inexprimabilul de dincolo de om, dra
maturgii absurdului golesc adeseori 
omul de patosul ca și de etosul său 
Fantoșele care înlocuiesc oamenii in 
acest teatru, necunoscînd nici un sen 
timent, prezintă singurul lor patetism 
în vidul iubirii și neantul valorilor. 
Astfel, cele mai îndrăznețe experiența 
din teatrul contemporan, săvirșite de 
oameni care ș’li» întotdeauna, rareori 
însă înțeleg și mai rar simt, sint 
adeseori condamnate să exprime scin- 
teietor ori penibil, doar rictusul unei 
lumi care piere.
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