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Țăranii — vorba asta de-atîtea ori ocărită, de-atîtea ori lingușită, scrîșnită 
printre dinți, așezată în versuri solemne, înghesuită în sudalme, adusă în 
discursurile de tristă memorie ale politicienilor demagog], ca un fel de „lino- 
leano" în cîniecele populare, țăranii, multă vreme talpa țării dar și talpa sufe
rințelor, se identifică, pînă la un punct, nu numai fonetic, cu țara, cu strămo
șescul terra, ci și organic, cu spiritul și istoria ei multi-seculară. Ei sînt aici, pe 
plaiurile dintre Dunăre și Carpati, dintotdeauna. Au semănat griul, au crescut 
vitele și au cultivat vița de vie ca daci și ca romani și au continuat să le 
cultive veacuri de-a rindul, ca romani. Au cîntat și au făcut versuri alături de 
Orfeu și au continuat să cînte balade și doine, cintece voinicești și de haidu
cie la plug, la ciobănit sau în ostile eroice ale marilor noștri voievozi Mircea 
cei Bătrîn, loan Vodă, Vlad Țepeș, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul. Din amarul 

• și din sufletul lor înviforat s-au stârnit marile răscoale începînd cu cea de la 
Bobîlna, continuînd cu aceea a lui Horia, Cloșca și Crișan, Tudor Vladimires- 
cu și culminînd cu tragica epopte a anului 1907, cînd 11 000 dintre ei au intrat 
pentru vecii în țarina atît de frămîntată a patriei. Ei au adus jertfa cea mare 
în revoluția burghezo-democrată de la 1848 ; pe ei s-au sprijinit Bălcescu și 
lancu și Kogălniceanu. Sentimentul unității lor naționale, munca, hotărîrea și 
înțelepciunea lor i-au dat lui Cuza tăria de a realiza Unirea. Ei au dus greul 
Războiului pentru Independență, ei au cucerit, la 1877, cu jertfa vieții lor, nea
târnarea națională. Ei s-au luptat cu pumnii la Mărăști, Mărășești, Oituz, 
împotriva unei oștiri imense, înarmată pînă în dinți, și-au biruit-o. Ei au_ spri
jinit muncitorimea sub conducerea Partidului Comunist Român în lupta împo
triva fascismului. Ei au adus și aduc o contribuție însemnată la clădirea Ro
mâniei socialiste.

Ei sînt de aici dintotdeauna și au rămas necontenit acasă. Cum nu s-au 
smuls din rădăcini și n-au plecat aiurea brazii și fagii munților cînd i-au 
viforît marile furtuni, așa și ei nu s-au ferit din calea viscolirilor istoriei, rămî- 
nînd aici, la ei acasă, să-și privegheze morții, să-și crească pruncii în spiritul 
dragostei de țară, să are și să samene, sa clădească sate și cetăți, să plîngă 
și să cînte doine, să practice ritualuri milenare, să scape de sub jugul străin 
„sărmana scumpă țară".

Țărănimea a pus baza culturii noastre materiale și spirituale. Știind să 
samene griul și porumbul în brazde adinei ea a știut cu aceeași pricepere 
să-și samene patimile și dorurile, nădejdile și durerile în brazde de trohei și 
iambi și să creeze o poezie inegalabilă, izvor nesecat pentru creația noastră 
cultă, pentru un Eminescu, Coșbuc, Blaga, Arghezi și atâția alții. Ea și-a creat 
un port național de o excepțională valoare artistică, în care și-a exprimat 
viața, evoluția și transformările sale istorice. Despre arta ei, învățatul Henri 
Facillon scria cu nereținufă admirație : „Partout ou est parlee la langue rou- 
maine, un grand art populaire s'est de tout temps manifeste par des oevres 
raffinees et robustes... Cet art dont les origines remontent sans doute si loin 
que nous croyons trouver en lui le premier systeme de signes que l’homme 
ait cree, n-a rien d'une survivence archeologique ou, pour mieux dire, il ne 
survit pas, il vit".

Și, completîndu-și impresiile și observațiile sale despre arta țăranilor ro
mâni, marele savant ținea să precizeze un fapt pe cît de adevărat pe atît de 

tulburător, în stare să ne umple inimile de mîndrie : „Le paysan, la paysanne, 
artisans de chefs d’oevre, repandent aufour d'eux leur immemoriale jeunesse, 
leur besoin de meler la beaute â ia vie, apparaissent non comme Ies reveurs 
de peuplades, rnais comme des exemplaires d’humanite forte et fidele, debout 
ă travers le temps".

Harnică și înzestrată cu un puternic spirit creator, țărănimea noastră și-a 
dorit țara „o gură de rai". A depus toate străduințele pentru împlinirea aces
tui vis, dar vremurile i-au fost potrivnice. A căutat necontenit forme mai bune 
de organizare a agriculturii, s-a strîns în obști și a lucrat pămîntul în devăl
mășie, știind, înaintea poetului, că „unde-i unul nu-i putere la nevoi și la du
rere" că „unde-s doi puterea crește...". Cu mijloace sărace și în forme rudi
mentare s-a străduit înaintea savanților să capteze forța rîurilor și s-o pună 
în slujba eforturilor sale, a creat unelte ingenioase, a cercetat mersul vremii, 
a cîștigaf o îndelungă experiență pe care a rînduit-o în ritualuri agrare de 
o mare forță artistică. Viața i-a fost grea și amară dar a iubit-o așa cum 
era și a cîntat-o cu o nespusă vitalitate.

Pămîntul a fost uneori ars de secetă și s-a arătat zgîrcit cu el, dar l-a în
drăgit ca pe un părinte bun. Luptele i-au fost neîndurătoare dar s-a arătat 
erou în toiul lor. A suferit, a muncit și a visat necontenit o lume mai bună. Și 
visul nu i-a fost zadarnic. 23 August 1944 i-a adus și lui Eliberarea, ca întregii 
țări.

Partidul i-a valorificat experiența multiseculară și i-a redat strămoșasca 
demnitate, de atâtea ori călcată în picioare de-a lungul istoriei sale zbuciu
mate. Țăranul este acum marele, înțeleptul și harnicul gospodar al pămîntului.

Dorința lui străveche de a munci laolaltă cu ai săi, de a se într-ajutora, a 
găsit cu sprijinul partidului forme științifice de organizare. Problemele lui 
vitale și le-a frămîntat în sfatul obștesc al cooperativei sale, în adunările ra
ionale și regionale ți acum le dezbate cu seriozitate, spirit de răspundere și 
înalt patriotism în marele sfat al țării.

Țăranii vin în capitala țării nu cu jalbe și proteste ca altădată, nu aduși 
cu forța, ca în 1906, ca să glorifice o domnie penibilă și rușinoasă, ci cu 
sufletul deschis, ca la ei acasă, ca să discute cum să se gospodărească mai 
bine, cum să-și facă traiul mai fericit și țara mai frumoasă.

Țăranii — o, vorba asta de-atîtea ori ocărită, de atâtea ori lingușită, scrîș
nită printre dinți, așezată în versuri solemne, înghesuită în sudalme, vorba 
asta veche cît țara și-a recăpătat în anii noștri sensul ei primar, demnitatea 
ei străveche, rosturile ei autentice.

Țăranii — vorba asta atâta vreme rostogolită demagogic prin mahalaua 
presei burgheze, — au intrat în București pe marile bulevarde și au intrat în 
înaltul sfat al țării.

Traista lor goală, legată de bîtă, nu mai așteaptă pe la ușile nimănui. 
Ușile li s-au deschis pentru totdeauna cînd ei au intrat masiv în noua vreme, 
devenind aliatul de nădejde al clasei muncitoare în lupta sa patriotică, revo
luționară, condusă de partid, pentru construirea socialismului, pentru libertate 
și suveranitate națională.

Cuyîntările lor bine cumpănite, sobre, au în ele parcă ceva din solemni
tatea hrisoavefor de voievod. L-am auzit o dală pe unul vorbind la o adunare 
generală a unei Cooperative agricole de producție. Zicea așa de nuanțat șt 
de categoric Io vă spui din inimă... îneît parcă-mi răsunau în urechi vorbele 
lui Mircea cel Bătrîn ; „Io Mircea, mare voievod și Domn... stăpînind și domnind 
toată Țara Ungrovlahiei... pînă la Marea cea mare...".

Țăranii, truditorii pămîntului sînt astăzi stăpînii lui. Despre felul cum să-l 
lucreze mai bine și mai cu folos pentru toți, despre ajutorul pe care li l-a dat 
și li-l dă clasa muncitoare, despre viitorul lor și-al întregului popor atît de 
clarvăzător schițat de Congresul al IX-lea al partidului, vor discuta în Sfatul 
mare al țării, cu sentimentul de stăpîni și cu răspunderea pe care o implică 
el. Fețelor lor arse de soare, mîinilor lor bătătorite și crăpate de muncă, fru
museții lor morale, omeniei lor proverbiale, le zicem cu vorba lor : — Bun 
lucru la plug și la toate ’

I. D. BALAN
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DUMITRU M. ION

versuri 
de
primăvara

PARTIDULUI

Bună dimineața Românie 1
Azi bunul tău fiu pe nume Ion 
Vorbește din neamul neamurilor lui 
Pentru toată tăcerea și pentru vorbele 
Niciodată destule pe care poeții 
Le-au rupt din cămașa lor 
Și le-au lipit pe ziduri.
In România om de viață este 
Cel care a băut apă din fluviu 
Cu ochii de zeu mai puternic în chip 
De cît zeii norocului și ai averii.
Fluviul lui Zamolxe dacă te-a primit
Cu mîinile cofă în iia lui
Atunci rămii toată viața hamal
Cari cuvintele de la un vapor la altul 
Și salariul tău de mizerie
E că nu poți căra mai multe vorbe deodată, 
Aici la tărimul nostru de via(ă.
A oi toți ni-ați pus temelie — 
Marinarii se petrec pe lume 
De Ia ei ce ne mai rămîne ?
Glasul meu are liniștea caselor tinere 
Unde-nnoptez, unde mănînc — 
Fiecare om îmi pune masa lui sfintă 
Și-mi arată pozele copiilor Ini. 
Pentm poeme e Ioc în ogradă 
Tu inimi și pe casele cu steaguri. 
Cineva mănîncă boabe de struguri 
îmi întinde palma să iau.
Iau și mănînc strugurii dulci, stafidiți 
Urcați în palma omului din pămînt. 
Cite cuvinte spui într-o zi 
Pentru om, pentru sîngele timpului! 
Azi s-a urcat primăvara -n copaci 
A dai jos lenea lor cenușie — 
Tovarășii mei, caut: sămința e vie! 
Lumea e plină, plină de muguri.
în România trebuie să te bucuri de mugurii

de pe lut
Și de lier. .și de casa-nouă-a vecint:’-ui 
Și că soția poetului a născut.

(VIII)

în pq^lnile 3, 4, S, 6 

cei de-o seamă cu 

pămîntul

In stufoasa și mai puțin interesanta carte „Poezie și ade
văr", confesiune rece și pedantă a unei vieți ce. nu c dezvă
luită în întregime, găsim încă lucruri ce pot fi menționate 
despre copilăria poetului. Iată. începutul cărții ! care dă. o 
imagine asupra grandilocvenței' cu care personajul nostru 
se privește de-a lungul timpului: Am venit pe lume la Frankfurt pe Main în ziua de 28 august 1749, o dată cu a douăsprezecea bătaie a clopotului de amiază. Constelația era fericită : Soarele la zenit stătea sub semnul Fecioarei, Jupiter și Venus îl priveau prietenos, Mercur fără împotrivire ; Saturn și Marte erau nepăsători ; numai Luna era tocmai lună plină, își exercita puterea reflexului ei cu atît mai mult cu cît ora ei planetară sosise. Sînt evocate apoi colivia casei 
părintești unde se adunau femeile la pălăvrăgeală și rătăci
rile în vechiul cartier al meșteșugarilor, în zilele de tîrg, 
ocolul bisericii Sfintul Bartolomeu și dughenile numitului 
Pfarreisen de unde se puteau cumpăra coli de hîrtie colorată, cu animale aurite pe ele, hanul Niirnberg „spitalul Com- 
postella și Stînca neagră, palatul Primăriei, așa-zisul Romer, 
în care copiii pătrund pînă în sala Consiliului, împodobită 
cu lambriuri,, pe peretele -căreia Goethe,citește scurtfi in-r 
scripție : Vorba' unui .singur , omEste vorba nimănui Drept este să asculți două...

Pare deci de mirare că biografii săi nu citează și alte lu
cruri ce mi s-au părut interesante și mă gîndesc în special 
la Ludwig care nu se ocupă deloc de această perioadă a 
vieții autorului lui Faust. Să ne întoarcem deci la seaca au
tobiografie și. să mai vedem ce nu poate fi trecut cu vederea 
pentru descifrarea eroului fișelor noastre, lată-l deci pe mi
cul băiat întîmpinînd cu ceilalți ștrengari de vîrsta lui poș
talionul ăe Niirnberg în care după datină trebuia să se găsească de fiecare dată și cîte o babă, iată-l asistând la ciu
data solemnitate a judecării suflătorilor, făcută la lumina 
zilei, înaintea bâlciului deschis în cinstea Sfîntului Bartolo
meu. Era ziua cînd primarii imperiali primeau daruri sim
bolice. Totul începea cu o ceremonie muzicală, anunțînd so
sirea secolelor anterioare. Erau trei muzicanți, dintre care unul cînta dintr-un fluier ciobănesc, celălalt din fagot și al treilea din oboi. Purtau mantale albastre, brodate cu aur, aveau notele fixate pe mîneci și capul acoperit...Se oferea 
piper, adus într-un pocal frumos strunjit, acoperit cu o pe
reche de mănuși, cu tigheluri și ciucuri de mătase, iar'ală
turi se putea vedea o baghetă albă. Se mai adăugau cițeva 
monezi de aur, iar orașul W.orms trimitea și.o,veche pălărie 
de pîslă...

De Rusalii, micul Goethe asista și la petrecerile murdari
lor pe izlazul comunal, puțind să vadă și cetele de copii or
fani ai orașului ascunși pînă atunci între zidurile silnice ale 
azilurilor. In continuare este evocată biblioteca tatălui, pu
pitrul său de muzică, vopsit cu lac roșu și cu flori de aur, 
■un fel de piramidă cu patru muchii pe care poetul așezase pe etajere, obiecte reprezentând aiferitele regnuri ale naturii.

In Convorbirile cu Eckermann, dacă îmi aduc bine aminte, 
este evocata și o odaie ai cărei pereți erau decorați cu tabele de plante scrise în latină și germană, văruită cu un prilej 
spre dezolarea studiosului elev-precoce. Este probabil aceeași 
cameră de la mansardă, oferita mai tîrziu contelui Thoranc, 
unde aveau loc spectacolele teatrului de marionete în casa 
Goethe.

Aș remarca, deși povestea dnexată lungilor pagini auto
biografice pare parazitară, basmul spus' mereu prietenilor 
intitulat Noul Paris, prefigurînd și influențele timpu
lui și lecturile. Era descrierea unui vis avut în noap
tea dinspre Rusalii, un vis baroc și fermecător în care se 
descrie mai întîi lunga defilare a hainelor, a garderobei pă
pușilor. Totul e feeric, apare zeul Mercur care aduce trei 
mere : unul roșu, al doilea galben și-al treilea verde care 
devin străvezii și trebuie oferite la trei tineri frumoși din 
oraș ce sînt pe cale de a-și găsi soțiile. Merele se lungesc 
și devin trei fecioare. Din vîrful unui deget se naște o fetiță 
drăguță, mai mică decit acele păpuși îmbrăcate în rochii 
evanescente. Cele trei fete și mica nimfă îl duc spre un zid rău. dincolo de. carele o grădină, mirifică : din guri de .tritoni, 
izbucnește apa, există firide năpădite de mușchi, corali și 
stânci sfărîmate, ba;zine de ‘marmoră, colivii și puști pline 
de cobai și veverițe. Graurii strigă inexplicabil : Paris ! Paris ! Narcis ! Narcis ! Se ivește un bătrîn care-l conduce 
în acest misterios ținut. Pe socluri stau nenumărate lănci și scuturi, pe urmă bazinele se populează cu pești fabuloși, 
un belșug argintiu, joșnitoi neliniștit. Sub copaci atîrnă 
ștrengulețe verzi din găitane de-mătase în care păcătoșii și curioșii pot fi spînzurați. Pe jilțuri de aur, așezate pe co
voare nemaipomenite, stau trei femei cîntind: una din 
harfă, alta din mandolină și alta din țiteră. Crește un pod 
de aur și apare regina Amazoanelor. Alerta, cu armata ei 
de femei. Iată-l și pe Ahile cu impunătoarea sa cavalerie 
grecească. Se improvizează un război grațios. Din cutiile 
poetului și ale Alertei se bombardează cu un fel de cara
mele sau bile de agată, poleite. Apoi totul se turbură. În
drăznesc să cred că acest basm alcătuiește unul dintre cele 
mai frumoase capitole scrise de Goethe. Este aici o nebunie 
grațioasă, un delir pur, inocent, plin de reminiscențe de 
lecturi, formînd laolaltă o obsesie fundamentală, regăsită 
în alte forme în producțiile poetice de mai tîrziu.

In „Poezie și adevăr" sînt evocate colecțiile de hărți ale 
părintelui, acele licitații la care micul Goethe participă 
curios, terminate cu achiziții de tablouri vechi, cele mai 
multe portrete, scrinuri și veselă venețiană, fildeșuri și 
bronzuri, mici, tezaure ce vor .stîrjii imaginația copilului, 
făcîndu-i familiare arte pe care în mod ciudat, judecind 
după colecțiile acumulate, văzute de noi, nu le-a asimilat. 
Iată și lecturile secrete : Messiada lui Klopstock din care, 
împreună cu Cornelia, recită cabotin cu glas tare, speriind 
intr-un moment pe frizerul casei.

N-aș trece nici peste exercițiile de recitare din Racine, spus ca papagalul, nici peste primele galanterii mărturi

site : „nu mă duceam niciodată în locuința doamnei Dero- A nes (nume fictiv ascunzând- adevăratul nume al familiei 
respective) Iară să duc frumoasei mele (e vorba de fiica 
ei, n.r.) o floare, un fruct sau vreun alt dar...", după cum 
n-ar trebui uitat din evocări protestul împotriva prezenței 
pe scenă a grenadirilor care vegheau cu arma la picior pe bina la buna desfășurare a spectacolelor teatrului din loca
litate. Micul Goethe e atras, de asemenea, de ideea construi
rii unei mașini producătoare de electricitate, curiozitatea 
lui îl mână spre cercetări asupra pietrelor magnetice, pre
figurînd încă de pe acum marile preocupări de mai tîrziu 
asupra mediului mineral și animal. Echitația și viața în 
manej nu-l interesează prea mult. Fuge de exercițiile de 
călărie. Copilăria îi este dominată de amintirea unui craniu, 
aparținînd unui criminal politic, înfipt în turnul podului 
încă din 1616. Orideciteori te întorceai de la Sachsenhausen la Frankfurt, turnul îți apărea în față, și ochii cădeau pe craniul înfipt într-o țeapă. Intr-o altă pagină este în
fățișată arderea unor cărți interzise, după cum într-un ca
pitol se face elogiul vieții bahice, descriindu-se culesul vii
lor.. Serbările. încoronării, rezumate în articolul trecut, sînt 

.relatate cu , amănunțime și exactitate-în „Poezie'și adevăr", 
dar parcă le lipsește pasta, deși uneori avem în față ima
ginea grotescă și colosală a tablourilor lui Breughel: din 
fîntîni curgeau două feluri de vin : roșu și alb, imensa frip
tură pentru popor era prăjită în flăcările unui rug uriaș, 
reprezentanții breslelor: măcelarii și pivnicierii plndesc in 
partide lacome prada. Ovăzul împrăștiat în piață e cules 
de mâini grăbite, dar sacii care-l cară sînt despicați cu 
cuțitul

Paginile despre dragostea cu Gretchen par de o corecti
tudine elegantă. Un gentleman german vorbind impersonal 
despre ceea ce i-a mișcat inima în cele mai sfinte zile ale 
unei adolescente fericite. Mai tîrziu cînd două surori se 
vor certa pe viață și pe moarte din pricina sa, poetul va 
părăsi discreția și va povesti totul cu o amănunțime jenan
tă din care nu lipsea intenția de a se arăta satisfăcut de 
cuceririle făcute.

Ce rămîne curios e faptul că în aceste pagini autobiogra
fice este escamotată ușor încercarea de a intra în Societatea Arcadiană din Frankfurt. D’Harcourt vorbește des
pre acest lucru aducînd precizarea că, poetul fusese respins 
pentru că avea reputația unui tip snob. Atracția către ri
turile secrete (arcadienii fiind' după- statut masoni) se va 
manifesta și mai. tîrziu. Doocam,dață -acest-grup de oameni 
ce se numeau între ei cu pseudonime *c.a Myrtil, Amintas și 
Arhonte, cu toate cererile umilitoare în care Goethe își descria calitățile și defectele, nu-l luă în seamă. Fusese tră
dat de prietenul căruia îi ceruse să-l introducă, și aceasta 
se va răzbuna în caracterul lui. Dar să ne întoarcem la Leip
zig, unde-l lăsasem data trecută...

EUGEN BARIU
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I ti i 

chopin
Bulevardul Nowy Swiat este un energic copil al prea zbu

ciumatei istorii varșoviene ; s-a născut într-un amurg de 
secol, al optsprezecelea, și s-a format în decursul celui ur
mător. ca în zorii secolului prezent, pe vremea ultimului 
rege polon Stanislaw August Posniatowsky, să găsim 
această arteră comercială deplin constituită, săgeată de 
piatră țîșnită de la nord la sud și leaînd vechiul oraș de 
Varșovia modernă, Nowy Swiat înseamnă de altfel lumea 
nouă, deci varșovienii investiseră în artera asta un simbol, 
acela al devenirii și autodevenirii orașului lor A picat însă 
grozăvia ultimului război, care a distrus orașul din temelii, 
iar bulevardul acesta a fost literalmente ras de pe supra
fața pămîntului. Varșovienii și-au făgăduit să-l refacă aido
ma și l-au refăcut, întocmai cum fusese, păstrînd întru totul 
arhitectura și facies-ul clădirilor de odinioară, culoarea 
locală de aici, personalitatea străzii care purta pecetea con
tinuității istorice. Acestea s-au întîmplat în jurul anului 
1950. Numeroși polonezi reîntorși la Varșovia după ce îi 
vînturaseră prin lume evenimentele, nu-și credea ocnilor, 
nu se obișnuiau cu ideea că bulevardul fusese cîndva 
distrus; acesta era același ca dintotdeauna, cu deosebirea 
că se lățise cu cîțiva pași. Războiul se ștersese astfel total, 
cel puțin de pe această fîșie centrală, și varșovienii, preo
cupați de reconstrucția capitalei, îndrăgiră și mai mult 
Nowy Swiat-ul lor; aici e acum animație, curge comerțul, 
sînt magazine de bună calitate, se mișcă o lume modernă 
într-un ritm modern. Decorul e însă vechi, contrastant, 
evocînd alt timp, cu griuri și baroc mult, de burg apus, în 
care leit-motivul capitelurilor triunghiulare ne transportă 
într-o viață cu tabieturi și statornicie falsă, cu domni cu 
monoclu și baston, cu vaporoase duduce și fluida curgere 
a birielor pe caldarîmul podit cu piatră cubică, de bazalt. 
Dar amintirea e violentă, nimicită sub torentul prezenței 
contemporane a străzii; putem admite că tocmai această 
șocantă nepotrivire între decorul și substanța umană a bu
levardului, între aparență și esență, dă un anumit farmec 
arterei varșoviene.

Undeva pe Nowy Swiat se află catedrala Sfînta Cruce 
cu un enorm Crist de piatră încovoiat sub povara de care 
vorbește mitul; o frază laconică informează că în zidul bi
sericii se află, într-o mică urnă, inima lui Chopin. Ideea 
Golgotei mă duce, fără doar și poate, nu la simbolul biblic, 
ci la simbolul golgotei artistice, iar Chopin este omul care 
și-a suit muntele în chip exemplar. Nu mă pot sustrage vîr- 
tejului de sunete din prea cunoscuta Sonată, care irumpe 
mereu înspre do de sus, glorificînd dragostea; printr-un 
flux al memoriei, îngîn : ,,Dragostea ne îmbată firea, ! ne 
așteaptă fericirea...", apoi tac urgent. Mi se pare nepotri
vit și absurd ca un pieton să umble într-un oraș străin și 
să gîndească cu muzică, pentru simplul motiv că aceasta 
se poate auzi. Și chiar se aude puțin, acolo, în bulevardul 
varșovian ; dar asta-i altă poveste.

Este apoi pe Nowy Swiat un Kopernic impunător și 
meditativ, turnat în bronz masiv, stînd în jilț într-o 
postură inspirată, de gînditor, ținînd într-o mînă snopul 
de planete ale sistemului nostru guvernat de legile mișcă
rilor heliocentrice, armonie astrală de el definită. In spatele 
acestei statui, se află, cum bine îi stă, edificiul cu mari 
colonade ionice al Academiei de științe, pe a cărei fațadă se 
află și azi gravat latinescul SOCIETAS SCIENTIARUM 
VARSAV1ENSIS, iar în amfiteatrele universitare, nu de
parte de aici, se aude refrenul „Vivat Academia, vivat 
profesores...".

Tot pe bulevardul cu pricina se află monumentalul edi
ficiu cu linii ferme, puternice, care este sediul Comitetului 
Central al P.M.U.P. A fost ridicat, mi se spune, prin con
tribuția benevolă a membrilor de partid, de unde i se mai 
spune și „Casa comună", „Casa noastră", „Casa mea" etc.

Ce să mai spun ? Pe această arteră centrală, numită 
Lumea nouă, e prezentă deopotrivă, parcă simbolic, muzica, 
știința, politica și comerțul — mic mozaic al modului de 
viață varșovian,

POP SIMION

A apărut „Realism și metaforă în teatru* 
de ANDREI BĂLEANU
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Folclor
și autenticitate 
în emisiunile 
radio

Clâtinindu-ți prea adesea creierii cu 
shaker-ul englezesc (uneori și in inter
pretarea „telurică" a orchestrei Sin
cron chiar pe scena Sălii de concert 
a Radio-televiziutiii), sau prins in 
spasmele unui rock turbat, muzică 
omniprezentă astăzi, fără a-i nega 
rostul, încerci o emoție reconfortantă 
și recunoscătoare programelor noastre 
de radio care oferă intîlnirea, destul 
de rară de altfel, cu muzica și crea
ția folclorică de mare autenticitate. 
Un boga' repertoriu de cîntece epice 
tezaurizate la Institutul de folclor de-a 
lungul anilor prin vrednicia oamenilor 
de bine este prezentată ascultătorilor 
în emisiunile „Cîntece bătrînești", „Iz
voare fermecate" etc. Sînt producții 
artistice de mare valoare, alcătuind un 
capitol strălucitor al culturii noastre 
populare, celebrind — cîntecele bă
trînești, „de frunză" — viata și fap
tele generațiilor trecute. Asemenea e- 
misiuni întilnite tot mai des în pro
gramele de radio bucură, evident. Ul
tima, în 13 februarie, prezintă o pu
ternică și de neuitat măituiie — poe
zia emoționantă a unor obiceiuri tra
diționale prileluite de naștere, căsă
torie și moarte. Se urmează înlr-o 
suită de esență filozofică, mal întii 
„picului vorbelor strămoșești1*, în 
prea virginale cin'.ece de leagăn (nani, 
nani, / copilită, drăgulită / albă ca o 
lăcrimioară.."/! cu obiceiurile legate 
de căsătorie — colăcăria, cu nostalgi
cul cîntec al mirelui (...cind eram la 
taica june /știam șaua cum să pune/ 
c|ar acum că ma-nsurai./ of, of, of... / 
multe dragoste stricai..."; sau cîntarea 
de despărțire a miresei (copilită cu pă- 
îinți / de ce dorul te măriți / căci mila 
de Ia părinți/ anevoie ai s-o uiți). Pot 
fi uitate acel : „ia-ți mireasă, ziua 
bună" și nelipsitul „uiuiuu, găină dra
gă**, cîntec pentru naș, rostit de toti 
nuntașii ? Molipsește cu adevărat ve
selia, creind, in fata aparatului de ra
dio, impresia participării nemijlocite la 
nuntă. Emisiunea (redactori Corneliu 
Barbulescu și George Antohi) a pro
gramat „Cinlecul bradului", psalmo
diat de un grup de femei, și acea 
invocare a zilei din „Cîntecul zorilor" 
in care „amirosul nucilor, florilor și 
prunilor" se adaugă durerii după cel 
dispărut. Difuzată intr-o zi de repaus,

emisiunea a stirnit o v,e emoție, dar 
a păcătuit printr-o minuțioasă expu
nere teoretică, cu citate întinse, a 
căror lectură a stins din expresivita-. 
tea melodică a unor lucrări (Invităm 
deci la acordarea timpului cuvenit mai 
iutii piesei folclorice, adică la restrin- 
gerea comentariului) Bocetele, amintite 
și nerostite, ne-au făcut să regre
tăm că tezaurul folcloric vast, la înde- 
mina redactorilor, n-a fost valorificat 
îndeajuns. Să fi fost la mijloc preju
decata „întristătoarelor" piese melo
dice radiodifuzate într-o zi de dumi
nică ?

Prin emisiunile realizate ; balade

păstorești, dansuri ciobănești (Tea 
Preda), popas în lumea baladei (I, 11) 
ele., redacția emisiunilor (I. Amzules- 
cu, Corneliu Barbulescu, Constantin 
Vișan și George Antohi) a oferit as
cultătorilor piese folclorice de o uimi- 
toaie prospețime și interpreti de mare 
valoare. Astfel, înregistrarea ultimă, 
de dată recentă a Mioriței — „cea 
mai frumoasă poemă păstorească din 
lume** — a fost comunicată la cîteva 
zile, în luna septembrie. Interpretată 
de Constantin Stoicu Plescaru, de 54 
de ani, din Videle, ea își păstrează 
și azi aceeași prospețime și frumusețe 
de totdeauna. (Nu știu citi dintre noi 
au avut prilejul s-o asculte, la un a- 
companiament de cobză sau de vioară 
— dar îmi este greu să aleg intre in-

terpretii Al. Cercel din Cîmpulung- 
Muscel si Constantin Stoicu Plescaru).

La 23 iulie 1946, Gheorghe Motoiu 
din Clejanii Ploieștiului dă glas celui 
mai patetic „cîntec de frunză" — ba
lada lui Corbea ; cîntecul a putut fi 
ascultat anul trecut. Povestea meșteru
lui Manole — „capodoperă a umani
tății", cum justificat o apreciază co
mentatorul — interpretată de Ion Bu- 
ceanu din Teiș-Tîrgoviște, cu acel „loc 
dă tnînăstire / șl dă case bune / pîntru 
pomenire", copleșește. Rarissima ba
ladă a lui Radu Caloinfirescu, „zisă“ 
de Stanică Stan, Șerban din Hotarele, 
la 4 iulie 1938, — a călătorit și ea 
prin eter într-o emisiune cu citevu 
luni în urmă.

L-am ascultat ,,pă Lache Găzarii" 
(Mihai Constantin) din Desa, povestind 
povestea vechilor „cîntece de vitejie", 
le învățase de la mama lui. („Mamă, 
spune și tu un basm, că ești bătrînă, 
să te ținem minte, așa-i ziceam. Și 
stăm cu ochii la ea și ne cînta*'). Ca 
mai apoi să-1 auzim „băsmind" chiar 
pe Lache Găzaru, cu glasul lui proas
păt, ușor umbrit de tristele, balada 
Voichiiei. La microfonul tării au de
butai Al. Rusu din Tîrlișna „cîn- 
târet din nai, cobză, ocarină și frun
ză"; AL Băltoiu, cîntăret din vuva, 
instrument arhaic ; Gheorghe Cioclu 
din Birzeiul de Pădure, cintăret din 
pai care-și „întoarce" singur părțile 
din doina căpitanului de haiduci Iancu 
Jianu, și multi alții. La toti aceștia, 
nedescoperiți încă, ne gîndim cu re
cunoștință. Mai cu seamă azi cînd Fă
râmiță Lambru, descoperit cîndva de 
Maria Tănase și ajuns celebru prin 
talentul său, își cîntă cîntecele sale, 
vegheat la căpătîi de medici.

Poate că ar fi bine să se facă o 
deosebire între „cînticile țigănești** șl 
cele lăutărești, prin emisiuni diferen- 

' tiate ; poate ar fi potrivit să se ilus
treze și mai mult repertoriul folcloric, 
chiar și acela plin de tristețe ; ne va 
înlesni cunoașterea îndeaproape a va
lorilor spirituale ale poporului nostru. 
S-ar mai putea face multe, evident ; 
prezenta acestor emisiuni însă se în
scrie ca un act de cultură, a cărui 
continuare este din ce în ce mai 
așteptată.

R. Z.

agenda cenaclului „n. labiș“ HOQ)

Elegantul salon a! Casei scriitorilor 
,,M. Sadoveanu’ a găzduit pentru a 
o suta oară pe invitații poeziei si 
prozei. Un public numeros a invadat 
literalmente sala, dornic să contribuie 
la crearea unei atmosfere sărbăto
rești și să se ospăteze din plin Ia 
acest festin literar care a depășit 
prin semnificație simpla valoare ci
frică a aniversării. Căci, așa cum a 
subliniat Eugen Barbu în cuvintu! său 
de deschidere, cenaclul „N. Labiș" a 
confirmat în cei trei ani de existen
tă sub îndrumarea revistei „Luceafă
rul", o pleiadă de talente, a impus a- 
tenției altele, a cizelat cu răbdare 
numeroase pfomfsiuhi ale tinerilor 
scriitori.

Programul literar propriu-zis a re
unit clteva glasuri de diferite modu
lații ale liricii din ultima vrem.e.. Rind

pe rind, sub arcul fulgerelor imor- 
talizatoare ale blitz-urilor televiziu
nii, au intrat în scenă 11 tineri poeți 
— poezia fiind copilul răsfățat al pu
blicului la sărbătorile literaturii. A- 
drian Păunescu a deschis recitalul, 
bombardlndu-ne din nou cu mitraliile 
unui poem de idei. Au urmat Ileana 
Mălăncioiu, cu ochii halucinați de 
ravagiile unui demon interior al poe
ziei, Gheorghe Pituț — modest și 
plantat parcă în Dllmînlul carc-i a- 
limeritează cu sevă versurile, Victo
ria Raicev — reținută, vibrantă, si 
cu un timbru adecvat lecturii de sa
lon, Petru Popescu — avînd un aer 
nedumerit și o prezență elegantă, 
Mariana Costescu — gingașă fuziune 
înțre candoare șl feminitate latentă, 
Grigore Hagiu — echilibrat și respi- 
rînd invulnerabilitate, Nichita Stă-

nescu — suav — subtil, cu buzele ilu
minate de un zimbet fin, Ion Alexan
dru — apariție romantică de „actor 
teribil’ măcinînd din memorie idei 
dense. Marin Sorescu — spiritual și 
mucalit ca un herald al inteligenței, 
și în fine Ion Gheorghe — „lup de 
mare’ al liricii noastre, întruchipînd 
parcă gravitatea și solemnul ocea
nului.

Aplauzele, nu o dată Înflăcărate, au 
întregit o ambianță sonoră plină de 
incandescentă, care răsplătește deti- 
vilatea continuă și fructuoasă a unui 
cenaclu literar în plină efervescență.

Rep.
Luni 7 martie, vor cili versuri A- 

lexandru Grigore fi George Alboi.

„Meridiane- — eseuri 
de A. E. BAKONSKY

La încercarea puterii

..Intîlnire în noapte’’ de ION PETRACHE

Andrei Bâleanu: A fi sau a nu fi ? 
Shakespeare: Inutil I Nu-ți mai pune întrebări... Nu e 1 Autorul (fost aviator) : Ca să nu nimeresc numai în biblioteci, de data asta voi face difuzarea singur

*

Cu pistolul de pe copertă se țragq p dat& și 
moaie un- om. Cartea este fa-ls polițistă. Nu au loc 
îhtîmplări extraordinare, nu eo fese o atmosferă* de 
groază ; dormi liniștit. Dacă există anti-teatru, 
atunci acesta este un anti-roman dc aventuri. Cu 
voia autorului. Scrierea nu este întîmplător-pole- 
micâ, e o demonstrație inteligentă despre facerea 
literaturii tip ,,Dox".

Dar cartea poți s-o iei și-n serios. Ea are un con
flict : la pensiunea ,,Trandafirul alb" se comite, o 
crimă. Crima arc un mobil : un fals autor dd ro
mane îl ucide pe cel autentic. (Nu detaliez, curțile 
acestea se cumpără). Există și personaje cartea 
liind un interogatoriu, ne întîlnini cu niște eroi. 
Porfecțk Au identitate fizică și morală, np se. pot 
confunda. Radu Emil, de exemplu, victima, e un 
infirm, un mic omuleț agreabil, cu surse de sensi
bilitate și inteligență ce il vor detașa. Viziunea e 
desuet romantică, avocatul Ștefan Barbu e con
struit tot pe contraste, o mare gălăgie verbală, 

volubilitatea temperamentală a individului ascund un ratat, Carmen Stoian e 
modistă, dar asta e neimportant, ea coase doai pentru fizionomii splendide. 
Dezarmonia fizică îi provoacă repulsii, o adevărată artă poetică animă un 
atelier de pălării. Și așa mai departe Parada aceasta e un mic triumf. Fără 
legătura cu genul polițist. Un triumf literar. Scurt tratat demonstrativ de perso
naje ideale.

Poți să iei în serios și construcția cărții, prototipul acesta de tip englezesc î 
economie de mijloace, organizare perfectă Sistemul este concentric,' urței 
întîmplari i se circumscriu altele; în cazul de față o întiepătrundere de* măr
turisiri. Toata cartea esfe un dialog între bănuiți șl anchetatori. $i stilul este 
adecvat, lapidar și nervos, cu suspensurile de rigoare. Fără să glumești, caf
tea aceasta poate să fie un volum exemplar, numărul ,,n" din seria de acest 
tip a romanului de aventuri.

Dar „Trandafirul alb" este o glumă. O farsă ingenioasă cu delicii dc or
din intelectual. Nu este parodie, cartea e scrisă pe muche de cuțit. 0 iei 
foarte în serios și în rîs, cineva ți se opune, te decizi greu, Sînt pe alocuri 
zîmbete subțiri.

Sensul polemic își are sorgintea în alegerea genului. Am mai spus, for
mula cărții este clasică, cunoscuta de mult, un tipar, Dar autorul scrie și, o 
prefață, o prefață-portret, un certificat de naștere pentru un erou literat.: 
Alexandru Tudor, specialist în criminalistică. Un viitor Sherlock Holmes, ai 
zice, o serie literară autohtonă i s-ar putea, autorul are resurse, 0 Inteligență 
tip „arc". .Nu o glumă, genul acesta cere eforturi, o mare mobilitate a gîn- 
dirii e necesară, memorie, ingeniozitate și pricepera de a construi.

Sînt și desene în carte. La pagina doi. O secțiune a parterului pensiunii 
„Trandafirul alb" și un plan al împrejurimilor. Pe pagina trei sînt persona
jele principale. Pe etaje. Victima, criminalii posibili, grupul de anchetatori. 
Pe vîrste și pe meserii. Ce vreți mai mult ? Locul este pregătit, maestrul 
prestidigitator își va începe demonstrația. Capitolul I : De ce ?. Capitolul II : 
Din nou de ce ?. Capitolul III : Cine ? Iată cum se scrie o carte de aventuri. 
Sistemul este perfect, un sistem Yale, aș spune, cu închizător automat. De
monstrația este didactică și virtuoasă. Autorul pedagog te duce prin firul 
întîmplărilor. De mîna te duce, e o îndrumare cu dicționar, noul îți câte ex
plicat, din cînd în cînd se fac mici recapitulări. Alteori pauze. înaintezi încet 
contra fluviului, dar sigur, Constantin Chiriță este un brav comandant, fundul 
oceanului n-are taine. Constatarea aceasta e serioasă, sistemul nu este ușor, 
sînt exercițiile pe sîrmă ale unui acrobat. Nu se poate fără măiestrie. Lumea 
ride, dar actorul a exersat douăzeci de ani. Niște legi ale logicii intețvin, un 
strîns procedeu de deducție. E un sistem de acumulare și eliminare succesivă, 
depozițiile interogaților amplifică datele crimei, apoi le simplifică. Adevărul 
se alege ca neghina de griu.

Din punctul de vedere al construcției, deci, din punctul de vedere al imagi
nației și al memoriei, cartea aceasta nu mai e glumă. Experiența unui autor la 
a noua sa scriere își spune cuvîntul, experiența unui autor de romane epice, 
un obișnuit cu legile și direcțiile mișcării. Totul e să nu se ia prea în serios. 
Dezavantajul volumului acestuia e paradoxal, pare ușor scris.

SÂNZiANA POP

CONST.

CHIRIȚĂ :

trandafirul 
alb

Un cerc de aur in care poetul păstrează Tiumai 
aerul purificat al sufletului omenesc. Cuvintele sînt 
«lese cu economie din peisajul poeziei moderne, 
epurînd metafora de tot ce i-ar îngreuia sensul. Deși 
Iv. Martinovici se declară un incandescent, din ver
suri apare mai mult un îndrăgostit de lumină, folo
sind pastelul cu o abia ghicită emoție în poezii ca : 
De sub liziera pădurii. Dimineață marină, Stampă, 
Paleta Hunedoarei, Sub zodii stăm, Primăvară 
Mîinile maestrului oțelar. Sînt versuri organizate 
numai ca notații, mai sărace în sensuri, picturi poe
tice lucrate, ce e drept, cu multă transparență, cu 
fluiditate a cuvîntului. Dar în „Cercul de aur" sînt 
destule alte poezii care pledează din plin pentru au-\ 
tcnticitatea poetului (Zeii mei au ulciorul plin de 
semințe, Poarta sărutului, Zbor, Martie, Geometrie, 
Bătrînul lup de mare, Oamenii ati plecat către 
soare, Umbra se ridică po zarea fără plopi, Secundă 
lirică, Deasupra inimii, Zburătoarea cîntă, E vremea 
și Cîntec străvechi). Sînt poezii în care Iv. Marti

novici reține .emoția cititorului în universul lui solar „alungind îndoieli și 
sudoare". . Poeziile pot fi citate în întregime, fiindcă poetul știe să-și filigra- 
neze versul,, coniunicînd limpede și sensibil. în schimb, Sub zodii stăm, 
Introspecția lucidă și Lauda secolului nu mi-au plăcut dc Ioc, mi s-au părut 
declarații ieci alunecate în afara zonei de sensibilitate a poetului. Alteori 
însă, ca în Prin cleștarul verde și Șantier, sugestia îi reușește numai parțial, 

în copacul cîntător care alcătuiește universul poetului, numai Desprinde
rea de inerție pare frunză amară care se smulge însă, dureros, în migrarea 
lucrurilor, lăsînd loc tot luminii. Cu toate inegalitățile sale, Cercul de aur 
este o carte care a meritat să vadă lumina tiparului. Cred că Editura pentru 
literatură a ,avut mînă bună facilitîndu-i apariția, mai ales că revistele — care 
au publicat poate prea mult imagistică greoaie și viziuni poetice sumbre — 
nu s-au arătat de loc gazde primitoare față de acest poet.

VIOLETA ZAMFIRESCU

IV, mar
tinovici :

cercul 

de aur
poezii

O carte de dimensiunile unui caiet, incăpînd Intre 
scoarțe nostalgia după o copilărie ireversibilă. Po
vestiri scurte, acoperite de un abur diafan de 
tristețe, în care micii eroi se comportă în yirtutea 
unei logici incoruptibile a vîrstei. Evenimente, crim- 
peie de evenimente, se petrec nu în imaginile lor 
reale, ci răsfrînte în conștiința Copilului.

Viața în mahalalele unde istoria se înfunda, a 
unui orășel de provincie, prin care Rîul Repede 
„curgea negru, încetinit de păcură și gunoaie", apoi 
descoperirea morții, cu care războiul și-a însemnat 
trecerea printre oameni, întîmplări diferite, sur- 
prinzînd o reacție, un gest, un silogism al puștiului 
sau fetiței, toato se succed într-o ordine vag crono
logică, în care- trecerea spre zilele noastre' se face 
pe nesimțite. Și descoperim către sfîrșitul cărții că 
eroii nu mai sînt chiar la’ fel cu cei din primele 
pagini, că s-a, luminat ocva înlăuntrul lor, că. aver
sele de amărăciune stîrnite din te miri ce nu mai 
au consistență. Există o schiță cheie pe la mijlocul 

„secvențelor" — Lumina, din păcate cea mai neizbutită artisticește prin neve
rosimilul ei. Un ține de-o șchioapă deschide larg ferestrele camerei pentru a 
•face loc înăuntru soarelui, apoi creionează becuri pe pereți și cărăușește în 
-căușul palmelor strălucirea solară, pentru a învia desenele sale cu lumină.
E un „mehr Licht" infantil, duios ca metaforă, dar contravenind unui anume 
spirit concret, practic, al preocupărilor copilului care ignorează stilizarea lite. 
Taturii. Găsim în schimb in cartea lui Cornel Buzinschi numeroase alte epi
soade bune, scrise cu același lirism, dar cu un plus de nerv, unde acești eroi 
irezistibili sînt intr-adevăr la ei acasă. Leno, „pușlamaua", are locul lui pre
ferat, de observator în holul cinematografului, de unde spionează cu ascu
țime fizionomia inexplicabilă pentru el a omului matur (Pușlamaua). „Gene
ralul", poreclit astfel pentru cizmele fără moarte pe care tatăl sărac, odată 
ostaș, i le-a transmis, se simte stîngaci, umilit între colegii do școală, și 
notele proaste nu întirzie să apară într-o clasă în care copilul pătrunde ca un 
ștrăin (O zi frumoasă pentru un General). Milruț însăilează cu acul frunzele 
căzătoare de ramuri, pentru că a aflat că toamna nu-i priește mamei sale, 
bolnavă de plămini (Cad frunzele). Adrian își crestează zilnic înălțimea pe 
trunchiul sălciei de lingă iaz și, consternat de fixitatea semnului, exclamă cu 
o candoare unică : „Mamă, copacii cresc o dată cu oamenii ?" (Dorința).

Scriitorul surprinde cu măiestrie gravitatea de împrumut a copiilor atunci 
cînd dialoghează cu cei mari. Timircan Constantin vine în fiecare după 
amiază la bibliotecar, pentru că acesta nu-1 întreabă — protector — cum îl 
cheamă, nu-i cere — plictisitor — să-i spună poezii, și nu-1 întreabă — pe
dant — dacd-și iubește părinții (Vin la tine pentru că mă lași să-ți povestesc). 
Sandu întirzie la muzeu și pierde întîlniiea cu prieteni-, dar are în schimb 
satisfacția infinit mai mare de a descifra singur misterele picturii (Eu am 
văzut singur).

Miniaturile lui Cornel Buzinschi nu coboară niciodată Jn banalitate, 
căci întotdeauna se clădesc tn jurul unui moment semnificativ, al unei cu
ceriri de cunoaștere care lărgește universul copilului. Singura excepție, 
schița introductivă a volumașului (O lume), care atmosferizează, schițează 
Cadrul pitoresc al tîrgului de pe malurile Riului Repede, croind o matcă a îm 
timplărilor, al căror parfum nu se alterează pină la ultimul rind al cărții.

Apărută fără mult zețomot, aproape nebăgată în seamă, Secvențe dlntr-o 
margine de lume ne dezvăluie un debut remarcabil Cornel Buzinschi scrie 
colorat și cursiv, cumpănindu-șj bine pseudo-naivitatea po care subiectele i-o 
pretind. Îndrăznim fără temeri să afirmăm, după lectură, că am parcurs cltev^ 
din schițele cele mai agreabile despre copilărie cu care literatura din ultima 
vreme ne-a înzestrat.

CORNEL 

BUZINSCHI:

secvențe 
dintr-o 
margine 
de lume

DAN URSULEANU



cei de-o seamă 

cu pămîntul

„...în toate împrejurările, țărănimea, aliată de nădejde 

a clasei muncitoare și-a îndeplinit cu cinste și devotament 

nemărginit datoria față de cauza socialismului, față dc 

partid, față de patria socialistă/4

NICOLAE CEAUȘESCUsecretar general al C.C. al P.C.R.
(din cuvintarea la adunarea din comuna Gh. Doja a țăranilor cooperatori).

curajul necesar 

și istoric
Să faci să stea oul cotcodăcit de problema agrară atîtea zeci de ani, nu e orice, nu poate fi lucru de către oricine făcut. Personajul a avut curajul ieșirii și întoarcerii de pe mări, și nu se mai putea sfii să trîntească oul pe masă în așa fel incit el să stea.Așa știam și noi, i s-a ripostat.Da, domnilor, dar n-ați avut ideea rezolvării cestiunii țărănești, deoarece n-ați avut curajul să ieșiți în niște furtuni sociale cumplite și să treceți mai tari de ele încolo.Bătălii au fost alea pe care le-ați dus voi cu țăranii la 1907 și cu Grivița la 1933 și în general pe oriunde se făceau greve ? Ce bătălii ați dus, boieri dumneavoastră ?Peste tot am fost noi și ne-am întors tot noi și de aceea am luat frumos oul vostru dogmatic și l-am trîntit pe masă și iată problema țărănimii aproape rezolvată.V-ați bosumflat voi oleacă, ba ne-ați și împușcat prin fața prefecturilor și de la fereastra lui Ră- descu, dar problema altfel nu se rezolva decit prin decretele comuniștilor, sprijinite de manifestațiile plugarilor și muncitorilor, de intrările lor în moșii.E plină istoria românilor de miorlăiturile voastre în cestiunea țărănească. Mereu vă plîngeați de țăranul român. Că țăranul român face, că țăranul român drege, că dă foc și bagă furca în domniile voastre !...I-ați rupt de la margini pămîntul și v-ați băgat în el ca omida în frunza verde.Cum ați vrut voi așa a ieșit.Și v-ați înfuriat și v-ați înverzit în fața comuniștilor ca și cînd v-ar fi trișat. Ei da, oul așa trebuia pus ca să stea.Oul nu mai era de mult dogmatic. Ce-a urmat mai apoi se numește în Plenare ale Comitetului Central, cu Decrete, cu acțiuni, cu multe acțiuni de cooperativizare.Eu nu înțeleg, boieri dumneavoastră, de ce mai insistați. E foarte adevărat, s-a muncit greu, s-au făcut și greșeli. Dar trebuie să recunoașteți că e un semn foarte sigur de existența unor capete foarte pricepute în problemă. Să. privești peste fratele tău ce plînge- cu ochii neînduplecați și acolo unde el nu bănuiește decît nesiguranță și umbre- să vezi așezarea propriilor fii, matca de mîinc a prosperității națiunii, e un act de mare curaj și cunoaștere, în special cunoașterea viitorului.Ei au luat în brațe pietroiul ăsta răsturnat de voi în poarta țării de nu se mai putea ieși în lume de rușinea agrară, l-au mutat încet și sîrguincios, l-au ridicat la piept deodată și uite că-1 țin bine.Pe voi, boieri dumneavoastră, piatra țărănească v-a dat tot timpul peste cap. Ați scăpat-o peste picioare. V-a alunecat din palmele ude de singe. Ceea ce s-a făcut are mai mare semnificație. E vorba aici de solidaritatea poporului, de siguranța sa economică și politică, de însăși esența unei independențe reale.Recunoașteți boieri dumneavoastră, că pămîntul altfel s-ar fi vînlurat de la proprietar la proprietar ca apa dintr-un pahar în altul, s-ar fi pierdut cu fel de fel de haturi și pîrloage și cli- nuri. Nu vă luați după bocete și după o anumită panică ce se face deobicei cînd se încearcă altceva și în mod curajos. Sînt lipsuri, vă spun, dar astea depind tot de mine și de ei; n-o să vină altul străin să ne învețe să le trecem, să le scriem. Dar ascultați. boieri dumneavoastră, ce spunea Nicolae Iorga despre puterea de a vedea în viitor a țăranului român :„La Academie au venit trei țărani de la Tecuci (unde înaltul for avea moșie) și au declarat că, chiar dacă doi dintre ei ar trebui să moară, iar cel de al treilea să se folosească de eroismul cu care și-au jertfit viața, ei sînt gata să moară".Dacă tot n-ați înțeles, mai serviți și următoarele, tot de la marele bărbat:„Cînd omul îți declară oricînd că este gata să înfrunte chiar moartea, numai ca urmașii lui măcar să aibă o situație mai bună decît aceea în care au trăit generații întregi, poți"... etc. etc.Straniu, dar ei puteau vedea atunci dincolo de cercul de var în care li se înscriau dorințele personale, pentru interesul general, național, iar acum, ați vrea să nu mai vadă decît făina lor.Zilele acestea se va discuta la Congresul de înființare a Uniunii Naționale a Cooperativelor A- gricole de Producție despre viitorul teribilei probleme care a fost chestia țărănească. Se vor vota statutele de structură ale unei ordini moderne în agricultură și a Casei de pensii a țăranilor.Se ține bine piatra în brațe, e bine dusă căci a fost bine luată, doar e una din pietrele noastre de temelie. Și cînd te gîndești că era atît de simplu s-o abordezi. Cooperativizai pămînturile, puneai baza unei tehnici moderne cu uzine de tractoare, de îngrășăminte chimice etc.Oul lui Columb ! Ei, da, cred și eu, așa știați și voi boieri dumneavoastră !...Dar să știți că nici după asta nu vă venea prea ușor; piatră de plumb, problema țărănească.

semănătorii
Ceres este zeița cea mai nedreptățită a Olimpului; părintele mitologic al lumii i-a răpit fiica pentru fratele său, zeul beznelor.Nemuritoarea maică părăsește muntele și rătăcește ani mulți și necunoscută printre oameni. Plînge pe pietrele fîntînilor, se bagă slujnică și crește copiii muritorilor...Firea intră în lipsuri de apă și de semințe ; foametea și pustiul bîntuie.Zeus își dă seama de urmări și-o cheamă la el, căutînd să-și îmblînzească abuzul.Trista zeiță Demeter își îmbrățișează copila rein- tîlnită dar numai două treimi ale anului va rămine cu ea ; în cealaltă treime Persefone va pleca la soțul ei, în Hades.Atunci se lasă-n lume toamna și îndoiala și somnul naturii vecin cu moartea.Trista zeiță a agriculturii și fertilității!Ce i s-a luat a fost bun luat și în fiecare an poartă în lacrimi cea mai cumplită față a tuturor lipsurilor — durerea maternă.Agricultura și fertilitatea trebuiau date în grija unui zeu-bărbat, nu a unei femei !Această ordine nechibzuită a divinității a avut repercusiuni triste prin toată istoria pămîntului arabil.Condiția tragică a agriculturii de-acolo a pornit...Lacrima sfintei femei singure și neajutorate a căzut pe primul dumicat de pîine al muncitorului plugar și clasa țărănească de pretutindeni i-a simțit amarul.Timpurile moderne, care au inventat științele agricole, mai rău -u complicat durerile țăranului.Agricultura și fertilitatea trebuiau date pe brațele unui zeu-bărbat, nu ale unei femei.Urmărind dezvoltarea științei meșteșugului culturii agrare dintr-o țară declarată din capul locului 

eminamente agrară nu poți să nu vezi în toți'visătorii agronomiei niște copii de văduvă.Sărmani copii de văduvă, semănătorii; de la cei ce inventează cartea agriculturii pînă la cei ce fac practica și viața cultivării pămîntului, unul mai trist decît altul!Agronomul Ion Ionescu ! Doamne ce nume, doamne, țăran-țărănescu. Și fiindcă sîntmrulți,.cîtă frunză și iarbă ionii și ioneștii. Și-a spus omul și de unde se cheamă Ion Ionescu de la Brad.O fotografie ni-1 arată masiv și alb ca un podgo- rean, în stare să arunce în fugă plugul-în car, să sucească-n glumă gîtul boului ce nu vrea să ia jugul. Hainele și lavaliera de .profesor sînt o aparență. Cercetați-i fața la care natura a făcut risipă de materie ; parcă își închipuia că-și lucrează fructele și legumele într-o grădină. Totul este pus din belșug și în fuga de calendar a ogoarelor ; obrazul stînd unduios, ca fața pepenilor și-a bostanilor ; pînă sub bărbie crește linia ce se-ndeamnă tot timpul spre-a se împlini în cerc și asta pe motiv că nici un fruct al pămîntului nu se începe și nici nu se termină în colțuri.Părul alb, ca mătasea de porumb neatinsă de pulberea ce grăbește !Personajul a crescut pe mraniță grasă, pe pămin- tul de flori !Primul fiu al zeiței Demeter pe aceste meleaguri. Participă la revoluția de la 1848, evident ca. la un fenomen natural de la care nu putea lipsi. întors din emigrație, scrie în calendare și-n reviste, face cărți luptîndu-se astfel pentru întemeierea experimentelor în cultura agricolă. Avînd experiența unei școli apusene, întemeiază la Brad o școală particulară de agricultură pentru fiii de țărani, se zice în Istoria României, vol. IV. De parcă ar fi putut face școala pentru altfel de fii...Publică trei mari monografii despre agricultura din județele Dorohoi, Mehedinți, Putna.Acesta este pionierul agronomiei române. O biografie plină de locuri periculoase : revoluționar și profesor al fiilor de țărani. Care proprietar și-ar da moșiile pe mîna unui asemenea savant ? De altfel vom vedea că în fiece biografie a profesorilor științei despre pămînt dospește lacrima zeiței nedreptățite, a fertilității, Demeter. Agronomii aceștia și inginerii de ogoare au în blazonul lor un țăran desculț ce trece pe cîmp împrăștiind sămînța din poala de sac.La un semănător desculț, semănători în pustiu.Să urmărim dezvoltarea învățămîntului agricol într-o țară bazată pe economia culturii pămîntului.în 1852 Barbu Știrbei, blazon greu, întemeia Școala de Agricultură de la Pantelimon. Instituția merge tîrîș-grăpiș, o suflă vîntul improvizațiilor și al căutărilor. Dintr-odată apare în viața școlii un bărbat de răscruce de energie și carte, P. S. Aurelian. Mută Școala de la Pantelimon la Herăstrău.Aurelian, (zice într-un discurs din 1947, savantul Ionescu-Sisești,) printre cei dintîi ne-a învățat că exploatarea pămîntului este un meșteșug științific.Omul avea prestigiu și influență multă în straturile conducătoare ; este ministru și prim-ministru și poate și „proprietar". Din toate punctele problemei era chemat să și înfăptuiască ceva. Ciudat lucru însă, toată lumea este de acord că agricultura română are probleme, că așa nu mai merge, dar nimeni nu poate mișca piatra din poartă. Savantul Aurelian propovăduiește asocierea țăranilor, susține că dezvoltarea industriei este o necesitate pentru progresul țării și pentru dezvoltarea agriculturii însăși, preconizează înfrățirea muncii agricole cu munca industrială. „In adevăr, zice, găsesc că industria transportată la țară și practicată de oameni care să lucreze în același timp și pămîntul, va fi singurul mijloc de a rezolva una din problemele care îngrijorează cel mai mult pe omul de stat, problema socială".Iarăși nu mai înțelegi nimic. Statul român a avut bărbați care au propovăduit asocierea, cooperativizarea agriculturii, bărbați care au văzut necesitatea armonizării în dezvoltare a industriei și a culturii pămîntului. Și asta înainte de anul țărănesc 1907.Semănătorii în pustiu ! Fiii zeiței văduve !Departamentul din Olimp al agriculturii și fertilității trebuia dat unui zeu bărbat și nu unei femei. Altfel s-a născut categoria aceasta de visători ai agriculturii care-și consumă tinerețea și sănătatea și viața purtînd în mînă de dimineața pînă noaptea, agrarul cap al lui Iorik.Iată altul — mare figură a Școlii de Agricultură, Vlad Cîrnu Munteanu. Tot cu trei nume. Ultimul așezat ca perdea, o leacă mai scrobită, spre estomparea lui Cîrnu. Ce nume, dumnezeule, ce nume au românii care fac știință agricolă ! Răsună pînă în ultimul turn al vocalei opinca înghețată bocnă. Nu pantof de lac, nu cizmă, opincă înghețată. Țăranul însuși fiul pămîntului însuși, se ridică de la brazdă, să învețe, ce ? Să învețe să muncească pămîntul, cu alte cuvinte să fie țăran.Cîrnu Munteanu, împreună cu prietenul și cola

boratorul-său, Corneliu Roman au făcut primele cercetări chimice precise privitoare la solul și ia produsele solului românesc, spune în același loc Ionescu-Sisești.Mai înțelegeți ceva ? Studii de chimie a. agriculturii în țara aceasta încă înainte de anul cînd ogoarelor li s-au adăugat 11 000 de țărani, materie sortită să intre în combinațiile chimice ale solului ca-un îngrășămînt sinistru. într-o țară sortită a'fi pe veci „eminamente agricolă" totul se poate. Chiar și înființarea a două ferme model, primele în istoria agriculturii române, cea de la Laza și cea de la Studina, destinate practicii studenților și aplicării pe viu a experimentelor științei agricole. Cel puțin se făcea o separație între agricultura de dragul artei, sublimată, cum par să fie privite eforturile de concepții și cuceriri științifice ale profesorilor Școlii, și agricultura „serioasă", „practică", ce-o fac senatorii și moșierii prin arendașii Idr.

matca
Popor uriaș
un teritoriu sfînt
tie putere
sc cheamă țara
pe unde albinele trec; 
cineva le aduce, le cheamă 
la casa și orinduirea lor.
Cu trompa adîncă
în zilele anului
se opintesc,
sleite vin de puteri, 
greoaie de hrana vieții. 
Singură fiecare in parte 
pe legănarea cîmpiei, 
prin merii unei provincii curate 
liberă
ar putea să se lase răpită 
într-o rază de soare 
și să ardă la capăt.
Albinele seara
vin cu prinosul
cu omenia și greșelile lor 
totdeauna Ia locul
de unde au izvorît dimineața, 
totdeauna la matcă.

GHEORGHE PITUT

Acum aruncați-vă sămînța în toate vînturile, semănătorilor, visătorilor cu capul plin dc fumurile agronomiei ! Aveți două rezervații, ca leproșii, experimentați, experimentați cît vor voi domniile-voastre agronomice ! Poftiți, domnilor din Europa, avem și noi ferme-model, facem agricultură științifică. Poftiți la Studina și Laza. la Școala Centrală de agricultură.Dar ne aflăm încă înaintea cumplitului an 1907, de ce n-am face și agricultură experimentală ?Semănătorii desculți și semănătorii în' pustiu !Zeița Demeter are și ea zilele ei de fericire ; puțin noroc nu lipsește nimănui. In fruntea învățămîntului agricol se ridică iarăși un om, de vigoare și dîr- zenie, Constantin Sandu Aldea-agronomul. profesorul și scriitorul sămănătorilor. Ei da, semănătorul nu putea să se adune decît lingă sămănătoriști. (Lasă că nu-i chiar așa situația cu sămănătoriștii, de la Sadoveanu și Iorga, precum nc-au învățat esteții 1 Numai pentru faptul că se descoperea un nou izvor de inspirație literară, viața țăranului, în-fața „Să- mănătorului“-revistă, nu-i permis să se treacă atit de ușor cu găleata de cerneală rîncedă).

.Să revenim la profesorul Constantin Sandu Aldea. Din 1908 pînă în 1927, cu intermitențe, conduce timp de 14 ani Școala. Instituția devenise între timp Școală de învățămint universitar prin dispoziția luată de a nu se mai primi în ea decît bacalaureați. După cîteva zeci de ani, ce cucerire colosală, să nu se mai primească băieți cu 4 clase primare să învețe agricultura, ci absolvenți de liceu ! Nu știu dacă sesizați importanța faptului, dar profesorii Școlii de artă a agriculturii, erau pe bună dreptate și mindri și bucuroși. Nouă, celor de azi, ne vine să credem mai curînd a fi o ironie. Să ne pătrundem însă de faptul că lucrurile se petreceau a doua zi după anul de măcel al țăranilor.Sfînt an pentru semănătorii de grîu și porumb, ca și pentru cei de știința agriculturii. Dintr-odată se trezesc marile conștiințe și spiritele luminoase încurajate de jertfele țăranilor încep să abordeze probleme. Se merge cu pieptul deschis pe o gheață groasă, verificată de 11 000 de țărani împușcați; deși foarte puțini își dau seama că ceea ce n-a putut dezgheța sîngele țăranului, ideea profesorului orjcît de reputat ar fi el, cu atît mai puțin ar reuși.Nicolae Iorga bătea cu degetul său mesianic în capetele de tuci ale parlamentarilor luptîndu-se „în chestia amnistiei răsculaților țărani" și anunțînd că „viitorul României nu se poate răzima (...) decît pe mulțămirea celei mai mari părți dintre locuitorii pămîntului național, pe conștiința care unește pe cea mai mare parte dintre locuitorii acestui pămînt".Semănătorul în pustiu...Criza prin care a trecut în această epocă structura agrară a țării, după revolta țăranilor din 1907, a înrăutățit vremelnic viața lăuntrică a Școlii, zice Ionescu-Sișești. Nici nu se putea altfel, zicem noi astăzi, și ne mirăm de sus, de pe un pisc luminos, că asemenea probleme se mai puteau discuta. Ei da, se puteau, căci oamenii entuziaști și din care sîngele a curs picătură cu picătură în pămîntul acesta al românilor, luau lucrurile în contextul lor propriu, legate cu mii de ancore de fel de fel de alte chestiuni nerezolvate sau rezolvate într-un spirit abătut.Constantin Sandu Aldea se luptă pentru ridicarea Școlii la nevoile țării, zice Sisești în același loc. Da, la ridicarea nevoilor țării, căci ei toți, semănătorii, au avut conștiința că nu lucrează în vînt, că cineva le va da răspuns trudei și sacrificiului. Sandu Aldea profesorul și agronomul era fiu de țăran brăilean, cojan, cum îi plăcea să-și spună.Cojanul este locuitorul cîmpiei române, care umblă cu gheba pe el prin crivățul Bărăganului, dueîndu-și porumbul la tîrg, turnat în căruță peste țol, de-a dreptul. In urma carului, se plimbă mirosul specific de magazii de porumb și abur de baligă de cal. Cojanul, domnilor, face zeci de kilometri cu mămăliga înghețată în ștergar, fumînd pe poloagele de iarbă de stepă ; cojanul, domnilor, își bagă în opinci iarbă de paring, să-i degere mai puțin picioarele în așteptarea cumpărătorilor de cereale.C. Sandu Aldea, „cojanul", pentru ridicarea învă- țămîntului agricol superior, a adus în această luptă dirzenia firii lui de țăran de stepă, probitatea lui absolută, care nu cunoștea ocolișuri sau concesiuni, și un prestigiu cultural la înălțimea predecesorilor lui, zice în același loc Ionescu-Sisești. A călătorit mult, a observat mult, a notat mult, a învățat mult, în Germania, țară cu agricultură modernă^ în Franța unde lucrează la celebrele întreprinderi de ameliorarea plantelor, Vilmoren et Andrieux de la Ver- rieres le Buisson.Cojanului îi stă bine călătorind, prin toate vînturile lumii, ca și ciulinii Bărăganului.Revenit în țară este numit conferențiar, profesor al viitorilor agronomi la ferma Laza. Din nou pleacă și face, pînă în 1906, doi ani și jumătate cursurile înaltei Școli de Agronomie din Berlin, instituție de mare prestigiu european. Acolo s-a format omul de știință. Agronomul și profesorul scrie literatură, înaltă știință agronomică și știință de popularizare agricolă, traduce. Cine știe de unde se va isca soiul bun ?Plantele agricole îi trag perna de sub cap, își aruncă frunzele pe cărțile sale, se aprind pe ideile sale. Soarta lor îmbunătățită în viitor sta în puterea savantului de agricultură C. Sandu Aldea. în 1915 apare „Ameliorarea plantelor agricole" mai apoi peste doi ani, „Selecționarea metodică a cerealelor și bazele științifice ale selecțiunii".Munca aceasta eroică, vă atragem însă atenția, că nu se făcea atît pentru zilele acelea, cît pentru zilele de lîngă noi și din fața noastră. Semănătura învățăturii agricole are și ea perenitatea ei. Trebuie să fi existat o iarovizare a ideilor, dacă în ultimii noștri ani s-a făcut și se face atît de mult și de structural pentru știința agriculturii. Probabil că acest fenomen al păstrării semințelor ideologiei agricole mărea iluziile și ținea utopiile semănătorului.Sandu Aldea ameliorează. Primul tratat românesc pe această problemă a plantelor, pe destinul cărora 

OLGA PORUMBARII: .MIORIȚA

se sprijină hrana populației și viața cîtorva industrii puternice ale României de azi 1 învățatul acesț» creează mai multe soiuri de grîu ce-i poartă numele. Inchipuiți-vă, ați mîncat piine Constantin Sandu Aldea ! Recunoașteți că nu-i lucru ușor, nici măcar să-ți duci calm și nealterat bucuria unei asemenea întreprinderi, dar mi-te munca și neajunsurile de tot felul ! Dar cite n-au făcut semănătorii aceștia !Alecu Slatineanu, Costache Racotă, la început de tot, apoi Vasile Moga, Gheorghe Maior și după Sandu Aldea, Traian Săvulescu, Alexandru Nasta, Teodor Saidel, G, Ionescu-Sisești, Marin Drăcea, semănători, semănători !Unul dintre ei, citat din capul locului, scrie : „Un om de știință purcede, adesea, de la ipoteze și trebuie să aibă o intuiție artistică, o preștiință (s. n.) inspirată, dacă e să ajungă Ia mari realizări verificate apoi metodic. Agronomia cere nu numai știință metodică și rece, ci cere spirit de adaptare continuă, simțul nuanțelor, intuiția directă, iubire de om și de pămînt — însușiri de artist".Cu toate astea semănătorul tot mai mult în pustiu și-a pus sămînța.Prof. C. Sandu Aldea, nici măcar el, nu reușește să urce Școala noastră de agricultură la gradul spre care tindea și de mult trebuia să i se atribuie. Lupta pentru cîștigarea unui titlu — adică trecerea la gradul universitar — a durat pînă în anul 1929 ! Nu-ți vine să crezi. 77 de ani de evoluție și sacrificii, de vieți și speranțe, pentru ca aula agriculturii să fie recunoscută ca atare la acest prestigiu și însemnătate. într-o țară unde tot politicianul era agricultor, unde regele era cel mai mare cultivator de pămînt, și unde restul de zeci de milioane erau simpli plugari !Se citește în spatele acestor adevăruri intenția de a fi lichidat cu timpul un popor întreg, prin ținerea perpetuă la sapă de lemn. Agricultura românilor a fost turmentată și ținută într-un azil. Școala- și două rezervații de leproși. Dacă o instituție de învățămînt esențial în viața unui popor agrar abia peste 70 de ani a fost ,'recunoscută" ca Universitate' ce puteau spera celelalte probleme ale cestiunii țărănești ?Semănători desculți. Semănători în pustiu...
ION GHEORGHE

la nivelul

lumii de azi

și de mține
Un cunoscut expert danez în problemele cooperației și agriculturii, Gormsen, îmi spunea, îngrijorat, în 1941, înainte de a pleca din țară : „băgați de seamă, în curînd veți muri de foame !“ Perspectivă sumbră, care din nefericire corespundea realității. Aveam, în adevăr, între cele două războaie, o grea situație agrară ; o suprapopulație agricolă, lipsită de capital, de unelte, de vite de muncă.Revoluționarea agriculturii noastre, schimbarea radicală a modului in care trebuie să se facă agricultura la noi în țară, se impunea deci cu o necesitate de fier : revoluție socială, pe de o parte, dar și revoluție tehnică, pe de altă parte.Este treaba specialiștilor în economie și în tehnici agricole să organizeze astfel agricultura noastră îneît să atingă treapta cea mai înaltă îngăduită azi de știință. Pe această cale s-au și făcut incontestabile și esențiale progrese. Altele sînt în preajma înfăptuirii lor.Dar un sociolog care își respectă meseria este da- tor să atragă atenția tuturor, asupra importanței pe care o arc revolutionarea agriculturii și din punct de vedere uman. Mai ales într-un stat socialist, formula, pe vremuri la modă : „agricultorii sînt tăcuți ca să-i meargă bine agriculturii", nu mai poate fi admisă : căci în realitate agricultura se face pentru agricultori, sau mai corect spus, pentru oameni, pentru întreaga masă a oamenilor țării. Problemele tehnice ale agriculturii se îngemănează deci cu probleme umane, cărora trebuie așadar să le acordăm întreaga noastră atenție, astfel ca introducerea agriculturii științifice să fie însoțită și de o viață din ce în ce mai demnă de a fi numită umană.Cei care au studiat satele noastre între cele două ultime războaie, cînd trec la studiul satelor de azi, se simt complet derutați. Pur și simplu li se taie respirația față de totala răsturnare a tot ce a fost, îți trebuie un efort rațional stăruitor ca să poți vedea realitatea de azi, cu totul alți ochi și din cu totul alte puncte de vedere, decît cum îți era familiar acum cîteva decenii. Te gîndești atunci cu grijă la chipul în care se pot descurca, în această lume nouă, înșiși ei, țăranii. Desigur, sîntem mîndri de țărănimea noastră, care a făcut și face încă dovada că poate deprinde cu ușurință mînuirea celor mai complicate unelte tehnice. Din acest punct de vedere nu avem a ne face griji. Dar cooperativizarea agriculturii nu este numai o problemă organizatorică și tehnică, ci ea are răsfrîngeri sociale atît de adinei, îneît ating pînă și formele cele mai intime ale vieții de familie, ale psihologiei fiecărui individ și a colectivității, în sistemul relațiilor sociale stabilite în sinul obștei.Nici o schimbare bruscă a condițiilor materiale de viață nu este întovărășită de o schimbare simultană a conștiinței oamenilor. Adaptarea la noile realități se face greu, deosebit la cei bătrîni față de cei tineri, la femei față de bărbați, ivindu-se u- neori fenomene de neadaptare socială, și multe altele.E firesc ca orice schimbare revoluționară să provoace asemenea crize de adaptare și nu avem a ne speria.Mai clar spus : se pot găsi mijloace ca faza de readaptare socială la noile condiții de viață să fie trecută cit mai rapid, cu cit mai puține rebuturi și suferințe umane.Calea de urmat este și ea știută : în afară de cercetarea științifică a satelor, din punct de vedere economic-agricol, sînt necesare studiile asupra oamenilor înșiși- asupra schimbărilor ivite în viața lor de familie, asupra relațiilor noi care se stabilesc între generații, între sexe, asupra atitudinii psihice și culturale a oamenilor, asupra opiniei publice a satului, asupra dorințelor pe care ei Ie au cu privire la ce văd că se întîmplă azi și ce își pregătesc ei înșiși pentru viitor.Asemenea cercetări sociologice asupra vieții satelor de azi permit o cunoaștere a condițiilor reale în care se face adaptarea agricultorilor Ia noua formă a agriculturii a modalităților celor mai bune pentru a îndruma- a lămuri și a ușura acomodarea vieții oamenilor la nivelul lumii de azi și de mîine.Sînt toate condițiile pentru ca forța de creație culturală a satelor să nu sece, ci dimpotrivă să crească în necurmată putere.

H. H. STAHL



„Cooperativa agricolă de producție este organizația 
economică socialistă, în care țăranii se unesc de bună voie, 
aducînd în proprietate cooperatistă pămîntul și celelalte 
mijloace principale de producție. în cooperativa agricolă 
munca este organizată în comun iar retribuirea se face 
după cantitatea și calitatea muncii, precum și în funcție de 

I producția realizată/*

(din Proiectul de Statut al Cooperativei Agricole de
I Producție).

cei de-o seamă

c u p ă m intui

rezolvarea

târânesti">

Sociologia agrară românească — inaugurată cu trălucire și adevăr de oameni ca Nicolae Bălcescu, □n Ionescu de la Brad, Mihail Kogălniceanu — a □st preocupată constant, timp mai bine de un se- ol, de una și aceeași realitate tragică, înscrisă în storie prin trudă și sudoare, scrîșnete, răscoale, sîn- e și moarte, prin sete nemărginită de pămînt, pro- ășire, dreptate și libertate, căreia științele sociale i politice de odinioară i-au dat numele caracteris- ic de „chestie țărănească", adică problema țărăni- 'ati. (Vezi numeroasele studii cu acest titlu : N. Fi- ipescu, Chestiunea țărănească, 1891 ; Gr. Peucescu, 'hestia țărănească, 1895 ; N. Manolescu, Chestia ță- ănească, 1902 ; Spiru Hareț, Chestia țărănească, 905 ; Vasile Kogăniceanu, Chestia țărănească, 1906 ; on Haiducescu, Chestia țărănească, 1907 ; etc. etc.).Să ne întoarcem în urmă, pentru a măsura dis- anța străbătută sub conducerea înțeleaptă a Parti- ului Comunist Român. Să ne oprim pentru com- iarație la anul 1938, perioadă de vîrf a economiei apitaliste între cele două războaie mondiale.Cercetările monografice ale echipelor studențești onstatau în acel an, pe un eșantion probabilistic de ;ospodării țărănești, în medie, suprafața de 4,26 ha ie pămînt (ceea ce depășea media pe țară, din 1930, le 3,7 ha), dar 40 la sută din aceste gospodării stă- lîneau mai puțin de 2 ha, suprafață considerată de pecialiști ca fiind minimul strict necesar pentru ca i familie de 4 membri să poată trăi din produsul 'xploatării pămîntului propriu, adică să nu moară le foame, să-și ducă existența de pe o zi pe alta, le fapt, peste jumătate din țărănimea noastră nu răia exclusiv din exploatarea gospodăriei proprii, ■ra dependentă de proprietatea și bunul plac al al- .ora.Faptul acesta este întărit și de constatarea ace- orași echipe studențești că numai tot a doua gospodărie țărănească dispunea de plug și numai tot a ■incea dispunea de o pereche de vite de muncă, ar țăranii săraci nu aveau, in genere, nici vite, nici 'lug. De tractoare, semănătoare, combine etc., nu iuțea fi nici cel puțin vorba, iar agrotehnica și zootehnia, care sînt azi o mîndrie a țării noastre, :rau la nivelul sărăciei și al neputinței țăranilor de i infringe singuri relațiile agrare apăsătoare ale perioadei capitaliste.Starea culturală, prin care se înțelegea atunci icel minim de învățătură și educație cît putea asi- îura învățămîntul obligator de 4 clase primare, era .uperficială și precară. în anii 1920—1938 s-au înscris la școală numai 78 la sută din copii, iar din aceștia numai 60 la sută au fost promovați. Din 56 000 elevi au terminat cl. IV, în același interval, abia 17 500. Dintr-un eșantion de 35 000 tineri între 7—25 ani, 3 300 n-au urmat nici o școală, iar 1 100 n-au urmat decît clasa I. Categoria cea mai dezavantajată, cum era de așteptat, o reprezenta țărănimea săracă, din cauza că nu putea renunța la munca tineretului de vîrslă școlară și nu avea posibilitatea să acopere cheltuielile de școlarizare.Starea sanitară a populației rurale luase forme îngrijorătoare. în medie, unul din cinci copii năs- euți vii murea înainte de a fi ajuns vîrsta de 1 an, iar in perioadele critice, murea pînă la această vîr- stă tot al treilea copil. Mortalitatea generală în deceniul 1928—1938 se apropia în medie de 20 la mie, cifră considerată, cu drept cuvînt, „catastrofal superioară" chiar și față de țările vecine, aflate^ într-o etapă asemănătoare de dezvoltare socială, în care era de 15 la mie.Nici una din încăperile efectiv locuite nu avea cuba jul necesar pentru viața igienică a persoanelor pe care le adăpostea. Aproape peste tot dormeau în- tr-un pat cel puțin două persoane. Alimentația era defectuoasă din cauza consumului excesiv de porumb, a consumului redus de alimente animale, de alimente proaspete (numai 48 la sută din gospodării aveau vacă cu lapte), a lipsei de pricepere în prepararea bucatelor și a igienei alimentare, cu totul redusă. (Of. D. Guști, Starea de azi a satului ro
mânesc, în „60 sate românești cercetate de echipele studențești în vara 1938“, vol. I. București, 1941, p. V—XI).

Deci majoritatea țărănimii noastre se găsea în 1938 într-o condiție umană înapoiată, caracterizată prin sărăcie, ignoranță și mizerie fiziologică. Situația aceasta, agravată în chip considerabil de război și urmările lui, a fost moștenită de puterea populară, constituind o bază de plecare cu totul neprielnică, ce nu putea fi remediată și depășită decît printr-o politică foarte avansată, de natură socialistă.Un act important în viața țărănimii a fost lichidarea moșierimii, împroprietărirea țăranilor cu pămînturile lucrate de ei pentru alții, veacuri de-a rîndul ; desființarea tuturor formelor exploatării de clasă în agricultură, la fel ca în toate celelalte sectoare ale economiei. Lucrul acesta nu era însă de-ajuns. „Chestia țărănească" nu ar fi fost rezolvată decît în parte. Mica proprietate agricolă, oricum ar fi fost organizată și dirijată, nu este în stare să asigure o agricultură de tip evoluat. Ea rămîne mereu în urmă sub raport tehnico-economic, deci și social, deci și cultural, prin însăși structura ei, față de marea proprietate. „Chestia țărănească" cerea o soluționare aparent paradoxală : să se desființeze mica proprietate, dar să se păstreze țărănimea muncitoare, să se păstreze marea proprietate, dar să se elimine moșierul, latifundiarul. Logica revoluției socialiste, chemată să asigure deopotrivă progresul economic și cel social-uman, cerea să se înlocuiască mica exploatare cu marea exploatare agricolă, pentru avantaje economice, pentru avantaje social-uma,ne. Lucrul acesta nu se poate obține decît prin proprietatea colectivă, prin unirea țăra

nilor în cooperative agricole de producție, care îmbină trăsăturile tehnico-științifice și economice înaintate ale marilor exploatări, cu trăsăturile superioare ale relațiilor sociale eliberate de exploatarea și oprimarea de clasă. Este calea socialistă a agriculturii care-și dă roadele cu fiecare an care trece- du- cînd spre trepte tot mai avansate și mai diferențiate viața țărănimii, punîndu-se capăt pentru totdeauna „chestiei țărănești" prin proprietatea cooperatistă- 
socialistă, care — așa cum am mai amintit — nu mai ridică decît problemele legate de dezvoltarea optimă a agriculturii și satisfacerea noilor cerințe de viață, în continuă creștere, ale țărănimii cooperatiste.Agricultura nu se dezvoltă de sine stătător. Ea este cuprinsă ca o parte specifică în ansamblul dezvoltării noastre economice și sociale. Cum a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu : „Pîrghia principală a dezvoltării bazei tehnico-materiale a agriculturii o constituie industrializarea socialistă a țării, care asigură mijloacele mecanice și chimice necesare proceselor de producție, precum și condițiile corespunzătoare de valorificare eficientă a produselor". (Raport cu privire la îmbunătățirea con
ducerii și planificării agriculturii, în Scînteia din 
13.XI.1965, pag. 1).Prin însăși poziția ei socială, țărănimea nu-și poate rezolva problemele ei fundamentale decît ali- indu-se cu clasa muncitoare, urmînd cu fidelitate politica revoluționară a acesteia. Fără industrializare nu este posibilă dezvoltarea intensivă, multilaterală a agriculturii. O industrializare desfășurată, neîngrădită, nu este posibilă decît în socialism. O agricultură desfășurată, neîngrădită, nu este posibilă decît tot în socialism. Acesta este factorul co
mun și, în același timp decisiv, care dă întregii noastre vieți economice, sociale, politice și culturale avîntul fără precedent, de neîncetată creștere cu fiecare an care trece, așa dar, cu fiecare plan care se înfăptuiește.Noile măsuri elaborate de C.C. al P.C.R. pentru îmbunătățirea conducerii și planificării agriculturii, pe care cooperatorii de pe întreg cuprinsul patriei le-au primit cu entuziasm și încredere, avînd alături de ei întreaga suflare românească, sînt astfel de trepte suitoare care fac din agricultură nu numai un factor de propășire a țărănimii muncitoare, beneficiara necontestată a propriilor ei activități productive, dar și un factor de progres al întregii societăți socialiste, sub conducerea clasei muncitoare, care își îndeplinește cu sfințenie misiunea ei istorică de a duce România la formele de viață socială și umană cele mai înaintate cu putință.

TRAIAN HERSENI

sîntem alții 

prm grija

în Rogojenii noștri din fostul județ Covurlui s-a născut, în veacul trecut, un cărturar al cărui nume, cu părere de rău spun, am ajuns să-1 întîlnesc în citeva scrieri doar de curînd. E vorba de Spiridon Popescu, om de-al nostru care, a scris despre „psihologia celor mulți". Rogojenii nu-s prea departe de noi, cei din Pechea, — treci doar prin Oasele, apoi prin Fîrtănești și-ajungi în satul profesorului, pe malul Prutului. Din pricina mizeriei și a nești- inței de carte, se arată în acele „Considerațiuni psihologice asupra țăranului român", viața de familie a săteanului nu era prea fericită și, foarte important, experiența unei vieți amare îl determinase să nu creadă în legi.Cînd s-au publicat aceste păreri despre „psihologia celor mulți" eu nici nu mă născusem. Dar cînd am deschis ochii la lume și la viața de atunci, îmi dau seama, ele se potriveau perfect situației țăranului nostru.Pechea era o comună de pălmași iar pămîntul și-1 împărțeau cei 17 moșieri. Despre ai noștri, țăranii, se spunea : „Se cunoaște că ești din Pechea" și prin asta se înțelegea cît de înapoiați eram. Și cu adevărat, așa fusesem — o comună de pălmași pe moșiile boierești. Cei mai mulți dintre noi erau neștiutori de carte, aveam în sat 20 de cîrciumi și o școală, o singură școală de patru clase primare și mai aveam sărăcime, cît vedeai satul... Viața țărănească era suferință, trudă, pe sute de petice de pămînt despărțite de haturi și mărăcinișuri — pămîntul lor — și pe ogoarele întinse ale moșierilor. Cum arată Pechea de astăzi ?Dealurile, colo, în margine de șes, erau tot așa, cu o sută de ani în urmă, cînd s-a născut Spiridon Popescu. Dar pe coama lui am început plantarea viței de vie în terase, și o vom continua, fiți siguri. Dacă vii întîi în sat, poți să-ți dai seama : socialismul a schimbat din temelii viața oamenilor. în comună funcționează un liceu și patru școli generale, un spital rural cu trei secții. Comuna este complet electrificată. Oamenii și-au construit peste 1 000 de case noi. Pechea a dat țării 14 ingineri, 2 medici, peste 50 de profesori și sute de tehnicieni. Poate fi ceva mai grăitor ?Am vîndut statului în toamna trecută cu 700 de tone de grîu mai mult decît ne angajasem ; vindem anual 100 vagoane de lapte, într-un singur an producția globală se ridică la 30 de milioane lei. Știți ce înseamnă să obții cite 3 000 de kg de grîu la fiecare hectar din cele 1 240, cîte am avut semănate ? înseamnă a ajunge la o nouă condiție nu numai socială, ci la una spirituală. Și apoi, în creșterea vitelor, de unde pleacă moldoveanul ? De la apă, paie și bătaie. Și azi care este situația, la noi, la Pechea ? Peste 1 500 vite mari. Față de anul 1949, cînd aveam doar 30 de vaci, trebuie să recunoașteți, e cu totul altă situație.De ce, ori de cîte ori am prilejul, țin să spun aceste lucruri ?Pentru că ele se înscriu în aceeași „chestiune" țărănească de totdeauna pînă în anii puterii populare, cînd a fost complet și definitiv rezolvată. Țăranii — „cauză" a vechii chestiuni țărănești participă cu toată încrederea la eforturile întregii țări de a face și în agricultură o a doua industrie, din sat un nou gen de oraș, iar din țărănime o categorie de oameni care să se bucure, împreună cu întreaga populație, de toate condițiile superioare de viață create de rînduirea socialistă. Rezoluția Plenarei din 11—12 noiembrie 1965 a Comitetului Central al Partidului Comunist Român cu privire la îmbunătățirea conducerii și planificării agriculturii marchează trecerea la o etapă nouă, superioară, menită să prindă viață prin Congresul Uniunilor Cooperatiste. Se creează astfel mijloace din ce în ce mai eficiente pentru dezvoltarea economiei naționale, pentru ridicarea socială, economică, politică și culturală a țărănimii muncitoare, a întregului po-

Fragmenf de ușă din Răpciuni — Moldova

por — întruchipare a năzuințelor seculare spre bunăstare, demnitate și omenie. Iată de ce amintesc, ori de cîte ori am prilejul, realizările noastre, și caut să arăt cu faptele noastre, drumul ascendent al vieții noastre.Și iar mă întorc la cărturarul din fostul județ Covurlui, la Spiridon Popescu al nostru. Deosebirea dintre țăranul român de astăzi și țăranul român din „Considerațiile psihologice" este ca de la cer la pămînt. Poate de asta ar fi cît se poate de nimerit să vină din partea cărturarilor de azi ai țării aceste considerațiuni, de factură nouă. Pentru nivelul crescut de viață, condițiile minunate, au creat o nouă și cu totul deosebită psihologie țăranului nostru, aliat devotat al clasei muncitoare și operei istorice de ridicare a unui nou și măreț edificiu social, societatea românească socialistă. Avem alte firi, mai omenești, pentru că viața noastră este mai omenească. Sîntem alții pentru că acea „chestiune țărănească" de demult și-a capătat în sfîrșit rezolvarea prin politica partidului. Sau poate ar fi nimerit să scrie o carte mare, foarte mare, o carte a contri- buțiunilor la munca pentru ridicarea poporului — așa cum a încercat să scrie, odinioară, prea modestul și prea sincerul nostru consătean Spiridon Popescu.
ION NE GOI ȚAErou al Muncii Socialiste președintele C.A.P. „11 Iunie" Pechea

știința în slujba

producției
Știința agricolă este chemată să răspundă astăzi cerințelor arzătoare ale progresului tehnic condiție esențială a creșterii producției. Ea trebuie să constituie, în mina specialiștilor, ca și a practicienilor arma de luptă eficace pentru rezolvarea tuturor problemelor care mai frinează mersul înainte al agriculturii noastre socialiste spre belșugul de produse.Știința este aceea care este chemată să arate producției căile ceie mai scurte pentru obținerea maximului de eficiență cu minimum de efort.Experiența noastră ca și a altor popoare a scos în evidență că pentru rezolvarea într-un timp cît mai scurt a problemelor majore ale producției, știința, cercetarea științifică,' trebuie să trăiască cît mai aproape de aceasta, alegînd de fiecare dată în mod diferențial soluțiile cele mai eficace, mai economice pentru obținerea rezultatului scontat.Consecvent acestor principii, Institutul central de cercetări agricole, „forumul" științei agricole din țara noastră, nu a încetat nici un moment de 

a sprijini tînăra agricultură socialistă pe drumul obținerii unei producții tot mai mari, de calitate mai bună și cu prețuri mai reduse.Munca institutelor de profil ca și a secțiilor și stațiunilor experimentale a fost permanent în slujba acestui țel participînd activ la toate frămîntă- rile și realizările agriculturii din acest ultim sfert de veac.Cunoașterea mai bine a condițiilor de producție, ca și aprofundarea cercetărilor au dus la rezolvarea problemelor legate de lucrările solului, rotația culturilor și tehnica cultivării lor, producerea materialului săditor și tehnologia înființării de plantații viti-pomicole, creșterea și exploatarea rațională a animalelor.Stabilirea competentă a complexului de măsuri pentru fiecare tip de sol, grupă de culturi, specie de animale a constituit o muncă uriașă — de mare răspundere pentru știință, ea a avut ca efect imediat întărirea rolului științei în rezolvarea problemelor de producție — și apropierea specialiștilor din cercetare de specialiștii din producție.Generalizarea în producție a complexului de măsuri agrozootehnice a creat necesitatea dotării agriculturii cu tractoare, mașini și unelte de înaltă tehnicitate, capabile să răspundă condițiilor impuse de tehnica lucrărilor. Așa au putut fi puse în valoare măsurile recomandate de știință.Se poate spune că aplicarea complexului de măsuri agrozootehnice a constituit prima pîrghie prin a cărei acționare s-a obținut și primul salt în producție.O contribuție de primă importanță la sporirea producției vegetale o are sămînța folosită.Este un fapt cunoscut că toate eforturile pe linia obținerii de producții mari pe unitatea de suprafață se opresc la limita de producție a soiurilor folosite.Pentru înlăturarea acestui inconvenient care zădărnicea toate eforturile, ca urmare a muncii depuse de cercetători s-au produs și s-au pus la dispoziția agriculturii în ultimii ani un număr însemnat de soiuri și hibrizi caracterizați prin productivitate mare, rezistență la ger sau secetă și la atacul dăunătorilor.Schimbarea soiurilor vechi cu soiuri și hibrizi valoroși pentru fiecare zonă și microzonă a dus la o creștere însemnată a producției medii. Astfel la grîu, soiul Bezostaia 1 asigură o producție cu 15— 25 la sută mai mare decît soiurile A 15, Cenad 117 și Odvos 241 pe care Je-a înlocuit.Diferențe și mai mari s-au înregistrat la porumb unde sămînța dublu hibridă asigură sporuri pînă la 50 la sută comparativ cu soiurile locale. Aceste sporuri sînt mai evidente la hibrizii timpurii cultivați în zonele din nordul țării și pe colinele subcarpatice.In problema porumbului, Institutul central de cercetări agricole, susținut de conducerea de partid și de stat, printr-o oiganizare temeinică a întregii acțiuni de creare de hibrizi și a înmulțirii lor. a reușit ca într-o perioadă foarte scurtă, mai puțin de 7 ani, să asigure sămînță dublu hibridă pentru întreaga suprafață cultivată cu porumb în țară ca și pentru livrarea la export a unor cantități însemnate.La cultura sfeclei de zahăr institutul a produs sămînță poliploidă mult mai productivă decit să- mmța folosită pînă acum. In următorii ani întreaga 

suprafață cultivată cu sfeclă de zahăr se va semă» na cu sămînță poliplojdă realizindu-se însemnata cantități de zahăr in plus la hectar.La floarea soarelui cercetătorii de la Fundulea au produs un soi nou : F 70. cu însușiri de producție ca și ale soiului Vmnink, cultivat pînă acum, dar care este mai precoce cu 3—5 zile și conține cu 2—3 la sută mai mult ulei decît acesta.Acțiuni asemănătoare de înlocuire a soiurilor depășite s-au petrecut în ultimii ani la cînepă, cartofi, mazăre, fasole, in, etc. — ele constituind tot atîtea dovezi a contribuției pe care știința o are la sporirea producției agricole.Anual Institutul central de cercetări agricole asigură agriculturii sămînță elită, cu însușiri biologice superioare, la nivelul necesarului pentru schimbarea periodică a seminței la toate culturile, precum și însemnate cantități de sămînță înmulțirea I-a.In anul 1965, de exemplu, s-au pus la dispoziția agriculturii cca 49 000 tone semințe, din care : cca. 22 000 tone semințe elită. In perioada 1966—1970 — cantitatea de sămînță ce se va p-oduce va crește o dată cu îmbunătățirea calității ei.In sectorul viti-pomicol Institutul central de cercetări agricole pe lîngă îndrumările pe care le dă în legătură cu înființarea de plantații noi și întreținerea acestora, contribuie în mod consistent și la asigurarea cu material săditor din soiurile cele mai valoroase a cooperativelor agricole de producție ca și a gospodăriilor agricole de stat.Anual din pepinierele stațiunilor experimentale se pun la dispoziția beneficiarilor cca. 2 000 000 vițe altoite, cca. 20 000 000 butași portâltoi și cca. 1 500 000 pomi altoițiDispunînd de material din soiurile noi. importate sau produse în țară, vițele altoite ca și pomii altoiți vor asigura piața internă și necesitățile de export cu struguri și fructe de cea mai bună calitate.Și pe linia creșterii și îmbunătățirii efectivelor de animale institutul a pus la îndemîna gospodăriilor agricole de stat și cooperativelor agricole de producție metode științifice de creșterea și îngrășarea animalelor, de prepararea și administrarea furajelor precum și un însemnat număr de reproducători de mare valoare biologică.Astfel în 1965 au fost livrați peste 600 tăurași șl juninci, peste 2 500 vieri și scrofițe. 4 800 berbecuți și mieluțe.Impulsul și ajutorul practic, material pe care-1 primește cooperativa din partea statului socialist, munca tenace și pasionată a țăranilor cooperatiști și a cadrelor de tehnicieni și ingineri pentru ridicarea producției agricole, pentru a asigura poporului pîinea cea de toate zilele și un belșug de produse se conjugă fericit cu activitatea institutului nostru și întărește în noi conștiința de a căuta, de a găsi și a experimenta fără încetare, cele mai noi, cele mai înaintate metode agrozootehnice, cu alte cuvinte de a fi în pas cu știința, de a o transforma într-o sursă generoasă de valori reale, atît de necesare societății noastre socialiste
Ing. ALEXANDRU BUTiCĂDirector in Institutul central de cercetări agricole

culori dovedite
Nu vă luați după glasul pietrelor —

pietrele mint.
Lovite altfel de călcîiele noastre
Ar răsfrînge alte sunete nefolositoare
Și-ar mînji aerul cu praf răgușit.

Numai pămîntul știe să spună !
Numai pămîntul are culori dovedite în glas, 
El rostește ierburi și oameni și sentimente
Și ne pune in circă traista cîrpită a destinului...

Cîte vieți s-au scris pe pereții acestui bordei! 
Vieți despicate în alte vie|i pînă la mine — 
Copacii au rîs pe vînt și-au murit.
Numai pămîntul a rămas același,

dogorit de tălpi.

Noi nu-1 putem minți cu o viață falsă,
Știe el să ne mute altfel meridianul,
El își strînge puterea în pumni

— fărîmă cu fărîmă — 
Și ne-o dă s-o mestecăm în somn.

Pentru noi rămîn doar ferestrele lui —
Două ferestre împerecheate pentru o viață: 
Una începe din lut și ne-o umplem cu fapte 
Alta cade-n țărînă și se varsă în iarbă...

...Așadar, nu vă luați după răgușeala pietrelor ! 
Praful așezat în temple nu merită clouot — 
Pămîntul doar, cu ierburile lui deznodate 
Ne biciuie tălpile cu sete de treaptă...

limpeziș
Vin dintr-un sat din Bărăgan în care 
Oamenii duc pe frunte constelația Fecioarei 
Pînă-n așternutul de dragoste
Neștiind că vor zămisli zei...

Dimineața ei se scoală tot neștiutori, 
își umplu trăistile cu pîine coaptă 

la piept de neveste 
Și invadează cîmpul ca niște arbori umblători 
Lovind pămîntul în moalele capului...

Vin deseori să Ie cer iertare că am plecat
Să ar pagini de ziare-n orașe — 
Si nu mai beau cu ei apă fiartă din bota 
Ingropată-n răcoarea zdruncinată a humii.

GHEORGHE ISTRATE



cei de - o seamă

cu pămîntul
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„Uniunile cooperativelor agricole de producție unesc 
eforturile cooperativelor agricole de producție pentru apli
carea politicii Partidului Comunist Român de creștere a 
producției agricole vegetale și animale, de dezvoltare con
tinuă a agriculturii socialiste pentru ridicarea bunăstării 
țărănimii, satisfacerii nevoilor economiei naționale și ale 
întregului popor.“

(Din Proiectul de Statut al Uniunii Naționale, uniunilor 
regionale și uniunilor raionale ale cooperativelor agricole 
de producție din Republica Socialistă România}.

între satul de 

pălmași și satul 

cooperatist — 

mecanizarea
De cîte ori am avut prilejul să plec din București, simțeam o bucurie aparte întîlnind pămintul, ogoarele, nesfirșitele grădini și livezi, verdeața și iar pămintul, pămintul acesta bun despre care oamenii vorbesc ca despre o ființă. Cu pămintul oamenii vorbesc mai întîi lucrîndu-1. Ridicați la condiția umană a demnității, învățați prin grija partidului să prețuiască știința agriculturii, cunoscători ai valorii pămîntului prin însăși darul firii lor, țăranii noștri au făcut din tractor, din semănătoare și combină, din îngrășăminte chimice și reguli științifice, — o nouă viață, un mod nou de a-1 lucra ; în dialogul lor cu pămîntul, tradiția și bunul lor simț, instinctul rezultat dintr-o îndelungată activitate a cultivatorului, — sînt sprijinite astăzi de mijloace mecanizate. Numeroase cooperative de producție sînt astăzi adevărate combinate. Dacă ne gîndim bine, agricultura noastră socialistă este un mare combinat în plină dezvoltare. O industrie căreia. noi cei de la Semănătoarea, și nu numai noi. 

r îi furnizăm mijloace mecanizate. De la inventarul agricol al unei familii de pălmași la inventarul a- gricol al satului de pălmași, există o trăsătură de unire : sărăcia, obiceiurile străvechi, și rele și bune și unealta străveche. Intre satul de pălmași și satul cooperatist există o singură așezare de fapte : temeiurile socialismului cu satul nostru în plină dezvoltare și înflorire.înființată în anul 1949, în urma hotărîrilor Plenarei din 3—5 martie, uzina și-a început activitatea prin a produce utilaj cu tracțiune animala și unele utilaje simple : secerători-Iegători, secerători simple, cositoare și secerători cu tracțiune, etc. Erau utilaje simple, nepretențioase, dar simplificau munca țăranului, o mecanizau scoțind-o din rudimen- tarism. In anul 1956, îndrumați de partid, am trecut la fabricația în serie a combinei de cereale C 1. Agricultura a fost înzestrată pînă la această dată, cu 37 420 de combine cerealiere, 8 210 combine universale de siloz, tipul C.S.U., 7 400 cositori purtate modernizate și mii de combine de recoltat porumb. In total, Semănătoarea a înzestrat agricultura noastră cu peste 126 400 mașini și utilaje agricole. Să ne amintim tabloul României agrare din statisticile profesorului Simionescu. Cîte utilaje agricole întîl- nim ? Cifra este de ordinul zecilor, — întristător, evident, dar numai de ordinul zecilor!înzestrarea tehnică a agriculturii noastre va crește și mai mult în viitorii ani. Uzina noastră are de realizat asimilarea unor mașini agricole de mare productivitate. Vom construi curînd combine autopropulsate de cereale și de siloz mașini pentru recoltat sfeclă și numeroase utilaje pentru trac- are de putere mică (moto-cositoare. secerătoare. ele.). încă de pe acum am trecut la modernizarea actualelor mașini agricole. Mă gindesc întotdeauna dacă timpul ar fi prielnic, dacă ploaia ar fi ploaie, și ar veni la timp. — ce recolte minunate, ce bogăție s-ar putea scoate din pamînt cu aceste utilaje, — astăzi atit de numeroase îneît putem vorbi curent de mecanizarea agriculturii.Specialiștii uzinei noastre, muncitorii, au primit numeroase scrisori de la cooperatorii din diferite părți ale țării. Ei ne mulțumesc nouă — ce frumusețe omenească în acest act al lor ! — pentru calitatea utilajelor și randamentul ridicat al acestora. Ne-au venit scrisori din Frasinei raionul Alexandria, din Scăieni, aproape de Baia Mare, din Diclo- șenii Călărașului, și din numeroase alte localități. Cum să le răspundem la toți ? Nu prea avem timp, avem și noi destule de făcut. Dar poate că vor citi aceste rînduri, — tovarășii din comuna Baltin raionul Răcari, și alții, și vor înțelege. Nu nouă trebuie să ne mulțumească, ci partidului, înțeleptei sale conduceri. Partidul ne călăuzește țara pe drumul industrializării, pe drumul bunăstării materiale. Noi, cei de la Semănătoarea, împreună cu alte întreprinderi constructoare de utilaj agricol, nu facem decît să sprijinim țărănimea în dialogul ei cu pămîntul. Țărănimea — ea este aceea care-1 lucrează. Iar munca ei, de fapt este bucuria în fața acelui spectacol ce-1 întîlnesc ori de cîte ori am prilejul să plec din București și să întîlnesc pămîntul, ogoare
le, nesfirșitele livezi...

ION CĂPÂȚÎNÂ
Directorul Uzinelor „Semănătoarea"

tradiția

cercetării 

agricole

romanești
Stadiul actual de dezvoltare a științei agricole în România este corolarul unei activități care s-a desfășurat timp de aproape două secole. Distinsul savant, academicianul Gh. Ionescu Sisești, compara cercetarea românească în agricultură cu un pom uriaș, avind rădăcinile adînc înfipte în pă- mînt și care înflorește și rodește în timpul de fața.Pentru a stabili de unde pornesc rădăcinile a

cestui pom, putem face apel la vechile tipărituri care au ca obiect agricultura. Cea mai veche este considerată actualmente lucrarea lui Ioan Molnar Piuariu, apărută în anul 1785. Era intitulată „Economia stupilor". E interesant de remarcat că autorul a fost medic și ajunsese, la un moment dat, oculistul întregii Transilvanii. Ca personalitate culturală multilaterală, doctorul Piuariu a dat prima lucrare românească de agricultură. E de la sine înțeles că ea avea un pronunțat caracter de amatorism, trăsăturaă pe care o vor avea și alte cărți apărute mai tîrziu. Așa a fost scrierea lui Dimitrie Tipograful intitulată „Oarecare secreturi ale pămîntului și ale meșteșugului sădirii, tălmăcite dintr-o carte a unui dascăl vestit și iscusit în meșteșugul lucrării de pămînt, adică al plugului" tipărită în 1796. Din însuși titlul lucrării rezultă lipsa ei de originalitate. Este însă de remarcat că autorul face afirmația că plantele se hrănesc cu silitră adică ceea ce numim noi astăzi salpetru sau nitrați sau azotați. afirmație care precede cu o jumătate de veac teoria hrănirii plantelor cu soluții de săruri minerale, fundamentată de Justus von Liebig (1850). Ca și scrierea lui Dimitrie Tipograful, cărțile rămase de la Grigore Obradovici, Ion Tomici, Gheorghe Filipescu, Manolache Drăghici sînt, înainte de toate, prelucrări sau traduceri ale unor publicații străine. Ele au insă meritul de a fi propagat în rîndurile țărănimii multe cunoștințe practice folositoare.Interesul pentru știința agricolă, în accepțiune reală a noțiunii, se manifestă abia după 1829, a- nul semnării Tratatului de la Adrianopole, prin care Imperiul Otoman pierde monopolul asupra comerțului cu Țările Române, iar acestea se înscriau în orbita comerțului european. Se punea acum problema sporirii producției de cereale-mar- fă. pentru export, astfel îneît apare firească înființarea. în 1835, în Țara Românească, a primei organizații științifice agricole, „Soțietatea de agricultură a Rumânii". Ea avea ca scop promovarea științei și tehnicii în acest domeniu. Cu doi ani

către ceres
Pe tine te implor ploaie fantastică, 

reptilă umedă 
inundînd răsăriturile: îngroapă trîmbe

de semințe 
pe tăietura văilor, fă să rodească

cenușa celor duși, 
înalță suliți verzi deasupra lor și ei 
vor sta sub scutul gliilor mereu victorioși, 
mereu reîntoreîndu-se în viață înarmați cu spice, 
Sîngele meu, trupul, respirația, 
trece-le mereu dinspre putință spre moarte, 
dinspre moarte către văzduh 
așa cum muți stolurile dintr-o parte

în alta a lumii, 
mereu reinviindu-le, 
mereu să se bucure aerul, mereu 
să se ridice în fața lor 
către un fluviu neîncercal. Umflă 
pîntecul copacilor, să vîlvorească 
apa prin ei din nou spre munți, ridică 
stăvili de alge-n pieptul vijeliei; toate acestea, 
păsări și stele verticale ar putea crește 
din trupul meu dacă ar fi să ajung 
sub mușchiul stîncilor. Mie însă-mi ajunge 
spațiul necuprins de alb al vieții și după el 
lăcaș în trilul A
unei privighetori. Pe tine te implor 
ploaie fantastică...

GRIGORE ARBORE

mai devreme în Moldova, fusese întemeiată Socie
tatea naturaliștilor, în al cărei program figurau și probleme de agricultură.In aceste condiții, numărul scrierilor cu caracter agricol crește. Apar cărți, reviste, calendare de un nivel științific tot mai ridicat. Totodată, oficialitățile vremii au luat măsura de a trimite un număr de tineri înzestrați pentru a studia agronomia în străinătate. Printre aceștia au fost Ion Ionescu de la Brad. P. S. Aurelian, Petrache Poenaru, Leonte Filipescu și alții care urmau să devină promotorii progresului științific și ctitori de școli în agricultura României.Figura cea mai reprezentativă pentru tradiția științei agricole românești este Ion Ionescu de la Brad (1818 — 1891) considerat, pe drept cuvînt, întemeietorul acesteia. După ce a studiat aeronomia la Roville, la școala celebră a lui Mathieu de Dom- basle, a audiat cursuri la Sorbona și a întreprins o lungă călătorie de studii în mai multe țări ale Europei, printre care și Anglia, Ion Ionescu de la Brad a revenit în țară. Aici a devenit profesor în învățămîntul superior și a ocupat diverse funcții specifice în administrație. El s-a alăturat revoluției de la 1848 și a condus, în calitate de vicepreședinte, comisia care se ocupa cu rezolvarea problemei împroprietăririi țăranilor. Aceasta i-a atras, după înfrîngerea revoluției, un lung exil în Turcia. Aici a reușit să se impună ca specialist în agricultură astfel îneît a devenit director al Școlii de agricultură, San Stefano, membru în Consiliul imperial de agricultură și administrator al domeniilor Marelui Vizir Rezid Pașa.Revenind din exil, el a ocupat diferite funcțiuni din care cea mai importantă este aceea de inspector general de agricultură (1864—1869).Ion Ionescu de la Brad este cel care a făcut o clasificare și o descriere a solurilor din România, la nivelul științei epocii. El a arătat importanța humusului și a structurii solului, a demonstrat necesitatea arăturilor adînci și a dezmiriștirii, a aplicării îngrășămintelor, a irigării, a semănatului mecanic, a alternării culturilor. Datorită strădaniei lui, au fost importate și experimentate unele soiuri de plante agricole, s-au întreprins primele studii privind îmbunătățirea animalelor printr-o alimentație rațională și s-au importat cele mai bune prototipuri de pluguri și mașini agricole. De numele lui Ionescu de la Brad sînt legate primele instituții zootehnice și primele pepiniere de pomi din România.Un alt agronom de seamă a fost P. S. Aurelian (1833- 1909) care după ce s-a înapoiat în țară cu titlul de inginer agronom, obținut la Școala Na

țională de Agricultură de la Grignon (Franța) a fost timp de două decenii profesor și director al Școlii centrale de agricultură de la Herăstrău. El și-a propus, și în parte a reușit, să facă din școala pe care a condus-o un centru de învățămînt agricol și un focar de lumină și pentru popoarele vecine. Această școală, înființată în 1853, a suferit de-a lungul vremii diverse transformări și îmbunătățiri, devenind, în zilele noastre, Institutul Agronomic „Nicolae Bălcescu" din București.Prin activitatea sa ae dascăl, economist și agronom, P. S. Aurelian și-a cîștigat meritul de a fi întemeietorul și organizatorul învățămîntului agricol superior în România. El s-a distins totodată, prin activitatea pe care a desfășurat-o în calitate de comisar adjunct al pavilionului românesc la Expoziția universală de la Paris, din 1867. în catalogul pavilionului el a publicat un interesant studiu intitulat „Notă asupra României, mai ales din punctul de vedere al economiei sale rurale, industriale și comerciale" („Notice sur la Roumanie, principale- ment au point de vue de son economie rurale, in- dustrielle et comerciale"). El a propus o descentralizare industrială, o înfrățire a muncii industriale cu cea agricolă și este printre primii cărturari români din acea vreme care a întrevăzut necesitatea ștergerii deosebirilor dintre sat și oraș, idee care abia în zilele noastre devine realitate.Printre profesorii școlii de la Herăstrău amintite mai sus, s-a numărat și Vlad Cîrnu-Munteanu, care, împreună cu agrochimistul Corneliu Roman, a elaborat trei monografii — despre solurile țării, despre cerealele și despre vinurile românești. Ecoul acestor lucrări, care au prezentat pentru întîia oară, în chip științific, principalele produse ale a- griculturii. a depășit fruntariile țării. Ele au figurat și au fost mult apreciate la Expoziția internațională de la Paris din 1900.Școala agricolă românească a dat istoriei științei personalități de seamă cum au fost agronomul enciclopedist George Maior, agronomul economist N. O. Popovici-Lupa, N. Filip, întemeietorul științei zootehnice românești, C. Sandu-Aldea, fondatorul științei românești a ameliorării plantelor, agrotehnicianul Marin Chirițescu-Arva și alții.In domeniul viticulturii G. Nicoleanu a publicat o Ampelografie. El a condus lucrările de replanta- re a viilor cu vițe altoite după distrugerile provocate de filoxeră în a doua jumătate a secolului trecut. V. Brezeanu, un alt viticultor distins a scris un bun tratat de viticultură.în domeniul pomiculturii Dumitru I. Stefănescu (1882—1926) a organizat pepinierele statului pentru producerea de material săditor și a publicat numeroase studii, monografii, articole etc.Medicina veterinară a avut reprezentanți de seama ca Ion Atanasiu care a adus contribuții însemnate la dezvoltarea fiziologiei pe plan mondial. El a demonstrat rolul leucocitelor în coagularea singelui, s-a afirmat în domeniul studierii energiei nervoase și altele. Paul Riegler a adus contribuții în domeniul microbiologiei și anatomiei patologice.Ion Ciurea s-a manifestat cu succes în domeniul helmintologiei și parazitologiei, studiind viermii trematozi și nematozi.I. D. Poenaru a demonstrat originea virotică a variolei porcine și a descoperit numeroase boli ale animalelor.în perioada în care și-au desfășurat activitatea acești eminenți oameni de știință, sfîrșitul veacului trecut și prima parte a veacului nostru, au apărut numeroase lucrări științifice de mare valoare care au determinat atit dezvoltarea cercetării, cît și a învățămîntului agricol. „Manual complet de agricultură" în 6 volume, de G. Maior, monografia „Caii" a lui N. Filip, „Agrologia" lui Chirițescu- Arva, lucrările de genetică și ameliorare ale lui Sandu-Aldea, sau cele economice ale lui Popqvici Lupa, rămîn ca puncte de reper importante pentru oricine vrea să studieze dezvoltarea anevoioasă dar pasionantă a științei agricole românești.

Pentru a face față, în măsura posibilului, cerințelor unor preocupări mai largi, au fost înființate Institutul de cercetări zootehnice, în 1926, prin strădania profesorului Gh. K. Constantinescu, și Institutul de cercetări agronomice, în 1928, prin strădania profesorului Gh. Ionescu-Sisești. Ambele aveau secții de diverse specialități și se sprijineau pe o rețea de stațiuni experimentale.Institutul de cercetări agronomice a obținut rezultate valoroase, care au îmbogățit patrimoniul științei. Pot fi amintite, în această ordine de idei, cercetările profesorului Gh. Ionescu-Sisești și ale colaboratorilor săi, privind caracterizarea principalelor tipuri de sol din România, stabilirea gradului lor de fertilitate și aplicarea diferențiată a îngrășămintelor, agrotehnica principalelor plante de cultură în diferite zone. Alte cercetări efectuate la acest institut de Traian Săvulescu au contribuit la cunoașterea biologiei și metodelor de combatere a unor boli care atacă principalele plante agricole.Institutul de cercetări agronomice a creat soiuri de grîu, porumb, sfeclă de zahăr, in, plante furajere etc., a introdus în agricultura țării — după verificarea lor experimentală —■ plante noi ca soia, orezul, iarba de Sudan și altele. Au fost stabilite caracterele principalelor soiuri de plante hor- tiviticole și medicinale, aria optimă de răspîndire și metodele culturale ale acestora.în institut s-au format numeroși cercetători care, ulterior, au adus o contribuție de seamă la creșterea prestigiului științei agricole românești.Institutul de cercetări zootehnice a obținut rezultate în ameliorarea roaselor de animale printre care crearea rasei de oi cu lină fină Merinosul de Pa- las, s-au îmbunătățit rasele de oi băștinașe, s-a ameliorat rasa d° porci Mangalița. S-au făcut de asemenea cercetări privind alimentația, stabilind valoarea nutritivă a furajelor, alcătuirea de rații pentru toate speciile de animale.. O dată cu intrarea țării pe un nou făgaș, oamenii de știință — vîrstnici și tineri — s-au angajat cu entuziasm în marea operă a construcției socialiste, la temelia căreia știința ocupă un loc de cea mai mare importanță. în timpul de față, uriașul pom al cercetării agricole, înflorește și rodește din plin.
Prof. dr. docent IRIMIE STAICU membru coresp. al Academiei Republicii Socialiste România

gîndul — 

sudoarea frunții
Nu mă refer în cele ce urmează la calitatea care, îndeobște, „se atribuie" sau mai exact se atribuia în exclusivitate creatorilor din supra-structură, talentul de orice substanță asociindu-se aproape obligatoriu cu gîndirea, ca un dar al zeilor, ca și cum smîngalirea a două linii strîmbe și două cuvinte bîlbîite insolent pe albul hîrtiei sau clămpănite la mașină ar și consemna un triumf și-o seînteie a minții omenești. Unele individualități „creatoare" își consumă chiar voltajul de gîndire ca și cum între ei și ceilalți s-ar întinde pustiul, sugestionîndu-se sau încercînd să sugestioneze pe cît mai mulți oameni cu putință că ei sînt singuri și numai gîndirea lor poate lumina complexitatea psihologlilor, a dilemelor, problemelor, conflictelor antagonice și neantagonice contemporane. Acest orgoliu demoniac împinge atît de departe aceste 

potire (care ard exclusiv pentru propria lor strălucire) îneît de cele mai multe ori tumul le înăbușă pină și ultima zvîrcolire de seînteie. Așa se face că oameni în toată firea la urma urmelor, unii de autentică personalitate, pot să-și închipuie că circuitul oamenilor bîjbîie în penumbră, dacă nu în întuneric de-a dreptul, nedescoperindu-le mirul geniului. Gîndirea la care mă refer aici nu are nici o contingență cu orgoliul insului cu stea în frunte ; ea se consumă anonim și de cele mai multe ori (sau întotdeauna) aproape legic este emanația unei colectivități ; mulțimile de oameni care-și dau mîna dintr-un capăt în altul al țării să rezolve problemele cele mai vitale ale existenței de la piinea noastră cea de toate zilele pînă la șarjele de oțel, florile înmiresmate și-ntr-un cuvînt tot ceea ce se cheamă : automatizare, mecanizare, chimie, cibernetică, izotopi radioactivi, germinație, fascicole de lumină stimulată, agrotehni

că, gîndire în muncă sau munca înnobilată de incandescența gîndirii, de la arcul de triumf care se înalță pe Argeș în sus, locomotivele Diesel săge- tînd arterele principale ale țării, pînă în cel mai îndepărtat colț de Bărăgan sau în Nordul Moldovei unde cresc, înfloresc și rodesc, acomodați la climă, smochinii lui moș Cristea de la Cucorani. Ne-am obișnuit într-atît ca această gindire omniprezentă ridicată la rang de necesitate națională, că ne jucăm în glumă schimbînd dictonul străbun : „Românul s-a născut poet" în „Romănul s-a născut tehnician". Nu-i mai puțin îndreptățit să spunem că „Țăranul român s-a născut agronom". Da ! Sîntem în epoca specializării, apar domenii noi în tehnică și știință și oaimenii noștri, foști anall'abeți și autodidacți care abea și-au schimbat îndeletnicirile străbune cu calcule integrale, s-au aliat cu electronica și automatica și le-au însușit temeinic și iată-le realizările: mașini, tractoare, creere electronice, prospecții și extracții petrolifere, linii de ciment, rafinării, fabrici de te miri ce și unde nici nu-ți trece prin minte și care, toate la un loc, și simplu, se cheamă gîndire românească. Gîndire prevestită anevoios și dramatic de minți neliniștite și iscoditoare ca Vlaicu, Vuia, sau meșterul Blîndu al lui Sado- veanu, cel cu filicipetu, gîndire care a dat naștere unei binecunoscute și peste hotare școli românești de știință agricolă și care face posibilă astăzi, în condițiile unei agriculturi socialiste, organizate și corelate perfect la interesele generale ale economiei naționale, ca un Institut de Cercetări Agricole, să coordoneze și să planifice munca a peste 40 de stațiuni experimentale, răspîndite în toate regiunile țării, obținînd experimental și sprijinind producția vegetală și animală cu datele cele mai noi și înaintate ale gîndirii umane. Hibridul simplu 301 de porumb (cel mai nou soi obținut la Fundulea) producînd între 4 și 5 mii kg boabe la hectar, neirigat, din „părinți români" presupune neapărat pe lingă pregătirea teoretică de specialitate, energie și efort, originalitate în gîndire și îndrăzneală. Intr-un alt capăt de țară, la Tul- cea, inginerul Nica, directorul trustului Gostat Tulcea Nord, îmi povestea entuziasmat astă toamnă descriindu-mi cu lux de amănunte istețimea de gîndire și dibăcia celor doi viticultori din trustul său, lipsiți total de pregătirea necesară „inventatorilor" care au creat însă o combină excelentă pentru prășit și lucrat viile în pantă, atît de ingenioasă și eficientă, adaptabilă la toate muncile, îneît a fost preluată de industria noastră producătoare de mașini și planificată să fie produsă în serie pentru nevoile tuturor zonelor deluroase din țară. Aș putea înșirui alte zeci de exemple, fapte și mișcări întregi de mase concludente în acest sens, dar spațiul tipografic fiind neîngăduitor, doresc în încheiere să revin la povestirea lui Mihail Sadoveanu : „Meșterul Blîndu", scrisă și apărută prin 1905—1906.într-o zi, pe stradă, prietenul povestitorului, Eugen Singurelu, căruia printre îndeletnicirile avocățești îi place mecanica, îl oprește foarte afectat pe autor și-i zice :„Ascultă-mă, dragă, am descoperit ceva cu totul deosebit.„Ce este ? Vreo problemă de mecanică ?„Nu, ceva mai de seamă, nici nu-ți închipui. Ascultă ! Uite, sub aparența mea liniștită, trebuie să știi că fierb. Sînt entuziasmat !„Dar ce este, frate? Nu cumva ai descoperit vreun perpetuum mobile ?„Nu ; nu te uita așa la mine că n-am înnebunit! îi strigă Singurelu. Am descoperit un om !... Am descoperit în sat la Boteni un țăran care se ocupă cu mecanica; un om simplu, fără cultură, care se necăjește cu probleme inginerești..."Meșterul Blîndu construia mori, descoperise fili
cipetu „și-n capul lui se zămislise un gînd mare" : o alcătuire de roți, speteze, planuri și pînze care „să calce aerul".„Acu eu m-am gîndit așa — își explică meșterul opera — că dacă roata bate cu aripile aerul, se poate ridica din locul ei, dacă s-ar învîrti tare. Pînzele acestea pe rînd calcă vîntul și se string. Dacă două roți legate s-ar învîrti, una într-o parte și alta în alta, și s-ar învîrti repede, trebuie să se înalțe, cum se înalță pasărea care fîlfîie. Eu m-am gîndit așa : că mașina trebuie să se suie drept în sus, ca ciocîrlia..."Și Sadoveanu încheie patetic povestirea, trans- formînd-o într-o acuzație și un protest dureros : „Multă vreme m-am gîndit la meșterul nostru necunoscut. Nu-1 pot uita. Parcă am păreri de rău și mustrări că și el și planul lui au rămas necu- noscuți în întunecimea unui sat, la poalele muntelui. Eu știu? Trebuie să fi fost ceva în capul mare al lui Năstase Blîndu, în ochii aceia înfrigurați, în omul acela urît și genial..."Ce-a fost, lumea a putut să ia cunoștință (și să-l primească în panteonul ei spiritual ca pe-un mag vestitor al unei noi gîndiri și sensibilități umane) pe un alt meșter, dintr-un sat de la poalele muntelui, din celălalt capăt de țară, care-a pornit desculț în lume, cu retina încărcată de esențe, de pietre, de porți și păsări și s-a întronat Paris, în orașul-lumină al lumii.

AL. I. GHILIA



cei de-o seama 

cu pămîntul

„Uniunile cooperativelor agricole au ca scop ridicarea 
nivelului de trai al membrilor cooperatori, pe calea întă
ririi economico-organizatorice a cooperativelor agricole, a 
dezvoltării intensive și multilaterale a agriculturii coope
ratiste în concordanță cu cerințele progresului întregii 
economii și ale îmbinării armonioase a intereselor țărănimi 
cu interesele generale ale țării."

(Din Proiectul de Statut al Uniunii Naționale, uniunilor 
regionale și uniunilor raionale ale cooperativelor agricole 
de producție din Republica Socialistă România).

dimitrie guști
— un iubitor al țărănimii —

In 1929, vara, la Drăguș, în regiunea Făgăraș. O echipă studențească, băieți și fete, lucra de cîtva timp în comună, pe specialități: unii răsfoiau hîr- tiile comunei, cît sînt de vechi (și Ardealul scotea documente străbune, cu peceți, scrise pe piele), alții cercetau starea social-economică, înregistrau folclorul, portul, obiceiurile, năravurile, îndeletnicirile, cîți au ajuns meșteșugari și „domni", spiritul gospodăresc și religios. Un veterinar avea în vedere vitele, un medic dibuia bolile, vaccina prunci, trimetea la spital cazurile mai grave. Alți echipieri săpau șanțuri și canale, dregeau garduri și podiști, construiau un cămin cultural, și așterneau cu pietriș o șosea, înlesneau o femeie sărmană, sprijineau un bătrîn. Mai erau aci un agronom, o maestră de gospodărie, și un absolvent al Oficiului național de educație fizică. In cursul săptămînii și duminica, se țineau conferințe și șezători. în toată această operă erau antrenați preotul și învățătorii, toți mai-marii obștei. Era o treabă neplătită, care răspundea în idealismul și entuziasmul tinerilor cărturari, cei mai mulți fii ai orașelor. Unii dintre ei vedeau pentru prima oară un bivol, o capră, o bibilică, o vatră țărănească. „Școala abstractă", cum o numea Ni- colae Iorga, da oarecare închipuiri de viață rurală, cu Rodica și „semănătorii veseli" ai lui Alecsandri, cu „prichiciul" și „motoceii" lui Creangă, cu dulcea „Viață la țară" a lui Duiliu Zamfirescu. „Ion" al lui Rebreanu apăruse abia de cîțiva ani. Printre grupele de cercetători, Profesorul Dimitrie Guști, îmbrăcat el însuși în halat alb ca un doctor, da peste tot lămuriri, sugestii, îndemnuri, punea întrebări țăranilor. Duminica după prînz, petrecerea satului, cu găteli solare și horă, în care se prindeau și băieții și domnișoarele cu studii înalte de la București. Și Profesorul, cel care pornise treaba asta de răscolire a satului, privind roatele costumelor albe licăritoare și nădejdea cu care tineretul Ardealului batea cu talpa tărîmul, avea ochii în rouă...Drăguș, Goicea Mare, Cuvejdia, Șanț... An de an, plecau la țară tot mai multe echipe și de aci Profesorului i-a venit în minte ideea de a crea Muzeul satului din București, sinteză a vieții și stilului nostru țărănesc și pentru care toată lumea de la noi și vizitatori de peste hotare au avut și au numai cuvinte de laudă. Se lucra și ziua și noaptea la punerea pe picioare a acestei vaste icoane a satului românesc, sub conducerea unor arhitecți și meșteri, între care și vrednicul Victor Ion Popa. Bîrnă cu bîrnă, stîlp cu stîlp, căprior cu căprior, toate cuiele, unele de lemn, trebuiau bătute la loc, totul îmbucat, realcătuit. Dimitrie Guști, agitat, atent Ia fiecare Iadă și la fiecare cană să nu se spargă rămînea pînă apunea luna tîrziu, ca și cînd acolo se ridica propria-i casă !Cercetările la sate duceau la niște rezultate senzaționale, vorbesc pentru cei care nu cunoșteau realitatea noastră țărănească. Prin 1936-37, la 30 de ani de cind în parcul fost Carol avusese loc cunoscuta expoziție a edenului național, Dimitrie Guști prezenta tot aci „Expoziția echipelor studențești la sate". A fost un act de mare cutezanță. Ceea ce arăta doctorul Ulieru în faimoasele sale însemnări luau acum cuvînt în chipul iadului. Țara Capitalei lua cunoștință de colibele în paiantă, învelite cu paie și coceni, date cu pămînt pe jos, amestecat cu baligă (ca să țină, să nu crape !). „Bolnavii atinși de tuberculoză locuiesc în aceeași odaie" • unde „dorm adesea cîte 7-8 persoane". în comuna Șanț, unde lucrările au fost conduse tot timpul de Profesorul Guști, „33 la sută din copii erau subali- mentați". în comuna Largu-Buzău, la 1584 locuitori, 260 aveau răni pe ei, erau bolnavi de scabie, iar 161 tușeau, bolnavi de atac. La Stănești-Muscel, din 1687 trupuri de oameni, 271 erau roase de sifilis, iar 41 arse de pelagră ! în regiunile paludice, pe ori unde curgea un rlu, oamenii erau cutremurați de friguri. Babele încercau să tămăduie oftica cu carne descîntată, de cîine, iar sifilisul cu gîndacii frasinului ! Erau expuse pe pereți fusele cu care sfintele moașe empirice le „tratau" pe femei, ca „să lepede" pruncii ! Tragice fotografii arătau pe bieții sugaci cu cîte un ochi scos de criminalele fuse, ori cu bărbița, buzele și ochii năpădiți de purulențele sifilitice moștenite de la părinți, ei înșiși cu nasul mîncat, cu chipul ca o scorbură ! Se dau cifrele secerării copiilor (gîlci, pojar, fălcariță, tetanos, subnutriție, maladii moștenite), ținîndu-se la 20 la sută, în sate mai avute chiar, și urcînd pînă la 35,5 la sută. „Se constată o lipsă totală a măsurilor de combatere". „Fără școli, fără spitale, fără șosele, fără băi, trăind în ignoranță" etc. etc. într-un sat, Guști constatase că din 800 de elevi înscriși, numai 200 urmau la carte. In cartierul Floreasca, din București care se împodobea atunci în cartiere de piatră, în stil umbros, arab, profesorul găsise peste 700 de copii „petrecîndu-și timpul in noroi și pulbere, neavînd absolut nici o asistență, nici măcar pe cea familiară". Hrana multor și multor săteni: mămăliga cu ceapă, adăpat cu poșircă ! (Și prin satul meu trecea butoiul munteanului : „Hai la poșircă, poșircă"...) Apoi gușile cît desaga, „surpăturile" și cunoscutul „dor la inimă", urmări și acestea ale atîtor ridicături, toamna, pe moșiile boierești. Toți schilozii, toți betegii războaielor ori ai tragediilor de muncă ; apoi judecățile și omorurile pentru o brazdă de țarină... în satul Bogați — Dîmbovița, unde se făcuse o împroprietărire în... 1864, din 1072 gospodării, 114 stăpîneau cîte 0,15 ha (chiar „bogați" !) 188 cîte 1 ha, în schimb 16 gospodării cîte 10—20 ha și 3 cîte 20—50 ha. Interesant: regiunile de cîmpie aveau cel mai ridicat procent de gospodării fără nici un strop de pămînt (0,hal. Primul plug de fier era adus într-un sat, în 1936, de o echipă studențească. (Toate acestea, din lucrarea „60 sate românești"). Singura podoabă a a- cestor sate : salcîmii și duzii...Dimitrie Guști era în fond un cărturar și un gînditor. Caragiale vorbește în „Corespondența" lui despre tînărul doctorand de la Berlin, Dimitrie Guști. El studia acolo, în primul deceniu al veacului, cu Paulsen, P. Barth, Tonnriers Wundt, ș.a. probleme de filozofie, sociologie, statistică și drept. Intr-o teză de doctorat și în alte lucrări din vremea aceea, el își conturează o concepție, pe baze eclectice in care, încercînd să unească unele aspecte idealiste ale voluntarismului, cu elemente specifice pozitivismului, se putea crede că sociologia în general își află un drum nou, propriu. Abia în 1918, în atmosfera atîtor frămîntări de după război și mai ales după zguduirile cu care venise Marele Octombrie, cînd Gu.-ti înființează „Asociația pentru studiul’ și reforma socială în România", aceste vederi ale sale încep să prindă corp. „Necesitatea refacerii, pe alte temelii, a vieții sociale în România", „educația socială a maselor", „cunoașterea exactă, științifică, a realității sociale", fiecare să muncească in terenul „în care se pricepe", „realizarea unui maximum de pace și dreptate socială", „dispariția hotarelor astăzi tranșante dintre bogat și sărac", „un trai mai demn și — conștient", „ideea personalității ca cel maT înalt scop al vieții sociale", „acordul sintetic între realitate, idei și ideal" — și atingerea acestora „pe calea etică" (concept, acesta din urmă, rămas de la sociologii germani, cu Gustav Schmol- ler în frunte, iar ideea „reformei pe calea edu

cației", de la francezul Le Play și urmașii a- cestuia). ,E cunoscută vorba lui Marx despre „mizeria filozofiei", care explică, dar nu îndreaptă nimic. Sociologia, mai nouă decît filozofia, n-a reușit, multă vreme precum se știe, să se constituie ca știință. Cu termeni grecești sau fără, s-au închegat atîteă sisteme, ele, ca și filozofii și gramaticii, au desfășurat, războindu-se, o dialectică subtilă și, pînă la Marx, parcă tot din romane ne făceam o idee despre starea anumitor societăți. (Balzac își spunea sieși Doctor în științele sociale). Dimitrie Guști a ajuns și el pînă la sfîrșit la convingerea că sociologia trebuie coborîtă din metafizică și pusă în rosturile ei adevărate : cercetarea pe concret a realităților sociale. Concepția aceasta, începind cu Durkheim și elevii săi, era cunoscută în Franța. Așijderi în Japonia și America gîndirii pragmatice. Și metoda cercetării monografice (meșteșugurile) o cunoștea Guști tot din Germania tinerețelor sale (List și Biicher) Le Play întocmise și el 300 de monografii. Eminența profesorului român asupra celorlalți e că, încă din 1925, formulase o concepție limpede în legătură cu cercetarea sociologică și, cu o metodologie proprie, riguroasă, pornise la fapte. Dintre români, cunoscuse monografiile lui Ion Ionescu de la Brad, Victor Păcală, Ioachim și alți mulți. Nu trebuie să pierdem din vedere narodnicismul, iorghismul. poporanismul și haretis- mul din epocă. Starea cu totul îngrijorătoare în care se descoperea țărănimea, a dus apoi la „Știința națiunii" și mai ales la crearea, în 1939, a „Serviciului Social", operă de mai adînc și mai larg contact al tineretului studios cu satele.„Școala de la București" s-a impus cercurilor sociologice din occident. în Cehoslovacia, metoda a fost aplicată întocmai. Lucrări de-ale profesorului Guști au fost traduse în franceză și engleză. Cooptat la o catedră la New-York, după o călătorie în Statele Unite, el punea pe acolo la cale un „Institut social al Națiunilor", poate chiar sub preșidenția sa. în țară, unde s-a întors, propusese, președinte al Academiei fiind, crearea unui Institut național de cercetare științifică. De curînd, două lucrări aduc în discuție personalitatea interesantă, pe cît de contradictorie a acestui om. Prima, un valoros studiu critic al lui Ovidiu Bădina, în care, recu- noscîndu-i-se meritele de netăgăduit, se arată erorile și sinuozitățile sociologului de funcție mai ales empirică. A doua carte adună în cîteva sute de pagini „Scrieri alese" din opera sa.Dimitrie Guști, așa cum era, era un om bun, foarte bun, cald, generos, copilăros1 chiar. A creat o vatră sociologică, a dat la iveală discipoli, și-a iubit țara, căreia-i făcea orunde cinste — și pe oameni. Intr-o lume nepăsătoare de ce ardea , jos, el, omul de știință, animatorul și organizatorul neîntrecut, a fost și-un cetățean !
N. CREVEDIA

casa țărănească

de azi
în condițiile grele ale vieții din trecut, poporul nostru a acordat cea mai mare atenție modului de a construi și împodobi locuința și construcțiile anexe de tot felul.Cu muncă grea și îndelungată, cu materiale din natura înconjurătoare, lemn, piatră, pămînt, etc. — cu unelte rudimentare făurite de ei însăși meșterii țărani au realizat nenumărate opere de artă arhitecturală ale căror forme armonioase și originale sînt uneori uimitoare.Ele constituie un patrimoniu artistic național de o mare importanță care trebuie cunoscut, analizat și valorificat ca sursă de inspirație pentru noile proiecte...Mai întîi trebuie remarcată marea diversitate a formelor arhitectonice în legătură cu structura terenului, cu natura materialelor, cu obișnuința și concepția tradițională a meșterilor constructori autohtoni, cu ecourile unor influențe survenite în decursul vieții istorice, etc.Tipologia construcțiilor populare de tot felul și a locuinței în deosebi prezintă o mare diferențiere de forme, de stil într-o remarcabilă bogăție zonală și regională... Sînt caracteristice pentru toate zonele de cîmpie întinsă și pe valea Dunării în deosebi casele joase cu acoperișul plat și planul care se extinde în suprafață mai aproape de pămînt. Domină dezvoltarea în înălțime în zonele de coline și de 

țăranii și soarele
Soarele avea pe el o pată, de aceea oamenii puleau să-I privească.
Se îndoiau greu din șale și-l priveau drept în ochiul lui mare, 
Mai mare ca al lui Dumnezeu de pe cupola bisericii din sat.
Soarele avea pe el o pată, și-ncremenise pe bolta cerului 
Pentru ca batozele să poată rumega alene timpul și grînele.
Soarele se ascundea după o pată neagră, imaginară,
Ca să poată privi pe pămint.
în mijlocul ariei, în jurul batozelor oamenii cu figuri de părinți bizantini,
Ori dolofani ca-n picturile lui Ieronimus Bosch
Străluceau scăldați în sudoare, într.o luminozitate de miracol.
Furcile străluceau spălate în aurul griului, ca săbiile domnești,
Mîinile bătătorite, mîinile fără inele, străluceau ca ale sfinților din'legende, 
Dinții albi ca de sidef, ai oamenilor, străluceau prin praful năclăit pe sudoarea 

fețelor aspre, 
în căldura toridă, sub norul imens de praf al batozelor 
Oamenii cu fețe brăzdate, cu cămeși putrede de sudoare, 
cu pantalonii peticiți că nu mergeau la nuntă ori la biserică
Străluceau și se priveau ochi în ochi cu soarele.
Ei nu s.ascundeau după pete; ochii lor ageri,
Iradiind lumini de mii de ani, priveau cu inîndrie soarele-n față
Și fiindcă soarele nu mai avea pete
Asistam cutremurat la marea lor izbîndă.

munte —- adeseori pe două nivele chiai’ atunci'cînd sînt realizate la proporții mai reduse. Deobicei catul de jos este zidit din piatră și cel de sus clădit din birne rotunde sau cioplite.— în lemn de fag, stejar sau brad. Acoperișurile foarte înalte din paie sau șindrilă în trecut aveau pante repezi care ajută la sPurgerct». rapidti a aphi de ploi și. tapezi, deci la conservarea mai îndelungată a materialelor folosite. Ansamblul arhitectonic capătă astfel un stil cu totul caracteristic și original, impresionat'prin zvelteță, eleganță și monumentalitate.Decorul prezintă și el variații ca stil, tehnică și compoziție în legătură cu variațiile zonale și regionale ale construcțiilor specifice. Predomină culorile în roșu, albastru, gri, negru, etc. la decorul caselor din zonele de cîmpie și se dezvoltă mult arta decorativă în lemn la stîlpi, fruntare, streșini, ba

lustrade. porți cu arcade, etc. pretutindeni unde acest material are un rol în construcții și mai cu deosebire în zonele de coline unde el predomină. Cea mai mare bogăție decorativă în lemn o oferă cercetătorului meșterii constructori țărani din regiunile Oltenia și Maramureș.Condițiile superioare ale vieții satelor coopera- tivizate asigurate prin transformările'revoluționare din perioada construirii socialismului în România — cu mari progrese materiale,'sociale și culturale de importanță istorică — se reflectă ^direct, evident și concludent în înfățișarea satelor de azi, în sistematizarea înfățișării lor generale, în care au apărut numeroase edificii noi de interes-economic, social, sanitar, administrativ și cultural-și în sutele de mii de case noi țărănești.In aceste case noi, spațioase și'luminoase, în zidărie trainică cu plan' amplu și cuprinzător, cu 4—6 camere de locuit, meșterii'populari au preluat și exprimat într-o concepție nouă, forme arhitectonice și valori artistice realizate de antecesorii lor. In cîmpia Bărăganului la Hotarele — raionul Oltenița, în colinele regiunii Argeș, la Budești.și Le- rești — R. Vîlcea și cele din Oltenia, la Țicleni raionul Gilort și Cărbunești — sat, raionul Tg. Căr- hunești ; în satele Șerbănești- Liești» Umbrărești. Lungociu, Răstoaca de pe valea Șiretului și mai departe spre Focșani în regiunea Galați; Ia Borca și Stejarul din regiunea Bacău; în Valea Chioaru- lui și Bucium — din regiunea Bacău, la Belinț în Banat și la Florești — Năsăud din regiunea Cluj — pretutindeni unde ne deplasăm astăzi înregistrăm o arhitectură nouă, originală, cu proporții monumentale și o strălucire veselă, exuberantă realizată printr-o remarcabilă bogăție decorativă exprimată mai ales printr-o mare diversitate în combinarea motivelor șl culorilor.Pretutindeni însă remarcăm legătura directă cu elementele tradițiilor artistice populare și acolo unde creațiile artistice din trecut au avut o înfățișare originală în forme și însușiri estetice remarcabile — meșterii populari de azi au preluat acele valori pe care le regăsim în planul amplificat, în

I. D. BĂLAN 

concepția arhitectonică, în stilul construcțiilor, în arta decorului. Stilul lor arhitectural este diferit in legătură cu mediul natural, cu formele tradiției locale și cu fantezia meșterilor constructori populari. Ele constituie exemple de rezolvare artistică în domeniul arhitecturii populare de azi demne să fie luate în considerare și studiate cu atenție de arhitecți i proiectanți.In interiorul tuturor acestor locuințe înzestrate cu elementele civilizației moderne urbane — cu lumină electrică, radio, televizor, mașină de spălat etc., formele tradiției artistice regionale și locale sînt exprimate și integrate într-o armonie nouă prin frumusețea țesăturilor de uz și a celor decorative de tot felul : ștergare, velințe, macaturi, scoarțe și covoare, fețe de perne și de masă, etc. în care talentul și măiestria femeilor contribuie la 

realizarea unui aspect vesel și incîntător. Acurateța și rînduiala mediului din jur- cu arbuști decorativi, pomi fructiferi și cu multe flori, contribuie la întregirea unui spectacol plăcut și odihnitor.
GH. FOCȘAdirectorul Muzeului Satului

călătorie

de-o zi
Nu știu cînd a trecut ziua alergind de la o cooperativă de producție la alta. Prin fața ochilor noștri s-au perindat sate de oameni, ogoare gospodărite. O antenă de radio subțire și delicată ca o tilincă crescuse dimineață, din pămîntul celor două Jucuri someșene. Scruta începutul acesta de zi ca un ochi roșu de bivol. în aburul lăptos se adunase herghelia, această nouă și tînără herghelie a Stațiunii de cercetări zootehnice. Caii roibi, negri și suri năluceau chemați de lumină. Pireu, inginerul-agronom ne făcu semn să coborim. Veterinarul- apoi președintele sfatului raional, tovarășul Paraschiv Bă- roiu, un medic psihiatru (se prezentase scurt : Sandu) în drum spre spitalul din Borșa au fost primii care au ieșit din mașină. Instructorul regional de partid, tovarășul Gheorghe Abrudan și cu mine coborîrăm prin spate.Aerul era tare. Herghelia nu se vedea. Auzirăm doar tropotul ei venind de departe, lunecînd pînă departe. în vale, acompaniament de gordună, auzeam respirația astmatică a locomotivelor. Vagoanele șerpuiau modelîndu-se după endoreica vale a Someșului. Nu știu cînd a trecut ziua alergînd de la o cooperativă la alta, din Vultureni la Panticeu, apoi la Borșa, cu o abatere din drum la gospodarii de pe Valea Gădălinului și într-un tîrziu, dincolo, pe celălalt mal laDăbîca- pe valea Lunii. Dăbîcanli au renumele unor oameni cu un caracter particular, sînt aprigi, dîrzi, proverbial de cinstiți. La ei cu- vîntul dat e sfînt. De fapt vorbesc puțin, iar piinea o scot dintr-un pămînt neprielnic care se cere mereu îngrășat. (,-Cooperativele din raion au primit' anul trecut peste 20 000 tone de îngrășăminte chimice, spune inginerul Pireu. Față de 5 000 cîte primiseră anul trecut..."). Satul Dăbîca are o istorie lungă, e vechea așezare a lui Gelu Românul, voe- vodul răpus pe Valea Căpușului. își apărase țara cu ape limpezi și bogății și frumuseți neîntîlnite încă de Tuhutum, cum scrie cronica lui Anonymus — Gesta Hungarorum ; despre frumusețile astea i-a vorbit lui Tuhutum omul său de încredere, trimis iscoadă în țara lui Gelu. Cu doi ani în urmă în aceste locuri s-a deschis un șantier arheologic.<Rusu, președintele cooperativei agricole de producție Dăbîca — Luna de Jos, poartă haine de dimie. Pe umărul drept îi atîrnă un porthart burdușit cu hîrțoage în care nu se prea încurcă. Cu plaivazul mai face cîte-un semn pe cîte-o hîrtie. Are o față triunghiulară, sprîncenele deschise întrebător, alcătuind baza triunghiului ; două cute adinei p.lecînd dinspre nări. încadrează gura (amintește-ți de Sartre, fotografiat cu pipă — notasem în carnet, negăsind altceva la îndemînă). Președintele a inițiat specializarea în sectorul zootehnic. 25 de familii, părinți și copii, s-au pregătit astfel și inginerul Pireu spunea că făcuseră o treabă bună. Dă- bîcanii sînt pomicultori renumiți- obținuseră o recoltă mare de fructe. în primăvara trecută școlarizaseră 176 de altoitori pentru vița de vie — 110 bărbați și, neobișnuit. 60 de femei. Au pus pe roate o pepinieră■ pentru viță de vie, din care au obținut 2 milioane și jumătate altoituri. Au îngropat 90 000 de butași din soiul Regina viilor, în care își pun mari speranțe. „Au făcut investiții deosebite în pomicultură. dar ce altceva se poate face pe aceste dealuri" —- îmi spuse Pireu. Dincolo, peste apă, la Gădălin, președintele Ion Sfeșnic, introdusese retribuția suplimentară. Ca înfățișare e diametral opus iui Rusu de la Dăbîca. E un bărbat gros, cu părul tuns miriște. Gădălinenii plantaseră și ei în primăvară 61 de hectare cu viță de vie și 101 hectare cu pomi fructiferi. Obținuseră și ei mari producții de lapte. Văzusem toate acestea și multe altele, alergind de la o gospodărie la alta. Inginerul Pireu 

era ocupat cu planurile de producție ale cooperativelor. Se discutase Ia Suad și la Borșa și în alte comune despre soiuri de porumb de mare productivitate a căror cultivare trebuia extinsă. întîlnîsem pe drum pe inginerul loan Popa, președintele cooperativei din Suad (scund, negricios, elegant, față arsă de soare și brăbie despicată; o cămașă albastră îi luminează puternic figura). în 1965 cei din Suad primiseră 36 de tone de îngrășăminte și președintele socotea că i-ar mai trebui. Pireu nota în carnetul său și spunea : „Nu ești mulțumit, nu ; dacă ai fi primit numai 10 tone, cum am hotărît la început, ce-ai fi făcut?".Maria Pop, inginer zootehnic la C.A.P. Borșa demonstrează, cu numărul de vite, puterea economică în creștere a cooperativei. Culturile de spar- cetă, cele 283 hectare de trifoi, conveierul verde — 50 hectare și altele, le obținuse pentru sectorul zootehnic. înțelesesem bine — milita pentru îngră- șarea naturală a solului și pentru furajarea diferențiată a animalelor. „Da, da, retribuție după producție, vom introduce sistemul acesta", spunea inginera. Și rochia galbenă rămase în urmă- o dată cu chipul ei colțuros, cu vorba ei ușor împiedecată...In mașină reluarăm discuția. Discutam aprins- unii dintre noi poate puțin patetic, era o discuție care-1 făcuse pe doctorul Sandu să-și amîne cobo- rirea pentru mai tîrziu, și astfel trecusem de locul unde hotărîse să oprim mașina. La rugămintea noastră, ne însoți mai tot drumul. Acum stătea în dreapta și-l puteam privi din față. Nu era prea arătos. Slab, cu mîini mici, delicate și nervoase, cu un început de chelie. îl ascultam cu atenție, vorbea iute, cu asocieri surprinzătoare.— V-am mai spus, tovarăși, n-am sărit prea departe, sînt așchie din trunchiul lor, al țăranilor. Deși sînt medic, o dată cu primăvara- în mine se trezește dorul de pămînt. Simt mirosul pămîntului crud. De asta am și ales satul drept locul unde practic medicina...Nu puteam înțelege la ce spune toate acestea. Veterinarul îl zgîndărea, ceilalți glumeau și ei. Doctorul însă era hotărît să continue, se vede, trăia o criză din acelea de primăvară, cum spuneam. Pireu, care-1 cunoștea mai bine, îmi șopti să fiu atent.— Am fost, nu de mult, prin satele părinților mei, spunea doctorul. Și mi se pare că am moștenit de la bunâ-meu, Gheorghe, instinctul de a prevesti timpul. O să plouă curînd. Ei, agronomule, poate nu știi: am mînă bună, răsadurile se prind sută la sută, dacă le-ngrop eu.— Dacă au condiții bune, doctore, spuse Pireu timid.— Și dacă le pun eu cu mîna mea. E un dar ăsta. Degetele mele păstrează îndemînarea moșilor mei la altoitul viței de vie. Toate altoiurile mele s-au legat și le fac de cînd mă știu. Port în mine darul acesta. Și apoi, pentru mine, nici un spectacol nu este mai fascinant ca semănatul, primăvara. Și asta e ceva. Nu arn știința dumitale, agronomule, dar o simt, o am undeva în mine. Și pentru dumneata, veterinarule : știu să caut dinții armăsarului. Și să-1 călăresc, cum mă vezi, pînă departe, pînă ce înoată în spuma lui și din înrăit cum este, știu să-1 fac să-și apropie buzele de părul meu. Nu, nu vă uitați că-i rar... Așa-s medicii. Unii, vreau să zic. Cu părul rar, spuse el înveselit.— Și cam lăudăroși, rosti incet președintele Sfatului raional.— E-adevărat. Seamăn cu moșu-meu bun, Gheorghe, în privința asta. Numai că el era înalt, avea o mustață albă, tunsă pe oală, o mustață care mirosea a mere creteștî. Așa mi-1 amintesc. Și părul îl avea alb, alb. Și des. își ridicase casa la rădăcina unui deal. De-acolo privea răbdător la întregul sat. Și mai cu seamă la vecinul său, unul Zmău, cu care împărțea în fiecare an. de cîteva ori, sudălmi cu nemiluita. Pentru un metru de pămînt din locul de casă, se înjurau — Zmău zicea că-i al lui, pînă-n gorunul de la poartă, moșu-meu bun, Gheorghe, că ar fi al dumisale, pînă după trunchiul gros al gorunului....11 feciori a avut. N-au trăit toți. Și mă gîndeot astăzi — dureros, dar adevărat — spunea doctor-, — că au făcut bine frații aceștia hotărîndu-se să moară. Pentru că s-au învrăjbit cumplit toată viața lor pentru cele cîteva hectare de pămînt. pentru via aceea care a trecut dintr-o mînă-n alta- după hotărîseră judecățile fără de sfîrșit. rămase după bună-meu Gheorghe. Dincolo. în celălalt neam, în partea mamei- zicea doctorul, clanul era și el numeros. în fruntea lui se afla bună-meu Lisandru. Avusese o gospodărie înfloritoare. Și vie. Casa și-o ridicase pe deal. Neamul lui era puternic, luase o fată din Păuni, lipindu-și o bună parte din pămînt. A avut copii mulți, vreo 13, pînă într-o zi de toamnă, o zi cernită, așa trebuie să fi fost, așa îmi povestise mama mea. In ziua aceea se adunaseră în casă, toată familia, la foc. Cel mai mic dintre copii, Dumitru, a adus în casă o grenadă găsită în cîmp. A izbit-o cu ciocanul cînd bună-mea întorcea lipia în cenușa cuptorului. Au murit atunci șase din ei. Și lui bună-mea tot de-acolo i s-a tras moartea. Casa lui bună-meu a ars pînă în temelie prin 1949- nu se știe din ce cauză, în ea locuia unchiul meu, pietrarul, cel cu grenada. Faptul e acesta : de o parte și de alta au mocnit uri și patimi. Văd trăsăturile acestor două neamuri în mine, la verii mei. De pildă, vară-mea, e înnebunită după aur. Strînge. Pentru ea nimic n-are preț în afară de aur, de bani. E bolnavă de lăcomie, e nevropată, i-am spus asta, am asigurat-o că-i fac loc la noi în spital, să se trateze. Da, pînă aici se întind patimile, bolile acelea sufletești care au stat la baza acelei „chestiuni țărănești" de odinioară. Aș cere socoteală, sînt psihiatru și am acest drept, pentru toate aceste tare înfipte adine în conștiința oamenilor, în viața lor, cu prelungiri pînă în zilele noastre. Aș cere socoteală, i-aș pune să ne despăgubească, spunea doctorul. (Aici mi se păru patetic sau poate puțin băut). Da, i-aș pune să plătească, dacă aș putea prinde de gît istoria și să dau cu ea de pămînt...Am înțeles cu toții că numai cooperativizarea putea să rezolve sau să vindece aceste diformări sufletești despre care vorbise psihiatrul. Și desco- perirăm în noi, la rudele noastre, cel puțin așa am procedat eu, și după cum mi-au mărturisit, ceilalți făcuseră la fel — bolile acestea sufletești sădite în veacuri de nedreptate socială.Nu știu cînd a trecut ziua-alergînd de la o cooperativă la alta. Nu știu cînd au trecut zilele acelea pline, îndesate de oboseală. Acum înserarea se revărsa pe prunduri și pe lunca întinsă. Luneca pînă la repezișuri de apă, unde pînda mrenii se numește încremenire. în clipele acele auzirăm încă o dată galopul hergheliei. Aerul era încărcat de respirația și tremurul cailor. Linia dealului se prelungea, tăind în arama asfințitului silueta murgă a ghidranului-armăsar. Statuia stăpînului herghelie- adulmecînd- fusese turnată în arama cea mai pură- era proaspătă, neatinsă de cocleala verzuie a timpului. Statuia pieri. Ghidranul se făcu nevăzut. Herghelia îl urma într-o mișcare largă. Caii învăluiau orizontul- voind -a-1 aduna în țarcul de la I.C.Z.-JucEram acum musafirii instructorului regional de partid, tovarășul Gheorghe Abrudan. Tăiam slană și pită, fiecare cu brișcă lui, după vechiul ritual al ardeleanului. Mușcam din ceapa dulce și albă de apă și discutam....Bătăile multe ale ceasului mare de la biserica armenească năvălesc în camera instructorului regional de partid. Cu gestul lui nerăbdător, mereu în căutarea cuiva, veterinarul trase perdeaua. Priveam în piața din centrul orașului, la rondoul micului scuar din fața blocului. Aștepta desigur o statuie ecvestră, îmi spuneam, ințelegînd astfel de ce este atît de goală întinderea. Biroul Comitetului regional Cluj al Partidului Comunist Român hotărîse în ianuarie să ridice în orașul Gherla, cinstind astfel memoria lui Gelu Românul, o lucrare plastică monumentală.
ROMULUS ZAHARIA



pictorul a. demian

Am publicat încă acum vreo patruzeci de ani un- articoF îniîmpinînd debutul în arta, al pe atunci foarte tînârului A. Demian, care împodobea cu ilustrații o revistă de literatură ce apărea în Ardeal. Era pe vremea cînd scrisul meu nemulțumea pe așa-zișii critici de artă care se mărgineau să declare că pictura lui Luchian e păstoasă, și sculptura lui Brâncuși. un fel de cubism din care dumnealor în chip didactic nu înfeleg boacă — menirea lor fiind să oprească pe loc orice manifestare de cultură care îi depășea. Nu îmi e rușine că și atunci, cu însuflețire fierbinte, am închinat pagini de entuziasm pentru creația în care acești doi mari năpăstuiți ai acelui timp au ilustrat arta — și tot în acele îndepărtate vremuri îmi însemnam cîteva gînduri însuflețite pentru icoana pe sticlă — pentru vechea gravură în lemn și covoarele țăranilor noștri, —ducînd polemici împotriva afacerilor care acaparau pictura bisericească pe șablon de Beli- zarie iar artele decorative pe pirogravură Bru-

mărescu. Cu o muncă în care bicisnicele împotriviri l-au întîmpinat incontinuu, pe atunci Demian a urmat să continue mai departe înfăptuiri ignorate de consacratorii oficiali din acea vreme dăruind frumusefe nouă pe linia marilor tradiții, li aparțin neexpropriate cîteva hectare de pictură în frescă autentică la catedrala din Timișoara și la biserica din Lugoj — Caransebeș — pe țărmul Mării Negre și în Franța (Mezeriat).E cel dintîi și a rămas unicul în portretele de copii de la expozifii de odinioară, Tonitza mărturisind că i-a învățat gingășia ; era prețuit cu dragoste de generația lui Pallady, Ressu și Ste- riadi.Demian a fost succesiv ucenicul lui Maurice Denis și al sculptorului Bourdelle la Paris în ani grei de muncă, iar dacă țara noastră nu se mîn- drește astăzi cu monumente cioplite de acest foarte nou artist, vina e a unei ignorante critici oficioase, care a neglijat în trecut posibilitățile lui unice de măiestrie.Activitatea lui covîrșitoare a găsit adeziuni sufletești în lumea scriitoricească, unde a împodobit o ediție a romanului Baltagul de Sadoveanu, poeziile populare române traduse în germană de A. Sperber, succesul acestei prezențe contribuind la întregirea interpretării intelectuale în paralelă cu tălmăcirea.Talentul lui s-a dovedit și în grafica prin care a împodobit în englezește, rusește, franțuzește și nemțește marea ediție Creangă, iar în limba românească poeziile lui Blaga, Vlaicu Bîrna și Radu Boureanu. Personal îi port recunoștință pentru virtuozitatea cu care a întregit atmosfera poetică în spiritul de rafinată artă populară cu variații

• Am fost martor la 
bucuria pe care a trăit-o 
marele povestitor Mihail 
Sadoveanu, deschizînd 
cartea lui, baltagul, în 
tălmăcire străină. „Da, 
acest Demian a văzut 
cu ochii mei tara".

• E tot atit de emoționantă însemnarea găsită în hîrtiile poetului 
Blaga — „Doresc ver
surile și teatrul meu să 
fie ilustrate de Demian 
— numai el știe să de
seneze".

• In 1937 decorează 
pavilionul României la 
expozifia internațională 
din Paris, obfinind Me
dalia de aur.

• In 1938 decorează 
parfial pavilionul Româ
niei la New York.

• Portretele sale de 
copii s-au bucurat de o 
largă recunoaștere fi
ind menționate și in 
marea „Enciclopedie ita
liană (Ramiro Ortiz). 
„Talentul lui e neaca
demic".

• In anii noștri, el a 
fost distins cu ordine și 
medalii.

tipice de la caz la caz în tălmăcirea vastă a volumelor de la „Baladele slave" (Bălinii) la ..Poveștile în versuri" de Pușkin și la marea epopee „Cîntecul Nibelungilor". Scrisori venite din străinătate de la muzee, biblioteci și intelectuali dovedesc îndestul că Demian a înaintat pe drumul adevăratei arte, drept care nu o dată, și marele Henri Barbusse, în revista progresistă Clarte, îi reproducea vigneteleAm recapitulat această scurtă biografie de succese care în cariera unei personalități excepționale precumpănesc. Și sărbătorim alături de publicul rompn prezența sa artistică la nobila comemorare a marelui cărturar martir, Nicolae lorga, prin cele cinci decoruri ale poemului dramatic „Doamna lui Eremia" pe care abia acum îl dovedește a fi un succes, reprezentarea la Teatrul Național. Demian a creat acestui spectacol de artă o cortină de antracte prin care leagă simbolic și subliniază sufletul Moldovei din epoca de pe urma căreia ne sînt rămase cele mai mărețe capodopere de artă bizantină de o valoare mondială — mînăstirile din Bucovina și nordul Moldovei.Cît de neprețuită este realizarea lui Demian o vom arăta altă dată în amănunte pregnante, dar lecția demonstrativă a realizării depășește scenografia și își afirmă generoasa înfăptuire deschizînd drumuri noi în artă O asemenea de- săvîrșire o vedem cu posibilități de transpunere într-o tapiserie la palatul Brîncovenesc din Mo- goșoaia sau în arhondaricul (sala de primire) unuia din monumentele istorice pe care guvernul de azi ca o pioasă grijă le restaurează.
ADRIAN MANIU

discuții

. înflorirea națiunii socialiste și a culturii ei așază pe primul plan al preocupărilor probleme importante. Analiza specificului național al culturii impune, între altele, un studiu atent nu numai al limbii naționale, dar și al limbaj urilor artistice. A- cestea, asemenea unui tipar, păstrează structuri emoționale și ati- tudinale, tipuri de sensibilitate și viziune asupra lumii, un univers de accente și valori, care exprimă specificul național al culturii mai nemijlocit și mai statornic decît limbajul abstract, informativ.Alături de procedeele descriptive- empirice, în analiza lingvistică — a limbii naturale sau a limbajelor artei — s-au introdus metode și tehnici mai exacte: statistica lingvistică, stilistica structurală, prozo- cfii matematică, analiza informațională etc. De aceea, ni se pare întemeiată cerința de a include analiză. semiotică (bazată pe teoria generală a semnelor lingvistice) în sistemul metodelor esteticii științifice. în sprijinul acestui punct de vedere am căutat să aducem argumente în studiul, Semiotica și 
estetica („Viața românească", nr. 12/1965). De acest studiu se ocupă, ne un spațiu larg, Marian Popa, au- ul articolului intitulat Critica 
noastră și fenomenul literar străin („Luceafărul" din 12 februarie a.c.). Autorul își propune să judece „procesul de situare față de fenomenul cultural și teoretic mondial", denun- țînd „eorri și exagerări", condam- nînd ceea ce reprezintă după părerea mea un punct, de vedere nou, ceea, ce aparține de domeniul adevărurilor confirmate în știință. Autorul articolului amintit prezintă încercarea noastră drept „preluare mecanică" a semioticii. Se poate omite citarea, dar nu și citirea concluziei studiului nostru, care este clară în această privință. Reprezentanții esteticii semiotice greșesc — se- arată acolo — fiindcă ei „au transformat în mod direct semiotica — știință formală — dintr-o meto
dă de analiză a fenomenului estetic într-o teorie estetică" (p. 159). Așadar, se afirmă limpede că analiza semiotică trebuie introdusă în siste
mul de metode al esteticii, dar se respinge hotărît tentativa de a atribui semioticii rolul de fundament. teoretic și metodologic al acestei discipline, întrucît această funcție îi revine materialismului dialectic și istoric (p. 149). Spre a ne delimita critic față de poziția lui Morris Langer ș.a., am propus o ipoteză, prezentată sub forma unei scheme operaționale a procesului de comunicare artistică (și nu a operei de artă, cum „Seduce" autorul articolului amintit), care precizează limitele în cadru1 cărora propunem folosirea metodei semiotice : analiza limbajului artistic.Pe lingă cele amintite, metoda folosită de autorul articolului se caracterizează și prin trunchierea unor citate și denaturarea ideilor. Se citează astfel următorul text din studiul nostru : „Din punctul de vedere al acțiunii de comunicare artistică, procesul creației reprezintă o «black-box» (cutie neagră) la care putețn determina «intrările» și «ieșirile», dar nu și mecanismul prin care «intrările» se transforma logic în cutare sau cutare «ieșire»". In arti- colul din „Luceafărul" se omite însă fraza următoare : „Estetica privește procesul de creație ca o «black-box»; numai psihologia dispune de mijloace de a-1 aborda concret". Cum reiese din citatul netrunchiat, susținem punctul de vedere că estetica face și poate face abstracție de mecanismul psihologic al creației, a- tunci cînd cercetează, ca atare, comunicarea artistică. Trunchierea textului nostru servește în cele din urmă pentru a insinua că am contesta posibilitatea abordării științifice a problemelor creației în artă. Din context reiese tocmai contrariul.Nu numai studiul nostru, dar și < metoda „black-box“-ului a căzut victima zelului critic al autorului. ' Această metodă este folosită în ge
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de cercetare a fenomenului artistic
neral în știință și a fost denumită astfel de către W. Ross-Ashby pentru a desemna procedeul de a studia comportamentul unui sistem, făcînd abstracție de constituția acestuia 
(Introduction to Cybernetics, p. 60— 61). Ross-Ashby absolutizează adesea acest procedeu metodic. Au dreptate, totuși, acei cercetători marxiști care susțin că — subordonată principiilor metodologiei materialismului dialectic și istoric — metoda „black-box“-ului (sau metoda inputoutput, intrare-ieșire) este necesară nu numai în cibernetică, ci și în științele sociale. Astfel, atunci cînd cercetăm determinarea social-econo- mică a comportamentului oamenilor, a claselor etc., examinăm, de fapt, relațiile între „intrări" în sistem (condițiile social-economice) și „ieșirile" sistemului (comportamentul respectiv), fără a putea preciza și fără să fie nevoie să precizăm, în toate cazurile, mecanismul de transformare a „intrărilor" în „ieșiri". Acest punct de vedere a reieșit clar și din studiul nostru.Afirmația că ceea ce e desemnat prin termenul „black-box" reprezintă un „proces incomunicabil, inexplicabil totalmente, inefabil" constituie o denaturare evidentă a celor spuse de noi.în al treilea rind, în articolul citat se prezintă cu totul inexact, în contrazicere cu realitatea, problema „modelului ideal al operei" despre care afirmam că preexistă operei de artă și conduce desfășurarea acțiunii de realizare a acesteia (cu care se află într-o relație de „conexiune inversă").în numele „bunului simț", se cere să se dovedească existența acestui model ideal. Argumentul seamănă cu felul de a raționa al empirismului vulgar care pretinde să vadă și 
să pipăie „valoarea" și, neputînd face acest lucru, îi contestă existența.Autorul articolului din „Luceafărul" scrie textual : „Modelul ideal nu credem că poate exista tocmai pentru că este ideal...". De aceea, conchide d-sa : „a propune un model ideal anterior (operei de artă, n.n.) ...înseamnă a propune pur și simplu o fantomă din care idealismul din toate timpurile ne-a oferit în general destule".Orice activitate umană neinstinctivă se realizează pe baza unui model ideal al acțiunii respective și al condițiilor în care se desfășoară a- ceasta. Nu ne îngrozesc epitetele blînde de „idealism", „fantomă" etc., cu care se califică în articolul citat această poziție. în această privință Karl Marx scrie : „Presupunem munca într-o formă în care ea îi aparține exclusiv omului... La sfîrșitul procesului de producție apare un rezultat, care încă la începutul acestui proces exista în mod 
ideal, în închipuirea muncitorului" 
(Capitalul, vol. I, p. 207-208 ; sublinierile îi aparțin lui Marx).Pe urmele lui G. Plehanov și, la noi, pe urmele lui Tudor Vianu, noi considerăm creația artistică drept o variantă a activității umane productive, a muncii, iar pe urmele lui Karl Marx, nu putem concepe activitatea umană conștientă fără existența unui model ideal. (A recunoaște existența ideilor, a idealului — de exemplu, a conceptelor, categoriilor, etc. — nu este, firește, idealism, cum „crede" M. P.).Admiterea similitudinii dintre creația artistică și activitatea umană productivă, sau activitatea umană în genere, ni se pare singura cale de abordare științifică a problemelor creației. Iar această perspectivă presupune admiterea unui model ideal al operei. Firește aici termenul de model nu poate fi înțeles, cum se face în vorbirea curentă (de ex., în expresia : „am văzut un model drăguț de pantofi") drept obiect perceptibil, fasonat pe de-a întregul, nici ca o rețetă tehnologică pentru fabricarea obiectelor în serie.în cazul artei, modelul ideal nu este și uneori nici nu poate fi formulat integral în cuvinte, propoziții ; el nu este neapărat conștientizat

în toate detaliile sale. Procesul de creație constă, în această nrivîpțăj-în 1 
potrivirea operei de artă, realizată concret într-un limbaj artistic determinat, cu modelul ideal ■ al acesteia. De bună seamă, modelul .există’numai ca imagine a ceea ce opera tre
buie să fie, ca scop al năzuinței creatoare care corespunde intenției de comunicare a artistului și destinației sociale a creației sale.Creatorii trăiesc intens prezența (uneori tiranică) a unui asemenea model ideal al operei.Contestarea posibilității de existență a unui astfel de model ideal al operei nu o vom pune în legătură cu anumite carențe de informație, nici cu vreo poziție „filosofică" lesne de caracterizat, ci ne-o explicăm numai prin dorința de a nega cu orice preț și în bloc toate ideile cuprinse în studiul nostru.Am menționat mai sus că așa-zi- sele obiecții față de folosirea conceptului de „model ideal" nu oferă

■ o bază'suficientă pentru discuție. A- ceașta pentru simplul motiv că în psihologia contemporană în general se aâmite (O.' Selz, Bourloud, J. Piaget, > P.Oleron etc.) existența unor ,Scheme' anticipatoare" și „imagini anticipatoare" care desemnează același-fenomen pe care noi ne-am permis să-1 numim „model ideal", pentru a păstra terminologia — mai exactă din punct de vedere filosofic — folosită de către Karl Marx.Ansamblul acțiunilor făcute în scopul realizării modelului ideal al operei de artă îl considerăm un proces metodic (nu în sens, școlăresc, ci în sensul în care am încercat să definim termenul în „Revista de filozofie", nr. 2 și 8/1965). Prin metodă nu se înțelege neapărat un procedeu de confecționare în serie a unor produse, ci un demers în care succesiunea unor acțiuni sau operații are caracter finalizat, fără să aiba la bază un algoritm rigid. Această succesiune e definită, de obicei, în

știința modernă ca „joc strategic", adică „acțiune strategică", abordabilă și cu mijloacele analizei operaționale. (De bună seamă, concepția expusă în cele două studii din „R. F.“, ca orice opinie științifică, este discutabilă. Noi o susținem cu convingerea întărită prin încurajări venite din partea unor cercetători autorizați, printre care. acad. prof. Georg Klaus de la Berlin, care a- preciază interpretarea noastră „înainte de toate pentru spiritul în care este elaborată și pentru’ tehnica argumentării").. Precizările de mai sus au fost necesare, pe de o parte, spre a înlătura anumite denaturări și confuzii, pe de altă parte, spre .a respinge o tentativă de a promova uh . clima* potrivnic discuției principiale, obiective și imparțiale. Sine ira et studio.

Prof. univ.
PAVEL APOSTOL

dragoș vrânceanu
S-a născut în 1907 în Babeni, raionul K. Vîlcea. A făcut Faculta

tea de litere și filozofie a Universității din Florența, unde și-a luat 
doctoratul în filozofie. în anul 1934 a obținut Premiul poeților tineri 
cu volumul „Cloșca cu puii de aur". Actualmente este însărcinat 
pentru cursuri anuale de literatura româna contemporana la Univer
sitatea din Urbino. A publicat în 1962 în Italia o „Antologie a poe
ziei române".

Poezia lui Dragoș Vrânceanu, pornită 
din experiențele modernismului dintre 
cele două războaie, a încercat o sinteză 
sub unghiul conciziunii plastice și de 
idee, răminind totuși caracterizata — 
așa cum a observat G. Călinescu — 
prin „creionul aventuros". Iinbinînd ele
mente de avangardă și folclor încă din 
prima sa culegere „Cloșca cu puii de 
aur" (vezi „Fat-Frumos bătrîn" și alte 
poezii), lirica lui Dragoș Vrânceanuv a 
evoluat apoi spre forma închisă a sone
tului la care a recurs, alternativ, 
pînă în perioadele cele mai re
cente ale activității sale. Ultimul 
volum Columne conține un ciclu de 
Sonefe amare care datează din timpul 
războiului, unde este vădit sentimentul 
marasmului adus de acea perioadă is
torică, care nu stinge însă în poet „sti
hia" salvatoare a speranței (Să nu nc-n- 
duplecăm sucitei firi/ ci să lăsăm ia 
fund, măruntul cariu / să dea cep unei 
alte fericiri). Versurile din ultimii ani 
sînt dedicate în majoritatea lor unei vi
ziuni a patriei, în substanța ei imuabilă, 
în care atît dimensiunile arhaico-natu- 
riste și umane cît și cele actuale își gă
sesc un punct comun de condensare ex
presivă, cum se întîmplă în Au crescut 
secolele, Columne, La cot cu aceasta 
minune, Cornul de vînăloare și altele.

Cel de al doilea volum al lui Dragoș 
Vrânceanu Columne este o carte de ver
suri fericit caracterizate încă, din titlu. 
Poetul — eseist remarcabil — scrie o 
poezie geometrică cu o linearitate și 
sveltețe de coloană ionică ; corolar si
gur al faptului că autorul este în esen
ță un spirit raționalist. Această imagine, 
am zice sculpturală, pe care o creează 
versurile sale, ne reamintește de struc
turile lirice din Cloșca cu puii de aur, 
— carte a debutului (1934). încă de aici 
am remarcat ce importanță acordă poe
tul rigurozității gîndirii și expresiei poe
tice, fără a cădea, bineînțeles, într-o 
constrîngere formală- Aceeași rigoare a 
ideilor, aceeași stringenta și pondere a 
sensurilor — termeni predilecți în poe
tica lui Dragoș Vrânceanu — o în- 
tîlnim și în al doilea volum al său. De 
aceea poemele din Columne au une
ori, din punct de vedere tehnic, o struc
tură aparent . silogistică, care fixează 
cum nu, se- poate mai stabil, o idee re- 

"levantă. Poezia Pe ia fa cealaltă a lunii 
șe desfășoară în modul următor : Ursa 
mare e peisajul nostru. / Copiii se joacă 
sub stejari/ de-a țara de mîine- / Am cu
prins trupul pămîntului / de mijloc/, in
tr-un brîu de voinici. / Șoimul își ascute 
privirea în înălțime, / să vadă cum cresc 
ierburile. / Țipătul lui e semn de bucu
rie. / Șlntetn aici între Găinușe/ și va
dul trac. / S-a răsturnat ce e vechi / ca 
hisipul în clepsidră — / și curgem / pe 
partea cealaltă a timpului/ pe fața cea
laltă a lunii.

Se poate spune însă că substratul aus
ter, din Cloșca cu puii de aur e acoperit 
printr-un vers mai senzorial, mai poli
crom, Deși punctul ei de pornire este 
tot cogitatîv, el se relevă în tonuri ele
giace, iar cînd e vorba de stări afecti

ve, nu de puține ori ironic, imaginile 
în ansamblu, fiind de construcție vizuală.

Spre exemplificare rememorăm acest 
cârpe diem intelectualist al euforiei na- 
luriste : Struguri dulci de Italia/ Pe vii 
de aur mol. / Dorm păsările între frun
ze / Și trecem veseli noi./ O, cil de în
țelepți/ Sîntem că ne-am văzul I / O zi 
doar a trecut. / Struguri dulci de Italia / 
și-acea turlă albastră / — Treci s-o ve
dem de-a-ntregul — / Sc-nalță în calea 
noastră (Legenda strugurilor). Rezultă, fie 
și numai din aceste trei strofe, atît sim
plitatea decorului (două-trei culori), cît 
și concizia sugestivă a expresiei. Ele 
fiind de altfel, caracteristici generale ala 
volumului Cloșca cu puii de aur, volum 
în care o cromatică de pictură prerinas- 
centista (Piero della Francesca, Giotto 
etc.) e în conformitate cu rigoarea sen
surilor.

Dar în Columne, Diagoș Vrânceanu 
trece de la picturalul substanției lirica 
la sculpturalul clarității. E și firesc : lu
ciditatea, ideea, „calcinează" culorile din 
jur. Ea cere un fundal neutru, alb. De 
bună seamă, efect al meditației continue 
și al unei subtile măestrîi artistice. Căci 
teza filozofică, relația gnoseologică nouă, 
a poemelor de aici, capătă un aspect 
marmorean, configurîndu-se în volume și 
nu în suprafețe picturale. Metaforic vor
bind, ea seamănă cu inima de oțel a 
„cilindrilor" de marmură din coloanele 
antichității. Cu toate acestea, nu se poa
te spune că poezia lui Dragoș Vrânceanu 
e rece- Nu de puține ori, vibrația lumi- 
niscentă a materiei radiază căldură, ca în 
acea remarcabilă columnă ridicată spre 
cinstirea lui Eminescu.

Așadar este vizibilă la Dragoș Vrân
ceanu tendința de a transforma fiecare 
poezio într-un corp simetric al unei idei, 
ori al unui sentiment. Bunăoară, ca a- 
cesta antropomorfist, blagian existent în 
diverse ipostaze cosmice : Cetatea de 
lanuri/ a aruncat punte/ între globul 
pămîntesc întreg / și puternicul grăunte. 
(Cetatea de lanuri) ; Fiecare spic din u- 
riașa grămadă / e o explozie de roadă / 
E un turn fiecure tulpină, / deasupra că
ruia rotește un inel al lui Saturn / de lu
mină. (Țara spicelor și sein teilor I) ; O 
carte microscopică citești în spic, / po
vestea clipelor care palpită / de roadă 
infinita. (O carte microscopică) sau acea 
previziune mioritică a opulenței socialis
te din dipticul Două suite pastorale : 
V-o spun dc-o mie de ori : / munții a- 
ceștia vor albi de turme, / ca de ninsori.

„Columnele' poetului nu pot însemna 
altceva — în ordinea artistică — decît 
dorința de trăinicie, dincolo de orie» 
modă.

M. N. R'JSU
SCRIERI — Columne, 1965

SCRIERI DESPRE — I. D. Bălan, Lu
ceafărul, 20/65 ; I. Caraion. Gazeta lite
rară, 33/65 ; Aurel Martin, Gazeta litera
ră, 40/65 } Al. Căprariu, Tribuna, 42/65 j 
G. Muntean, Contemporanul, 44/65 > 
D. Andrașoni, Steaua, 9/65 ; D. Necula, 
Viața românească, 12/65.

romulus vulpescu
S-a născut la 5 aprilie 1933, Ia Oradea (Crișana). Clqșele primare 

și liceul la „Si. Andrei^ și, respectiv, la „Gh. Șincai*. Licențiat al 
Facultății de filologie. București, 1955.

Debutul : „Tînărul scriitor (3/1954).

Pentru Romulus Vulpescu poezia este 
o modalitate a îrtfniei. Poemele sale, — 
„poeme de infiltrație", cum singur și le 
numește undeva, — nu sînt altceva decît 
flagelări persiflante ale propriilor lui idei 
și sentimente lirice ori ale altora depo
zitate în cultura tradițională și univer
sală. Este vorba aici de o răzvrătire îm- 

- potriva stagnării, a încremenirii. Mitul, 
bunăoară, fiind cunoaștere încremenită.

Cu toate acestea poetul nu este un 
simDlu ironist, cum s-ar putea crede. A- 
dică unul de umor. Ca și la Marin So- 
rescu, dispoziția lui ironică e dublată de 
o anume gravitate, asociind idei de o 
subtilitate deconcertantă, aici nostalgi
că, aici tristă, aici jubilantă. Cert este 
că ambii poeți, deși structuri diferite, au 
o puternica percepție a perisabilului, de 
unde și nevoia de a se echilibra în iro
nie și cinism. De a se echilibra în cer
titudini. Chiar dacă această certitudine 
se numește relativitate și repetabilitate 
(Poezie, Tristis amor. Plimbare. Roman
ță).

Tot atît de important este și faptul că 
iconoclasta lor confirmă dialectica liris
mului ; foamea de certitudini, de răs
tălmăcire ori reverificare a altora, fiind 
sursa unui optimism funciar și totodată 
un bogat motiv poetic.

Vulpescu așadar, — în opoziție cu vi
ziunea modernistă a Iui Marin Sorescu
— demitlzează într-o manieră (fără vi
ziune) renascentistă, ușor arhaică. De 
pildă, pentru el, Narcis este un simbol 
al confuziei, al idolatriei androgine, neu
tre ; Heracle e un fatalist, un „suflet 
mort meschin" deoarece știa că se sinu
cide și nu pentru că ar fi fost urmărit 
de pedeapsa olimpiană ; Prometeu e lip
sit de nimb, din cauza invidiei lui Joe,
— deci toți sîntem prometei ; covorul 
fermecat din basm este o fabulă care 
confundă intenționat timpul cu iluzia, în 
favoarea celei din urmă (Eu, periat, si
nistru, ros, la pîndă, / AH ins voi aștep
ta cui să mă vîndă / Pe drumul din pus
tiu cu oseminte/ Eternul negustor care 
te minte.) ■, acvila imperială are funcții 
de higienă preventivă ; iar Calul troian 
e o metaforă inventată de luptători pen
tru a nu se vedea că de fapt învingerea 
lor datorat unui- cal bicisnic ; „Scor
pionul și broscuța" rămîne însă o exce
lentă fabulă de caracter, un adevăr etic

surprins în trăsăturile iui general umane. 
Inconsistente sînt Prognoză și Întrebări,

Procedeul răstălmăcirilor este intere
sant, iar atunci cînd poetului îi reușește, 
adică atunci cînd desprinde sensuri noi, 
el ridică vetustul în zonele fluide ale 
modernului. Deși demitizarea și demisti- 
ficarea operată de Vulpescu, oarecum 
speculativ, nu impune totdeauna prin 
greutatea semnificațiilor, nu impune 
întotdeauna un nou mit, ci doar nuan
țe, poemele lui te preocupă prin ironia 
submersibilă care le străbate, prin sub
tilitatea lor lingvistică, particulară. Ne
înțelese astfel, versurile lui Vulpescu ar 
putea fi considerate ambiții de poet cla
sic, ceea ce ar fi o inadecvare critică, 
ori și mai grav opacitate la ironie, la 
echivoc.

Dar partea cea mal derutantă a cărții 
Iui Romulus Vulpescu o constituie am
plul poem intitulat Întoarcerea fiului ri
sipitor. Acesta reprezintă o construcție 
heliadescă bazată pe o savantă tehnică 
a secvențelor, secvențe legate mai în
totdeauna prin asociere de termeni (ceea 
ce ar putea merge la nesfîrșit) și prin 
repetiție. Ihtoarcerea fiului risipitor este 
un proces intentat virstelor filologice, un 
proces al iluziilor, al aventurilor livrești, 
care inerent au încetinit apropierea per
sonajului liric de „orele contemporane". 
(Da intelectuali asceți, / Vă cheamă vea
cul în piețe / Cunoașterea e scrisă-n 
spețe/ Nu în versete de profeți/ Și-n 
drama pajurei răslețe). Răfuiala poetului 
cu vîrstele biologice și intelectuale îi 
permite utilizarea unei game ample de 
procedee, de la suav la grotesc, de Ia 
parodie la polemică, de la portretul mo
ral la cel social etc. In acest poem, deși 
eteroclit și prea alambicat virtuțile li
terare ale Iui Romulus Vulpescu se în- 
tîlnesc cu prisosință.

M. N. R.
SCRIERI — POEZIE ORIGINALA : Po- 

ezii, 1965.

SCRIERI DESPRE : Ov. S. Crohmălni- 
ceanu, în Cronici literare (E.S.P.L.A.) 
1957), Nicolae Manolescu (,,Contempora
nul", 1/1966), Cornel Regman, „lu- 
ceafărul“, 2/1966. I. Constantinescu 
(„Cronica^, 1/1966).
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plastică expoziția italiană
Expoziția italiana de pictură contemporană place în primul rînd prin virtuozitatea cu care a fost alcătuită. Totul : selecția lucrărilor, ordinea în care au fost așezate, raporturile efemere și subtile care se crează între ele, contrastele și înrudirile — trădează intenție, o judecată matură și experimentată, siguranță și competență. Indiferent de calitatea pieselor componente, totalitatea raporturilor între ele reprezintă o reușită în sine.Cealaltă observație care se impune privitorului este de ordin mai general, și se referă la iremediabila seriozitate a veacului nostru. Intr- adevăr, referindu-ne strict la pictură, cîte încercări nu s-au făcut în ultimii 50 de ani pentru a injecta acestei arte ștrengăria, năstrușnicia sau scandalul. Mai toate noile curente au apărut sub forma unor mici revolte contra tuturor normelor, lată-le pe toate, la numai cîțiva ani de atunci, încadrate cu seriozitate meșteșugărească, ba, aș spune cu temeinicie și cumințenie, rude poate ceva mai sărace, dar primite fără jenă la masa comună Și nu fără anume haz înduioșat, privești cu cîtă minuțioasă aplicație se alege o bară ruginită înconjurată de spirală, sau se plasează în ramă resturile de afișe rupte (Barisani, Mi- mmo Rotella, Colla). Ne place, sau nu : este însă mai ales, parcă un omagiu adus spiritului epocii. Secția de „pop' art" este în general slabă — am face o excepție pentru Marea 

consolă de Lucio del Pezzo care reamintește de tăcerile enigmatice și grăitoare ale tînărului Chirico.
De altfel, daco în toate curentele startul e în bloc, sosirile sînt individuale, și media rezultatelor obținute 

nu ne spune, de regulă, mai nimic. Nu intențiile și manifestele, nu cîțiva parametri generali laborios deduși, ci individualitățile cu opera lor se prezintă în fața judecății spectatorului și mai tîrziu, poate a istoriei. Căci dacă sculpturi ca cele ale lui Lorenzo Pepe sau Minguzzi ni se par eterne, antipatice, noroioase, Gher- mandi, într-o manieră nu mult deosebită de a lor, izbutește să fie sugestiv : mai ales în Giselda ; aici un arc de cerc este unicul suport în jurul căruia se organizează exact detaliile relevante pentru portretul de modestie, evlavie și curățenie ordonată pe care îl intenționează Ghermandi — importantă fiind tocmai soluția organizării lor în absența suportului real. Dar, de sigur, ca sculptură, experiența cea mai impresionantă este contactul cu Arnoldo Pomodoro : Radar dublu și mai ales Masa semnelor — o suprafață considerabilă împărțită în cî- teva duzini de dreptunghiuri aproximativ egale, în care un număr limitat tie „semne" (cel mai adesea cuneiforme parcă) sînt așezate cu aleasă atenție, astfel încît pe rînd ansamblul, detaliile,- apoi legăturile între ele fascinează atenția și stîrnesc simultan pofta lecturii și contemplației, (în ciuda diferenței de culoare și material — se înrudește cu marele panou al lui Țuculescu în Lumi nenu
mărate).In ceea ce privește pictura nonfigurativă, tendința spre articulare, spre crearea unui epic abstract, spre anecdoticul foarte general ni se pare una din cele mai sănătoase și 

promițătoare tendințe ; capacitatea de a crea (precum St. John Perse în poezie) tipare forate generale aplicabile unei diversități de fenomene. Așa, Pozzati, cu al său Omagiu lui 
Carpaccio care are panașul aventuros și consistența maestrului, și mai ales Sergio Dangelo (Cuibul și spinii! cu ceva din precizia naivă și marțială a cartografiilor din vechime. Același Dangelo ilustrează în cealaltă pînză a sa, Colivie (de o admirabilă delicateță, grafie, ușurință și seninătate, un Dufy, zbaterea aeriană, suavă și zadarnică a unui pumn de puf și penaj) a doua tendință de depășire a vechiului abstracționism ; urmărind îndeaproape exemplul muzicii, ea încearcă să descrie sentimente și emoții în culori (la noi Mirea lucrează în această direcție). în expoziția italiană regăsim această tendință la Mattia Mo- reni (Lemne încrucișate, Imagine a 
cîmpiei cu lemne arse) ciocniri de mare valență dramatică cu pastă groasă, puternică — sau la Notari 
(Bănuială de invazie, Proces suferit) cu îngrijorătoarele sale aglomerări de forme incipienteMai numeroase sînt, din păcate, pînzele banale și terne ale unor exerciții abstracte nesemnificative, obositor repetate, (Franco Angeli, Birolli, Scanavino, Chigine, Novell!), uneori exasperant de monotone în încercarea eșuată de a sugera ceva (Morlotti), alteori de o nejustificată brutalitate și grosolănie (Santo- mase Aspecte ale timpului ,- Sch,- fano, Peisaje anemice). Extinderea manierei non-figurative a dus firesc la diferențieri și polarizări. Dincolo de aceasta, expoziția italiană demonstrează încă o dată, limpede, cît de sterilă a devenit la ora actuală opoziția figurativ-abstract. Ade

văratele probleme ale picturalului — încleștarea creatoare a ochiului u- man cu universul infinit și brut aflat înaintea sa, cunoașterea prin emoția culorilor și formelor — nu pot fi rezolvate prin nici o tehnică și manieră anume, după cum nu pot fi rezolvate prin respingerea unei tehnici sau maniere anume. Noțiunea de stil nu poate fi identificată cu cea de valoare sau de sens. Lupta contra academismului, a convenției, a facilității se duce nu între stiluri, ci în interiorul fiecăruia din ele. Așa de pildă, mult lăudatul Capogrossi mi se pare un exemplu de succes efemer, după cum stridențele lui Emilio Vedova, sînt interesante prin formulă mai mult decît prin substanță : procedeele filmice ale lui Bo- ccioni și ale futuriștilor erau totuși integrate organic picturii și mijloacelor ei, Pluriforma nr. 5 „Deodată" indică, ne e teamă, o coborîre spre desenul animat. Metamorfozele lui Francesco Franco, mai modeste în intenții, cu o linie agreabilă, își pot ușor găsi locul cuvenit pe peretele unei odăi aerisite și luminoase.Constatăm uneori cum marile gesticulații inițiale descresc pînă ajung din cotituri creatoare majore — mici contribuții profitabile la viata de toate zilele. Credem că ne vom aminti mai tîrziu de o bună parte din „pop'art" ca de un stimulent Io varietatea motivelor decorative : Al- viani, Castellani Mario de Luigi, poate Reggiani (un ucenic mai de grabă ambițios decît înzestrat al lui Mondriaan), în orice caz Dorazio. 
(Aparente,. Tavan).Tocmai eforturile de depășire ale coordonatelor stricte ale stilului ne fac să regretăm o anumită unilateralitate a expoziției : în ultimii 2—3 ani Gutuso a avut încercări catego

ric mai izbutite decît acest Om șe- 
zînd, plin de mînie reținută, iar realismul grotesc a lui Guerreschi și Enrico Baj reprezintă destul de incomplet un sector mult mai variat și viu al picturii italiene.Să încheiem cu 3 nume care ni se par, alături de Pomodoro, valorile cele mai semnificative ale expoziției. Gianeto Fieschi (Monument ce
lor căzuți, Oedip orb condus de An- 
tigona) dă interpretări moderne, torturate și ironice, unor motive tradiționale : figurile centrale se încheagă dintr-o negură de emoții lichide, de nuanțe intermediare. Sergio Vacchi e un parabolic : raportul între instinct și formele civilizației e tema ambelor sale pînze (Adam as
cuns, Cravata vulturului) în care detaliul concret e înregistrat fidel. Romantismul lui e totuși reținut în comparație cu cel al lui Guido Biasi 
(Elogiul insomniei. Marea naștere) unde fantasticul se desfășoară liber și cu forță De ce oare lipsește Guido Clerici, maestrul descins din secole manieriste parcă, al picturii fantastice ?Ca orice antologie, o expoziție de acest fel poate stîrni, în funcție de gustul și preferințele spectatorului, nenumărate discuții sau nemulțumiri. Oricum, în limitele ei, ea izbutește ceea ce își propune : să prezinte o importantă parte a picturii și sculpturii italiene de azi ca un concert de personalități bine definite (chiar dacă nu neapărat toate originale), de artiști sinceri, devotați unui meșteșug pe care îl stăpînesc, ilustrează problematica și contradicțiile, drumurile închise și deschise ale curentelor reprezentate

VIRGIL NEMOIANU

telecronica
DINU SĂRARU

CRONICA TEATRALĂ buna dimineața, A ’
TY1117TG de emilia eâldararu și natalia gheorghiu

„Aceeași și totuși mereu nouă 1* 
[ •— spun poefii despre Primăvară ; 

formularea rămîne în porte valabilă 
și pentru emisiunea de Varietăți de 
duminică. Deosebirea stă în elimina
rea paradoxului ; dacă primăvara e 
și „mereu nouă', „Varietățile' sînt 
numai „aceleași". Vechile scheme — 
de Ia momentele coregrafice la cel 
folcloric, de la prezentarea (cu ine
vitabilele glume vechi), la muzica u- 
șoară (mai prost reprezentată ca ori- 
cînd) — au fost păstrate cu strictețe ; 
orice speranță de schimbări posibile, 
dovedindu-se nejustificată

Deci... Primăvară... flori... (o spune 
și clntecul prezentat de Mircea Cri- 
șan în mai multe interpretări .■

„Floricele pe cîmpii / Hai să le-a
dunăm copii...'

Dacă ar fi să adunăm „florile* a- 
cestor Varietăți, am rămîne însă cu 
o mulțime de veștejituri (glume și 
melodii numărînd cam multe... primă
veri, cîteva „imortele" (Crișan, 
Crăciulescu, Zaharescu și cu... An
gela Drăgulescu, (care n-are nici o 
vină, că a fost pusă să cînte!)

Succesul Jul Mircea Crișan și al 
momentelor vesele este, dacă ne gin- 
dim bine, pe deplin justificat • în ali
fia ani de cînd se repetă au avut tot 
timpul să se șl... perfecționeze.

Din acest punct de vedere, emisiu
nea putea fi numită : „Selecțiuni din 
spectacole anterioare* (mai vechi sau 
mai noi!).

Un argument în favoarea acestui 
titlu e și numărul prezentat de „Sfin
ții Anton și Romică* reluat, cu mici 
modificări, din „Aventurile unei um
brele*.

Aceeași lipsă de inspirație se vă
dește și în repertoriul soliștilor de 
muzică ușoară.

— „Aî, ai, ai, ai, trio Caban, alte 
cî niece n-ați mai învățat ?' Dar nu
mai „răuvoitorii* i-ar putea parodia 
astfel pe cei trei, căci el nu țin sca-

SPORT „lucruri mai usoare“
avantajul terenului — monstru 

fără picioare
Steagul roșu a fost eliminata din 

Cupa orașelor-tîrguri. Pe drept, 
fiindcă o echipă de iolbal cate nu 
reușește să expedieze un șut pe poar
tă timp de aproape cincizeci de mi
nute nu poate și nu merită să clști- 
ge- Jocul desfășurat de brașoveni, 
confuz, llnced, bătrlnesc, m-a umplut 
de amărăciune și, dacă ar ii posibil, 
aș retrage bucuros toate cuvintele de 
laudă pe care le adresam, cu două 
săptămîni In urmă, lui Hașoti, Go
ran, Campo și Pescaru (Ivăncescu a 
fost și de data aceasta cel mai bun 
om din echipa sa, dar degeaba, cei
lalți nu l-au înțeles și am avut ~ im
presia că la un moment dat făceau 
tot ce e posibil ca să-l pună și pe el 
In umbră).

Silviu Ptoieșleanu, oricit ne-am 
feri de cuvinte, tine sub mină o 
echipă mediocră. Vina pentru înfrtn- 
gerea de miercuri o poartă cei uns
prezece din teren. Dar în rînd cu ei 
trebuie să-l numărăm și pe antrenor. 
Declarațiile făcute de el înainte de 
meci (adevărat ioarle zgîrcite^ și In 
doi peri) lăsau să se înțeleagă totuși 
că elevii săi vor cîșllga comod. Si 
l-am crezut! tot timpul, pentru că tre
buia o victorie. Dar cînd băieții au 
trecut Ia lucru si i-am văzut că nu 
sînt în stare să lege două pase și 
trimit toate mingile pe sus și numai 
în capul spaniolilor, un gînd negru 
s-a zbătut în noi și ne-am amintit că 
antrenorul de-acum este același an
trenor care-a pierdut turneul de la 
Tokio și pe urmă a declarat că doar 
cinci echipe din lume ne pol tine 
piept și ne-am amintit și de acel 
1—10 cu Dinamo-București... Dar cu 
toate a3fea mai nădăjduiam ; oricum.

rna de „noutatea* ultimului cintec 
despre iubire, tinerețe și... „le-ie-ie*.

In cadrul programului, o notă apar
te face Doina Badea printr-o prezență 
sobră și o admirabilă interpretare 
dală melodiilor cin late.

Momentul coregrafic, interpretat de 
„ași* (Cristina Dan, Maria Mitrache, 
Victor Vlase, Costel Palrîchi), poate 
fi calificat ca penibil. Grația și armo
nia mișcărilor (pe care dansul le pre
supune indiscutabil) lipsesc cu desă
vârșire, fapt care surprinde, mai ales 
fiind vorba de balerini talentați.

Tot ce se poate spune în încheie
re pe marginea unei asemenea emi
siuni este că, cele trei articole des
pre soții, enumerate de Crișan, se a- 
plică uimitor de bine si „Varietăți
lor* :

Art. 1 : „Varietățile* trebuie să fit 
reușite.

Art. 2 : „Varietățile* trebuie să fie 
toarte reușite.

Art. 3 : Dacă „Varietățile* sînt 
slabe, se aplică articolele 1 și 2.

Crilicînd aspectele negative, nu 
avem dreptul și nu e în intenția 
noastră să trecem cu vederea ceea 
ce este valoros în munca Studiolulul 
de Televiziune.

Instructiv șl agreabil în egală mă
sură, ciclul ,,Documente de piatră", 
ajuns la a treia emisiune, merită o 
mențiune specială.

Filmul prezentat evocă ceva mai 
mult decît ruinele cetății de scaun 
a lui Stefan cel Mare. Zidurile Suce
vei păstrează nealterale mărturia șl 
pilda statorniciei istorice.

Amintim realizatorii acestei emi
siuni : Letitia Popa și Dumitru Udres- 
cu.

IOANA IONESCU

Steagul roșu juca pe teren propriu 
și io noi cînd joci pe teren propriu 
al meciul în buzunar. Dar minutele 
treceau, apoi Espanol a înscris prin 
Re un gol parabil (nu înțeleg și nu 
voi înțelege niciodată de ce ziariștii 
din Bn’celona au scris că Adamachc 
este cel mai bun portar străin care-a 
evoluat pe un teren din orașul lor/ 
șl speranțele noastre s-au risipit. Pen
tru că din acel moment echipa noas
tră a intrat într-o derută totală. Go
ran, Hașoti, Necula, Gyorli n-au mai 
fost capabili să inițieze o singură ac
țiune clară, iar antrenorul, care-ar fi 
trebuit să-i calmeze și să-i oblige să 
joace pe jos, la tirul ierbi, a trecut 
în rindul copiilor de mingi — situație 
care nu l-a înăljat în ochii publicului

Espanol, echipă fără pretenții, după 
ce-a înscris golul care avea să-i adu
că victoria, a iacul un joc obstructio
nist. Pentru prima oară în . viata mea 
(și sînt ani și ani de cînd merg pe 
stadioane) am văzut niște fotbaliști 
care execută aut-ul... în aiara terenu
lui — și asta de 10—15 ori. Ca să nu 
mal vorbesc de simulările lui Re, 
Jose Maria și Martinez, simulări ne- 
sancționate de către arbitru.

Concluzia : un meci penibil care 
ne-a măcinat nervii...

Seara, televiziunea ne-a oferit, în 
transmisie directă, întllnirea dintre 
Ferencsvaros, campioana Ungariei și 
Internazionale-Milano. Prima repri
ză, magistrală, a doua — vals vienez, 
dar oricum, neverosimil de irumoasă 
în comparație cu ceea ce ne-a tost 
dat să vedem la Brașov. Punct.

FANUȘ NEAGU

bogată în acest sens. Dar intenția de a dezvălui universul ti
nerei generații în situații cît mai diferite rămîne o calitate.

Ceea ce aș vrea să spun, în final, este că, dincolo de stîn- 
găciile relevate, Bupă dimineața, miine constituie un debut 
meritoriu pentru stagiunea de început a Teatrului Ion Creangă. 
Este în piesă un aer curat, proaspăt, și acest aer curat și 
proaspăt spune mult spectatorilor.

ir

în regia lui N. Al. Toscani, spectacolul e fidel calităților 
piesei. E un spectacol curat, luminos, purtînd amprenta grijii 
de a nu se supralicita didacticismul. Sînt vizibile încercările 
de nuanțare a unor episoade și situații, după cum ni s-a părut 
salutară preocuparea pentru a imprima distribuției o anumi
tă degajare în prezența scenică, favorabilă desfășurării ac
țiunii în sensul unui crîmpei de viață reală.

Dintre interpreți s-a detașat net Magda Popovici, dăruind 
personajului Daria toate atributele care ni l-au făcut atît de 
apropiat. Sensibilitatea și vibrația interioară a actriței se 
transmit fericit nu numai personajului Daria, dar și scenei în
tregi, făcînd să sporească tonalitatea emoțională a spectaco
lului. Frumos și-a interpretat rolul Genoveva Preda cucerind 
cu un aer de școlăriță cuminte, preocupată, plină de idei, gene
roasă, gata să se dăruiască pentru fericirea celor din jur. 
Fără să depășească limitele rolului, dar preocupat să-si facjo 
eroul viabil, Șerban Catacuzino l-a interpretat pe Dan. Intr-ui. 
rol episodic, Sandina Stan a fost, ca de obicei, de o pregnanță 
autenticitate. Nu vom putea să ne oprim la fiecare interpret 
în parte, dat fiind numeroasa distribuție și rolurile mai ales 
rapide treceri prin scenă. Ne-a dezamăgit însă în rolul Octavian, 
Nicolae Simion, căruia de-a lungul întregului spectacol nu 
i-am putut descoperi cu nici un chip altă virtute decît aceea 
de a-și asculta îneîntat glasul egal și incolor. Cam prea puțin, 
totuși, pentru un actor. Scenografia lui Ștefan Hablinski, lumi
noasă, veselă și aerisită, în limita corectitudinii.

O piesă — mai exact un scenariu — cu tineri și despre ti
neri, cu un declarat program educativ, aptă să stîrnească in
teresul în măsura în care însușirile virtuale ale autoarelor 
izbutesc să prevaleze schema elementară a eșafodajului 
dramaturgie. Pentru că, evoluția anecdotei, de-a lungul nume
roaselor episoade, converge prea evident spre finalul morali
zator — dar nu fără a întîlni și bune momente de teatru, cînd 
dispoziția spectatorilor este captată cu siguranță, solicitîndu-i 
o prezență afectivă în dezbaterea propusă. Problematica pie
sei, sensibilă și delicată — e vorba de gravitatea răspunderii 
raporturilor de prietenie și dragoste dintre tineri, de răspun
derea morală fată de ziua de mîine — își află astfel. în cîte
va împrejurări, o tratare nuanțată, cînd întîmplările propriu- 
zise se ridică, prin semnificație, deasupra locului comun.

Ce vreau să spun ? Anume că, indiscutabilă ca valoare 
educativă, chestiunea adusă spre judecata publicului de către 
autoare, fără a constitui o noutate în literatura destinată tine
relului, are în acest scenariu, cel puțin prin modul cum este co
mentată, meritul de a furniza prilejul unor reflect” aline de inte
res. Reconstituind vacanța fericită, undeva în Deltă, a unui viitor 
student, crescut de părinți cu grija de a fi ferit de orice fel 
de răspundere, autoarele se opresc cu deosebire asupra ușu
rinței cu care acesta stîrnește și privește, din simpla plăcere 
de a-și „umple" timpul vacanței, sentimentele de puritate Și 
dăruire ale unei tinere, pînă atunci aflată în admirația între
gului sat de pescari, datorită frumuseții și curățeniei ei spiri
tuale. în paralel, e urmărită prietenia nobilă dintre doi colegi 
de liceu, pentru care sentimentele de iubire se conjugă lucid 
cu acela de răspundere față de viitorul pe care sînt chemați 
să și-l făurească. Interferărife celor două soluții posibile de 
a-ți trăi adolescența și de a-ți pregăti viitorul, luînd chipul 
celor două cupluri sînt, în atenția autoarelor, menite să sub
linieze cît mai pregnant ideea educativă urmărită, ceea ce se 
și reușește. Nu am, firește, nici o- rezervă, față de

și altele
Intr-o intervenție recentă, Al. Piru scapă din buzunarul argumentelor sale — ca din întîmplare, pe nesimțite, pre- făcîndu-se a se uita în altă parte — mănușa moale a disprețului și a complexului de superioritate față de arta numită a șaptea. Cunoscutul istoric literar „concede" că „un om 

fin se poate ocupa și cu lucruri mai 
ușoare", adică se poate ocupa și de film. Ridic această mănușă nu atît pentru a polemiza cu un literat de prestigiu, cît pentru a repara o imprudență, pentru a înlătura răbufnirile unei prejudecăți pe care o socoteam mai demult înlăturată, stinsă.Nu neg, poziția adoptată de Al. Piru a avut precedente ilustre, istoria filmului și a culturii le-a consemnat, dar le-a scos în evidență și caducitatea : „Au rămas departe . jn timp disprețul lui Proust și ironia lui Chesterton, scepticismul lui Bacchelli și condamnarea pronunțată de Duhamel. Filmul nu mai e înțeles ca o „desfătare pentru iloți" — scrie Guido Aristarco în Istoria teoriilor fil
mului, trecînd în revistă etapele care au dus la înțelegerea filmului ca artă. Firește, simpla enunțare nu conferă unui film caracterul operei de artă. (Observația, .de altfel,,e,.va- labilă și pentru literatură : nu orice 

scriere — prin simplul fapt că se intitulează poezie, nuvelă, roman, dramă etc.—este și o autentică operă literară.) Istoria a înregistrat, sau mai bine zis a uitat, o imensă cantitate de filme care nu sunt opere de artă. Dar istoria a înregistrat și o cantitate echivalentă de maculatură, de scrieri care nu sunt opere de poezie, în sensul larg sau restrîns al cuvîn- tului. Constatarea aceasta a făcut-o, printre alții, și Liviu Rebreanu, al cărui nume îl aduc în discuție știind cît de mult îl prețuiește Al. Piru, autor al unei interesante monografii dedicate marelui romancier. „Fenomenul e firesc — adăuga Liviu Rebreanu, privind în paralel literatura și filmul. — Dacă artele vechi, cu tradiție, de mijanji, selecționează atît de puțin din producția curentă, cu atît mai mult cinematograful, care își caută încă mereu forma specifică' de exprimare artistică, anevoie poate realiza opere într-adevăr durabile". Las la o parte deceniile care ne despart de cuvintele maestrului, și subliniez doar că acesta se referea la greutatea obținerii de capodopere în cinematografie, dar nu la imposibilitatea de.a4le.obține. E o nuanță de care trebuie să ținem

formula dramatică adoptată, și aș putea numi, trei, patru 
situații, cînd ea își află un corespondent artistic convingător. 
Ceea ce supără este vădita tentă didactică, manifestată prin 
ostentația procedeului. Paralelismul situațiilor e prea adesea 
direct și exclusiv subordonat tezei moralizatoare. Apoi por
tretele celor două fete Daria și Ștefana, altfel bine conturate, 
sînt și ele, la un moment dat, prin superi ritatea declarata 
față de prietenii lor, Octavian și Dan, prea forțat antrenate de 
teza didactică. Universul lor sufletesc e mult mai bogat și mai 
nuanțat, pentru ca discrepanța să nu se sesizeze. Evident, ana
liza întreprinsă aici e de o severitate care, poate, depășește 
intențiile piesei ca atare, ea pornește însă din convingerea 
certă că e vorba despre un text care se poate discuta ; nu 
numai problematica e interesantă dar, cum spuneam, sînt 
destule elemente care îndrituesc viitoare posibilități reale, lata 
de pildă personajul Daria, care, dincolo de faptul că este 
cel mai izbutit din piesă, ilustrează din partea autoarelor, 
frumoase calități de portretist. E în portretul acestei fete, de 
un lirism suav, cuceritor, de o puritate care-i înnobilează fie
care gest, intuită cu finețe, țesătura de reacții care fac vie 
pentru spectator psihologia adolescentului — ideea de fragi
litate, de imensă receptivitate și încredere proprie acestei 
vîrste și, o dată cu aceasta, ideea obligativității morale a în
tregii societăți față de modelarea caracterelor tinerei gene
rații. Firește, nu întîmplător, drama cade pe umerii Dariei și 
tocmai datorită acestui portret, se și transmite pînă la urmă 
vibrant, mesajul piesei. Cu o apropiată iscusință este desenat 
apoi profilul Ștefanei și tocmai de aceea regretăm că în ceea 
ce îi privește pe băieți, autoarele au fost mai puțin generoase.

în piesă se discută mult și frumos, uneori chiar prea frumos, 
în sensul de poetizat excesiv, e uneori un lirism prea afectat 
în anumite schimburi de replici. Se face și satira ur.or apucă
turi ridicole și anacronice, din partea unor tineri, momentele 
au haz, chiar dacă nu se revendică de la o experiență prea

seama. Mai mult, Liviu Rebreanu își încheia însemnările prin exostația la o contribuție națională în domeniul filmului ; ...„în goana mare înspre realizarea artei, a adevăratei arte cinematografice, sforțările românești nu pot fi nefolositoare".Or, asemenea sforțări ar deveni iluzorii, inutile, frivole, dacă ar avea la bază credința (sau numai senzația) că obiectul lor e constituit de niște „lucruri mai ușoare". Cinematografia noastră — admit — n-n dat încă adevărate capodopere. Dar cu fiecare film, oricît de „anevoie" și de încet, drumul spre ele se netezește, sunt ferm convins.Pe de altă parte, asemenea capodopere sau, dacă vrem, autentice opere de artă — una sigură, trei, zece ? : numărul nu contează, ci prezența lor efectivă, de netăgăduit — există în cinematografia mondială. $i chiar dacă n-ar exista, destinul istoric al filmului ca artă a viitorului e statornicit. în excelentul interviu realizat de Dan Hăulică, la Roma, cu Cesare Zavattini, acesta din urmă recunoaște că — fiind vorba de capodopere — cele produse în literatură, timp de „secole și milenii", „sunt mai numeroase, evident, decît acelea ale cinematografului. Asta nu schimbă însă lucrurile ; asta nu a- fectează misiunea fundamentală, de formă istoric mai avansată, pe care-o are cinematograful. El n-a avut parte de genii ca Homer sau Dante, dar, într-un sens, nici nu a- vea nevoie de genii : pentru că marele geniu era cinematograful însuși".Poate că la Zavattini excesul de entuziasm, de exaltare, e izvorît dintr-o candoare subtilă, de „om fin", și dintr-o naivitate cărturărească ; scepticismul lui Al Piru, însă, negarea sau diminuarea șanselor de a se ajunge prin film la opere de artă, izvorăsc din candori și naivități pure și simple (adică suspecte de provincialism).
♦Pentru că a venit vorba de Zavattini și de interviu] apărut în „Seco

lul 20", aș mai aminti că impetuosul teoretician și practician al neorealismului pledează cu energie pentru filmul înțeles „în spiritul persoanei I, al responsabilității directe" -. „de aici propaganda mea pentru auto
biografie — adică pentru o responsabilitate întreagă și continuă" în arta cinematografică. Apoi, pentru că, văzut de curînd la Cinematecă, 
Opt și jumătate al lui Fellini demonstrează practic ce rezultate interesante, fecunde, deschizătoare de perspective, se pot dobîndi prin 
autobiografie în film (dar nu numai 
Opt și jumătate, ci toate operele lui Federico Fellini). In al treilea rînd, pentru că aproape tot ceea ce a ieșit viabil din experiența cineaștilor francezi ai modernelor curente „nouvelle vague" și „ecole du regard" poartă pecetea unei nete, vădite, inspirații autobiografice. în sfîr- șit, pentru că se discută și la noi despre posibilitatea, necesitatea și eficacitatea experimentului în cinematografie.Îmi permit să sugerez cineaștilor și regizorilor noștri — cu titlu de încercare, vreau să fiu limpede : nu ca panaceu, ca metodă universală, unică ! — o apropiere de film prin elemente de autobiografie. Au trecut 22 de ani de la eliberarea și. tot atîția de coerentă, progresivă e- dificare a societății socialiste : e limpede că oamenii noștri de cinema au aminti-', au o formație specifică, au o întreagă zestre sufletească, morală, demnă de exprimat. Filmul autobiografic, gîndit și elaborat de un artist socialist — iată un experiment veritabil, deloc artificial, cred eu, cît se poate de inedit, plin de sugestii revelatoare pe planul artei și al cui" turii, mai mult, pe planul conștiinței contemporane mondiale. Se înțelege de la sine că nu mă refer doar la un autobiografism strict, redus în exclusivitate la fapte trăite direct, ci și la o subtilă, sensibilă și angajantă 
atitudine autobiografică în opera de artă filmică.

.Dacă ne-, gîndim bine,-.-scenele, și pasajele cele mai-reușite din filme ca 
Străinul, Procesul alb. Cartierul ve
seliei, Duminică la ora 6, pentru a nu aminti de însăși Pădurea spinzu- 
rafilor, sunt — într-un fel sau altul — expresia unei asemenea atitudini 
(șt aptitudini) autobiografice. Oricum, și în toate înțelesurile, „tentare cinematographicum est" 1

FLORIAN POTRA

REDACȚIA i B-dul Ana Ipâ 
tescu nr. 15, telefon 11.51.54. 
11 38 5) 12.1B 10

ADMINISTRAȚIA » Șoseaua
Kiseleff nr 10. telefon 18 33 99 

Abonamente ■ 13 lei - 3 tunb 
86 lei _ 6 lunt . 52 lei - un anj 

Tiparul i Combinatul doH* 
rrafio Casa Scîntell.

40.220


