
SUB ARCUL DE TRIUMF AL SOCIALISMULUI

Proletari din toate țârile, unlțl-vâ !

Luceafărul
Sâptâmînal editat de Uniunea Scriitorilor 

din Republica Socialistă România

1 decembrie 1918
Năzuința seculară, crescută o dată cu na

țiunea, unitatea statală în hotarele locuite 
de poporul român ți-a găsit împlinirea în 
cadre desăvîrșite cu 55 de ani în urmă, cînd 
s-a realizat programul enunțat de loan Cîm- 
pineanu în preajma anului 1840: „să nu mai 
fie decît un singur popor unit și indepen
dent". 1 decembrie 1918 a dat dimensiuni ple
nare actului istoric de la 24 ianuarie 1859, 
dezvăluindu-i însemnătatea în evoluția isto
rică a națiunii. Nu întîmplâtor Nicolae Iorga 
sublinia, la 50 de ani după împlinirea sa, 
semnificația națională a dublei alegeri a 
colonelului Cuza, preludiu firesc al Unirii 
celei mari. „Ca un singur imn de dureroasă 
nădejde, scrisese el, România unică, măcar 
în cuprinsul îngust de la Carpați la Dunăre, 
era salutată de toți aceia cari știau să cînte 
sau să vorbească românește în acest an de 
mare prefacere sufletească''. El întregea 
cele arătate chiar în acea vreme de cărtu
rarul transilvan Alexandru Papiu Ilarian, 
care nota în I860 că atunci cînd fusese de
semnat Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al 
Principatelor Unite „entuziasmul la românii 
transilvani era poate mai mare decît în 
Principate".

„Actul energic al întregii națiuni române",

de la 1859, cum îl definise Kogălr.iceanu, în
semnase ruperea cu trecutul feudal, consti
tuirea unui stat nou, modern și totodată 
crease condițiile altor impunătoare împliniri, 
deschizînd drum larg spre Independență și 
spre desăvârșirea unității statale. Istoria Ro
mâniei în decursul celor șase decenii urmă
toare zilelor de 5 șl 24 ianuarie 1859 ne a- 
pare ca un proces complex, dominat de visul 
românilor de a se strînge în hotarele fireștei 
lor unități. Ziua de 1 decembrie 1918 n-a fost 
prin urmare un act spontan, rezultatul unor 
împrejurări favorabile de moment, ci un act 
de dimensiuni uriașe, îndelung pregătit, în 
cadrul căruia o aspirație seculară, care ani
mase națiunea îndeosebi în secolul ce-1 pre
cedase, se împlinise.

„O țară ca un organism social — scrisese 
Constantin Dobrogeanu Gherea In 1911 — 
trebuie să se dezvolte ca un organism în
treg". Prevestind parcă momentele unei a- 
propiate împliniri în cenușiul unor grele îm
prejurări internaționale și manifestîndu-și 
adînca sa încredere în forța națiunilor și în 
dreptatea izbîndiril cauzelor tor juste, tot 
Gherea anunțase atunci ceea ce avea să se 
realizeze. „Cînd popoarele muncitoare con
știente — scrisese el — vor dispune de soarta 
lor, a țărilor lor, atunci va suna și ceasul 
liberării națiunilor mici de sub jugul celor 
puternice, atunci va deveni cu adevărat po- 
sihilă și întregirea țârei noastre ..."

în anii de sfîrșit ai primului război mon-
I

pl*

dial, marile imperii care ținuseră sub domi
nația sau sub influența lor Europa centrală 
și răsăriteană s-au prăbușit. Marea Revoluție 
Socialistă s-a afirmat triumfătoare, omenirea

Dan Berindei
(Continuare în pag. a 9-a)

Florenței 
valahe

Județul Dîmbovița 
pe orbita viitorului
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membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R.j 
prîm-secretar al Comitetului județean Dîmbovița al P.C.R., 

președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean

Poporul nostru, condus cu fermitate 
și clarviziune de către partid, a par
curs aproape trei ani din cincinalul 
1971—1975 — etapă de o deosebită în
semnătate pentru înfăptuirea mărețului 
program de dezvoltare economico-so- 
rială a României socialiste, elahorat de 
Congresul al X-lea și de Conferința 
Națională a P.C.R. Succesele obținute 
în toate domeniile de activitate în a- 
ceastă perioadă atestă Justețea acestei 
politici, hoturîrea fermă a oamenilor 
mtineii, a întregului nostru popor, de 
a o înfăptui neabătut.

Asemenea întregii țari, județul Dîm
bovița trăiește momente înnoitoare. Fi
ecare localitate de pe întinderea lui a 
devenit un adevărat șantier. întreaga 
populație participă activ la marea bă
tălie pentru redimensionarea la cotele 
socialismului a industriei și agricultu
rii, a învățăm înlului și culturii.

Participăm la prefaceri economice 
și sociale neniaiîntîlniie pe aceste me
leaguri. la mari înfăptuiri in pas 
cu dezvoltarea economiei naționale. 
Dîmbovița s-a plasat organic pe coor
donatele unui progres rapid, ce se a- 
firmă plenar sub toate aspectele, ciști- 
gind un loc (oi mai de frunte în ma
rea familie a județelor țării. Acesta 
este rezultatul firesc al politicii știin
țifice a partidului nostru, de dezvolta
re armonioasă și multilaterală a tutu
ror zonelor țării. Este suficient să a- 
mlntim ca, în actualul cincinal, volu
mul investițiilor alocate județului nos
tru este mai mare decit totalul inves
tițiilor din fondul do stat al anului 
1955, la nivelul întregii țări. Pe un te
ritoriu care reprezintă numai 1,6 la 
sută din suprafața țării si pe care tră
iește 2,2 la sută din populație, în ac
tualul cincinal creșterea puterii eco
nomice și dezvoltarea social-culturală. 
datorită Investițiilor, vor fi egale cu 
tot ce s-a realizat, intr-un an, în în
treaga țară, in urmă cu auroape două 
decenii. Aceasta atestă ritmul înalt 
de dezvoltare a României socialiste, 
vigoarea economiei noastre, uriașa 
muncă depusă dp partid. în frunte cti 
tovarășul Nicolae Ceausescu. pentru 
folosirea tuturor resurselor materiale 
și umane ale fiecărui județ.

„Avicola** și Fabrica de nutrețuri com
binate — Titu, Complexul zootehnic 
Braniștea și altele. Au fost considera
bil dezvoltate și modernizate. între
prinderea de utilaj petrolier din Tir- 
govișie, întreprinderea textila .,Bu- 
cegi“ — Pucioasa, întreprinderea de 
mașini și utilaj tehnologic — Moreni, 
Combinatul de lianți și azbociment din 
Fienj și alte unități.

Imaginea adevăratei dimensiuni a 
efortului pe care il fac partidul și sta
tul nostru pentru ridicarea economică 
a județului Dîmbovița ne-o oferă an
samblul de obiective siderurgice ce se 
realizează pe platforma industrială 
Tirgoviște. Lucrările la oțelării. lami
noare, forjă și alte obiectiv? aliate 
intr-un stadiu avansat de execuție, 
conturează do pe acum noua cetate ro
mânească a oțelului. Pentru noi, ziua 
de 30 noiembrie 1973 va rămine în
scrisă în cartea de aur a eroismului 
muncii construirii socialismului, mar- 
cînd momentul in care s-au elaborat 
primele tone de otel aici. In Dîmbo
vița. Primul cuptor de 50 de tone de 
la oțelăria electrica nr. 2, primul cup
tor de 10 tone de la oțelăria electrică 
nr. 1 și primele 5 ciocane de la forja 
de blocuri și bare au intrat în circui
tul economic la această dată, consti
tuind adevăratul botez al noii cetăți 
a otelului. Nu poate fi omis faptul că 
1a Tirgoviște se vor realiza oțeluri a- 
liate și înalt aliate, produse solicitate 
în cantități tot mal mari de moderna 
noastră Industrie constructoare de ma
șini.

Dimensiunea calitativă a avîntului 
economic al județului Dîmbovița este 
dată de structura modernă și tehnici
tatea înaltă a noilor produse pe care 
le realizează industria. Pentru prima 
dată în țară se produc la Tirgoviște 
strunguri automate „SARO" in mai 
multe variante : la Găești se reali
zează utila.ie și instalații complexe pen
tru echiparea noilor unități ale In
dustriei chimice și moderne frigiderr 
cu compresoare : pe lingă traditionale-

(Continuare în pag. a 9-a)

Tirgoviște 
1973

Cetate din sorginte voievodală, 
Cine*ar putea să-ți cînte noua fală 
Din trudâ ți metal, din vis ți vrere,
Din trainica partidului putere 1

Ne punem fruntea ca pe trepte sbnte 
Pe pietrele de vechi așezăminte, f
Cetate tu de scaun și de slavă — 
Azi iată ești a vieții noi dumbravă-

Grigore-Alexandrescu, înțeleptul,
Ori Cirlova ori însuși Heliade
Cum ar putea găsi cuvintul mare, dreptul. 
Ce ție-ntru cinstire ți se cade ?

Sintem țarină, oseminte, singe
De citeva milenii poate-aice, —
Dar steagul care~n jurul său ne strings 
Vin alți stegari mai sus să ni-l ridice.

Plămada ta muncind, luptind tot crește, 
Din ramurile-ți stelele*i iau zborul, 
Iar, vremii semn, din tmnehiu-ți odrâslește 
Altoi cu sori de aur viitorul.

Mihai Beniuc

In prezent, semnificativ pentru ju
dețul nostru este ritmul înalt în care 
se dezvoltă Industria. Fată de anul 
1968, industria dtmbnvițeană realizează 
1r> acest an o producție de 1.8 ori mai 
mare, iar în 1975 va fi de 2.87 ori mal 
mare. Această creștere est? posibilă 
datorită construirii a numeroase obi
ective economice. In nerinada care a 
trecut de cînd a luat ființă județul aii 
fost puse în funcțiune 68 capacități 
noi de orndurtie industrială și zooteh
nică. Amintim dinlre acestea între
prinderea de utilaj chimic si întreprin
derea de frigidere din Găești. Intre-

Ochiî electrici ai cuptoarelor de la Tirgoviște s-au aprins, mareînd 
nașterea primului combinat de oteluri aliate fine din tară. în acest oraș, 
care pînă mal ieri trăia în umbra propriei sale glorii, viitorul intră pe 
sub arcul de triumf al socialismului.

Strălucitei biruințe a miilor de constructori care înaltă pe malurile 
Ialomițel noua cetate a siderurgiei românești, colaboratorii șl redactorii 
Luceafărului le închină aceste pagini. Inaugurăm, astfel, suita unor nu
mere dedicate județelor tării, pe care munca eroică a poporului, sub con
ducerea clarvăzătoare a Partidului Comunist Român, le transformă în

prinderea „Romlnx" și întreprinderea puternice citadele ale României socialiste.
de strunguri din Tirgoviște. întreprin
derea de aparataj electric pentru in
stalații din Titn Complexul Integrat

Fiecare dintre noi are firescul drept și negre
șita datorie să-și construiască orașul naial după 
planurile și capriciile propriei minți, după pia
nul propriei inimi. Așa credeam La 15 ani, in 
plină epocă romantică, tot astfel cred și astăzi, 
după aproape 30 de ani, cînd Tirgoviștea mea 
a. intrat cu toate pînzele desfășurate pe magis
trala realităților civilizației. Atunci, in adoles
cență imi suflecam mîneciU și, despresurind 
de bălării, alături de prieteni, o veche așezare 
domnească gindeam la piețe largi, împodobite 
de coloanele și fintinile proiectate de un Ber
nini și loanid. Acum, la vîrsta scepticismelor 
pragmatice, imi sujlec minecile și trasez pe 
hîrtie industrii fabuloase, pe care prietenii mei 
rămași in Cetate le înfăptuiesc întocmai.

Gîndurile ambițioase au rămas aceleași, visul 
meu și visele prietenilor s-au îngemănai într-o 
singură vi2iune. Astăzi văd Orașul limpede și 
strălucitor. Ca oricare așezare modernă, Tirgo- 
viștea mea cuprinde două orașe distincte și în
trepătrunse, ca faliile unei geologii ; un oraș — 
cetatea istorică, palatul domnesc, casele vechi, 
biografiile în piatră ale marilor umbre care au 
locuit-o. apoi mugurii orbitali ai trecutului is
toric, Mănăstirea Dealu, Viforîta. Finta, Doicești. 
Potlogi, lăstăriș ruginit de toamne eroice și de 
slngele care a stropit din belșug : un altul — 
orașul metalului și al agregatelor de mare pre
cizie, carapace de oțel așezată acolo unde se 
adinceau vechile șanțuri de apărare, scut îm
potriva sărăciei, plămin care hrănește un mu
nicipiu jz o întreagă regiune dăruită cu mari 
bogății.

Din desenele și tablourile prietenilor mei 
ideali care se cheamă Gheorghc Petrașcu, Va- 
sile Blendea, Tanți lliescu-Mihăilescu, Timotei 
Constantinescu, Maria Petre Constantin, Bogdan 
Stihi, Victor Remizovski reconstruiesc orașul 
pitorescului și al prospețimii, cu ulițele sale o- 
rientale, cu prăvăliile mirosind a măclnișuri și 
a șoareci, cu fațadele caselor pe jumătate în
gropate de culoarea galbenă a secolelor scurse, 
cu umbre încărcate de înțelesuri tainice. Pri
veliști de tîrg supraviețuind ruinei generale, 
priveliști sublime înțepenite in cadrul trun
chiului unor copaci uriași parcă desenați de Alt
dorfer și Corot ! Din filele migălite de alți 
prieteni care se numesc Caragiale și Brătescu- 
Voinești. VLahuță și Iorga, Costache Olăreanu 
și Radu Petrescu reconstitui mișcarea, suflul 
care dă viată oricărei epici, de la sentiment la 
epopee, de la Macarie tipograful și Stolnicul 
Cantacuzino padoi’anul, la naiva școală floren
tină pe care au intemeiat-o cîțiva liceeni spre 
a da un scop ihalt întârzierilor peripatetice sub 
castanii bulevardului și ale Aleii.

Priveam cu Timoteri și Radu strălucita stea 
Serlfona, călcam, trotuarele umbrite ale Cetății 
Rapetanului șl visam frumos la era care avea 
să construiască, îrt încăperea văii, industriile de 
oțel și de strunguri care asfdzi SÎNT, Știam că 
pentru aceste miracole unii oameni pătimesc 
dar dialogam grav pentru ca suferința lor i<5 
aibă statornic ecou.

Iat1 că astăzi, la începutul erei luminoase 
care înscrie orașul natal pe orbita marilor pro
ducătoare, uzinele și fabricile ridică turnuri ce 
seamănă cu acelea din vis. Nu mi se mai pare 
exagerat să văd in Tirgoviște o Florențâ va
lahă, pentru că iată turnurile dovadă, iată cele 
citeva semne durnbile ale linei țnnoiri în sub
stanță, în ziduri ca și in gîndirea oamenilor. Nu 
așa arătau cetatea și oamenii tn acea schiță de 
roman din care Constantin Lăzărescu ne-a citit 
tntr-a seară citeva capitale ? Nu așa arăta ce
tatea, azi în antologiile literare pe care le pu
blică și le proiectează cei cițiva luminați căr
turari — Ion Variliu neobosit în fruntea ini
moșilor, ca și in culegerile, frumoase si pătrun
se de sfinte sentimente ale cercurilor literare 
de la licee, din uzine, cele editate de Comitetul 
municipal de Cultură șî Educație Socialistă ?

Tn Tirgoviștea străbună. în Tîrgovistea natală 
se șterg treptat urmele ruginii si înmuguresc 
florile vii ale oțelului și otelul albastru al gîn- 
durilor îndrăznețe. Bucuria mea și a prietenilor 
este de-a recunoaște în liniile prezentului si ale 
trecutului, care se întrepătrund în ape da c- 
glindă proiecțiile unor sentimente calde șt certe 
care ne-au încălzit întotdeauna Inipiils.

Mircea Horia Simionescu

Județul Dîmbovița

SUPRAFAȚA : 3 73S km’
POPULAflA : 457 000 locuitori. 

Densitatea 121 loc. pe km2
RESURSE NATURALE:
petrol (Moreni, Gura Ocniței, Teiș, Aninoasa, 
Gâești)
cărbune (Șotinga, Mârgineanea)
sare (Gura Ocniței) 
sulf (Pucioasa)
marnă și calcare (Fieni, Lespezi)
PROFIL ECONOMIC •.
industrial in dezvoltare.
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MIRCEA CEL BĂTRlN
Mulțl durară, după vremuri, peste Dunăre vr-un pod, 
D.~au trecut cu spaima lumii ți mulțime de norod : 
împărați pe care lumea nu putea siri mai încapă 
Au venit ți-n țara noastră de-au cerut pâmint ți apă — 
ți nu voi ca să mă laud, nici că voi să te-nspăimint 1 
Cum veniră, se lăcură toți o apă ți'un pâmint

MIHAI EMINESCU

VLAD ȚEPEȘ
Viață țl domnia le nesocotesc | 
Ale mele lupte vouă-o dovedesc ;
Insă țin la țară, țin la neatimare, 
T>n ca să-mi tac neamul lăudat ți mare.

D BOLINT1NEANU

NEAGOE îASARAB
Ft cti săraci, cart st trade se rt 

slujba voastră, pe aceștia să ari 
puneți mai jos de fin dt boitri, d 
să fit alături de dteșu...

(DIN JNVATATU*”)

MIHAI VITEAZUL
Nu vă urez viață, căpitanii mei I 
Dimpotrivă, moarte, iată ce vă cei 1 
Ce e viata noastră in sclavie oare ? 
Noapte fără stele, ziuă fără soare- 
Cei ce rabdă jugul și~a trăi mai vor, 
Merită sâ-l poarte spre rușinea lor I

D BOLINTINEANU

MATEI BASARAB
fericit peste toate domniile aces

tei țâri, nemîndru, blind, drept, om de 
țeară, harnic la războaie, așa neînfrînt 
și nespăimintat cit poți să-l asemeni cu 
mari și vestiți oșteni ai lumii".

MIRON COSTIN

CONSTANTIN BR1NCOVEANU
— împărate dumneata,

Nu-ți dăruiesc eu țara,
Țara și bogăția
Care beau, mănînc din ea> 
Fâ cu mine ce oi vrea, 
Nu mâ dau in legea ta I

BALADA POPULARA

Tîrgoviște în noiembrie
I Albumul vechi

Muzeul literaturii tîrgoviștene. In Parcul case! 
lui Br&tescu Vofnești cad frunzele. începe să 
plouă.

E seara interioarelor vaste, încadrate de lumi
nările stinse ale unor sfeșnice de argint; seara 
prea vastă a parcurilor, a grădinilor patriarhale, 
a rulnurilor sentimentale. Cad frunzele in ma
nuscrisele venerate in care nu se mai poate 
adăuga nimic. Acest mijlociu de timp in care 
se vorbea foarte mult de ideal, datorie, țară, 
credință — simți majuscula, simți limitele in 
«titea manuscrise uitate, aproape uitate. Mu
zeul, pioșenia organizatorilor, implică și această 
claustrare între copertele cărții de școală, intre 
copertele ploii.

Răsfoim vechiul album de salon al unei poete 
uitate — autografe, versuri, laude, se intiinesc 
intre aceste pagini, regi, aviatori, miniștri, cdn- 
tărețe, poeți.

Sint multe doamne prin fotografiile de fami
lie, nu atit poeții, cit doamnele lor. Una din 
ele, ovalul feței și părul lina peste ochii prea 
adinei pentru strimtoarea clipei oprite ; o fe
meie despre care se spune că își trimitea sin
gură flori ; o Doamnă Bovary a altei provincii, 
tlnjind, In plina epocă romantică— Poeții Văcă
rești și Cârlova și Gri gore Alexandrescu, Ion 
Heliade Rădulescu, drapat in toga-i ampli Ion 
Alexandru Brătescu-Voinești. 
case frumoase, prin care trec 
tlrziL

Ploui peste provincie. Peste 
lerești, cu farmecul lor. cu paragina, ca acest 
fost confort de boiernași — în album s-a con
servat parfumul de mosc, de frunză rărotă. de 
păr lung, pieptănat la lumina sfeșnicelor de ar- 
flnt, de veri dttt fn șnanRi. da hxfîrJri ’.uchse- 
na. de maouamae Bflcegtiie.

Inehari «paiele, ăaa ta pteute Aaee‘3 de >- 
ceste grădini, de aceste lexers*— — maaeu — 
de l-ar păstra ceva din poezia Lor. din rnetan- 
colla lor binefăcătoare, pentru mai ri.-mu. dxA 
Tîrgoviște*, cetatea de eca-in a pr.r.^->r domni 
și poeți, nu va mai semăna cu ea însăși.

stăpinul acesiei 
pașii vizitatorilor

casele vechi, bo-

II Strada

Provincie Bub ploaie. Strada săracă încă, pen
tru locuitorul contemporan.

Aici, totul începe acum : oțel, construcții, car
tiere noi, drumuri, nume pentru noile drumuri, 
îndrăzneli, previziuni, realitate cuprinsă în ci
fre stricte, anticipări din care nu lipsește dra
mul de fantezie.

(„Stăteam și priveam surprinsă, noutatea ar
hitectonică a unui cartier ce fusese cîndva, lea
găn al copilăriei mele. Căutam un punct de re
per pentru ca, mintal, să reconstitui imaginea 
veche a străzilor).

„Strada trebuie să se termine aici— Dar ea 
continuă străjuită de mantii aceia de case—"

Blocuri de 5—6 etape se Întind de la un capă! 
Ia altul... Au dispărut căsuțele in care au trăit 
bunicii șî părinții-"

Era de nerecunoscut strada pe care m-am ju
cat de atltea ori aruneînd mingea peste gardu
rile pitice.

„Aici, ba colo, ba nu, la capătul străzii stă
tea bunica".

„Dar nu mai găseam nld plopul de la poartă, 
nici casa cu pridvor. Totul era alh, măreț. nou“.

(„Orașul nou* de eleva Aurelia Constantinea- 
cu, anul IV D — revista „Vlăstarul- a Liceului 
„lenăchițfi Văcăreacu* — Tîrgoviște).

6000 de noi locuitori — constructorii platfor
mei industriale — au venit, au luat cu asalt coa
ja prea strimtă a străzilor, a vechilor vetre, 
străvechilor așezări atestate aid, de la înteme
ierea Țării Românești ; străzile, casele, satele ie 
mișcă In pămlntul lor oa semințe de locuri sor
tite altor întemeieri.

Din vechea „stradă mare", din străzile strim
te, cotite, stau să răsară bulevardele viitoarei 
cetăți pe care o invoc astă seară. Compar orașul 
de mllne. modem, grăbit și dur. și amplu, cu 
vechea Tîrgoviște dintr-o stampă din serolul 
10 ; cu orașul de acum care va fi uitat atit dt 
trebuie. Și mai mult dedt trebuie, poate. Și «« 
va trece mai departe.

Astă seară, trednd pe vechile străzi, simt pă- 
mtntuî pașnic, peste care au căzut ultimele mere 
ale acestei toamne, casele mid, grădinile și li
vezile. Evoc provînda uitată plnă acum, sta
tuile mărunte, proporții și disproporții ale unor 
epod care au existat pini azi, care și-au acor
dat circumstanțe, s-au îngăduit și au vegetat îm
preună î Șl care se despart pentru totdeauna 
acum, aid...

Tîrgoviște, noiembrie 1973. Trec printre rui
nele Cetății Domnești ruinele dntate de poeții 
unui secol îndrăzneț pentru că își recunoastea. 
îți lua ca punct de plecare al unei durate și re
cunoașteri Istorice, aceste ruine : trec printre ca
sele vechi, eu farmecul tor sfișietor — noi îl mal 
simțim și, In asemenea seri eu ploaie de noiem
brie. îl mai regretăm. Trec pe străzile prea 
strimte pentru forfota oamenilor, pe străzile 
contrastelor, printre reclamele orașului vechi 
(restaurantul cu autoservire „Brazda*, brutăria 
„Prodfain", supermagazinul „Mondial* I) repe- 
rînd, cele dteva clădiri cu etaje, marcînd viito
rul centru. Oamenii sub ploaie, un Corao aglo
merat, strivit sub ploaie, cinematograful „Popu
lar" cu forfota permanentă, o librăria priete
noasă, la ora închiderii, cînd sint măturate sdn- 
durile date cu bradolină șl ultimii cumpărători 
își Iau o carte de o seară.

Și. ieșind din nou 1n stradă simți acel aer spe
cial. acel fel de a glndl special, un fel de a ae
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Tineri poeți
liceului „Ienăchiță Văcărescu

A cui e țara asta eu lanuri și dspii. 
Cu ape care-n scare li leagănă tăria
Și falnici munți veghlnd-a ea trupul lor 

ne-ufrint ?
— A fericirii noastre ! Cel mal Iubit pămint. 
Strămoșii ni-1 Lăsară de 
Să-l semănăm cu visuri—

malt ea legămint
Se cheamă Ram inii

teri plnă-n amurgAl cui e tot avlntul din ___ .
Șl din amurg, in zorii incendiind eimpia. 
Petale jucăușe de trandafir aprins
Punlnd pe fruntea-naltă a fiecărui Ins 
Ce in laboratoare șl șarje au învins 1

A tuturor acelor ce cred In România !

1

Omagii călduroase l-aduc azi. țării, eu
— Mezin ce-mpodobește cu slove dragi hiriia — 
Iau din azur, din oameni, din hronicul străbun. 
Din clocotul vieții, iau tot ce văd mai bun 
Șl versului accente inflăcărate-l pun

Să ciute țara scumpă, eternă. România !

Ion Vlad

Era doar 
o mare albastră

Așteyteți ptalle loterii 
te geamătul Ierbii uscate.

Constanța Popescu

aruncă brațe arămii, 
zța mo tas, copiii veriL 
Grădinile eu crizanteme 
vindecă de gălbenare toamna.

»• •
ri t
priviri!

Grădinile
Carmen Șetraru

An închis ochii 
ea perdeaua grea a picii 
șt a rămas nn capăt de roșu 
In mijlocul imensității verzi.

cu crizanteme

Vin ploile

Grădinile cu crizanteme 
au fugit de acasă ;
Cu eițlva lei 
cumperi soarele, 
cintecul, 
șl

Vin ploile frunze 
Ploile fecioare, 
Cu pletele vini, 
Ploile ginduri.
Cu albastrul primăverii 
Vin ploile, ploi 
cu îmbrățișarea furată 
a începutului.

fluturii unei veri.
Flori 1
Flori 1
sparge chemarea 
coloanele dimineții.

se 
do 
Grădinile cu crizanteme 
s-au fmbrincit printre uluci 
in strada cenușie.
— Flori !
— Flori 1

și sarcina nobilă de lăcaș al propășirii culturii 
ri, in general, al civilizației spirituale, pe plan 
larg național, Purtînd semnătura tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a altor conducători de par
tid ți de stat, in cartea de onoare a Muzeului 
tiparului fi al cărții vechi românești din Tirgo- 
vițte citim această impresionantă inscripție :

„Pârtiei pi nd la. inaugurarea Muzeului tiparului 
fi al cărții vechi românești. aducem prinosul 
notfm de recuaoftigpă cțlor care,, au făcut ca de 
aici, din vechea cetate de scaun a Tirgoviștei, 
sd ponteajed spre Țara Românească, Transilva
nia ți Moldova incd de la începutul secolului al 
XIV-Lea, primele tipărituri românești, punin- 
dn-se astfel bazele unitare ale limbii noastre li
terare".

Privind faptele dintr-o asemenea perspectivă, 
edificatoare prin gravele ei deschideri social- 
istorice, e lesne de înțeles ce misiune plină de 
răspundere — dar și de înaltă onoare ! — își a- 
sumă atit forurile de cultură cit și cărturarii 
dîmbovifeni. Și, spre cinstea lor, ți a unora și a 
altora, s-o spunem deschis, rezultatele eforturi
lor depuse pînă în momentul de 
sea la înălțimea așteptărilor.

Pentru orice vizitator atent al 
totuși atit de tinărului oraș, cea 
probă materială, in această privință, o consti
tuie, desigur, marele număr de monumente tsto- 
rice restaurate In anii noștri, intre care curtea 
fi palatul domnesc ocupă locul central; după 
cum. deosebit de impunătoare este si prezența 
remarcabilului număr 
riale de aici.

Mai puțin cunoscută 
lorificare a moștenirii 
zată în studiile ți cercetările ce au văzut lumi
na tiparului la Tîrgoviște. Acesta este ?f moti
vul pentru care, în continuarea însemnărilor de 
față, dorim să atragem luarea aminte asupra 
citorva dintre lucrările de acest gen. Firește, nu 
se pune problema unei prezentări exhaustive, 
volumele ce vor fi menționate reprezentînd, 
probabil, doar o parte din producția editorială 
firgovișteană a anilor din urmă. Din capul locu
lui se impun totuși următoarele două constatări 
îmbucurătoare : caracterul organizat, riguros 
distribuit pe teme fi subteme, al cercetării, de o 
parte, fi seriozitatea profesională sub semnul că
reia este întreprinsă această cercetare, de altă 
parte. Contopi ndu-se, cele două însușiri asigură 
lucrărilor șansa de a se constitui in surse de 
informare, în instrumente de lucru deosebit de 
utile maselor largi, doritoare să se instruiască, 
după cum fi specialiștilor, in domenii precum 
istoria tiparului fi a cărții, istoria învățământu
lui. istoria literară, istoria artei etc. Căci, spre 
edificare, să cităm titlurile lucrărilor ce ne stau 
la îndemină : Începuturile culturii și învătămin- 
tului in județul Dîmbovița, studiu monografic, 
282 pagini, de Gh. Pirnuță, Tîrgoviște — vechi 
centru tipografic românesc (cu precizarea de pe 
coperta interioară : „Studiu monografie cu re
pertoriul cărților vechi tipărite la Tîrgoviște și 
catalogul muzeului „Cartea românească veche"), 
136 pag., de Dan Simonescu și Victor Petrescu, 
Ion Alexandru Brătescu-Voinești (96 pag.), 
Gheorghe Petrașcu (192 pagini), bibliografii se
lective apărute in colecția „Personalități ale cul
turii dîmbovițene**. avințlu-l. ambele, coordona
tor pe Victor Petrescu iar redactori pe Rachila 
Trandafir, Stela Marin. Neghina Manolescu ți 
Elena Condrea ; în fine, tot lui Victor Petrescu 
li aparține și terțul ce însoțește ilustrațiile fru
mosului album, „Muzeul tiparului șl al cărții 
vechi românești".

Este deci evident că ne aflăm în fața unor 
contribuții științifice de incontestabilă valoare ți 
că, prin urmare, literatura de specialitate, în 
domeniile amintite, nu poate și nu trebuie 
facă abstracție de ele. Acesta ni se pare a fi 
supremul elogiu ce se cuvine adus, pe drept, 
destoinicilor cărturari tîrgovișteni.

•față sint ade-

bătrînuluî ș< 
mai puternică

de muzee ți case memo-

este Insă acțiunea de va- 
lăsate de trecut concreți-

N. C.

să



Ceas de început 
în cetatea de scaun

Poetică tîrgovișteană

S-ar putea ea imaginea să nu fie 
exactă sau ochiul meu se rotește du
pă mecanismul afectelor, am găsit 
Insă la Tirgoviște atmosfera, tensi
unea, mișcarea unui timp cristalizat 
demult în alte părți, rămas !ntr-o ico
nografie nu îndeajuns cercetată de 
spiritul nostru grăbit. Mi s-a părut 
mereu interesant și necesar un stu
diu asupra dezvoltării orașelor noastre 
In ultimul sfert de veac, o dezbatere 
da arhitectură, de sociologie, de artă, 
în înțelesurile cele mai cuprinzătoare, 
implicînd direct sufletul acestor a- 
șeJări, adică personalitatea lor for
mată în secoli lungi și cu o mare 
cheltuială de energie spirituală. De 
ce, pătrunzînd pe ulițele Tîrgoviștei 
m-am gîndit îndată la Piatra-Neamț, 
Bacău, Bîrlad, Tumu-Severin, dar 
mai cu seamă la Suceava, poate cea 
mal fericită din punctul de vedere al 
echilibrului trecut-prezent-viitor? 
Probabil că, în funcție de structura 
noastră social-economlcă actuală, miș
cările spectaculoase au elemente co
mune, de unde și anume similitudini, 
cel puțin în resorturile mal intime. 
Desigur Tîrgoviștea nu a fost străină 
de ceea ce s-ar numi culoarea in
dustrială dar abia In ultimii ani ea 
face saltul cel mare, definitoriu și 
cu consecințe rapide asupra gîndirii 
ți moravurilor locuitorilor el. Orașul 
patriarhal, cu efigia trecutului pre
zentă peste tot, cu mîndria voievo
dală sublimată in ziduri, In fresce, 
in tipărituri, tn livezile șl pe dealu
rile blinde, in amintirea oamenilor și 
chiar in privirea lor puțin orgolioasă, 
se deschide înnoirilor inevitabile. E- 
fortul de adaptare este evident, pă- 
rînd in unele cazuri grăbit, insufi
cient reflectat. Clădirile noi din cen
trul orașului, fiecare In parte cu 
virtuți incontestabile, nu izbutesc să 
se lege într-o imagine arhitecturală, 
fie întru totul modernă, fie supusă 
unor sugestii de artă brîncovenească, 
precum ar fi fost de așteptat ți de 
dorit. Uzina de utilaj, rămasă din 
cauze obiective, In zona centrală, pu
ne Încă probleme grele arhitectului 
care gîndește un echilibru al con
strucțiilor. Nu m-aș fi mirat să aflu 
de inițierea unul concurs național 
pentru planul de sistematizare a ve
chii cetăți de scaun și nu e tirzlu 
nici acum, după timida mea părere, 
să încercăm o corectare, o rotunjire 
a asperităților. De reținut cu satisfac
ție rîvna cu care tinere cadre din 
cultură se străduiesc să adune, să 
păstreze, să treacă In viitorime, va
lorile istoriei tirgoviștene. Dar parcă 
prea multe busturi s-au ivit, ți toate 
în piatră albă, și toate în aceeași ma
nieră ți înșirate ca lntr-un loc de 
veci. O atare viziune uniformă nu e 
bună într-un oraș care a construit 
atitea monumente ți unicate de arhi
tectură, unde au trăit șl au lucrat. 
Petrașcu sau Brătescu-Voinești ți de 
unde ne vin mereu semne de Înaltă 
virtute artistică. Cred, de altfel, că 
renașterea sau realcătuirea unei ce
tăți ca Tirgoviște este o problemă 
a întregii țări.

Că este așa, aveam să Înțeleg In 
dimineața aceea cu ceață șl ploaie, 
cînd am străbătut marele șantier al 
Uzinei de oțeluri aliate, operă care 
prefigurează de pe acum dimensiuni 
și structuri viitoare. Nu mai sînt de
mult străin de impresia șoc pe care 
ți-o provoacă o mare construcție in
dustrială modernă, am văzut destule 
desfășurări de forțe care vor rămîne 
in istoria socialismului românesc, dar 
aici, la Tirgoviște, în dimineața aceea 
cu ceață și ploaie am trăit sentimen
tul luptei cu pâmîntul, cu cerul, cu 
încremenirea oarbă a materiei, cu 
prejudecățile sărăciei sau ale neprice
perii, cu metodele, cu natura, cu fluc
tuația mîinii de lucru, cu haosul care 
sa opune gîndirii și nu acceptă cutre
murul schimbării. Poate și norii care 
năvăliseră noaptea peste acest pă
mînt, stîrnind noroaiele și mantalele 
de ploaie, cișmele de cauciuc și minia 
șoferilor, m-au ajutat să Înțeleg bine 
ce Înseamnă efortul, starea de veghe, 
brațul încordat, organizarea, organi
zarea, organizarea... îmi vorbește 
un bărbat trecut de jumătatea dru
mului, cum se spune, inginerul Ghe- 
nadie Medeanu și reproduc stenogra
fie: „Aici vor lucra circa 30 000 de 
oameni și vor produce 600 000 tone 
oțeluri electrice pe an. La noi nu 
s-au mai făcut asemenea oțeluri, a- 
cum instalăm utilajele cele mai mo
derne, asta ne va obliga la o adaptare 
rapidă și continuă pentru că în a- 
ceastă ramură tehnologia este în per
manentă evoluție". Este destul ca să 
ne imaginăm nu numai valoarea in
vestiției financiare dar mai ales pe 
cea de capital moral. Citeva cuptoare 
sînt aproape de prima lor șarjă, 
despre momentul acela oamenii vor
besc cu emoție, fără patetism festiv, 
pentru că răspunderea lor e toarte 
mare, procesul e complicat și lung 
și mai ales nou, incit nu mă sur
prinde marea sobrietate a oamenilor 
de aici. încerc să privesc dincolo, 
peste timpul ce pare acum neîndură
tor, atunci cînd așezarea aceasta, nu
mită cu un cuvînt atît de puțin su
gestiv „platformă", va fi devenit 
parte din ființa Tîrgoviștei, atrăgind, 
născind și modelînd nenumărate des
tine, poruncindu-i orașului vechi să 
se miște, să palpite, să intre in tu
multul inoxerabil al. vremii, să adă
postească alte zeci de mii de oameni,

hale

noi.

Intri in 
regăsești 
șl bucu- 
neaștep- 
magazi- 
adoles- 
minute

să-i hrănească, să-i îmbrace, să-1 
distreze, să le îngrijească sănătatea, 
să-i învețe carte. Mi se va spune câ 
procesul acesta e obișnuit, necesar, 
intrat în ordinea lucrurilor. Așa este, 
dar ar rămîne mai puțin fascinant 
pentru cei obișnuiți sâ privească mal 
adînc, acolo unde se pregătesc noi 
alcătuiri spirituale, de fapt lumea de 
mîfne, mai bună, mai înțeleaptă, mai 
liniștită în zbuciumul ei. Privită de 
sus, de pe dealurile căzute sub lumi
na roșcată a apusului, marile 
ale oțelărieî celelalte construcții in
dustriale mai vechi iau foarte 
dau Văii Voievozilor o fizionomie ciu
dată,un vechi oraș cu biserici, gră
dini, turnuri și castele ruinate, încer
cuit de rețele metalice, asemeni unor 
uriașe antene captînd mesajele lumii 
de mîine. Dar e destul să 
matca veche a tfrgului și 
starea de poezie, freamătul 
riile cotidiene, megafoanele 
tat de discrete, krto-pnono, 
nul universal, copiii, fetele, 
cenții Tîrgoviștei. Stai cinci 
la rînd și vei obține „Frumosul de 
Voineștl", mărul de aur șl vei trece 
așa pe străzi pînă cînd clopote vechi 
te vor duce spre restaurantul-bar 
..Dîmbovița14, local cochet. civizilat, 
îmbietor, sperăm o mostra din mul
tele pe care orașul va fi nevoit să 
și le deschidă pentru cel mai proas
păt contingent de oțelari. Acum, nop
țile Tîrgoviștei aînt scurte, abia s-au 
stins reflectoarele de la Curtea Dom
nească și în aerul subțiat al zorilor 
se aud sirenele marilor șantiere. în
cepe cea mai nouă zi a Vechii Cetăți 
de Scaun.

Nicolae Jianu

r
Virgil Teodorescu: Viața cuptoarelor

i

Din rodii despicate particule de soare 
împrăștie căldură și răcoare,
Naivă bucurie se degaje
Ca ușile de sticlă-ntre etaje, 
în camere de nacru și cristal 
Așterne focul patul nuptial.

n
Din rodii despicate s-au construit cuptoare, 
Cortegiul flăcărilor circulare,
Rotire centrifugă fi nou palat de nuntă, 
O ploaie de lumină egală și măruntă

V

Coloșii de
Acolo
de unde s-a retras cimpia

Intrino în imensa tabără ■ constructorilor tlr- 
goviștenl nu știu de ce mi-am amintit acea zi sti
cloasă de octombrie, dnd, cu ani In urmă, pri
veam din marginea Galaților, ultimele lanuri în
gălbenite de porumb. Un srlnt subțire clătina foi
le uscate, sunindu-le ca pe niște clopote stinse ale 
unor turme ce se îndepărtează. In dreapta dmpul 
era de mult curățat, nivelat șl tasat, cu zeci de 
pilon! de beton tnfipți adine in pâmint. Sute de 
oameni șl mașini cutreierau perimetrele Întinse 
ale viitoarei cetăți a oțelului. Se lărgea și se or
ganiza spațiul, se consolidau straturile adinei ale 
pămlntului. tntr-o margine a șantierului po
rumbul tși tntorcea ariergărzile spre sud, su
ni ndu-și stins. In vintul de octombrie, retrage
rea.

Si aici la Tirgoviște se mai văd urmele unei 
bătălii cîștigate oe constructorii care au împins 
hotarele platformei dincolo de marginea orașu
lui, pe drumul Găeștilor : id și colo smocuri de 
iarbă izbucnite din pâmîntul răscolit, rădăcini 
uscate ale lanurilor decimate. Și, totuși, nu nos
talgia de acum mai bine de un deceniu mă În
cearcă ci sentimentul tonic pe care ți-1 dă 
această aparentă dezordine a forfotei de oameni 
șl mașini, munții de nisip și pietriș din preajma 
balastierelor, benzile rulante de cauciuc în con
tinuă mișcare, încrengătura de țevi și schelete 
metalice, de linii electrice și conducte de gaz, 
imensele hale ale celor două oțelării ale căror 
cuptoare vor da primele șarje dnd aceste rînduri 
vor fi turnate în plumb.

Ascult cum oamenii se strigă de la un capăt 
la altul al halei, cu ecouri repetate ca o ștafetă 
purtată din om în om și parcă aud de sub căș
tile de protecție pe străbunii lor hăulind pe cul
mile dealurilor din apropiere ; vid sus, cățărați

Județul Dîmbovița 
întreprinderi importante, 
CU PONDERE IN INDUSTRIA 

REPUBLICANA

întreprinderea de Utilaj petrolier Tirgo
viște

Combinatul de lianți și azbociment Fieni 
întreprinderea textila Bucegi — Pucioasa 
întreprinderea de frigidere - Gâești 
Schela de extracție - Titu 
întreprinderea de utilaj chimic — Gâești 
întreprinderea mecanică de utilaj tehnic 

- Moreni
întreprinderea Steaua electrica - Fieni 
întreprinderea Trainica - Pucioasa
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Cinci poeme neterminate

în degete nervoase și grăbite
în mușchii pectorali și în orbite,
în sferă, In secantă, în unghiu-adiacent, 
Și în spirala care pornește din prezent.

iii

Voi ordonați lumina care-a-nceput să-ncapă 
în cupele de piatră și de apă,
S-a ridicat de jos ca un copil
Și-a înarmat vederea acestui veac agil, — 
Comoară fabuloasă a rodiei solare,
Săgeată condensată în marile cuptoare.

lingă Valea
pe schele metalice, sudori și montori, chituitori 
și vopsitori, mici cit o palmă de om, și parcă 
văd strâjile de odinioară de pe Turnul Chindiei ; 
simt pretutindeni sub pămînt kilometri de tune- 
le ascunse sub lespezi, treci nd pe sub drumuri, 
nebănuite, dincolo de marginea platformei, ca 
tunelele de retragere, tLinuite, ale vechilor ce- 
tăli.

Și, totuși, nu amintirile istoriei îmi tulbură 
inima — deși cred că pe aceste locuri a porun
cit Petru Cercel să se ridice atelierele de tunuri 
ale arsenalului oștirii muntenești — ci sentimen
tul încrederii pe care ți-1 dau aceste dimensiuni 
putem’ce ale unui viitor pe eare-1 urmărești în- 
truchipindu-se pretutindeni.

Am coborit în tunelele de captare a gazelor, 
mi-am lipit urechea de pereții cuptoarelor să 
aud venind din azi, clocotul oțelului fierbînd ; 
am urmărit, la zeci de metri ! ni Iți me, mișcarea 
lentă a podurilor rulante, cârligele grele ale ma
caralelor coborind ca niște ancore aruncate in
tr-o mare transparentă, de aer, știind aă peste 
două săptâmini aveau să-și înceapă salahoria 
din care nu se vor opri niciodată ; am urcat 2eci 
de scări pe platforma de deasupra acelor uriașe 
cuptoare basculante ce mî-au amintit de capsu
lele spațiale și rotirea lor în vidul extrateres
tru : am urmărit soarele stingîndu-și sfera in
candescentă în uriașa pilnie deschiși spre cer *a 
turnului de apă ; și iar m-am întors în mijlocul 
acestui furnicar de oameni ce a ridicat, lntr-un 
timp record, acești coloși care de ieri au înce
put să miște

Lebedele albe
Dv cite ori aprind lampa de birou îmi amin

tesc sutele de halate albe ale tetelor de la Rom
lux. Halatele fosforescente flutură pretutindeni : 
printre maldărele de tuburi de sticlă, printre 
cutiile fn care becurile ambalate tși încep călă>-

individuală și socială, din 
Orașul, 

com-

Tîrgoviștea este un loc foarte bun pen
tru scris. Aerul ei enorm permite să ie 
vadă bine mecanica anotimpurilor. Nu 
este o așezare atît de vastă Incit un ins 
zărit astăzi să nu-1 mai lntilnești apoi 
niciodată, ți nici atît de restrinsă incit 
ineditul să fie exclus, aja Incit ai posi
bilitatea să observi și mecanica cealal
tă, umană, 
perspectiva cea mai fericită, 
astfel, favorizează desfășurarea 
pletă ți minuțioasă a motivelor, cultivă 
finețea în toate Înțelesurile. Aceste note 
le găsim exprimate definitoriu la Văcă
rești, la Cârlova, Eliade Rădulescu, Gri- 
gore Alexandrescu. Comparativ cu mul- 
ticoloarea părților dinspre Dunăre ale 
țării, de exemplu, Tîrgoviștea aduce In 
expresia literară armoniile ferme și ner
voase ale griurilor, fiind in același timp, 
în ordine plastică, datorită lui G. Pe- 
trașcu, împreună cu localitățile încon
jurătoare, pină la Pucioasa, Fieni, Pic- 
troșița, care alcătuiesc împreună cu ea 
o aceeași constelație, cu stele mai apro
piate mu mai depărtate de centru, nu 
mai prejos de Toledo ți Veneția.

Aici calci pe pămînt ca pe un pod de 
piatră, printre ziduri care fac foarte 
vizibilă nașterea luminii, monologul co
pleșitor al zenitului și dramaticul apus. 
Cel mai impresionant apus de soare la 
care am asistat vreodată a fost acela ur
mărit din Alee, la 13 iulie 1947, de lingă 
clădirea încă de pe atunci de mult aban
donată a unui fost restaurant ți din 
apropierea imediată a unui de aseme
nea fost teren de tenis, pe locul căruia 
se construise prin 1942, cred, un depozit 
de fructe. De dimineață plouase furios 
(ploile cu ce le preceda ți ce le urmea
ză sint foarte spectaculoase la Tlrgoviș- 
te din cauza și a mulțimii arborilor), 
apoi l-im vizitat pe Mircea Horia Si- 
mj on eseu, amfitrionul, lingă pianina 
acaoerindu-și claviatura de fildeș, a 
citit pagini ale sale, după oare ne-am 
dus in Alee, mă refer la parcul dintre 
biserica Krețuleseu |i capătul podului 
Mihai Bravu. Din locul unde ne aflam, 
vedeam aproximativ clar podul de Ia 
Teiș. Dacă aș fi avut șansă, cu mulți ani 
înainte de asta l-aș fi putut lntîlni în 
Alee, unde pe atunci juca tenis fiica 
lui, pe terenul de care am pomenit, pe 
marele Petrașcu, fiindcă pictorului li

\
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Să ordonăm lumina ca forța-i să ne-ajungă, 
Cuptoarele să aibă o viețuire lungă,
Să locuiască-n raze de lumină
Ca-n zborul unei păsări plenara disciplină, 
Pentru-a putea străbate mii de leghe
Și gloria lecturii să se prefacă-n veghe.

v
Prelungite opale adună și închid 
Coloane nesfîrșite in miezul lor avid. 
Multi ani trăiască rodia de lut I 
Părinte al cuptoarelor, salut I

✓

Voievozilor

plăceau teii bfttrini de aici, așa cum 11 
plăcea și perspectiva care se deschi
dea, de sub elegantele lor bolți Înalte, 
spre Valea Voievozilor. Autoportretul 
poetului la virată fragedă, făcut de prie
tenul meu in cerneală violetă, căci amîn- 
doi foloseam la scris, atunci, violetul 
muzical ți ascuțit, datează aproximativ 
din acel iulie 1947, dar Aleea desenată 
cu stiloul de Timotei Constantineseu, de 
jos, de lingă capul podului Mihai Bravu, 
este mai tirzlu. Desenam și eu, am păs
trat în mapele mele cîteva notații. De
senul este, pentru momentele cînd nu 
scrii, o activitate excelentă, pentru că 
nu te depărtezi de universul peniței, al 
cernelei, ți o notație grafică se poate 
dovedi mai utilă cînd începi să scrii 
iarăși, decît tina In cuvinte, de obicei 
mai restrîngătoare, în mai mare măsură 
prizonieră momentului psihologic, dar 
cînd momentul psihologic e plin și sem
nificativ, nu mai scrii note in două-trei 
rinduri, ci o carte.

Clnd am citit Ulysses, Dublinul lui 
Joyce mi-a adus în minte Tîrgoviștea 
esențială, sublimă și ini efectua lizată, în 
imagine prezentindu-mi-se școala pri
mară de băieți nr. 1, cu toată strada din 
fața ei, dintre librăria poetului Ion 
Calboreanu și Calea Domnească, în fața 
Prefecturii șl a Tribunalului. Școala 
avea, In imaginea mea, ziduri groase, 
ca de mlnastire, în interior domnea în
tre pereții admirabil văruiți, atît la par
ter, cit și la etaj, dar mai mult La par
ter, o umbră dulce, severă și protectoa
re, iar lumina de afară avea proporțiile 
unei reverberații oceanice. Iată Dubli
nul. Acum mă gîndesc că pe această 
porțiune de stradă impecabil pavată cu 
piatră, soarele cădea din plin din cer, 
de pe tablele acoperișurilor, din sticlele 
ferestrelor, transformate în reflectoare, 
ți că țoale micile suprafețe dreptunghiu
lare de granit gri-albăstrui, argintii, lu
cioase ca oglinzile, care podeau strada, 
trebuie să fi contribuit mult la impresia 
pomenită. Șl acum știu că la imaginea 
aceasta trebuie aă adaug fereastra ne
mărginită a casei din strada Mihai Bra
vu, unde domnișoara Cecila Scărlăteecu 
avea bunătatea să mă primească după- 
amiezlle ca să-mi fac lecțiile, fereastră 
de la care am văzut dacă nu acoperișul 
ultimei mele locuințe din Tîrgovițte, de 
pe Calea Domnească, măcar dudul din 
fundul curții, din vîrful căruia aveam 
să caut de atltea ori spre Viforita și spre 
Mînftstirea Dealului Casa aceasta, de 
unde domnișoara Scărlătescu avea să se 
mute destul de curind în strada Ion 
Eliade Rădulescu, era situată pe o co
lină pietroasă, ceea ce dădea aerului de 
acolo o calitate asemănătoare cu a ce
lei din regiunea școlii primare nr. 1 de 
băieți, fără să știu care dintre cele două 
imagini are preeminentă In planul suc
ces! vi t&ților.

Pentru a studia norii șl fără posta
mentele de tablă pe care li le făceau in 
oraș acoperișurile, rit de scăzute, ale 
caselor, mă plimbam uneori La poalele 
dealurilor, pe dmpul dintre podul Mihai 
Bravu șl podul de la Teiș. Cilindri! 
denși, pe jumătate îngropat! In pămînt, 
ai lungilor dealuri care ocolesc pe lâ 
spate mănăstirea Viforita ș! izolează 
Gorgata (cunoscută și Iul Slăviri) de Tir
goviște, aveau măreție, de acolo. Intre 
riduri nobile, domnea asupra întregu
lui Întins un eranfu oovtrșitor. Dar mai 
erau și, In văzduh, cablurile zumzuitoa- 
re ale liniei electrice care pornea de Ia 
Transformator, susținute pe pilaștri me
talici, frumoși ca obeliscurile egiptene : 
printre marile Interstiții ale vlbrînde- 
lor lor schelete albastre, scoase ca din 
visul poetului Marinetti. cerul se vedea 
neînchipuit de frumos. Cîteva sonde le

tori a in lume, In hala acelor mașini automate, 
ca niște strunguri minuscule, care pregătesc 
nervul optic al ochiului de sticlă, filamentul ; la 
capitul benzilor rulante unde culeg perele de 
sticlă, supunîndu-le unul prim și riguros triaj, 
cele defecte fiind aruncate în urna pentru cio

burile care se vor reîntoarce în lava cuptoare
lor

Dar nicăieri nu aînt mai Impresionante hala
tele acelea albe, ca niște flăc&ri ce joacă pe tru
purile tinere, decît în jurul cuptoarelor cu pastă 
incandescentă, din care o ventuză mecanică ab
soarbe exact atîta materie cît este necesară naș
terii lacrimilor de sticlă. Acolo, cu chipurile îm
bujorate de dogoarea focului, par atît de imate
riale îneît te temi să nu le absoarbă căldura la
vei clocotitoare. Temerea rămîne însă zadarni
că ; ele se duc mai departe, pe lin La fluxului 
tehnologic, lăsînd bărbaților în grijă gura fier
binte a cuptoarelor.

De cîte ori aprind lampa de birou îmi amin
tesc de lebedele albe de la Romlux,

*
De sus, de pe deal, din tinda m/jiăstlril în 

care, de cîteva veacuri, se odihnește craniul vo
ievodului primei uniri, am privit la vremea în
serării orașul incendiat de ultimele raze ale soa
relui : în montura de oțel a Inelului industrial, 
înconjurîndu-I dinspre cîmple, luceau reflexele 
întunecate și adînci, ca de smarald, ale Curții 
Domnești și ale Turnului Chindiei. Dincolo de 
ele se decupau la orizont siluetele înalte al noi
lor cartiere, pîndite dinspre nord și sud-est de 
catapultele negre și încremenite ale sondelor. La 
extremitatea nordică a platformei Industriale, 
fabrica de becuri Romlux se pregătea să Intre 
în schimbul de noapte. Spre sud cîmpia se rotea 
încet, sub osia stelelor, spre lamă...

Teodor Balș

făceau ecou. In negru de păcură, dlnd 
cuprinsului un timbru industrial, mo
dern, In consonantă, altfel decît orașul 
lăsat în urmă, cu sculptura lui Brân
cii și descoperită cam pe atunci de mine 
în cîteva foarte bune fotografii. Era o 
prefigurare, fără Îndoială încă foarte 
modestă, a sistemului industrial în care 
este astăzi angrenată Tîrgoviștea. eu 
toate consecințele ce decurg de aicL Una 
dintre cete mai importante consecințe 
este, cum era și firesc, de ordin cultural 
și mă gîndesc La prodigioasa activitate 
a Muzeului județean, a colectivului său 
de istorici, filologi, muzeografi, tineri 
competent! și plini de inițiativă care în 
scurt timp, ajutați cu înțelegere de fo
rurile In drept, au dus pină U capăt în
făptuiri semnificative dintr-un vast pro
gram bine gîndit Realizările sînt exem
plare. Muzeul are una dintre reziden
țele sale în casa lui Alexandru Brătes- 
cu-Vaincftl, încăpătoare șl ușoară ca un 
Landou Ln mijlocul unui incintător parc, 
lingă Sala de Arme. Prin țața acestor 
două clădiri treceam nu rareori venind 
de la liceu spre casă, pe strada Justi
ției, ca să ajung ln Calea Domnească 
prin parcul Tribunalului. Blocuri pen
tru locuințe, modeme așezăminte de în
vățăm In t tehnic, vaste edificii industria
le. cu cele mai diverse profiluri, se înal
ță acum pretutindeni în oraș și în jurul 
său. afirmi nd capacitatea Tîrgoviștei de 
a se Înscrie in via actualitate a țării 
fără a pierde, in schimb. nimic, pentru 
că actualitatea înseamnă, in cel mai 
înalt grad, actualizare, ln sensul în care, 
de exemplu, un scriitor ca Paul Geor
gescu, atlt de pasionat de actualitate, de 
problemele contemporaneității noastre, 
actualizează in finalul recent apărutei 
sale cărți, 3 nuvele, o variantă mai ve
che la terna platonidană a banchetului, 
a simpozionului, aceea a festinului mor
tuar. Gîndul ne duce la picturile de pe 
zidurile criptelor etrusce, la monumen
tele tombale romane și atît trecut este 
făcut prezent și prin problematica pate
tic actuală, dar și prin eficacitatea poe
ziei care, prin faptul că e poezie, aduce 
totul La sine, în prezentul vibrației sale.

Radu Petrescu

Județul Dîmbovița
INVESTIȚII DIN FONDURILE CENTRALI* 

ZATE ALE STATULUI IN 1973 :
3162,6 MILIOANE LEI DIN CARE :

1405 mii. lei pentru construcții montaj
174,7 mii. lei — pentru construcții de 

locuințe (1966-1972 — 5 428 apartamente 
date in folosință din fondurile statului 
și 7131 locuințe din fondurile populației. 
In 1973 s~au dat in folosința 871 aparta
mente, in primele 10 luni, din totalul de 
3170 prevâzut pe intregul an)

Ritmul de creștere a producției indus
triale :

— prevâzut : 22,7% (cel mai rapid ritm 
de dezvoltare pe intreaga țara)

- realizat in primele 10 luni : 22%



URMAȘILOR MEI...

Urmașilor mei Văcărești I
Las vouă moștenire 
Creșterea limbei românești 
Și-a patriei cinstire I

IENACHIȚĂ VÂCARESCU

Singură ești numai una. 
Care ai luat cununa 
Darurile de la fire,
Mai pă sus de omenire I

ALECU VACARESCU

A TRAI...

A simți fâr-a dori 
Mâ mir ce simțire-o fi I 
A dori fâr-a jertfi
Mâ mir ce dor o mai fi I

î , NI COUNT VACARESCU

O Malcâ-Patrie aveți
Un duh de frați vă poarte :

Supuși, unirei supuneți 
Puterea ralii soarta I

IANCU VACARESCU

Adevăr este acea lumină 
Vestește soartă de raze plină,

Ce «e gătește ăstui pâmint i 
Ce din poruncă supusă vine, 
Patriei mele in veci să-nchine

A ei credință cu jurâmint

VAS1LE CIRLOVA

Dar aș vrea să văz ziua pămintului 
vestită. 

Sâ răsuflu un aer mai slobod, mai 
curat. 

Sâ pierz ideea trista de veacuri 
întărită 

Câ lumea moștenire-ntîmplârilor 
s-a dat I

GRIGORE ALEXANDRESCU

Pe locul de ardere 
al vechilor cuptoare

Fiecare amplasament Industrial de 
anvergură are o personalitate, se dis
tinge, mai mult sau mai puțin, de ce
lelalte, de unde și poezia lui. Reșița 
este un oraș-uzină, intri din stradă de-a 
dreptul în ateliere. Vagonete încărcate 
circulă între destinații pe deasupra ca
petelor trecătorilor. Hunedoara, ți se 
destăinuie pe fragmente, la fiecare co
titură, Imaginea te izbește, mereu 
proaspătă, mereu nouă. Combinatul de 
la Tirgoviște, Intr-un stadiu avansat al 
lucrărilor, ar semăna oarecum cu cel de 
la Galați, amîndouă ridicate in afara o- 
rașelor, pe terene virane, desfășurindu- 
se deci în toată libertatea. La Galați 
însă, înălțimea de pe care se desfășoară 
halele dă un aer de cetate, la care 
se ajunge cu greu. Tirgaviștea se con
struiește în cimpie, monumentalitatea ei 
este familiară, trecerea de la un punct 
la alt punct al platformelor seamănă a 
lecție despre ceea ce trebuie să însemne 
industrializarea in țara noastră.

Impresia aceasta poate se suprapune 
Unei alte impresii. Sîntem doar într-un 
străvechi centru de arhitectură româ
nească. Ceva din propcrționalitateo. din 
căldura și simplitatea liniilor brânco- 
vene se Insinuează in tot ceea ce pri
vești. Și cum ne bucurăm de o hi miră 
de toamnă tirrie si moale. aceeași de 
^ute de ani, Împrumutăm și tucrun’o- 
noi o mai mare nobleță. Se poa:e Dar 
mal mult dedt atit. frumosul adine în
rădăcinat, trecut prin verificările tim
pului, te învață să pătrunzi, vă ■ • ' 
armonia existentă a celor mal E-
xistă o legătură tainică între lot ce con
struiește omul, indiferent de ftr-ili’Jiea. 
de scopul lucrărilor hri. Stihii esxe »- 
ceastă continuitate de eseniă- !.-.eepi*d 
acest articol, mi-am propus să far 
nid o legătură Intre cetatea ▼*--e n 
nouî Combinat. Era o vreme ru
meni nu scria despre Huneooara fără 
să facă o paralelă între emt • •• w 
castel. Ispitei de aluna am rezi^aî- C'- 
lei de astăzi, nu. Ea nu pare muM 
mai îndreptățită. Am căpătat astăzi o 
tradiție. adică o conștiință nuanța*!, 
profundă, a construcțiilor IndustriKo 
moderne. Și dacă, spre exemplu, hidro
centrala de pe Argeș, era. la vreme-a ei. 
tot ce se putea numi mai îndrăci 
mai frumos in materie, covnbînaiui de 
la Tirgoviște. astfel cum se peeSeazâ. 
va fi o realizare de seamă, un virf ni 
industriei noastre grele, din toate punc
tele de vedere.

Reîntorcindu-ne la șantierul prop- 
zis, la munca lui asiduă, 
parcă pentru a se sublinia e. 
greutățile, dar ți puterea d« a le 
vinge, de a trece peste inerț:.!° . ■*- 
cute, ne iau în primire drumurile f —• 
clădiri, toate bătute, încleiate in lat des
fundat A plouat mult in ultima vrwr.e 
și rezultatul este vizibil. Incăltăr-.:* 
noastre de orășeni slnt greu încercate. 
Lutul formează in jurul piniareior in 
fel de bandaj greoi, se adună pr ro
țile camioanelor ți cade la răsmjr- m- 
vins de schimbarea bru<<ă a «-Ga-urzi 
si-a vitezei. Lut de șar ’jer Nonx 
cace, orgolios. însăși retraoiiL'-itea pâ-

Dincolo de șanțarile cetății
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Am cunoscut la Tirgoviște. dincolo de 
țantul cetății, omul marilor șantiere.

Marele șantier e un univers aparte, 
fascinant nu numai pentru cel care-I 
cunoaște în treacăt cî și pentru con
structorul însuși. Pentru câ dacă n-ar 
fi așa, un om nu ar sta toată ziua in 
arșiță, in frig și viscol, nu ar străbate 
țara in lung și In lat — și asta timp de 
o viață — susținut de acea putere rară 
de a lua de fiecare dală totul de la în
ceput, de Ia un stîlp de beton și o 
groapă, pînă la o uzină cu motoare și 
pereți de sticlă, cu Cete in halate albe 
și portar1 cu chipiu, Cui a apucat că-i 
intre în sînge, marele șantier e un mi
raj căruia omul nu i se mai poate sus
trage. Am cunoscut la Tirgoviște ta 
meni din părțile Botoșanlului sau dc 
pe aiurea care s-au dus spre locul de 
baștină cu gîndul să se stabilească. Iu 
crînd la vreun pod sau șosele, dar s-au 
întors. Pentru că omul marelui șantier 
nu se apucă să îndoaie o vergea dacă 
gestul lui n-are șansa grandorii.

„Există un microb al șantierului, vor
beam la Tirgoviște cu maistrul Mislav 
și de asta nu scapi. Aș fi putut să mă 
duc maistru mecanic la București, dar 

mîntului, încercind să pună opreîfște do
rinței de Înălțare, de zbor. A vedea se 
confundă cu trecerea acestei mări cli- 
soase. Iți recunoști tovarășii după dun
ga de noroi lăsată pe cizmele lor de 
cauciuc. In prima hală in care am in
trat, rezistența, viteza de deplasare a 
podurilor rulante se făcea cu ajutorul 
unei bile uriașe de metaL Un fel de 
greutate, la nivelul pieselor de aid, ai
doma cu cele folosite ci nd va pentru chi
tarele de la țară, măsuri nd griul și po
rumbul. Tn înălțime, podurile trepidau, 
vibrau, bilele, pe lungi cabluri de oțel 
împletit, pendulau, oprite brusc Ia di
ferite înălțimi, bubuiau înfundat In 
pămint si cum erau atît de rotunde, 
mi-au părut schema turnată tn metal 
a globului terestru însuși, din care, prin- 
tr-o crăpătură minusculă. In această 
toamnă tirzie. cursese ți noroiul de a- 
fară_

In cuptoarele viitoarelor otdărlL •- 
cola unde, la temperaturi de mii de 
grade, se va naște fără oprire, zi ți 
noapte, oțelul, Încerci o lenzaxie de h- 
nișure. Este locul unde dementele pri
mordiale Lși Îngăduie unul altva. fără

A

Traian 
Iancu

Revedere 
la Tirgoviște
Ax*. re*ud m anta ce a.ca 
Sus, tn Deo, ta MOEăs&ro, 
Pz-'Zâ-> m, B Bâiuora ;
Do* cceugan bravi, liotei, 
c: pa o psattara

boa, sa&rt du-ca.
Mâr dOi-îic, dM Basarabia.

Impra-a ’«> tmdc,
luna peste dealuri.

Și-un «ltocoI te pătnaida, 
Su^et. prund aa idealari-. 
po'.e^ea lunii pline 
Pa riMMxi, cmd străbate, 
Och-ul deșteptat efin tina 
tmpiiniri mai minunata 
In oglinda tui reține_

Pesta tumul da chindia.
Zxjrea-n falduri de-o privești, 
Te uimește-un cer de stele, 
Pe-aste plaiuri românești... 
Pe platforma de oțele, 
Inima par-că-ți nuntește, 
Omul, mâliat prin ele, 
Viitorul făurește L.

O, Tirgoviște de fală, 
Revederea, in victorii, 
Inb-o vrere triumfală 
Țî-O-mplinirâ muncitorii L. 
Ei, înfiorați de dragul 
Vechiului sălaș domnesc, 
Ca la nuntâ-ți poartă steagul. 
Pe pămintul românesc I... ___________  J

mea... Eu sint cogeamite om și vorba 
mea-1 tunătoare... Eu nu strig, zic, la 
tine Mariane că nu mi plac ochii tăi, da 
așa-i munca noastră. La care el se uita 
înmărmurit la mine și plingea. îl tri
meteam în for, nu alta... Nu-ți fie frică, 
am strigat. Mariane, de oamenii pe care 
va trebui sâ-i conduci, du-te îți spun 
și vezi cum merg montările. Dar bine
înțeles că mă puteam duce și eu... A în
vățat glisările, șantierul, și acum 12 ore 
pe zl nu-i mal ajung. Apoi maistrul Mi
slay tună posac : N-am pus banii la 
ciorap niciodată. Un șantierlst trebuie 
să fie dur, puternic. Am mîncat mult 
toată viața și am băut vin bun... Nu-mi 
plac codașii !“.

...S-a rupt un cheson, o grindă ar
mată de beton și s-au adunat specia- 

supremație, in virtutea scopului comun 
și inalt, să existe. Și mai este senzația 
pe care am incercat-o și-o vom încer
ca întotdeauna în fața vetrelor calde. 
Focuri mărunte, din deșeuri de lemn 
binemirositor, lemn aromat, rășinos, de 
brad, fără-ndoială, umplu cu strania lor 
iluminare încăperile boltite. Cărămida 
refractară este tencuită cu o grijă pe 
care n-am mai întîlnit-o la nici o altă 
construcție. Și deodată, mi s-a lămurit 
mult mai omenește, senzația indicibilă 
de liniște, de împlinire. Nu știu din ce 
lut se fac aceste cărămizi, la tempera
turi desigur Înalte, dar și el trebuie 
rupt și înmuiat din vreo grădină a țării. 
Din lutul pe care l-am văzut afară, ne
dreptățit Intr-un fel, s-au ars însă în 
mod sigur cărămizile zidurilor de ce
tate tirgovișteană, menirea lui a fost 
desăvirșit închegată. Și poate nu în- 
tiraplător, pe locurils unde odinioară, în 
cariere de lut, se ardeau cărămizi, as- 
*zi, lingourile de oțel, într-o mai vastă 
renaștere. Iși așteaptă și-și pregătesc 
intrarea in lume.

Grigore Hagiu

• wz d cmmk pri-

aaBB tei'* nogKjatrlă.
-=• • care. in uni-
---hT-t’j». t-*- <m er-’i ți pro-
' Arzrm ți-a urcat pri-

p? vraV. stag*arul Bo^oi. Nu 
rrrre decsoc_ir_-jt. ri numai re- 
sșsizat ț: asta a făcut o țafH 

onda ctMea ei. in spate. 
K’J Ezxzit hzat ptr^ atunci In leaml

r.'c-jsc—mata KuaUe.
sa enci-«ase an? mai tn rimă 

Born*, inginerul Duma, șeful lo- 
«elAria. e acusn ur> fel de «tar. 

I ir-i interviuri pentru radio, e fil
mat. r* te ziarele d« duminici. Nu 
l-am '•'nit ■iriodvîă aritat sau țipind. 
vorbește Lores, rispund" după o pauză, 
dir irtranvjpenta tui a< in ea aproape 
ceva temerar. Intr-o zj pe la prinz. tm 
buldozer, a părăsit postul ți a lnat-o a- 

spre o rS-re<ă_ biroul șefului de 
Vx_ Buldozeristul era tm tânăr cam de 
aceeași rintă eu inginerul ți a opnt 
mașina eu a roată chiar in pragul ehe- 
r-iei. Ghereta s-a mițeat ți s-a legănat 
•curt o d* cutremur. Numai că. ingi
nerul a deschis geamul a spus de acolo 
clar, calm șj răspicat : — Nu ’ Am dis
cutat odată ! — ți s-a Întors la masa 
luL Era de Înțeles că avea o vorbă ve
che. un ITtjgju. Buldozeristul a mai stat 
re a stat ți. uimit că nici în fata acestui 
zel de-a solicita inginerul nu cedează, a 
tras de manetă si monstrul impacient a 
incrmrt să se dea Înapoi, cu spate>.

Am eunoarut o lume împlinită ln- 
trutotul : ingineri, directori. dulgheri, 
excavatorii, foști țărani acum sudori 
sau maiștri : țărani venlți abia sfi-n- 
ceapă. Am văzut echipe compacte cău 
tindu-ți inginerul transferat aici, fără 
știrea lor. Profesori veniți din Invăță- 
mintul universitar, ingineri din cerce
tare. Uneori a na re dt un fel de pe
lerin. Puși la punct impecabil ți cu fi- 
șul strins In plic subțioară, vin să În
trebe să se tocmească, arată dovezi, rfi- 
min sau pleacă.

Am văzut un ucenic, la prima lui In
trare în șantier, fugind fără centură de 
siguranță pe scheletul oțelărtet.

Am cunoscut oameni care și-au găsit 
aici rostul și echilibrul și alții pe care 
abia-i țineau doi-trei să nu apuce să-și 
dea ultimul ban pe un pahar de țuică ; 
femei aducînd mlncare. iubite așteptind 
în marginea șantierului : femei venite 
să dea un sărut în vînt și să ia banii, 
după care nu mai apăreau.

...în marginea de nord a Tîrgovișteî, in 
cartierul constructorilor, o femeie tînără 
întindea rufe pe slrmă. Avea minecile 
flanelei suflecate și cind lua rufele din 
lighean și se înălța să le întindă pe 
slrmă i se dezgolea spatele alb al ge
nunchilor. Apoi și-a desuflecat energic 
mînecilc. s-a uitat In treacăt la soarele 
gălbui, s-a pornit să intre în bloc, dar 
s-a răzgîndit și, cu ligheanul într-o 
mină s-a așezat pe scări. Era una din 
acele zile visătoare de toamnă, cînd do
rești și prietenia celui ce te-a alungat 
în primăvară.

Tirgoviște se reașează în vechea ei 
glorie. Se aud huruituri, bufnituri, buT- 
huituri. înainte de a se stinge un zgo
mot începe altul tot acolo sau în altă 
parte, unde se termină bătăile unul cio
can pe tablă, începe îndată ceva, ca o 
injunghietură.

Se ridică blocuri în zarvă ca și cum 
asta ar fi chiar materia primă și după 
ce praful și zgomotul se vor așeza, ele 
vor rămîne să dăinuie, asemenea copa
cilor falnici care nu știu că vin din a- 
pocalipsul păstăii.

D. Honciuc

Ion Gheorghe
Tiparul
Galben, zolul de lut, zvîcnind încă din tot hoitul viu ; 
bunica-1 frămîntase jucîndu-1 cu falpele-i de ursoaică 
Și-acum pămintul gifiia ca un țăran bolnav, tras cu rachiu — 
cit bătrîna se spăla de el pe picioarele vinete cum e plinea de orzoaică.

Așa-i zvirlea-n creștet cocleala aia lichidă,
apoi îl tăia eu sapa de la margine și lua mari colcovane de lut i 
una, după alta trîntindu-le-n ochiurile tiparului de cărămidă — 
ca pe-o fereastră pe care se uită cineva nevăzut.

Cărămida bărbat, in racla de jos, .qy remeie de-asupra —
Deucalion și Firha ; păpușoi și păpușă — 
despărțiți, să nu 11 se lipească mămăligile cit rîpa, 
se tăvăleau mai fntîi prin semănătura căteunui pumn de cenușă.

Hăcuit pînă seara intr-o mie de bucăți și ciosvlrte, 
se zbatea zolul de cărămidă, pleznind din coada-i rece, de reptilă — 
cit eu păzeam la marginea mesei zeului Flămînzilă, 
să nu-i calce oile și purceii cina de piini și turte — 
și-n deosebi pîndind cocoșul ce se tot plimba prin curte 
bodogănind că nu-i lăsat printre ofrandele-i de argilă...

Oricît îl prigoneam, tot Izbutea el să scape — 
orgolios punîndu-și parafa picioarelor pe marile tablete sumeriene, 
ghiarele-i întipăreau hieroglifele soarelui ieșind din ape, 
din loc in loc oprindu-se cu mare strigăt și-aridicindu-șl steagul de pene.

Cocoșul era blestemat să-I mănînce dihorul sau uliul 
Insă urmele lui rămineau însemnate-n giganticele cărți de lut — 
astfel avînd zeul grijă să-și pună pe lucrările sale sigiliul, 
căci soba de Cărămidă era altarul aceluiași idol temut.

Cind se prăpădi bunica, tot așa au pus-o și pe ea, în tiparul cu pairn rame; 
tot așa-1 apăsară zolul cu seîndura, să-j stea-n măsurile de moarte — 
cit pinza ce-o acoperea șl da pe delături, era ca apa luată pe palme 
să-1 fie cărămida netedă și lucie ca hîrția, pe care zeii ne-au poruncit 

această carte.

Cenacluri si reviste
J

literare dîmbovițene

Mircea Horia 
și Radu Pețrescu re- 
oficiile aparatului, de 
pentru comunicarea 
lor : de asemenea, 

Constantinescu și

La.ceasul cînd paginile acestei 
reviste intră sub tipar, în vechea 
cetate de scaun și în noua cetate 
a celui mai tânăr oțel, o seamă 
de literatori încearcă cu unghia 
zimții darului poetic. încercăm 
să facem așadar un fel de recen- 
sămint sentimental, ca să cunoaș
tem disponibilitățile de gînd și 
de sensibilitate ale ținutului.

Tirgoviștea marilor tradiții căr
turărești. Tîrgoviștea impetuoa
selor acorduri de azi. iși aduce 
aminte de o publicațiune, „Ar
monia-. care s-a bucurat de cola
borarea lui Alexandru Vlahuță, 
In anii catedrei sale aici : apoi 

!»• Dk*>. : iau 
ia bAocde milittf'ca-

M Genere Petcu. fie
care cu preDc-pâr-^e lui literare, 
saptrocrafiate in tira;-e confiden
țiale : XM. In băncile liceului _Ie- 
nichr-ă Vâcărescu-. Gcerone 
Thecdorescu. Matei Alexandrescu 
ți Alexandru Poenăreanu creează 
revista „Vlăstarul* unde și debu
tează cu versuri și proza, nici azi 
renegate. Revista’ apare de-a lun
gul citorva promoții. Cert este 
că ea își încetase, mai tîrziu. apa
riția de vreme ce 
Simionescu 
curg- tot la 
multiplicat, 
neliniștilor 
nici Mircea
nici Nicolae Neagu n-au norocul 
să-și vadă slova tipărită, întrucît 
abia în 1971, Viorica Drăghici 
Rădulescu reînvie revista, cu 
același titlu, dîndu-i o învest- 
mintare grafică demnă de invi
diat.

Intre anii 1934—1948, publica- 
tiunea ^Ancheta*4 consacră li
teraturii două din cele patru pa
gini ale sale. Aici debutează I. D. 
Pietrari, George Păun, Radu Pe
trescu și George Petcu, fehvoarea 
literară creată dîndu-le elan pen
tru tipărirea întîilor volume (I. 
D. Pietrari — „Scrisori de primă
vară", George Păun — „Neliniște 
cintată", George Petcu — ..Tăl
măciri din mir.e“).

Paralel cu paginile de litera
tură găzduite în publicațiunea 
„Ancheta-, revista „Tirgoviște", 
condusă de Grigore Tollea, re
vista ..Graiul Dîmboviței", a Aso
ciației învățătorilor, condusă de 
Dumitru Platon, precum și zia
rele „Chemarea" și „Uzina și 
ogorul", ca astăzi ziarul „Dîmbo
vița" au acordat literaturii aten
ție și spațiu.

inițiat de Valeriu Liță și Geor
ge Coandă și animat de Gheor- 
ghe Tomozei, cenaclul tîrgoviș- 
tean ,,Grigore Alexandrescu'* a 
cunoscut prin ani o frumoasă 
participare la viața literară a 
orașului. în activitatea acestui 
cenaclu care s-a încumetat să 
preia o tradiție dintre cele mai 
copleșitoare, armonizînd-o cu 
tendințele epocii, tinerii conde
ieri iși aduc o înflăcărată contri
buție la cîntarea patriei.

Venind în timp după dulcile 
lamente lirice ale Văcăreștilor, 
după versul de bronz al lui He- 
llade Rădulescu, după lirica eroi
că a Mi Vașile .CîHova;*;du£ă_în- 
frfrțtferîfe ți biruințele lui Gri 
cort irdrescuedupă resem
nările lui Brătescu-Voiriești, 
peste care I. C. Vissarion a tur
nat duhul rural al schițelor ți 
nuvelelor cu umor amar, poezia 
și proza acestor contemporani 
modești poartă culoarea specifică 
și dinamismul epocii noastre.

Zăbava criticilor Șerban Cio- 
culescu șl Vladimir Streinu în 
ambianța literară a Găeștiului a 
stimulat debutul criticului Mi
hail Ilovici și al fabulistului și 
epigramistului Aurel Iordache. 
Din activitatea cenaclului găeș- 
tean s-au înfiripat revistele „Cris
talul", „Gazeta Găeștiului", „Și- 
pot literar", „Sabarul". „Cerc" și, 
recent, îmbogățită cu colaboră
rile elevilor, „Trimestre".

In același cenaclu : Florica Mu- 
muianu, Vaida Alexandrescu, 
Magdalena Constantinescu. Geor
ge Buzinovschi, Puiu Stanoiu, 
Emanoil Dumitrescu și Ion Coca 
sînt deja reliefuri literare cu sta
giu în publicistica dîmbovițeană.

înscriind pe frontispiciul cena
clului numele astrului cu care 
omagiem postum pe genialul Mi
hai Eminescu — „Luceafărul- — 
condeierii orașului Pucioasa, nu 
prea multi la număr, sînt conști
ent! de „imensa datorie a cuvin
telor"...

La Titu, cenaclul numără prin
tre membrii săi pe dramaturgul 
Ion Cazan-Cătina, autorul come
diei „Un petec de cer", jucată la 
Teatrul de stat din Arad și pe 
Grigore Diculescu. autorul volu
mului „Au înflorit zarzării".

Condeierii dîmbovlțenl sînt în 
conștiința noastră afluenți și ma
relui fluviu, care-i.la ceasul de 
față literatura română.

Ion Vasiliu



Ziua munci, g lume oare cuprinde 
clipa prezentă. îmi rememorez ziua mea 
văzută prin ziua de muncă a celor de 
pe șantier. Să dai formă concretă mul
tor lucruri pe care le-ai auzit, să dai o 
formă ginduriior pe care le ai. Și nu pu
tem da un nume fără să schimbăm ceea 
ce am văzut. Iată, un cîmp nesfirgit, un 
cîmp pe care s-or fi legănat pomii, sau 
spicele, sau pur și simplu un cîmp pe 
care vitele pășteau precum clopotele 
cîntînd viața. Și pe același cîmp acum — 
tone de schelării ciudate, o orchestră 
figurativă, o lume nouă, în plină expan
siune a tehnicii. Si'ziua de muncă acum 
cuprinde in imaginea unor zile care n-au 
mal fost zile ale viitorului subordonat 
acestui prezent greu de munci si încer
cări.

Alinieri matematice, după simetria 
marilor ansambluri arhitectonice, metal 
ridicat cu tone pe verticală. Nicăieri li
niște șl echilibru. Peste tot explozii pe 
verticală, grandoare ți spectacol. Și oa
menii care mișună printre aceste con
strucții cu desăvîrțire simpli, oameni ti
neri, militari, oameni Intre două vîrste 
ți o mulțime care îmi izbucnește în 
minte șl care mă face să presupun că 
pe acești oameni i-am văzut, pretutin
deni. Stau pe un țărm fierbinte acești 
oameni adică muncesc cum nu muncesc 
toți oamenii : muncesc din greu, cum 
munceau și țăranii pe cîmpul care o fi 
fost chiar în locul unde s-a ridicat plat
forma industrială. Chiar au chipuri de 
țărani, chiar au vorbă rară ți domoală 
cum au țăranii, chiar i-am văzut cum 
mănîncă și după cum mincau la ora de 
pauză cind apăruse și soarele răcoros de 
noiembrie , tolăniți cu nevestele loc pe 
metalele încă dogorind, după felul în 
care așezau plinea mare părind fierbin
te și mirositoare din depărtare, după fe
lul unic în care rupeau pîinea ca țăranii, 
cinstind-o și cu evlavie ducind-o la gură. 
Mi s-a părut că porțlunHe decolorate 
ale metalelor pe care luau el masa sea
mănă cu iarba cîmpului decolorată In 
toamnă de soarele prea rece. Și după 
cum venea miros reavăn de pămint 
dinspre încălțările lor, am știut că oa
menii șantierului slnt oamenii cîmpuri- 
lor, că munca lor are si aici ritualurile 
păminturilor pe care părinții lor le-or 
fl muncit. Și ei vin ți acum La muncile 
cele mal grele, ei vin totdeauna unde e 
pămint întins, unde se risipește multă 
putere, unde viața cu onestitate neclintită 
se dăruiește zl de zi, prin așa numita 
zi de muncă. SCntă este ziua asta a lor 
de muncă. Imagine cenușie pe unde se 
muncește din greu, cer de plumb si dacă 
«oarele apare, numai la ora de prînz. 
să iasă lucrătorii afară și să se bucure 
mîneînd. Și măreția zilei din depărtare 
ne apare, o măreție prin care pot trece 
numai oamenii, un arc de triumf for
mat din puterea de'muncă a lucrătorilor, 
arc de forță trecut prin clipe de pri
mejdie.

Vuietul zilei de muncă, în orice mo
ment al acestei zile auzi acest vîjiit al 
timpului muncii semănlnd cu vîjîltul pă
durii vîi sau al apelor mari. Te pome
nești prins În vuietul zilei ți trupul îți 
este despuiat $i dat ei. Acoperite sînt 
trupurile lucrătorilor cu pînîe nevăzute 
de eroi cum sînt prinse în pinze pietre
le statuilor.

Doresc să mă scufund în această zi, 
eă cercetez adîncurile ei, să explorez, 
se aud zgomote nedeslușite, zgomote 
ancestrale, crengi rupte, pași de animale 
de la începutul lumii și. primii pași ai 
omulul-vinător în prima sa grea și pri
mejdioasă zi de lucru. Și de acolo pînă 
acum vine acel vuiet mare și se ampli
fică pe verticală și cu cit vremea trece 
cu atît tunetul lui este mai pregnant. 
Important este că oamenii fac această 
zi de muncă, important este că viața lor 
reprezintă miezul acestei expresii, că ei 
umplu chiar cu trupul lor ziua curată a 
muncii, cea mai curată ți limpede dintre 
toate zilele.

Nu ne amintim ce am trăit pînfi azi. 
dar atît de limpede ne amintim : ce am 
trăit pînă azi. cu ce am muncit pină 
azi. cum am înfruntat mereu talazul 
muncii deschizîndu-ne neîncetat drum 
printre zilele muncii, profiting de mo
mentele neprimejdioase ca să trecem ia 
cele grele și cum odată trecut i de ele, 
am așteptat altele noi.

Drum printre zilele muncii, drum prin
tre oameni, printre arbori, printre pie
tre. drum greu, limpede ca flacăra cu
rată.

Biroul maistrului șef NItelea Constan
tin de la șantierul nr. 4 construcții și 
confecții metalice Tirgoviște. arată ca o 
cabană improvizată pentru un sezon tu
ristic de munte ; curățenie, cald, mo
bilă simplă, frumoasă. Mă gîndesc aș- 
teptîndu-1 că aceste rase vor circula ți 
pe alte șantiere, acest gen de pereți um
blători urmează muncitorii din construc
ții pretutindeni. Oamenii slnt aici și nu 
sînt. Majoritatea sînt din Tirgoviște. au 
case aici, dar In locul lor de naștere au 
trăit cel mai puțin. E greu să stal de 
vorbă cu un maistru intr-un astfel de 
birou de șantier, tot timpul se deschide 
ușa și apar oameni, șl pe diferite tonuri 
1 se cer maistrului sfaturi ; oe să facă

Pe un țărm fierbinte
dacă șoferul zice că mașina e defectă, 
și alte întrebări pe care maistrul ridi- 
cindu-3e le rezolvă la fața locului.

— Spuneți-mi ce se comtrulețte In a- 
ce&sU parte a șantierului 7

— Multe, cum ar fi partea de rezisten
tă a unei hale, tot ce ați văzut ridicat, 
fltîlpii, fermele de acoperire, închiderile 
laterale, frontoanele, toată partea meta
lică a combinatului.

— Ciți oameni aveți sub conducerea 
dumncavoistri ?

— Sint șeful atelierului de confecții 
metalice și am 260 de oameni, munci
tori calificați, lăcătuși, mentori, 2 ingi
neri și trei maiștri.

— De ciți ani lucrați 7
— De 20.
— Și ciți ani aveți 7
— 37.
— Ați avut aceeași meserie de la în

ceput 7
— Da. De La 15 ani lucrez, am fost pe 

șantierele de la Tîrgu-Mureț, București, 
Cîmpulung, Rovlnari, Brașov...

— E greu să schimbi mereu locul de 
muncă 7

— Nu e ușor. Trebuie să te obișnu
iești. mai ales să-i obișnuiești pe cel de 
lîngă tine.

— Siteți căsătorit 7
— Slnt. De 13 ani. Soția era asistentă 

medicală ; din pricină că trebuia mereu

aă plec in alte locuri, pe alte șantiere a 
trebuit, ca să zic așa, să se reprofileze, 
a devenit ți ea tehniclan-oonstructor. 
Am lucrat mereu împreună pe același 
șantier.

— Acuma lucrează ți ea |a platformă 7
— Da, chiar Ia șantierului nr. 4. la 

serviciul tehnic.
— Am observat că majoritatea munci

torilor la orele de masă se retrag pentru 
masă cu soțiile, sînt soțiile, nu 7

— Da. asa se obișnuiește pe șantier, 
pentru că ziua de lucru e lungă, soția 
să fie alături, putem spune că sînt mul
te familii pe șantier.

Un poet din Vișina
fn județul Dîmbovița, in satul Vișina, s-a născut acest poet, 

acum de 24 de ani. Constantin Ciubuc. „De cind eram copil 
cel mai mult mi-a plăcut să mă duc cu juncanii la pădure 
și în timp ce ei pășteau fără milă iarba, eu cîntam ce aveam 
în suflet mai trist".

Ajuns acum tinichigiu auto șl avînd aceeași plăcere ca yi 
atunci, printre șuruburi și fierărie, poetul mărturisește că-i 
place să compună și mal mult. „Îmi aduc aminte de pădure, 
de poteci, de păsări..." E o natură poetică, cintecul U ajută 
să se trezească, să fie conștient de locul In care se găsește, 
de locurile in care a petrecut. Limbajul poeziei sale e lim

bajul unui copil de țăran care ne duce înapoi In copilărie 
către lumina ei difuză. Limbajul său a rămas Incd o limpede 
oglindă a vieții sale afective. Obiectele dorințelor sale san 
ale urii sale apar « o brutali simplitate Găsim în aceste 
versuri scrise in stil popular o ciudată si vindecătoare fru
musețe, ceva între regres ți rafinament. Si scriitorii populari 
de astăzi, conștient teu nu. ne readuc astfel fn prezența 
propriei noastre ființe, ne apropie de natură, de ceilalți oa
meni, ne inoață să reepectăm simplitatea.

G. M.

0
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Măi Ionele, măi Ionele 
Făcea-te-al bulgăr mă vere, 
Fă-te bulgăraț de piatră 
Să ml te calc cu a mc* gheată 
De te-o sfărlma fn două 
Să-mi săruți gura pe rouă.

Măi Ionele, măi Ionele 
Făcea-te-al bulgăre vere 
Fă-te bulgăr de pămint 
Să te calc, ml te sfărîm. 
De te-oi «fărima In șapte 
Să-mi săruți gura la noapte.

Măi Ionele, măi Tonele 
Făoea-te-al hulgăr mă vere. 
Fă-te bnlgăr de zăpadă

In eontra literaturii sentimentale |b 
pesimiste despre soarta nefastă a ora
lelor de provincie — cred dimpotrivă : 
provincia românească n-a fost nicio
dată o mlaștină absorbantă In care sâ 
se scufunde fără scăpare destinele o- 
meneștl. Spiritul de provincie este o 
stare a firii, care răsare pe om cum 
răsar melancolia ți mila, el se poate 
afla <n geografia caracterului omenesc 
?i nu la cine știe ce margine ascunsă 
de țară, printre păduri ți munți.

Provincia românească n-a fost nici
odată un cimitor pentru elefanți. In 
„lacul unde nu se întimplă nimic" este 
deajuns să tragem o singură dată cu 
sapa, ca să aflăm in straturi alternative 
o istorie foarte vie, mișcătoare și vio
lentă, dramatică ți jublimă. care nu 
se pierde, nu se transformă ți nu se 
poate uita. Primul strat geologic de sub 
coaja pămîntului este trecutul și el nu 
este mort. El se ridică in plante și ani
male, fn aburi, in ape și stele, trece-n 
ființe, se transmite prin naștere, curge 
prin singe și conștiința unei istorii cu 
mult mai veche decit aceea fixată in 
date, o istorie gigantică ți fabuloasă ne 
impinge înainte ți ne obligă să repre
zentăm. Istoria șade egal, in noi toți, 
fără de părtinire, cum șade apa în toate 
alcătuirile prea-minuate ale acestui pă- 
mint.

Chiar strălucita noastră literatură ro
mână iți are izvorul în cuprinzătoare
le hinterlanduri din nord ți sud, răsărit 
și apus. Provincia a fost chiar casa 
de locuit pentru cele mai minunate o- 
pere ale limbii pe care-o vorbim. E- 
minescu ți Sadoveanu, cei doi titani 
care apasă cel mai covîrșitor asupra 
noastră au călătorit toată viața cu spe
tele înainte ți cu ochii încremeniți pe 
locul de unde au venit.

Cu astfel de gînduri am străbătut 
prin topitoriile de argint ale toamnei 
— către Tirgoviște. Fără neliniștea că

— Ce lucrează soțiile, munci pe acest 
șantier, e foarte grea 7

— Sint șl treburi mai ușoare, cum ar 
fi vopsitul metalelor, multe sint vopsi
toare.

— Aș vrea să șiiu cum m desfășoară 
o zi de lucru pentru dvs. să începem 
chiar cu astăzi. La ce oră v-ați trezit ?

— Ca de obicei ți eu și soția ne sculăm 
la ora cinci. Ne împărțim munca în 
două : eu sînt cu strineul patului, soția 
la bucătărie prepară ceva de dimineață. 
Pînă mă rad soția a ți pregătit masa. 
Mîncăm Întotdeauna acasă. Ne îmbrăcăm. 
La 6.10 am Ieșit din casă. La 6,20 tre
buie să fiu pe șantier.

— La cit se începe lucrul 7
— La șapte. Merg pe jos, am norocul 

să stau lingă gară, aproape de șantier. 
Merg vreo zece, cincisprezece minute. 
Mă înviorez.

— Toată lumea vine ea dve. la ora 
6,10 7

— Pe maiștrii ți șefi li aduc la 8,30.
— De ce 7
— Să discutăm în amănunt lucrurile 

din ziua aceea. La șapte fără zece Ie 
dau drumul eă-ți facă organizarea 1b 
locul de muncă.
La șapte începe iureșul zilei, frămln- 
tările mari ale zilei. Verificarea bunei 
execuții a confecției. Controlăm dacă fie
care și-a adus materiale de lucru ca să 
nu înceapă pe urmă plecările după ma
terial. Eu sînt cam sentimental sau su
fletist cum se zice, îmi dau seama dacă 
un om nu e bine, dacă e nemulțumit. 
Unuia care țtiu c5-i place să fie mln- 
giiat 11 Iau de ceafă și-i zic ceva cînd 
trec pe lingă el. pe altul pe care-1 țtiu 
mai aspru li zic ceva mâi dur. sau 11 
pun la punct că altfel nici nu merge cu 
felul ăsta de oameni. îi cunosc pe fiecare 
In parte, le țtiu greutățile ți mă port, 
tinlnd cont de ele.

începem munca. Am atitea de umbla*. 
La fiecare lucrător te opreți, dai un sfat 
11 ohservi cum lucrează, dai exnlicatia 
tehnică. Cauți să le arăți că ești lingă et

— Cum po< greși 7
— în multe feluri De pHdă : sudură 

mai mică, pot pune altă calitate de ma
teriale sau un material subdimensionat. 
Unele grefei! pot produce accidente 
mari, de aceea atenția noastră e mereu 
vie. E o lucrare mare cu investiții uria
șe. greșelile costă.

— Care sint cele mai grele sile de fe
erii 7

— Zilele în care începem o lucrare 
noul. Vedeți, aici trebuie un punct de 
pregătire snerial Eu trebuie să ftîu 
bine lucrarea dinainte, l-o știu 1 Impede, 
s-o explic, să le cer cum să execute lu
crările ca să nu greșească. Dună re am 
stă ol nit minuțios proiectul. In detalii. 
Incen să le explic.

Tată, alei un proiect după care am lu
crat

— înseamnă rf acești man cl tori tre
buie să fie toxrte Inteligenfî ca să pri
ceapă aceste planuri complicate.

— Aproape toți au țcoțlă de cslifîcare 
s! mal ales o ucenicie profesională înde
lungată.

— Deci există zile mal grele ți altele 
mal uțoart 7

— Lucrările noi au o complexitate 
permanentă Există un moment In care

8ă nu te uit niciodată.
Să te pun la pleptișor 
Să ie topești de-al meu dor.

Vulture
Vulture pasăre mare. 
Mi-aduci mare supărare.
Mlncași P«H cucuiul 
De-1 ciuta voinicului.

Vulture de ie-aș prindea. 
Mai nimic nu ți-M făcea 
P-aț tăia picioarele. 
Să ou mal apuci soarele.

Să mori pe pămint uscat 
Ca țarpele-nvenlnat
C-al mineat cucii mei dragi. 
N-are cin-să-mf cinte-n fagi.

Somn
Pe pai pătarei
Lingă a ași de argințeL 
Cin tai cu-un fiuercL
Visai pe maica p rec ista

Unde mă luă de mină și mă 
întrebă 

De re te plingi șl te ăuleștl 
Mă pling șt mă aulese 
Că nu știa să ia best.

Pe mine fetele m-aa urii, 
M-aa urii țl m-aa urii 
Nici varba nu le-a plăcut 
Vă spun drept nu știu ai 

sărut.

Atunci maica predata.
Mă acoase fn cimpnl cu flori 
Unde-a fete fi feclari 
Si mă apală pe picioare

Arc 
în timp

mă scufund in provincie. Dimpotrivă : 
neliniștită de faptul că ceea ce-avea 
Jă se înfățișeze ochiului ar fi putut să 
scapete palid, pe lingă icînteierea au
reolelor care arată fi astăzi pe cerul 
Tirgoviștei destinul trecuților domni 
români. Bintuită de presimțirea că 
forța istoriei, foarte mare in zona de 
sub Carpafii, ar putea să lase prezen
tul neluminat. cd numai din punc
tul Sirius, de pe bolta-tnstelatd, ceea 
ce se fntimpld acum se citește la jel 
de curat ca cele patru nume alăturate 
de voevozi: Mircea. Vlad, Mihai, Ma
tei. Ne-am temut că detașarea ne va 
lipsi. St nu cd provincia prăfoasă ți 
neclintită ne va ilei.

Dar iată că singele apă nu se face ți 
istoria cere istorie cum viața cere 
viață, in chip riguros. Ceea ce s-a por
nit nu se poate opri. Ca o apă năval
nică curg înapoia noastră mileniile a- 
celuiați loc și ne mută pe un țărm 
viitor. Aceeași carte de^istorie româ
nească se tot scrie — înainte ți scrie
rea nu poate să fie altminteri la mij
loc decit la-nceput. Nu cred că se poa
te da altfel de lămurire pentru chipul 
firesc în care orașul Tirgoviște s-a 
transformat. Cum a închis el anume 
ferestre ca să deschidă altele, mai pri
elnice pentru vint ți lumină ți pentru 
acoperișele așezate sub cer. Cum s-a 
întins peisajul orașului foarte la răsă
rit ți apus de Tumul Chindiei ți Pa
latul Domnesc. Nu cred că se poate da 
altfel de explicație pentru chipul firesc 
în care locuitorii orașului s-au trans
format. Cum au deprins agricultorii 
din văile Dîmboviței mînuirea unelte
lor de parcă o viață întreagă pumnul 
lor s-ar fi strîns pe ciocan. Cum au 
devenit foarte repede muncitori de 
înaltă calificare ai industriei româ
nești. Cum ? Cum de s-au aflat atît de 
repede muncitori potriviți pentru plat
formele din Tirgoviște ? Cum de nu 

lucrarea e complexă Trebuie să trecem 
cu bine de această perioadă critică De 
pildă cînd sîntem la axare, dacă nu ești 
atent se produc catastrofe, se pot pră
buși atilpli care antrenează după ei to
tul. Cînd lucrarea începe Ln realitate să

M fixeze, ii ae limpezească • un mo
ment mai bun pentru noi.

— Cînd e mai bine pe fantier vara. 
Lama 7 Axi de dimineață a plouat, am 
văxnt cu ochii noștri cit de greu ie îna
intează pe distanțe mari ți mid.

— Nu aintem avantajați ni a odată de 
timp. Nu e bine nici pe arșiță, nici pe 
frig, nici pe ploaie. Constructorul nu 
are timp favorabil, la el toate anotim
purile tint totuna. Asta e viața noastră.

— La prim se face pauă 7
— La ora 12. pauza de masă. Majorita

tea mănincă la cantină-
— Am vizat cantina ; « aauă. Cil coa

te an prinz 7
— între 5 și fl lei.
— Dumneavoastră pnde ml nea ți 7
— Acasă Plec. Stau aproape. O iau 

fi pe soda mea. Ea are program de 8 
ore. după pauza de prim care durează 
o oră se reia lucrul.

— Desigur el există an moment al 
liiei iu care se lncreaxă mai mult 7

— în prima parte a zilei se muncește 
mal bine, științific calculat Scade ran
damentul după ora prinzului. Dar stn- 
tmi rutina ți. ne-am obișnuit cu toate

Cu lapte de la mioare. 
Sl-n apă de rin ml scaldă 
Să nu mai fiu urli
Cit mai trăiesc pe pămint.

« *

Peste izvor
Adua de dor
Vara-n mohor
E șarpe-mplrtit 
La soare-amorțH 
Sub umhră-adormlt
Tot pe jos fugind 
La umbră latrină 
La soare ieșind
Șl iar alrrgînd 
Vara pe pămint.
Și s-a-mpleticit 
Pe-un măr înflorit.

Constantin Ciubuc 

s-au agățat oamenii cu îhedpăfînare de 
pămint ? Cum de au înțeles atît de re
pede ți de definitiv că roata dințată 
este semnul timpului măsurat în care 
trăim ? $i cum au deprins atît de re
pede noile meserii ? Cum poate un plu
gar trecut prin sita uzinei si fabrice 
în șase luni de zile mașinile cela mai 
complicate care învîrt înainte vremea 
în care țedem ? Cum se poate ca un ioc 
în oare tradiția scrie : ,,lupte cu turcii, 
nume cu cărturari ți ziduri de mănă
stire" să devină un loc unde în cuptoa
re gigantice alchimia modernă fierbe 
ofel ? Daf întimplarea de la Tirgoviște 
seamănă cu multe alte întîmplări pe 
care le-am mai văzut. Pe orice drum al 
țării ai merge îți iese înainte aceeași 
roată cu dinți. Aceasta e timpul : așe
zat sub o zodie care ridică pe cer sim
bolul de fier al industriei. Industria a 
răsărit ți unde exista și unde nu exista 
tradiția. A răsărit la Reșița dar a ră
sărit ți la Pitești. A răsărit la Brașov 
dar ți la Săvimești. Unde n-a fost tra
diție a fost marea Istorie mișcătoare, 
tragică și sublima, fierbinte ți cotropi
toare, care se transmite prin naștere, 
circulă prin artere și te obligă să re
prezinți. Așa cred : o mare mișcare a 
trecutului plină de importanță, il obli
gă pe om să trăiască la fel mai depar
te ; depășind spiritul de provincie, oco
lind mlaștinile absorbitoare ți cimi
tirele de elefanți.

La ora cind scriem, ochii electrici ai 
cuptoarelor de oțel din Tirgoviște ara
tă roșu, albastru și verde, semn că pri
ma jerbă incandescentă, va trece de 
la un capăt la altul al halei ca o co
metă de aur pornită spre noi încă de 
pe timpul lui Mircea cel Mare, ca să 
ursească Ia naștere într-o zodie ferici
tă noul tip de oțel special.

Sânziana Pop

Palia Carpați acuma Vulturul
Rumân ibaart ; 

D-aicaa >pra Moldova ifl ia falnicul 
ibor: 

Două capata are, cu patru ochi 
mâioarâ.

l-n toatâ Rumânla acum
poruncitor.

ION ELIADE RADULESCU

„Fericit loc Tirgoviftea, din ea, 
din jurul ei, din zarea ol, apar la 
inceputul veacului al XlX-lea «piri
te mari ale regenerârii nțaitre na
ționale : Vâcârețtil, Heliade, Cirlo- 
va, Aleiandretcu*.

ION OHICA

momentele zilei. Ar fi anormal că fie 
altfel. N-aș putea să plec acasă ți să las 
o lucrare urgentă netermlnatâ. N-aț fi 
mulțumit dacă n-aș mulțumi ți eu La 
rindul meu pe alții. E o meserie dură, 
iți cere mult efort fizic, multă concen
trare. Plecăm de la lucru brut și trebuie 
să modelăm ceva «ă dăm formă, deci 
viață unei materii.

— De unde vine metalul 7
— înainte se făcea centralizat tot c* 

facem noi acum, în uzine speciale de 
confecții metalice, la Bocșa, 23 August, 
Grivița. Acum toate confecțiile metalice 
se execută direct pe șantier.

— Ce se urmărește prin acest nou 
sistem 7

— Economie de transport, de timp. Se 
intră Intr-un flux tehnologic ritmat. 
Executăm întil ce ne trebuie. Altfel de- 
pindeam de cei care ne furnizau mate
rialele. Numai aici la locul de producție 
se știe exact ce ne trebuie.

— Un maistru șef ce calități deosebite 
trebuie să albă 7

— Lucrez cu mai multe firi, cu capa
cități diferite, unul e nedlsciplipat, altul 
cade dintr-o extremă in alta. Trebuie să 
știi cum să-1 iei pe toți. Unul se simte 
timorat, are complexe, trebuie să fii 
pe înțelesul lui, să simtă că poate să 
se sprijine pe mine cînd are vreo proble
mă. Unii sînt obligați, vin la mfne și 
mă Întreabă de exemplu : de ce nu 
mi-ai dat mie să fac lucrarea cutare, 
nu sînt în stare 1 De multe ori li antre
nez In întrecere, Ii laud, pe unul, pe al
tul, le creez ambiție. Am și alte cazuri 
de oameni cărora trebuie fiă le vorbesc 
blind, chiar dacă au greșit o lucrare, 
căci se știe că dacă ei mal greșesc a 
doua oară poți greși enorm, ața că 11 iâu 
blind și caut să le explic cum au greșit 
în așa fel Insă ca greșala lor să mi-o 
aduc ?1 mie.

— Cum le spuneți arta 7
— Le spun că dacă aș fi trecut pe la 

ei poate nu ar fl greșit. Le dau de în
țeles că nu i-am părăsit nici in acest 
moment «

— Dia ea porta a țării vin •omenii ?
— Din tootă țara. Sint coli ficați, ridi

cați profesional. Pot discute cu ei alt
fel Dar tot mai apare cite unul certat 
cu disciplina și cum știți că răul se ia. 
se întinde ea molia, caut să-1 aduc pe 
drumul bun.

— Deci ce relații sînt intre dva. «I 
muncitori 7

— Aț putea apune că aintem ea lntr-c 
frăție.

— Aveți prieteni airi 7
— Sinlem cu toti ca intr-o familie. 

Ieri am plecat cu șeful de șantier. Sta- 
mate Ghenrghe. Nu luăm o hotărire 
fără s-o discutăm. E și ei ca și mine un 
sufletist. Am lucrat cu mulți șefi de șan
tier dar ca ăsta n-am Intilnit niciunuL 
O a*-mi fie greu cind o să ne despărțim. 
Are 00 de ani. E ca un frate. Am lucrat 
cu el ți am Învățat mult Pot să spun că 
această a doua jumătate a vieții mele 
el mi-a format-o, li datorez mult.

— Sin te p prieteni șt in afara șanț ie
rni olî 7

— Prieteni buni Dor la noi există 
foarte puțin timp In afara șantierului.

— Vă Întoarceți acasă ia 8 7 Slnieți 
•bMit atunci 7

— Depinde de ziua pe care ana avut-o. 
Pot aă fiu obosit sau nu. Dacă n-am re
zolvat problemele acelei zile, dacă am 
avut necazuri mă simt tare obosit Dacă 
mi-a mers ziua bine la lucru slnt veseL 
îmi ajut soția la treburile casnice, sînt 
sprijinul ei fizic ți moral.

— Ca rtte cuvinte, știe exact ce aă 
aștepte de la dvs. ți de node să vă ia 7

— Exact
— Ia timpul liber ce faceți 7
— Ne ducem la spectacole dacă sint 

bune. Citim ce e nou.
— Cărți de specialitate 7
— Obligatoriu. A'.’em o bibliotecă cu 

ultimile noutăți. Citim ți literatură.
— Contemporană 7
— Nu prea.
— De ee T
— în cărține pe care le-am citit exis

tă nerealism, uneori se exagerează.
— Dvs. ee așteptați de ia citirea anei 

cărți T
— Sigur, adevărul, să fie sinoer scri

itorul.
— S-s mai seria despre dumnea

voastră pină acum 7
— Da. s-a scria la noi. La Dîmbovița, 

am scria șl eu un articol, un portret 
despre prietenul meu. țeful de șantier, 
îl caut, să vi-1 arăt numai să-l găsesc 
Nu-1 găsesc.

Cînd am ieșit afară, pe șantier, soare
le strălucea. Maistrul mergea înaintea 
mea. să-mi arate drumul pînă la Ieșirea 
șantierului. Mergea vorbind din mere 
cu oamenii așezați pe fiarele sudate încă 
fierbinți. Ora prinzului. Ora liniștii. 
După ea va veni din nou vuietul a.*njr- 
zitor al muncii Mă voi Întoarce In gind 
la acest vuiet cum ae întoarce muzicia
nul la sunetul diapazonului pentru a lua 
tonul exact. De la acest vuiet auzit de 
mine astăzi va trebui să reluăm șl noi 
ziua noastră de muncă.

Gabriela Melinescu

...Sâ nu uităm niciodată că lem
nele scrisului nostru «unt roadele 
gindiri. noastre, cu multe necazuri 
ți răbdare cucerite de străvechii 
noștri părinți.

L L CARAGIALI

„Tîrgovițtea, fosta capitală, e un 
orăț.l (...) cu imprejurimi inelntă- 
toare. înspre miaiă-noapte, la o în
depărtare de vreo 2 km, sint dea
luri minunate cu vii, pe culmea că
rora stă de strajă Minăstirea Dea
lului ; iar in fundul sării coamele 
munților, ca niște spinări do ani
male uriașe care dorm in aburi al
băstrii*.

IOAN AL BRATESCU-VOINEȘTI

Cobzarul mi-a cintat la poartă 
Iar eu l-am ascultat cintind 
Apoi I-am spus : Mai cintă-mi încă 
Dar nu știa decit un cint.

ELENA VACARESCU



[ cronica literară ")

Romulus Guga: „Sărbători fericite"
Rezultat al unui firesc (și mult așteptat de cri

tici !) proces de restructurare interioară, cel 
de-al treilea roman al lui Romulus Guga — 
Sărbători fericite •) — pare a fi expresia unul 
efort creator menit să pună de acord cele două 
modalități epice utilizate de autor pînă acuma și 
care, in multe prhinte, manifestau serioase ten
dințe de autonomizare. Cum s-a observat cînd a 
apărut, romanul Viața postmortem (1972), în ma
re parte eșuat, făcea dovada unei izbitoare inapti- 
tudlnl pentru creația epică obiectivă. In același 
timp, tot atît de nesatisfăcătoare era și încerca
rea de atenuare a acestei lacune prin apel la 
serviciile prozei de substanță poematic-haluci- 
natorie, altminteri, cu deplin succes cultivată în 
primul roman al scriitorului, Nebunul și floa
rea (1970). într-o asemenea situație, avem mo
tive să credem că Romulus Guga a acceptat 
punctul de vedere potrivit căruia depășirea fla
grantelor inadecvări de viziune și, firește, de 
modalitate epică prezente în Viața postmortem 
e posibilă nu prin intruziuni și subminări reci
proce fortuite, ci prin strădania de edificare a 
unei structuri epice sintetice, sieși suficientă, 
grație unității ei interioare. Or, acest atribut nu 
putea fi dobîndlt decît in situația în care se re
nunța la orgoliul cam naiv alimentat de cre
dința că datorită unui plus de ardoare demon
strativă este justificată, avînd deci sorți de iz
bind*, orice formulă combinatorie, inclusiv 
aceea în care conventional itatea, în sensul ab
stractizării determinărilor logice in ordine epică 
și analitică, este atotstăpînitoare. Iată de ce, în 
treacăt fie spus, ni s-a părut de-a dreptul stra
nie ingenioasa, dar — vai ! — atît de artificioa
sa Încercare a colegului Mircea lorgulescu (vd. 
„Luceafărul0, nr. 44 a.c.) de a acorda credit to
tal, socotind-o aptă pentru cele mai originale 
performanțe, tocmai unei atari tendințe de elu
dare a criteriului autenticității narative, tînărul 
critic avansind opinia că, „dat fiind specificul 
noilor realități literare0, astfel de insuficiente 
„pot căpăta valoarea unor prețioase însușiri0.

în ce ne privește, cel puțin în cazul prezen
tului roman al lui Romulus Guga. avem o pă
rere exact contrarie. De pildă, spre deosebire de 
Mlrcea lorgulescu, ne este imposibil să credem 
că „inautenticitatea formală (oare numai for
mală ?, n.n.) a discuțiilor despre viață și moarte 
dintre un copil și propria-I mamă" ar contribui 
in vreun fel la Îndreptățit remarcata „impresie 
de viață pulsîndă, de realism funciar, de frămîn- 
tare sufletească impresionantă0, degajată In to
talitatea lui de romanul Sărbători fericite. Ade
vărul e că un dialog precum cel ce urmează, 
purtat între copilul Luca și mama lui, Vera, 
atestă regretabile recrudescențe ale unor nocive 
practici cvasi-generalizate în romanul Viața post
mortem ; ca atare, faptele nu pot fi Judecate 
decît așa cum se prezintă ele, textual :

„Dar ce e moartea, Vera ?“
„Știu, eu, unii zic că e o binefacere, alții că 

• ultima batjocură, eu cred că e măreție..44
„De ce ?“
„Pentru că iotul devine universal și nu mal 

e nimic ce ar mai putea sfîrsi vreodată..."
„Asta de unde o știi, Vera ?"
„M-am gîndit și eu„.“
„Deci fiecare crede altceva..." 
„După puterile..." 
„Și-atunci de ce mai trăim ?“

„Pentru că ne naștem..."
„Și de ce ne naștem^.*4
„Pentru că tot ce se face pe lumea aceasta 

are un scop, pînă și sentimentele-."
„Și atunci eu de ce te iubesc T“
.Altfel n-ai putea crede.."
„Ce ciudat să te așeze intr-a cutie, în pămiut_" 
„Nu c deloc ciudat, e un omagiu."
„Omagiu, cui T"
„Măreției de odinioară și propriilor noastre 

senlimcntc—“ Ele.
Important de precizat este insă că atari alu

necări in artificioxitale dețin o pondere cu to
tul redusă in Sărbători fericite și că. prin ur
mare, spre deosebire de ceea ce se intimpla in 
Viața postmortem, nu ele sini acelea care dau 
tonul demersului romanesc. Structura epică a 
romanului Sărbători fericite — cum arătam mai 
înainte, o structură realmente sintetică — are ■ 
motivare firească. Ea izvorăște din tema morală 
a scrierii și din situația psihologică dublată de 
cea faptică, narativă, in care se află exponentul 
temei în cauză, adolescentul Luca.

Nu știm dacă Romulus Guga s-a gîndit In mod 
special la aceasta — ceea ce, intr-un fel, nu are 
prea mare Importanță —, dar este evident că. 
în liniile el directoare, tema morală a romanu
lui Sărbători fericite, definind-o in termeni 
psihanalitici (operație, după părerea noastră, 
perfect justificată), se circumscrie de la sine 
„complexului oedipean", scrutat în varianta im
pusă de raportul fiu-mamă. In această privință, 
datele psihologice ale problemei, așa cum se 
detașează ele din materia romanului, sint sufi
cient de limpezi, spre a mal fi nevoie să insis
tăm prea mult. -Romionl" copilăriei lui Loca, 
rememorat de el însuși cînd ajunge la rirsta 
adolescenței, dezvăluie cu deosebită pregnantă 
„stadiile" prin care el trece in decursul proce
sului de atașare maternă, de refulare puberală 
și, concomitent, de suspiciune nevinovat*, sub
conștient*. față de propriu] Lată.

Dar. in pofida unui asemenea context ee Indi
că cadrul psihologic general al ItB*. artistic, 
meritul esențial al proxatarului roast* in fapMl 
c* na t-a lăsat nici ■■ mouseni na trenat

pistele false ale romanului cazuistic. Așa incit 
„teza44 psihanalitică se constituie intr-o verita
bilă temă de studiu moral, circumscrisă unei in
trigi romanești plauzibile, dată fiind, pe de o 
parte, natura realistă a cadrului epic și analitic, 
iar pe de alta, avindu-se în vedere intensul 
dramatism uman, in a cărui viitoare este atras 
Luca. Privită deci din unghiul transpunerii el 
romanești, „teza*4 psihanalitică se transformă în 
forță motrice subtextuală, chemată să impulsio
neze și să ordoneze dinlăuntru întreg cursul 
epic și investigate al scrierii. Altminteri, ne-ar 
fi cu neputință să înțelegem și mai ales să 
acceptăm extrem de sinuoasele și de bruscele 
schimbări de regim epic suferite de roman, ca 
să na maj vorbim de constanta stare de derută 
pe care o pricinuiesc șocantele și contradictoriile 
dispoziții moril-afective în care se află adoles
centul Luca in scurta perioadă de timp ce se 
scurge de la moartea pînă la inmormîntarea ma
mei luL De aceea, impresia de conglomerat, de 
dizarmonie, resimțită pentru moment, se ate
nuează treptat datorită tensiunii morale cu care 
Luca iși asumă tema așa-zicînd abstractă pe 
care l-o atrihnie autorul. Tonalitatea generală 
de elegie tragică, de bocet sfîșietor, amintind-o. 
de exemplu, pe aceea din Ce mult te-am iubit, 
romanul lai Zaharia Stan cu. îngăduie, in ultimă 
analiză, coexistența dramaticului cu sarcasmul 
fi ca ironia grotesc*, a divagației eseistice teri
bile. bou conform îs te. cu alunecările in transa 
oniric* sap cu momentele de exaltare sentimen
tal*. lutr-o tilBaile-limită ca aceea in care se 
află erou] lui Romulus Guga, prin forța lucruri
lor. orice timț al măsurii (înțeles in sensul ac
ceptării eoaveației sociale) dispare și nu e de 
mirare e* îutr-uu moment de trecătoare lucidi
tate. Luca se iutreab* următoarele :

-Amu *e ee pliug, doar totdeauna mi-a fost 
frică de faptul c* aș putea fi considerat un ri
dicol prfcn ridicolul sentimentalismului meu ? 
Da. da. de ee bou*, tinerilor, ne e atît de frică 
de ridicol și de melodramatic ?"

Sint întrebări la care, evident, Luca nu poale 
■ă răspundă reprim in do-și durerea, desprinzin- 
dn-se de stana d« prostrație ce-1 stăpînește ne
milos.

Dac* biografia lui Luca, constituită din reme
morările fărinuiate ale propriei copilăriei, ni se 
pare revelatoare peaim tema psihologic* a ro- 
maanlui. ha schimb „dosarul" cnprinxînd istoria 
vieții părtntAer lol infer* adesea de convențio- 
■alfaim. Ci par* si La de invenție a autorului, in 
această Arectfe. se dovedește destul de sărac*.

Ca atare, tumtia de a propune cititorului ima
ginea nnm destin familial, pilduitor prin puri
tatea ti iui eșuează in banalitate.
Cît despic dormia de problematizare social-poli
tic* a om pertiva hai destin familial, se Înțelege, 
rezuîtnieăe • ni de aceeași factură : rețetele arhi- 
uzitate fac ravagu ti ia această privință.

Să jrtetaia ded. in încheiere, c* Sărbători

Nieolae Ciobann

•) IrttSR .Car-^a Romănenacă". 1973.

jurnal de lectoră ]
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Vînătoarea regala
Editura Eminescu, 1973

Vînătoarea regală continuă romanul 
F (1969), observația pe care am făcut-o 
în urmă cu două săptămîni, cînd am 
recenzat Cei doi din dreptul Țebei, 
fiind astfel anulată ; dar un asemenea 
prilej de a retracta afirmația este unul 
dintre cele mai îmbucurătoare cu pu
tință. Fiindcă Vînătoarea regală este 
unul dintre cele mai profunde șl mai 
tulburătoare romane din literatura 
contemporană, impreslonînd prin com
plexitate și prin originalitatea de viziu
ne. Mai mult decît în F șl mal mult de
cît în toate precedentele sale scrieri, 
D. R. Popescu a rezistat tentației de a 
folosi excesiv bufonerii sinistre sub 
acoperirea aspectului de carnaval tra
gic, de sumbru șl sîngeros pitoresc al 
perspectivei de ansamblu ; noul său 
roman impune prin sobrietate și prin 
caracterul de magistrală arhitectură 
epică, puternicul talent al scriitorului 
disciplinîndu-se și găsindu-și o expre
sie memorabilă. Inutila arborescență de 
episoade stranii cu strict rol ornamen
tal a dispărut; dezarticularea șl gro
tescul, neprevăzutul și absurdele dere
glări ale ordinii familiare, bizareriile 
și exotismul sunt integrate în orizontul 
unei cuprinzătoare și solid articulate 
viziuni, a cărei notă esențială este un 
dramatism intens, zguduitor. Vînătoa
rea regală are la bază o nespusă po
veste de tip detect ivi stic, motorul care 
pune în mișcare complicatele structuri 
ale romanului fiind ancheta întreprin
sa de procurorul Tică Dunărințu pen
tru a elucida cauzele și circumstanțele 
morții tatălui său, Horia, dispărut în 
împrejurări tulburi după sfîrșitul ulti
mului război. Totuși, desfășurarea na
rativă este departe de a respecta rigo

rile genului polițist, mal departe decît 
sunt, de pildă, Ilamlet și Baltagul, 
unde niște improvizați judecători de 
instrucție — un prinț obsedat șl o 
munteancă virilă — se comportă ca 
niște profesioniști autentici; căci nu 
atît logica și efortul de a înțelege me
canismele psihologice care au determi
nat crima (despre o crimă era vorba) 
conduc „ancheta41 lui Tică Dunărințu, 
cît o voință a aflării adevărului deve
nită psihoză prin care este înfruntată 
o altă psihoză, aceea a tăcerii șl a 
mistificării, ceea ce și explică motivul 
pentru care acest personaj cu valoare 
de factor declanșator domină romanul 
prin ținuta sa de ordin simbolic și nu 
printr-o „prezență" directă. Eroul este 
un fel de „absență activă", provocînd 
confesiuni pe care le ascultă fără a le 
dirija în sensul investigațiilor sale, des
coperind martori pe care simpla lui a- 
pariție îi face să-și reamintească lu
cruri pe care le îngropaseră voluntar 
în memorie, acționînd, cu alte cuvinte, 
asemenea unei chinuitoare, și mereu în 
activitate, conștiințe a vinovăției. Fie
care dintre cele șapte capitole ale ro
manului se referă la moartea lui Horia 
Dunărințu, dar de multe ori într-un 
mod secundar sau indirect, fiindcă 
jnisterioasa ucidere a învățătorului co
munist fusese efectul unei „îmbolnă
viri" morale. Dovezile materiale, con
crete, ale vinovăției lipsesc : „Toți vor 
numai detalii fizice, spune procurorul 
probe materiale, palpabile. Tentativa 
mea ar părea din capul locului sortită 
eșecului. Și poate așa va fi. Dar chiar 
dacă nu descopăr ce doresc, acel ade
văr, atmosfera care a făcut posibil acel 
adevăr tot trebuie s-o aflu“. Vinovăția 
este împărțită și nimeni nu poate fi 
absolvit, deoarece monstruozitățile s-au 
petrecut, dacă nu cu aprobarea sau cu 
participarea, cel puțin cu știința tutu
ror, ceea ce l-a transformat și pe mar
tori în făptași ori în complici.

Vînătoarea regal* este marea carte a 
unui prozator intrat în rindui celor 
mai importanți creatori epici ai litera
turii actuale.

fn interesantul dialog Spiritul critic 
al criticii literare, publicat in „Era So
cialistă'* nr. 22/1973. am remarcat* cu 
interes, unele judicioase observații, pre
cum și invocarea unei necesare exigen
țe și principialități in afirmarea jude
cății de valoare. Fără a ne referi la 
conținutul propriu-zis al dezbaterii, fi 
amintind că problema Judecății de 
valoare și a obiectivitătii actului cri
tic este una din preocupările noastre 
permanente căreia ii vom acorda in 
continuare importanța cuvenită, măr
turisim că ne-a frapat, la un moment 
dat, cuvintul „Evident**, lansat cu de
zinvoltură de criticul literar Eugen 
Simion.

Asupra acestui eliptic „evident", am 
vrea să ne oprim puțin, punind la 
rindui nostru o întrebare deloc depla
sată : cronicarul care nu mai este acu m, 
evident, în floarea tinereții sale, nu se 
simte oare cu nimic implicat in pune
rea in retragere a confraților, citafi 
sau necitați alături de el printre victi
mele inflației critice ? Să căutăm răs
punsul intorcindu-ne, cu aproape un 
deceniu în urmă, cînd, pe atunci evi
dent încă tinărul Eugen Simion, cons
tata cu satisfacție, la o anchetă publi
cată spre sfirsitul anului 1965 de re
vista Steaua : „Controlul literaturii a 
trecut cu citeva excepții in seama ti
nerilor critici," La această anchetă mal 
răspundeau : Vladimir Stremu, Paul 
Georgescu. Dumitru Micu ți alții, toți 
cronicari de prestigiu indrăzn-.m să 
spunem, „de vocație" cel puțin in ace- 
eați măsură ca mulți dintre cronicarii 
de azi rămași de izbeliște. Nimeni n-a 
ieșit păgubit, nimic nu s-a pierdut și 
nimic nu s-a-cițtigat, totul s-a trans
format : cronicarii puși in retragere 
au devenit istorici literari, romancieri, 
cronica literară g continuat să existe, 
— semnătura lui Nicolae Manolescu, a 
lui Matei Căhnescu, a lui Ion Negoi- 
țescu si a multor altora fiind urmărită 
cu interes. Ținuta intelectuală a croni
carilor a cucerit respectul cititorului, 
chiar dacă ideile Lor nu întruneau în
totdeauna consensul unanim — lucra, 
de altfel, și imposibil și indezirabil in 
critică. Dar iatâ că astăzi, cu excepția 
lui N. Manolescti, nici unul dintre ei nu 
mai deține o cronică literară ii împre
ună cu ei, nici suporterii de iert ai 
„controlului" in critica literari : era 
firesc ca odată lansată, ideca trecerii 
„controlului" literaturii pe seama tine
rilor critici sd nu se oprească la hota
rul anului 1965 : anii au zburat si o 
nouă promoție de cronicari a bătut la 
porțile revistelor. La rindui ei. noua 
promoție a vrut șt ea. după exemplul 
celei procedente, să preia „controlul", 
și așa, din preluare în preluare, au 
dispărut pe rind din cronica literară 
curentă (nu si din critica literară, fi
rește}, Ov. S. Crohmălniceanu 
și Paul Georgescu, după ei, și 
Matei Călinescu și Ion Negoitescu, 
pe urmă Eugen Simion, M. Ungheanu, 
G. Dimisianu și alții. „Evident", nu e 
bine, își spune criticul care nu mai e 
azi, evident, in floarea tinereții sale : 
n-a spus Lovinescu, la urma urmei 
că un critic se formează abia după 40 
de ani ? Atunci de unde pină unde 
atitea pretenții la niște tineri care, 
deși au talent și deși scriu, pe cit se 
pare, mai bine decit se scria „cu 15 ani 
in urmă", nu înțeleg că .. nu-i este dat 
oricui" să... etc. etc. Se pare însă că, 
în anii tinereții sale, atunci cînd era 
preocupat de ideea „controlului" litera
turii de către tinerii critici, nu i s-a 
părut deloc atit de „evident" faptul că 
nu este spre folosul literaturii pune
rea „in retragere" a multor cronicari 
literari „de vocație" și nici încredin
țarea rubricilor permanente unor „sim
pli condeieri", dispuși sd facă jocul u- 
nor „mărunte interese de grup". Doar 
acești „simpli condeieri" nu au apă-

De la H*îh*ea aces^: erperimfe, 
criticul Ui m ins* neobestt pro
gramul de capot și ne someazd 
sd rispandem ca ia vrem arde bsae 
ale trecutelor sale campanii, ciad 
preluase controlul : cut re
vistă e Luceafărul ? Este ea a tiare
lor, cum ar trebui sd fie ?" Na. fzresu 
sau evident, cum dortțt, — LuceaAral 
nu este numai și numai o rrrutd a „ti
nerilor", ci a Uniunii Scriitorilor, asa 
cum scrie deslușit pe frontispiem 
iar una din. mitiusule ei, pe Lingă 
celelalte obligatorii pentru oricare 
din publicațiile noastre literare, este 
aceea a înlesnirii debuturilor de ta
lent. Coloanele ei sint deschixe fără 
nici un fel de discriminare scriitori
lor din toate generațiile, cu precă
dere celor tineri. (Vă veți convingă 
răsfoind, fără gînduri ascunse, pagi
nile revistei, deși am pierdut din ve
dere iâ punem, sub numele autori
lor, anul nașterii). Dar paginile aces
tei reviste nu pot sta la dispo
ziția oricăror tendințe care s-ar ma
nifesta în viața noastră literară. Re
vista noastră, ca oricare altă publica
ție, își asumă in acest sens o răspun
dere pentru selecția pe care o face, 
chiar dacă uneori dă greș. Și pentru 
că în coloanele oricărei reviste lite
rare, critica trebuie să fie expresia 
cea maf clară și cea mai directă a 
spiritului pe care publicația intențio
nează să-l promoveze, a modului în 
care înțelege să aplice in practică 
spiritul creator al marxismului, opus 
anchilozei și stagnării, opțiunile noas
tre ideologice, estetice, se manifestă 
cum e și normal și în 
matica și poziția adoptată 
meniul criticii și istoriei
Nu avem alte criterii nici în 
varea colaboratorilor, preferind, în ge-

proble- 
in do- 
literare. 
promo-
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■dm» a cant—bai--; prop*w -?
"rxlelxize pablacaiB ș- m> prin tr^ns- 
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r-jxn ~ ci me-us-r scTiîori de 
K-* p ce <_a czxe aceie oi eoiobo- 
nt-x; eoas^auxe sa ț f d— ' ■ anei re- 
T-Jze p Xi «a nL^iis aim
po-fues ia pa ^aa ■ s tKIxrw p*b •
Ic* La azuriei bvCtie trg-
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F _*ear©9«e^in" am
n vaci adci »■ pemonale.
B< se mrrâapLd cams, ca singurul cri- 
te-i» de epteriere global* a unei 

kczrcre s* d^rria* astfel 
abarax sezsacxm lor dia po^is ie
ae-rscerite iaci. Si rum snas-es des- 
cA-lz a de prusctpH, a

ia obteri bezele pe argumente, 
a» L. sts fire, as r:cd *d arunce, 
aa^n&mxrads-se cu «c-bșae: reri:-
vvr-xtșzv*, s&nnaerra ș*. zrichctaree fâ-i 
ecvpeB-.-e ■ a cu: e remsta asta ti ■ cui 
c- trebui sd fse. a cm e revista cealaltd, 
«x rumra a awxi cîub de prieteni? 

ce a-aa ț%r£fat iaci uaii proas
peți tfâviersari și vechi raportori ei 

dc grup este faptul ed o 
rerixta btmc-J anbtțtoneazâ si e:M 
si sd fie un focar de idei,
li cz. c • combate trebuie sâ-i
cornii tdeilâ, a* semaâxurUe.

Cît despre riMira critic*, aa cred 
c* as poart* mau tuturor picatelor 
cntsru coasxre, au cred fa aici una 
*>n seatxațele coaXrudictoru rostite cu 
paltm* pe seama ei; au ced aici c* 
«r f» elc*tuit* adesea" dia simpli 
camerieri", mei c* ar fi alcâtailâ dm- 
tr-a generație strălucită" al cdrei 
pdcat capitel ar fi cd.„ are „ezitări 
de gnzî*. Criticii literari tineri, cdrora 
eonfreții le mâsoari acum ca sereri- 
tete spiritul critic, au s-eu format 
prin generație spontanee și aici nu 
li-ew luat in primire rubricile cu 
de-a silea. Pentru na critic, ua cronicar 
literar, sau un profesor „chemat" sd 
oficieze, iarestitura pe care o pri
mește implied un act de rdspundere 
cel puțin egal cu răspunderea pe 
care și-o asum* erowicarul nostru. 
De ce să ne facem a uita ce fel de 
lecție și ce fel de impuls au acor
dat ieri unii, tinerilor investiți cu 
oficiul cronicii literare, consfințin- 
du-le prin epitetele cele mai pompos 
rdsundtoare erori de toate felurile, 
elogiindu-i in bloc, drept o genera
ție sublimă, pentru a-i certa tot în 
bloc, după aproape un deceniu, re- 
proșlndu-le că această critică a gene
rației tinere este sublimă dar nu 
prea există? De-a lungul anilor, 
tinâra critică a devenit oare mai rea, 
mai „neserioasă", decît se arătase în 
clipa lansării, așa cum s-ar putea 
deduce din foarte recentele impreca
ții ? Eu cred că dimpotrivă, ea a 
învățat cite ceva în practica ultimi
lor ani și a devenit mai matură, știe 
deci mai multe și o parte din gre
șelile ei rămîn, treptat, în urmă. Ca 
să o ajutăm sd existe ar trebui să 
discutăm despre critică și nu despre 
tinerii critici, judecata noastră nu 
poate avea două măsuri, după apar- 

rîrstei sau decizia criticului. 
După ci», dacd vrem Intr-adevâr 
sd diseuxdm despre neajunsurile cri- 
ncu, să nu le cdutdm în „ezitările 
de gust", nici să nu socotim „neper- 
vnisâ" oscilația judecAȘiLor de valoare 
ia legdtard ca uae și aceeași carte, 
căci vai de critica fa cars aitneni nu 
ar area nici o ezitare și vai de lite
ratura orientată de o critică in care 
nimeni bb ar ^permite" să i se con
teste judecata ae valoare. A consi
dera ..nepermisi" oscilația judecății 
de valoare la legdturi cu uaa șl 
aceeași carte inseamnd a pomi de 
la premiza că judecata criticului este 
infailibil*, ed el an poate greși nici 
odaxd; a dori vi consens deplin por
nind de la asemenea premise, ia- 
jeamna a dori un consens deplin șl 
Ia eroare. Literatura noastră care a cu
noscut numai in ultima jumătate de 
rene destule consecințe nefaste ale unor 
asemenea apetențe, știe foarte bine, 
din proprie experiență, cd nici o operă 
cu adevărat mare au ■ putut fi des
ființată. Publicul nu poate fi indus in 
eroare de confruntarea punctelor de 
vedere, de varietatea judecăților de va
loare ; dar au știm incă precis cite 
energii țț cite opere pot fl anihilate de 
«consensul deplin4- al criticii, atunci 
cind se intimplă (și ee întimplă !) ca 
acest consens sd fie bazat pe o eroare, 
fie ea manifestată in negație, fie in a- 
polog: căci și apologia imposturii in 
consens deplin devine anihilantă atunci 
ciad nu ..permite" sd fie contrazisă.

De pildă, nu cred cd vor întruni un 
consens, aici deplin și aici parțial. 
recentele ^judeciți" despre critica 
românească emise de fostul animator 
al „cont rolului4* literaturii de către 
tinerii critici: ,^Am sentimentul cd în 
multe cazuri criticul rowidn trăiește 
intr-un fel de preistorie a criticii, cd 
rareori el pătrundă la ceea ce un 
critic contemporan numea subtera

nei* operei". $i pentru a smulge cri
tica romdnd dia preistorie, domnia 
sa, întors recent din Franța, dupd ce 
l-a descoperit pe Bachelard care a 
dovedit (vezi minunăție !) «cd opera 
este Intr-un fel determinată de aceste 
elemente anorganice care exprimă 
natura și psihologia imaginarului» și 
după ce a fost •surprins in mod pozi
tiv- (bine zis !) de faptul că un con
frate a remarcat •Locul pe care il 
ocupd în operele Iui Dostoievski unele 
elemente ale naturii cum ar fi lapo- 
vița și ceața», ne informează că „in 
afară de personaje, de o anumită 
ideologie", „s-a descoperit" că opera 
literară are numeroase alte „elemen
te" și „compartimente", care nu mal 
pot fi în ruptul capului ignorate. „Ce 
știe criticul român de toate astea?" 
Evident, sărmanul critic român, (mai 
ales cel tinăr) n-a izbutit «sd aibă 
In ranița lui instrumentele cele mai 
potrivite pentru a ajunge la secretele 
operei literare», n-a știut deci nimic 
despre „elemente" și „compartimente", 
pin* cînd „descoperirea- nu i-a fost 
relevată de acest generos confrate 
care iți dă silința si-l Scoată din pre
istorie. Cum rămîne însă cu celălalt 
sentiment exprimat în același timp 
tot de către generosul confrate, și 
anume că „generația nouă de critici" 
este „o generație ' . ...............
tici“? Incercind să 
sentințe, ceea ce 
veche sau nouă, 
„de la suite dans __ ____ __
la o încheiere care are și ea logica 
ei, daca ti descoperim diferitele „ele
mente" și „compartimente": „avem o 
generație strălucită de critici", carac
terizată „uneori" de „lipsa de seriozi
tate", iar „în multe cazuri" de sumbra 
existență „in preistoria criticii".

Mărturisim că înainte de a fi In 
consens deplin cu un asemenea 
raționament ne încearcă și pe noi, 
evident, o oarecare „ezitare"... Toc
mai de aceea, în rindurile de față, 
am făcut tot posibilul să pătrundem, in 
subteranele chestiunii, așa cum ni s-a 
relevat ci procedează •noua critică 
care..», pentru a demonstra că nu tră
im chiar „bl preistorie", deși nu sin- 
tem get-beget critici.

strălucită de cri- 
urmărim, în aceste 

critica franceză, 
numește de obicei 
Ies idees" ajungem

Virgil Teodorescu

PETRU POPESCU
Să crești într-un an 
cît alții într-o zi

Editura Eminescu. 1973

Scris, după mărturisirea autorului, 
înainte de Sfîrșitul bahic (ed. Cartea 
Românească, 1973), noul roman al lui 
Petru Popescu apare într-un vădit 
contratimp Să crești intr-un an cit 
alții intr-o zi este romanul Ini
țierii tînărulul inginer bucureștean 
Mihai Antonescu în tainele auto
mobilisticii, cartea fiind compusă 
din : 1) o prezentare a Școlii de șoferi 
amatori din Capitală (anacronică și a- 
ceasta, Intrucît sus-zisa Instituție și-a 
schimbat recent sediul), 2) romanțarea 
unor capitole din Regulamentul în vi
goare privind circulația pe drumurile 
publice. 3) conspectele primelor lecții 
de șoferîe, 4) descrierea unui voiaj cu 
o mașină Dacia 1100 cîștigată la Loto 
Central pe șoseaua Bucureștl-Constan- 
ța-Mangalia, 5) relatarea unul mărunt 
accident rutier. Acestea sunt elemen
tele Inedite, fiindcă în conformitate cu 
prescripțiile oricărei producții de tip 
industrial, de serie, baza o constituie 
sterotiplile. Avem astfel un personaj 
în vîrstă șl „lovit de istorie" (cum erau 
ofițerii rezerviști din Dulce ca mierea 
e glonțul patriei. cum era Colonelul 
din Sfîrșitul bahic), travestit din nevoi
le cauzei sub înfățișarea unui instruc
tor de automobilism fost avocat, avem 
și foamea erotică din compunerile an
terioare, avem și o apetisantă siluetă 
feminină („lupoaica roșie"), avem șl 
un complex (complexul lipsei de pri
cepere automobillsll.'ă), avem și o 
revanșă sinceră, naturală și serioasă, 
fiindcă eroul este recompensat de 
umilințele automobilistice pe care 
le îndură din partea unor americani 
cam slinoși dar care șofează foarte 
bine prin faptul că nevasta unuia dintre 
ei „fuge" cu el pentru citeva zile în
tr-o aventură consumată într-o cameră 
de hotel (în Dulce ca mierea e glontul 
patriei personajul narator răzbuna a- 
mintirea suferințelor îndurate de înain
tași în primul război mondial răpind, 
cu voia ei însă, o turistă germană de la 
o nuntă și iubtnd-o vindicativ), avem, 
pe scurt, întreaga rețetă. Romanul se 
încheie cu o „postfață-program", de 
o brutalitate naivă dar nu și inocentă, 
prin care prozatorii contemporani sunt 
considerați falși scriitori, autorul pro- 
cedind la această demolare pentru a-șl 
ridica o statuie solitară, operațiune pe 
care, vorba domniei-sale, (de bun sti
list, cum se auto-recomandă), nu o pri
vim nici „cu revoltă" (p. 9), nici „cu 
religiozitate" (p. 103), fiindcă între 
fapte și pretenții distanța este din cale- 
afară de mare.

Mircea lorgulescu



Poezia Anei Blandiana
;,Pămîntul își taie arterele în fiecare primă

vară / Șl se zbate frumos pină toamna tîrzlu / 
Ne inundă ca o apă superbă, uluitoare, fugară / 
Sîngele lui verde, slngele lui galben, sîngele lui 
cărămiziu". Versurile acestea, suferind puțin de 
retorism sînt totuși frumoase și sînt citate din 
primul volum al Anei Blandiana („Secetă"). In
teresează aici ipostaza pămintului privit ca un 
jet de apă purificator, Ideea de puritate sub 
diverse forme și aspecte fiind fundamentală In 
lirica poetei : versurile pe această temă sînt, 
aproape Întotdeauna la Ana Blandiana, cele 
mai frumoase. In placheta de debut de care 
vorbeam („Persoana întîia plural"’, 1964), In 
ciuda numeroaselor stîngăcii, și dibuiri, ele re
levă, indiscutabil, glasul unui poet autentic. 
Purificarea, o realizează intervenția apei și de 
aceea, poeta iubește ploile, ploile feciorelnice 
și ploile dezlănțuite femei. Voluptatea cea 
mare este a te tăvăli prin iarba lor albă, tnaltă 
(imagine puternic materială) și cu firele lor In 
dinți ar constitui un element de fascinație ma
gică pentru ceilalți. Viziunea este mal pro
fundă decît s-ar crede la prima vedere : ploaia 
reprezintă puritatea iar cine li rupe firele și 
le poartă cu sine, se Înfruptă din puritate, 
dacă se poate spune astfel, se încarcă de puri
tate și capătă astfel o aureolă.

Invazia purității, Includerea eului !n puritate 
este dorită a se realiza paroxistic : locul apei 
este luat de cer, invitat a se scurge prin ființa 
omenească fierblnd. să se toarne prin frunte, 
sa se suie prin mlini, să curgă prin tălpi. &ă 
șuiere prin fluierele picioarelor. Există aici' o 
dorință chinuitor-năpraznică a eului, de a fi 
devorat de puritate. Puritatea capătă manifes
tări tumultuoase rezultate din intenția expresă 
de. a se realiza : un trup firav privit de oglindă 
cauLă cu disperare să-și facă vizibilă dincolo 
de oase și piele, inima.

In „Călcîlul vulnerabil" (1966) puritatea este 
Înțeleasă ca un refuz al nuanțelor, ca o simpli
ficare și o schematizare necesară: pentru că 
se lasă iubită de crabi marea este detestată. 
Așadar o splendoare îngemănată cu josnicia 
nu mai poate fi receptată și ca splendoare cl 
exclusiv ca josnicie. Ca rezultat al atracției 
absolutului rezultă o superbă (în cazul acesta) 
tendință spre unilateralizare. Din nefericire, 
ideea exprimată sugestiv prin metaforă suferă 
uneori de inutilele precizări : „Vreau tonuri 
clarfe, / Vreau cuvinte clare, /- și mai departe: 
HVreau tonuri clare, / Și culori în stare pură i 
Vreau să-nțeleg, sâ simt, sâ văd /" etc.

o foarte frumoasă poezie șl, pe de altă parte, 
foarte caracteristică pentru tendința fundamen
tală a acestei lirici este „Ar trebui". Un destin 
uman, Iși imaginează poeta, s-ar cuveni să fie 
o involuție, nu o evoluție : oamenii atunci s-ar 
naște bătrîni. apoi: „să ne facem mai tineri, 
mai tineri mergînd, / Maturi și puternici s-a
jungem la poarta creației, / Să trecem de ea 
și-n iubire intrînd adolescenți / Să ne facem 
copii la nașterea fiilor noștri /“ Extincția bio
logică ar echivala cu o dispariție totală a ma
teriei a trupului : „Noi am dispărea tot mal 
mult, devenind tot mai mici, / Cît bobul do 
strugure, cît bobul de mazăre, cit bobul de 
grîu“ /. Moartea n-ar mai presupune nimic hi
dos, legat de mizeriile senectuții și dezintegra
rea organică ci ar fl doar o scufundare lentă 
și suavă într-o apă uriașă dar liniștită. Dezi
deratul de maxima intensitate al purității înzes
trează privirea cu o perspicacitate enormă, cu 
un „sistem de alarmă" ce sesizează imediat ma
cularea aparent imaculatului : o atenție dure
ros concentrată face imposibil să nu se re
marce că pină și alba și strălucitoarea zăpadă 
face viermi. Spațiul neîntinat e căutat cu o 
foame atroce, cu nările avide d« a-i respira 
aerul proaspăt : oamenii se chinule să opreas
că cu trupul lumina, dornici ca valurile ei să 
se sfărime in ei și să-i erodeze ca pe un țărm. 
Lumina devine un balaur binefăcător, de care 
ne-am lăsa înghițiți cu voluptate.

O altă poezie, una dintre cele mai bune ale 
Anei Blandiana, a cărei forță iese tocmai din 
retorism este „Elegie de dimineață"; „La în
ceput făgăduisem să tac, dar apoi, dimineața, / 
V-am văzut apărînd cu cenușă In porți, / Se- 
mănind, cum se seamănă griul, cenușa, / Și 
n-am mai putut, și-am strigat : Ce faceți ? Ce 
faceți ? Pentru voi am nins toată noaptea dea
supra orașului, / Pentru voi am albit toată 
noaptea 1 o, dacă / Ați pricepe ce greu e să 
ningi | /". Viziunea este de data aceasta opti
mistă, negrul cedlnd pas cu pas In fața albu
lui ce va sfîrșl prin a-1 asimila complet : co
piii învață de mici să ningă iar pămintul intră 
in rotirea de stele ca un astru ce arde de ză
padă.

în „Pină la stele* un cîine refuză să se con
formeze obiceiurilor, speciei sale, și nu urlă Ia 
lună, și In dorința de a atinge tăr im urile ete
rate pornește pe o cale lungă, prilej de o no
tație grea de prea plinul satisfacției de a 
atinge perfecțiunea : picioarele ciineluj se n- 
Â>ndj cu voluptate ia cer. Firește, a tinde 

je absolut include și ideea că absolutul nu 
poate fi atins decît iluzoriu, iar guprema feri
cire ce ar decurge de aici e efemeră șl deci a 
specifica aceste lucruri nu mai avea nici 
rost : „El (clinele) n-a fost prins, căci nu 
teau ajunge / Pină la stele — urmele lui".

Tot ce nu &e conformează înaltului Ideal 
bule năruit și decisele gesturi distructive 
pată superbie romantică 1 poeta dorește a 
înconjurată de zări mai cabrate de suferință 
iar munții ce nu slnt In stare de a accede la 
grandios trehuie sâ piară. Lumea cu deșertă
ciunea el minunată este negată de omul aflat 
intr-o chilie, în sterilă neîntinare.

Drumul spre marile culmi implică un urcuș 
chinuitor iar recepționarea glasului purității 
se îngemănează cu suferința. „Pasărea" din 
poezia cu același titlu (din placheta „A treia 
taină, 1969), este simbolul acestui glas și deci : 
„numai zburînd / Puteam să m-apropiu s-aud / 
Si zburînd m-asurzea / Vacarmul aripilor".

Așa cum remarcam mal devreme o necesară 
tendință spre unllaterallzare și simplificare 
vom observa acum dorința unei delimitări, ca
tegorice, rigide chiar, rigiditatea fiind un coro
lar al refuzului compromisului 1 începutul rău
lui este căutat cu înfrigurare precum erau cău
tate in copilărie marginile ploii, încercîndu-se 
din răsputeri a delimita ploaia cu neploaia. 
Generalized, se poate spune, că întreaga poe
zie a Anei Blandiana este un strigăt disperat 
de a nu confunda ploaia cu neploaia. Genera
lizarea este pripită, dacă nu excludem de aici 
poezia „Recviem" in care dorința de puritate 
este atît de mare, îneît se admite chiar contra
facerea, Ibseniana, „minciună a vieții". „Nai
vul" părinte, „tragicul" Gheorghe ; „Credea 
că-n piept sub gratii moi de os / Purtăm cu 
toți colonii de păsări / Care așteaptă clipa fe
ricită / Cind vom hotărî să ne zdrobim," și 
că „Viața ca semințele-ngropată / Naște, In 
anii următori păduri..." Poeta face gestul im
plorator de a nu se smulge vălul ce între
ține mistificația, că albul ar fi atotputernic. 
Cetele îngerești nu trebuie să rostească adevă
ruri sub pleoapele „tragicului" Gheorghe.

Viziunea paradisiacă se realizează alteori prin 
cumul de elemente, prin supraetajare, am 
zice, de alb provenit din diverse părți : zăpezii 
preacurate (atribut ce implică nuanțe de suavi
tăți Imateriale) 1 se adaugă oasele serafice ale 
mestecenilor. Spiritualizarea, așadar introduce
rea, atmosferei eterate, ge face pe două trepte: 
prima este dată de echivalența între vegeta] și 
scheletul uman și a doua este dată de aerul 
parfumat ce plutește în jurul scheletului, aer 
izvorît din adjectivul „serafic" ce aduce o gravă 
suavitate, dacă se poate spune astfel, nicidecum 
ceva exclusiv grațios și vaporos.

Ultimul volum de versuri al poetel „Octom
brie, noiembrie, decembrie" (1972) este cel mal 
bun dintre toate și faptul se datorează și unor 
accente dureroase, rezultate dintr-o sensibili
tate iremediabil rănită. Tragismul rezultat din 
sentimentul distanței enorme ce s-a creat față 
de puritatea dorită cu atîta ardoare. Albul pri
vit ca unica țintă se ridică tot mai sus șl tot 
mai inaccesibil In timp ce eul liric Iși comu
nică deznădăjduit cufundarea progresivă în 
apele hîde ale unei grețoase mlaștini. Se con
stată cu crispare existența unui „Miros de trup 
abandonat de suflet / Sub soarele nerușinat. / 
Miros de trup pe care / Carnea crește, / Tn 
care slngele bolborosește / Si Intr-un fel de 
harnică furtună / Celulă cu celulă se-mpre- 
unăSe aud gcîncete îndurerate, ce amin
tesc de hohotul năpraznlc de plina a unui Lever- 
kiihn, distrus că gheara diavolului l-a însemnat
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definitiv 1 „De brațele profanatoarei cruci / în 
care fericită mă urăsc / Nu-mi respira miasma- 
mbătătoare i Cind sufletul mă părăsește-n 
soare / Ca să te prind și să te răstignesc". 

Lumina purității e orbitoare iar tot ceea ce 
se lntîlnește In cale poate fi distrus. Acțiunea 
sa are efectul unei iradiații puternice. „Limpe
dele" f,înaltul", „subțirele" mire ce o simboli
zează face prin simpla sa privire ca păsările, 
sa apuna, florile să se stingă iar apele să se 
facă mai mici.

Se ajunge la o stare de fericire, obținută prin 
moartea unei părți a eului, stare asemănătoare 
extazului martirilor înconjurați de flăcări. 
„Dar umbra mea se chircește, / Se rostogolește 
rănită / De ciocul lunecat al unei umbre / 
Umbra mea este lipsită de apărare / Ea nu are 
rădăcini / Ca umbrele arborilor j Și nu știe / 
Ca umbrele păsărilor să zboare / Ea a fost 
adusă, pe pămfnt / Să mă urmeze / Cu Întu
neric slngerînd, / Să se prefacă In noapte în 
cele din. urmă / Și eu să nu știu de clnd j 
înaintez fără umbră, / Cîntind".

Poeta trăiește, într-o stranie simpatie cu 
Ideea de extincție, moartea fiind văzută și aici 
ca o soră. Prin moarte Îndrăgostiți! pot ajunge 
la veritabila esență. Așa se explică ciudatele 
propoziții conțlnind tandre îndemnuri la dis
pariție : „Mori dragul meu, / Va fi atît de 
bine / Vei rămlne numai cu mine". Ritualul 
este realizat prin reciprocitatea Invitației, cu 
atît mai înfricoșătoare cu cît tonul este mai 
blind și are deci forța de hipnoză a poruncilor 
rostite cu glas șoptit ale vrăjitorilor, ce-ți co
munică să-ți pui singur ștreangul de glt : „Mori, 
draga mea, / Iubita mea cu frunte de octom
brie / Cuprinsă ca-n icoane / De nimb rotund 
de moarte, / Mori /«.

Orice schimbare putînd implica ruperea echili
brului desăvîrșita perfecțiune nu se poate rea
liza decît într-o încremenire la fel de desăvir- 
șită : timpul nu îndrăznește să spună o secundă, 
cerul nu rostește un nor iar apa nu ingalmă 
nici o undă.

Un imn scurt dar splendid al Cuvîntulul este 
făcut în „Cit timp vorbesc", Cuvlntul fiind sin
gura cale de comunicare cu Imaculatul : „Nu te 
văd, n-aud — / Cît timp vorbesc cu tine, / Ești". 
Tot despre un efect de Incantație se poate vor
bi și în „Exil". „Numai pe tine te cunosc pa 
lume / Prin ochii tăi am înotat de atltea ori / 
Ieșind pe mal cu trupul tot albastru". Adrewr-i 
trebuie înțeleasă, ca fiind făcută mai mult către 
un Ideal, poezia de dragoste nefiind deelt o va
riație in cadrul aceleiași teme fundamentale a li
ricii Anei Blandiana. Ruperea de ideal va avea, 
negreșit efecte catastrofice fiindcă credinciosul 
nu poate trăi în absența idolului iar idolul na 
va mai avea cine să-1 adore : cel doi atau spate 
în spate, crescuți ca două crengi șl dacă vre-

1 doar jalnica
Înfrigurat al ca

fi <4. *c*

unul s-ar smulge ar avea In 
Imagine a spatelui însingeraL 
luilalt.

Ca O consecință a adorației 
va fi urmărit cu o frenezie _________ __
dincolo de hotarele ființei, sau, mai alea, dir.cala 
de hotarele ființei : „Nu încerca M mort Mai 
ales nu încerca să mori — / Știu să cobor ca-n- 
tr-o flntlnă / Prin flori..."

In eseurile din „Calitatea de martor" fvo“ 
cita din ediția a II-a adăug-tă. 19721 xe regăsesc 
obsesiile din volumele de versuri. Reooare ast
fel teama enormă că Imacularea Dowte fl tirftă 
în noroi, teamă cu atît mai cumplită cu cit orice 
reparație ulterioară în chip fatal nu va fi com
pletă : nici o bucurie din istoria omenirii, afirmă 
sentențios poeta, nu va face »ă se șteargă din 
memorie faptul că Inchiziția a existat.

Am mal vorbit de importanta ploi! ca element 
decisiv de separare a pozitivului de negatiT, w 
albului de negru. Poeta mărturisea odată că do
rește să poată despărți clar ploaia apă de 
izvor, veșnic împrospătată) de neplnaie. (— bal
tă stătută, plină de miasmele nutrefarțleiV De 
aceea, ploaia poate avea un efect puternic, de 
reflector lumfnlnd omul Dină in «trăfunduri. 
trădlndu-I esența morală : Ploaia are. In viziu
nea poetei o mare capacitate de > se adaou 
șî de a reacționa prompt *! — (^ao^e-
rizează mai bine un om decît felul In rare știe 
șă facă ploaia să plouă". Deci „slnt oameni !n 
jurul cărora ploaia cade cooilăroaxă. cu clăburi 
și zarvă nestăpînită, făclnd lă crească ctuoerclle 
și sfi scoală coame bou rest! melcii ilnt alții 
jurul cărora ploaia se desenează discret ca o 
fină hașură, ca un ^-oal subțire care foșnește 
mătăsos și face streșinile să rfr.îe abia auzii". 
La alții ’nsă ploaia se sorer pe păr ri pe git 
si-i murdărește, ți-4 fure «l-«i «triwl Iu Jurai 
gitului fu la ruL iajauiadu-i « urli i a du-L

Elogiul repetat ad ^s Transit anjei se exo^jcl 
pnn viziunea pieței aai^ira ace» _□ tznm ee a 
iatregit istoria României ru o puternică wecațxe 
a dărairii : „TrartsJvacua a *dizs (ăn;
spre irvor. durere*, al ape>or n lirLxrJor sxsr.- 
t’Ior. ruriodată comozi. a arf^s țâ^
partea de nord a sofietelar noa^rr •

Cum am oîfeervut ți Ia aaahn de
versuri, puritatea. In penetra^* trtawC 
In teritoriile unde î» inszanranză 
Ieste tm regim sever si înnoxnod. în cars* 
țiilor puternice ți inilțătaare, bazate «xsdr 
ifiriUU morale (resatfc carw rizî. firi trAsaa 
o ill formă de manifestare a piritățu» zxxssza- 
U poeta. amihdhlaifa ha mi i m ■ de poLiețe. toc 
ce pare dulceag ți conformist, e deplasat. Mai 
mult. Imaculatul des-ine opacul Plăc’-M^hu p 
cel dinții poate fi căutat cu o bucurie dobla‘1 
de o suferință atroce : Marea me. a le
păda orice fel de ochelari de snare ți a avea 
„bucuria dumnezeiască de ■ Înfrunta violenta 
lumini, In timp ce din ochi eu Încordare des
chiși lacrimile se scurg libere ca din două răni, 
slngele".

Ana Blandiana are un puternic talent poetic 
monocord, întreaga ei creație erijlndu-se Ir.tr-un 
singur imn, care are un unic obiect de slavă • 
puritatea.

Din dorința delimitării riguroase a zonelor, 
rezultă insă șl slăbiciunile estetice ale acestei 
lirici Din gestul energic de a risipi confuziile 
(puritatea fiind stabilită In planul limbii prin 
enunțurile cristaline) se recurge, cum am încer
cat de altfel să arătăm fugitiv in cuprinsul aces
tui text, la repetiții, clarificări redundante etc. 
Oricît ar fi de multe aceste elemente care „bru- 
lază" poezia, imnul se aude tot timpul, puternic 
și înfrigurat.

ilimitnW. ideal-îl 
incredibili chiar

*

Dar teatrul modern moi exfa zi s'rM rrrulto- 
tul unei fenxitrwi. unei ..erizf* : fi num* prrn 
polemismul cdn tm plicii mu explicit față de 
modele ..claxice*. Palemiim moarul di» senti
mentul că o epoci nouă cere «w teatru nou, ci 
rein toarcerea la turtele teatruhtttn mVictor Atanasiu

însemnări despre teatru m

cri

• «exf sa m

r» r» »

fam** «< «r

M «M «

Tr<te oewee / ______ _
rnmrfor pe cere teocrxl. Axr-n *“teia
nrtMhi a pfam-e de -i - fi
orwL-tetew. Xu ned penr^n < vedea rw c* doa* 
wi peiiiieyim — a n a md mepuuabtM da
nemteiepen, șatre care. «1 cieminru.
Oxiixte* i*r»M omul nu — cel de departe, 
de itow de iwpd. ars cei dn ot*i*l wrt 
dereuX send — cootocr»! drreci. ai
f:reț« aim rare. chior daci *■ spune vorbele 
tale, le spune « R rnw ar fi ale tale. Orali
tatea păstrează ceva dm contactul maestru-di»* 
v.pol. pdrnte-eopil fi onm rw suspect* tw
in tntieztoie* vorbelor. ele nn sini căite, deci 
intonate fi simțite de noi m tăcerea jgo > 
toasăr i lecfnru. a de ■■ altnL Pnîrs ■ awsfa 
ac cartă prerogativă, mu pntn a 0 diminua — 
■died a o înțelege Intru torul — ar trebui ea 
fiecare spectator să devină. m ciclurile educa
ției tale, măcar pentru o dată actor : nu In riw- 
pl, ci pe scend. Dar oare acest lucru. această 
„utopie^ n-ar duce exact la dispariția reală ■ 
teatrului ? Si suferind de păcatul elucidării — 
păcatul omului modern — nu ne-um pnra nod 
injtne de priritepiul de-a fi spectatori. martori. 
li de-a privi prin uriașa fantasmagorie. iluzie 
a scenei ceva din ceea ce numim condiția urni
nd ? Cind vorbele ..lumea-ntveagă i-o scenă* au 
apdruf, circuli nd cu voluptate in renuri, piese 
>i adagii, omul modern accepta de fapt conven
ția oralității scenei, nu numai ca un paradox 
existențial, ci ca o necesitate de supraviețuire.

*

Cu rare excepții, marii dramaturgi ți anima
tori ai secolului s-au plins de critici — mai 
pre cil de ceea ce se numește cronica drama
tică. l-au reproșat fie obtuzitatea, fie lipsa unui 
punct esențial, consecvent, de vedere, fie păr
tinirea, fie incapacitatea (tactică) de a se ralia, 
l-au reprofat lipsa de gust sau excesiva domi
nare a unui gust ; neatenția pentru text sau. 
dimpotrivă, cea față de spectacol. Si lista 
nemulțumirilor nu s-a oprit aici. Este adevărat 
că, în istoria speciilor fi genurilor, cronica dra
matică este una din ultimele venite — că ea 
a apărut odată cu explozia jurnalismului, din 
necesitatea de a ghida spectatorul potențiaL 
Fiind consemnarea unul eveniment artistic tre
cător, inevitabil trecător, cronica ea însăți nu 
durează mai mult ca... o seară. Ea se găsețte 
de la început în fala unor dileme, sau a unor 
necesități ce trebuiesc satisfăcute. Critica plas
tică sau cea literară au ca termen de verifi
care opere închise, finite, durabile prin faptul 
că ele pot fi oricind consultate, găsite mereu 
aceleași ; apoi ele se referă la opera unui sin
gur artist. Acestea toate sint bine cunoscute — 
dar le reamintim pentru a nu uita că o cronică 
dramatică se adresează nu numai publicului ci 
șl unui mare număr de artiști implicați : auto
rul textului, cel al spectacolului, interpreților. 
Nemulțumirea nu poate să nu apară — ea este 
inerentă, de unde șl „nefericirea" profesiunii. 
Joacă un mare rol și ambianța desfășurării unui

(Continuare In pag. a 9-a)

Gelu lanescu

Rigoare 
și invenție

Obsesii puternice și de o gravitate extraordi
nară formează nucleul stabil al lirismului Ile
nei Mălăncioiu. Poezia este mereu gata să țiș- 
nească (sau creează impresia), asemeni unui 
lichid aflat sub presiune, și nimeni n-ar fi mi
rat ca dezlănțuirile, răbufnirile să păstreze for
ma sfișiată a strigătului ori a crispării. Față 
de energia Latentă conținută, mirarea provine, 
mai cu seamă, observi nd capacitatea dirijării ei 
în trepte, aminarea expresiei pină la supraîn- 
căsrcarea bateriilor interioare. Este o așteptare 
ce face să vibreze corzile, ca la o rețea electri
că, intru ivirea prilejului de declanșare. Cores
pondențe secrete se stabilesc astfel intre inten
sitatea dinăuntru șl momentele oportune din 
afară. E de ajuns ca să apară tiparul analogic 
pentru ca plumbul fierbinte, al trăirilor perso
nale, să năvălească nestăvilit, să pătrundă cu o 
adevărată furie dominatoare prin toate spațiile 
și toate golurile, umplindu-le de forme și chi
puri. Un loc evocator, im peisaj simbolic, o le
gendă cu adinei rădăcini in memoria colectivă, 
un obiect ou origine tulbure, o figură livrescă 
deschid barajele inspirației comprimate. Nu ele 
provoacă imaginația, care î?i trage totdeauna 
materia din șinele poetei. din ritmul ei inte
rior, ci servesc drept cadru de încorporare ce
remonialului fanteziei. Substanța își caută ase
mănarea transpunerii. Există totuși o marjă de 
sugestii obiective care constituie tot atltea În
demnuri de a fora propriile substraturi

Ca si Către Ieronim, ca și Inima reginei, 
Crini pentru domnișoara mireasă este, pe latura 
lui cea mai vizibilă, un basm, cu o putere de 
invenție mai liberă decît in cărțile anterioare. 
Poezia iși găaește punctul de plecare în „istoria 
unor păpuși de piatră", care sint, de fapt, asa- 
numitele pietre cu imagini, pietre miraculoase 
ce evocă un fond legendar străvechi. însăși 
oprirea la un asemenea motiv denotă un „sis
tem" personal și coerent, dominat de impulsu
rile misterelor șl corespondențelor. Piatră 
\*iață «e suprapun aici, sint manifestările ace
luiași toi părțile La fel de semnificative ale 
itoui Întreg comun. Volumul se deschide, de alt
fel. cu un poem (Răpirea), în care o strofă de
finește admirabil, superior-liric, gindirea cos
mogonică : ..Baie inima de piatră șt de gresia 
fi de lut f Se desface In cele patru bucăți din 
care «-a făcu4, } Bal mai deoarte bucățile ace
lași ritm sfinî i De parei părțile și întregul una 
giaf.

RLnd pe rind. ca Intr-un muzeu imaginar, fi
gurile săpata tn piatră iși desfac tainicele SfXt- 
rurt. Ele au o Istorie care trebuie interpretară, 
o mitologie care se cere descifrată și care, de 
eeJe mai multe ori. se aonfundă cu mitologia 
poetei. Rlgawrea ru care lucrează autoarea. în 
v:rtut« principiului arhitectonic căruia i șe 
tunune. este uimitoare. Nimic nu e uitat, ni
mic nu-4 lăsat pe dinafară. Imaginile se des
chid unele în altele, se completează, se iotrepă- 
trrmA eanătâ o existență constitutivi asemeni 

vurrlor unei plante. Imaginat-a operează din 
pLr_ ntri O tfiDă awi-ifăcută, agățindu-se de cel 
s-ac suc âWTVQt pe care II face să palpite »i 
o* care D Înconjoară, ca t>e o crisalidă. Intr-o 
VPttari AomA 4» âMerabdri fante*"1*"

re se «pune. !n primul rind. e darul

\eooa analogică, intr-un fel barocă. Explica
țiile decolează pe terenul metamorfozelor, cu o 
euborare concentrică, urmărind pas cu pas su- 

E<te. Lisă, numai un sirat al poeziei, 
rw-» dCMOMtreaz* ta privință, virtuozi-
SMm Snaf ată. aîrăgind spiritul prin jo-
eort de irsbre si lumini al substituirilor fanAas- 
uce : _C: UU. iubite, mumiile albe / De șarpe 
«1 de cârtite p de LiUeci Făcute piatră șl ames- 
Xecaie-uXiT ele In ioouși somnul de veci / / 
A-nvi*t șarpe'.e cirtită si i-a trezit ! Cu aripi 
care de truoul rece s-au lipit. / A fost ca și 
etn s-ar tiri dintr-o dată / Prin apă și aer și 
l-.n-'npietnx. / • I-au căzut aripele și coada / 
I-*a rămas botul p ochii de Întuneric / Plu
tește ciopirțK pe dedesubt / Ca printr-un lac 
oc-«v-.tor u sferic. Nu cere să-i crească ari
pei* Nie să zboare, nici alt leac, / Așteaptă 
să se facă iarăși misnie / De șarpe si de cirtiță 
si 3e hliae" (Coșmar iwvm).

Dw dacă tgirTle aceste» apar ca revelația 
ones vieți secrete, modelată de obscuri factori, 
momentul următor, de creștere a temperaturii 
versur-Jor. de ștergere a granițelor inspirației 
concrete și de propunere a noi Înțelesuri, este 

al corelării legendei cu viața reală. Poezia 
• curentată d r.tr-odatâ de ipotezele unor între
zăriri ce schimbă vertigux» Și nehnștitor planu
rile de perspectivă. Și statutul nostru obișnuit, 
a»jnrt Lncrezător pare privit printr-o oglin’ă tul
bure : .lubituie și dacă noi sin tem păpuși de 
pămînt ' Făcute ea o simplă jucărie / dac^ 
țepușa care ne Intră In p;cpt i Alt mort mai 
»rt>re cheamă în vede. ' Dacă trupul Iubitei 
tale mereu regăsit / Ca-ntr-un mormint fără 
hotare E forma unui chip care nu a murit / Ci 
doar e u-mârî! fărâ-nceîare. // Dacă pllneul 
nostru nu e chiar plina ‘ Ci numai o mare de
rută // în vreme oe adevărata durere / Trece-n 
tăcere și necunoscută. Si-n vreme ce adevă
rata moarte / Caută încă acea ființă vie / după 
chipul căreia, trupurile noastre ' Au fost făcute 
doar pentru magie.* flabitnle și d>eă)

De altfel. în această ..derută- senzorială, in 
această neîncredere care se sădește încetul CU 
încetul față de percepția comună se află și parti
cularitatea expresiei poetice a Ilenei Mălăncioiu 
După o relatare însuflețită de puține metafore, 
aproape obstinată eă-și atingă țelul propus șl 
parcă situat Intr-un rimp al realului, după o 
relatare avansind monoton și suveran ca un riu 
de cimpie ce acoperă treptat toate petele de 
uscat in ti Im te In cale, brusc, se Ivește înainte, 
In supoziția confortabilă sau măcar acceptată, 
un braț necunoscut, o turnantă de unde apele 
ce năruie Intr-o altă albie. Confuzia planurilor, 
credința că se poate intimpla și astfel mărtu
risește. In esență, perceperea lor concomitentă, 
simbolică. Este canalul subteran prin care co
munică viața și moartea, dragostea șl absența 
el. destinul și înfățișările existenței Prin frec
vența acestui „ca șî cum", poeta iși Inventă po
sibile chipuri care să-i epuizeze obsesiile.

Totul este despărțit de contrariul său printr-un 
prag de-abia schițat, ca o ramă de abur, ce poate 
fi trecută pe nevăzute. Absența poate deveni 
prezență, golul poate deveni plin, împlinirea se 
poate transforma in neîmpllnire. Există mereu 
un pariu cu destinul. Sub semnul inocent al cri
nului se desfășoară, de pildă, și nunta și moar
tea. iar contopirea lor se confundă cu observa
rea lucrurilor, cu pata lor de umbră și de lumi
nă. inseparabile în întreaga ceremonie a vieții : 
„Ci iată crinul repetîndu-se la nesfîrșit / Trei 
crini împreună buchetul divin / Mai multe bu
chete o nuntă și o moarte / Toate nunțile și 
morțile același crin. // Din crini este hora mi
resei, iubite, ! Din crini convoiul de înmormîn- 
tare / Ca un balaur cu mii de capete crinul / Ne 
iese veșnic in întimpinare. // Vintul poartă în 
el sămînță de crin I Ies crini din piatra mari
lor bulevarde / Ies crini prin albul mat al pe
reților ! Și prin soarele care ne arde. / / Ca niște 
lujere nesfirșite sînt razele / Ochiul însuși e un 
crin cu mijlocul gol, / Vederea se face prin floa
rea lui albă / Prin care a curs vitriol." (Ochiul 
însuși e un crin)

Obsesia în care se Instalează poeta. aici ca și 
in celelalte cărți, e contratimpul fatidic care 
împietrește dorințele pe drumul realizării lor.

Dan Cristea
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te • ir*-

Eroul poîîtiv a constituit multă vreme piatra filozcfall a lite
raturii realiste ce aspiră la o cit mai veridacâ r.<.*irr ar
tistică a prefacerilor sociale din zilele noastre. Era » personaj 
dificil șl incomod, refractar la orice Incocie tore —.-■-.■.a sas 
in cofraje. material dur și tenace care na p-tm £ fa sen si - 
cu strungul, nici cu dalta, in timp ce oontrapaaderea jte e^ieâ 
dramatică, negativul contrastant și umbra — frtaa mrorroiei 
șl obstacolul istoric — se dovedea deosebit de stetaMtl te Hftaflc 
plăsmuttorulul, dînd naștere la o bogată texte de exn 
testabile și pernicioase. De ce T în fond ta-.-. ■■ retests 
blemă de inginerie estetică In care proporțiile £ matt
dalelor jucau un rol hotăritor. Creatorii ținem neoțterat te teeme 
cu marmură și la o scară monumentali f&xmtnd as ps tetei».! kw. 
impecabil sub toate aspectele. De unde • «nâ de ev par^ . 
decalchiați unul după altul ți articulați ca Eire cxr*.
oricît de Ingenios mișcate, nu puteau si m - pnteaote Ml
culise a minuitoruluL

Victor lor ga, protagonistul piesei tel (C-eststete CterMâ. Adân
cimi, prezentată In premieră pe țară de Teatrul Mwirrpsu. Mara 
Filotti din Brăila este un erou in acrepțiaaea pe cere ecctraoera- 
neltatea o poate acorda cavalerismului. m luptător a etew i ■ 
și dîrzenie nu se manifestă speet^euius p— - s i sperz ■■» l
tensiune musculară, d prin forță de alraețte gi jracwroW'nrru- i 
ideii unice, obsesive, de care atee deopotrivă > nespus
Inginerul lor ga posedă toate atribolese do ste'rțe -*
trate de pa Iad inii medievali ale căror arte de tetrxi n-xx •. t 
in bronzul legendei : curaj. leaLtase. atesega r l tea»
umanitar. Deviza Iul ar putea fi, ca p a .. r □»
argintarul regelui Carol al VH-lea. -state - - r* < sscxsa » — •
inimile viteze*4. Subsumata calkiâț 2cr. z te
rlndul și in felul lor, virtuți.

I-ar putea reproșa cineva. terArorri. -i prwrsQte • arv ter 
valorificarea zâcămintsilui de fetate .T fe <>■ m ■ •
răgazul iă privească In jur p « -.txteMpta aterr-
tărlle, nemulțumirile, geteca tete teefeo» tteteMGB a flMtete 
catarilor săi, căutînd și tm alt mijloc de s^r-. «*-»?%.-
larul tehnic exact p arid ? Saa e*_ Mtete/v— w 0fe>
noștințe și pe capacitatea penonteâ. tLari»r< sr&e - 
coleg mai vîrstnic ți mai expir» » ragtete» • te
siguranță recomandate de acesta te r»VM-a#s r înec. ’ 
E o greșeală, desigur, datorită anei ț. «r-asg bar a
nea st impărul creator ți ținând tegtaae vb fă m teteWteK 
plătind-o cu viața sa.

Există sau pot exista asemenea erteaote te wute» »■»< * tae- 
sonajul central din Apteri»! icpremtă ra te •»<. a K—r-rw. < 
Părintele său literar a avut prudența eâ on-4 *"tei te 'ss _ 
nici să-l supradimensioneze, <frro*s-i praer- _ te -cr • 
necesar și integrindu-i perfect ta sedtafi as»> - te »etet 
cetea autenticității. Sfera M de acȚ—nr as r •
unei exploatări petroliere. iar tr.tei» dteoea p mtetetaăfe •■»»■ 
riril făcute de el stet doar de mamecc <sc"£iBd te1""*» ^teteate 
Chiriță nu se va fi glndit probata! ta te 
aleasă avea s-o dobindească te espa te fe
lului se agită pe întreg mapaîwwi "tf* Ctei 
purta numele ca un omagiu in 
face parte din mulțimea .eratar - - •
votamentul cărora omenirea noa O-iâ ta r -•<

Refuzind deliberat orice ren - —■ • tea 
Constantin Chiriță și-a gintrs castuan ± 
supunindu-se cu dezinvoltură - . - •
coincidă cu o confirmare.

în decorul voit neutru, ceru»a f «aa 
Făirășcanu Veakis și doaina: de etatea 
emblematice, regizorul Taaaaa ¥cat-a. că 
datorează o aerie de vataroaae moaeârL. 
bine Închegat, in care vecwn* travac te
grijă scoși in evidență. De remarcat f 4al 
in chip de simfonie concertantă, «ncal 
cărei a toaca feri de alarmă ți de fetește n 
rată prin vociferări confix». aasa^Ha^ 
donată a luminilor de lanXerae pa a*^l 
urmată de andantele gnrr al •: . «ai
pezește și se sedimentează.

Mir rea Creț a, ua erou - - <, mhh
inspirat ți nepresetind te fica rararTas 
cărei glas a «lărturatt «d de «9te* 
elanurile frinte ți oboaeala Eesl Fa» a tea 
sâturi subțiri de MifeUiTasI «fetea te <rte 
demnă, reținixtâ. Tliae Gwtete». te 
manf roa de teridte. pe earo l-a auaaete

EEhd
a w

a

a
A

( televiziune ) Reviste
tdrua'ix pe curo te ‘are rtriați di- 
feMteaa wrwtevafete JatreWrtte Ma- 
«%tew> Amara ca rab faidan de p*«-
fea — *rv peutro^

Dar iaci ci nici !n cazul revistei li
terare T.V. excepțiile nu opresc vor
birea degeaba. In sensul acesta, cităm 
n tristețe {a ultima emisiune, rubrica 
teatrală cit fi rubrica cinematogra
fică dar. mai ales, ancheta din li
brării. Pofta de vorbă a reporterului 
a fost in cazul acesta atit de mare 
incit el a fost atft autorul întrebării 
cit fi al răspunsului.

Sz. P.

Diogeae ciiaele
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împliniri și contestări
Trăim vremuri de renaștere muzicală. Interpreți și 

creatori apar în progresie geometrică. Un tineret dornic 
de cultură crește numeric și frecventează concertele cu o 
pasiune nemaj întîlnltă, căutînd să pătrundă întreaga 
frumusețe a lucrărilor cintate. Pentru difuzarea vastului 
repertoriu simfonic și cameral stau la dispoziția publicu
lui meloman o sumedenie de săli începînd cu cele două ' 
ale Palatului R.S.R. oontinuînd cu Ateneul Român, cu 
Radioteleviziunea cu Sala Studio, Ateneul Tineretului, 
Sala Conservatorului și sălile liceelor de muzică, unde 
apar din cînd în cînd soliști surprinzători de interesanți 
pe care nu-i semnalăm totdeauna la timp. Rezerve imens : 
de pianiști și de violoniști se află încă pe băncile școlii. 
Recent am auzit că prof. Delatola de la Liceul de muzică 
nr. 1 a modelat încă o solistă pianistă întregind seria de 
valori educate de domnia șa. E vorba de eleva Nițescu. 
O vom asculta în prezenta stagiune alături de ceilalți 
tineri de merit, toți colegi pe pragul absolvirii : Ina 
Oncescu, Iosef Ion Pruner și prodigiosul virtuoz Tudor 
Dumitrescu elev al profesorului Gheorghe Halmoș. Cu 
toții au primit Învestitura simfonică apărind in concerte . 
Unii dintre instrumentiștii absolvenți ai conservatorului 
au intrat în invățămint, continuînd însă și cariera solis
tică. Este cazul pianistului Anatol Dub, excelent executant 
al concertului de Ceaikovski și a pianistei Carmen Frățilă 
cu pronunțate Înclinații lisztiene. Alte noi valori violonis
tice vor ajunge din urmă cele trei talente consacrate : 
Silvia Marcovicl, Cornelia Vasile și Mariana Sîrbu. Ele 
au și primit mențiuni șl aprecieri critice unanime. E vorba 
de Liliana Ciulei și Martin Mihaela.

Un alt violonist promițător nepot al maestrului Con
stantin Bobescu este elevul Efremov. L-am auzit o sin
gură dată, dar mi-a fost deajuns ca să mă edific de exis
tența unor mari premize de reușită in carieră. în primul 
rind frumusețea tonului și căldura lui interioară. Ba
ghetele dirijorale vor fi și ele completate și primenite. 
Se ivesc șefi de orchestră plini de entuziasm : Bogotan și 
Aurel Niculescu. Ei vor întregi glorioasa flangă de forțe 
simfonice animatoare: Ioslf Conta, Mircea Basarab, 
Mircea Cristescu, Const. Bobescu, Mihai Brediceanu, 
Ilarion Ionescu Galați, Teodor Costin, Nicolae Boboc, Igor 
Ciornei, Golescu, și Cichirdam. Pe tărim componistic, după 
clasica serie de mari demiurgi, Ion Dumitrescu, Mihail 
Andricu, W.G. Berger, D. Bughici, Doru Popovici, T. 
Ciortea, investigatori îndrăzneți inovează limbajul sortor. 
căutînd inedite Imagini cantabile. în prim plan citez ț>e 
Anatol Vieru, Ștefan Niculescu și Miriam Marbe, imediat 
urmați de Comeliu Cezar, Aurel Stroe, Tiberiu Olah, 
Ștefan Zorzor, Llviu Glodeanu și Cornel Țăranu. Circu
lația peste graniță a șefilor de orchestră români e o rea
litate la ordinea zilei. Schimburile de artiști se solvează 
cu triumfuri autohtone. îmi mai amintesc de primele 
turnee in străinătate ale Filarmonicii George Enescu și de 
elogiile criticei adresate suplului șl omogenului ansamblu 
precum și celor patru șefi de orchestră : George Geor
gescu, Mircea Basarab, Mircea Cristescu și Mihai Bredi
ceanu. Mircea Basarab era temperamental. Cred Că astăzi 
dacă a avut succesul semnalat de presă în Argentina, 
aceasta se datorește acelorași calități de efuziune, dăruire 
și dinamism. Neispitit de orizonturi falacioase și de inedit 
la modă, maestrul Constantin Bobescu și-a cultivat modest 
in calitate de compozitor grădina lui de farmece sonore 
necăutînd să obțină vre-o tulipă infra roșie. La 1C noiem
brie condueînd orchestra Radioteleviziunii, Constantin 
Bobescu și-a prezentat singur trei schițe simfonice des
considerate intr-o cronică radiofonică, neținîndu-se seama 
că ele au fost scrise acum aproape patruzeci de ani. Și 
mai e o problemă. A „varietății de stiluri1' în creație. 
Eu cred că e permis să nu fii serialist._

Altcineva in aceeași dare de seamă a declarat la micro
fon că orchestra Radioteleviziunii a cintat sub bagheta 
maestrului Constantin Bobescu la un nivel artistic scăzut. 
Afirmația aceasta cred că face o nedreptate colectivului 
simfonic din Strada Nuferilor pentru că șl ultimul muzi
cian de la pupitrul unei orchestre știe că are datoria să 
date cu maxima lui măestrie la concert fie că dirijează 
Sergiu Cilibidacbe, fie că Ia pupitru e un Turtea oare- ( 
care Pentru prestigiul său de creator, violonist și dirijor, 
pentru activitatea sa îndelungată la radio, cred că se 
cuvenea ca manele lui Constantin Bobescu să nu fi apărut 
pe singurele două afișe de stradă cu litere mărunțele, 
îndoliate și de neobservat. Alături de meschinul anunț, 
literele exagerat de mari ale numelui solistei, bănuiesc 
că 1 s-au părut jenante chiar Lianei Șerbescu...

Virgil Gheorghiu

Joî, 22 noiembrie, a avut loc ta 
Teatrul dramatic din Ploiești pre
miera piesei lui Dumitru Solomon 
Disgene dinele. Deși autorul ține 
să menționeze In cub titlu ..piesă 
nefilosofică14, textul lui Dumitru So
lomon este fundamentat pe derha- 
terea unor idei re cognoscible in 
atmosfera vieții spirituale a Atenei 
de după moartea tragică a lui So- 
crate. Pe fondul general al decă
derii supremației militare a ilus
trei cetăți, al toleranței moravuri
lor civice, se suprapune, din punc
tul de vedere care ne intereseaxă 
aici, conștiința vinovată a atenie- 
nflor. incapabili, in împrejurările 
știute, să-și salveze, de propriile 
lor legi, pe cel maj mare filosof. 
Din fericire geniul filosofic grec 
nu se epuizase prin această victo
rie ,,â la Pyrrhui- a legii Împotri
va excepției. Ceea ce pierduseră 
temporar prin moleșirea brațului, 
el vor reciștiga pentru totdeauna 
prin strălucirea mințit (In acest 
sens sună și replica istorică a Tui 
Alexandru cel Mare reluată de Du
mitru Solomon : „Dacă n^aș fi 
fost Alexandru aș fi vrut «ă fin 
Diegene*4).

Astfel, dintre numeroasele școli, 
curente, atitudini etc. care au în
florit pe terenul filosofiei grecești 
In perioada postsocratică. Dumitru 
So to mo ft se ocupă In piesa Iul re
prezentată la Ploiești de figura 
legendară, spectaculoasă a Iui Dio- 
gene-cinicul, prilej sufioenl atit 
pentru o mișcare eonflictuală a 
personajelor in scenă, dt mai ales 
pentru discuții polemice despre or
dinea val orilor din acea epocă. 
Spunem „din acea epocă** ți tre
buia să Înțelegem imediat că intr-un 
fel indirect piesa se ocupă ți de 
lumea contemporană, prin simplul 
fapt că filosofii Greiel antice au 
formulat cei dinții In chip rigurai 
problemele esențiale ale omului. 
De altfel, Intr-un „Dxalog condes
cendent al autorului cu el însuți" 
tipărit In programul de sală, ae 
apune dar, printre altele : Te
obsedează filoeofii antici ? — Nu. 
Mal curind filosofii moderni. — 
înseamnă că, prin aceste piese, ai 
urmărit un transfer de idei In con
temporaneitate. că t« prefaci a dis
cuta despre antici, pentru a dez
bate, de fapt, probleme ale actua
lității. — De unde știi cA mă pre
fac ? Află că discut și despre antici 
și despre contemporani. — în a- 
celași timp ? — Nu In același timp, 
ci In aceeași piesă*4.

Pe scurt, Dfogene, fiul zarafu
lui Hikelos din Sinope, se refu
giază la Atena pentru că tatăl (sau 
el) falsificase bani. Aici devine e- 
levul lui Antistene cinicul, el În
suși discipol al Iui Socrate, care 
propovăduia viața simplă, In con
formitate cu natura. Diogene a ră
mas celebru In primul rind dato
rită curajului său de a transpune 
principiile unei etici abstracte ln- 
tr-0 regulă practică de viață, de 
a trăi morala și nu neapărat mo
ral, în sensul că apliclnd literal, 
fn concret, anumite norme ale spi
ritului, a reușit eă pară extrava-

tronat. B»n.ro^ss^ >-■ 
C^tax pe trosni pe~epr^-fs&^ conce^- 
tutsce ale «■*> rirro— al vte-a ra 
tepeadd teaMhXă. Kkco. £>n-
p-e felul ta caro a etezte Ca»crrfW 
ar 2 da Papa»*-, -wi afectat ea 
primul, teatral piad la aeueba wș- 
edntor jpero U“d
penouaje. dacd »« adwiîero ci ta- 
«tromeaial protapo^te cfte aari Mi 
cap de afiș tirotee. ap»n*» doar ci 
tahaica fa-.e peat—- Rsca ■■ ham 
foarte aetion, pe care O prîrcpCe ca 
toată considerația ea pe a eale de ex
primare muzicali și m ca iroaia ea 
care a troteozd deseori chiar cai ca *> 
o aa darii ea sinpnr argument tnter- 
pretatin. Frapeaxi paata fe dfatxac- 
fia. departe de orice seamatone. ta 
trmp ce liaiite ladramd ea saptefa 
fantasticd va arcaș oauupataal. 
romantismul ți peroda wrrtaoaad m 
dovedesc capabile de a fi taate ia ic- 
riof. de a te pune fa rtaroa pesâotopt- 
cd ți ta traiectorie trialul estetie al 
compozitorului, de a la etate pe ete ți 
nu pe tiae pria tatcrotedial arbom- 
eențelor sonore.

7n aceiați concert, a hscrare ftroaie 
— Simfoaio e ZV-< da Dmitri $oi- 
tacouiri, ta premieri. Isnuital s»m- 
fonist pare a-ți ciuta odAna după a- 
tîtea partituri care mbreazi ta fețe 
marilor seisme sociale sau de con
știință ale secolului nostru. O primă

( MUZICA )

Mkn M oWnart tor. Ciei •-
■■ fttt ttn-

«raira a revrte aot ooa- 
larart. S»wi forma »a«pte H eeau 
«tont, Iranancr K ceadrr. ama» 
0 npfnat^Tflf. PiM sada co- 
boarl utona prin acrrw for> 
«M saaaOa M <aprar«mrtaKd. 
a^nwalrtor oasaatru. p<«4 to ea 
pnct ai ts^rpurulsi ooistol ? Ne 
•.*W'r»4 de aîsnn »n tneddatia 
tor wrtd. ssarttn ai itrddaatat 
aoaetre da a daocVra tnnl ata.

tor ma«ie
Gbr. M.

( FILM )

În laboratoarele convenției

însemnări

tod v»tow <« arrwtotost*. M
M Mtotom ci toetorfto —***

41.—< ctov » ■»—-Mlwttla». efrf 
toat «. M tarrwt«u4 «Mr. <»« ta 

ta r.*, F». • • fer, uc-»U4-

M> ta«j e4 «r <1 r^*
«M • r»»«—1H r 4« MTKWV i—parta*- 
|4 m «r p«i«« fl tta«rprtt4Z4 c« 
n ■MfirtoM'. wlyt* fntwtt. 4* 
anm?taM«w4 «^ur«toi*x ■■JE' 
Hto* r<*, *o«<« N «»»<*« 4w

>•»»»»«. }« «t 4Mtoi rta< 4«MU ntt 
ri • ta>rvi«. «r««3 a taiiejo H 
n!t4:u*r. a prorrrr,!..
edr, altfel de ce am mal aaealta a***

tro o doaa aard o bscrere care ai a-o 
dazvila.t ca total da ta primai coa- 
tact. Ascultarea creatoare di tmper- 
taafd eaditorialri, U ferețte de eom- 
piâe pentru ed poete ți ri face ceva. 
devtae, latr-aa sens, coautor. Scos 
d»n pasivitate^ împotriva comodității 
ipiritatai. emițătorul Iți formează 
personalitatea. Stockhausen spunea, 
fără înconjor, ci operete tai dezvolți 
conțtiința melomanului, fac din el a 
fuațd formată ți independentă. ca 
eapetal mpoajMbU, pateroic. Martie 
repertoriu, despre care ie crede eă 
au mai pune probleme este de fapt 
înțeles curtat uimo la mică propor
ție. Fiecaro Iți alege muzica proferată 
dupd rit efort este dispus să cheltuie, 
dar si au uităm eă există amatori 
pentru cere pariviltatea este mei ae- 
plăcută derit dubtal creator, ți să 
■u-i privăm pe aceștia de opere pe 
măsura dorinței lor de tavestigare și 
formare.

*
Daed aivelul cantitativ, și calitatio 

de practicare a muzicii de cameră 
informează eficient asupra situației 
muzieale a unei țări, cind un cvar
tet de coarde (cel mai pretențios din

cita ansambluri a născocit muzica 
clasică) de a asemenea maturitate, și 
inspirație ta execuție precum s-a a- 
rătat a fi cvartetul .Universitas" la 
recente te apariție are media de 
rirstă de aici douăzeci ți cinci de ani, 
atunci se poate eoasidero că, inter
pretativ vorbind, muzica este bine 
cinstită pe meleagurile respective. 
Clătind două lucrări de Schubert de 
mare dificultate, eu construcții enor
me cu un raport al omănuntului fa
ța de tntreg foarte greu de realizat 
interesant, membrii cvartetalui (A- 
lexand.ru Gavrilovid, Petru AQoeton, 
Vladimir Mendelsohn, Mini I anco viei, 
cotabortnd pentru c doua lucrare cu 
violoncelista Gabriela Constantin) nu 
au avut numai calitățile vizate ime
diat. de ton, frazare, colorit, dar au 
avut o ținută desdtrfrșită ți sinceră, 
In același timp, un stil, a marcă in
terpretativă, ceea ce de regulă nu gă
sești cu una cu două. Cintul a fost 
uimitor de matur, fără să excludă 
invenția, culoare de ansamblu ve
gheată cu grijă ți hrănită eu fior in
tens. Se poate prevedea unei aseme
nea reuniuni de instrumentiști o afir
mare strălucită, aici ți oriunde, spe- 
rind ea existența formației să nu fi 
scăpat organizatorilor de turnee ți 
schimburi muzicale.

Costin Cazaban

Negativi la prima vedere. 
E bine, e foarte plăcut să 
vezi filme polițiste; pentru că. 
fiind variațiuni pe citeva te
me (sau scheme) date, ai po
sibilitatea să verifici, dacă 
nu geniul, atunci talentul, 
dacă nu talentul atunci dex
teritatea cu care autorul Ie 
așează în pagină. Uneori, fil
mul polițist seamănă cu un 
motor pe care regizorul tre
buie doar să $tie să-1 pună 
în mișcare; poți veghea doar 
ca pornirea să fie corectă și 
ca sunetul să fie pur; curio
zitatea se va limita la desco
perirea mărcii: și, dacă e un 
motor recondiționat, vei în
cerca să descoperi din cîte 
alte motoare au fost culese 
piesele.

Din păcate, soluțiile de 
compromis gint adesea atit 
de hibride Incit spectacolul 
se rezumă la acest din urmă 
aspect. Ancheta poștașilor 
(regia V. Vornicek) este o 
astfel de improvizație. Per
sonajele din care va trebui 
cules criminalul sînt atît de 
odioase îneît nu mai ai decît 
să aștepți de2nodămintul; este 
o răzbunare amoroasă sau un 
jaf ordinar, o crimă în echi
pă sau una individuală? Tot 
una! Colecția de negativi Ia 
prima vedere îți stă la dis
poziție și îți pierzi răbdarea 
tot așteptînd ca sorții să de
cidă. Pentru că (aici este ne
norocirea) simți că totul este 
condus dinafara acțiunii, de 
voința realizatorilor: ei tei 
poartă personajele după bu
nul plac: le fac să greșească 
grosolan, să se demaște inad
misibil, să își piardă răbdarea 
tocmai cînd nu trebuie, să se 
îmbete și să fie stîngace 
exact cînd au mai puțină ne
voie de asta, să redevină a- 
cerbe și misterioase tocmai 
cînd este contraindicat.

Spectatorul unui film poli
țist nu pretinde neapărat ge
niu, dar cere logică: acesta 
este limbajul, vehicolul co
mun: cînd simte că a fost 
desconsiderat, nu se maî inte
resează de restul călătoriei, și 
atunci realizatorul va rămlne 
de unul singur, conducător și 
pasager a! propriilor improvi
zații.

în contratimp. Comedia de 
situații are antecedente glo
rioase. Și aici, spectatorul 
consimte de la bun început să 
intre în rolui celui care știe

multe dar nu spune. Cu deo
sebirea că logica este lăsată 
La o parte; domnește coinci
dența, adică limita în care 
hazardul se constituie lntr-o 
logică paralelă. A avea o fi
ică, dar a nu-i ști cu exacti
tate tatăl (cum i se întîmplă 
personajului interpretat de 
Gina Lollobrigida în Bună 
seara, doamnă Campbell) este 
un lucru plauzibil, din care 
ar fi putut foarte bine să se 
nască o dramă socială sau 
chiar o tragedie. Dar a. te 
afla, peste douăzeci de ani, 
față In față cu toți cei trei 
tați prezumtivi și a izbuti să 
le dai, fiecăruia în parte, ilu
zia paternității, lată ceva ce 
ține de laboratorul comediei. 
E nevoie, pentru asta. de 
unul sau doi confesori, prin 
care publicul să se simtă re
prezentat și care îi daâ pu
blicului sentimentul complici
tății; și mai e nevoie, fireș
te, de nenumăratele încurcă
turi din care se naște risul 
și care răsplătesc publicul 
pentru clemența sa. Casa cu 
două intrări, un clacson care a 
semnalizează din stradă so
sirile, dar care din cind In 
clnd se defectează, o discuție 
la coafor unde apriga acți
une a unei feministe mobili
zează opinia publică de partea 
eroinei — iată atîtea și atîtea 
eprubete și retorte, instru
mente de lucru, nu mai noi 
decît pe vremea filmului 
mut. Insă camuflînd cu grijă 
lumea reală în nrimejduitoa- 
rele culori ale civilizației de 
consum.

Dar vine și momentul cind 
totul este dat în vileag, și 
atunci realizatorul se simte 
dator să aranjeze lucrurile 
astfel îneît creditul moral a- 
cordat de public să fie onorat 
Este momentul critic — cum 
va fi depășit? Prin pocăința 
culpabilei, prin toleranța ce
lor păcăliți, prin efectele cele 
mai joase ale bătrînei. nepie
ritoarei melodrame. Părăsești 
sala nu mai trist decît ai in- 
trai, dar cu sentimentul unei 
stranii frustrări: cu sentimen
tul că. dîndu-ți la un moment 
dat mai multă veselie decît 
te așteptai, filmul ți-a retra
s-o cu gestul nepoliticos și 
puritan al hedoniștilor care 
devin cuvioșl la sfîrșitul vie
ții.

Romulus Rusan

lexand.ru


Retorica în
Lectura cărții Verei Călin „Omisiunea eloc

ventă" dezvăluie o intenție metodologică bineve
nită. Autoarea are meritul de a fi investigat un 
tărim al retoricii privind stilul reducția în ope
ra literară, in deosebi in proză, modalitățile lui 
de exprimare și eficiența in mecanismul comu
nicării.

Pornind de la împărțirea scriitorilor în două 
categorii, de pe o parte cei care „omit" și pe de 
alia cei care „amplifică", și acceptând această 
clasificare inițiată de Thomas Woolf, Vera Călin 
se ocupă, in studiul amintit, de primii ; parcurge 
împreună cu scriitorii analizați o întreagă isto
rie evolutivă a figurilor retorice eliptice, exem
plificând de fiecare dată convingător fațetele po
sibile ale scrisului literar,

lntr-o introducere densă și documentată au
toarea precizează cadrul problemei ce va. fi a- 
bordată, anticipind unele idei ln scopul de a-l 
ciștiga pe cititor, ceea ce realizează cu ușurin
ță. Rigoarea științifică a cărții stă la același 
înalt nivel cu acurateța frazării. Impresionantă 
rămîne bibliografia menționată in subsolul pa
ginilor. Din „Indicele de scriitori citați*, situat 
la sfirșitul cărții, ne putem formula lesne im
presia unei abordări a problemei propuse nu nu
mai în adîncime ci și ln suprafață.

în esență, deși nu o spune răspicat, studiul 
Verei Călin pledează pentru stilul eliptic și 
pentru inepuizabilele lut posibilități de exprima
re artistică. Se afirmă că „stilul literar are pa
radoxala calitate de a dezvălui, ascunzind". Du
pă Veselovski, citat de autoare, „meritul stilului 
constă în a adăposti maximum de gîndire in
tr-un minimum de cuvinte".

Autoarea afirmă în „Introducere" că „litera
tura a tins mereu spre propria ei negare, a fost, 
periodic, in mod conștient sau nu, antiliteratură* 
pină la a se ajunge, după expresia lui R. Bart
hes la stilul neutru și alb, „gradul zero al scri
iturii". Totuși, mai departe se face precizarea cd 
însuși stilul reductiv, eliptic, devine cu timpul 
o manieră șl cade în retorism inițiind un alt 
ciclu de căutări spre alte forme, așa cum odini
oară retorica barocă, emfaza și stilul încărcat, 
de exemplu, a fost urmată de rigoarea clasicis
mului.

Cartea Verei Călin a împărțită in zece capito
le. Fiecare capitol poartă un titlu sugestiv și 
analizează, de regulă, un scriitor sau un curent, 
o modalitate de exprimare a stilului eliptic. în 
jurul noțiunii de „omisiune" se cristalizează 
treptat argumente pentru o retorică a elipsei.

în capitolul „Prezentarea flegmatică" este 
Viscutat Daniel Defoe cu precizia sa rece și Hp- 
jk de emotivitate a stilului său, cu acea pre
zentare a faptelor nude fără artificii retorice 
care face din scrisul părintelui lui ..Robinson 
Crusoe" un precursor al unor modalități de ex
primare actuale. Adjectivele din fraza lui Defoe 
sint puține șl ele se referă numai la număr, mă
rime. formă. Vera Călin analizează din acest 
punct de vedere romanele Robinson Crusoe, 
Moll Flanders, Roxana, Colonelul Jacques.

Pentru Swift si ironia sa mușcătoare ca formă 
de gîndire și viață, se rezervă un capitol intitu
lat „Starea de spirit ironică". încă de la Cicero 
te știa că ironlstul disimulează, omite, ascunde. 
Odată cu Swift ironia capătă o amplitudine ne
cunoscută pînă la el. Pentru succesul unui dis
curs ironic se cere o ambiguitate a textului, o 
enigmă ce nu trebuie să se decodifice pe par
cursul expunerii. în același scop se strecoară, pe 
neștiute, absurdul pentru a conferi un nou re
lief ironiei. Varietatea de realizare a tehnicii 
comicului a dus printr-o formă de reducere mai 
deosebită — accelerarea ritmului — la ctștiguri 
nebănuite (vezi tehnica filmului mut, vezi afir
mația lui Eugen lonescu t „Orice tragedie, jucată 
ln ritm accelerat, devine comedie"). De aseme
nea posibilități profitase și Voltaire, nu numai 
Swift.

Cel mai însemnat procedeu la Swift rămîne 
însă augumentarea sarcasmului prin folosirea 
limbajului lipsit de metafore in descrierea u- 
nor fapte aparțînind grotescului, monstruosu
lui, mergind cu reducerea pirtă la simbolul can
titativ, cifra. Vera Călin citează astfel din 
Swift pasajul ln care se descrie modalitățile de 
stingere a luminărilor sau acela al descrierii de 
către Gulliver a unei insule zburătoare. Esen
țial rămîne aici, ca o descoperire a lui Swift, 
contrastul Intre prezentarea serioasă a unei per
fecțiuni tehnice și scopul ei aplicativ monstruos. 
La fel va proceda mai tirziu Arghezi în Tablete 
din Țara Iul Kuly cu „grdtanif literar" «au 
Kafka în Colonia penitenciară cu mașina de 
tortură.

Cu Stendhal (capitolul „Pudoare și exactita
te") elementele stilistice reductive *e nuanțează 

I și mai mult. Stendhal tși apără sensibilitatea afi- 
K*ind răceala, spune Vera Cdlin și explici de ce 

jena resimțită de scriitor de a rorM la persoana 
1 reprezintă una dintre coordonatele elipsei 
(eul confeslv și ironic). O altă resursă stilistică 
stendhaliand este rigoarea matematică prin care 
evită emfaza, cale folosită în Jurnal în Despre 
dragoste. Cugetările lui Stendhal sînt concise, 
au lacune voite, or tocmai aceasta, afirmă Vere 
Călin, stimulează participarea afectivă ti inte
lectuală a unui cititor invitat sd folosească re
zultatele propriilor lui experiențe interioare. 
Autoarea subliniază mai apoi că cea mai carac
teristică dintre elipsele stendhaliene este eluda
rea momentelor de culminație (fericită sau tra
gică) exemplificlnd cu moartea lui Julien din 
Roșu și Negru.

La Gustave Flaubert, obsesia scriitorului de a 
urma o linie dreaptă, fără lirism, fără reflexii, 
în care personalitatea autorului să fie absentă, 
se așează ca un pisc al gîndirii sale estetice. 
Capitolul „Obsesia impersonalității" ilustrează 
strădania flaubertiană de a evita sd pund în 
scrisul său ceva din sentimentele personale. 
Este o modalitate stilistică a elipsei, a discursu
lui reticent, nonemoțional ca o reacție la depre
cierea prin demagogie și verbalism șablonard a 
limbajului obișnuit, curent.

Flaubert condensează opera literară evitind 
să-și pună personajele sd dialogheze prea mult. 
El preferă să redea conversația în mod indirect. 
De aici concluzia ce se impune firesc r „retorica 
discursului dialogat ar trebuf si fie o retorică 
a omisiunii".

Anton Cehov reprezintă exemplul celui care 
a pledat pentru simplitate șl concizie atît prin 
sfaturile date altora cît și prin propria sa ope
ră literară. în proza scurtă strălucește cultul 
său pentru expresia Laconică. ln dramaturgie, 
autorul Pescărușului introduce inovații fără de 
care teatrul scris astăzi nu ar fi existat. Dis
cursul dramatic este pulverizat, dialogul se deza
gregă, evenimentele scenice se împuținează (ce
le mai multe sînt împinse tn culise), se renunță 
la concluzii, scena este golită de personaje. 
Chiar atunci cînd vorbesc, personajele monolo
ghează mai mult pentru sine, simbol al unei 
singurătăți ireductibile, ca si cum contactul In
tre două conștiințe nu s-ar putea realiza și atunci 
apar intermitențe în vorbire, incoerențe ce a- 
ting absurdul si pauze. Pauza dramatică, spune 
Vera Călin (capitolul „Tăcerea dramatică*) e 
folosită ca un mijloc de forare a vieții interi
oare și se poate compara cu introducerea în ro
man, la Proust. Joyce si Faulkner, a fluxului 
conștiinței.

Proza lui Kafka, cu absurdul și lacunele sale, 
Ișt are originea in „tăcerea apriorică", tăcere 
cu care intîmpinâ creațiunea întrebările conști
inței omenești. Este vorba în esență de eludarea 
motivelor. Determinările cauzale funcționează

metamorfoză
șters sau greșit, ori lipsesc cu totul. Universul 
kafkian devine un „univers fără motivații" așa 
cum este intitulat și capitolul din Omisiunea e- 
locventă închinat acestui autor. Faptul lipsei 
de motivație este posibil atunci cind proza a- 
lunecă in fantastic. întrebările conștiinței uma
ne rămân fără răspuns iar Kafka folosește a- 
ceastă negație ca un simbol. Scriitorul dovedește 
că esența spiritului ironic este aceea care acordă 
minții umane prilejul căutării certitudinii dar 
refuză să-i clarifice rostul unei creațiuni sortite 
distrugerii. Oamenii așteaptă un fapt, un eveni
ment, o decizie. Așteptarea este o lipsă de acti
vitate, lipsă de sens, un segment de nonexis- 
tență. Hiatusurile acestea de viață, vidul kaf
kian. devin materie literară.

în literatura americană, ca o oglindire a gin- 
dirii predominent pozitiviste și pragmatice, e- 
xistă linii de forță ce ignoră zonele speculației 
transcendentaliste in favoarea stimei pentru fap
tul concret. Pragmatismul tui James este poten
țat ln literatură de romanul ..behaviorist" ce 
practică omisiuni de forme stilistice, de tematică 
și structură compozițională. Evident, se refuză 
psihologia explicată. în spirit comportamenta- 
lisț, afirmă Vera Călin In capitolul „Ignorarea 
psihologiei", descrierea exteriorului se substitue 
investigației analitice, detalierea mișcărilor este 
oferită ln schimbul sondajului introspectiv. Ilus
trativă este proza lui Dos Passos Și Hemingway, 
influențate de jurnalism și de cinematograf. 
Prin refuzul psihologiei și respingerea intros
pecției se obțin efecte stilistice reductive.

Reducția poate fi împinsă foarte departe și 
s-a sperat lntr-o perfecțiune stilistică în care 
«d se atingă „gradul zero" al scriiturii, adică 
acolo unde literatura sd fie atit de „absentă" in
cit chiar sd dispară. După Barthes, stilul alb, 
neutru duce chiar la clătinarea conceptului de 
stil ca expresie a originalității, totuși acesta ar 
fi obiectivul suprem al unei literaturi obosite de 
a fi literatură și dornică de a regăsi cuvintele 
debarasate de aura vibrațiilor afective ce ar 
permite un contact direct cu lumea exterioară $i 
interioară. Albert Camus inaugurează tentația 
de a atinge „punctul zero" prin folosirea stilului 
absenței și tăcerii. E de remarcat că strădania 
unei asemenea performanțe rămîne fără finali
tate, atingerea punctului zero se definește ca o 
automistificare â literaturii.

Tot reducția a fost principiul creației lui Sa
muel Beckett, cu tendința imobilității și a tăce
rii. Personajele din piesele lui Beckett se reduc 
treptat ca număr sau sînt puse in situații nefi
rești (îngropate tn nisip, sechestrate în urne, 
reduse la simple „voci"). Totul se supune unui 
proces de atrofiere și de devastare, este dirijat 
spre zonele nimicului, ca o dezintegrare a uma
nului, o dispariție a structurilor și o atingere a 
unui tablou catacllsmtc final, de haos. Absurdul 
beckettian este oglindirea spaimei de tăcere a 
ființei omenești.

Vera Călin mat analizează, dincolo de ilustra
rea lacunelor din opera lui Beckett, și expresia 
eliptică a „noului roman francez". Se amintește 
de abolirea timpului in scrisul lui Robbe-Grillet 
și Claude Simon, de „mitul opacității", de nega
rea calităților demiurgice ale scriitorului, de 
fragmentarismul prozei, etc.

★

Alături de Vera Călin putem afirma cu con
vingere că „repulsia față de discursul demone
tizat, încercarea de a face din cuvîht rezultatul 
ultim al unui dramatic proces de ordin reflexiv 
și afectiv sint mobilurlle posibile ale unei este
tici a omisiunii". Omisiunea elocventă pune pre- 
mizele unor studii despre o retorică a elipsei ce 
pot fi aprofundate ulterior; stabilește direcții 
fertile de investigații ce ar conduce, poate, la 
generalizări surprinzătoare, pe lingă beneficiul 
practic al trăirii de către scriitori a fenomenu
lui reductiv în munca lor de creație.

E de subliniat insă că tocmai elementele cele 
mai șocante ale unei mișcări de avangardă, cum 
afirmă Vera Călin, sînt cele care se manierizea- 
ză devenind astfel expresii ale unei noi retorici, 
înțelegem, desigur, că Omisiunea elocventă se 

matmultiyn eseu, teoretîzant decît unul cu 
scop de diagnostic sau. de critică Mterară.

Dacă autoarea, alături de excelentele idei ale 
cărții sale s-ar fi aplecat, fie măcar și în trea
căt. asupra fenomenului literar românesc de azi 
și i-ar fi schițat, depistind elemente ale elipsei, 
cîteva jaloane aplicate unor autori de vlrf, sa
tisfacția noastră ar fi fost deplină.

Octavian Simu

1 decembrie 1918
(Urmare din pay. I)

a ajuns la o cotituri hotâiiîoare a existenței 
ei, iar națiunile msci și mijlocii au dcbM *. 
cadrul prielnic împlinirii oĂzutnțeîor lor. In 
aprilie 1918. congresul naționalităților opri
mate din monarhia austro-ungară aflată In 
plină di soluție a proclamat la Romi dreptul 
fiecărui popor „de a constitui unitatea de 
stat național sau să completeze această uni
tate pentru a atinge deplina sa independentă 
politică și economică" In rezoluția finală 
a congresului se puteau eiti cuvinte semni
ficative: „Revolta națiunilor contra imperia
lismului opresor, această voință de unire si 
acțiune comună constituie InsAsi rațiunea a- 
cestui congres. Este ceea ce proclamăm si 
consacram la Roma de pe înălțimea Caoî- 
toliului"

Proclamînd unirea romi ni lor din Transil
vania și Banat a teritoriilor locuite de ei cu 
România, marea adunare de la Alba-Iulia 
a înscris în istoria universală o pagină de 
afirmare a națiunii române Cuvintele decla
rației de Ia Alba-îutia. unde se reeditase 
maree adunare de la Blaj din mai 1848. cînd 
țărănimea transilvană exprimase dorința 
arzătoare spre unitate prin strigătul vibrant 
„Noi vrem să ne unim eu Tara’-, afirmau

(Urmare din pag. fl 7-flJ

spectacol : lectura e un ari Indttriduiil. axtriexfs 
la un spectacol depinde și de seard. de vocea 
publicului, de dfspoziția actorului — «n șir infi
nit de condiționări.

Căreia dintre ele — nai tind ri profilul șt is- 
teresele revistei în care foiletonul apare — 
trebui să î se supună. Ia primul rind. cronica
rul ? Vrînd «d mulțumească «au id «e dezied de 
atîtea susceptibilități el e condamnat la parția
litate. Uneori și la contrazicere. Căci dacă ac
ceptăm că există ceva durahil. Indefinit durabil 
tntr-o experiență teatrală, atunci acel ceva este 
textul. Dar. atunci cronicarul va deveni ..literar" 
— și iarăși va greși căci o piesă, un dramaturg 
se impune printr-o serie de spectacole, jucate 
ani de-a rîndul. și nu prin simpla lectură a unei 
piese. în fața operelor noi ee vor (și uneori 
izbutesc) sd inoveze, același cronicar se va aăsl 
iarăși în dilemă : publicul mare este deseori 
conservator. El mîine Insă, va putea accepta 
noutatea în fața căruia azi ae sfîește. Spre cine 
trebuie el să privească mai Intii ? Si cit curai 
ti trebuie 1 $i cite alte conjuncturi artistice nu 
se mai pot naște (lăsînd la o parte altele de 
altă natură, ce joacă și ele. uneori, un roi atît 
de important) 7

revista străină

• ASOCIAȚIA FRANCEZA A CRITICII CI
NEMATOGRAFULUI și Televiziunii a decernat 
premiile sale celor mai bune filme turnate in 
Franța în perioada octombrie 1972 — septembrie 
1973. Premiul Melids pentru filmele franceze a 
fost atribuit filmului „Noaptea Americană" de 
Francois Truffaut, iar premiul LSon Moussinac 
pentru filmele străine a fost atribuit filmului 
„Family Life" al lui Kenneth Louch.

« INSPIR1NDU-SE DIN „MEMORIILE" 
STRÎNSE DE ALEXANDRE DUMAS, regizorul 
Franco Rossi a terminat un film care înfățișează 
tinerețea lui Giuseppe Garibaldi. „Garibaldi nu 
era nici un izolat, nici un Candillo — a decla
rat Franco Rossi. Politica o făcea ca și cum a- 
ceasta era misiunea lui. Iată un aspect al vieții 
iui Garibaldi aproape ignorat'*.

• LA FESTIVALUL INTERNAȚIONAL AL 
FILMULUI DE LA TEHERAN, care are loc in
tre 26 noiembrie și 0 decembrie a.c. și care va 
prezenta o retrospectivă consacrată lui Renâ 
Clair, Franța va fi reprezentată prin filmele 
„Projection privâe“ de Francois Leterrier, și 
„Les Yeux fermds" de Joel Sandoni. Numeroase 
vedete ale filmului francez vor asista anul a- 
cesta la Festival.

• NUMĂRUL S5 din noiembrie 1973 al publi
cației Fantasmagle care apare la Bruxelles, pu-

FANTASMAGIE

35
blică în traducerea franceză poeme «w Ho
rea, Nelu Oancea si George Popa. (KeprWactM 
coperta publicației).

• PREMIUL THFOPHRASTE RENArDOT a
fost atribuit anul acesta scriitoarei Suzzr.e Pto-j 
pentru volumul ..La Te ras se des e-
ditat de Calman-Levy- La acest prermu 
candidat : Pascal Jardin cu voltssul „Goerre 
aprts guerre" (Ed. Grassat) și Chris cm Char- 
riere cu volumul ..Mayapura" (?»_ Fayafâ. Se
zanne Prou 5-a nfeort in *nnl Grizsand
In Franța ; ea s-9 făcut ctmcs—ra Pi-
taphans" precum și cu alte aairu : _Le«
Demoiselle* sous Lm
'iMechamment fes nu* a
mît piWHur ă în '?’?£?). La -r.lfe te
Mer* șl un eseu .Xa Petite BouTqwe".

• SCRIITORUL AMERICAN CONRAD AI-
KON, aproape necunoscut ln Euro-pi. de- este 
autorul unei consi-^-r^t-! op*re. s-a săvirrit 
viată- Lucrările «ale cele rr^;- lr. Statele
Unîte rint „Ti r - 1.- the îctck* r.
(1952j printre vreo a?.-’: di si
proză.

răspicat în tail 1j—J. sesxc..' i jr râ a 
unei mari c!’?e.

Marea ad "sre os 'ă, expr***« ne *3 
coocrr = vc;-*ei r-eaf _’e • «tri popor, 
a con • -x-^3 I*» cadril uns rro-
ette istoric lz. ---31 a njgy rx-âr. Iar. 
care Ui eâsea împU-urt* *•
tr-un cadru dar txteate^i al da
eroică Te la A.»ae-?c' a
du a în&smnat o urr.’Al îâcadrire pe 
-îngăduințelor* c?
rea cffrză a voinț-s uaai nsAvoai, aa&scatș de 
adinei patriot:^ «a
rnAsur* de atnjnl Sst-
plir.iri-i lor înscrii-se al^riiri de 5 r. 24 
ianuarie ti de 9 ziua de ! decembrie, 
desăvîrtind un desr'r. des
spre zilele din mau 1921 a’e rrrării Partidu
lui spre zilele de foc a> î-^erpet^ ra
ționale din august Î1H4. spre t raws formările 
uriașe ale na’iuni* ti tării r-b fald :ri!e stea
gului roșu ti arsâter al comuniștilor si suh 
acelea ale tricțAsr^ta-i arrânt cj cinste de 
făuritorii României socialiste. Desăvârșirea 
unității statale se impune In perspectiva is
torică a zilelor noastre ca un moment de 
profundă $1 înălțătoare semnificație, ca o pa
gină de eroism ti nețărmurită dlrzenie a 
națiunii române.

însemnări despre teatru an
Istoricul teatrului are o sarrind infinit mat 

ușoară, căci, el aa se mai găsește tn situația 
de a se contrazice, el nu mai trebuie sd sugere
ze perfectibilitate autorilor șt inte^prețllor Si
gur ed toate aceste date aa «cu2d — cdri tot atît 
de bine ele pot scuza «aa acuza. Atît genul rit 
li sit Mafia nnf foarte riscate. Sd consider dm 
ed fudșl existența cronicii dramatice e risca
tă, ea trebuind sd supraviețuiască intre atitea 
Comandamente? Poale în orice ca2. ni se pare 
că viitorul ei. ea gen in vecinătatea istoriei șl 
a teoriei teatrului. este cel puțin neclar lai 
rolul celui ee-și asumă o astfel de sarcină 
Ingrat.

Cronica dramatică îmi apare a fi. deseori, In 
calitate de cititor, cea mai „periculoasă" va
riantă a vieții unui cronicar Aventurile ei eris- 
tențiale ml se par uneori mai interesante decît 
cele artistice. Aș dori sd citesc odată — si cu 
siguranță se va serie — un roman autobiografic 
al unui astfel de ins curajos. Ar fi cu sigu
ranță. un roman de nemaiauzite aventuri... Sin
gur. numai Peter Brook spune că critica are 
întotdeauna dreptate... Poate fiindcă regizorul 
modern este cel dinții critic al spectacolului 
«du. cel dinții ee știe cite nu a reușit — li cita 
a reușit. El nu are, nu mai are prejudecata 
literaturii...

• PREMIUL GONCOURT a fost atribuit anul 
acesta lui Jacques Chessex pentru volumul său 
„L’Ogre" (apărut In Ed. Grasse), cu 6 voturi 
pentru și 2 contra, selectat dintre cărțile pre
zentate : „La Lisiere" de Patrick Grainville (Ed. 
Gallîmard), „Naissance d une Ile" de Franțois 
Clement (Ed. Robert Lafont) șl „Cartes postales" 
de Frederic Vitoux (Ed. Gallîmard). Jacques 
Chessex s-a născut în 1934 in Elveția. Opera 
sa cuprinde : patru culegeri de poeme, lucrarea 
„La tete ouverte" care în 1963 a primit premiul 
elvețian Schiller ; romanele „La Confession du 
pasteur Burg", „Carabas" si „Rest avec nous", și 
încă dcuă eseuri. Este profesor de literatura 
franceză la un gimnaziu cantonal din Lausanne.

• ÎN ORAȘUL DABROWSKA din voevodatul 
Gdansk, intr-o casă stil pomeranian, a fost des
chis de curind un mini-muzeu dotat cu o foarte 
interesantă colecție de monezi, medalii, docu
mente vechi, arme albe, porțelanuri, obiecte de 
uz casnic vetuste, toate adunate, lntr-un timp re
cord, de doi școlari in virată de 16 ani, care au 
cotrobăit in podurile caselor din vecini, reușind 
să alcătuiască colecția care atirnește astă2i ad
mirația și curiozitatea vizitatorilor.
• DOCTORUL JERZY GOLAȘ, ISTORIC Șl 

TEORETICIAN AL MUZICII, atudiind la Haags 
Gemeentemuseum din Olanda cîteva orgi din 
sec. XVII, a constatat că unele dintre ele pro
vin din colecții poloneze, lucrate de meșteri po
lonezi, ele fiind transportate de către naziști in 
timpul celui de-al 2-lea război mondial. Carac
teristicile lor sint deosebit de interesante : or
namentate într-un fel aparte, motivele vegetale 
și figurative, tipice operelor meșterilor polonezi 
ai epocii respective, păstrează o așrzare regu
lată. Se precizează că ln aecolul al XVIT-lea, 
fiecare instrument era decont diferit, ceea ce 
permite să se identifice cu ușurință proveniența 
exactă a fiecăruia.

• VOLUMUL EDITAT DE PRESSES UN1-
VERSITAIRES DE FRANCE, in Colecția Peuples 
et civilisations. LOUIS XIV EN SON TEMPS de 
Robert Mandrou sUrnește un decaebit interes 
prin abordarea unui nou unghi de perspectivă in 
ceea ce privește studierea acestei perioade din 
istoria Franței In acest sens, Pierre Goubert 
scrie Ln Le Mande : ^-Asupra lui Ludovic al 
XlV-lea și a timpului său. exista „Istoria Fran
ței" a lui Ernest Lariaae. De atunci nimic, sau 
aproape nimic, in afară de erudiție, eseu, ver- 
biaj. comerț. De ad incinte Insă va exista cartea 
lui Mandrou. A toM nevoie de peste șaizeci de 
ani pentru a fl ooiiuiLi această necesară revi
zuire" Iar Denis Richet consemnează in La 
Naavel Observ a tear ; __ trebuie citită această
excelentă „p«_-.ere la punct" caro minează „ima
ginea euforiei" rețin mă de francezi despre Re
gele Soare, despre strălucirea se la VersaiRea, 
despre „preponder«ta franceză* ti „despre ca
racterul modm adm ilustrativ".

• PREMIILE DE ÎNCVRAJARE ALE ORA- 
ȘLLLT VIENA. a«rfza.*te. l^cepind dzn 1981. sa- 
vanulcr h ar^stiksr. f-Mi decerra’e anul a- 
r^sta cu ur.aMutate de voturi unui număr de 
douăsprezece personalități printre care ctfcn : 
Dr. Peter Rosei Peter von Tramia. premii li
terar» : Thomas Qmstian Doric ti RCdirer 
Seitz, prr-r.ii pentru anzecâ : Martha Jungwirth

Ermt Sîrx-fca. permi peîtirs ar^’-=
Fiecare «se iu valea** 15 MM si*:ngi-

• EDIT! RA ALBIN MICHEL a lansat de cu- 
rizd mî-j-n-a! lua Pietre P. Cnwi. _L*EvclutMa 
du Vîvâtx". A=-.oruL Twcunâsd «a der.eje pale-»»- 
UategieL eare redau adevdrasa ksserba a biocoo-

«3 cele ale ma^eulare. deseba-
da un drtesa nou «t a-wtrxr? • obe*ct-
v* pa«^ectivă a evotaCaei =eearusr-u2ui et 
e»- - pc care a ca modele dreț<
prefria E2—1 Tizaesare Wocj c*seral*. Redactată 

de tetHMB.ri teinan. bocrareft J.’Ero- 
tsșțisn se adre»*«rt tai aceeași mă-
«jră a^s bțssozrier. jă eaetaAacJar. cft
ti tsmrre* celor «are atodtttâ riata. cere darear 
aă-4 -ineaară *șerta n «â tom! cart li
r--t»e orscfaTT rie-â<l r O^ulm. nu numai pe 
pLaceu aaaatri dar si iz Lntrmd U&vers.

• PREMIUL ITTFRA1 PK W3 AL PROMN- 
ClD SI 1RL4 MM AUSTRIA z fost decernat

Bari»» Ftesehmuib-Grun. Lb speria! 
pentru rcsuarul do amrtnd apârut. „Dispariția 
umbrei in soare", dhreia 1 s-a mal atribuit cu 
1 de Încurajare h omagia suma de 28 MM 
>:—pentru ac*.vita: ea sa literart in sprijinul 

ti moperiru latre popoare.
a L4 PARIS. ti=a noiembrie a prilejuit coo- 

fr-jEt^rra — la B bLoteca Nataonalâ. in Galeria 
Ha-jnn — a ar^fpJjr de diverse tezxfințe și 

în eadrui Muze^ui Stamnei rontempo- 
rar=e_ T>_a 19® pini in 1773. fabuloasele colecții 
a> CManrttlui starrpetor au fost îmbogățite ru 
•zrt douăsprezece nul de exemplare. S-au in- 
Um .-nit sSxuce ca graviMX așezate sub coală de 

Ln mț—rti mctC*. ușor ae răsfoit
r~de poc fi zitite z.-rt*mblurf Picasso. Chaeall. 
M.ra ca Carat». Pierre-Eugtne Clalroa. Deca
rii. Cootr Hxy’j^r. Foton șl altr- în aceri
vxri invrztar. r asat atfatetic. atol de asen^uea 
rrprwentatz aericafia. b^iogravvra

’ma farse, si te pot Lntfț-. nume ca Pierre 
C'urt»-.r„ E-itcu. G^ne^ere Asie. Chili da. Vieira 
ra b.'r.-a R-urherberg. Lirxîner. Nesbitt.
CT-irte. Hamilton. Vasarely ti DeTrasne.

• PROFESORUL JOHN JUMP. recunoscut 
corner 'ator opere*, luj Byron, a pcbHra: in 
ed (Casebook Series) poeme e lui
BjL'yti. .ChtAde Harold’s P2gnmaae and Don 
Juan*. Arme lungi poeme reprezintă două mo- 
rnente tenortan*^ tn viata tui Byron : primul a 

ta crearea celebrității lui. ce! de al doilea 
a să-i perpetueze celebritatea. Gustul
epor : Virmriene a fost captivat de elocventa 
ti puserm d-s?eripdvă a lui Orilde Harold și 

zguduită de energia satirică din Doc

• PRINTR-O HOTARÎRE GUVERNAMEN
TALĂ. o parte a vedutdxi muzeu Luxemburg, 
din Paris a fort afectată definitiv Ministerului 

culturale- Este vwba de vechea sală 
a aridptanlor dm «trada Vaugirard 15. De la 
lr-fi-zurea Muzeului National de Artă Modernă 
dm Avenge President WjBoml On 1837). după 
dispariția Muzeului Luxemburg, acesta servea 
drept depozit pentru arhivele senatului. Remi
terea el muzeelor Naționale, semnifică preo
cupările artistice ale Senatului, are prin nre
ședințe Ie rtu Alain Poher organiza expoziții de 
artă modernă in clădirea Oraagerlr a Muzeului 
Luxemburg.

MUR.

Na vom încheia aceste pafftiri fără a ne reîn
toarce la antologia •) ee a provocai meditația 
și întocmirea lor. Postfața lai B. Eltna este o 
scriere foarte inspirată, literar inspirafd. ard- 
tind înțelegerea ti analiza sau! autor ce-a pe
trecut o bund parte a vieții gindind ia teatru, 
punindu-se in rifuafia tuturor celor implicați In 
proces. Plăcut paradoxală, rubtil fronted, scrie
rea sa are larghețea eseului ti fnifiatita teore
ticianului. E totuși vocea unui om din sfard. in 
măsura in care criticul e in afară — și trebuie 
sd fie pentru a-tf respecta destinul ii ereatia. 
Iubirea pentru teatru e mat mare decît scepti
cismul spectatorului din rocade Om de teatru. 
autorul are acea rutină ti cumpănire pe care 
contactul cu problemele <-au dat-o zilnic. în 
imensul laborator de pregătire ee adună sumo 
unor susceptibilități de excepție. Verva ta rd- 
mlne proaspătă distinctd de cea a cronicarilor 
«au a purilor fși rarilor) teoreticieni Daed el 
ișl ascunde preferințele, este pentru că. dincolo 
de obiectivitate, se dezvăluie plăcerea de a fi 
un înțelept. Solllocviul său este ca ultimul 
cuvint către public și către eroi al unei celebre 
piese : cum vâ place 1

•) „Dialogul neîntrerupt al teatrului In secolul 
XX" — 2 vol. Ed. Minerva, Biblioteca pentru 
toți, 1973.

Județul 
Dîmbovița 
pe orbita 
viitorului

(Urmare din pag 1)

le Instalații de foraj, întreprinderea 
de utilaj petrolier din Tirgoviște pro
duce — singura in țară — racorduri 
speciale realizate pe bază de licență, 
mult solicitate la export ; „Romlux" 
reprezintă o creație tehnică modernă, 
unde anual se vor realiza sute de mi
lioane de becuri cu vapori de mercur 
și fluorescente. Cît privește Uzina de 
oțeluri aliate, aceasta va fl steaua de 
primă mărime a siderurgiei româ
nești, datorită oțelurilor speciale care 
se vor produce aici.

Asemenea rezultate sini posibile șl 
datorită faptului că marea întrecere so
cialistă pentru înfăptuirea cincinalului 
înainte de termen, declanșată cu pes
te un an in urmă din inițiativa secre
tarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, reprezintă pentru 
noi un mod concret de a gindi șl 
munci, o Idee generoasă îmbrățișată 
cu căldură de toți oamenii muncii. Prin 
atingerea acestui obiectiv, spre care 
își îndreaptă eforturile creatoare în
tregul nostru popor, se asigură acce
lerarea progresului economic și social 
al fiecărui județ, al întregii (ari.

Cele mai multe colective din între
prinderile județului nostru au înțeles 
deplin sensul major al chemării de a 
realiza cincinalul înainte de termen, 
mobilizindu-se activ pentru a folosi 
mai bine potențialul tehnic în conti
nuă și rapidă dezvoltare, pentru a în
deplini in mod exemplar sarcinile de 
plan și angajamentele luate în între
cere. Organele și organizațiile de 
partid au demonstrat, în această pe
rioadă, capacitatea de a mobiliza și 
organiza colectivele unităților econo
mice, de a le orienta activitatea in di
recțiile esențiale de care depinde ac
celerarea ritmului produselor, sporirea 
eficienței întregii activități productive.

Pini in prezent 12 întreprinderi au 
realizat sarcinile de plan pe primii 
trei ani ai cincinalului.

Prin activitatea neobosită a muncito
rilor, inginerilor, maiștrilor și tehni
cienilor din toate Întreprinderile, prin 
munca eroiea a miilor de constructori 
care Înalță noi obiective industriale. 
Județul Dîmbovița, se aliniază tot mai 
mult celor mal Industrializate județe 
ale țării.

In plin proces de dezvoltare și mo
dernizare ae află și agricultura. Ma
joritatea lucrărilor «ini executate me
canizat, cele 12 stațiuni de mașini >“ 
grieole dispun iod de 1685 tractoare fi
zice 1466 pluguri. 113 sape rotative, 

cultivatoare, 51t semănători me- 
515 eon bine, n autocombine și

■ winir—T alte atilaje ; cantități toi 
—nari de îngrășăminte chimice lint 
falite peutra fertilizarea ogoarelor ; 
pe aapralete inlinse lint construite sls- 

de Irigații, care creează adevă- 
raae zuoe interzise •eeetei. Aceste con
diții materiale, completate de aplica
rea sfaiemotai de lueru in acord lio
tei. ai iruri recolte superioare pe su
prafețele cultivate.

Comitetul județean de partid și Con
siliul popular Județean, aplicind in 
viață indicațiile Secretarul ni general 
al partidului tovarășul , Nicolae 
Ceaușescu, m Inițiat și elaborat am- 1 
ple programe avînd ca scop redresarea, 
modernizarea șl dezvoltarea fiecărei ■ 
ramuri a agriculturii județului. Au fost 
elaborate programe pentru îmbunătă
țiri fundare și gospodărirea apelor, le
gumicultori. pomicultură, viticultură, 
plante tehnice, zootehnie, sericicultură 
«1 piscicol tură. Ele au ti început «ă fie 
aplicate. Se desfășoară ample acțiuni 
de desecări, la cxre participă mii de 
cooperatori. S-an săpat canale pe mari 
Întinderi de teren pentru a le feri de 
excesul de umiditate. Se lucrează in
tens la amenajrea unor suprafețe pen
tru irigații.

Tn foaie cooperativele agricole ti în
treprinderile agricole de itat se acor
dă o atenție deosebită fertilizării solu
lui cu îngrășăminte organice și chimi
ce : de asemenea, acolo unde este ne
cesar, se aplică amendamente ealca- 
roaae.

Iu zootehnie, pomicultură gl viticul
tură au luat ființă primele asociații 
intereooperatiste — formă superioară, 
care concentrează activitatea in ferme 
puternice, specializate.

Toate eforturile agricultorilor dlm- 
bovițeul sint îndreptate spre realiza
rea prevederilor acestor programe, pen
tru a da viață In fii căra tei chemări a- 
dresată de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la adunarea populară de la Slobozia, 
cu prilejul „Zilei recoltei*, de a face 
din anul 1974. anul producțiilor record.

Pe făgagul continuei dezvoltări șl 
înnoiri se află luvățămlntu] și cultura 
care au devenit, in anii socialismului, 
un bun al tuturor locuitorilor Județu
lui. Nu există sat fără școală, nu exis
tă comună fără unui sau mii multe 
cămine culturale. Pe scenele acestora, 
suite de farm stil artistice desfășoară o 
activitate bogată.

Ca rezultat al succeselor obținute In 
dezvoltarea economiei s-au asigurat 
mod iții tot mal bune de viață popu
la țieL Numai din 1971 pint in prezent 
s-au construit și dat în folosință a- 
proapc 3 331 de apartamente ; au fost 
construite numeroase unități comerci
ale. trese șl grădinițe de copii : s-au 
modernizat drumuri, s-au creat noi 
zone verzi.

Toate acestea constituie doar un vi
guros început de dezvoltare, deoarece 
in perioada următoare avem de reali
zai sarcini economice deosebit de în
semnate. a căror înfăptuire va permi
te Dîmboviței să se plaseze In rindul 
eelar mai Industrializate județe ale 
țării. Vor eontinua. in ritm intens, lu
crările la marile obiective siderurgice 
de pe platforma Industrială Tirgoviște, 
cele prevăzute pentru dezvoltarea 
Combinatului de lianți și azbociment 
din Fieni, unde va intra în funcNune 
cea mai mare linie de ciment din ța
ră ; se vor finaliza lucrările barajului 
de la Pucioasa. Fabrica de produse ce
ramice Doicesfl și numeroase alte o- 
bîectlve. Programele concrete stabili
te pentru agricultură impun o largă 
concentrare a tuturor forțelor din sa
tele Județului. Va continua, de aseme
nea. dezvoltarea construcțiilor de lo
cuințe. grădinițe, creșe, cămine, școli, 
scatii comerciale «;i modernizări de 
drumuri.

Acțiunea de sistematizare a localită
ților va Intra lntr-un nou stadiu, prin 
înfăptuirea unor importante lucrări 
edilitar-gospodărești.

însuflețiți de perspectivele luminoa
se ce se deschid în fața județului nos
tru. oamenii muncii de la orașe și sate 
— muncitori, țărani intelectuali, tineri 
șl vîrstniei — sînt hotărîți să nu pre
cupețească nici un efort pentru a în
făptui aceste Impresionante sarcini, 
dind viață chemării secretarului gene
ral al partidnh’i j „Cincinalul — înain
te de termen F*.
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umbra lui melville
Exegeții lui Melville au compara*. po

vestirea Billy Budd cu uhîmeta 
ale lui Shakespeare. Aceeaei lumini 
calmă aureolează îcmmz putem
crede că Melville — nuvela e acrrsâ in 
anul morții sale — se împacă ta sfirpt 
cu lumea. Acceptă în pomul rtod le
gea, împotriva căreia de aiitea cri re 
revoltase, legea care in povestirea aoac- 
tră vorbește prin căpitanul Vere__ 
Dacă la sfirșitul povestirii, Billy Budd 
atârnă de catargul cel mare e pentru 
ca echilibrul lumii să fie din nou resta
bilit. Și totuși pentru J. J. Mayoux sfir
șitul „marinarului chipeț" aminlette p - 
cel al lui Josef K. din Proc«>el hsi 
Kafka, cel care .jnoare ca un eiae" 
Moartea marinarului i se pare critimlw 
francez tot atît de absurdă. Pov«s i -- 
du-ne tragedia de pe vasul „Tnrmsnra- 
ble“, de partea cui este, la urma «mi 
Melville ? îl absolvă d pe dbpszacal 
Vere de orice vină, este el trnru 
de acord (el care în Jacheta •- "■ a 
demascat cu atita furie rigidizat'&a «i 
obtuzitatea care domnește pe m vm de 
război) cu hotărîrea acestuia, ca ta e» 
mele legii, să-l condamne la moarte prw 
spânzurătoare pe Billy Budd ? Intri ade
vărul uman — ,.nevinovăția ~ 1tl‘ Bl’ 
Budd, care £1 ucide fără si vm pe 
Claggart, defăimătorul său — in ccr.- 
tradicție cu adevărul, mul: mal brB.ui 
mai rigid, al legii ale cărei hntariri 
nemiloase sînt respectare ? Este, in 
din urmă, Billy Budd doar viaima, unor 
forțe malefice și ostil* inocentei 
reprezentate prin Claggan. sau n a a - 
tărîrilor rigide duse la îndepcxure de 
căpitanul Vere ? Marea amixgwxase u- 
sensul unei largi deschideri m c» pri
vește semnificațiile) a opere m- .. 
ne, ne intimpină și de această dadL eăr 
iată-1 pe Billy Budd victimă p in *- 
celași timp ucigașul persecutoruim - 
Calmul, marea liniște, cu care ir.tlx- 
pină Billy Budd moartea, acceptarea 
pedepsei — „Dumnezeu să-i tr.--: •- 
teze pe , căpitanul Vere" sint ufi.— 
lui cuvinte — să însemne oare o r*v*_- 
noaștere a vinovăției ? Se simte -1 -i 
eroul lui Melville culpabil, incit aerZrd- 
tatea cu care se îndreaptă spre 
rătoare să fie, ca la Raskokixg 
care pleacă spre Siberia cu o bibfce |

Mdvilldx
BILLY BUDD

«t;

» TMl •
► ifcr I **

căpătii, ca să „ispășească-, e
tere a vinovăției ? Iată insă că ib*.’.- 
narul ascultă cuvintele capelan ui tu cw 
pe vas ca „pe un discurs abstract-. Ni
mic nu pare mai departe de Bxlly Buc d 
decit ideea creștină a ispășirii ! De a- 
semenea, nu ne este greu să observăm 
că remușcarea — care ocupă un loc ar.t 
de important în creația lui Dostoievsky 
— nu-și face loc în sufletul eroului nos
tru după moartea lui Claggart. Nici 
chiar propria lui moarte nu-1 Înfrico
șează. Oroarea și spaima, care i-ar fi 
putut altera prin impuritatea lor. tră
săturile — de heruvim desprins parca 
dintr-un tablou de Fra Angelico — nu-*i 
fac loc în sufletul lui. Melville găseștE. 
bineînțeles, o explicație atunci cind re 
vorbește despre senitătatca lui B:b- 
Budd în fata mortii : „Nu pentru 
BiUy ar fi fost — ne spune el — ca « 
copiii, incapabil să înțeleagă oe Înseam
nă moartea cu adevărat, ci pentru cl 
ea nu-i inspira cîtușl de puțin o spaj- 
mă irațională, sentiment mai degrabă 
răspîndit în comunitățile civilizate, deci: 
în cele așa-zise barbare, mult mai apro
piate în toate privințele de natura 
neprihănită". Natură primitivă așadar. 
Billy Budd nu are cum să cunoască 
frica de moarte a omului trecut prin 
civilizație. „Neexplieată" va rămine in 
schimb seninătatea lui Billy Budd ir. 
fața crimei comise — seninătate deapr- 
care am vorbit mai sus — modul ciudat 
în care primește el hotărîrea căpitanu
lui, acceptînd-o cu o liniște ciudată — 
de vreme ce el nu vede în pedeapsă o 
ispășire, așa cum am _ spus. Precum 
misterioase rămîn ultimele lui cuvinte : 
„Dumnezeu să-i binecuvinteze pe căpi
tanul Vere“... Așa cum se intimpla și ir 
Moby Dick, Melville nu ne explică, nici 
de data asta pînă la capăt, cauza ultimă 
a reacțiilor eroilor săi. Care ar C mo
bilul ultim a urii lui Ahab. ură care 
îl determină s-o cânte pe Inspăimintă- 
toarea balenă albă pe toate mârâie lu
mii ? De ce îl iubește și-1 binecuvân
tează Billy Budd pe căpitanul Vere 
înainte de a muri de vreme ce acesta 
I-a condamnat La moarte ? Pentru 
Richard Chase, personajul lui Melville 
nu este convingător pină la capăt. ..Nu 
ne este greu să depistăm*1, ne spune 
criticul american, „latura sterilă a aces
tei inocențe care își refuză cunoașterea 
complexității și culpabilității omului". 
De fapt într-o povestire anterioară. 
Benito Cereno, prozatorul sezisase inca
pacitatea inocentului de a înțelege 
„semnificația și latura obscură a vieții 
și a istoriei, povara ei de crimă, vino
văție și moarte". Incapacitatea seninului 
și corectului Delano de a sesiza și a 
descoperi suferința Iui Benito Cereno 
subliniază tocmai limitele inocenței. 
Billy Budd, după părerea aceluiași 
Richard Chase, nu poate să fie un ade
vărat erou de tragedie poate și pentru

pe &ily dad dtaLxxul nu i <r fi opus". 
N BtMH. -.are BU—î pOStbîU Insă
am Che desk ta-ni ; Qaggart va fi 
■seapata: ta sbomcA binele, ta fel cum 
Bb^ț Badd cmc mcapaml ta cuocmc* 
rinL Cei dat era au tai aoruefura tar

tul tînăr, suferința de a fi un finger 
căzui".

Inocența este deci pentru Melville sin
gura posih Uitata de recuperare într-o 
.sane a „căderii" (...„nici într-o lume 
n-ar fi putut exista un asemenea loc — 
taune la un moment dat Melville — de
ci; intr-o lume a căderii ca a noastră, 
• lume in care există stînci, dar nu 
apă ecc_". Sau după cum spunea tot 
Melvule : ..Singurul lucru care mă in
teresează din Vechiul Testament e mo- 
meniul „căderii". Este singurul adevăr 
dm această carte chiar dacă el apare 
sub forma unei alegorii". In ciuda unei 
terminologii adeseori metafizice folosite 
a; Me:vu!e, disperarea de a trăi într-o 
Irrme in care... „există stînci și nu apă", 
e lume atinsă de febra Îmbogățirii, a
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HART CRANE
La mormîntul lui Melville
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drept, experiența sa deosebită, calită
țile lui intelectuale remarcabile (subli
niate de Melville prin trecerea în re
vistă a lecturilor căpitanului) fac din 
căpitanul Vere un personaj cu totul 
excepțional, capabil să trăiască intr-ade
văr o dramă de conștiință. între afect 
și datorie căpitanul vasului optează 
pentru cea din urmă, dar hotărîrea sa 
nu e nici pe departe ușoară. Vere se 
supune legii dar înțelege in același timp 
adevărul mai profund al spiritului. El 
înțelege că nimic nu poate fi mai du
reros decit îndeplinirea legii, că nimic 
nu poate fi mai greu decit faptul că pe
deapsa trebuie dată uneori de oameni. 
Melville acceptă existența binelui și a 
răului cu un calm care ii fusese Intr-a
devăr inacoesibii în Mo by Dick. Ceea 
ce descoperă în sfirșit Melville este 
„imaginea dublă a vieții" (F. O. Man- 
thieasen) despre care ne vorbește opera 
lui Shakespeare, de pildă, prin eroi ca 
Laar sau Machbeth.

Inocența a fost una din marile obsesii 
(și continuă să fie) a literaturii ameri
cane. Evitarea „cunoașterii*1, a expe
rienței. refuzul maculării prin ajungerea 
în contact cu o societate coruptă, iată 
o temă care cunoaște o bogată tradiție 
în literatura de care ne ocupăm. Inocen
ților din opera lui Faulkner — din 
Trilogie sau din Zgomotul și Furia de 
pildă, — li se oferă o ciudată capacitate 
de „pătrundere", un straniu acces ia 
misterele universului, o uluitoare pu
tere de comunicare cu natura, ei cunosc 
,lumina lăuntrică" a eroului dostoiev- 
skian. Li se refuză, în schimb, accesul 
la formele raționale ale gîndirii, îneît 
aflați la limitele dintre jalnic și sublim, 
ei nu mai au nimic comun cu profilul 
de o splendidă noblețe și seninătate a 
lui Billy Budd 1 Excepție face probabil 
doar Quentin, din Zgomotul și Furia a 
cărui inocență este alterată însă de o 
„pornire uritfi-, dragostea incestuoasă 
pentru sora lui, Cady : așa că singurul 
lucru care îi mai răanîne este singură
tatea și sinuciderea. Nu ne este greu 
să descoperim „pierderea iluziilor" la 
scriitorii de după Melville, imacularea 
(pe care o cunoscuse într-adevăr, eroul 
său) nemaiflind posibilă într-o societate 
In care nedreptatea cunoaște forme tot 
mai acute de manifestare. Tinerii din 
nuvelele sau din romanele lui Salinger
— autor atit de citit la un moment dat
— vor refuza „să crească", agățindu-se 
de inocența Lor ca de un colac de sal
vare. Dacă Holden Colfield se mai află 
ta virsxa la care o alegere mai este 
posibilă, de fapt fiind vorba doar de o

membrii danului Glass, refu
zând maturitatea, vor îndrepta spre noi 
niște profiluri tragice, ușor isterizate, de 
copii imitatriniți înainte de vrane, cam 
narnțiști, cum bine «-a observat, dis
puși «ă-și admire frumusețea in oglin
di (ta constate, de pHdă. că o ureche 
puțin mai mică decit cealaltă, li deter
mina ta nu Ce chiar desâvirșiți), arun- 
endu-re cu furie asupra unor cărți — 
un trata: de :ndlani*tieă sau a veche 
cArtkară a umC „profet" ras — in cău
tarea mor soluții salvatoare. Agit in- 
cru-re fără Încetare, surunmd niște 
„“.corii" drotul de confuze p produse de 
d.spenre. erou acestea nn mai au nimic 
dai ■r=Lsă3!ca penanajute tal M<- 
■Ou. Ei aiok <ta fapt un fd de naufra- 
CM fa • wnriă caca «aia punmarea 
casă a famJ.ei Giajss. In momeafarf in 
care p aaeă fes fcbe. cind coboară _» 
*cradă* ru ta rteir- decn -
aac «jQdew. prea fragili ca să poa
lă far* față, «ă restate.

CiruJ romazteta lui James Purdy 
*pm»2or american ape^ținind genera- 
t._tar mai noi. din păcate încă necunos
cut ei docului romărî vom asirta la un 
adetataat „masacru al inocenților". Deși 
înrudit, ea tematică, oarecum cu Salin
ger. viziunea sa este mai atroce, mai 
kpsiU de orice speranță. Inocenții din 
praaeta liri James Purdy nu mai gini 
capabili să se apere, să mai opună re- 
mmd'X presiunea din afară a mediu 
Ici in care trăiesc cunoscind forme din 
ce In ce mai ■frocizante. Altfel naobilu- 
rile sociale ale „căderii- devin mult mai

lat tabadut d • «sar -brii Ula«n! par.
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cabinei sale. Miezul nopții
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și tat es le aep szrătaăxiaăa-le pîaă la capăt, iată, astfel !
ți tmi iaserla pe bană • trecere ăivtaă.

Și aa există mare 
care să-mi poată itae ta pialire marea mea laeardare : 
vin tul chiar care sfifi* valurile inearatate ta spumă 
este in puterea ptazder mele desfăcute ; si toate, toate stelele 
care spare firmamentul eu lamina inebeiată 
na sint decit puncte mărunte pe harta sufletului meu 
ande se-urmează dramul rare mă aduce in cere înapoi spre mine 

însumi 1 

în românește de 
Mircea Ivănescu
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accentuate. Eroii săi, ajungînd In contact 
cu societatea de consum, cunosc un ful
gerător și înfricoșător proces de degra
dare. Așa se Intîmplă, de pildă, cu Mal
colm. tînărul din romanul cu același 
nume, cel care iși așteaptă zilnic tatăl pe 
o bancă undeva într-un mare oraș- El nu 
trebuie să părăsească niciodată banca 
respectivă. A te îndepărta de bancă, în
seamnă a cobori în lume. A te îndepăr
ta de bancă, înseamnă a cunoaște lu
mea, a luat contact cu oameni necunos- 
cuți, ori „cunoașterea" înseamnă pentru 
eroul lui James Purdy maculare, corup
ție. Fascinați — ca și Claggart — de 
inocența tinărului, așa-zișii săi prieteni, 
un astrolog, o artistă, o pereche de in
firmi, vor exercita asupra lui Malcolm 
o influență distructivă, tîrîndu-1 pe 
nesimțite spra moarte. Se vor agăța de 
inocența tinărului ca de un colac de 
salvare, dar în loc să se poată salva, 
ei vor fi cei care îl vor tîri pe Mal
colm in mocirla existenței lor lamen
tabile. O scenă ni ee pare a fi cel 
puțin cutremurătoare în această carte 
și anume cea in care tînărul erou este 
supus unei stranii operații de tatuare. 
Trupul lui Malcolm va fi acoperit cu 
oribile figuri tatuate, operație maso
chistă și sadică, subliniind procesul de 
alterare a inocenței, de distrugere a 
frumuseții. Tatuajul va însîngera. brăz- 
dind oribil, trupul adolescentului, care 
se îndreaptă — împins din urmă de toți 
cei care se află în preajma lui și care 
vreau să-1 cumpere ca pe un obiect — 
spre moarte. Frumusețea, candoarea, 
(transformate în marfă, in societatea de 

consum), trec din mină în mină, sînt 
dorite cu aviditate. In astfel de condi
ții procesul de distrugere a inocenței 
prin corupere este rapid și fără sorți de 
amînare. Malcolm a părăsit banca, „a 
plecat în lume" (acolo unde îl trimite 
părintele Zosima pe Alioșa !) dar lumea 
în care intră eroul lui James Purdy nu 
este o lume în care inocența ar mai 
putea supraviețui. Malcolm nu dă do
vadă nici măcar de prudența eroului 
lui Salinger, care, destul de înțelept, 
refuză să coboare „în stradă". Dacă 
eroii lui Salinger preferă să se sinuci
dă ca să nu-și piardă „inocența" (așa 
cum se intîmplă cu tînărul din O zi fru
moasă pentru peștele balenă) personajul 
lui James Purdy este întîi corupt și nu
mai după aceia ucis. Drumul apre 
moarte merge In paralel cu cel spre 
corupție, se întrepătrund, suprapunin- 
du-se în cele din urmă. Personaje iste
rice șl monstruoase gesticulează în ju
rul lui Malcolm, dar el este incapabil sâ 
înțeleagă sensul gesturilor lor precipita
te, incapabil să descopere în ele vreo 
amenințare. Abia în această incapacitate 
a lui Malcolm de a înțelege „răul" de 
a-1 sesiza, el se aseamănă cu Billy 
Budd. în Palatul viselor, Purdy ne va 
descrie un caz oarecum asemănător : 
doi tineri, Fenton și Claire (acesta din

urmă abia un eonii) așteaptă în interio
rul unei case sordide din împrejurimile 
orașului Chicago, sosirea unchiului lor 
din Virginia care să-i ia cu el și să-i 
ducă în altă parte (la fel cum aștepta 
Malcolm sosirea tatălui). Ca și în ro
manul mal sus amintit venirea acestuia 
este aminată mereu și așteptarea se 
prelungește la nesfîrșit (trimiterile la 
Beckett nu sînt greu de sezisat). Este 
mai mult decît evident Insă că nimeni 
nu va sosi niciodată. „Nimic nu ne duce 
nici unde" va scrie Fenton în jurnalul 
său. „Cînd cineva, cum a fost mama, a 
dispărut, lumea s-a oprit și s-a întors 
pe dos. Dar de sosit n-a sosit nimeni. 
Nici o moarte, cum a fost moartea ei 
nu ne-a condus spre ceva. Iată de ce 
trebuie să așteptăm". O încremenire. în 
cele din urmă imposibilă, o fixare în
tr-un punct (banca în cazul lui Malcolm, 
casa sordidă în cazul eroilor noștri) 
sau o părăsire a locului în care el aș
teaptă zadarnic, iată cele două ipostaze 
care 1 se oferă eroului nostru. A pleca 
în lume înseamnă însă a fi corupt asa 
cum am spus, eroilor în cauză fiindu-le 
refuzată orice formă pozitivă a cunoaș
terii, a experienței. Dar Fenton va pleca 
totuși. Chemat de „bătrîna doamnă" va 
fi adus de Parhearst în palatul aces
teia va îmbrăca hainele fostului ei soț. 
și cum e și firesc va simți „că nu 
mai e la fel ca înainte". Și, tentat de 
bunăstarea care i-o oferă alcoolica doam
nă, Fenton; trecind printr-un ciudat 
proces de conștiință, își ucide fratele. 
Purdy nu ne dă explicații : o face Fen
ton ca să-1 salveze din ghearele mize
riei sau ale corupției (pe care el a ac
ceptat-o), o face minat de dorința de a 
se elibera de sentimentul foarte uman 
și profund al responsabilității, din dis
perare sau din milă, cine poate ști ? 
Are Fenton certitudinea că nici un vii
tor nu-1 poate aștepta pe fratele său 
Clalre într-o lume ca cea în care tră
iește de vreme ce refuză tentația bogă
ției ? (Băiatul nu acceptă să părăsească 
mizerabila clădire, hotărit să-și conți
nute așteptarea). înainte de a-1 ucide 
privirea Iui Fenton fixează „gîtul firav 
asemeni gîtulul unei mici păsări", a lui 
Claire șl după aceea, surprins de 
răceala trupului acestuia fl spune : „O 
cafea bună și caldă și tu ai să te simți 
un alt băiat. Claire". In tot cazul chiar 
dacă Purdy e departe de a fi cel mai 
reprezentativ dintre scriitorii americani 
mai noi. chiar dacă literatura Iul e mai 
neagră decît a altora, proza sa reușește 
să ne convingă că cei dintîl sacrificați 
întotdeauna Intr-o lume nedreaptă, sint 
inocenții. Intr-o astfel de lume ei nu 
pot fi decit cele dintîl victime.
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