
„e scris pe tricolor unire"
r

1859-1877-191 4

V
JID5AL D£ POtI

Conștiința 
unității

0n$tîint<3 politică a națiuni
lor a cristalizat adeseori 
imagini generice, menite să 
exprime atitudinile istorice 
fundamentale. Unirea este

pentru români aspirația care străbate 
epocile. reprezentind forma suprernâ 
de mobilizare a energiilor co ectfre 
și temeiul existenței libere in lume. 
Pe steagul nostru am scris unire, pu
tem spune, parafrazind cuvintele unui 
cin tec înflâcârat. Este semnificativ, in 
acest sens, faptul câ marii bârbați al 
Istoriei românești sint celebrați pen
tru acțiunea lor unificatoare de țară, 
ir chip de părinți fondatori- Este tră
sătura pe care istoria noastră o re
cunoaște drept virtute supremă e con
ducătorului cetății, forme cea Aâi 
adincă a dragostei de țară. Grecii de 
demult credeau câ binele este finali
tatea acțiunii sale, romanii a găseau 
In stradania câtre justiție- Dintre po
poarele vechi ale Europei, românii au 
considerat intotdeauna câ uniceo poa
te conduce la transform a’«j tutu-or 
acestor idealuri In cadru de viața al 
popoarelor. Burebista a unit triburi# 
dacice, și-l simțim atit de apropiat de 
noi, Decebal s-a opus romanilor, strin- 
gind in jurul sâu atitea căpetenii vi
teze. ca intr-un mănunchi... Actul de 
naștere al poporului român, in struc
tura sa de astăzi, unește două ramuri 
splendide ale unei umanități europene 
de sursă antică : dacii și romanii.. 
Dintotdeauna. cnejii și voevozli plaiuri
lor românești ou năzuit să fie aproape 
de frații lor, pentru o se apăru de ur
gie. A venit apo! Marele Mihai, cu 
gestul sâu ferm, înfăptuind prima unire 
a celor trei principate, avind conștiin
ța matricei comune fi a unui destin 
pe care trebuia să-l confirme viltoiul. 
Exista pentru această conștiință un 
mediu vital, era limba noastră. Unita
tea de limbă, nealterotă de trecerea 
timpului, a înfățișat în permanență 
românilor de pretutindeni un termen 
de referință pentru aspirația lor fun
damentală. Cărțile vechi au circulat in 
toate ținuturile locuite de români, pes
te toate opreliștile, ele au întărit sub
stanța națională a fraților aflați pe 
versanțil ocelorașl munți tutelari. Cind 
au fost întreprinse tentativele sistemati
ce de consemnare a Istoriei diferite
lor pripclpate românești, cronicarii au 
evidențiat In primul rlnd unitatea lim
bii $1 a ținuturilor Istorice, subliniind 
originea comună șl toata trăsăturile 
care-l unesc, Identitatea poporului 
nostru.

Unirea a fost oșadar tendința între
gii noastre Istorii, Iar nu rezultatul 
unor circumstanța favorabila sau ex
presia bunăvoinței marilor puteri ale 
timpului. Ea corespunde realității de

românilor- Erau re’uate ace'eași cu
vinte cu cana tși eipr.erau we vr-e 
fundomenloU țăranii i inte'-ectuoăt e- 
djnați in 184-8 oe Gmixo Libenopi oe 
Iq Boj. Unirea cu toca. ocvaus e o 
paradigme tuturor năzuite ot L- ae
re se ariou iiibe*tfltea. gcra-.ța *eot?r- 
nârii. condiția prograsuen. a 
|i a binelui general.

Există in toate documentara *e«"i 
o trăsătură care innoo^eazâ aceste 
mari acte istorice puse sub sem*m 
unirii. Poate câ nicăieri in ahâ oone 
nu a fost evidențiat cu moi multâ ho
te ri re faptul câ voința de unire a ro
mânilor nu țintește împotriva nimănui, 
constituind, dimpotrivă, un element de 
stabilitate politică șl socială, in spi-»- 
tul realrtâților de veacuri ale istoriei, 
o siguri nd cedrul de desfășurare a vfr*- 
ții naționalități Io* și relații pașnice, de 
colaborate fructuoasă eu vorievL Foa
ia ca ntcolec in a ia porte ■■ se gă
sește o filozofie politico mai construc
tivă in ceea ce privește raatira Hte*- 
nertionate. ea ;p aceste outecn.ee ohf- 
matft ate unității romAnilar Conști
ința de fene. realizata in acta politica 
majore, este premiza unui răspuns echi
librat la problemele lumii, este garan
ția prezenței creatoare a țării noas
tre in contextul istoric al lumii moder
ne. Istoria și-a impus cu fermitate le* 
gitățile. conducind la dizalvareo vechi
lor construcții statale medievale și per- 
mițind nașterea națiunilor, a noilor u- 
rități politice * Rezultatul acestui proces 
firesc il constituie națiuni cu o viată 
liberă, tinzînd la o creație istorică de 
un alt tip, exduzfnd conflictele intra 
ele și permițindu-le sâ-șl afirme par
ticularitățile. România, in toată exis
tența sa de stat unitar și suveran, a 
proclamat adeziunea la principiul li
berei afirmări a tuturor entităților ra
ționale. Unirea este prilejul cel mol 
firesc de exprimare a respectului de 
line și a respectului față de ceilalți.

Istoria românilor poate fi înțeleasa 
numai din perspectiva unirii, lată con
ceptul fundamental pe care l-a creai 
viața milenară a acestei colectivități 
naționale de la Dunăre și Cai poți a 
cărui lumina trăiește și astăzi, ridicată 
la o nouă valoare de acțiunea istorică 
a Partidului Comunist Român, expresie 
a tendințelor Istorice ale poporuljî 
nostru. In unire vom fi liberi, in unire 
se vor desăvirșl aspirațiile noastre, sa 
vor realiza planurile de oonstrucție a 
unei țâri prospere, se va asigura o 
viață de pace și prietenie cu vecinii șl 
cu toate popoarele din lume.

Aurel-Dragoț Munteanu

<__ - ____ /

„Unirea Munteniei ți Moldovei ți înfăptuirea in anul 1859 a 
statului național a constituit un moment crucial in destinele poporului 
nostru, marcind intrarea României intr-o etapă nouă a evoluției sale 
istorice. Lupta pentru libertate ți independență națională se ridică 
pe o treaptă superioară, astfel că la mai puțin de două decenii după 
unire este cucerită, cu -rma in mină, prin mari sacrificii ți jertfe de 
singe, suveranitatea de stat a patriei noastre".

NICOLAE CEAUȘESCU

Zăpada 
de aur

tOHWric,
■me dra cerbi pe zăpada căzută 

azi-noapte, uimire,

■ bă maMă temrtoar» zidire, 
deschizi cu fruntea p anul și veacul 
», nenirea la, 
șiinla menire de-a R 
timpului țării 
poarta Incoloră
N pragul-.

De-al pâmintului fiind, 
Ianuarie, 
treci an de an 
prin memoria noastră - 
o lături de Cuza Alexandra loan, 
ningi peste Milcov, 
nul serbii după îndemnul firii 
ningi peste dulcea Moldovă 
ningi peste Hora de neam, 
a Un irit

Ianuarie — veșnic 
Ianuarie — faur 
călătorind peste mari amintiri și statui 
zăpada este cint, este aur.

Florin Costînescu

Vrere 
unică

el dinții tentiment al le-

Cgâturii noastre in timp l-a 
constituit DORUL. Dor cu 
dor inseamnă o chemare

Istoria
ortul este ea a

P
impd te jurul 
:ănta mn noaptea 
fluturii elemente
lor. Așa cum te 
adună ochii vudafilor in ju

rul focului și stau acolo da
priveghi. așe începe fi po
vestea ciniecului.

Totul este arderea lui. ca 
el să aibă energia lăuntrici 
ce poate lumina in lume, 
singurul împrejurul căruia să 
se adune chipurile de slavă 
aie făpturilor.

Numai in astfel de oameni 
transpare realitatea tainică a 
lumii fi istoria iși afla 
odihna.

Poporul nostru t-a adeve
rit in istoria sa de-o cute
zanță fi statornicie, de-un 
spirit de jertfă excepționale ; 
a dat lumii figuri fără sea
măn. de la Decebal la Băl
cescu. Neagoe in Mircea, pe 
mani sacnjicați Brâncoveanu 
ți Mitiai Viteazul. Antim Ivi* 
reanu sau Horia ți Cloșca, 
lancu, Tudor Vladimirescu ti 
Alexandru loan Cuza.

Ei sint alături de milioa
nele de anonimi ce tac sub 
huLdele acestei patrii pe care 
trebuie s-o iubim și păstram 
ca lumina ochilor, lumina și 
pacea și bucuria noastră. 
Făr'â ei ne-ar fi trio in isto
rie d poate că nici n-am 
mai fi.

Este un mare adevăr acesta
cd jertfa lor nea păstrat 
fimta istorică si ne-a ade
verit mereu ca seminție.

Pe măsura -ertfei lor tre* 
buie să viețuim si not tar 
evocarea lor in scris și faptă 
este cea mai mare datorie a

fept existente de două mii de ani. Am 
fost uniți întotdeauna, chiar atunci 
cînd structurile medievale arătau altfel. 
Eram uniți în limba, în Inimile șl în 
cugetele noastre. Am avut aceeași cul
tură, incit Istoria modernă, consfințind 
realitățile. n-a făcut decît să recu
noască faptele inalienabile ale vieții 
poporului român. Actul istoric de la 
24 Ianuarie 1859 ișl găsește continua
rea firească In Războiul de indepen
dența de la 1877, împunind dreptul 
României de a exista neatîrnată, Iar 
apoi în acel minunat Decembrie 1918, 
tind Ardealul, prin voința liber expri
mată a locuitorilor reuniți în Ma_ea 
Adunare Populară de la Alba-lulia, 
vota unirea cu țara, în chip de încu
nunare a voinței de veacuri a tuturor

în paginile 4—5
File de istorie, file de epopee 

TUNUL DE CATIFEA
O metafora dramatică la 1877 

de Valentin Munteanu
•

Evocftri 1 1877
DE LA RASCOALA LA REVOLUȚIE 

de Nlcolae Mateescu

Literatură angajată 
și angajantă

Patriotul

I
upta pentru Unirea Prin
cipatelor. care a luat o 
amploare din ce in ce 
mai accentuată odată cu 
revoluția lui Tudor Vladi- 

mirescu și cu apariția primelor pe
riodice românești, Curierul româ
nesc, Albina românească (1829) și a 
foilor de Ia Brasov (1848). a gene
rat o bogată literatură beletristică 
și istorică. în fluviul căreia și-au 
dat întîlnire toate izvoarele inspi
rației patriotice a lut Vasile Cârlo- 
va, Ion Heliade Radulescu, lancu 
Văcăreseu. Gri gore Alexandrescu, 
Gheorghe Asachi, Aî. Hrisoverghi, 
C. Negruzzi, M. Kogălniceanu. Va
sile Alecsandri. Alecu Russo, C. 
Negri, N. Băloescu, D. Bolintinea- 
nu. C. A. Rosetti. George Barițiu. 
Andrei Muresianu și a atîtor altora.

Scrierile istorice ale lui Aaron 
Florian (O idee repede de Istoria 
Principatului Țării Românești, 
1835), M. Kogălniceanu (Histoire de 
la Valaehie, Moldavie... 1837. Cuvînt 
Ia deschiderea cursului de istorie 
națională, 1843). N. Bălcescu (Pu
terea armată și arta militară Ia 
români, 1844) — care continuau tra
diția istorică a cronicarilor si a eru
diților Școlii ardelene — au dat o

puternică armătură ideologică si 
documentară luatei începute. dar 
ele, fiind scrise îndeosebi pentru 
pătura intelectuală, au pătruns prea 
puțin în adîneul maselor populare, 
și le-au stimulat prea puțin in a- 
ceastă direcție.

Rolul de a mobiliza aceste mase, 
rolul mobilizării poporului in toa
tă întinderea și adîncimea lui. avea 
să revină, alături de vechile tradiții 
folclorice reprezentate de Miorița si

Vasile Netea
Continuare în pag. a 7-a
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permanența unui ideal

.VISAREA 
UNEI ISTORII*

Arhivele Istoricului act de la 1859, 
citite de un scriitor de astăzi :

Sânziana Pap

Cuza
A n frumoasa zi de mai, cînd Simlon

I
Bărnuțiu spunea răspicat, spre au
zul și știința tuturor, precum că 
libertatea este intîi de toate națio
nală, Alexandru Ioan Cuza, alături 
de ceilalți revoluționari moldoveni emigrați 

în Transilvania, se afla in fața a 50 000 de 
români ce se adunaseră la Blaj pentru a face 
cunoscute două lucruri fundamentale : „Sint 
aici întru drepturile mele !“ și „Noi vrem să 
ne unim cu țara !“.

Că Alexandru loan Cuza era emoționat o 
știm ; știm doar că participase, cu puțină 
vreme înainte, la alcătuirea protestului, re
dactat de Vasile Alecsandri, protest inspirat 
intitulat „In numele Moldovei, a omenirii și 
a lui Dumnezeu", și, mai inspirat, poate, 
adresat „fraților români oin toată România*1. 
Nu știm dacă, în sinea lui, Cuza se gîndea că 
peste un deceniu colonelul Alexandru loan 
Cuza avea să devină primul Domn al Româ
niei. Poate că da, poate că nu. Era un bărbat

Viorel Știrbu
Continuare tn pag. a 6-a

de a aprinde un toc pe va
tra cea veche a Strămoșilor. O che
mare, sunet dulce de corn, prin 
noaptea amară a veacurilor trecute. 
Acolo, jos, unde se ctitorește intiiul 
temei, prin chiar jertfa noastră de 
Început, ne-am rostit lumii ca popor. 
Ziainle de frăție vin dinspre Do- 
softei ți ceilalji bărbați neodiiinițl 
ai neamului ce au căutat mult cu- 
Vinlul care apropie gestul care ou 
dezbini, văpaia cea vie. Cintarea 
României pe care ne-a dărult-o 
Russo. Răsunetul lui Mureșanu, 
Hora Unirii a lui Alecsandri. 
Bogdan Dragoș, drama reconsti
tuită de Eminescu —■ sint citeva din 
pietrele pentru templul cel mare pe 
care anii'1859—1877—1918 — l-au
numit România, l-au acordat virtu
tea supremă de a fi. Din travaliul 
cel greu al istoriei, printre lupte și 
suferințe nenumărate. Un popor e- 
roic îsi ridica stindardul. Urmele 
care se păstrează au valoarea unor 
argumente definitive că românii au 
fost de la începutul începuturilor un 
neam, că au simțit la fel și și-au 
mărturisit simțirea în mlădierea la
tină. Cine nu va regăsi in Castelul 
de la Hunedoara, la Putna sau Mol- 
dovita demnitatea voievodală a unor 
oameni care s-au socotit „de același 
singe" ? Zugravul Toma de la Hu
mor, meșterii cei tineri de ia Argeș 
se paeocupă a găsi culorile cele trai
nice ale permanenței noastre. Idea
lul Unirii ne luminează lupta de 
ieri, ne călăuzește pașii de azi, na 
guvernează izbinzile de miine. Zes
trea pe care părinții din părinți ne-o 
lasă de la naștere — balsam și în
credere, punct de sprijin întru via
ța noastră întreagă, este patria. Se 
cuvine mereu a ne întoarce priviri’e 
și dorul către cei care prin tot ce au 
făurit prin veac — și-au așezat 
trupurile în temelii. Uniți, cei de azi, 
fii ai lumii care ne-a dat, să pășim 
cu frunțile deschise spre miine. 
Dinspre dulcele oraș al Cantemiru- 
lui.și al lui Alecsandri, ne ajung și 
ne înfioară acordurile sfinte ale Ho
rei Unirii. Sîntem noi pentru că e- 
xistăm ca popor prin vrerea noas
tră unică. Prin torța de germinație 
a gîndului drept, prin nemoartea cu
vintelor limbii române.

George Chirilă

scriitorului de astăzi»
★

Istoria devine natură acolo 
unde a fost spirit de jertfă 
ți adevăr. A sa cum contem
plam natura tării, stele ți 
stejari vulturi si coline, iz
voare st fintint. așa trebuie 
să fie si Istoria caldă fi eli
beratoare. Ea este a doua 
natură a omului Aceeași in- 
friourare (i bucurie ne Dd> 
(runde cind intrăm in sanc
tuarul istoriei sau tn cel al 
naturii.

loan Alexandru
Continuare tn pag. a 6-a

Scrisoare 
unuitinăr 
prieten

Fericit 
cel care...

$tă toamnă, întors

a
dintr-o călătorie 
lungă, am găsit 
acasă o ilustrată 
de la Budapesta, 
cu două rînduri- care parafra

zau un leit-motiv din ultima 
mea carte. Iscălitura fiind in
descifrabilă și neavînd cu
noștință de vreun prieten 
care la data marcată de poștă 
să se fi aflat în Ungaria, am 
dedus că ilustrata misterioa
să era o glumă puțin roman
tică a unui necunoscut, un 
om sensibil la unele simbo
luri : în orice caz. reluind 
acel leit-motiv care, ce-i 
drept, era o cheie a cărții, 
dar numai pentru cine îl în-

Radu Tu doran
Continuare în pag. a 6-a

outecn.ee


bservația cea mai la

O
indemînă ce se poate 
face asupra receptării 
Si circulației poeziei
Iui Marin Sorescu pri

vește natura succesului de rare
se bucură această poezie. Sursa 
lui este, sociologic. In afectarea 
familiarității cotidiene. deci o 
cale de comunicare directă, să
spunem aga. cu omul de pe stra
dă, cu un om-cititor inLîmplător. 
Invitat să calce pe un lei de 
punte a lipsei de sfială, a ega
lității. Poetul are aerul de a-$l 
«lege interlocutorii și ascultăto
rii la întimplare. din toate ca
tegoriile. fără criterii mal Înalte 
căci poezia, nu-i a$a. tretarie ta 
răzbată pină la ultimul am 
mai departe, ce Înseamnă „ul
timul om" ?!). în rea li Late. ■- 
ceastă complicitate srr.ola* prin 
abolirea solemnității fi a sfielii, 
printr-o ostentativă lipsă de 
„sfințenie" a chemării este pe
riculoasă căci prima victimă a 
„mașinii poetice*' este chiar a- 
cest cititor familiar Indntat de 
considerația și încrederea ce 1 
se dau. Poetul atrage spre a res
pinge, conjură spre a persifla, 
afirmă pentru a nega chiar cu 
mijloacele utilizate spre a capta 
bunăvoința prezumtivului lector. 
Astfel, complicei® pedepsit frec
vent in această ..Desdntotecă- 
este o Ev* familiară, chemată, 
invocată ca o muză dar prin in
termediul căreia farmecele iubi
rii sint ..demistificate". Poetul
se închipuie primul spectator si 
victimă a ..frumuseții care pros
tește" iar ..Descintoteca". rin- 
lem preveniU. ar C o datorie : 
..Ti-am rămas dator a stare d® 
spirit Mai elevată $1 asta din 
cauza ta. / Nn că ați voi «l-O 
reproșez ceva, dimpotrivă. ' Ia-o 
dreDt compliment adus frumu
seții tale / Care — s-o spun pe 
șleau — prostește. / Nu. nu pe 
purtător, ce te uiți așa la mine ? / 
Pe spectator, pe mine in cazul 
tău, ori al meu / Ah. logica și 
poeții de azi ! / Sint spectatorul 
dezlănțuirii tale de forțe astra
le. 9 Planetă nedescoperită-. A- 
ceastă neobișnuită invocație că
tre 0 Afrodită pe care poezia de 
pină acum n-a slujit-o este pri
ma formă a respectului Întors 
in dispreț șl persiflare, a Înde
plinirii unei datorii ce ia repe
de, prin parodie, forma contra
ră. Tot ce urmează pare să con
firme neputința de a sluji o 
muză decăzută, deși invocațiile, 
implorările, explicațiile și decla
rațiile se țin lanț. Cu cît devin 
mai numeroas^ și mai aprinse 
cu atît sporește lipsa de respect. 
Adam și Eva de pe stradă sint 
puși să discute între două vitri
ne despre iubirea inaltă la care
nu mai au acces. Descintoteca
este, cum o arată și numele, n 
colecție de ..descintee^ menite 
să izbăvească un cuplu derizo
riu de o iubire falsă ori falsifi
cată. Muza invocată așa cum 
am văzut este conjurată ta par
ticipe, să se echipeze ta fața 
unui spectator „prostit- «pre a-1 
izbăvi, de naivitate și candoare 
(la care însă nu poate renunța) - 
„Vreau să-mi fac o descintoteca 
mare de dragoste.- Dă-mi și tu o 
mînfi de ajutor. Pure placa, 
puno-ți buzele. / Pielea fetii, 
coada ochilor la lucru. / PăruL 
dă-i drumul pe spate. Fă așa 
ca șl cind al mătura cu el to
tul, / Inclusiv pe mine. / Ptafid- 
tul -rm vezi ee- ———4 
sint ? / Asta ca să fad rî-L 1 
Foarte trebui udai In rtaM. 1 
Joacă, fă-te frumoasă. Fi ce 
știi — n-o să te învăț eu-. Asl- 
fel echipată, muza transformată 
In manechinul, sau in clovnul eu 
farmece1* recuzitei lipite nu In 
fața oglinzii dar a spectatorjhri 
In chip de oglinda, căci adesea 
el este cel imitat (e aici, desi
gur, și o parabolă ma: ge
nere lă : a preparării inefabi
lului cu mijloace foarte palpabi
le, inclusiv „rețeta" grot-*eă a 
iluziei poetice insert dar. ce 
ciudat, deși o poezia cor-
tinuă să ne emoționeze) este pusă 
a trăi și vorbi cu -sinceritate”, 
să dovedească, tn fine, cea mai 
Înaltă și pură iubire. Fantezia 
produce așadar o glumă atror— 
dar sub regimul ei trebuie «achi
tată șl judecată întreaga Dc*c«r- 
totecĂ. în mod fatal inegali căd. 
bazată pe un singur procedeu, 
consecvența se vede adesea pata 
in dificultate. Nu ooti susține 
cu aceeași intensitate și expre
sivitate un maraton al mimări! 
„nesinceritățil-. există pe param 
destule scăderi de ton, elder! a-

stru natal, premiat !a 
ediția a doua a con
cursului de debut al 
Editurii Eminescu nu

t e chiar prima carte a 
profesorului din Găești. Tudor 
Cristea (n. 10 decembrie 1M5 ia 
Jugurcni-Dîmbovița). deoarece, 
sub curiosul pseudonim George 
Buzinovski. i-a apărut In „Bi
blioteca Argeș*4, condusă de poe
tul Gheorghe Tomozei. placheta 
Copacul ingindurat in 1972.

Afară de cîteva imagini, pre
cum aceea a casei părinților 
(..pierdută 9 între meri dulci, 
sub vița de vie“). de sentimen
tul de iubire împins pină la 
prosternare (tu. in genunchi, in 
fața femeii ta te-nehini 1 uimit 
de bucuria ce-o poartă-n mădu
lare. 9 tu să te lași ncis de car
nea ei. / să te afunzi te dra
goste ca-n moarte—"1) și mai de 
grabă de devoțiunea fată de un 
Eros profan (.Jtă trupul femeii 
alb și fraged. / cu nările fremi
ti nde. cu un fluviu de păr 9 re
vărsat peste umerii goi. 9 râ 
carnea ei așteptind Înfiorată ta 
cad* 9 in oceanul verde al lu
minii") nu mai găsim aproape 
nimic personal, poetul decLarlnd 
la un moment dat singur ta e 
lipsit de capacitatea de repre
zentare a lumii sau a aului. „Nu 
pot. rice el In poezia intitulată 
Toamnă, vedea / și prinde ni
mic-. De unde căderea !n cli
șee ale limbajului poetic, ex
trem de populat de păsări, pești, 
alge și în deosebi oase. Pe 
pleoauele unui băîrîn se cern 
flori de măr. ca in Bunicul lui 
Drlavrancea. și ..întrebări liniș
tite / ca niște păsări albe". O a- 
diere trecută prin preajmă e 
„bîntuită Jde ncere păsări 9 cu 
oasele grele". Primăvara „năvă
lește pe dedesubt 9 apa mări
lor foșnind de pești și plante. / 
în zidul caselor umblă noaptea 
și ziua i si camera are miros de 
al?e“. Undeva ..noaptea 9 își lasă 
mihiî mereu / ca o apă întune
cată prin care i pești întunecați 
cu ochf roșii 9 plutesc într-o tă
cere de moarte". într-un Cîntec 
simplu, sub seîndura unei coră
bii scufundate „algele se aga
tă de vîsle" șl „oeștii-i i2besc 
In tăcere pîntecul". în fine In 
Dorul si lacrima se exprimă do
rința de a pleca într-o lume ciu
dată unde ..ca peștii fierbinți / 
din oceanele soarelui < să um-
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Sorescu:

Descintoteca >r'

proap® tevttafate. li arsa wr- 
ma ca « ta vmkA Tocai ama 
compui e vortrt ftib
ironic a* - _ca

cind" C_F1 asa ea p c—xf i_‘ 
mătura eu el
în Deartotetee® a:®
vorbit : ta ne prefareca ta 
vorbtm. că tebuu că zr-r-tai_  Xa
acaal _r*j pe da$" a! *=-

perscu cuhnia!
îs chir.--.e aafarrrc ®ă uhu 1 
ti ■* s.mtâ narau afa-fa. fi- 
r«ac: eata .na k fa-e
IdtențU iau ritpu. grlnascl. F.-

inrutmtfe aleargă ru atît® ar
doare ae Încarcă de bizarerie ti 
grotesc de unde poetul scoate e- 
fecte remarcabile, dar In alt re
gim decit cel al simplei pa
rodii : „M-o fi aruncat cine
va 1® en®. sau ml se pare. 9 Nă
molul e ea opiumul, te-al una 
o dată. / Te to< duci la fund / 
Și ce-o să ne facem cind o «ă 
dispară. / N-o să se mai găseas
că nici mii. / Atît de bogat in 
toate. / C-a început să nu mai 
miroase ghiolul, nu simț! ? / Da- 
că-I tot luăm și dăm pe noi, f 
Iar acesta se prepară in sute, 
mii de ani. / Tot putrezesc vier- 
mrlșori de apă sărată. / Și asta 
nu se poate de azi pe niiine. f 
Tine oul deasupra — atît e de 
sărată apa. / Toți aproape că 
merg pe valuri. înainte mergă
tor! In aerie. i Și crusta 11 se în
moaie, se întorc iar acasă în 
pieile lor / Sint bărbați, femei 
— toți oameni de treabă". Raiul 
absurd al „oamenilor de treabă" 
are o etică proprie, nu a exage
rării dar a Înșelării conștiente : 
„în versiunea noastră raiul e to
tul. / De iad să n-auzim. / Dac-o 
ta nimerim In același iad. Să 
te faci că nu ml run oști. / Să nu 
declari nimic. / Ai mi neat îot 
mărul, puteai ta-ml Lași jumă
tate. ' Poate cădea bine. / Acum 
o ta-ntorc raiul pe do- după 
poame" : si un cod. o cheie de 
lectură : -în loc de Adam și E' a 
a se citi, cutare și atare. / La 
urmă va treber' că mai dăm • 
erată la erată : / Cutare nu e cu
tare și cutare nu e cutare. Im
portant este că eu f—u. 1 Tu 
ni. Batata nu ne htf.rvi- 
zi / Eu șt.a ta mi # Tu
știi ta ta :itae®r_". în mcderîul 
ral aî cuplurilor cumaerade im
portant « _ta Ști:". Încolo poți 
mir.ti rft vrei. Cuplul aresta 
e pus ta .cadă- dea în șa- 
Naare si formule curen
te. de uz familiar, delictul 
d-» Inertia lingvistic* d‘vu)- 
gă râul de conținut sufletesc, 
pi rxxfca n zea&S consacrarea 
mrnciurJ! m fort a bl ta sub vor
bele coeuacrat- ca nurci pu
tere fa *ncrec-*ar* r -Sint oa
meni care se iubesc o viaU-n- 
treagă- Ii privesta. ceea ce eu 
nu prea cred, poate. / Mal fac 
pauze — na fi—i ea use * — mi 
rog. ’ Nu ta toarce mri «oul 
raoul O ta dreta ’aiîn- 
t* — L *atrdș mi* ■ doar e- 
chirocji. fr—■■ ali^e* r bănu
ielii eerrpun r—.rar» tn tl-ad'-* 
pe rfnd ano tar utarf pmcx-u-zls. 
Ar f’x 'taîat ra a tarn*! tat
ăl de ritaBtaa <_Sta oameni 
cire w L 'je» a T^3cA-*rtrattăn. 
exjjrtml a rt aeooerl
a- ateartcw^ eaai A’Wva-te : 
-Si wde vrum ti f
Cu eaneruptal celor can aa czh^

i^ră. Ne ■ i®M data n-ana 
»rta rafea. i Șc — te gtstaeșc la 
c rrsf pătajtă. ! Uedeva tntr-a 
pMtar*. O d®

cr. c arrtaee* '.tap taie * pom’ a 
tnlor-rrt jîri ae mc are" tsn
„doamne"1 cu . se trăire", 
eăa. bata o dată, ieșea -raiusuf"
fiu. să ipunm erotic. e«ie me
reu una a talocam (iubirea n 
mimarea iubirii, autenticul eu 
goana Inutilă du ui autentic, 
moartea cu viata derizorie mai 
rea decit moartea i.a_m_dj.

în acest paradii despodotalt 
spre a fi cit mai accesibil, mal 
comunicativ și. desigur, mai fa
miliar (în universurile prea 
ornate stările și sentimentele se 
împleticesc poetic f) gonirea sis
tematică a limbajului ..figurat- 
sporește fondul amar al Ironiei șî 
cu cît lucrurile se iau mai in se
rios și se spun mai ..pe șleau-, cu 
atît sînt mai greu de crezut Re
zultă că ceea ce ae afirmă de fapt 
se neagă : este modul de a re
cupera. în alt plan. adevărul 
care rămine după ce minciuna 
s-a afirmat cu putere. Poezia hil 
Marin Sorescu este în același
timp o negație si o afirmați- pa
radoxală dar condiția valorii e- 
fectelor nu provine din parado
xul poeziei ci al r^n&ri! Doe*’- 
e°. al mentalități profunde, 
creatoare. Bo“tc; p*r» ■ porni 
d? ia o )usur<ată șl organi
că nelmpăcare cu Inflația 
locului comun. în gîzdire. la 
vorbire. In modul de a privi șl 
rmți (năzuință a radi calității), 
eu area creazer® taantzabtil a 
—raiului oamenilor eumaecade-, 
a naratflsuim derizarm. Proce-
deu! etae te eaentă a terapeuți- 
eă crin exorcizare. ..deadnierul■ 
este • formă (si ea ineficace, 
djr poetul ne Iaca ta ~s*.*jn" a- 
e^st lucru) 6- a lecui LmbaJuL 
g.r.Jâea. viața sentimentali de 
ffa’.adîa convenționalismului st 
a riifl riali zării. în punctul da 
p’.ecare. ceea ce face Marin So
rescu. analog unei atitudini 
..maioresdene- în cultură (sa 
1^‘eete mal puțin spirit cara- 
gtaleec In această poezie dedt 
■ -a spus), este un „război rece- 
al sentimentului autentic con
tra beției de cuvinte, a for
melor fără fond, contra retoricii 
goale. Ceea ce se obține est® 
inegal ea valoare sl eficacitate 
dar mereu demn de atenție. 
Riscul, aproape de neocolit, 
constă în '■transformarea p« 
nesimțite a deriziunii terapeuti
ce, cu o miză. In fond superioară, 
în tic. în reflex produs firi ne
cesitate cu efecte chiar contrare 
sc~ptauL un fel de poetizare fa- 
cilă a I:n®ei de poezle.

Dsr ta ne apropiem Inel • 
dată de acest ..rai cu parmen 
auriu-, snatiul poetic al cuplu- 
iu: din Desriatofec®. Obeertam 
Hdata ta situațiile și dialogurile 
ce înnchi schemele acestei poe- 
Zri <nt animale de tumultoo®aa 
tLsiflettre a und ocean da bun®

cartea de debut

coficral de
al editurii „eminescu”

Alți poeți 
laureati a

Intenții : nimic nu arată mai 
mult personajele cuplului decit 
• debordantă bunăcredintA. o 
adevărată inflație de solicitudi
ne si dorință de perfecționare in 
ordine sentimentală și morală.
Ee sint gata mereu să se ser- 
Teuflta reciproc, să se supună 
manioc focuri ale hiirrii. depun

de net de _«msota“ 
data pe fală 'tac pnetta etatrrt. 
M m tamt ■■ ulnn <- 
rvrri- îr.atsA cu «s «est s«ta- 
tar harirrrh ermetice, obstaco
le!# d ~re •< w CTtrtarti! pe ea- 
re-1 yr.TJta® țmta fe ochi ? •p”'* 
a-i spune ce eedeaeo»-^ crrxsti-

■u • ota 9 : «taa taipul tsfer- 
«xlxi beu-* vrade se
cu tarre^3<arva ta se bizriă ru
ptul mitic un Adam
p o Eră nd.cou ■ stră-
tendn-se -ta Laiete- >eția h:- 
brriz ea ia n cri de reeiHare- 
îstr--=2 jet Iatacs. este poetizată 
irvirj :x* se tace
Mț.ta wi ’taar dar din v~- 
gr earf-e^es tar ■■milnin : 
aurita tafta fa atita icta ri 
flMOd -imta-nai coafuri®. ner«- 
rs aastffi trup tei „Dumana! .- 
tlt:". s oglindire"

îl la altul ‘ -Am 
contecnpLat asenri • nereche ‘ Si 
am tresărit / Cu inima rit un 
purice J Data euti tu. dacă sint 
eu în _mul cu parmen au
riu- al acestei nesflrjite. mono
tone ogîlrMflri. ee-1 de făcut • 
Cineva poruncește : „Trebuie să 
stai Ungă mme Și ta te văd 
că suferi- / Bă mă al'nți. / Să 
te văd că te aeîtaistești — zici / 
Ori pe tine te apucă dorul de 
ducă. ! Haifasa. vrri să pleci 
în haiducie—-. Căci „Eu sint 
omul plecărilor. / Explorator, da. 
m-a făcut mama explorator. / 
Dar plec șl mă-Morc—“ în aeest 
chip — deseori foarte Încolțit do 
riscul facilității — nici o frază nu 
mai poate cor.tinua serios: neade
vărul seriozitâtii se răzbună prin 
Întorsătura (adesea și ea previ
zibilă). pe care o ia, lipind 
•demnității umbra contras
tantă a persiflării. Această co- 
barire a solemnului In derizo
ria. utxhztedu-1 propriile mij
loace. ștergerea deosebirilor, s 
var^ției d« tonalitate, mania 
echivalării, un fe! de egalizare 
mjc-buruheză a cuvintelor tra
duce struct ar a mentală a insului
mijlociu. El „desacraHzează" 
cu hărnicie. în ce măsură lim
bajul — si tot ce acesta presu
pun® — ridiculizat, ,.desa craii - 
zat" ®e ptvifîcă In vederea unei 
adevărate recuperări. Intr-un 
cer mal Înalt, a noexiel astfel 
^izgoni*e- ? Descintoteca repre- 
sk*tă. din acest unghi, premisa 
unei atari recuperări. Bucăți 
precum Vi®. Discul aruncdforu- 
!ai da discuri șj. conțin semne
le restituk-fl. Suprasaturat de a- 
tita simulare si afectare izverit® 
în fond diatf-o sentimenta
litate rănită, tonul lejer al 
eroului se string®, chipul 
poeziei se Încrețește, o crispar® 
bruscă o acoperă desvăluind un 
a imn tom 'nevrotic, o subită re
voltă ca și «im. sătul de lipsa 
de sacru șl de mister, eroul Iși 
aruncă masca de mai Înainte i 
„Că uite, discul lunii vine spre 
no!. / In ma^e viteză. / Să ne 
strivească / Și eu trebuie «3-1 
arunc departe. / încordlndu-ml 
toți mușchii / Sâ-1 azvîrl vijîind 
pe cerul plin de nori / Dau cu 
luna după vlrcolari ! Asta fac 
eu în timouî liber / Dacă vrei 
să stil. / Căci mereu mă întrebi 
ce fac eu / Cind nu sint cu tine.
/ Am Îndeletniciri astrale, ml 
nit la cer.- Neaștentată tulbură
toare smulgere a măștii, dezvălui
re a unul chip tragic. Un chip da 
pe care teama de ridicol este, in 
fine, ștearsă de surisul amar al 
melancoliei. Poetul își usucă la
crimile Intr-o grlm*să ps rod tei.

C. Stă nes cu

viața cărților j

■ poezie '

Fireștile 
reînnoiri

f
sjrtuZ ta poezia hri A. L
Zaiseseu nu m bucură 
fcjc* oe atenția cuvenită 
— remarca a făcea și Lu
cian Raicu ta firului co

mentariului tau la Gră*iaBe ascun
se, volum imediat anterior celui de 
az: *) — •• datorează, ta bună mă
rul erefasn noi. £ atitudinii poe- 
tnlm. care • bonă bucată de vre
me. a părut a m afla tatr-o conti- 
■uă ta n tare a teme Iar. De fapt, 
ș-ar putea ca A. L Zăinescu mai 
mult ta le fi „evitat-, această lup
tă împotriva temelor ce i s-ar su
pune mai ușor venind dintr-un 
considerent ee ține de inteligența 
artistică : poetul a fost din totdeau
na conștient ta pe filonul liric ce 
1 a® potrivește mal bine se află, 
deja bine plasați, ețiva poeți de-o 
marcant* Dtranaalitate. Unu) din
tre ei eta® Ioc. Gheorghe. Așadar, 
oi se pare că A I. Zăinescu se află 
în cea ma: imediată apropiere dc 
reușita liric*, atunci cind scrie des
pre nebolaaea țăranului, cum sin
gur o numește. Deși „evitată- pe 
cit posibil, cu fiecare volum în 
parte tema și-a croit drum și as
tăzi. ta „Legea viei", ea apare ro
tundă. cu bune împliniri, dînd cen
trul de greutate al unui volum In 
care evadările de la tema cheie nu 
șint puține și nici ușor de trecut 
cu vederea. Dar privite strict din 
unghiul personalizării acestei poe
zii, ele nu sint decit subsidiarii ale 
nebuloasei de care pomeneam, 
temă In plină și, probabil, irepre- 
sibilă expansiune, chiar dacă din 
punct de vedere al spațiului ocu
pat în volum poeziile respective 
nu par a avea o prioritate ușor se
sizabilă. însă de la elementele care

Mecanismele
puterii

a.i.z/iiiwM*u

Legea

formează decorul liric șl pini la 
■impla comparație („L-apleacă-n- 
tr-o fereastră unde / Ca niște ti
rani dorm aștrii"), de la meditația 
asupra destinului uman și pină la 
concretețea, deseori colțuroasă, a 
imaginilor, poezia lui A. I. Zăi- 
nescu gravitează în jurul nucleu
lui reprezentat de realitatea țără
nească. Chiar cind vorbește despre 
oraș, poetul operează cu imagini 
dintr-un fond figurativ al ruralu
lui : „Ca turme mari cu muget de 
asfalt orașele : 9 Pasc dulce iarba 
pe-o colină, seara" ; realitatea cita
dină nu i se pare poetului decit tot 
c ctitorie a spiritului țărănesc, a- 
flat și la temelia tuturor acestor 
hărți noi pe care le vedem cres- 
cind «ub ochii noștri. Sufletul șl 
mina țăranului sint prezente peste 
tot : „De arbori nu ne putem lipsi 
de țărani chiar dacă scad. 9 Sufle
tul lor eu l-am văzut preschimbat 
in cofraje, 9 Ei au netezit temple- 
le-n care noi astăzi visăm, 9 In pe
reții sufrageriilor noastre dorm ță
rani, 9 Noi șintem primele lor 
vămi / Dar vom trudi încă ani și 
ani. I Au crescut hărțile lumii și 
s-au așezat, 9 In loc de frunte fie
care poartă o hartă. / Harta lac ri
mei sale — un sat 9 Prin care ță
ranii ies seara la poartă". Mai lim
pede decit în alte volume ale sale, 
de astă dată A. I. Zăinescu aduce 
un omagiu țăranului — naturalu
lui. în ultimă Instanța. De altfel, 
singura statuie (lirică, firește) pe 
care o acceptă poetul este tocmai 
„Statuia primului țăran ce-a-ntre- 
zărit, I Enorm, un curcubeu dea- 
auora mîinii".

Firește, o astfel de poezie nu 
poate evita dramatismul unor «i-

tuatfl. pe care, Inevitabil, proeeiul 
transformării țărănimii le aduce eu 
Bine. în poemul ce împrumută titlul 
«ău întregii cărți, poetul, gîndindu- 
se la aceasta, invocă legea viei, a- 
dică puterea de reînnoire a fibrei, 
de nouă trecere pe rod. Astfel tre
buie Înțeleasă întreaga metaforă a 
cărții : nevoia păstrării spiritului 
locurilor, a datinilor, neVoia de 
cm : „Șl vă vetl Întoarce lot mai 
multi acasă. 9 Veți întări de-azur 
terasele cu vită / Ca niște plaje-ale* 
sufletului, verzi, 9 Peste care ma
rea să sufle. // Șl numai umbra, 
umbra-acestor nor!, doar patima, 9 
Un rug pe călcătura tulbura a 
voastră. / Cind dealurile încă m»l 
vor om și încă I De rădăcină fra
gedă de om vorbește iarba. / Se fl- 
ilpește ne culmi, sunet parcă, / Si 
ni se-nfige în tălpi".

Legea viei este un volum a că
rui valoare o dau șl altfel de poe
zii : erotice („Iubire", „Am aștep
tat iarna", „Dulcele în amar", etc), 
patriotice („Columnă dacică", „Acei 
părinți ai patriei", ,.A fi comu
nist"). parabolele („Cioplitorul", 
„întoarcerea fiului risipitor la pă
rintele său si mai risipitor", „Ce 
număr port"). Poemele lung! 1ncă 
nu-i reușesc lui A. I. Zăinescu ; 
unele sint prea păstoase, altele 
subțiază ide ea pe care se dezvolt* 
la nesflrșit.

Pentru că tot se află într-un vi
zibil proces de personalizare, poe
zia lui A. î. Zăinescu cred că noa- 
te scăpa. în afîrsit, de cele cîteva 
tutele vizibile, dintre care, așa cum 
spuneam și altă dată, cea a lui 
Ion Gheorghe este și acum Apăsă
toare in unele momente (..Sub fra
gedă, roșie luna de-aprlUe“. unde 
iarba pste cea a lui Ion Gheorghe ; 
prea mult). De asemeni, nu i-ar 
strica poetului o mai atentă supra
veghere a materialului lingvistic 
pentru evitarea unor accidente ne
plăcute. dintre care amintim air! 
numai ticul, mania azurului : semn 
de-azur, freamătă de-azur, 1 s-au a- 
prlns de-azur pleoapele, relirie de- 
azur, nu sintem de-azur, cind o- 
chlu-arurnri.... Arini crude de-azur, 
Din eare-azur sl bem, faruri mari 
de-aiur, «feri da azur, joc fraged 
dr-azur, Pentru care de-azur tru
dim, etc.

în total, Legea vîel ml ae nare 
nu doar un volum în care tntllnim 
revanșa unei time, el șl o certe 
ca repropune un autor Interesant

Dorin Tudoran
•) A. I. Zăinescu, „Legea viei", 

Editura Cartea Românească, 1976.

bl® prin tio® 1 nmhreta ta» 
acesteia-.

Oasele Insă ocup* ta modei fa 
existentă și fantezie a! poetahri 
primul loc. J*este aceste cm- 
pii. scrie Tudor Costa*, va 
cobori umbra trupa.®} mea / 
cufundat in ape*.e oamnub^ / 
neîmpăcat și atunci - precsiza 
vintur astăzi țărina ' DÎirZ fa 
oase In palme-.." (Dar *a—1 : 
.„..Sub zidul prin care anele 
timpului curg 9 iarba o sunt ta- 
cereînd 9 șă-mi învăluie oaae- 
le..." (Toamnă) ; _Va fi o toam
nă 9 In oasele mele o teamă u- 
șoară..." (Elegie);__ Femeia care
trece totdeauna pe stradă 9 iși 
va dezvălui ucigătoare ascunzi
șuri 9 pe care le voi privi cu cea 
mal adincă 9 liniște care zace In 
oasele mele...- (Namal pafta 
Inspăimlntat) : —Ne puțind 9 
iă-ti uiți trupul, cuvintele, ră
nile. carnea amorțită $1 oasele 9 
rotunjite pe drumuri străine...- 
(Trecut) ; „Caut ceva ce-am 
pierdut demult. 9 ceva învelit 
într-o mie de ape. / o celulă 
cu respirația fragedă. 9 ochii 
verzi ai unui copil : I dar prin 
oase îmi curge nisipul timpului 
întunecînd luminările ochiului I 
ca o suflare de vlnt".

Modelul poeziilor iui Tudor 
Cnsea in versuri libere, accep- 
t»tae La onci^ vedere, mi. m 
pare al Oaselor *e sepie (OsM 
di «eppia. 1225) fa Eugenio Mon- 

iradia ta romăneșta do 
Dragos Vrănceanu și care a ®er- 
rit. nună mm am mai arătat și 
Im Angfael Dumbrăreanu in 
Out *e eataMl (196*1 Tonul e 
de literatură cum sene Montai® 
teriiii de dragoste tlnguioata- : 
^Nu am derif aceste fraze obo
sit? / pe care ar putea ta mi 1® 
fure taiar mline > studenții is
teți te versuri adevărate". Dar 
tot el adaugă ta aceeași poezie 
din ridul „Mediternmeo". „Și 
rombul tău creste, e se dilată / 
azuria umbră nouă 9 Mă pă
răsesc pe rtod gindurde. 9 Nu 
am simțuri ; nici simț. Nu am 
limite-. Oasele de sepie, cochilii 
folosite drept colivii, nu sint 
pentru Montale, poet fără limi
te. un spațiu Închis. La Tudor 
Cristea oasele nu ajung meta
fore.

★
Nicolae Boghian (n. 2 februa

rie 1946 în Ghigoiești-Neamt) 
scrie in Ofranda mișcării, alt

volum premiat la concursul da 
debut al Editurii Eminescu. e- 
diția a doua, o poezie de apa
rență meditativă, ta venurt 
cuminți : „Nu mai cunoaștem in 
mers 9 decit pulsul 9 orelor arsa 
sub semnul tăcerii : 9 brațele — 
arcuri — asteapfS. Invers. 9 
os toi rea imenselor trepte ale se
rii. 9 9 Poate mai mult decit fio
rul / tatiiulul glas 9 «ăgetînd aș
teptarea. 9 ascundem fiorul ce
lui rămas / ofrandă mișcării, ta 
sine uitarea...-.

Meditațiile, fragila, rint repe- 
de convertite în poeme de dra
goste : ..Aud suspinul Căii Lac
tee. 9 Doar surisul tău de fe
meie 9 aparte 9 schimbă rotiri’a 
în univers Dar poetul nu « 
decit „brotacul-poet 9 pină din
colo de orice speranță-, dom ie 
mereu de alte metamorfoze î 
„Pește de aur m-aș preface / a- 
eum 9 piutiad in pintecul nop
ții 9 E cum / slgetarea aceasta 
ar fi 9 ea un gind > desore 
trupul tău duios 9 $j clipind, t 
tagetarea aeeasta ar fi ' ca un 
semn : f tu si mi cauți- au ta 
te 9 -ndemn".

Nu se poate contesta gratia 
cile unul fragment : „Cum se 
rotește-n amurguri I aerul ars 
din cetate!./ Tu cu-n surla te 
acoperi 9 de marea-mi singură
tate-.

Conștient că gîndirea e alt- 
eeva decit poezia. Nicolae Bo- 
ghian concepe existenta ca un 
^abur- cu tendința de a se ri
dica ta sus adică avind dorin
ța desprinderii de contingent : 
^Aburul albastru ne atrage spre 
munte * fără gind fără urmă 
de cugetare ; / umedă șl poto
lită privirea 9 ae naște pe sine, 
■ens șl mișcare : 9 in fruct ■* 
preface, apoi / alergind prin
tre arbori 9 așteptindu-ne. du
reros 1mblindu-ne 9 la contopi
re. la reîntrupare. 9 Aburul nos
tru curge spre munte, / este mi
racol sau rod poate fl — 9 fiin
ța mea II absoarbe să dăinuie. I 
■ens și mișcare eternul a fi".

în micul său registru. Nicolae 
Boghian are oarecare dezinvol
tură.

Al. Piru

i’i

upi primei® trei roman® 
(„Vestibul". .Jnterval", 
„Cunoaștere de noapte"), 
care fac dovada unei re
marcabile tehnici a in

trospecției, cu efect® nedorite insă, 
datorate psihologismului excesiv 
ce relativizează pînâ la anulare 
obiectul asupra căruia se aplică, 
In proza lui Alexandru Ivasiuc se 
petrece o schimbare notabilă. Este 
vorba de mai marele credit acor
dat de scriitor epicului și, implicit, 
manifestărilor „exterioare" ale per
sonajelor. 
„Păsările", 
ilustrează, 
această observație, 
un echilibru între analiză și epic. 
Modificarea raportului, profitabilă 
din mai multe puncte - de vedere 
(fie chiar și numai cel al accesi
bilității) a condus la rezultate asu
pra cărora critica s-a pronunțat Ia 
momentul potrivit. Am amintit 
faptul, pentru că recentul roman* 
al lui Alexandru Ivasiuc se înca
drează în ceea ce am numi a doua 
perioadă a creației sale, atît prin 
cantitatea epicului cit și printr-o 
aceeași obsesie : exercitarea pu
terii. Romanul urmărește pregă
tirea și desfășurarea unei lovituri 
de stat într-o fictivă țară sud- 
americană, premisă interesantă 
pentru o Incursiune în domeniul 
politicii, urmărind descifrarea me
canismului puterii si 'delimitarea 
pozițiilor In angrenajele acestuia. 
Lovitura este minuțios calculată de 
eătre Don Athanasios, tehnician al 
puterii avind dreut deviză maxima 
eficiență. O cauză imediată a de
clanșării acțiunii nu există. Este 
gestul puteri! discreționare ce se

In ordinea apariției, 
„Apa" și „Iluminări- 

în proporții diferite, 
tinzind cătra

Eseuri 
despre poezie

oetul Dan Laurențiu scrie

P
 despre poezie •), ,«inter- 
rindu-se la sine", impli- 
cindu-ae permanent in 
comentariu cu sentimen

tul întemeierii propriei ființe : 
„Cartea de față este reflexul teo
retic al unui comentator care, timp 
de peste un deceniu, a trăit poe
zia — ..stare de grație" a spiritu
lui creator —... ca pe propriul său 
argument ontologic". Desigur, nu 
numaj opțiunea pentru eseu legiti- 
m<7a2ă această scrutare de sine, a- 
cest autoportret implica* in fiecare 
pagină a cărții Cele douăzeci și 
nouă de prezențe lirice contem
porane strinse precum in portre
tele de corporații, pictate de Rem
brandt sau Franz Hals, sint tot a-
tîtea imagini diferențiate ale poe
ziei. to* atltea chipuri identifica
bile și identificate ale liricii actua
le. Pregnanța conceptuală, analiza 
semnificațiilor, tehnica eclerajului 
infirmă, in aceste eseuri, principiul 
distanței necesare criticului sau Is
toricului literar față de opera in
terpretată De regulă, se susține 
incompatibilitatea ce există intre 
creator și spiritul critic Actul cri
tic e validat în genere de capaci
tatea renunțări! la subiectivitate 
(iluzorie), de putința detașării de

cere confirmată șl-și află justifi
carea In.sțopul vizat de tenebrosul 
personaj : „Puterea statului va fi 
pe deplin arbitrară și misterioasă. 
Nimeni nu se va simți la adăpost 
pentru că adevăratul criteriu va 
rămine sau va părea ascuns. In 
realitate, desigur, cu excepții vor 
dispare criteriile („.). Nevinovății 
vor fi asimilați vinovat Hor. Un ne
norocit împușcat se va crede că 
avea legături oculte cu marii capi 
ai stîngii. Misterul trebuie să-î în
văluie și pe ei, ca șl pe noi. For
țe misterioase se vor lupta și lupta 
va plana deasupra oamenilor, a 
bieților oameni". Așadar. ideea 
menținerii puterii prin instaurarea 
unui climat de suspiciune și tea
mă, ilustrată cu un personaj demo
nic, construit pe această singură 
dimensiune, decorat artificios, după 
eanon, cu atributele clasic® ale 
unui geniu al răului. Fără relief 
psihologic (neașteptat la un proza
tor ce șl-a arătat cu prisosință ap
titudinile !n această direcție) apar 
și reprezentanții celorlalte poziții. 
Anarhistul Benevisto, conducătorul 
unui grup de extremă stingă, aste 
un dogmatic, care crede ea și 
Athanasios (semnificativă coinci
dență) în necesitatea promovării 
«piritului gregar. Schematic pre
zentată este terorista Tahlreh (în
rudită spiritual eu inițiatorul 
putchului. pe linia eficienței ime
diate) a cărei poziție se rezumă Ia 
aplicarea legii talionului. Această 
simplificare esențializează desigur 
atitudinile, sporind acuitatea si ac- 
tualltatea schimbului indirect de 
idei. dar. în plan strict literar, 
transformă personajele- In simple 
exemplificări, lipsite d« lubștanță.

„Racul" este însă ma! mult decit o 
incitantă dezbatere ideologică pur
tată intre exponenții unor doctrine 
diferite, care nu pot înțelege că, 
fără «ă știe, fac același joc. Reve
lația aceasta o va avea Miguel și 
de aceea miza pusă de scriitor pe 
acest personal este deosebit de 
mare. Concentrarea atenției asupra 
acestuia ar justifica și neglijenței® 
ctilLstice, uneori supărătoare.

Atras de mirajul putejii, Miguel 
parcurge drumul spre depersonali
zare. Abdică de la convingerile sale 
comuniste șl trece de partea cea
laltă, devenind secretarul lui Don 
Athanasios, care-1 desemnează 
drept conducător al represiunii. 
Este un moment de criză, cind 
conștiința li îndeamnă ăă-și Aver
tizeze foștii camarazi. O va face 
dar gestul aău se dovedește inutil. 
Behevisto 11 bofisideri un provoca
tor. Ceea ce îl caracterizează pe. 
Miguel este o extremă labilitate 
morală. încearcă fără aucces să 
fugă din țară împreună cu Tahe- 
reh, se Întoarce de la aeroport și 
conduce execuțiile (secvență de 
un realiam halucinant), este numit 
„coordonator cu funcții speciale" 
pe lingă președintele guvernului 
marionetă instalat după lovitura 
de stat.

Iată-1 dec! un privilegiat, un Ini
țiat in tainele puterii, inventator 
de reguli cărora ceilalți li se su
pun. Dar această iluzie se destra
mă curind. Ml^uel înțelege că este 
neînsemnatul „pion" al unui joc 
fără „figuri" pe o scenă a absur
dului de und® „regizorul" a plecat 
demult.

Lumea dezumanizată, populată 
de raci placizi, a cărei viziune o 
are Miguel înainta de moarte, re
prezintă imaginea simbolică a de
personalizării și involuției, dar si
renele care vestesc în finalul cărții 
greva muncitorilor, marchează în
ceputul insurecției rațiunii. Mereu 
interesantă în plan Ideologic, proza 
lui Alexandru Ivasiuc reușește cu 
„Racul", o performanță superioară, 
creînd un modem personaj dilema- 
tic din a cărui confruntare cu un 
context specific s-a născOt, de fapt, 
o meditație profundă asupra exis
tenței. Ceea ce Înseamnă, cu figu
rantă. literatură.

Valentin F. MiMețru
*) Al, Ivasiuc : MRacul", Editura 

^Albatros", 1976,

ps4>uri asupra 
X (țârii <k* gratie

sine. Cartea aceasta e statuată de 
ideea că : ..unde este artă, cu ne
cesitate trebuie să fie și spiritul 
critic imanent acelei arte, iar unde 
nu este spirit critic nu putem spe
ra lă luăm cunoștință de un pro
dus artistic"... Presupunlnd o poe
tică in care frumosul șl binele 
(Kalos) sint trepte ale spiritului, 
eseurile poetului despre confrații 
tăi relevă o remarcabilă artă a 
portretului critic, ca in articolele 
despre Maria Banuș, Grigore Hagiu, 
Eugen Jebeleanu, Nlchita Stănescu 
ș.a. Dan Laurențiu posedă o vocație 
sigură în alegerea unor reale linii 
de forță, definitorii pentru un des
tin poetic Lipsesc firesc dm aeens- 
tă carte cîteva nume importante ala 
poezie! contemporane. Dar omfsiu- 
nea lor. decurgind din caracterul 
de eseu al cărții, nu reprtezintă o 
judecată de valoare.

în schimb, nu intilnin^ lirismul 
Intr-o situație de obediență față de 
dogma unor etichete ca „pictural", 
„muzical", „original". „modern", 
„feminin", „conceptual". ..abstract" 
etc. Poezia este privită In deplina 
ei demnitate de a fi ea Însăși, ca 
o lume ce Instituie șl o cultură 
morală șl nu ca un text căruia 
lectura — „umbra operei" — i s-ar

putea Impună cu e autoritate In
dependentă de corpul ce a proiec
tat-o. Dan Laurențiu nu «lege drept 
punct de sprijin al eseurilor sale o 
lectură trăită ci un principiu ar
hitectonic, atent la ceea ce trebuie 
să-i supraviețuiască creației unui 
poet, construind oarecum în sensul 
folosit de Valery în prezentarea 
metodei lui Leonardo da Vinci. 
Treptat se instituie o filosofie a 
poeziei din Interiorul el, clădită pe 
autodezvăluirea identității artistice 
și morale a comentatorului, care 
nu-și poate permite astfel elogiul 
derizoriului sau idolatriile. nici a- 
necdoticul tau poza. Eseurile. tint 
concentrate fără să fie rigide, de- 
cupind vocile poeziei aproape afo
ristic. Li se refuză portretelor deco- 
rativismul, stridențele, clarobscurul 
iau compoziția hibridă. Dan Lau
rențiu se apleacă asupra poeziei ale- 
gind libertatea și responsabilitatea 
de a fi el însuși. Eseurile sale de
monstrează că maxima angajare a 
poetului comentator față de poezie 
poate duce la o imagine mai obiec
tivă, mai adevărată, mai morală 
(s.n.) a spațiului și legităților liris
mului decit am fi tentați să credem 
potrivit concepției ce refuză artis
tului obiectivitatea șj spiritul cri
tic. Căci este oare mai subiectiv un 
tablou ca Meninele lui Velasquez 
pentru că surprindem pe pînză a- 
lături de mai multe portrete și au
toportretul pictorului ? In nici un 
caz. Precum în tabloul amintit, al 
cărui subiect e în realitate pictura, 
In volurtiul lui Dan Laurențiu poe
zia e definită in funcție de modul 
în care ea se particularizează in 
creația concretă a artistului res
pectiv, după chipul și asemănarea 
sa (s.n.), „pentru a-i da chipul și 
asemănarea sa", deci individualita
tea.

Doina (Jricariu
•) Dan Laurențiu. „Eseuri asupra 

stării dc grație", editura „Cartea 
Românească" 1976.



colocviile «luceafărului»
• De cine depinde personalizarea 

regizorului tinăr?

MARIUS ROBESCU 1 Stimați regizori tineri, 
revista „Luceafărul*1 vă invită Ia o diacuție des
pre modul actual de exercitare a profeiiunii 
dumneavoastră. In genere, e admisă id cea că în 
spectacolul contemporan de teatru regia ocupă 
locul determinant E cunoscut de asemenea fap
tul câ școala românească de regie se bucură de 
un binemeritat prestigiu. In urma unor serii de 
experiențe remarcabile, prestigiu nu doar na
țional. ci care a depășit hotarele țării întrucit 
vă privește, dumneiv&utri nu reprezentați nu
mai „noul val" ln regia românească de teatru, 
ci sînteți. fiecare ln parte, autorii unor spec
tacole care au Întrunit aprecierile publicului și 
ale criticii de specialitate, precum și regizori 
care anticipa;i noi împliniri artistice, chemate 
să contribuie ia afirmarea teatrului ca o veri
tabilă tribună de educație civică, ipirituală, ața 
cum i-a fort ca limpezime prefigurată misiunea 
la Congresul educației politice și al culturii 
socialiste. Totuși, ca jâ nu fe creadă că ne 
lăudăm ln jîsul aceleiași generații, tovarășul 
Valentin Silvestru, efire are o experiență mai 
îndelungată, reprezintă pentru noi. în acest 
««ns o garanție. Vă propun să Începem discuția 
de la condițiile în care vă desfășurați meseria, 
care e, poate, mai mult declt atit, o vocație.

VALENTIN SILVESTRU ! Să mulțumim cu 
căldură revistei J-uceafărul“ care a avut ini
țiativa și ne-a dat posibilitatea a continua In
tr-un fel o dezbatere foarte largă cu întreaga 
generație de regoon care n-au atins încă «J de 
ani. și care i-a numit Calaavin] regiei tinere de 
la Rirlad. Dumneavoastră, eei din jurul acestei 
mese, sînteți s in convingerea mea reprezenta
tivi în sensul deplin pentru regia românească 
de azi și Întrebarea primă ar fi dacă vă și afir- 
mati pe deplin, cu toată puțin ta creatoare. în 
teatrele unde lucrați și ln teatrele unde colabo
rați. dacă există cumva probleme cărora nu 
le-ați aflat soluția și care grevează asupra for
mării $i dezvoltării dumneavoastră ?

ALEXA VISARION : Cred că există cu ade
vărat Ia ora actuală o generație de tineri re
gizori capabili să satisfacă cerințele climatuhil 
cultural In care se găsește teatrul românesc. 
După o perioadă de solicitare maximă și de 
implicare maximă a artei spectacolului româ
nesc în mișcarea eulturală au existat dțiva ani 
buni In care arta spect*coluhii a căutat a Încer
cat dar de multe ori nu a reușit si Oureascâ 
lucrări care să însemne <yva și care să prooună 
o relație contemporană autentică Intra ptrbHc si 
teatru. Cu această generație tlnări, din care 
facem gi noi parte, s-a ajuns să se revigoreze 
mișcarea noastră teatrală, lncercindu-se pe răi 
deosebite și ln același timp apropiate ca țel și 
preocupări esențiale — mă refer la aerioritatea 
cu care tinerii regizori abordează probleme im
portante ale dramaturgiei naționale si ale artei 
spectacolului tn general — să facem un pas 
important înainte pentru acest nou deceniu de 
teatru. Deoarece, cu noi va Începe un nou de
ceniu artistic, obligi nd ln primul rînd specta
colul românesc de teatru să redeschidă pe-tra 
scenă marile texte cLasice românești. Așteptăm, 
de pildă, din nou O scrisoare glerdată real*zr*ă 
de noi, care sâ vorbească prin opera bu Cara- 
giale publicului de azi. așteptăm *â rea-tzăra 
opere ale unor autori mai puțin jucați, ca Mihail 
Sebastian și Cam îl Pi-treacu.

MARIL’S ROBESCU : Si Lucian Blaga.
ALEXA VISARION : Da. Orice operă impor

tantă trăiește prin actualitatea ei si are valoare 
dacă autorul redevine mereu un autor viu. care 
vorbește acum, pentru noi, și prin această infu
zie a Iui ln sensibilitatea noastră duce mai de
parte filonul culturii românești. Noi regizorii am 
ajuns, la ora actuală, datorită strădaniei unor 
oameni de cea mal bună intenție din cultura 
românească, să avem un statut de independență 
responsabilă, care ne obligi și prin care sintem 
obligați să ne croim un nragram teatrak

DAN MICU ! Mie mi se pare — am spui-o 
șl la colocviul de la Bârlad si după aceea. într-un 
articol din revista „Teatrul*1, — că actuala orga
nizare administrativă a sirtemulni de teatru la 
r.ol nu mai este Intru totul aptă să exprime ceea 
ce se cere de la teatrul românesc activ și so
cialist. O personalitate puternică, in formare, 
sau formată regizoral personalități actoricești 
in formare sau formate au nevoie de un cadra 
nou. mult mai propriu, de existență si de crea- 
țle comună. Și acest cadru cred că nu poate ii 
fie declt echipa de teatre. Cred că‘ echipele de 
teatru sint In stare, ar putea fi In stare, să 
acopere necesitățile spirituale, culturale, și ale 
celor care practică teatrul si ale spectatorilor. 
Ele ar orienta gândirea și expresia teatrală . în 
direcții reale. Ele ar orienta spectatorii către 
centre reale de gîndire, diferențiata fi impor
tante flecare dintre ele.

VALENTIN SILVESTRU : Nu vedeți actual
mente nici un nucleu artistic generator de ase
menea posibilități î Vorbiți ca de o ipotecă ce 
ar greva asupra întregului cimp teatral...

DAN MICU : Cred câ. în general, întregul dmp 
teatral ar trebui reorganizat pe baza acestor 
opțiunL Sigur că există nuclee poaibile. nuclee 
virtuale, unele cu o experiență de voință, dar 
nu de acțiune. Există nuclee care au vrut să fie 
echipe, care au Încercat să fie echipe, oar pe 
care structura administrativă le-a făcut să «u- 
combe înainte de a «a fi putut exprima cu 
adevărat.

VALENTIN SILVESTRU ! Totuși, dacă mi 
gindesc la dumneavoastră — care «înteți aici, 
precum și la alți 30—40. de calibre diferite ca 
talent și capacftate de creație — dumneavoastră

rtsw resaonsahilițățile
tinerilor regizrri (I)

v-ați afirmat — poate cu dificultăți, poate nu 
pînă Ia capăt — In structura existent!. înseam- 
— X —X — 94a «K « aCTmirofnă că a existat o condiție care fie că a asigurat 
afirmarea si dezvoltarea, fie că s-au și stabilit 
afinități colective capabile sâ modeleze actori 
|i regizori.

ALEXANDRU TOCILFSCU î Dacă e vorha de 
condițiile In care lucrăm noi. apoi în primul 
rînd, senzația mea este că lucrăm puțin țață de 
capacitatea noastră fizică de lucru. Eu n-am 
mai lucrat nimic la teatrul din Pitești din luna 
mai 1976. pentru că întotdeauna a existat un 
anumit soi de motive, în Începerea unui 
spectacol. Toată lumea Imi spune ! „mai atai“, 
„să mai vedem". Cred că toate astea vin 
dintr-o slabă înțelegere a ceea ce de fapt do
rește publicul. Pentru că noi și ceilalți colegi 
ai noștri nu am prea făcut spectacole proaste, 
care n-au avut adeziunea publicului. Noi, gene
rația noastră și generațiile care trebuie educate 
în direcția dragostei pintru teatru, am putea 
gîndi și lucra bine colaborînd. ajutîndu-ne, dis
cutând. purtând discuții sincere, deschise perti
nente și calificate cu persoanele cu care sin
tem în contact cind facem un spectacol. Ar fi 
dintre cele mai importante deziderate ale noas
tre. Să dam idei, aă trasăm un drum regizoral 
pe care să-1 supunem apoi aprobării. Niciunul 
dintre noi nu are intenția de a colporta mici 
idei nesemnificative sau de a 
false oare nu au nici o valoare, 
știenți de marile răspunderi 
opera de formare și aficmare a 
tate, inițiați pe multiple planuri în 
noastră socialistă. Ceea ce am 
pină acum a fost tocmai un teatru foarte se
rios. nu unu] formal. Formalismul nu este apa
najul nostru.

IULIAN VIȘA : Ce înseamnă, pentru mine, 
condiția obiectivă a regizorului tinăr de azi ? 
Repartizat in teatru, tânărul regizor ia contact 
cu colectivul artistic alcătuit în majoritatea co
vârșitoare a cazurilor din actori rutinați, cu vas
tă experiență profesională. Raportul ce se clă
dește inevitabil Doate fi formulat astfel :

lipsa ..de experiență*1 — experiența copleși
toare.

ori * «
gândul proaspăt — rutină 
novator — rezistență la nou 

proces foarte asemănător perioadei încordate a 
trecerii de la marele mut. la filmul vorbitor, 
caracterizat prin scepticism, teamă, refuz cate
goric.

Teatrul „dotat" cu un regizor tînăr este bucu
ros ca acesta să lucreze cit mai puțin cu pu
tință la sediu, fiindcă el refuză continuu și alar
mant piesuțele insipide, distribuțiile forțate. 
Noroc că există și teatre care auzind de exis
tenta regizorului X șl știind că acesta va fa?* 
„o trasnaie nouă**, îl invită să monteze, în spe
ranța că spectacolul lui îi va aduce pe toți pen
tru cîteva clipe în atenția opiniei publice. Re- 
giznml tînăr lucrează asiduu, cere mult $1 multe,

a colporta mici 
acredita opinii 
Toți sintem con- 
ale teatrului in 

conștiinței înain- 
societatea 

realizat

t Aneonii și contradicții in relația 
regizor-actor

cerințele

• Școala românească de regie se bucură 
de un binemeritat prestigiu • Cred că 
există cu adevărat o generație de tineri 
regizori capabili să satisfacă
climatului cultural în care se găsește 
teatrul românesc • A colporta mici idei 
nesemnificative sau a acorda opinii false, 
fără valoare, nu poate fi idealul 
regizorului adevărat.

exla-

Ti. 
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a
UI >
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Revin la idee* dragă mie de a face o se- 
lectie. rxx Litre noi. pe criterii certe de valoare. 
Poate ajungem actfel p ia ceea ce m numește 
eoupi.

IULIAN VIȘA : Mai e ceva în ce privește 
condiția de creație : regizorii mai vîrstnid. afir
mați. au dreptul la spații de repetiții conforta
bile. ca ore ti durată a lucrului, la întregul 
■ pectacoL Tlnârul regizor e presat să termine 
la timpul cel mai scurt cu putință, negii] indu-i-se 
dreptul la avantajele maestrului- Neavind timpul 
necetar studiului, munm eu actorul și nici acea 
tolerantă de timp ce-ar trebui acordată celui ce 
inc! tatonează, ce încearcă Încă, șovăind a se 
exprima, regizorul aflat la Început de drum' 
este obligat să recurgă la soluții imediate și se 
sufocă in ele gonit de data prea apropiată a 
premierei.

Unii din dumneavoastră ați remarcat faptul 
că eu. de exemplu, am realizat spectacole ine
gale, citind ca reușite Tragedia fecioarei de la 
Sibiu și Slugă la doi stăpâni la Piatra Neamț 
In contrast cu altele, neîmplinite, ca Tineri că
sătoriți caută cameră sau Menajera la Sibiu. 
Primele două spectacole le-am gîndit multă 
vreme și am reușit să le impun, in timp ce cele
lalte citate mi g-au propus, la scurt timp dună 
e& de abia tefthinasem un ăfiecWbOl 1 Ttafpur 
insuficient de pregătire teoretică ti dă Uticrii 
practic a dus 1a rezultatele cunoscute, pe care 
nu le neg ; le explic.

Au existat piese (Gheorgbe Lazăr a Iul 
Iorga) care mi-au fost refuzate pe motivul că 
sint prea tinăr și se riscă realizarea unui spec
tacol modern care ar alunga lumea de la teatru.

DAN MICU î Alexa nu vrea să recunoască 
o evidență pe care o văd foarte bine. El însuși, 
de clnd a Început să facă regie de teatru, a 
Încercat — uneori a reușit, alteori nu a reușit — 
să adune sau să păstreze în jurul lui, în jurul 
credinței lui despre teatru, ’ 
grup de actori interesați 
idealul comun de gîndire 
Tg. Mureș, unde am fost 
cred că am ajuns în timp_ _____________ ____
real ecou pentru că erau făcute cu un colectiv 
de actori, cu o echipă în devenire, cu cafe aveam 
o experiență comună, construită în timp, o ex
periență ce-și pierde tristul apanaj de efemeri- 
tate și-și cîștigă unul fericit de permanentă.

ALEXA VISARION : Cu toate că forma ad
ministrativă era aceeași.

DAN MICU : Dar forma administrativă de la 
Tg. Mures acceptase să existe, să se exprime 
și să servească gîndul de expresivitate al echi
pei ce se formase înăuntrul ei. In momentul în' 
care am venit în București — și aici îi dau 
dreptate lui Tocilescu — Idealul și dorința mea 
î-au lovit de cursele pe caje instituțiile teatrale 
din București, interesate șî de bună credință

dealtfel, ml. le-au Intins' — si se lntlmplă să le 
întindă oricărui regizor. Am fost tentat cu nade 
deosebit de interesante și aveam dreptate să 
accept, pentru că Teatrul Giulești, unde am pus 
Fotbal, are un grup de actori tineri, și nu nu
mai tineri, foarte interesanți, foarte dornici să 
accepte oricare gînd creator nou. Paradoxal a 
fost că ne-am lntîlnit pe un text care nu a 
oferit nici pe departe prilejul unei reale îm
pliniri.

VALENTIN SILVESTRU : Ce înțelegeți prin 
expresia „ne-am întîlnit pe un text** ? Care este 
mecanismul care a determinat această întîlnire 
tocmai pe acest text ?

MARIUS ROBESCU s
piu ?

DAN MICU : Teatru] 
mi-a dat mînă liberă .. _ 
Intîi a propus colaborarea. După 
s-au propus un număr de texte, 
Fotbal era totuși cel mai interesant.

VALENTIN SILVESTRU î Aveați . 
de a refuza, de vreme ce vă îndoiați de text ? 
Sau nu aveați această posibilitate ?

DAN MICU : Dacă as fi avut mai mult cu
raj. da.

MARIUS ROBESCU t Aveați posibilitatea sl 
propuneți alt text ?

DAN MICU : In clipa aceea, nu.
VALENTIN SILVESTRU î Ajutați-ne să de

montăm mai în amănunțime mecanismul care vă 
duce pe dumneavoastră la — să zicem — reușite 
parțiale.

DAN MICU : La toate spectacolele mele de 
care imi amintesc cu tăcere, au fost texte care 
nu s-ar cuveni să existe în teatru. In ceea ce 
privește Paradisul de Horia Lovi nes cu la Not tara, 
aici s-a manifestat din partea mea o neînțele
gere a contextului în care piesa a foet scrisă și 
la care context ea se referea, și o necunoaștere 
a trupei cu care lucram. în momentul acela am 
oferit textului soluții formale.

MARIUS ROBESCU : Sint cel puțin două pro
bleme importante și concrete. Prima dintre ele, 
se referă la relația reglzor-actor. Știu că Dan 
Micu a avut neajunsuri cu actorii formați de 
alți regizori și într-o altă concepție teatrală — 
foarte stimabilă de altfel, glorioasă chiar, a lui 
Liviu Ciulei. Alexa crede că actorii pe care îi 
formează el acum vor fi utili pentru trel-pațru 
generații de regizori. Nu cred. Eu cred că fie
care generație de regizori trebuie să-și formeze 
actorii. Aici văd sensul concepției lui Dan Micu 
despre echipă. Va veni alt regizor, care va avea 
alte vederi și altfel de talent și vă va continua, 
desigur, dar va și schimba multe lucruri.

ALEXA VISARION : Nu-1 chiar așa. Un actor 
se formează pe o anumită structură, nu pe un 
tip de mijloace. Ion Caramitru va putea juca si 
în regia lui Liviu Ciulei, si în cea a lui Dan 
Micu. și în a unui regizor care e Încă student 
acum.

MARIUS ROBESCU : în privința lui Ca ram 1- 
tru sint de acord. Dar el e un actor de excepție. 
Nu cred că un regizor bun trebuie să colaboreze 
numai cu personalități, el poate conlucra și cu 
actori mai puțin formați dar care să-l exprime 
pe el. să-i convină, cum se zice.

IULIAN VIȘA : Realizările regizorului alnt 
string legate de actorii- pe care-i are 1a dispozi
ție : or, materialul nostru de lucru este ade
seori demult deprofesionalizat. Echipa actori
cească este o condiție fără de care îmi este tot 
mai greu să mă exprim coerent. La Sibiu am 
încercat a mi-o forma, dar totul e doar în fașă, ■ 
(fiindcă, ce păcat, spectacolele bune sînt obli
gat să le realizez aiurea), nu pot avea o conti
nuitate in cadrul embrionului de echipă sibiană.

MARIUS ROBESCU : Expusesem o primă pro
blemă care mi s-a părut Importantă și concretă. 
Cealaltă, tot atlt de importantă și concretă, mi 
s-a părut a fi relația complicată dintre regizor 
si repertoriu, capacitatea pe care o are regizo
rul de a-și influența alcătuirea repertoriului, de 
a interveni în fixarea listei de piese care ae 
numește repertoriu. Am impresia că cele mai 
multe dintre eșecurile regizorale s-au petrecut 
tocmai din pricină că artiștilor în cauză nu le 
convenea structural piesa respectivă.

S-a nimerit, pur si aim-

a propus colaborarea șl 
în alegerea distribuției, 

colaborare, 
dintre care

posibilitatea

ui' ....... .. .................................. ■ ■ ■■■ —

• Probleme reale și problem! 
imaginare ale programului 
personal

despre spectacol, un 
și apți să exprime 
și de expresie. La 
prima dată regizor, 
să fac spectacole de

Cântarea României

timp
Eternă țară, 
mereu vibrînd“

regența studenților tn manifestările

P
 culturale de nivel naponal era, plnâ 
nu de multă vreme, dominată de cel 
din București. CJaj-Napoca. lași. 
Timișoara si, eventual. Brașov. Festi
valurile naționale ale artei studen

țești în ultimele ediții au adua Ln prim-plan 
valori artistice din centre universitare aproape 
inexistente cu două decenii în urmă, ajungln- 
du-se în 1970 la o veritabilă desfășurare de forțe 
culturale studențești A scrie despre formațiile 
studențești din București, Iași sau Cluj-Napoca 
nu ar aduce noutăți in plus. Ele s-au impui 
deja în perimetrul cultural extra-studențesc. ca ’ 
valori de sine stătătoare, concurind de la egal 
la egal cu echipe profesioniste consacrate pe 
plan național. Plusul lor de forță provine din
tr-o abordare inedită a fenomenului artistic, 
abandonînd formulele prăfuite In favoarea 
unor experimente demne de luat in seamă.

La Craiova s-a înființat, cu ani ln urmă, o 
facultate de filologie. Craiova lui Al. Mace- 
donski, Ion Maiorescu Brâncuși, N. Titulescu, 
ion Tuculescu, Al. Balacl, Mihnea Gheorghiu. 
Facultatea a pornit Încet dar sigur șl ln scurt 
timp aici au apărut cadre didactice de presti
giu. Ba, mai mult, pe lîngă tomurile lor din 
librării, au început să apară cărțile discipolilor. 
A apărut Daniela Crăsnaxu, Dumitru Velea etc.

Vocația de artiști pe lîngă cea de profesori 
a-a conturat destul de repede. Cîteva formații 
artistice ale studenților Facultății de filologie 
din Craiova la edițiile F.N.A.S. din 1974 și 1978 
au devenit laureate. Anul festivalului național 
Cîntarea României readuce în atenția specta
torilor studenții acestei facultăți. în 1976 aceste 
formații au trecut prin cîteva locuri de seamă 
ale istoriei românilor. „Pe urmele eroilor*1 se 
Întitula o serie de spectacole dedicate aniver
sării Independenței României. Studenții de azi 
au etntat pe locurile războiului de Indepen
dență de Ia Calafat șl Vldin, s-au confruntat 
cu gestul artistic al țăranilor din străvechea 
Oltenie și cu muncitorii unul mare centru 
industrial contemporan. Cu un cor de <0 de 
fete (laureat ai F.N.A.S.), condus de profesorul 
Boris Chelaru, și cu un montaj literar intitulat 
Eternă țară — timp mereu vibrlnd (cu versuri 
ale studenților și cadrelor dldactice-poețl), stu
denții filologi au epuizat direcțiile din sud-ves- 
tul României de azi. Pe aceleași trasee cu cele

lmeiHată a unul ion Dolăneacu iau Maria 
C^obaan. veritabili interpret! de muzică popu
lară.

In festivalul national Cîntarea României, stu- 
dențu Facultății de filologie din Craiova au 
hotărî! sl participa ln faza județeană, ală
turi de formațiile tinerilor muncitori ți țărani 
Gestul ca atare comportă mal multe aemmfi- 
cațiL Legarea studenților de viață, de realită
țile contemporane, lntllmrea pe plan cultural cu 
cel ln mijlocul cărora vor lucra, nu poate să 
albi declt un efect stimulator. Creația stu
denților se v« confrunta cu cea a tinerilor din 
alte medii de viață. Vor concura La poezie Ion 
Gheorghișor, " “_ , . Ion Pope«cu, Mihai Măceș și
Liana Mar cu, iar la critică Constantin Barbu 
șl Ghiță Mariu*. între timp, cercurile științi
fice studențești vor include ln tematica lor de 
cercetare lucrări axate pe evoluția șl desfășu
rarea importantelor aniversări ale anului U77.

Mihai Rjw : 
.Cântarea României*

...Se pregăteau de spectacole, ie pregăteau 
de sesiune. I-am urmărit în două după-amiezi. 
Nu diferă cu nimic de tinerii oblșnuiți din 
zilele noastre. Doar examenele li pot face mal 
tăcuți șl-i pot lipsi de o arhicunoscută exube
ranță și volubilitate. Sesiunea era încă de
parte. Repetau La nesfirșlt pași de dana spre 
a Ie da ritmul șl geometria văzută undeva în- 
tr-o comună. Corul de fete se Împărțea între 
gînduri la cine știe ce poveste de dragoste și 
vocea hotărltă a dirijorului nemulțumit de o 
tonalitate.

Ce vor reprezenta spectacolele filologilor 
Festivalul național Cîntarea României î

două formații a cftlcat și o formație de dan
suri. Selectînd valori ale creației populare din 
cercetările de teren, grupul folcloric a repus 
in circulație texte și dansuri de o valoare 
incontestabilă. Gestul ca atare merită luat tn 
seamă, in contextul atîtor prelucrări după 
ureche a creației populare, ajunsă în unele 
cazuri ln fața unor veritabile mistificări în 
raport cu semnificația și forma inițială. O 
preluare cit de cit științifică, bazată pe cu
noașterea profundă a realităților folclorice, dă 
spectacolelor forță șl expresie. Cîntece dlntr-o 
veritabilă arhivă spirituală se reîntilnesc astfel 
cu omul contemporan prin intermediul acestor 
discipoli. Mioara Florescu, Georgeta Popa și 
Mihai Boduar se pot considera, fără gloria

ln 
Un 

plus de calitate, o profundă manifestare de pa
triotism și o serioasă pregătire pentru a de
veni nu numai profesori, ci și veritabili ani
matori culturali. De altfel, prezența studenților 
in acest prestigios festival poate aduna mal 
multe asemenea spectacole șl formații. Mulțl 
dintre studenții facultăților cu profil artistic 
din țară conduc și instruiesc formații de tineri 
muncitori, asigurind un plus de calitate.

Prezența studenților filologi din Craiova me
rită urmărită cu toată atenția. Resursele cultu
rale ale Cralovel se așează pe temeliile tradi
țiilor culturale românești, își așează ultima 
vîrstă a creației intr-un perimetru al marilor 
iz b în zi.

VALENTIN SILVESTRU s Discuția atinge ln 
acest punct o chestiune esențială pentru desti
nul teatrului și anume : dacă putem statua că 
intr-o mișcare teatrală există structuri închise, 
incomunicante și posibilități strict limitate de 
străpungere a acestor structuri ; dacă există a 
imposibilitate pentru un regizor de a lucra cu 
anumiți actori și o posibilitate relativ limitată 
de a lucra cu alți actori ; dacă există neputință 
funciară de a se lucra cu un tip de piese sau 
regia e deschisă tuturor tipurilor de lucrări tea
trale.

Nici tradiția teatrului românesc, nici expe
riența teatrului universal nu confirmă atari etâri 
de incomunicabilitate. După cum știți. Ion Sava 
a lucrat cu o trupă strălucită la Lași, a montat 
insă cu ea, nevoit, si piese derizorii. Ceea ce 
a izbutit la București cu Frumoasa din pădurea 
adormită de Rosso di San - ■ *
o experiență importantă în 
unor actori și a unei idei 
nu și ca afirmare a unei 
succes literar. Existențele 
dează pentru comunicabilităti 8i interferențe. 
Dumneavoastră ajungeți într-un teatru format 
să spunem, cu tradiții, dar la un moment dat, 
cîștigînd încrederea actorilor, ofcrindu-le o mo
dalitate novatoare de lucru, atrăgîndu-i pentru 
un gînd important și angajîndu-i într-un reper
toriu serios, ei merg cu dumneavoastră — și uite, 
așa se realizează Meșterul Manole sau Unchiul 
Vania la Naționalul clujean ori Năpasta la Giu
lești. Există trupe care au fost declarate multă 
vreme total afone, ca aceea de La Turda, iată 
însă că Aurel Manea a investit energie si talent 
în acel loc și a izbutit excelente spectacole, unul 
cu o comedie de Kataev. Cel dintîi examen al 
său, strălucit examen, l-a dat la Sibiu, nu la 
București. Există actori din țară care se inte
grează în trupele bucureștene și alții care după 
activități glorioase ln orașe mici vin de vege
tează aici anonimi pînă ies la pensie. Teatrul 
e veșnic context. în acest context asistăm în
deobște la reușite cind principalii factori de 
creație convin asupra unei idei însemnate de 
teatru. Pentru realizarea acestei idei e nevoie 
uneori de un regizor, alteori de un director. De 
pildă, directorul care l-a invitat pe Dan Micu 
la București a avut o idee excelentă. Nu se 
poate realiza nici la noi, nici aiurea, maximum 
de garanții în vederea reușitei. Nici nu știm 
dacă există posibilitatea unor garanții indubita
bile. Sint regizori importanți a căror viață și 
creație pledează tocmai pentru deschidere con
tinuă. generoasă față de posibilitățile de a în- 
riuri lumea prin teatru, care-și schimbă ei înșiși 
formulele si refuză închistarea, fie și într-un 
concept, altminteri atrăgător, cum ar fi echipa 
fixă. Evident, orice concepție estetică stabilă 
presupune accepții și refuzuri — în primul rînd, 
insă, cred eu. de principii creatoare, orientări 
ideologice și estetice, un crez artistic ferm du
când nu la înțepeniri și separări, ci la multipli
carea continuă a confluențelor.

Formulînd asemenea opinii, pe care vfi rog 
să le luați, dacă socotiți că e cazul, in discuție, 
trec totuși, binișor, la întrebarea următoare. Ea 
se referă la noțiunea interesantă și plină de 
miez — programul personal al creatorului. Atita 
vreme cit regizorul are posibilitatea de a lucra 
nu numai pe o scenă, putînd fi deci, temporar, 
cooptat și în alte colective, programul acesta 
personal înseamnă o sumă de responsabilități re
ciproce. Ce înțelegeți dumneavoastră prin pro
gram personal ? Uneori ne lăsați impresia, nouă, 
color care vă studiem activitatea, că abdicați de 
la acest program personal, că l-ați suspendat 
sau că exigentele care-1 determinaseră nu mai 
funcționează. Ați lansat autori români, ați lan
sat piese în premieră absolută ? Ați impus 
consecventă, fără abdicări, o modalitate nouă 
a face teatru ?

Secondo a însemnat 
ce privește lansarea 
de transpunere, dar 
piese, n-a fost un 
dumneavoastră ple-

cu 
de

Ilie nfotora

Masă rotundă organizată 
de Marius Robescu 

și Valentin Silvestru
(într-un număr viitor, continuarea discuției ... 

problema raporturilor regizorilor cu autorii dra
matici și in cea cu actorii-creatori și actorii- 
funcționari).
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VIRGIL CARIANOPOL
Dorobanțul gornist
Sunînd atacul, el, gornistul 
Prin goarna lui parcâ vorbea, 
Parcâ-ndemna pe fiecare, 
Pe orice ins ce se batea,

Cei care-l auzeau mai aprigi. 
Mai fără teama s-avintau. 
cu cintu-acesta dorobanții 
Mai cu putere se bateau.

Dar a venit din zâri o schijâ, 
Pe cind cinta mai avintat. 
L-a doborit, dar cintul încâ 
Suna, suna neîncetat

Cind l-au gâsit stringea In brațe 
Râcitul corn, nici nu gemea. 
Era prezent pentru lumina 
Dar pentru el nu mai era.

Unde plecase ? Nu departe. 
Suise-n iureșul furtunii 
Sâ sune lupta pentru viațâ 
Din cornul strălucit al lunii.

B
DUMITRU BĂLĂEȚ
Lumină
In snopii cu spicul înțelesului copt va înflori 

o altă lumină, 
nouă va fi raza, nouă orbita gindului 

gravitind spre adincuri 
unde in somn cu pleoapele străvezii

se odihnește cuvinlul 
și trec cețuri luminoase in.jurul lui, baletul 

de umbre 
al inserărilor pe zăpezi ; neliniștea clipei 

curgind in destin 
ca o lacrimă la chemarea stelei ; mai jos 

somnul 
in deriva luminii ca-ntr*o voință de fluviu 

ocrotitor 
plutirii de lebede la adierea trestiei ginditoare. 
Și cind cîmpiile vor fi cuprinse din nou de 

clinchetul sevelor, 
un nor de argint va suna deșteptarea sub 

țesătură de fulgere j 
din adincul visului voi veni să-mi aduc aminte 

de mine, 
sâ văd turmele și cîntecele plaiului odrâsiînd, 
clâtinâtoarea uimire a frunzelor; asupra 

freamătului 
voi stărui îndelung și mireasma cuvintelor 
in nervuri cărnoase de floare.

3
ION MĂRGINEANU
Portretul 
poporului meu 
sub talpa singelui mănos 
flacăra-n semințe se divide 
numai unirea cu sufletul lui 
gura florilor deschide „ 

foșnesc prin os cărunte bătălii 
și-orgoiiul sevei de goruni 
numai unirea cu inima lui 
țesut-a peste cimp cununi

curata casă e oglinda 
in care numele e nuntă 
numai unirea cu visele lui 
trecerea vremii o infruntă

sub talpa crezului de țară 
cenușa se divide-n dor 
cu el se scrie harnic chipul 
acestui minunat popor

VIOREL SĂNPETREAN
Flamură vie
Tălmăcit este graiul
Aplecat către lume, de roade prea plin. 
Amiaza izbinzii e vara cea dară,
Metalice vești rămin mute in noapte, 
Și urcă-n ghirlande in grădina solară.

O, dulcele semn
Ca a flamură vie în setea de sare. 
Metalice vești rămin mute in noapte. 
In cumpăna lumii trezești murmurară, 
Pe vârfuri de valuri, corabie de șoapte.

FILE CE ISTORIC FILE DE EPOPEE

îl unul de catifea
O metaforă dramatică la 187 7

O casă dărăpănată in mijlocul vis
colului. Lingă ea un șopron, dără
pănat și el. in care stau închiși vrea 
douăzeci de prizonieri turci. între 
casă și șopron — un tun și Lada lui 
de muniții- Căpitanul dă ocol — za
darnic — in jurul ciudatei așezări 
in căutarea unui drum.
în casa rău apărată de ușa ți feres
trele stricate, Volintirul scrie ceva 
pe genunchi. Roșiorul iți curdjd 
arma. într-un colț — o bătrină ui
tată de ani.

VOLINTIRUL : „Ziua a patra... Ieri am termi
nat piinea... Noaptea a mai nins..." 

ROȘIORUL : Lasă-i dracului de pomelnic I 
VOLINTIRUL : (imperturbabil) „Au murit doi 

prizonieri... Tunul e în bună stare...- Astea-a 
cuvintele trebuitoare pe cind n-oca mai f~- 

ROȘIORUL : Cind n-ocn mai fi nu ne nu-, e We- 
buitor nimic.

VOLINTIRUL : Nu nouă... Să știe țara ci ne-am 
rătăcit, c-am tras după noi prin cele zăpezi 
un tun, ci nu l-am dat turcului, c-am luat 
douăzeci de prinși.

ROȘIORUL: Și că ni-e foame 1
VOLINTIRUL: Și ei m-e foame. E acria toL^ 

Cei doi prizonier! au murit înghețați ?
ROȘIORUL: înghețau, cum o si murim si noi— 
VOLINTIRUL: (scrie) «Prinșii au murit Înghe

țați0.
ROȘIORUL: Mai acrie: cum o să murim si noi _ 

Băbuțo, nu mai ai pe undeva vreun fir de 
mălai, o coajă de ceapă, un cartof degerat, 
orice...? (a intrat Căpitanul).

CĂPITANUL: Las-o-n pace 1 Știi că n-are_. Bă
buțo. caută de-ți amintește cite poete sint 
pină la Plevna, pe unde vine adică... încolo 
sau Încolo... Și locului ăsta cum ii spune ?...

BATRÎNA: Nu-i spune nici cum. E o casă, nu-l 
un loc... Iar Plevna... Feciorul meu, demult, 
Hristo îl chema, a fost răstignit la Plevna in 
Vinerea Mare.r Haiduc. L-au batjocorit zi- 
cindu-i sâ învie...

ROȘIORUL: Iar începe...
BATRÎNA: Pe Mirko l-au dus în robie de Ia 

doi ani... Todor a trecut la credința lor și s-a 
chemat Selim. A căzut Ia Beograd, tot de 
mult... Numai eu am rămas. Mi-o fi murit 
moartea, așa cred...

CĂPITANUL: Dar locul ăsta trebuie să aibă un 
nume... Un nume ! Uite harta asta 1

BATRÎNA: N-are, nepoate... Sau 11 are pe al 
meu... Dar numele meu l-am uitat, fi tin 
minte doar pe Hristo, Mirko și Todor... Hristo 
era cel mai frumos...

VOLINTIRUL: Bătrina a vorbit ieri despre niște 
lucruri și oameni de mai bine de o sută de 
ani... Le-am notat pe toate.

CĂPITANUL: De notat ne arde nouă !... Harta 
nu-i bună la nimic 1 De jiu? împrejur zăpadă 
și dealuri iar aici o babă nebună care nu știe 
nici unde locuiește... (agitație in șopron) Si
gur, așteaptă masa. Strigă-le, roșiorule că azi 
nu se mănincă... Nici noi n-am luat in gură 
dedt zăpadă... Și zăpada, se știe, nu-ngrașă 
deloc. Băbuțo, poate, totuși iți amintești... 
(Roșiorul a ieșit).

BATRÎNA: îmi amintesc tot... Și de Hristo. si 
de Mirko și de Todor... Parc-a fost ieri... Dar 
poate chiar ieri a fost... Hristo era frumos 
ca Mintuitorul...

C APT ANUL: Volin tirule, a-o luăm de la ca
păt... Adu-ți pomelnicul mai la lumină-. Cind 
s-a lăsat ceața noi eram aia. Cu trei tunuri. 
In stingă era bateria sergentului Zăgan. in 
dreapta a căpitanului L^mbru... Au năvălit 
ttWă.? 5» tunai tunai ista era Înhămat.. Cad 
r-au speriat a« hiai-a la fugă-. No* am 
rămas să luptăm eu liftele păginc— Vex dacă 
și-n pomelnicul tiu e așa...

VOLINTIRUL- Aja-i...
CĂPITANUL: încep să-mi pierd mințile... Re 

zice că de foame poți să-ți pierzi mințile  _ 
Cit a durat măcelul ? Preț de un eaai. da 
două ?

VOLINTIRUL: Un cms .
C AP IT ANUL: Apoi, noi ăștia trei eare-am rimai 

am pornit pe urmele roților— Ceata nu «e 
ridicase—

VOLINTIRUL: Si nu i-a ridicat toată noezj<ea_ 
CĂPITANUL: La cui am dat de tun și de caii 

sfirteeati de lupi— Ne-am Înhămat in 
cailor—

VOLINTIRUL: ^Clpeeîrele. eh:njti> ens f»: 
de ainge*. Asa am ama p a*a cn_ 

CĂPITANUL: Apoi La mie ne-aa «rt turefi— 
Am pua tunul in bătaie al— Slavă
domnului că n-a faat nevoie aă tragem Si 
e: erau rătăcrp pr.r. reala d-r lăutei.
S-au predat . (MriW e* mraa m Mrtâ) Si 
ur.de slates» acum ? In weiele lor. ba «patrie 
aior nostn ? Cxb® ne va găs ir. postește® 
asta ? Moartea, da. de asta aint agvr _ Dar 
eu nu vreau să mor

VOLINTIRUL: Nva m_
CĂPITANUL: Ai xtj p asta ?
VOLINTIRUL: Nx Aid scttj suma: re ni ae 

in ti mp 11 nu ai al’ele— Adică ee dnde«e nu 
la ee vitei— Vreau aă vi întreb eeva_

CĂPITANUL : întreabă, bai. Întreabă. Chiar 
dara nu ac cade—

VOLINTIRUL: Deepre tunul nostru— 
CĂPITANUL: Ce e cu ei ’ E tins, strălucește.

e arma noastră eea mai de temut. Cu ua 
tun ești invmgător te luptă—

VOLINTIRUL: Știu, domnule căpitan— Dar de 
ce r.u ne lăut: să ne apreciem d* ei ? •

CĂPITANUL: Pentru că nu ȘCți să-I mlnulțL

valentin muntean»
Iar lada cu obuze poate lua foc oriclnd. SI 
atunci... '

VOLINTIRUL: Dar dară lada asta... e goală ? 
CÂPITANUL: Cum ? Volintir cum poți vorbi așa 

căpitanului tău ? Treci In post !
VOLINTIRUL: Am Înțeles, domnule căpitan... 

(iese).
CĂPITANUL: Ei, drăcia dracului I Cine i-a mai 

lăsat la rezbel și pe mucoșii ăștia !? (ușa, ro
sier). Ei, roșior ce se aude eu prinșii ?

ROȘIORUL: Ca și cu noi. Li-e foame... 
CĂPITANUL: Numai la mincare țl-e gindul...

Dacă era după alde tine rămineai acasă la 
mămăligă și mai stăteam o mie de ani sub 
turci... Ce minte o fi aia care are-n. ea numai 
gindul mincării ?

ROȘIORUL: Minte proastă de țărân... L-ați pe
depsit pe volintir ?

CĂPITANUL: Pentru același lucru de care te-am 
iertat pe tine. Tot la mincare il ducea 
mintea...

ROȘIORUL: Vedeți ? $i doar el • băiat cu 
școală...

CÂPITANUL: Tocmai de aia l-am pedepsit... 
Inspecția armelor ! La să-ți văd pușca...

ROȘIORUL: Am Înțeles, să trăițl...(prezintă arma] 
CĂPITANUL: Mda... Asta ce-j ?
ROȘIORUL: O pată- 
CAPITANUL: De rugină...
ROȘIORUL: De singe, domnu* căpitan.- Mal 

trece prin bandaj și... Vedeți, s-a dus...
CĂPITANUL: Bine— Unde ai făcut instrucția ?

ROȘIORUL: La Ploiești, la domnul căpitan Zl- 
ghaocu.

CĂPITANUL: Bine- Veri de foc_
ROȘIORUL: Nu mai avem lemne, domn* că

pitan—
CÂPITANUL: Bine— Turcii și-eu Îngropat 

morții ?
ROȘIORUL: încă de duninea^... Le-au apus 

ceva pe limba lor apoi au acoperit groapa 
mai mult cu zăpadă dedt cu pămlnt. Erau 
tineri ai dracului... Dumnezeul lor si-i o- 
dihneasci__ Dar cu bătrina ce-i ? Domn' că
pitan. a murit bâtrina L ..

BÂTRlNA : Nu ți-am spui că mie mi-a murit 
moariea ?__  Mi-a o ghicitoare că o
aă trăiesc atit dt vor fi turcii stâpini pe pă- 
mlntul meu. Și turcii o să fie veșnic stăpini.

ROȘIORUL: (ride) Auriți-a. domn* căpitani.. 
Băbuțo. păi nu mai sint.. Noi dntem români, 
de peste Dunăre dacă știi undc-i Dunărea...

BATRÎNA: Nu știu, nepoate— Hristo știa... 
Mi-a povestit odată. .. De mult__

ROȘIORUL: Păi. no: băbuțo. te-am scăzut d® 
turci. Uite-i afară, legad unul de altul.

CĂPITANUL: Las-o... Mai tane-ai găsi niște 
lemne...

ROȘIORUL: Lemne-neam. dora'căpitan... Doar 
dacă desfacem paiele de pe acoperiș... Dar 
rămlne băbuța fără adăpost— Văd că de 
foame mai trăiește încă o sută de ani. dar 

fără acoperiș nu știu... A și mai e lada de 
obuze... N umai bună de foc. ..

CĂPITANUL: (ars) Lada de obuze ? Cum în
drăznești, soldat ?. .

ROȘIORUL: Mă gindeam că. poate, e goală și 
că ne amăgiți așa, ca să nu ne fie frică— 

VOLINTIRUL: (intră speriat) Domnu' căpitan 1 
Turcii 1 Vin turcii I Din vîrful dealului am 
văzut apropfindu-se un pilc întreg, călări 1 

CÂPITANUL: La tun 1 La tun 1 (ușă trintită, 
pași prin zăpada înghețată) Tunul in poziție 
de luptă I (agitație la prizonieri) Au simțit 
că le vin neamurile__ Baionetele la arme.. 1

VOLINTIRUL: Domn* căpitan, sintem numai 
trei...

CĂPITANUL: Ba douăzeci și unu... Socotește 
singur... „Românul are șapte vieți in piep- 
tu-i de aramă", adaugă și tunul și-o să vezi 
că s în tem de două ori cit ei... Baionetele la 
arm I

(tensiune, apoi liniște)
ROȘIORUL: Au apărut pe creastă... Au cai o- 

dihniți.
VOLINTIRUL: Pușca nu bate pină la ei... 
CĂPITANUL: îi lăsăm să se apropie. 
VOLINTIRUL: Dar tunul bate...
CĂPITANUL: Am spus: ii lăsăm al se apropie.. 

Ce scrii acolo ?
VOLINTIRUL: Că-i lăsăm să se apropie........ Sint

mulți în vîrful dealului... Caii joacă nerăb
dători In zăpada adîncă... Poate nu-s o sută 
da-s mulți. De ce nu ne atacă ?...“ Domnu’ 
căpitan, de ce nu ne-atacă ?

CĂPITANUL: I-o fi speriat tunul... Uite că vine 
unul cu o năframă albă...

ROȘIORUL : Un sol... (murmure la prizonieri) 
Gura 1 Dacă scoate unul vreo vorbă către 
sol il Împușc. Tălmăcește Hussein, ce-am 
poruncit I..

VOLINTIRUL: „Se apropie un sol“. O, de-ar fi 
un sol de pace 1

ROȘIORUL: Pace cu cotropitorii ? Mai bine 
moartea I Eu trag In el. domn* căpitan...

CĂPITANUL: Nu. e sol... Toți domnitorii noștri 
i-au primit bine pe soli.

ROȘIORUL: Vreți să-1 și ospătăm ! Cu zăpadă I 
După legea mea, mai bine cu pămînt.

TURCUL: (a ajuns): Bună ziua... Sint Ibrahim, 
ienicer, trimis al luminatului Amza, coman
dantul și stăpinul meu...

ROȘIORUL: Descaleci, ienicerule ! Te afli ig 
fața unui căpitan din armata română...

TURCUL: Descalec... Doar că armata română Și 
toți căpitanii ei mai au puține zile de trăit. 
Mă închin deci in fața unui mort. Fle-ți ță
ri na ușoară, parcă așa se apune la voi...

CĂPITANUL: Dacă ai venit pentru prohod poți 
să faci calea Întoarsă. După ce vom spulbera 
stolul vostru vom ști să ne bocim morții și 
singuri...

TURCUL: Luminatul Amza, viteaz Intre viteji, 
soare al Burgasulul, iubit de Allah,'preamă
rit de oștenii săi...

CĂPITANUL: Mal scurt, ienicerul®...
TURCUL : Vă cere luminatul Amza să predați de- 

indată și fără vărsare de singe tunul vostru, 
armele voastre și prizonierii... Iar voi...

CĂPITANUL: (ooios) la uitc-1 că «e-ngrijeac |i 
de soarta noastră. Ce e cu noi ?

TURCUL: Voi puteți pleca in cele patru vlnturi 
căci de nu vă vor ucide alți ieniceri sau spa
hii vă vor purta de grijă lupii 1

ROȘIORUL: Eu 11 împușc, domnule căpitan...
TURCUL: Moartea mea nu vă scapă de a voas

tră. Slnteți numai trei...
CĂPITANUL: Și un tun. Deși ni l-ai cerut, 1-al 

uitat__  ♦
TURCUL: Slăvi tul Amza așteaptă răspuns într-o 

jumătate de ceas... Și răspunsul să fie ăsta : 
lăsați totul aici și porniți înspre pădure... 
Vâ lua ți cu voi numai viețile pe care milos
tivul Amza vi le lasă...

CĂPITANUL: Spune-i. ienicerule. lui Amza... 
Sau nu, nu-i spune nimic. Vom cumpăni și 
veți avea răspunsul la timpul potrivit.

TURCUL: Prea bine.. Vă doresc glnduri bune. .. 
CĂPITANUL: Stai o clipă, ienicerule... Tu ești 

turc ?
TURCUL: Turc.
CĂPITANUL: Și de unde |tli așa de bine ro

mânește ’ Af avut vreo slujbă prin princi
pate ? Atunci Înseamnă că ne cunoști bine

pe noi românii și i-ai putea da atiplnulul 
' tău un sfat...

TURCUL: N-am trecut Dunărea niciodată. 
CĂPITANUL: Atunci ?
TURCUL : Nu știu... Cînd am auzit întîi vorbin- 

du-se românește am înțeles tot și m-am trezit 
vorbind și eu o limbă care nici nu știam 
că există...

VOLINTIRUL: E român, domnule căpitan I 
TURCUL: Sint turc.
CĂPITANUL: Ba ești român... Furat de copil 

de la noi și dus în oastea secătuită... 
TURCUL: Sint turc...
VOLINTIRUL: Omule, ești român... Vorbești 

ca oamenii de lingă București...
TURCUL: Sînt turc.. . Alah să vă lumineze gîn- 

durile...
(în șopron animație potolită de cite un MA ! 
al Roșiorului. Căpitanul curăță tunul. Roșio
rul aruncă zăpada din jurul lui. Volintirul 
scrie sprijinit de șopron.)

VOLINTIRUL: „Și turcul venit cu solia era ro
mân de-al nostru trecut de copil la credința 
pagină. Dumnezeu să-l Ierte că nu gtie ce 
face“...

ROȘIORUL: Iar acrii î
VOLINTIRUL: „Și e tot mal frig. în jumătatea 

asta de ceas cit ne-a rămas de trăit, a zis 
domnu* căpitan să intrăm pe rind In coliba 
fără foc a bulgăroaicei. Să putem luptau. „Și, 
dragi părinți, să-mi iertați moartea timpu
rie, dar sint lucruri pentru care merită să 
mori. Neatîrnarea țării merită.. . Cînd scriu 
ȚAR A degetele înghețate se dezmorțesc. .. 
Țară... Țară. ..“ (căpitanul ocolește din nou 
mica așezare)

ROȘIORUL: Mal lasă scrisul, volintirule, șl du-te 
de te-ncălzește... Da-ntîi ascultă aici... Tu 
Xhiar crezi că tunul ăsta are ghiulele ? Da 
ce-a lăcătuit domn' căpitan lada aia de parcă 
ar ține in ea tezaurul țării, nu ghiulele ?... Și 
pe țaavă s-o fi aflînd vreo una ? Hm. ce 
zici ? Eu sint roșior, nu mă pricep la tunuri, 
tu ca volintir care nu te pricepi Ia nimic, 
poate știi. . . Sau ai amuțit de frică ?

VOLINTIRUL: Nu știu. . . Numai domn’ căpi
tan. . . Da nu-l în.tr<*ba. . . Bine că trăim. .. 
„Dragi părinți, spuneți tuturor să fie foart® 
fericiți în primul rind pentru că trăiesc0...

ROȘIORUL: Ai căpiat, Volintirule I Lasă scrisul 
șl du-te la căldură I

CĂPITANUL: (a apărut) Du-te volintirule... 
ROȘIORUL: Să trăiți, dom’ căpitan. Căprăria de 

roșiori e gata de război...
CĂPITANUL: Bine, roșiorule... Du-te și tu la 

căldură... Mai avem puțin pină începe...
ROȘIORUL: Să trăițl; pe mine căldura mă mo

leșește, Îmi dă somn...
VOLINTIRUL: Și pe mine. Spuneați că mal 

avem puțin, . .
CĂPITANUL': Ciți ani al, volintirule?...
VOLINTIRUL: în acte 18...
CĂPITANUL: Nu te-am întrebat niciodată dacă 

mai ai frați, surori...
VOLINTIRUL: Nici nu era cînd. domnule că

pitan. .. Sînt singur la părinți...
CĂPITANUL: Bine. .. și-acum să hotărlm... 
ROȘIORUL: Ce să hotărim ?...
CÂPITANUL: Ce ne-au propus turcii... Mal 

avem cîteva minute. Deoblcei nu cer păre
rea trupei dar acum... Adică rămînem să 
luptăm sau. . .

ROȘIORUL: Domnule căpitan, eu credeam că 
hotărirea ați luat-o de cum a venit solul...

VOLINTIRUL : Iar eu credeam că mal demult.- 
De la 9 mai. . .

CĂPITANUL: Și nu eu. Ci România. Vi mul
țumesc. ..

ROȘIORUL: Hei. prizonieri... Ascultă comanda 
la mine ! Dacă s-o întimpla s-o mierlesc să 
mă îngropați ca lumea... Cel puțin un me
tru jumătate sub pămînt nu In zăpadă. 5 
ordin ! Tălmăcește, Hussein ?...

CĂPITANUL: A venit momentul. .. Roșior, aleg® 
un prizonier și adu-1 aici...

ROȘIORUL: Am înțeles... 
CĂPITANUL : Leagă-1...
ROȘIORUL: Să trăiți, e legat... 
CÂPITANUL : Leagă-1 de tun.,. 
VOLINTIRUL: Domnule căpitan... 
CAPITAN: Ordin, am spus. .. 
VOLINTIRUL : Da, domnule căpitan... 

(De departe, împușcături).
VOLINTIRUL: De ce nu «tact I Ce vâd ? Iar 

vine soiul ăla spurcat ? Ce mai vrea ? De ce 
nu atacă ? Să atace ! Vreau sfi atace 1 Vreau 
■â atace ! E dreptul meu «& mor lup tind I 
(solul a ajuns Ungă tun)

CÂPITANUL: Co mai vrei. Ibrahim ?... '
TURCUL: Pace.
CĂPITANUL: N-o primim. Ne-ați dat acea ju

mătate de ceas. A trecut. Alta nu ne mai 
trebuie... Avem cu ce lupta.

TURCUL: Pace am zis... O ștafetă a vizirului 
Osman l-a înștiințat acum pe marele șl lu
minatul Amza că garnizoana noastră s-a pre
dat azi dimineață. Noi, ca și voi, eram un 
pilc rătăcit în viscol și noapte. . . Ordinul 
cună răspicat: să ne încredințăm armatelor 
române, ruse și voluntarilor bulgari...

ROȘIORUL: Nu e un șiretlic ?
TURCUL: AJah mi-e martor...
ROȘIORUL; Spune Dumnezeu șl-atund te cred, 

românul dracului !
CĂPITANUL; Și de ce n-a venit Amza Însuși ? 
TURCUL: La auzul veștii măritul Amza șl-a luat 

viața... El și doi ofițeri. Am rămas 32... Iată 
sabia mea.
Turcii coboară panta aruncindu-șl armele 
Intr-un maldar lingă tun. Roșiorul H stringe 
apoi într-o parte).

CĂPITANUL: Facem convoiul... Tunul în față... 
Prizonierii după el... Ibrahim, ieși dintre 
prizonieri... N-auzi ?

TURCUL: Nu domnule căpitan... Eu sînt pri
zonier turc.

VOLINTIRUL: Rămîi cu bine, băbuțo.,. Ei. 
vezi, ai trăit-o și pe asta ! Ești scăpată de 
turci... Hei. băbuțo I Domnule căpitan, e 
rece 1 A murit...

CĂPITANUL : Roșior, ține cheia de la lada cu 
muniții și aruncă pietroaiele din ea... Con
voi, alinierea... în urma tunului, înainte 
marș 1 (Și convoiul se pune în mișcare).

Pelicanul

film
Serenadă1 
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Teatrul Iul Strindberg este structu
rat, după cum se știe, in jurul unor 
teme — pe cit de puține ca număr, pe 
atit de profunde, pregnante : mă gîn- 
desc la obsesia neînțelegerii dintre 
membrii cuplului conjugal, la cea a 
raportului dintre’ stăpin și servitor și, 
în fine, la copilul-victimă al irespon
sabilității părinților săi. Nu e de mi
rare deci, că toate acestea, apar și în 
Pelicanul, text montat de curînd pe 
scena teatrului Bulandra.

Ce-ar aduce în plus această piesă 
față de altele — din dramaturgia lui 
Strindberg ? Sau prin ce ne-ar aminti 
ea capodoperele literaturii dramatice 
universale ? Prin mai multe aspecte, 
demne de semnalat. Mă gîndesc, în 
primul rind, La faptul că (la fel ca la 
Cehov) cei patru eroi principali ai 
textului, nu pot începe o viață nouă. 
Deoarece trecutul lor stă sub semnul 
culpei, sub zodia neimplinirii și-a pe
simismului ; fiecare din cei trei mem
bri ai familiei este marcat de mon
struozitatea mamei ; complexat și 
dezabuzat datorită egoismului ei. Ori 
o viață nouă nu se poate începe fără 
o energie supranaturală. De aceea, 
mi-aș permite să fac un calambur, 
afirmind că singura viață nouă la care 
au acces cei trei membri ai familiei 
este moartea : copiii nu se împotrivesc 
focului care-a cuprins casa, iar mama 
lor împlinește în final, acel gînd care 
o urmărea de la începutul piesei : 
sinuciderea.

Apoi, fiindcă tot am pornit pe panta 
comparațiilor, vreau să semnalez ase
mănarea dintre piesa lui Strindberg și 
Hamlet. Ca și în capodopera shakes- 
peareană, Tatăl, deși absent din piesă, 

k________________

domină acțiunea precum stafia bitrt- 
nului Rege, dezvăluind — prin scri
soarea lăsată după moartea sa. fiului 
— adevărul despre văduvă și ginerele 
ei. Sint deci, alături de atuunle carac
teristice teatrului lui Strindberi (son
darea atentă și abili a Subconștien
tului. conflictul excelent construit — 
între sexe și intre generații, psihologia 
complexă a eroilor)’motive Ln plus ae 
justificare a opțiunii repertoriale a 
teatrului Bulandra (care a mai jucat, 
cu cîțiva ani în urmi și Dansul nar- 
ții).

Spectacolul Insă are destule momen
te derutante ; acestea se datorează de
sigur, regizorului Ion Taub (care con
feră o doză de artificialitate relațiilor 
dintre eroi), dar și unor huni actori 
ai teatrului — Ileana Pred eseu și Em
merich Schaffer, supralicitind echivo
cul psihanalist al raporturilor dintre 
soacră și ginere. Textul sugerează a- 
ceste raporturi în mod discret ; acto
rii însă, accentuindu-Ie. cad deseori in 
primejdia jocului comentat, ostentativ, 
excesiv explicat.

E adevărat însă că balanța specta
colului se mai echilibrează prin jocul 
celor doi proaspeți angajați ai teatru
lui (tinerii actori Petre Lupu și Lu
minița Gheorghiu), remarcați ln ulti
mii ani pe scenele din Sibiu și Boto
șani, remarcabili — de asemenea — 
acum în rolurile celor doi frați. Sec
vența refuzului terciului de cereale, 
ori tabloul final al incendiului (reali
zate și din punct de vedere regizoral) 
ne-au făcut să Intimpinăm parțial fa
vorabil acea seară Strindberg.

Bogdan Ulmu

S-a vorbit îndeajuns de drastic des
pre filmul lui Carol Corfanta, al sce
naristului Tudor Popeacu și al tuturor 
celorlalți (mai ales al celorlalți !), ca 
să mai fi rămas argumente pentru încă 
a pledoarie a acuzării ; și totuși mi 
s-a părut că. mai mult decit alte pre
miere din ultima vreme, filmul are o 
logică a Iui : sentimentalâ-sentimenta- 
lă, subțirică-subț irică, dar logică.* Am 
avut astfel, la sfirșit, impresia că am 
văzut o operetă și. pentru cei care 
agreează genul, intenția are logica ei. 
Zic aperctă deși se cintâ mai puțin 
dedt ln operete și din cu totul alte 
motive. Spre dezamăgirea noastră, nid 
operetă nu ■ rămas însă acest carna
val al cunoscuților și răsfățaților noș
tri actori de comedie, străduindu-se 
mereu, șl nu înțelegem de ce, să ne 
aducă cu picioarele pe pămînt. E cau
za pentru care filmul nu e plauzibil 
nid ca film, ca o lume aparte care 
trăiește după criteriile ei, nici com
parat cu realitatea.

S-a Impămintenit ideea că avem ac
tori de comedie deosebit de buni, dar 
comedia, iată, nu e pe măsura lor... 
Și cu adevărat actorii sînt sclipitori, 
dar nu toți împreună, în distribuții șoc 
din punct de vedere al afișului, însă 
absolut de neînțeles cînd ne gindim la 
unitatea de concepție. Serenada lui 
Carol Corfanta ne angajează cînd cu 
un realism lacrimogen, cînd cu o sce
nă de comedie bufă ; dăm cînd de 
Puiu Călinescu, — personaj de dese
ne animate —, cînd de jocul tandru,

cald, al Ilenei Stana Ion eseu. Giga Bu
cătarii și Toma Caragiu, «intern co
pleșiți de umorul vulcanic al Dragii 
Olteanu, dar sărim repede la o co
medie fle moravuri despre meseriașii 
reuniți, hop și Dem Rădulescu fugă
rit de o mașini sub privirile unei fi
gurații care stă ca intr-un tablou vi
vant. aliniată cu sfoara de regizorul 
secund, categoric inaptă sâ aibă vreo 
inițiativă^. Ei. va spune cineva, așa 
e viațs ! Ne lovim ln viață de tot fe
lul de situații și oameni Da. dar fil
mul nu e așa I Adică n-ar trebui să 
fie. Personajele unui film a-ar cuveni 
să fie, la a ultimă analiză, din aceeași 
familie ; funcționează la orice artist 
un criteriu unic de „distribuție", dar 
nu din lipsă de imaginație, ci tocmai 
pentru câ imaginația fără scop nu ■ 
artă.

Un actor, mai ales unul de come
die. e o individualitate mult prea bine 
definită pentru a se potrivi oriunde și 
cu oricine, aproape imposibil de con
vins sâ facă altceva decit ce știe. La 
primul său lung-metraj Carol Corfan- 
ta a regizat □ adevărată paradă ln 
care trec la rampă, ca să le fie admi
rat sclipidul. personaje din treejte 
sau viitoare comedii Așa se face că 
am avut prilejul sâ asistăm la ..exe
cuția" unui regizor și a unui film : 
fiecare în parte a fost tras de ..re
chinii comediei" spre cele patru punc
te cardinale.

N. M

Multă vreme programul II a însemnat 
o reluare • emisiunilor de pe progra
mul I: uneori cu rost, alteori fără. Iată 
insă că de o vreme programul II ]și 
dob în dește o personalitate tot mai clar 
conturată făcind, de ce să n-o spunem, 
concurență „periculoasă" emisiunilor 
difuzate pe canalul principal.

O selecție de scurt-metraj realizate 
de studioul „Al. Sahia", (filme pe care 
le-am pierdut la difuzarea pe marele 
ecran) grupate într-o veritabilă anto
logie a documentarulut românesc ne-au 
determinat aă gindim ln termeni eJo- 
gloși activitatea excepțională a ope
ratorilor și regizorilor de la studioul 
Sahia a căror îndelungată experiență 
ar fi, poate, de real folos și unor emi
siuni curente ale televiziunii : repor
taje de actualitate șl filme pe teme 
istorice care ar avea de dștigat, cre
dem. In ceea ce privește densitatea 
materialului și abordarea mai incisivă 
a problemelor.

Un „regal" al programului II îl con
stituie o emisiune deja clasică : „Bi- 
ruit-au gindul" realizată de unul din 
cei mai buni profesioniști ai emis iu
tii lor literare de la televiziune: Arșa- 
luiz Ceamurian. / Ca toate celelalte 
pelicule ale acestui excelent serial 
cultural și ultima emisiune realizată

cu prilejul bicentenarului nașterii ma
relui cărturar român, Dinicu Golescu 
a stat sub semnul unei informații 
exhaustive, de calitate, refuzînd clar 
discursul retoric și abundența metafo
rică, tinzind a oferi sinteze, o lectură 
atentă, inteligentă și nouă a clasicilor, 
o lecție de literatură română ln sen
sul cel mai fericit al cuvîntului.

„Bucureștiul necunoscut", această 
arhivă sentimentală întocmită însă 
după criterii științifice, este alt cap 
de afiș al Programului II, o mărturie 
inestimabilă pentru trecutul unul oraș 
ln continuă prefacere. Pentru o mai 
mare varietate a emisiunilor le su
gerăm insă, autorilor să înglobeze a- 
lături de reportaje și mărturiile unor 
veterani ai orașului, interviuri „de 
epocă", menite să dinamizeze ritmul 
cam lent, uneori, al peliculei.

In «fîrșit, reportajul de actualitate, 
ln „expansiune" crescindă pe progra
mul II, nu reluat de pe programul I 
ci în premieră, această legătură cb 
pămintul atît de necesară în sumarul 
televiziunii și despre care vom vorbi 
in cronicile viitoare ne întărește con
vingerea că programul II are dreptul 
legitim de a deveni orișicind... pro
gramul I.

S. P.

ur.de


mircea 
florin șandru

Veacul
Marea colcăie de cuirasate și de căutători 

de petrol. 
Cerul, de avioane care înghit pâsâri în 

turbina cu gaze 
O greutate ciudată apasă pe umerii noștri, 

oameni ai veacului 
Uneori noaptea aerul se face dur ca o 

râzătoare de cobalt 
Polii pâmintului scot flăcări magnetice, 

copiii gem în somn 
Soarele scade in sinea sa, iar voi citiți cărți 

despre femei inocente 
Voi visați crupele Iuți ale cailor în care 

sîngele gîlgîie, 
Prăpăstii în care aerul arde, păduri pure, ape 

sălbatice 
Voi trâiți in cărți ca în păduri diafane, ca 

intre luminări de râsinâ 
Car nu simțiți cum se lasă o greutate ciudată 

pe umerii voștri 
Nu simțiți cum cade, cenușie, peste orașe, 

zăpada 
Cum se sinucid pe țărmul mării balenele, 

cum râtăeese păsările sub dunga planetei 
Stați scufundați in cărți și ele împart lumea 

in două, bine și râu, 
Și trâiți intr-una âin cele două părți ale sale, 

bine sau rău 
Nu auziți cum trec furtuni de nisip pe orașe 
Numai pasărea trăiește intre bine și rău 
Numai pasărea trăiește în lumina de-afarâ 
Fa face echilibru pe lama cuțitului de otel 
Din qhearele ei șiroiește sîngele pe podele 
Și din singe cresc trandafiri cu mirosuri 

fantastice 
Nimeni nu mai are curajul său
Să semene trandafiri 
Intre bine și rău.

Viața
Așa vom spune într-o zî, noi am văzut

El Dorado 
Am călătorit prin lume, am trecut pustiuri 

și munți 
Am dormit pe pămîntuî gol, am simțit vintul 

cum ne ustură fața 
Am văzut viața cu formele ei schimbătoare, 

viața și moartea 
Am zidit o casă, am iubit o femeie, am avut 

un copil 
Am văzut zilele trecînd una după alta, ca 

niște mănunchiuri de frunze 
Așa vom spune intno zi, noi am cunoscut 

fericirea 
Am văzut orașele murind în pămint, altele 

urcind din văi de cenușă 
Am fost bucuroși, am fost tineri, am simțit 

carnea uscîndu-se pe umerii noștri 
Așa vom spune intr-o zi, noi am cunoscut 

fericirea 
Pirjoliți de tint, arși de zăpezi, cu pielea ca 

o pelerină uscată... 
Așa stăm intr-o zi in odihnă
Nemișcați, numai cu gindul călătorind către 

El Dorado 
Și păsările coboară pe umerii noștri ca pe 

niște co nd 
Se lasă pe venele noastre albastre și dorm 
Un somn ca de moarte
Dorm pe umerii noștri ca pe niște stind de 

metal
Ca pe niște bărci, ca pe niște trunchiuri 
Prăvălite.

Ruguri pe zăpadă
La marginea orașului zăpada arde 
Pe cămăși, pe singe, pe boturi de cal 
Sîntem la vînâtoare pe cimpia fantastica 
In evul tăcut și crepuscular 
lată ninge sălbatic din prăpăstii 
Pe umerii noștri zăpada se stinge 
Pe cămășile noastre, pe piepturi, pe față 
Cu aburi reci de spumă și de singe

Cit vezi cu ochii numai trupurile noastre 
arzind

Ca niște uriașe ruguri pe zăpadă.

Cazul înfățișai ie acest serial eetc. firi în
doieli, in desfășurare» răi coal ei din 1907 un cai 
singular, majoritatea covârșitoare a intelectuali
tății satelor fiind, ca de atitea ori In istorie, 
alături de cei oprimați. Inserarea acestui eoi- 
sod are rostul de a descoperi tragedia acelui 
an sub un unghi de vedere inedit.

O Un stilp al societății

A rvvâțătorul Leahu a rimai In Bucu- 
rețri două tlte — at a socotit că 
le trebuie țăranilor ea să dea foc La 
arendaș 51 sâ se potolească. Intr-ade
văr, luni ți marți conacul a fo6t ars, 

devastat, arendașul abia a scăpat cu fuga, dar 
miercuri era liniște peste tot ; cel puțin așa avu 
impresia Învățătorul cind trecu de La gară, pe 
ulița principală. Acum, că își lăsase copiii la 
adăpost ți in sat se potolise febra cea mare, 
putea să se întoarcă liniștit la treburile sale. 
De fapt era numai un fel de-a vorbi pentru că, 
ce era in sufletul lui, numai liniște nu se pu
tea numi. Cu siguranță că avea să fie tras La 
răspundere — că a plecat tocmai în ajunul răs
coalei, că in loc să apere „interesele țării" și-a 
pus pielea la adăpost... Și. mă rog, ce-ar fi vrut 
de La el ? Să iasă in fața țăranilor ți să-i o- 
prească de unul singur ? Apoi, brava domnule 
învățător Leahu 1 Guvernul, armata, jandarmii, 
nu sînt in stare să țină țăranii în loc și te gă
siși tu, un pîrlit de învățător, să te pud de-a 
curmezișul 7 învățătorii sâ potolească țara ? Le 
convenea dumnealor să dea vina pe învățători 
că, la urma urmelor, cineva trebuia scos vino
vat... Dar cu un an în urmă, cînd a scris chiar 
ministrului Vlădescu, personal, de ce nu l-au 
luat în seamă 7 Nici măcar nu i s-a răspuns la 
scrisoare !... încă de anul trecut s-a simțit da
tor să-1 pună la curent pe domnul ministru cu 
ideile subversive pe care le răspindea V. Mo- 
șoiu în Revista Idee!. EI unul, ca învățător de 
țară oare știe ce gîndește țăranul și cunoaște 
cît e de încrezător în zvonuri, se Speriase citind 
vreo două pagini din revista aceea ; era de-a- 
juns ca asemenea păreri să ajungă la cunoștința 
țăranilor, a vreunui învățător pornit contra a- 
rendașului sau autorităților, ca să le înfterbînte 
mințile... A sfătuit pe ministru să facă perche
ziție La Moșod.u și La Bogdan Pitești, să oprească 
la frontieră intrarea în țară a anarhiștilor străini 
care veneau la Expoziție... Acuma, cind se ade
verea că bănuielile lui au fost întemeiate, de 
ce tot lui să 1 se ceară socoteală 7 Că a fugit 7 
Iată ceva ce nu putea să înțeleagă nici el I 
Toată viața suferise că nu are prilejul să ara^e 
ce e în stare ; și ce poate fi mai trist decît să 
nutrești ambiții mari, să simți că istoria are 
nevoie de tine, dar sâ vezi zilele trecînd una 
după alta, fără să-ți Lase speranța că vei fi 
luat în seamă ?... întotdeauna iși spusese că, 
cine știe, soarta va fi avînd pregătită și pentru 
el o zi anume. Așa a fost : ziua a venit, dar a 
lăsat-o să-i scape. Dacă ar fi umblat din sat în 
sat. ca un. apostol, și ar fi potolit țăranii ? Se șt 
vedea vorbindu-le inspirat, iar ei căzind în ge
nunchi, sărutindu-i mîinile și căindu-se... Din 
păcate i-a fost frică ; și nu o frică oarecare, ci 
de-a dreptul un fel de leșin, eu greață, parcă 
i-ar fi venit să verse.

Cind socru-său II *văzu întrind In nașă, nici 
nu-1 lăsă bine să închidă ușa după el că se și 
apucă să plingâ și să-l blesteme ; învățătorul 
nu-i dădu atenție. Ce-ar fi vrut moșul 7 Să-1 ia 
și pe el la București 7 Parcă se uita cineva La 
un bâtrin de 86 de ani...

Iși luă din nou haina pe ed și alergă la școa
lă. dar nu venise nici o telegramă, nici o circu
lară... Era semn bun. îngrijitorul scolii zicea că 
și dirigintele a fugit, și nu s^a arătat încă... în- 
vîrtindu-se prin cancelarie, Leahu își zise că ar 
trebui să facă un fel de dare de seamă... Să 
aibă un document la mină... Puse mina pe re
gistrul de prezență, încuie ușa și se așeză la 
masă. Era cit de cît un act oficial în care nu 
puteau să încapă mistificări... 11 deschise mai 
spre sfîrșit, unde începeau paginile albe, înmuie 
tocul in cerneală și scrise cu litere mari : DU
MINICA 11 MARTIE. Era ziua cînd fugise la 
Bucure ști dar. dacă tot. se hotărî se să mărturi
sească adevărul, se cuvenea sa'atragă atenți^ 
că n>U fugise’Chiar-așa,-nepăsător... înainte de-« 
pleca vdrtlse și cu jandarmii, vorbise cu dom
nul proprietar Leonte chiar sîmbătă.„ Trebuiau 
amintite și acestea. Scrise mal departe : „Am 
sfătuit pe proprietari șl arendaș să evite ne
mulțumirile, iar pe domnul arendaș St Paulopol 
sâ se păzească de săteni. Am pus pe jandarmi 
sâ afle ce »e vorbește în rirciumi șl am cerut 
prin scrisori arestarea instigatorilor din comu
nă...-. Chiar a fusese : scrisese proprietarilor 
ară ti nd cine sini oamenii mai turbulenți. Ră
mase o clipă eu privirea în gol. apoi se aplecă 
din nou deasupra foii de hîrtie 1 „Eu nu știam 
ce e prin județele apropiate, căci se oprise jur
nalele la sate“. Oricit ocolea însă mărturisirea, 
ea trebuia să vină ; se scarpină in creștet, se 
foi pe scaun, dar își luă inima în d’nți și adăugă 
dintr-o suflare : „Am cerut concediu pentru in
terese de familie și am plecat în concediu". 
Vru să închidă registrul, măcar să nu mai vadă 
aceste ultime cuvinte, dar Iși aminti că In seara 
cînd plecase la București se inlîlnise pe drumul 
spre gară cu jandarmul din Crimpoaia care fu
gea^ cit îl țineau picioarele, fără chipiu, el știa 
încotro ; cînd și-a dat seama că e jandarmul, l-a 
strigat să-1 întrebe ce a-a intîmolat. dar acela 
se speriase sărindu-1 mai multi în căruță și 
apucase La fugă peste ci mp fără să se mai uite 
înapoi... Parcă a auzit jandarmul ce i-a *n- 
gat el atunci 7 Si dacă a auzit, numai să pof
tească să spună că nu-i așa ! începu de la cap 
de rind : „Am spus zelului de jandarmi din 
Crimpocia. cu care m-am lntilnit pe drum : 
Du-te imediat la Serbăneștii de Jos. arestează 
instigatorii care fac agitații și cere 4—5 soldați, 
pină La venirea mea din concediu...-.

Reieșea clar că a fost obligat sâ plece, dar na 
a neglijat nici îndatoririle mai înalte... Mulțu
mit. închise registrul in sertar. Încuie fi cance
laria, Iși pipăi pistolul din buzunar fi se îndrep
tă spre primărie. încă jiu știa bine care-1 at-

evocări:

1907 

de la 
răscoală 
la revoluție

Articolul „Dumnezeu să-l ierte" 
de N. lorga, apărut in „Neamul 
românesc* din 8 martie 1907 
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masfera in sat așa că, după primii pagi, o luă 
mai încet, mai cu fereală.

Seara, cînd trecu din nou pe la școală era cu 
adevărat liniștit : prefectul trimisese o gardă 
cane patrula prin sat, așa că dinspre partea ță
ranilor nu erau motive de îngrijorare. Aprinse 
lampa îfl cancelarie, scoase registrul și sorise : 
MIERCURI 14 MARTIE : „In tort cursul zilei de 
azi am stat in permanență pe lîngâ autorități și 
am dat tot concursul autorităților...-.

Gîndindu-se cum să continue, se apucă să 
roadă capătul tocului ; din raport trebuia să

Brăduț Covaliu ! 
•1907 — Eiacuțta”

iasă In evidență și atitudinea lui față de răs
coale, nu numai ce-a făcut, ce-a dres ’... Așa
dar : dat tot concursul autorităților pen
tru încetarea cu desăvirșire a unei revoluții a- 
graro-anarhist-ă generală, cu un caracter așa de 
violent și criminal, incit e fără precedent in is
toria ini rege 1 omeniri din toate statele”.

Recitind cete scrise, el Însuși se tulbură puțin 
fi iarăși i se făcu frică ; avea impresia că el 
singur stă Ln fața stihiei, cu sabia goală in 
mină, că pe umerii lui se *prijinâ tot greul._ 
Cutremurat Înmuie tocul In călimară și coc- 
tnuă : -Proprietățile au fost arse, prăxiate 51 
devastate. Cind te vezi, te ia jalea și ți se in - 
triacează sufletul. Sătenii noștri — cei pașmd 
odimoarâ — au călea: $i riitimat toete legile 
fini omenești, fără niri o rușine de omenire fi 
fără fncâ de Dumnezeu-.

A Jrel Jiquicfi : 
„ Sol ide» i tute “ 

(din ddwl 1907)

..Chiar a$a. cugetă el. Ce-o fi zirind de no< 
Franța, ce-o fi zicind Anglia, ce-o fi zicind Eu
ropa r“. Iși mai aminti că a cheltuit vreo trei
zeci de lei cu telegramele. ..Doar n-o să-i plă
tesc eu, din buzunar mormăi. Ezită o Clipă, 
apoi trecu in registru : .Am dai telegrame : 
d-Lui Leonte, d-lui Codibășeanu și la d-na Bla- 
remberg, care-mi trimisese mai nainle 400 de 
lei pentru biserică-. Scoase din dulap banii da 
la doamna Blaremberg și-i băgă in buzunar. Sâ 
poftească dirigintele sâ întrebe unde sini hanii! 
Dumnealui s-a ascuns în fundul pămintului, s-a 
băgat cine știe pe unde, și mai are pretenții 7 
Ia să-1 Lncondeieze oleacă la catastif și pe dân
sul, că nu strică ! începu un aliniat riou : „Ne- 
mai venind copiii la școală și in lipsa domnului 
diriginte P. Vlădescu, am luat Imediat dispozi- 
țiuni ca mîine să înceapă cursurile... Am avizat 
totodată pe* .dr.dwiginte că poate venă la post, 
căci .raișparea o .consider ca potolită. în urmă 
am auzit că e arestat".

Dimineață găsise în fața primăriei cițlva ță
rani cu care a stat de vorbă. Ce-ar fi să scrie 
că le-a ținut un discurs 7 Dar In ce calitate să 
țină el discursuri prin sat 7 Rezolvă chestiunea 
amintind că a ținut discursuri „ca modest în
vățător în postul al II-lea“. I-a Îndemnat să ce 
liniștească, le-a pus în vedere rigorile legilor la 
care se expun și că vor fi impușcați fără milă...

I se năzări că pe geamul cancelariei se uită 
careva la el ; sări de pe scaun, scoase pistolul șl 
8e dădu lingă perete. Nu era nimeni. Oricum, 
i se făcuse frică așa că Încuie tot, stinse Lampa 
și trecu pe sie gard, pe din dos. Abia după ce 
des legă ciinii și puse drugul la ușă. se mai li
niști puțin. Socru-său. popa, stătea in genunchi 
in fata candele* și se rufa. SA-i fie de bine !

A doua zi, imediat ce ajunse U primărie, află 
că se orindifia pază la magazii fi la păi uleie 
iacă nearse ; ae kiă după soîdați. de$j ar fi tre
buit să se dură la fcoalA Asta era mai impor
tant ! în pku. cu Boidap. *14:ari. altfel se sim
țea. Luară satele fi cătunele la rind lăaîrd ici 
țj colo rite tnei-pctm ao’daiL

Seara scrise In registru : ..Am dai concur! 
autorităților la menținerea și ordine*, le
gale. și personal am cerut sâ se pună fArr La 
proprietatea Moen:rent fi la propnetaiea Brin- 
raveanu. Am lest. îzscț:? de o gardă, in cătunul 
Șerbănestii de Sus fi cărmnl Am stăruit
a se pune gărzi la o magazie a domnului Cara- 
costea rămas* nearsă fi la magazia și pltulul 
dm cătunul Buta. asemenea nearse...-.

Nu fusese o zi ca oricare. Soldăt;’ primiseră 
ordin să se poarte fără menajamente și- »$'-*- 
tind el însuși la expediția aceasta de intimi
dare. simțise ca o plăcută amețeală ce irseamnă 
să fii printre cei tari, cu legea ti puterea de 
partea ta.

Cir.d închise catalogul, r.u se pută ftăpirJ <ă 
nu-i mingiie copenite fi. rr-?er vorbind, nu era 

departe de ei gindul că, toate câte erau scrise 
acolo, se întîmplaseră întocmai așa... își făr-u 
planul ca a doua zi sâ mai treacă o datâ prin 
Stăneștiî de Sus și Buta, singur. Țăranii văzu
seră că armata e cu el, așa că n-au să îndrăz
nească nimica...

în seara următoare scrise în registru :
16 MARTIE, VINERI : „Astăzi, asemenea am 

dat tot concursul autorităților. Am pus să se 
tragă clopotele și sâ se vestească tot satul, băr
bați și femei, să vie La sfînta biserică. Preotul 
paroh I. Angelescu a refuzat să se îmbrace în 
odăjdii. Preotul Constantin Șerbănescu, socrul 
meu in virstâ de 83 de ani^ s-a îmbrăcat în 
sfintele odăjdii, a luat crucea și evanghelia și 
a făcut o mică slujbă...

Socru-său n-a vrut nici el să iasă din casă : 
abia cînd l-a văzut câ scoate pistolul s-a albit 
și-a făcut cruce și n-a mai zis nimica. Nu era 
vina lui că a trebuit să-1 amenințe.,. Ce sâ-i 
fad dacă n-a Înțeles singur câ e vorba de vii
torul familiei lor ? Nici nu și-a dat seama cînd 
a-a trezit cu pistolul in mină... Ridică din umeri 
și continuă : „Apoi le-am ținut țăranilor un 
lung discurs și i-am înfricoșat. Le-am arătat Ar
mările grozăviilor anarhice făptuite. I-am po
vățuit a răminea pașnici și liniștiți și a-și relua 
fiecare firul ocupa ti unilor. Același lucru I-am 
făcut și La biserica din Șerbăneștii de Sus, și la 
biserica din Buta. unde sătenii veniseră să dea 
cu cărămizi după mine și ziceau că sînt un 
ciine... M-am răstit cu mîna pe revolver la ei 
fi nu mi-au făcut nimica...".

încheie cu o frază care îi plăcu foarte mult : 
„Autoritățile — cu care mă găsesc în cele mai 
bune raporturi —, le-am recomandat să lucreze 

' cu severitate șî înțelepciune ; să nu facă nimeni 
acte de răzbunare personală și să dea tot con
cursul legal necesar armatei și altor autorități 
venite in comună pentru cercetări locale...".

Ti mergea la inimă cum a adus-o din condei : 
pînă și un prost putea să priceapă că. dacă în 
zilele acelea satul a avut cu adevărat un con
ducător înțelept care l-a readus pe calea cea 
bună, apod acela a fost tocmai eL Învățătorul 
Leahu...

Cind ajunse acasă și găsi telegrama prin care 
era chemat la Slatina, de prefectul însuși, se 
simți de parcă ar fi fO6t făcut părtaș la o marc 
taină. Aproape că nu dormi în noaptea aceea 
și dimineața, cu un ceas Înainte de sosirea tre
nului. se afla ln gară — nu cumva să-I piardă.

La întoarcere, a doua zi, era atît de fiert îneît 
nici nu-i mai venea să scrie în catalog ; își făcu 
totuși datoria în silă, bombănind și înjurind : 
..Ne-a chemat domnul prefect spre a ne con- 
sfătul asupra situației nenorocite a țării... Dom
nul prefect ne-a reproșat câ nu ne-am făcut 
datoria toți pe deplin și ne-<a dat povețele cerute 
de împrejurările triste ln care se află patria. 
Au vorbit mai multi colegi arătind situația de 
la sate si că învățătorii și-au făcut datoria, iar 
eu. deși mi se acordase cuvîntul. am fost îm
piedicat de a vorbi și mi s-a ridicat cuvîntul. 
după ce pronunțasem o lingură probozi țiune, de 
d. T. Pnotopopescu...".

Aceasta era așadar recunoștința pentru rite 
făcuse ? Trinti cu pumnul Ln masă. Ca un fel 
de răzbunare adăugă : „Am cumpărat încă trei 
cutii de cartușe pentru siguranța mea personală 
•i a familiei mele, nemaiavînd nici o încre
dere în nimeni

Duminică, ieșind tară !n Bat. îi mai trecu su
părarea ; prea se arătase fioros pină acuma, in 
Zile te care trecuseră și țăranii se purtau cu res
pect, ocolindu-1 pe departe și salutîndu-l piuă 
Ia pâmînt Era de-ajuns ca să-1 revină încrede
rea ln sine. La registru se Întoarse și mai ho- 
tărit parcă ; semnă sub fiecare din zilele pre- • 
cedente, ca să se știe cine a scris, puse data și 
așternu eu o mină sigură : „Azi am făcut up 
denunț de 8-a arestat ginerele lui Ioniță. An
dre iu care a adus întind focul in saț și face 
propagandă de răzvrătire Intre țărani. I-am luat 
personal declara ți unea amănunțită, care e de-o 
mare importanți.. Responsabilitățile acestui 
flagel inspăimintător pentru țara noastră, ele 
cad in sarcina unor agenți secreți veni ți de nu 
■e știe de unde, ca ți a ginerelui de mai sus. 
Chiar acum, cu puțin timp înainte, am trecut 
Împreună ou șeful garnizoanei să controlăm 
gărzile de noapte. ci*e doi in fiecare post. Am 
găsit lipsă de la post pe gardistul Pirvu, Iar 
gărzile : Hie Costache și Tudoc Pleașcă i-am 
găsJt dormind. Ara consiliat pe șef .să-i pedep- 
seatcă -

în zilele următoare învățătorul !si fării da
toria cu aceiași zel. cu grijă să nu lipsească du 
la nici un eveniment important ; ar fi fost de 
așteptat să se resimtă după aii ta tevatură dar, 
ciudat lucru, parcă niciodată in viața lui nu fu- 
•ese mai neobosit ca acuma. *

Aminti Ln regiMru fiecare Împrejurare și pen
tru marți 20 coneemnă : .Astăzi am cerut ares
tarea elevului absentat tot anul. Costache A. 
Anton din cl. Iî-a care, dupâ informațiile că
pătate. s-a dovedit a fi fost printre răzvrătiți! 
care au pus foc U «caretele proprietății. I-am 
luat interogatoriul, l-am pedepsit, apoi i-am fă
cut morala ceruta de împrejurări in fața ele vi
ler. arâtindu-i rigorile le^ei ; apoi I-am dus 
personal autorităților si l-am predat, eliminin- 
du-1 pentru totdeauna din scoală ca criminal ",

Ultima notă din registru datează din 25 mar- 
tte. Cu un scris tremurat, învățătorul Leahu îșî 
incheic inaemnânte aatfel : .Am vestit toți lo
cuitorii să vie la biserică, unde le-am ținut o 
predică : Despre rugăciune și puterea rugăciu
nea la creștini. Despre supunerea la autorități 
«i tegi ; Eteeptul de proprietate este un drept 
sflnt din toate Fîmpurite și din toate țările lu
mii : Nelegiuirile făptuite : foc, omor, devastări, 
prădări și crime fârâ precedente în pașnica 
noastră țară și fără precedente in istoria in
tregei omeniri, cu otațMjni din sfinta Scriptură, 
după canoane și după poruncile religiunei creș
tine—-.

Sărmanul învățător Leahu nu se mai gîndea 
dedt ia țară și nu mai asculta, de La o vremț. 
decit de poruncile sfintei Scripturi ; nu mai 
avea cum să-și dea seama că. intr-un fel, viața 
« una suigiră și merită trăită.

Nicolae Mateescu
(ti arma)

radio

Clipa de tăcere în care nîcî respi
rația nu se aude. O clipă, cutremu
rată sublim, ca aerul albastru sub 
valurile iernii. O clipă ca un fulger 
încremenit, orbitor, prin strălucirea 
lui, penfru ochii noștri, ai muritori
lor. Clipa de tăcere pentru ziua de 
15 ianuarie.

Capetele noastre să se plece în 
această unică zi în care preamărim 
aniversarea aceluia pe care, gura 
noastră tremurătoare îl numește 
Eminescu. Ziua în care mărețul 
nume răsună ca într-o vale de aur 
în sufletul nostru. Sub sabla fulge
rătoare a luminii, încremenită ?i ea, 
se adeverește înc ăo dată copleșito
rul vers : „Nu credeam să-nvăfi a 
muri vreodată".

în ediția emisiunii „Odă limbii 
române", ediție dedicată emoționan
tei aniversări, au răsunat versurile 
poemului „Memento mori", poem de 
o copleșitoare vibrație cuprinzînd în 
el Adevărul și Iubirea față de în
cercatul nostru pămînt. Ascultînd 
fragmentele transmise, ne-am între
bat din nou cum de se pot scrie, une
ori cu atîta ușurință poeme fade cînd 
e de ajuns să-și reamintești poemul 
eminescian pentru a te opri din scris 
pentru o vreme, pentru a cugeta 
dacă ești demn, dacă ai în tine che
marea și puterea de a scrie cum se 
cuvine. Perfecțiunea ar fi, în acest

Teiul 
sfint

fel. o lovitură de grație, salvatoare 
lovitură de grație pentru cel ce 
scrie. Se cuvine tăcerea și rostirea 
în șoaptă apăsată a Iubirii noastre 
sacre. Comentariul discret pe margi
nea fragmentelor poemului amintea 
de măreția naturii, bogăția pămîntu- 
lui. proslăvirea eroilor care au vrut 
„Mai bine-o moarte crudă decît o 
viață sclavă".

După rostirea numelui Iul Emi
nescu se cuvine tăcere. Cum am 
mai putea, după rostirea acestui 
nume să mai spunem vreo josnicie 
fără ca gura noastră în flăcări, să 
ardă, fără ca buzele noastre să de
vină cenușă ? Glasul pe care l-am 
ascultat rostind aceste adevăruri 
simple și cutremurătoare a fost gla
sul lui Geo Bogza. Și mai spunea, 
despre teiul sfînt și despre numele 

•etern, Eminescu. despre Acela care 
„se oglindește ca universul într-un 
strop de apă". Mărturia unul mare 
scriitor. în puține cuvinte, alese cu
vinte, mărturie în care și aerul din
tre cuvinte vibrează de înaltă șl 
pioasă iubire.

Emisiunea „Odă limbii române" a 
păstrat clipa în care pleoapele iernii 
au vibrat, sublima clipă în care am 
înțeles — a cîta oară ? — de ce este 
etern numele lui Eminescu.

Ioana Diaconescu

plastică

J» Izvorul
comun

z muzica^

Tendința firească de a considera Sa
loanele drept manifestări cu valoare 
indicativă pentru modul in care ope
rete de artă sînt in consonantă cu im
perativele artistice ale epocii a dus, in 
repetate rinduri, la aprecieri nu toc
mai pozitive pentru modul cum. de-a 
lungul anilor, au fost alcătuite. Sigur 
câ o expoziție — care reunește cîteva 
sute de picturi și cîteva zeci de sculp
turi — reflectă in mod elocvent o 
Stare de lucruri existentă pe planul 
creației atunci cînd ea reflectă elocvent 
ceea ce, în acele momente, se produce 
in atelierele artiștilor. Din acest punct 
de vedere se poate spune — și faptul 
a fost observat deja de maiorita‘ea 
cronicarilor — că recent închisul Sa
lon de picturi si sculpturi al muni
cipiului București are un grad de re
prezentat! vitate cum puține expoziții 
asemănătoare au avut. Reiese destul 
de limpede un tablou mozaicat dar 
convingător al preocupărilor diverse 
ate pictorilor și sculptorilor bucureș- 
teni, reiese destul de limpede că eta
pele actuale ale procesului de creație 
al multora dintre ei corespund, ln li
nii mari, cu ceea ce expun. Reiese, în 
fine, și aceasta ne pare a fi lucrul c°l 
mai important, câ In pofida diversi
tății stilistice o apropiere se poate sta
bili Intre majoritatea lucrărilor, că o 
anume revendicare a lor de Ia un iz
vor comun este posibilă. Izvorul co
mun ar fi o reflecție generoasă asu
pra semnificațiilor naturii, istoriei, 
realității ca factori inseparabili ai exis
tenței. Asemenea afirmații pot fi. ne
îndoielnic. făcute in multinle ocazii, 
cu ocazia diferitelor expoziții colecti
ve. Rămîne însă Incontestabil faptul 
că fără a fi vizibil un efort de ,.tc- 
matizare". Salonul reușește să aibă. In 
linii mari, o coerentă ce vădește o 

anume organidtate, ceea ce nu am 
putea afirma ddspre multe expoziții, 
anterioare, de același gen. Organidta- 
te care, subliniem, este nu numai re
flexul pe planul artei a conștiinței co
mune că problematica artei trebuie sâ 
reia, în forme -specifice, problematica 
vieții sociale, ci și rezultatul unui efort 
de a găsi echivalențele stilistice, mo
dalitățile de exprimare cele mai po
trivite pentru un orizont tematic din 
ce în ce mai larg, mai deschis. Dacă 
in anii trecuți critica își mai punea 
încă problema tratării în mod dife
rențiat și cu mijloace adecvate a anu
mitor subiecte, legate fie de eveni
mentele unei istorii eroice, fie de ra
porturile Intre om și spațiul încon
jurător. fie de o anume atitudine în 
fața vieții sau de un anume mod de 
a se proiecta pe sine și propria sen
sibilitate. ni se pare că in stadiul ac
tual □ atare discuție ar fi complet de
pășită Vibrînd pe diferite coarde ?i 
la diferite intensități, ln fața unor 
evenimente trăite personal, sau doar 
prin intermediul memoriei colective, 
multi pictori care au expus la Dalles 
confirmă părerea că la ora actuală pic
tura noastră, in ansamblul sâu. se gă
sește lntr-o fază acută de precizare a 
propriilor disponibilități, de valorifica
re inteligentă a unei experiențe si 
tradiții artistice fertile și de punere 
în concordanță a acestora cu necesi
tatea unei tnt mai profunde și na
turale participări la sfera umanului 
Nu putem să nu remarcăm că foarte 
multi pictori tineri ilustrează prin lu
crările lor afirmația noastră' Orien
tarea tematică $i stilistică a pînzelnr 
lor este un semn al unei viitoare con
tinuități pe linia schițată aici sumar.

Grigore Arbore

O iarnă grea, cu viscole care poto
lesc nostalgia zăpezilor de altădată, ne 
adună in jurul discurilor — deși via
ța muzicala merge înainte cu destule 
evenimente. La filarmonică se cîntă 
Mathăus-Passion : concurența făcută 
discului e certă.

La Sala Mică, un nou portret came
ral. Marțian Negrea, a prilejuit luni 
17 ianuarie întilnirea cîtorva interpret! 
și pasionați ai muzicii camerale ! e- 
vocarea devenind in felul adesta adre
sare directă. De cite ori nu ni se pare 
că o piesă muzicală a fost anume scri
să pentru a răspunde unor stări su
fletești. unor ginduri care ne frămin- 
tă 1 Unui amic ii place să asculte Ap- 
passionata sau un concert pentru pian 
de Schumann ca să se apuce cu en
tuziasm de o treabă practică ; chora- 
lele de Bach îi oferâ de-a gata starea 
de meditație, etc. Muzica devine une
ori un leac sigur, o soluție concretă.

Quartetul In Mi bemol Major dâ 
Marțian Negrea pare a fi un astfel de 
Îndemn — ai spune creat pentru ver
surile lui Călinescu : „In ginduri cu 
poemul, mari chiote la cimpuri-... Toa
tă atmosfera Georg icon-ului, cu vlnjoa- 
să încredere dar și marghiolie, cu li- 
risme pastorale dar și umor țărănesc, 
se află în acest quartet : model de 
prospețime melodică și transfigurare 
ritmică. Răspunsurile vioaie la vioară 
și violă, ca niște strigăte peste munte, 
optimile de acompaniament care ne 
amintesc gorduna petrecerilor tran
silvane. motivele de joc repetate ș! 
contracintate, melodia de neuitat a

„In ginduri 
u poemul“...
părții a doua. Andantino, toate acestea 
aduc, prin toată perdeaua regulilor de 
armonie si contrapunct tradițional res
pectate. o lume vie, o prospețime mo
lipsitoare. Cei patru interpret! au reali
zat de altfel atît reliefarea vocilor, u- 
r.isonurile dificile, cit și toată subtili
tatea nuanțelor — remareîndu-se în
deosebi Lucian Rogalski și Constantin 
Buicfi, prin generozitatea partiturii a- 
devărați „conducători" ai ritmurilor.

Ghețarul Scărișoara Martie, o altă 
evocare ardeleană a lui Marțian Ne
grea, cu generozitate și limpezime cîn- 
tată de Aurelian Octav Popa și Ale
xandrina Zorleanu. a avut nu atît 
structura glaciala a muzicii devenită 
arhitectură cît curgerea unor reînvieri, 
a unor zâri susținute de arpegiile pia
nului. a unor chemări de bucium — 
Bau. In registru foarte Înalt, de fluier 
păstoresc-

Liedurile pe versuri de Lucian Blaga, 
cîntate de Elena Grigorescu ; și Suita 
pentru pian Impresii de la țară, in
terpretată de Lavinia Tomulescu-Co- 
man cu deosebită vivacitate, inteligen
tă și culoare, s-au integrat aceleiași 
atmosfere robuste a serii de evocare 
(comentată de muzicologul Eugen Pri- 
cope).

Toate aceste lucrări ar putea fi as
cultate si în cadrul festivalului „Cîn- 
tarea României" : lucrări contemporane 
de o autentică valoare, accesibile mul
tor interpretări, adevărate modele ale 
scolii românești de compoziție.

Grete Tartler
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Draunsdjweig
I

nul dintre peisajele germane in 
spațiul căruia civilizația mi s-a 
părut un lucru cu totul regre
tabil l-am întilnit- în zona Sa- 
xoniei de Jos — Niedersachsen, 
cum i se spune — acolo unde 
stepa de altădată, cu singulara 
ți sălbatica ei monotonie, a lost 

de agricultura necruțătoare a 
abia salvindu-ți amin- 

spre 
cu orizonturile 

capabile

expugnati
silelor noastre. abia salvindu-ți 
tirea în perimetrul unei rezervații, 
Luneburg. Cîmpul jos 
lui concave ți galbene, capabile să-ți 
inculce o beție a spațiului ți a dezolării, mai 
păstrează doar urme vagi din magnifica lui 
pustietate de odinioară, pe care o pling mes
tecenii răzleți, clopotnițele de lemn ți cor
bii... pretutindenea simți lingoarea unei na
turi hăituite, silită să-ți piardă frumusețea 
ți nebunia originară, să devină cuminte ți 
rezonabilă ca un animal de povară, chiar 
atunci cînd se oferă oamenilor care ne mai 
fiind în stare s-o trăiască, să se lase absor
biți în ființa ei, se mulțumesc s-o admire. 
Pină șt puținele case vechi, enormele ți sum
brele construcții ce închideau sub acoperițul 
lor laolaltă oamenii, vitele, finul. in timp ce 
vintul brun al miezului nopții prefăcea in 
fluiere oasele cailor marți, par a hiberna in 
plină vară, ferecate in mutismul lor de mu
zee ale singurătății. Numai lumina e aceeași. 
Albă ți crudă planind cu indiferență deasu
pra peisajului alienat, sfidind soarele șters 
ce stăruie pe 
acestei lumini 
decolorate ți 
dintr-un abis 
ți sticloase, o ____ .
bărbații, unde tint ființele înaripate, unde 
tint purtătorii de spadă ce călăreau subt a- 
eeastă lumină, unde-au pierii păstorii, poeții, 
vînătorii de lupi... nu. nit aroc trecutul, nu 
este nici un suspin paseist in cuvintele mele... 
tint doar o dimensiune pierdută ți privesc 
un alt dmp, un cimp in sine unde grămezi 
de aripi putrezese la pămlnt stratificate de 
generații ca frunzele moarte—

Apoi mi trezesc intr-a gară ireproșabil 
modernă, de forma unui calorifer, pe care 
scrie Braunschweig, ca pe marginea de stil 
a unei pagini de jurnal stand hal ian. Nu am 
nici cea mai vagă idee detpra înfățișarea o- 
rațului — ți in asemenea Imnrej urări jta te 
amenință deziluzia. Din pilote Stendhal *-• 
locuit aici : cel ce-ți scria fwmalul ți cores
pondenta dintre zidurile I era Henri
Beyle, tindr slujbaț imperial, rim’Aor. realist 
pină ți in efuziunile sale ți foarte atent la 
legile slalomului ierarhic, la locul hd. imi 
vorbesc de departe, din m'. «ian-- *• d_<f 
legendar ți un bufon sub semnul cărora pă
trund in incinta orafttlni iu cauls*- ■ ace 
TradltlonsinseIn notate pe micul pliant pro
curat la hotel.

cer ca ți cind n-ar fi izvorul 
ei o umilă fereastră eu vitralii 
palide, prin care de undeva 
invert, t|i revarsă razele reci 
lună imensă... unde s-au dus

Nu mi-aț ft închipuit ■ r. odaia cd t.-.-S 
centru al oralului poate fi au de au., a- 
ți de frumos : un amestec de mtmxmene 
impunătoare, orgolioase, noor t-~ ~r ti r*«-

tutindeni In nord ți de case burgheze ca nițte 
porumbare enorme, construite cu risipă de 
fantezie ți cu un simț acut al ritmului arhi
tectural. Tonurile de alb-negru ale coțofenei 
se îngină pe fațadele acestor case lipsite de 
exuberanță dar nu ți de o eleganță geome
trică. Picturalul lor rezidă in profunzimea 
volumelor, a feluritelor excrescențe, a gea
murilor țl a grinzilor aparente purtind ade
seori sculpturi care înnobilează lemnul bă- 
trin — un fel de frize cu motive diverse, 
frunze, evantaiuri. lanțuri, scări stilizate de 
o manieră ce-mi amintește ceardacurile ca
selor din Munții GorjulUi unde-a văzut lu
mina zilei Brâncuși. Lemnul germanic mi-a 
dat întotdeauna un sentiment de înrudire 
căci ți noi am trăit in lumea pădurilor ț< 
vechea noastră civilizație a fost, la origini, 
tot o civilizație a lemnului. Dar aceste case 
din Braunschweig, care nu seamănă cu nimic 
din tot ceea ce am văzut In alte orașe ger
mane, au ți o masivitate specifică, tncit 
lemnul capătă. In alcătuirea lor. funcții mo
numentale ; nu este numai scheletul con
strucțiilor ci ți principiul ritmului lor inte
rior. Privind aceste case mi-am dat teams 
că întreaga geometrie a arhitecturii germa
nice vechi, atit de complicată ți de savantă 
uneori, iți are formula ei de reductibilitate 
supremă fn structura elementară a triunghiu
lui. a cărui aventură estetică o caracteri
zează.

Ce straniu efect au negrul ți brunul întu
necat... culori de inimă ale nemților, ce ca
pătă fa acest spațiu o vibrație afectivă aparte 
ți chiar a inexplicabilă căldură pentru că nu 
derivă din fntuneric ți nu reprezintă gradul 
zero al luminii solare ci iți au sursele in 
umbra pădurilor. în păsări. în frunze, fn 
lacuri... poate de aceea casele vechi de la 
Braunschweig nu par posomorite chiar 
atunci ci nd pe fațadele lor culorile se Închid 
ți se înveninează cu negrul compact. Mai 
curind albul are aici pe suprafețele caselor 
ceva tăios, il simți pe retină rece ca o aîin- 
oere de zăpadă ți parcă iți rin in auz țipete 
de pasăre septentrională care pinOețte din 
ceață mărunta faună a mini.

Oraț bolți it. Fdrd aflux de turiști, fd*d 
anfuri străine încrucișate fa văzduhul ra
refiat. Cinteeul flașnetarului cu o r.nou-1 
mini, fluierul mierlelor, clipocitul apei în 
fimma snelaheă dm mmu nai piețe, matul 
stins al viatului — toate sa contopesc 
muzică de duminecă veche, revenii din cw 
țtie ce secol uitat. Si n ris puterasc sa des- 
Iduțuse perprtuhndn-șt ecoul ptnă departe. 
rewxnd In vrrwurl Hcf rvru n« dm
rmurw da rr derf exod va fi t-tax prr- 
atnc^z.' de t-w cu nas aanz=: « acois-*" 
cart că m soclu rtr-r d-zne

m citit recent două cărți care, deose- 
abindu-se în multe privințe, se apropie 

prin fascinația pe care o arată față da 
universul copilăriei. Nu e vorba da 
cărți pentru sau despre copii (cel pu

țin acesta este cazul Bibliotecii fantastice de 
Sonia Larian), deși elementele cu care operează 
ar putea Înșela. Lumea copilăriei este un pre
text pentru o literatură de imaginație matură 
pusă In slujba clasificării morale și a studiului 
de caractere. Elementul nou față de proza de 
tip aleeoric este In Biblioteca fantastică utili
zarea deliberată a livrescului ca sursă de crea
ție epică. Personalele acestei Incîntătoare na
rațiuni acrise cu fantezie și ironie, sint celebri
tăți din proza animalieră ca Lupul moralist sau 
Lupul din Scufița Roție. Vulpea Liberată. Corbul 
din fabula Corbul ți Vulpea, Struțocămila din 
Istoria ierogbfică. baronul de Renard din Ro
manul vulvii etc., eroi eterni, memorabili, ca 
ți aceia din Iliads sau Comedia umană. Ideea 
de a-i pune la un loc este igenioasă. si Soria 
Lari an. pornind de la o premiză atit de puțin 
obișnuită ta proză, se îndreaptă spre o formulă 
de fantastic livresc. Scopul artei este, ta ge
nere. să dea flnzia realității. $ă cultive, în fine, 
în noi acei sentiment de autenticitate care să 
ne facă, la tzmă_ să credem că crea ee m pe- 
treee intr-o ooerl s-a ta ti rr plat sxn se poate 
lntlmpia ta viață- «Convenția- artei nu este 
derH o ole de a ajunge la ’rțelererea reaEtătzL 
Autoarea BiNâotaeu lesMtfw răstoarnă această 
schemă, erori săi stat erou ahora «L mtroAxri 
Inîr-o intriră nouă- tns «fană ei wnbra wnm 
imens prestirta E vorba, așadar, de o
dublă convenție : mai laîH una de natură ale
goriei <viețuitoare care vorbesc se c ’oartă 
ea earner ii. tatrtad. ca ta aceștia, ta relații so
ciale ta afective) ta a doua ce vine să împrăștie 
Puxia «*—axtarfn i în rwi nzțte r.m- 
batari deja mearo*?. fixate te mazes. 1 noștri 
Î*n^7*-Jtx-. Pwseeaj^e e^rți: rint. In arest 
fel. d- nouă ori neverosimile, dar. ee curios, 
im preș: 1 irit mă este de veros* militate. Odată pus 
în temă. nostru acceptă acest mecanism
de lent* dub.e sL tntrocfaa te universul fan
tastic al cărții, urmărește as o vie axriczitata 
niște eroi vechi te Împrejurări inedite. Cine na 
țtie de Lupul vieienn ta. asaslB din Scufița Ro- 
ție ! D tanc, ta Bibtiotaea faalastică Lupul 
acesta pttaaFJi este un filomrf peripatetici an 
mirat de argsSb. V'^lpea liberală, mal bene 
piasată sortai arc zi de primire, organizează 
apeetacoue servește mincăruri rafinate,
e« '« fine- ■ mondenă snoabă, imitind manie
rele «oui aristocrate din secolul al XV III-Ie a. 
C^sa ei drrme un salon deschis ta care au 
a*?-s ee'e^raitCe pitarii. Descrierea unei re- 
a*'__  ti caso doamne- Vu2pe liberale este fi
artă ra asMsti» de prneaxnr realist, urmlnd pro- 
toeoC-J rviur feccpt- <fcn proea hd Balzac sau 
TbCn. tastaf tans aeon tați solemn de către 
aa McS vtfnre. oeful ceremonialului : 
-TV'MJL-a Vxjne ta» fabula Codrul ți Vulpea ;
-Daasaa e ±3seaai CartT ; -Baronul de Renard 
P ft etc. Ce m poate în-

fc J tai aa_*s de an.ma^e celebre ? Se 
*» padr 1. se pun la cale noi re-

ar acta vești- M admeaxâ
. tnMM» țl tinere tact curtata
■ "Staer ^^tetkata ta maruerațt. Intr-un 

BaiasL. ea tartinpăâ. pa scurt, 
a sa tatare acelea ee definesc ea-
' r fixează o atmoafr^ă de

• :

A *«

X. a. bac • k r

Fericit
cel care...

Urmare din pag. 1

Fantasticul livresc
căun într-un text oarecare pentru ca ficțiu
nea să capete corporalitate $i să ia loc In sala 
de așteptare. Fără a-și pierde prestigiul și sim
bolismul lor livresc, personajele tind, în noile 
împrejurări propuse de narațiune, să-și depă
șească condiția și relațiile cunoscute. Boul este 
totdeauna însoțit de vițel. Clinele are o reală 
afecțiune pentru Cățel, adversarii lin literatură

au devanit în viața comună prieteni mu invers. 
Arta simplifică și fixează o tipologie, viața com
plică, transformă totul. Dar, să nu uităm, viața 
înseamnă aid tot ficțiune, leșiți din determinarea 
cărților, eroii intră ta determinarea altora, dînd 
a iluzie nouă de existență autentică. Toate aces
tea rint acrise cu inteligență și Ironie, două În
sușiri fără de care o carte de fantastic livresc 
ar părea o invenție fastidioasă. Biblioteca fan
tastică este, dimpotrivă, o carte vie, antrenantă. 
Cu excepția unor pagini mai mult eseistice decit 
epice (acelea, de pildă, ce relatează discuția din
tre Bufnița din fabula Mierla țl bufnița și Pa
pagalul din Papagalul ți celelalte păsări, unde 
este vorba ți de mituri cosmogonice și de ver
surile hli Bolintineanu !), noua carte a Soniei 
Lari an dovedește o remarcabilă putere de in
venție- Pornind de la niște ficțiuni arhicunos
cute. ea ne face a la accepta încă o dată și a le 
urmări amuzați, eurioțî, intr-o creație nouă ta 
care con ren trează, fără a te ascunde, toate con
vențiile tttsBturu. Univenal livrete este, ca șl 
•vitan>ta afaSectivă. fermid. literatura poate ieși 
ta feteracură. Dar ee ermăna ta operă U 
ea aa eaeerota. eu ariarirta. este tot fhmi
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registra ca pe o obsesie, corespond?-tai necu
noscut dovedea că ii înțelesese ca
mine.

A urmat o scrisoare, după un timp 0 c —-» 
doar ca să situez întimplarea intr-o 
controlabilă; corespondentul meu. toca -: “ .
clar de astădată, era un tinâr. itudeni ta L«t 
Ia o facultate tehnică. Iți anunța »*• ~ra 
București și intenția de a mă vixLa. nu pet-W 
a-mi cere sfaturi literare, d numai tfia 
de a mă cunoaște. Sacri firi nd timpul dt « “ 
scria o pagină de carte, i-am răspuns. - • -
obiceiului care, deși răni! re o rrpattete 
gravă, mi-a Îngăduit pină astăzi să-mi !■ ■ i 
cărțile.

Poate că am mai primit o «eriaaare taal a* 
timp, dar cum pe urmă au trecut hm Mri ea 
tlnărui să mai dea un semn de viată. 
venit în minte iscălitura in dean f rafală de -a 
Budapesta si am Început să cred d anu»"— ®- 
respondenței nu era decit o fi ci iu ne.

Astăzi, prima zi de iarnă adevărată, cu fc 
ți cu viscol, mf-a telefonat de pe aeraoor- 
Băneasa. unde tocmai sosise de la Ia*L eo avio
nul de ora nouă si lumi tale. Cresuna tă t*i 
nu mai merg avioanele : ața mi se tor:mg^ă 
iama, cred că nimic nu mai merge.

Ag fi propus o convorbire după amiaza. 
Iml termin lucrul zilei, dacă nu m-as fi 
că pină atunci tlnărul. străin de ora*, treb ■ 
să aștepte pe afară : ți-apoi. cind Baeva ~ * * 
cu avionul. Înseamnă că este minat de o gra"d_ 
L-am poftit să vină, n-aveam Încotro. mi-«rr uă- 
răsit lucrul pentru care poate nu am să dorm 
la noapte ți am stat de vorbă, uitiodu-ni pe 
furiș la stiloul lăsat pe masă, pesta o pag1* 
albă.

Student la electrotehnică : l-ar fl p&cnt mal 
mult calculatoarele, de aceea la început n-a în
vățat CU toată tragerea de inimă : acum se des
curcă. Ar vrea să găsească o metodă de cu
noaștere a vieții, să-și facă un stil și o Aan- 
plină. Dacă-i ața. i-am spus, electrotehnica e 
foarte bună : prin cei doi poli electrici vei ea- 
noațte polii pămlntului și nu vei încurca niri- 
odatft punctele cardinale.

Trebuia Mă știu ce mai are de glnd. dacă ve
nise cu avionul, pe o zi cu viscol cind eu. deși 
nu sint un nevolnic, nici n-am îndrăznit să iei 
din casă. L-am întrebat deci. Intre altele, ce-a 
căutat, la Budapesta. Nimic altceva, decit să 
vadă ; a umblat mult cu piciorul, cum far și 
eu în orașe necunoscute și cum recomand oricui 
vrea să asculte... Cit a stat ? O săptâmînă... Foar
te bine I E timp să le veri pe toate... Și cura 
s-a dus acolo ? Cu mijloace minime... Mi-a po
vestit. am înțeles, am crezut. Ca să călătorești 
așa. departe de o casă unde al duce-o mult mal 
bine. înseamnă să te mine o sete de cunoaștere 
tiranică:

Tot vorbind, m-a cunrins deodată îngrijora
rea : ce-i dau eu In schimb’acestui tînăr. dacă 
■ făcut drumul pină aici numai pentru mine ?

— Am foarte puțin timp, i-am spus.
— Nici eu nu am mai mult, mi-a răspuns. Mă 

întorc cu primul avion ; plec numaidecit la 
aeroport.

Afară viscolea din ce în ce mai urit.
— Dacă o tine tot așa. avionul n-o să mal 

plece.
— Nu-I nimic ; Intr-un fel. tot am să ajung.
— Bine, dar de ce-ai mai venit ?
— Doar ca să văd cum e cu avionul ; n-am 

mal zburat niciodată.
— Și tocmai Intr-o zi atlt de zburlită ?
— N-am ales-o I
Fericit cel pe care nu-1 întoarce din drum 

vremea urită !...
Am povestit întimplarea pentru cine, Intre 

tinerii mei tovarăși de breaslă, va simți Intr-o 
zi nevoia să zboare pe viscol.<_________

Istorie
Urmare dxa pap. 1

Oî actul pnmrt axle nota H cete două 
ksoOest ala oaia : natu-a caro este viața 
n> da a^ăsi ■ tatorta con este viața trht*- 

o^ed era lamindioare dta trecut, ma
rna naoatrâ premergătoare ți edificatoare.

♦

BAJeracs «d £m^»ev pa dr-o porte ți 
larga et SWovr*»* pe de alta tint ctitori 
da patrie toewd datorită simțului lor istoric 
deosebit.

Pe hra lai EaUartcv. dia cele țapte coarda, 
trei tini ale istoriei, trei ale naturii ți aumai 
bm a perMBaei oale : poate de aceea a ți 
rdataj seiatreort U tsstncit ți-a atu-
mai fixata eerxtal oariri Iu întregul ei or- 
gnse. Intra păstrarea ei prin Brrini.

★

Istorie na Inietzmnd tn primai riad Lilorid 
propriilor tăi părinți, rudele tale față de care 
ai aa oarecare rimldmini de atașament : it- 
torie bueamnă mai ales iertfa celor intra fi 
în -cvrtșitirtțtr mulțimilor, cei care as cutre
murat epoca sau momentul de urgie prin 
care trecea patria lor. izbăvind-o.

Pentru ca viețuirea anul popor să-ți poată 
dura tihna creatoare are nevoie de acești 
prinți imaculați. de acest BrAncoveanu ți 
Horia. de acest lancu ți Bălcescu. de acest 
Mthal Viteazul iau $tefan cel Mare, iar păs
trarea lor prin cuvînt este o necesitate ab
solută pentru durata pe mai departe a unei 
patrii.

★

Jertfa In istorie înseamnă biruința gîndului 
pentru care este jertfa, Mihai Viteazul a bi
ruit. Brâncoveanu este biruitor. Bălcescu ți 
Horia^ard pe cerul patriei In veac stele ne
pieritoare.

I

C

Mărita PSlal reia o carte mai veche (Cei 13 
ți wxtarralj Intr-o narațiune nouă : Corabia tim- 

CEd. Iod Creangă, 1S7S1. unde, așa cum 
•rată prefațatorul volumului. Ov. S. Crohmălni- 
eeaata. taaă reunite trei formule epice cunoscute : 
rucsacul pot tita. literatura de aventuri ți proza 
tafeSfico-fantesnii â. Modelele rint transparente 
«Poa. Lcv~<s CarroQ. nouă, aripnata este in

venția epică și tipologia. Cartea este legată mai 
direct de psihologia (să-i spunem astfel), unei 
vîrste și de gustul lor pentru mister și aventură 
însă Corabia timpului poate fi o lectură plă
cută și pentru oamenii maturi, interesați de sub
tilitățile bine construite. Dăm și aici’ peste con
vențiile genului : apariții misterioase, complo
turi, răpiri, acțiuni de eliberare, în fine, toate 
schemele romanului polițist și ale literaturii de 
aventuri sînt plasate în miraculos și fantastic 
printr-o inteligentă antropomorfizare a elemente
lor naturale. Scoicile și Șerpii au o viață spi
rituală. stîncile și arborii comunică printr-un 
limbaj evoluat. Soarele și Șoriceii vorbesc nor
mal. ca doi vecini egali în fața existenței. Mo
nica Pillat voiește să ne dea ceea ce ne dă de 
regulă o literatură.de acest fel : sugestia solida
rității universale, miracolul unității în lumea 
vieții naturale. Pe această idee, ea construiește 
o narațiune simplă, unde este vorba de un 
Băiat cu imaginația fierbinte care pleacă Înso
țit de Șoricelul detectiv Jeff, de cocheta pisică 
Rosamunda, de vicleanul Șarpe Ș., numit In
vincibilul Ș., de productiva găină Vasilica, de 
greul de cap, dar bunul la suflet Petcu cel blind 
de speță măgar etc. ... pleacă, zic. într-o călă
torie plină de peripeții ce ne amintesc de marile 
modele ale genului, de la Robinson Crusoe la 
cunoscutele Aventuri ale lui Arthur Gordon Pym 
de Nantucket. Călătoria se termină lntr-un ținut 
al Umbrelor, eroii fiind Inghițiți, simbolic bina 
înțeles, de ceață, pentru a li salvați de acțiunea 
distrugătoare a timpului în partea a treia a 
cărții (Detectivul ți visul) prin puterea Iubirii 
și a prieteniei. Prima parte a acestei narațiuni 
pentru copil, dar, repetăm, cu finețuri pentru 
oamenii mari, este un scurt roman polițist cu 
decor șl elemente de viață contemporană. Șerpii," 
soerecii, pisicile au profesiuni și habitudini mo
derne. Merg la bar, poartă blugi, dansează rock, 
pun la cale rapturi, se confruntă cu bandele ri
vale, cu deosebirea că spațiul lor de ac
țiune nu este New York-ul sau foburgul pari
zian, ci un grajd sau o pădurice*. Grupul Băia
tului este atacat de banda Corei, o bufniță in
trigantă șl, dacă rețin bine, vanitoasă, însă in
tervine foarte pozitiv barza Ortansa, care-1 sal
vează. leșiți din această aventură, cel 13, la 
care se adaogă curind Calul de mare Ibus $i 
broasca Donavella, pornesc lntr-o călătorie lungă 
și primejdioasă spre ținuturi necunoscute. Au 
loc atacuri piraterești, rătăciri pe insule pustii, 
lupte dramatice cu valurile și apariția, la drmă, 
a Cirdului de soboli, un fel de întrupări ale 
stihiei dezlănțuite. Călătorii se pierd în ceața 
oceanului care este. în planul simbolurilor, o 
ceață a timpului ce Învăluie totul. Pentru a 
regăsi cărarea pierdută a copilăriei (sugestia ne 
poate trimite și la Alain Fournier), eroii. Indi
vizi acum maturi, instalați într-o lume compu
terizată. trebuie să descopere în el „timpul iu- 
Mri»“ ți «prietenia fără sfirșit". Aceasta se pe
trece, s-a văzut, ta Detectivul ți visul unde in
triga polițistă este complicată cu elemente de 
literatură științifico-fantastică sub semnul urnii 
atanboiitan transparent : puterea prieteniei «i a 
■oL dorită ții umana da a Împiedica destrămarea 
ia timp.

Există ta canea savuroasă a Monicăl PUlat ta 
■ încercară de upotogie bterară, pa cit mijloa
cele genului o permit. Detectivul Jeff este sus
picios și onest, cu o putere de intuiție demnă 
de Kojak și un curaj comparabil cu acela ai 
Sflntului. Corabia timpului este o carte cu sim
boluri mari Intr-o lume a făpturilor mici. Ea 
■e citește cu plăcere șl interes.

Eugen Simion

FERESTRE

Conferința
=3 se de ohteef oi eridențe-
K =xne tefce apărate, certificate că 
mtfâ. Trț Încerca p m i semonatra 
că da. exxstâ a draxnamrgie română 
coatemperași, car* formează dealtfel

E tema conferințe de ari*). Nu stat conferențiar, 
că âhrri a-aș sene a unic ți aș semna cant Ma- 
r.z Sarescu. Coerența mea. orală. In astfel de 
•carii ae termină după maximum cinci minute. 
Lăsând la o pane istoricul, temei, mă voi grăbi 
a«adar aâ spun, ta cele rin ci minute, ce am pe 
infmă ta legătură ai teatrul de azi.

Teatrul tace parte dintre genurile literare eu 
d^xiă tnoațe. (Două-trei-patru). Prima, cri
tica bterară. mereu dezorientată vizavi de 
teatru, pe care O include ți nu-1 Include Io lite
ratură. lmp!n<indu-I mal degrabă spre curtea 
vecnflor. rare nJd aceștia nu sînt prea hotăriti. 
A doua moașă este publicul cel care ae duce Ia 
teatru, «e așează in fotolii ți ce I se dă. trebuie 
«ă izghită. O astfel de situație e generoasă pentru 
piesele proaste, ambigui, care se strecoară in fe
lul acesta nesaacționate. Critica literară dnd se 
ocupă de-o piesă^ nu depășește deobied criteriul 
tematici Las la o parte cronicarul dramatic, ie
rtat, avizat). Dar mai departe, ce e cu 
aceste producții ce se pretini ce sînt ți 
cum de sint așa cum sînt — bune sau 
rele — nu se merge. Dealtfel scriitorii, inclusiv 
cri ti dl nu prea se duc Ia teatru. Spre a preîn
tâmpina această imobilitate «-a încercat în ulti
ma vreme să se teoretizeze (ta eu am fost printre 
aceia) teatrul la domirilta. sub formă de carte. 
Piesa este scrisă pentru scenă, dar cel care mi- 
nulește condeiul e. In primul rind. scriitor. Se va 
juca piesa sau nu. Dar ea poate fi dtită. poate fi 
băgată In seamă ca s literatură. Tn ultimii ani
cred că se poate vorbi de o forțare a ușilor lite
raturii — uși deschise de obicei — de către dra
maturgia tinără.

tmi face plăcere să vorbesc despre doi dintre re
prezentanții acestei noi direcții. Paul Anghel și 
Dumitru Radu Popescu.

Paul Anghel reprezintă, după mine. In peisajul 
literar un fericit caz de luciditate, erudiție și ta
lent O personalitate proteică aflată Intr-un 
foarte fericit moment al creației, judecind după 
ulttnreje lucrări publicate — „Arhiva sentimen
tală* II și piesa despre Burebista, din care a 
apărut un fragment In „România Literară".

Cu cîțiva ani în urmă a publicat piesele ..Săp- 
tămlna patimilor* și „Viteazul", două capodopere 
ale teatrului istoric, prin care de altfel acest gen 
este reabilitat la noi. Citindu-i piesele 
am sentimentul contemplării unor fragmente de 
frescă — descoperite sub un strat mai vechi de 
tencuială și scoase la iveală cu mare grijă, unde
va aproape de altar, sau în tinda unei biserici 
unde se pictează ctitoriile.

Paul Anghel aduce In scenă eroi — Mihai Vi
teazul și Ștefan cel Mare, dar nu întîlnlm aici 
nimic din recuzita obișnuită în astfel de ocazii.
Piesele au hieratism, personajele apar prelungite 
ca și cind ar fi privite la lumina unor luminări, 
replicile sînt mai mult decît replici, au In spate

le lor ntii de rezonanță ±n lemn ales. N’ciunui 
autor du 1-a reușit la noi o astfel de arhitectură 
cu periooaje date, cu Intlmplări date, chiar cu 
vorbe luate tfcn cronici, arhitectură care se înal
ță parcă de Ia sine. Secretul unei astfel de reu
șite D țtie doar Paul Anghel. Cred că e vorba de 
sentimentul de extaz cu care privește Istoria — 
In depFnă cunoștință de cauză, autorul fiind 
unul dintre scrutării frecați de arhive — senti
ment de extaz care ni se transmite, după princi
piul cit suflet pui intr-o operă, atîta viață ii dai, 
a ti ta viață are. Cu piesa despre Burebista autorul 
merge și mai departe, nu numai în timp, dar și 
In simplitatea formulei dramatice, personajul 
principal căpătlnd o măreție stranie. Prezenta lui 
Paul Anghel e tonică. Prin ideile sclipitoare și 
prin exemplul de creație — paralelismul între 
teoreticianul plin de vervă cu extraordinară in
tuiție ți dramaturgul inspirat, dînd naștere unui 
proces continuu de stimulare în artă. Paul An- 
ghel se scapără și se aprinde de la sine și se 
întrece cu sine. Un fenomen extrem de intere- 
aant.

D.R. Popescn vine în dramaturgie d!n proză — 
cu bocancii plini de praf, cu tolba plină d- fapte, 
întimplări. e un dramaturg al imediatului. Această 
Încărcătură colorează teatrul său. dîndu-l acea 
particularitate bolovănoasă. îmi place formula lui.

Mă număr printre acei care nu intră în panică 
descoperind talentul altuia, și nu Încearcă să-1 
diminueze d:ntr-o secretă teamă (știută de toată 
lumea). Un nume nu poate fi umbrit de apari
ția altuia. Cred că dimpotrivă cu dt stat mai 
mul ți buni, cu atit loluți* literară lese mal puțin 
diluată (ra la acumulatorul cu mai mulți ele
ment!) D.R. Popescu merge la masa de lucru ca 
la un ogor care trebuie șraotmit zi de zt rezulta
tele țiolnd, ca la recoltă adevărată, de media 
dintre ce ai semănat vreme (Intemperii) și 
alte boabe. Numărul pieselor publicate e, de pe 
acum, apreciabil. „Vara imposibilei iubiri* (1966). 
„Cezar, măscăriciul nebunilor* (1968), „Acești În
geri triști* (1969), „Pisica in noaptea anului nou“ 
(1970), „Piticul In grădina de vară* (1971), „O 
pasăre dintr-o aită zl" (1972) „Pasărea Shakes
peare* (1973) „Balconul" (1975) „Timpul In doi“ 
(„Lapte de pasăre") (1976). După cum se vede, 
ritm bun de profesionist cu respirație de aler
gător de cursă lungă. Deși titlurile slnt poetice, 
ceea ce urmează nu e lirism ci, de cele mal mul
te ori, o confruntare dură, brutală de caractere. 
E In acest teatru o îndlrjire care ne duce cu 
gîndul la furioșii englezi. Dezbateri etice, pro
bleme de morală, conflicte puternice. Analiza de 
fond a acestor producții( pe care o vom face cu 
altă ocazie), ne va permite să degajăm originali
tatea autorului. Vom numi teatrul lui D.R. Po
pescu teluric, gard viu la o porțiune im
portantă de realitate pe care o parcelează și-o 
lucrează cu strășnicie.

Marin Sorescu
•) Fragment dintr-o conferință despre teatrul 

de azi, ținută la Universitatea Populară.

Patriotul
Cuza

‘ Urmare din pag. 1

în toată puterea cuvîntului, un bărbat care 
judeca și făcea politică, era un om organizat, 
un administrator eminent, un diplomat fin, 
era un om de spirit, era un om drept, era un 
mare patriot. Acestea și altele, i-au hărăzit 
un loc de o anume semnificație istorică. Ori- > 
care, Alecsandri, Kogălniceanu, Negri ar fi Al 
meritat-o și ei, dar alegerea istoriei a căzut * 
asupra lui. Poporul a vrut unirea, poporul 
era adevăratul Suveran, Domnitorul fiind 
simbolul suveranității sale. Că Alexandru 
Ioan Cuza a fost un cap de țară eminent nu 
este aecît o dovadă că poporul dobîndise ma
turitatea politică de a-și impune conducă
torii potriviți făpturii lucrărilor sale mari, 
la înălțimea înaltelor sale idealuri: Cuza a 
fost adus în fruntea țării în momentul în care 
țara a fost conștientă că se poate „mîntui 
prin sine“. Adică de a exista pe harta Euro
pei ca stat, cu un cuvînt al ei de afirmat în 
treburile Balcanilor, ale continentului. Căci
— fără a face incursiuni de mare specializare 
în istorie — vedem că de la Tudor Vladimi- 
rescu încoace toate mișcările din Muntenia, 
Transilvania, Molaova aveau neapărat — și 
inevitabil — și caracter național. în 1843, cînd 
la București1 Alexandru Ghica era înlăturat 
de La putere, în Principate s-a purtat o vre
me ideea ca Mihail Sturza, domnitorul Mol- ; 
dovei, să ocupe și tronul Țârii Românești, 
împrejurările nu erau însă prea norocoase, 
iar, pe de altă parte, Sturza însuși începuse 
a nu mai fi iubit de popor. 1818 a răscolit 
adînc conștiințele, iar anii ce au urmat, ani 
grei, cu cerul libertății înnourat, au limpezit 
totuși gîndirea politică românească, dueînd-o 
spre memorabilul ianuarie 1859. Cine a trăit 
atunci, cine s-a aflat la Iași, la Focșani, Ia 
Craiova, la București, pe întregul pămînt 
românesc, de dincolo și de dincoace de 
Carpați, 8 serbat cu frenezie înfăptuirea ma
relui ideal. Ce emoție trebuie să fi fost 
atunci... Un popor harnic, iscusit, inteligent, 
pășea în rîndurile națiunilor lumii. Un drum 
greu, un drum complicat, dar el s-a fost stră
bătut cu tenacitate, cu demnitate, ireversibil. 
Și chiar dacă au trecut ani pînă cînd țîșnirea 
de mai de la Blaj, Noi vrem să ne unim cu 
Țara 1 s-a împlinit, conștiința naționalității, 
conștiința apartenenței, au fost mereu treze, 
mereu vii. Românii și-au construit cu trudă, 
cu sacrificii cu neclintită voință Pâtria lor 
și România Europei.
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PUȘCAȘIU NICOLAE : In 
„P-avel Covaci- sint unele cali
tăți, mai ales pe latura umoru
lui, dar lucrurile sint trase de 
păt, șarjate excesiv, pină la ca
ricatură.

I. CTOANCAȘ : Cam uscate, 
didactice, fără freamăt. Ceva 
mai bine, in ..Oameni buni**, 
„Tînguirca lui Manole".

A. ALBU : N-ați avut nici un 
răspuns în Noembrie (probabil, 
plicul n-a ajuns plnă La noi). 
Textele de acum, pe lingă șo
văieli și stîngâcii, prezintă și 
unele semne de bun augur. Mai 
ales in „Brâncușiană", „Învață 
să te dărui", „Din toamnă, muș
cat de șarpele singurătății4*. Să 
vedem ce mai urmează.

T.N. VASIL A î Mulțumiri pen
tru vești și urări, daj și pentru 
exoejentul slogan, atît de înțe
lept și pedagogic („pauzele lungi 
și dese-ne conduce la succese1'), 
pe care ar trebui să-1 savureze' 
și să-1 adopte destul de mulțj 
dintre înfrigurații și nerăbdăto
rii care ne scriu. S-auzim de 
bine ’

DONICI 20 : Ne pare rău că 
nu vă putem fi de folos, dar 
„jurisdicția" noastră nu depă
șește limitele acestei rubrici 
(unde „trigrama" dv. nu mai în
cape Paginile trimise (alt
minteri, alerte, simpatice, amu
zante, uneori) le-am predat re
dacției spre a decide.

ADAM GABUREL : Deocam
dată, se văd mai de grabă efor
turile de a epata cu orice preț, 
exhibitionism și ostentație, clov
nerie căznită, de mina a doua (și 
de gust îndoielnic) șl mai puțin 
semnele vocației lirice. Care, 
însă, parcă n-ar lipsi cu desă
vârșire. Sa vedem ce mai ur
mează. (Pe viitor, bateți la ma
șină sau străduiți-vă să scrieți 
citeț).

M. POENARU î O licărire in 
„Joc de curaj", ..Moșteftind*4. în 
rest, aceeași nestăpînită, indus- 
trinisă producție de serie.

M. GLÂVAN : Pare să fie 
ceva — lectura „pe ghicite** (iri
tantă, La urma urmei) ne-a îm

piedicat să realizăm destul d® 
clar ce și cum (,,Ora de seară**, 
„Plin, orașul". „Poem", .Sfirși- 
tul vacanței" și, poate, altele). 
Reveniți, cu manuscrise mai În
grijite care să ne îngăduie o 
lectură normală și, deci, o eva
luare mai amănunțită.

L. BARA-CIHE1 î Nu sînt Inc* 
elementele decisive, pentru con
cluzia pe care ne-o cereți. Sint 
pagini și mai bune și mai rele. 
Dintre primele, „Un gind al mă

turătorului de stradă", „Portret". 
Se pare că scrieți prea mult (cu 
prea mare Îngăduință față de 
condei) și citiți și studiați prea 
puțin. E cazul să inversați ra
portul 1

F. TEI : Nu sînt deloc ..zba
teri in gol". cu toate că »c.im 
lumina cade mai altfel, cu toate 
că o amarnică ne împăcare tul
bură izvoarele (cu prea multe 
spaime, regrete, reproșuri-..), cu 
toate că, in fine, condeiul, ținut 
prea mult în pauză, se mi*că 
ceva mai greoi, mai nesigur. Dar

sint destule pagini frumoase 
(„Levitație**, „Viciu", „Senti
ment", „Cascadă", „Ninsori", 
,.Semn“, „Deschisa rană", „Ckw- 
nescă", „Vorbire"), care vă 
obligă la eforturi mai mari și 
mai consecvente, La o responsa
bilitate mai mare față de zestrea 
pe care o dețineți. Scrieți mai 
mult, refaceți-vă obișnuința de 
a scrie zilnic, du continuitate, 
restabilind astfel „circuitele" fi
rești, și feriți-vă de crispări, re
semnări și inhibiții (căci, după 
vorba unui distins prieten co- 
mun, „inhibiția strică amici
ția" !...). Scrieți-ne mai des, mai 
pe larg, mai degajat, și țineți-ne 
la curent cu strădaniile, impasu
rile și — fără doar și poate — 
izbinzile dv.

ILEANA MIRE A : E ceva in
teresant in „Așteptare". De^gur, 
e prea puțin ca să putem trage 
toate concluziile. Așteptăm. (Dar 
•crieți mai citeț).

TUDOR ȘTEFANESCU î Vagi 
semne. încă neconcludente, dar 
sesizabile totuși. Să vedem ce 
mai urmează.

F. A. ȚIRIAC : Spirituale, 
uneori ușor înfiorate, par să fie 
niște semne de bun augur. Să 
mai vedem.

MANUSCRISE NEISCALITE : 
„Fascinație", „Pe sub stele tre- 
murinde", „Lumea copilăriei" 
„Ginduri de toamnă" ; „închi
nare", „Iubire de țară" ; „Vatra 
țării", „Cintare Patriei".

Botez Maria, C. Dascălu, Cucu 
M. Murgii, F. Pirvuleț, Ț. Nicu, 
Cloșcă Ion, I. Pajureanu, Vlorel 
Andreescu, Onasila, Geo Anton, 
Mariana Năstase i Nimic nou ! 
Nicolae Trandafir (ceva, în „Au
toportret") Maria Consiantinescu, 
Nicolae George Stănciulescu, 
Vasile Biloiu, Anca Mihăescu, 
Constantin Bujor, Domnița So- 
rciBu, Vlorel lacob, Ilie Vlrgil 
Com ea nu. Paul Rad Avea nu. Mira 
Cianta. Gr arc Ghrorxtie. Can- 
staața Pad ura iu : încercări de 
nivel modest, fără calități deo
sebite.

Geo Dumitrescu

Vlad Iepe?
odată cu vlad 
țeapa a intrat 
in istorie 
cu vidul 
in sus 
a căpătat nume 
de osindă 
da dreptate 
și de domn 
țeapa lui vlad 
e turnul chindiei 
care-și întinde 
umbra 
pină la bucurești 
aici unde 
marele bărbat 
și-a durat 
temei de cetate 
și s9a de hoți

HORIA GLINIASTEI

Dorința
Aș vrea sâ cînt adevărul care lipsește acestei 

lumi 
freamătul pe care II face o femeie trecînd prin 

visul tău, 
aș vrea sâ cînt purtarea arborilor 
ciad pe sub ei buzele indrăgostiților 

împart timpul in dauâ, 
primele Ierburi ce ridică somnul din ochii 

căprioarelor 
aș vrea sâ clnt aceste mîînl 
in care patria își află adevărata greutate 
dragostea și ura 
frigul ce umblă ca o pușlama prin nervuri 
imnul 2orilor scris de aripile porumbeilor 
iatâ-mă murdărind moartea pe bot de cuvinte 
ca și cum poezia ar avea cariera asigurată 
ca și cum eșecul or fi o sâmînțâ plină de 

viitor.

V. PETRESCU-MARGEAN

Toamnă
Noaptea, 

visători anonimi înhâmațl la 
umbra imensă a gloriei 

și uneori' 
mari focuri de artificii 
invocind o sărbătoare străină.

Trec păsări prin apa /
amenințătoare a văzduhului...

Din întuneric, maimuța 
galbenă a toamnei 
aruncă in mine cu frunze.

LUCIAN CODRIN

Neagoe Basarab
povățuindu-și fiul
Amâgește-ți teama proprie, cumpănește 
Zestrea pe care rămașilor ai s-o vinzi ; 
!ncinge-ți sabia, flutură mantia domnește, 
Chipul tău palid va rămine-n oglinzi.

Vor fi dimineți In care-o sâ simți 
Conturul soarelui ca pe-o inexplicabilă rană 
Pe pîrtia Jertfei trec lin cei cuminți, 
Durerea ne urcă pe tron ca-ntr-o strană.

•
Fiilor tăi să le dai sfaturi despre 
Tainei® peștilor și trecerea lunii pe cer 
Pasul lor să nu șovăi® înapoi spre obirșii ; 
Bucuroși sint născuții, împăcați cei ce pier.

Solilor tăi să I® pul o pasăre albă pe umăr 
Traversînd veacul cu mirată iubire ;
Golul dintre cuvinte, fără de număr, 
Despre trecerea noastră va răspîndi știre.

ANCA-SMARANDA DIGA

Joc de iubire
de ce ascunzi la spate mina 
în care ții clepsidra canibală 
în vis mi-a șoptit vintul 
secretul cenușii albe cenușii negre 
gura ta aduce tot mai mult 
cu un cioc de pasăre beată 
și-mi cere incă săruturi

|cu o singură mină mă mingii 
cu cealaltă imi aperi sfîrșitul 
zile și nopți amestec de cenușă fertilă 
hrană pentru dropii viitoare

VIORICA IONESCU

Patrie
Acoperă-mi urechii® 
și am sâ te recunosc 
după liniște
Acoperă-mi ochii 
și mă pierde 
în lanul brobonit de grîu : 
Am să te deschei de pe umerii holdelor 
mă vei durea sub pleoapa unui spic

Acopero-mi gura 
cu întrebările culcate în garoafe. 
Invăluie-mă pe mina 
cu o iubire mare.

Și ca sâ te recunosc deplin, 
MntinHe rotunjindu-ți seninuil, 
palmele limpezind fîntîni, 
zilele noastre umblînd de mînâ 
cu tine.
Va trebui sâ scriem o boabă de sudoare 
cu fiecare deget...

DOINA POLOGEA

Statornicie
Bâtrîni copaci orbecăiesc în noapte. 
Cu albe crengi își pipăie sfîrșitul ;
Și, resemnați, se închircesc in sine, 
In tainițe zbîrcite își feresc 
Puțina lor suflare și putere.

La ce bun să-și mai zbată rara coamă, 
Prin care vîntul se hlizește timp. 
Și numai pentru corbi și cucuvele 
Prielnic loc de cobe a rămas ?

După un timp. în zori, mlădiț® blind® 
Scîncesc ca pruncii cînd în loc de vlagă 
Cu-nșelătoore hrană se înfruptă.

Atunci tăcuții arbori se topesc 
Și, fără teamă, lunecă-n adincurl.

Temei avînd, se-nalță drept urmașii.

T. N. HALMYRIS

Florile
Ce-i in petale noaptea clnd mor culorii® 
in flori, o nobilă substanță prea mișcătoare 
parfumează carnea frunzelor, arar o apă 
pură se ridică in abur ușor sufletul florilor 
ce se duc înspre pieire nu are nimic 
a ne spune și ce știm noi despre 
tristețea petalelor, petalele acoperite 
cu stranii materii minerale pierzindu-se 
in pămint, halucinant culorile din 
petale ne bintuie văzul și moartea 
fiecărei flori lasă o pată in lumină 
umbro tremurătoare, umbră .

VICTOR CROITORU

O precizare
Tovarășe Redactor- șef

Vă rog să binevoiți a publica următorul text, 
care restabilește un fapt, după mine important 
pentru istoria „minoră** a lingvisticii noastre. 
Este vorba de afirmația lui Mihai Zamfir pri
vitoare la ignorarea, din partea lingviștilor ro
mâni, a lui Sextil Pușcariu.

PRECIZARE

In articolul lui Mihai Zamfir consacrat ‘ lui 
Sextil Pușcariu, care a apărut in „Luceafărul", 
cu data de 8 l.a.c. pe care l-am citit cu in
teres și cu toată atenția cuvenita, ie face o 
afirmație sau. dacă vreți, o apreciere cu privire 
la atitudinea lingviștilor noștri față de opera 
acestui mare învățat Se vorbește anume de 
tăcerea care a înconjurat numele lui Sextil 
Pușcariu. 'Tin sâ precize2 că lucrările acestui

Literatură angajată 
și angajantă

Urmare din pag. a 2-a 

de Miu copilul, literaturii beletristice a timpului, 
poeților contemporani, îmbibați de un puternic 
romantism, poeziei care, prin limba și muzica ei, 
a avut întotdeauna drumul larg deschis spre 
urechea și inima maselor populare. Marșul oști
rii române al lui Vasile Cârlova, evocarea Tlrgo- 
vîștei prin același Cârlova și prin He- 
liade Rădulescu și Grigore Alexandreseu, a 
ruinelor Cetății Neamțului prin AL Hriso- 
verghi, a Umbrei Ini Mircea Ia Cozia 
de Grigore Alexaodieseu, a Altarului Mă
năstirii Pufni de V. Alecsandri. emoționantele 
balade ale lui D. Bolintineanu (Mama lui Stefan 
cel Mare, Mircea cel Mare și solii, Ultima 
noapte, a Iul Mihai Viteazul), pentru a le aminti 
numai pe acestea, au pătruns grabnic în stra
turile largi ale întregului popor român, devenind 
pirghiile si pilonii înălțării conștiinței sale na
ționale. Pentru circulația lor intensă si pentru 
conținutul lor eroic, reflex al conștiinței popu
lare românești, ele au fost considerate de Geor
ge Barițiu, Intr-un sens figurat. firește, ca 
„proprietate hună si dreaptă a pooorului".

La 1848 prin Vagii® Alee sa nd ri. prin Andrei 
Mureșianu și alții, poezia patriotică românească 
a făcut un nou salt, ea impunîndu-ae ca o che
mare la lupta revoluționară, ca o adevărată 
goarnă a revoluției. în poema Deșteptarea 
României, răspîndită In mii de foi volante, poe
tul moldovean striga pătruns de o adîncă înflă
cărare : „Hai copii de-aceîa$ singe ! hai cu toti.. 
într-o unire, / Libertate-acum sau moarte să 
cătăm să dobindim. / Pas români, lumea ne 
vede. Pentru-a patriei Iubire. / Pentru-a mamei 
desrobire, / Viața noastră să jertfim !“

La rindul lui poetul ardelean exclama si ®1 
prin marele său marș Deșteaptă-t« române t 
„Români din patru unghiuri, acum ori nicio
dată / Uniți-vă in cuget, uniți-vă-n simțiri" 
adăugind în final : „Murim mai bine-n luptă, cu 
glorie deplină. / Decit să fim sclavi iarăși in ve
chiul nost-pâmint

în timp de numai flteva decenii s-a creat și 
impus astfel o captivantă poezie angajată, care 
a avut o puternică influență asupra dezvoltării 
conștiinței naționale românești, al cărei princi
pal obiectiv patriotic a devenit după revoluția 
din 184J Unirea Principatelor.

Poezia prepașoptistă și pașoptistă s-a caracte
rizat prin balade, ode și marșuri, poezia Unirii 
se va exprima îndeosebi prin cîntece. hore și 
imnuri. Capodopera ei avea să fie Hora Unirii, 
a cărei versiune, dedicată românilor din Tran
silvania. fusese scrisă de Alecsandri încă din 
anul 18^8. pe cînd poetul se afla refugiat la Bra
șov, și fusese publicată în ..Foaie pentru minte, 
inima și literatură" sub titlul Hora Ardealului, 
fiind semnată Un român (1848. nr. 21. p. 192). 
Ea se va dezvolta in simțirea și gindirea poetu
lui concomitent cu creșterea luptei pentru unire, 
și se va definitiva abia in 1856. in urma congre
sului de la Paris, clnd Principatele au fost che
mate, prin convocarea adunărilor ad-hoc. să se 
pronunțe ele însele asupra sorții lor. Publicată la 
9 iunie 1858 în ziarul lui M. Ko^ălniceanu, 
Steaua Dunării, principalul ziar unionist al Mol
dovei. și pusă pe note in același an de Alexan
dru Flechtenmacher (cor în unison și pian), 
„Hora Unirii" a devenit cu repeziciune cel rrtai 
iubit, cel mai reprezentativ și cel mai cîntat 
cîntec al timpului, el fiind adevăratul manifest 
al Unirii. în cel mai simplu limbaj, cu cele mai 
puține cuvinte, dar in același timp cu cele mai 
clare și mai concludente imagini, se rostea cea 
mai fierbinte ch^mrre a vremii, imperativul ei 
national : ..Hai să dăm mină cu mînă / Cei cu 
inima română, / Să-nvîriim hora frăției / Pe 
pămîntul României. / Măi muntane, măi ve

lingvist au fast mereu citate, efnd. bineînțeles, 
problema cercetată de unul sau altul dintre 
noi impunea luarea in considerație a Lucrărilor 
lui Sextil Pușcariu, aceasta in ipoteza cd el s-a 
ocupat. intr-un fel oarecare, de problema res
pectivă. Jar dacă cele două volume, intitulate 
Limba română au intim pinat dificultăți in ce 
privește nu numai publicarea, ci și, după aceea, 
difuzarea lor, faptul nu ne poate fi imputat 
nouă. Mai adaug că în revista clujeană Cerce
tări de lingvișțică XI. p. 151^-159, a apărut
un articol, cit se poate de elogios, scris de mine, 
despre activitatea științifică a lui Sextil Pușcariu.

Vă mulțumesc anticipat pentru satisfacerea 
dorinței mele și vă rog si primiți calde salutări 
tovărășești.

Iorgu Iordan
București, 16.1.1977

cine, / Vino să te prinzi cu mine / Și la viață 
cu unire / Șl la moarte cu-nfrățire. / Amîndoi 
sîntem de-o mamă / De-o făptură și de-o samă, / 
Ca doi brazi într-o tulpină, i Ca doi ochi intr-o 
lumină".

Cine n-a cîntat ..Hora Unirii", cine n-a jucat-o, 
cui nu i s-a Înfiorat sufletul la auzirea caden
țelor ei ? Prin ea Alecsandri a devenit cel mai 
angajat poet al țării și a determinat pe Emi- 
nescu, ținînd seama de Întreaga sa creație poeti
că, să-1 numească „rege al poeziei" românești.

Horei lui Alecsandri. care va scrie și o Horă 
a lui Cuza Vodă, i-a urmat apoi oda La Unire 
și Marșul Unirii de George Sion. La Români d« 
George Crețeanu. Unirea Principatelor de Gri- 
pore Alexandrescu. La unire și Hora Ini Cuza 
de D. Bolintincanu și atîtea altele scrise de Ce
zar Boli iac. C. I. A mc eseu. George Baroczi. D. 
Ralet. D. Dăscălescu (reeditat in 190B de N. 
Iorga). Iustin Popfiu.

O întreabă generație de poeți angajați ’
Angajată ieri, literatura Unirii devenit as

tăzi, prin exemplul ei. o literatură an ga: antă pen
tru toți scriitorii români — o literatură cu care 
la 24 ianuarie 1977 nu putem fi decit contem
porani.

Cîntecul 
în imagini 

al pămîntului

BIUh»ISS\g Dtttfriț

• Profesorul Wilhelm Nyssen a publicat 
la editura Paulinus din Trier (1977) un 
splendid album int'tulat Bildgasang der 
Erae (Cîntecul in imagini al pămîntului), 
consacrat mănăstirilor din Moldova. Stu
diul care însoțește frumoasele reproduceri 
s® referă la contextul istoric și spiritual, 
descifrînd semnificația frescelor exterioare 
și punînd în lumină originalitatea lor sti
listică. Prieten devotat al României, doc
tor honoris causa al unei instituții de în- 
vățâmint superior de la noi, profesorul 
Nyssen confirmă încă o dată prin lucrarea 
sa interesul crescind față de mesajul pe
ren al unei spiritualități adinei, care și-a 
găsit în artă o formă de expresie a- 
decvată.

ADM.

revista 
străină

• CARTEA DE LITERATURA — DOCUMENT 
contlnuâ să se a/le In primul pian al interesului 
manifestat de publlciil francez. Romanul Victoriei 
Theramme, publicată La Editions des Femmes, este 
inspirată din experiența personală a autoarei, fostă 
conducătoare auto și taximetrlstă in Paris. Taxiul 
este pentru Victoria Thiramme un mijloc de a 
investea diferite medii șl psihologii, lntr-un limbaj 
ce amintește de Queneau, de Cellne șl Henri Miller. 
In recenzia din Express eate formulată următoarea 
apreciere : „Victoria Theramme este martor, uneori 
tn parte, consolează șl întărește...** Ceea ce In ul
timă instanță definește angajarea autoarei.

• O NOUA ORGANIZAȚIE PROFESIONALA A 
SCRIITORILOR AMERICANI, menită să aajgufe 
protecția ^Intereselor autorilor împotriva marelui 
03pita 1. 8-a Impus atenției Internaționale.- Este vorba 
de „Fiction Collective*;, care a publicat deja două
sprezece' volume, iar scriitorii-membri au partici
pat la dezbateri și emisiuni radiofonice, Ia jeml- 
narii in universități și la lecturi publice. Una din 
cărțile editate sub egida asociației, Căutlnd supra
viețuitori, a primit in 1915 Premiul St. Lawrence, 
subliniind astfel interesul marelui public pentru 
literatura de calitate, eliberată de injoncțiunile In
tereselor ^comerciale. La ora de față au fast înre
gistrate peste douâeecl de inițiative similare ale 
scriitorilor din lumea banului care triumfă prea 
adesea asupra interesului artistic.

• LMAGINILE DE GROAZA ale producțiilor „ne
gre" au revenit pe ecranele occidentale, umpllnd 
din nou buzunarele producătorilor. Celebrul King 
Kong a fost reluat In teatru, la Londra, și In film 
la Holywood, de către Dino de Laurentîis, produ
cătorul italian strămutat peste ocean. El a coman-'K 
dat pentru ult'ma sa montare o fiară mecanică In 
greutate de 6 tone și jumătate, care .Joacă- alături 
de Jessica Lange, sub bagheta lui John Guillermin, 
despre a cărui montare. „Infernul dominant-, un 
critle scria : „este acel tip de film despre care nu 
poți spune niciodată cărui regizor aparține". Apre
ciere concludentă tn legătură cu subvaloarea artis
tică a unor asemenea producții de coșmar 1

• TEATRUL NAȚIONAL DIN LONDRA, supra
numit Olivier Theatre, unul din cele trei Naționale 
britanice, a fost inaugurat cu piesa lui Christopher 
Marlowe. Marele Tam bur Laine, tn cea dinții mon
tare din ultimii douăzeci și clnd de anL Regizorul 
spectacolului eate Peter HaU. un director de scenă 
controversat, iar principalii actori aparțin foaiel 
echipe de la realizarea Hamlet-ului ion doc ez : Al
bert Finney. Denia Qullley. Barbara JeffDrd șl alții. 
Spectacolul a debutat sub auapidi puțin favorabile, 
dar succesul său a fost imens. John Hellpem în
cheia cu acesta cuvinte cronica ia din Observer : 
„Finney nu numai c* a supraviețuit aeaxa premie
rei. dar literalmente a intrat In levltație. La fel cu 
toți ceilalți membri ai trupei. Iar specia tarii a-au 
ridicat șl au aplaudat, au aplaudat cu en tu zi asm 
fiindcă l-au văzut pe actori zburlnd Ah veți «pune, 
au văzut d picioare'.® actorilor ndlclndu-se deasu
pra scenei î Nu interesează, na mteresează cftur 
deioc. dacă intr-adevăr zburau".

e CT* DE A DOUAZECXA EXPOZIȚII NAȚIO
NALA din india s-a bucurat da participarea cea 
mai Largă, tnreg'vrrlrd pene 1 «M de lucrări. tTrn«*e 
la apraalmatfv «M de aroști din care au fem se- 
lecrxnate 111 de tablouri. » de in-rlr. graf ră 
«3 M de aeulpcun, aparținfnd unnl număr de 197 
de arușu. Cri tari 1 au remarcat forța tmor tma gini 
tradiționala, aduse dm nou la viață de pletora con
temporani. «ubimitod realizările în acest «ens 
lui C_D Mlrtry, Kantl Panchal. Vlnay Tri. eth «j 
NLllma Sheikh. Comentarii favorabile au Întrunit 
|i ’.-crame eu imagistică modernă, aie hd Abdul 
Karine. Otn Prakash. Sbabbir Hassan Quart fl NaxJl 
PzteL în ansamblu, expoziția reflectă preocupări 
<Lverse «1 tehnici variate, folosind matenaiela cele 
mal eterogene.

• REUSES Marla RILKE, ajunsese^ Intr-o anu
mită epocă a vieții sale, să scrie tn jur de o iută 
cincisprezece scrisori pe sâptămlnâ. O parte au apă
rat recent In cel de-al treilea volum al Operelor, 
Corespondența, tradus de Ph. Jaccotet și publicat la 
SeulL Sint documenta extrem de prețioase In ceea 
ee privește raporturile sale cu Lom Andreea-Salo me șl 
mai alea cele cm Rodin. In rindurile autorului Ele- 
gUlor duineze, scrie un comentator. „„Rilke poetul 
și Rodin sculptorul pot >ă ae lndir.ească, aă ce a- 
mesteea Intr-un fond comun". Acest fond poematic 
comun esta splendid relevat tn acrișori.

• A APĂRUT UN FLORILEGIU DE POEZIE JA
PONEZA In tiu lat Shin Jin Mei, aparțin Ind maes
trului Sosan. dm secolul șapte, conțlnlnd Mt de 
Ideograme. In ltf de fraze foarte scurte, traduse 
de Talsen Deshimaru, cunoscut autor de comentarii 
zen. Critica textelor a evidențiat frumusețea Urnei, 
admirabil reprodusă de traducător, cum se vede și 
In acest catren : „Dacă oprim orice fel de mișcare) 
Spiritul nostru va deveni liniștit / Iar din această 
liniște / In cele din urmă se va naște din nou 
mișcarea". Cartea este frumos Ilustrată cu grupuri 
din epoca lui Sosan. *

• LA INTERSECȚIA STRĂZILOR RAKOVSKI ȘI 
IVAN VAZOV DIN SOFIA ie află Casa memorial! 
„Ivan Vazov" — primul muzeu de literatură d_n 
țară. A trecut o jumătate de veac de clnd a-a 
inaugurat această ca să-muzeu. Acest eveniment cul
tural a fost marcat la 28 noiembrie 1B28. In pre
zent aici sint cuprinse și păstrate caia mal valo
roase manuscrise, obiecte, opere neprețuite, lăuta 
moștenire de patriarhul literaturii bulgare. Tn acest 
răstimp dc o jumătate de veac Caia memorial! 
„Ivan Vazov- a fost vizitată de aproximativ 2 mi
lioane de cetățeni bulgari șl oaspeți din străinătate.

I prezențe

• Sub egida Academiei Republicii Socialista 
România, a Academiei de științe sociale și politice 
și a Uniunii Scrutărilor, in ziua de lt ianuarie 1917 
a avut Ioc sesiunea științifică comemorativă organi
zată cu prilejul Împlinirii a 173 da ani de la naș
terea Iul loan Heliade Ră du ies cu. Desfășurată in 
aula Academiei R.S. România, in cadrul sesiunii au 
fost omagiate personali ta tea și opera marelui căr
turar și îrriitor, propunlndu-se particip an ții or ur« 
mit oarele comunicări : I. Heliade Rădulescu în re
voluția de la IMS, (Vaslle Maclu), I. Heliade Râdu- 
lescu șl problemele limbii literare (Boris Cazacu), 
1. Heliade Răduiescu, promotor al literaturii româ
ne modeme, (George Ivașcu), I. Heliade Râdulescu. 
scriitorul, (Dlmltrie Păcurariu). Cuvtntul de des
chidere a sesiunii a fost ținut de Zoe Dum 1 treseu- 
Bușulenga.

• Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comu
nist a editat de curind o culegere de „Cintece pen
tru tineret- care oferă atlt formațiilor corale parti- 
ciDante la Festivalul național „Clntarea Rom&niel** 
m gi ansajnMuriiw arltallcț I» geperal, o valoroa
să selecție de cintece șl marșuri patriotice. Caietul 
se deschide, binevenit, cu corul ,.E scris pe tricolor 
unire- de Clpnan Porumbescu. Melodia amplă, ma
iestuoasă a acestui clntec înălțat de atliea generații 
este astăzi mai proaspătă, mai vie, mai fierbinte 
prin textul care, Inspirat, l-a fost adaptat : „E 
scris pe tricolor unire, I Pe roșul steag liberator i 
Prin luptă, sub a lor umbrire / Spre comunism ur
căm tn zbor". Cîntecul lui Clprian Porumbescu nu 
este numai o făclie purtată de generațiile trecute, 
pe care, autorii acestei culegeri o vor transmisă

SP°***’ ~
Prestigioase prezențe românești

• După ..esecn!" de ar*x=î dla OLnipu-
d’i ranartiene. românesc și-a reeo^-
f.rmat nu numi: vaioLrea. at ma: aJer resursele_ 
Cu patru titluri mooaulf (numai la masculin !>. 
tro.tzul și argintul olimpic (1R71. 1«7S, trei titluri 
mondiale consecutive in competiția echipelor u- 
mveruure. Șmh remâaexacă de handbal se 
poate mindri de-acum cu □ tradiție a performan
te Iar de pnmă mărime. Sjeresul obținut dumi
nică la Varșovia fin urma unui turneu In care 
n-a cedat nici un punct și a impui in tînărul 
îdihai Mironiuc. 38 de goluri, un golgheter in
contestabil) este cu atît mai îmbucurător, cu cit, 
anul viitor, in Da ne mir ca. greul prezenței noas
tră în competiția supremă il Vor duce, probabil, 
tjcmai acești tineri. Căci alături de-un Gațu, 
Licu, Stockl, Voinea și ceiLalți „monștri sacri", 
a venit rindul lui Drăgăniță. Gabrovski. Folker. 
Mironiuc să simtă pe nmerîi lor greutatea epo
leților de aur pe care-i are de apărat handbalul 
romanesc. Adăugind performanței de la Varșovia 
promițătoarea prezență a Stelei in „Cupa Cam
pionilor Europeni", avem convingerea că anul 
1977 va fi încă unul dintre cei strălucitori în 
viața handbalului românesc.

• Prin evoluțiile lor în „Cupa Campionilor 
europeni" și, respectiv. ..Cupa CuDelor* echipele 
de volei masculin Dinamo și Steaua ne-au rea
dus în memorie acei ani de vîrf, in care supre
mația mondială a echipelor masculine de club 
din Europa se disputa între... două echipe româ
nești 1 Da, după cîțiva ani de eclipsă (pnrțial... 
totală) voleiul masculin românesc pare a avea 
șanse să se relanseze în elita europeană. Dinamo, 
după eliminarea deținătoarei trofeului de anul 
trecut — Dukla Liberec — a trecut și de S. K. 
Leipzig, într-un meci pe care l-a dominat cu 
autoritate. De Ia „bătrânii" Schreiber și Udiștea- 
nu pină la atlt de talentațiî Tutovan șl Păușescu, 
dlnamovlștll au dovedit că alcătuiesc, un team 
r-’dutnbil și constant. Steaua a eliminat o echini 
din care au făcut parte nu mai puțin de trei 
dintre celebrității eampidanei olimpice și mon
dial®. Anihillndu-1 pe Gawlowschi — unul din 
cel mal buni trădători din lume — steliștii au 
probat că au la ora actuală un potențial defensiv 
cu care pot sta în calea oricărui atac de clasă. 

tinerilor de azi ; cîntecul acesta este o prefață șl 
un program al Întregului caiet. Compozitori, maeș
tri ai muzicii corale, alături de poeți de renume 
aduc In vers și melodii străbătute de un fierbinte 
patriotism un omagiu patriei socialiste, partidului, 
tineretului, muncii. „Aripi de zbor tineresc", „Ani 
de aur", „Tineri ni-s anii". „Noi tineretul Româ
niei**, „Cu suflet vlbrtnd pentru țară**, „Comunist 
șl student-, „Tineretul țării", „Cu fruntea către vii
tor'4 sint doar clteva din cin tec ele care au intrat In 
repertoriul de bază al formațiilor corale.

Sint prezenți in paginile acestei culegeri, între alțl 
cunoscuți poeți și compozitori, cu melodii și ver
suri generoase, inspirate Gheorghe Dumitrescu. 
Radu PaJadl, Adrian Păunescu, Gheorghe Bazavan. 
Emil Lerescu, Alexandru Andrlțolu, Nicolae Tăutu, 
Niculae Stolan, Eugen Frunză, Mircea Ncagu, Mlhal 
Negulescu. Laurențiu Profeta, Vlaicu Bârna, Florin 
Comișel, Dan Fruntelată, Ion Segărceanu, Smaran- 
da Oțeanu, Nicolae Costin, Io® Melțolii^ Temlstocle 
Popa. Vasile V. Vasllache ș.a.

.Xomentar- ■— cenaclu eu o susținută activita
te, care a reușit să adune in Jurul unor inimoși 
oameni de condei cu o îndelungată prezență In pu
blicistică și literatură, o seamă de tineri talentați, 
dornici de afirmare, a editat, de curind, un nou 
număr al publicației sale — oglindă a muncii des
fășurate In cadrul „salonului llterar-artlstic" de pe 
lingă Casa de cultură a sectorului 4. Aproape Ju
mătate din paginile acestei .^antologii- sint rezer
vate lucrărilor unor de butan ți. Ni se pare demn de 
subliniat faptul. Desigur, un cenaclu are datoria de 
a propulsa In cimpul publicisticii tinere talente ; 
dar ea .senatorii» să fie ztlt de darnici ca mal ti
nerii confrați. Intr-o publicație cu o periodicitate, 
totuși, destui de puțin stabila, este un rapt pe cit 
de rar Iniilnit. pe a«lt de stimabil. Chiar dacă nu 
toate „piesele* imrrise sub emblema „debutului" 
Ișl merită prezența !nir-o «anioloțle", râmlne, fârâ 
doar și poate notabilă generozitatea cu care tine
rii au fost primiți zid. tn ..templul literei tlplrhe". 
Dintre debuturi nJ se pare convingătoare proza 
..Mecanica fluidelor si Mitran" — o „falsă replică- iz 
O proză apărată in revista noastră, tn care o altă fa
țetă a unei oglinzi poliedrice dearoperă iarăși pe 
Inginera! Mitran, personaj, care, așa cum se scria 
și in prezentarea din ..Luceafărul", are calitățile 
unui viabil erou literar. Desigur, despre autorul 
lui „Mitran.. " vom mal anri, asa cum am fi hucu- 
roei să auzim șl de mnlțl dintre eel cărora 11 s-a 
oferit san«a să debuteze acum In „Comentat*, pen
tru aceasta trebuie să subliniem meritele celor cara 
îngrijesc această antologie — Paul Teodorescu, 
Toma Alezândmcu. Conslandn Blrolaru — șl tă 
salutăm prezența tn paginile publicației a Iul Gh. 
Bulgăr. Petra Sfete*. Mihail Straje, Vlorel Cosma, 
George Acs In cana. Teodor Băducan, Nicolae Iva
novic i ți a altora

Numărul consemnat de noi ae încheie cu nn bu
letin al activității salenului llterar-artlstic „Comen
tai- care ni ie pare bogat șl, deci, demn de laude.

Si cur. tuturor aeertor reușite le mal lipsește con
firmarea definitivi, adică tocmai ce pot oferi 
meciurile din turneele finale ale marilor com
pel.m in care s-au calificat cele două echipe ale 
noastre. Ț.SJl.A. Sofia, Ț.S.K.A. Moscova, Var- 
dar Skoplije. Radiotehnika Rlra. Aero-Odolena 
' Hon ved Budapesta nu sint doar numele 
viitoarelor partenere de intrecere. ci si examene 
care să ne spună dacă pentru voleiul romanesc 
masculin a sosii o nouă epocă de aur.

• Nici baschetul nu ne-a mal adus de mult 
bucuria unor rezultate de mare valoare. De a- 
ceea. jocurile de pină acum ale echipei Steaua 
In grupa semifinală a „Cupei Cupelor* trebuie 
socotite drept ceea ce sint, adică prezențe exce
lente la nivel european. La interval de o săptă- 
mină. steliștii au depășit două dintre marile e- 
chipe de club ale continentului. Fiindcă atit Forst 
Cantu, cit și Juventud Badalona reprezintă azi 
(adică de clțlva ani buni !) nume de referință. 
Beneficiind de jucători ca Marzzorati (declarat 
anul trecut drept „numărul unu european") Re- 
c leatti. Santilliana. Margal, Filba. Întărite Cu 
profesioniști nord-americani (precum Wlngo, 
Lienhard, Buescher) cele două echipe care-au 
trecut prin Sala Floreasca au trebuit să se recu
noască învinse. Șl asta pentru că Steaua (cu țin 
Costal Cemat. jucător ce poate evolua In orice 
mare echipă. Oczelak — mai exac' ii mai decis 
di-cit in alți ani. Dumitru — lăsat, in sfirșit. să 
conducă, din teren, echipa. Tarău și t npeanu 
— surprinzător de prompți in momentele dificile 
ale partidelor) s-a constituit intr-un adversar in
comod. ambițios și puternic. Asta nu trebuit să 
ne facă a uita, că retururile acestor partide ne-ar 
putea aduce Infringer! — poate la diferențe sur
prinzătoare. Dar numai aceste două victorii de 
pină acum, ce-au făcut din Steaua hderul neaș
teptat al grupei semifinale a ..Cupei Cupelor", 
pot constitui singure semnele unei, de mult aș
teptate. remarcabile prekențe la nivel european 
a baschetului nostru. Cu gindul la acei jucători 
de 2.03. 2.05, 2.15 — fără de care șansele unei 
echipe de baschet sint limitate — să ne bucurăm 
de aceste excelente performanțe.

Puma



1859-1877-1918: permanenta unui ideal

„visarea unei istorii"
Iași, 1859

Deschiderea A dunărei elective a principatului 
Moldovei s~au făcut duminică, in 28 dechemvrie, 
eu solenitatea prescrisă de programul.

La 7 oare dimineață, nouă lovituri de tun au 
Incunoșilințat capitalei ziua menită pentru des
chiderea Adunărei (...)

„Sara, edificiile publice erau iluminate, toate 
administrațiile țlnutaie au căpătat ordin a cele
bra această zi ca o serbare națională, și in care 
■-au împărțit între nevoiași pîfne și carne**.

„Peste noapte, tot orașul e in mișcare. Poporul 
In cete mari se poartă pe uliță. Patrulele se 
preumblă șl nu cutează să atace pe nimeni. Fe
restrele caimacamilor sint vizitate cu urlete... 
Caimacamii se retrag in palatul domnesc unde 
santinele se îndoiesc, și soldații primesc ordine 
a încărca armele cu gloanțe și a da foc asupra 
poporului cînd ar cuteza a călca palatul. Cu toate 
aceste, nici un exces, nici o neorinduîală din 
partea poporului... dar cine poate prevede ce o 
■ă fie a doua zi ?“

Arhivele istoricului act de la 1859, 
citite de un scriitor de astăzi: 

SÂNZIANA POP

• Proba pentru eternitata

o importanță deosebită !“, spun unii istoria. Nu 
este deloc curios ! Cine vrea să găsească va afla 
lămuririle-acestea pe toată scara istoriei noastre, 
treaptă de treaptă, recapitulind pașoptismul, re
voluțiile lui Horia, lancu și Tudor, înscăunarea 
în catedrala din Alba a principelui Mihai Vi
teazul, alianțele lui Țepeș cu Ștefan și ale lui 
Mircea cu Alexandru, revoltele și răscoalele, răz
boaiele dacilor cu romanii, chiar și izbinda atit 
de străveche și de uluitoare a tracilor, acei răz
boinici ci uda ți pentru care calul și drumul ar fi 
trebuit să însemne mai mult deciț patria |i care 
au simțit — nu se știe de ce ți de cind — donr.ta 
fierbinte să se unească : (cei de aceeași otărțiel 
in hotarele unei singure țâri.

Aceasta credem că este Unirea : o stare de 
spirit specifică istoriei noastre, coaftiizța urn-n dimineața zilei de 24 noiembrie 1843, 

tinărul care urcă pe podiumul catedrei 
de Istorie Națională de la Academia 
Mihăileană din Iași rosti un discurs de 
inaugurare care avu efectul fulgerător

efi auditoriul izbucni in urale iar cursul fu sus
pendat. Profesorul scund, cu predilecție clară 
pentru chelie, ochelari cu sticla rotundă și jiletcă 
prea strimtă pe-un trunchi robust — defini cu 
voce înaltă ca patrie-a lui „tot acel cuprins de 
loc in care se vorbește românește-. „Istoria este 
testamentul lăsat de către strămoși strănepoților 
ca să le slujească de tălmăcire uremii de față și 
de povățulre pentru viitorime*1, iar singura po- 
vățuire pentru viitorime este unirea degrabă a 
moldovenilor cu muntenii ți eu românii transil
văneni". Efectul în public al acestor 
afirmații fu — spun documentele — ..fără mă
sură", dar măsura domnească aplicată profeso
rului Kogălniceanu fu suspendarea lui fără drept 
de apel. Iată insă că lecția de baterie a genialu
lui dascăl in virstă de numai 21 de ani se ade
veri în anii care urmară infr-o r.tit de mare 
măsură Incit Unirea își are in discurs ros
tit la Academia Mihăiieană imul din

Primirea lui Cuza da către sultan (Dusă un de
sen de Grondchomp, publicat n „Illustration* 

din 10 noiembrie 1850)

„0 viață nouă ta in ce pe atiâri pen
tru România. Ea intra in line, pe 
care o va conducă cătat MMptatfl 
destinelor sale...

Astăzi, statul nostru s-a așezai pe e 
temelie întinsă. O eră nouâ m «3 
deschis. Sosiți in acest stadiu al ■•ie
rului nostru, trebuie să nu pt'dera d a 
vedere că consolidarea Unirii crt d.o 
partea tuturor o abnegate c«~pe!a. 
care va face a înceta Fwct-cr » pr- 
Cara au trecut pină acum. Să re*'-*'»- 
țăm, dar, la însăși amintirea dezh -c._ - 
Ier din trecut, a căror reie-a -e ar pă
lea compromite Unirea dobândită ca 
prețul ctitor nacwmate sJrrdbe. «■ sa 
punem toată actaritatea noastră .nf e 
comună conlucrare pentru dezic lata 
morala și materială a laakâa e *

U'J raionale transmisă ca un tezaur țf ca a 
îssrtă a luptei ți care mtr-una din vîrtoru’e ei. 
la “4 Uuauar-.e 1858 fără prea multa țtaznpJe ți 
c.s-a idplimL

_P«*ernL de cea a-a fărot nai. m adaaâ pa
Dedai !■ ■■Me aaM. Pe U 8
•arc. ai—rea se arini d «e iarMde ia cwrira

ALEXANDRU 10AN CJZA

DeaLate *S:a«akti_ Tesefia e ne taale fe*He.

colecției Hurmuzakf depun mărturie clară că cel 
ce le-a adunat cu atita grijă, răbdare și imensă 
iubire, n-a foai un exaltat. Munca de istoric a 
lui Bălcescu a fost- și ea. uriașă, iar activitatea 
politico-soaală a lui Kogălniceanu a făcut din 
el un tribun. Fără-indoială că tinerii aceștia ho
tărî ți să facă figură frumoasă in universitățile 
Europei nu erau exaltați. Dimpotrivă, mărturiile 
contemporanilor ți ceea ce au lăsat în tezaurul 
culturii națicoaie ii ațează intr-o lumină in care 
foarte puține genera*n i-au mai aflat. Greu de 
crezut, deet eă Jtineni dan" erau o licență poe
tică și na «qsrim^ea concisă a unui orogram- 
Proerim poiiw la 18—O de ani : Imposibil, spun 
psiboiocn. Foarte poarte I spune istoria. $i-ade- 
verefte : e> ria£ orgamzatoru ți capei revoluției 
de la 18C8 : a arganzzatorii p înfăptuitorii
Unirii. la dooă «fanare rHe hj-î grele
ți sezmuCea'-.v* wxrtnetî in istoria patriei. Ti
nerii de 1*—* de ati. portari ia arocle Europă 
penira a asc^ila txCtura cirMwtir.țeie avansa *e 
a’e Oedmtnxa. prjtra a fstrr propagandă țărfi, 
rnern ț—apr*—■■ atit de melancolici din fotnrra- 
ftile pa2-jp sci p**te> brwie. p<r4r<azur
cumn ca » cu barbă, numindu-se nu

p = uatesi a jdari*. Mică repmen- 
Z2 zlriz-ZsireiE- ai urna popor cu deplin 

cncjz:-rtă de roi\£ pe care avea să-1 joace in gra- 
mteue F2—îxrr. ai imor programe de ra- 
dteale arja—băr! social-poetice, redactori de ex- 
cepncBaie ptik.caui protres-ste. mîlitanți acti.d 
in c^ixzru. canacale. mamfestind opoziție
netă față de reacția*, simpatizind cu masc'e 
populare, pat^asad heeevoi funcția de expoocr.ti 
m doieM&Jor aceson in presă ri in ^îvane e 
■d-lMJc/e*riLMt-'d baneadele revoluției fără fri
că de gțcac.‘e. ai poporului fără teamă
de moarte ar-jr-i „ ir. îemrjțâ. deportați- exilați, 
prigoniti peste hocareie țării, nu mă tirziu declt

Alexandru loan Cuza — 
portret de Mișu Popp

„Visul strămoșilor noștri, marele scop 
național al lui Ștefan și al lui Mihai, 
s-a realizat j Astăzi avem o Românie".

MIHAIL KOGĂLNICEANU

_Uw RaaaAaM rrtr-wi singur stat 
m as«B a da amiî în capable ci- 
terMi roe^t» inaiaioti ; nu este a
■dm dczbetarAa de la '48,
incflNKa : ea a fosî sne=«ntul natio
nal în tocM pertAe Raxiceiai da cind 
ts*yTQ a -~czpc: a ne spune cita ceva 
despra Dcca ’ la cei vechi
loc^ior a e« da "oa-ii și adaptai de 
cacwVa MMca-M, de la ce’e dmtiîu
p nă la ede da ană. co ertaede 6-

iAbb. Omogenitatea 

CEZAR BOLUAC

paracCă * Kxs Bă^escu — adică Ko-
dh-n u—? J- Ara Ckxx u Para. Frațu Ro^i-tl

♦£ MC e — teafară de pierderea ire-

gloata în curte șl chiar pătrunderea In sală a 
multă lume neautarizată".

„între aceste camera se deschide, se citește 
procesul verbal. Discuțiunea se începe din capăt, 
dar este întreruptă de strigătele poporului de 
afară. Se trimite o deputațiune ca să întrebe 
cerirea poporului. Poporul întreabă : ce caută 
oștirea și cere depărtarea el. Adunarea invită 
pe spătarul (tarile este și deputat) ca să dea 
ordin oștire] să se depărteze. Poporul amenința 
să pătrundă in Adunare... urlete și vociferări 
înfricoșate... vor să spargă ușele clopotniței și. 
cer să fragă clopotele... Spătariul dă ordin și ba
talionul care începuse a intra in curtea Mitro
poliei se Întoarce... Poporul stă nemișcat pînă la 
ieșirea deputaților. Nici un exces ! Camera au 
rămas de a doua zi să se convoace și să pro- 
ceadâ la alegerea cornîsiunei verificatoare. Po
porul ae căsăpește, fiecine merge pela casele 
sale".

„A putut fi ales cu aclamații, fără Intrigi, fără 
violență, fără corupție, prin singurul fapt al unei 
alegeri legale și al unei adunări libere**, scria 
consulul Victor Place.

„Alegerea Iui Alexandru Cuza a fost o mani
festare cu totul națională. Adaug, și nu-mi va fl 
greu să demonstrez că această manifestare deve
nise necesară'*, scrie Ceclard, consulul Franței la 
București. „Este un om excepțional*'.

„Duminică, la 8 ale corentei. Prințul Alexan
dru Ioan I a făcut intrarea sa în Capitala tării: 
bucuria generală manifesta, cu entuziasmul cel 
mai călduros, speranțele frumoase șl încrederea 
fermă ce inspiră pe lot românul în era măreață 
pe care prezentul o deschide viitorului ; o epocă 
de renaștere, de regenerare, pe care țara o aș
teaptă după atîția timpi de nefericire și de su- 
ferinți.

De la cort, pînă aproape de capătul șoselei 
spre Băneasa, erau oștirile înșirate. Jandarmii 
poliției, cavaleria, artileria fără tunuri, școala de 
hirurgie, muzica statului-major, infanteria, stau 
toți gata sub arme, aă primească pe înălțimea-sa.

Spectacolul cel mai frumos și măreț era mul
țimea poporului care se adunase ca să salute 
pe prințul constituțional ; din strada Mogoșoaiei 
pînă la Șosea, d-o parte, și pină la Mitropolie, 
de alta, popului furnica atît de numeros, incit 
circulația unul singur om era o nespusă dificul
tate". a

„La 2 șl Jumătate ore, m.i. sosi unde era aș
teptat... se urcă în trăsură... și porni la Mitro
polie (...) Cortegiul înainta prin aclamările de 
bucurie, de felicitări, de „Ura 1“ ale poporului

• Domn libor-alej

tele fundamentale care o pot expt<r> Px_~o ti 
Unirea trebuie explicată. M< mocat/ij" ever..rr.<-X 
de la 24 ianuarie 1850 tnebme îr;*5es amm. 0 
a trebuit să fie-Înțeles ți-atunci. la oca mm d 
lume, de către o întreagă Europă de fe
lul simplu și categoric în care cele doji Pr> 
clpate Române au știut să-ți înxpurjț ea 
nitate punctul lor de vedere, adtx -d pe troeai 
țării unite — împotriva tuturor predicilor dinăun
tru și din afară — nu domn r.rLir. r_~ 7* 
deau documentele d dormi pâralntcan : •cel act 
sublim de întregire a făpiuirii -
buit să fie-ințeles — nu ca a victorie fulgeră
toare — atît de fulgerătoare ți de «urpr.r.z^Soa'e 
că nici n-a fost vreme câ ae dea prevtr.zn di
plomatice — ci ca o. lucrare străwcr.e si ribeî- 
toare, o devenire transmisă din tată in fi? *1 
din generație in generație, conștiința na
ționale comunicată piuă și-n tesxair.tr.-.e a.--c< 
cea mai de preț moștenire și datorie de împli
nit. Cum g-ar putea înțelege alrrr.nif.-. aceea 
mafie atît de cutezătoare a tinărului profesor Ko
gălniceanu care, la 21 de ani, (șaisprezece ■ ■ 
înainte de înfăptuirea Unirii) era sigur ek ieri •- 
riul locuit de români este o singură tară. r. <*a 
unică este și istoria iui ? Cum s-ar putea în
țelege entuziasmul unei asistențe riaicată-n pi
cioare ca să ovaționeze cu lacrimi de bucur e 
discursul unul adolescent ? Cum s-i putu: - 
Hora Unirii să fie cîntată in tot perimetre! Ca - 
palilor 5 ani înainte ca ea să devină -rn 
unionist? De ce n-a avut nici un le. ae oi- 
tere milionul de galbeni aruncat in caropema 
electorală de Sturdza iar alegera domnului C .-« 
„a fost prima alegere săvirșită fără să ae :t 
tuiască un singur ban ?“ De ce s-au rugai i-. 
genunchi românii ardeleni pentru domnul ales «a 
Iași și Ia București ?

„Este curios cum contemporanii nu ne-iu lăsat 
lămuriri mai multe asupra acestui eveniment ae

dfc. rribe cm s. din
iCctj sșynmftfc romkresc daac'.

A. O
CTem * pdbcea să se cbame R asu î-a înregis
trat pesrr-j eterr;aLsse aca. n pnvtre v:-
Ejcaară : c gEaer^^e dedată cH reimase-s-iizrăși 
firxcă pentru ei * foK pag*'***.. *tă dar «> umonis-
tă. o geaerape sacrificată p pruilr-un su-
hăm sdeaL

• Tearttd Dacic

Kwwpd j tiiwnrtul dane.
%e-aaa pcMo jpn li nwd napii latrOar* 
A» ca * £> o ia KT* c^a^rrsm cei tadnir de

XM a 8 âa âi l*a-
CM da t «tardraoi pti-
rofl ii țfiana a ta Pana wt apunean. aid ani
■dl aaes ca pvua âmi — jteo*. DacnmTi'a

Intre II p 11 ore. âepaiiffl se dae la adaaare. 
Uo bataliaa de oștire ocapă partea Re răsărit 
a cartei Mitropoliei. Porti'c mm tarhîse și păxile 
ce santinelă de doropoali de ai petittei. Poporal 
începe a se ariana pe șoselele Dealalni Mitro
poliei : voiește să îoare dar ■■ se dă Toae 
dec îl acelor eu faileae— Frofltind de seairea 
episropuloi de Buzău, poporul trece peste san
tinele si periile nu se mai inrhid. eurlea Mitro
poliei este ticsită de popor. Seusnalul se dă și 
u alt batalion vine asupra Mitropoliei".

„Prezența trupelor ■■ - împiedică stringerea de

f
ără nici o Îndoială că la data suirii 

in scaun Alexandru loan Cuza, 
in tu ui domn al românilor din Munte
nia Și Moldova, era un bărbat frumos : 
frunte înaltă, privire deschisă, mustață 

fi barbă întunecate, fiend acel contrast de pa
loare cu-obrazul care ii face pe toți bărbații a- 
ceiui timp de glorioasă istorie să semene intre 
t' :itt’or. Dar aga cum Bălcescu fi-a dus frumu- 
s>tțe-a mratai fibră a culege da pe urmele ei 
br-raj! Ircxire. Alexandra Ioan Cuza a ri- 
—ax r. ei. la ^X'_mezue*e rr^T—; uD mindrețe 
fte irz.‘ care a-a prrewept mcodati ci-ta pună 
freiea ci mai scump ia bătaie ca aă slujească 
fără abatere pini la moarte morala, dreptatea 
și spintuL

Urcarea in scaunul țării unite a domnitorului 
Cuxa a fosa altă izhmdă „ciudată" pentru care 
<ă>r_rr.e»’v-e ne lipaeoc. Nici o lucrare, uneltire, 
ir--'i£ă urzeală, complot nu s-au descoperit, nu 
•s alegerea'lui cu voc unanim.

De ce a cedat Vasile Alecsandri domnia lui 
Negri ? De ce n-a făcut Negri opoziție la Cuza ? 
De re n-a intrat Roțăimccanu in joc 1 Șansele 
acesriE? bărbau au foM urifr 1 Cind s-a mai po- 
me=ot ei decupa să fie cedată eu reverențe unui 
ra-AAst man.: ,rrai drept p mai bun *“

—Alegjadn-M pe tise dama la țara neariră am 
«ă arătăm l^ail aceia ce tarii lames da- 

rtot : la legi ■■■! ■■ nea~, ij spune Kogălnî- 
eeana lui Cuza după depunerea jurămlntulul : 
Ce «mnifieație poc îmbrăca aceste atitudini, eu- 
v-_r.tele atit de profetice ale lui KogăJniceanu, 
dacă r.u validarea unanimă in făptura lui Ale
xandru Ioan Cuza a unei personalități de ex
cepție. verificată timp de 55 de ani nu numai 
cu filtrele adeseori subiective ale prieteniei de-o 
rtaiA. dar prin acea Incercare-uriașă care a fost 
revaiufia pașoptistă, prin acea încercare funda
mentală care a fost așezarea lui Cu2a intr-un 
post cbeie al justiției Moldovene și unde tot 
ce-a făcut a fort bun și drept și frumos pină la 
granița trecerii adevărului în legendă, prin acea 
încercare fundamentală care a fost așezarea lui 
Cuza in fruntea armatei Moldovei, cauză princi
pală de primenire a stării morale și materiale-a 
oștirii, prin acea incerc^e fundamentală care 
a fost numirea lui Cuza in postul de pircălab 
de Galați- timp In care numele său s-a legat de 
reforme cu caracter democratic, activități me
nite să ușureze suferințele celor săraci și mul ți, 
pnn demisia pe care și-a dat-o atunci cind lis
tele electorale au fost siluite prin radierea din 
ele a luptătorilor pașoptiști. Iatâ de ce documen
tele pentru suirea lui Cuza în scaunul celor două 
Principate Unite lipsesc. Pentru că întreaga sa 
viață închinată cauzei patriei sale ține locul 
acestor hlrtii necesare și pentru că ceea ce a 
făcut după aceea a confirmat și mai mult Încre
derea uriașă care 1 s-a acordat : legea tui Cuza 
și reforma agrară, așa cum a visat-o Bălcescu, 
ața cum a promulgat-o revoluția de la 1848.

Alexandru loan Cuza in timpul unor inundații, in 
cartierul Tabaci (Tablou de Th. Aman)

c*r«-l lne«Bjnra trixara t pe la ferestre damele 
□ salntaa ți-i aruncau buchete și cunpni de 
flart De la u loc 1 se aruncă mal mulți po
rumbei ; domnul prinse anul și, dezlegindu-L, U 
Uber*.

Ajuns la Mitropolie, domonl merse de sărată 
Iconostasul și ascultă Te-Deum, trecu In sala 
Adunărei unde-1 așteptau toți d.d. depuiați, dame 
șl o numeroasă lume dupin toate tribunele. M.S.

„Pentru marea, istorica adunare na
țională de la Alba-lulia, unde s-a ho- 
tărit alipirea Transilvaniei la patria- 
mumâ n-a (ost nevoie de o deosebită 
pregătire a opiniei publice. Pregătirea 
se făcuse vreme de sute de ani”.

LUCIAN BLAGA

pronunță jurăm Intui, zise vîteva cuvinte și-n 
urmă se întoarse la palat.

Seara toată, capitala era iluminată, populațiu- 
nea voiasă se strecura pe ulițe cu aclamări și 
strigăte de „Ura ! Ttrălască măria sa prințul 
Cuza !“ Lăutarii, in toate părțile. Oștirea cu puș
tile de-a umere, amestecată printre popor, se 
bucura de fericirea generală. Astfeliu, poporul 
cu muzica, cu miliția, cu faclele aprinse s-au 
purtat pe toate ulițele urind pe consuli, urind 
pe deputați, jucind Hora Unirei pe la toate răs- 
pintenlle.

Dar, o, Dumnezeule : Fapta este atît de mare, 
bucuria atit de mare, incit pana tremură în mina 
mea și... o Ias“.

Să ieșim in uliți, prea Iubit .cetltoriu, să cln- 
tăm alături de alții „Hora fericire! poporului 
român** :

„Hal să dăm mină cu mină,
Cei cu inima română".

...$i chemarea profetică a acestui fundamental 
moment avea să-și afle rezonante istorice. în 
1877 cînd poporul îșl făurea prin jertfe și eroism 
independența națională, în 1918, cînd la 1 de
cembrie cuvintele săpate în memoria vremii 
„noi vrem să ne unim cu țara', deveneau reali
tate. in întreaga Istorie a patriei.
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