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emnul sigur al vigorii unei economii 
Sse află in constanta rezultatelor ei. Din 

această perspectivă economia româ
nească, prin principiile științifice care-i 
guvernează afirmarea, și obiectivele 

ee-1 configurează structura, se dovedește o eco
nomie puternică, sănătoasă. Comunicatul Consi
liului Suprem al Dezvoltării Economice și So
ciale, Comitetului de Stat al Planificării și Direc
ției Centrale de Statistică cu privire la îndepli
nirea Planului național unic de dezvoltare eco- 
nomico-socială a Republicii Socialiste România 
pe anul 1976, aduce încă o dată argumentul edi
ficator al realizărilor, al drumului mereu ascen
dent al dezvoltării economice și sociale a patriei. 
Creșterile Înregistrate in 1976 fată de anul pre
cedent la producția globală industrială și agricol 
lă, in activitatea de investiții, de comerț exte
rior. creșterea venitului național precum și a 
cheltuielilor pentru acțiuni soda!-culturale de 
la bugetul de stat propun un tablou dinamic, 
însufletitor al economiei românești, argumen
tează prin fapte că România pășește ferm pe 
calea progresului ți civilizației.

Din multiplele semnificații care se desprind 
din acest document de sinteză menționăm in 
primul rind Justețea politicii partidului de dez
voltare economi co-socială a tării. r«r**-**i-i>i rea
list ai obiectivelor prevăzute pentru fiecare eta
pă, ținînd seama de posibilitățile existente, da 
cerințele actuale și de perspectivă. Profund con- 
știenți de caracterul patriotic, înalt umanist al 
politicii parttduluî, oamenii muncii de la orașe 
și sate, indiferent de naționalitate, s-au angajat 
cu întreaga lor energie șl putere de creație în 
înfăptuirea exemplară a sarcinilor economice. 
Bilanțul primului an al actualului cincinal, un 
bilanț rodnic și multilateral, aduce dovezile con
crete ale entuziasmului în muncă, ale participă
rii devotate la traducerea în viață a politicii 
partidului. Citim în Comunicatul ședinței comu
ne a Comitetului Politic Executiv al CC. al 
P.C.R., a Biroului Permanent al Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și Sociale și a 
Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România : ..Dezvoltarea economiei naționale in 
anul care a trecut se caracterizează prin creș
terea, in ritmuri înalte, a producției materiale 
și venitului național, accelerarea procesului de 
modernizare a structurii producției, îmbunătăți
rea repartizării teritoriale a forțelor de produc
ție, utilizarea mai deplină ■ resurselor materia
le și de muncă, ridicarea eficienței activității 
economice, lărgirea schimburilor comerciale și a 
colaborării economice și lehnico-științifice cu 
alte state. Producția industrială s-a dezvoltat 
intr-un ritm de 11,5 la sută față de anul ante
rior. In agricultură s-a obținut cea mai mare 
recoltă de cereale din istoria țării. Sporirea pro
ducției bunurilor materiale, creșterea eficientei 
economice șl stabilitatea prețurilor au asigurat 
o circulație bănească sănătoasă, contribuind la 
întărirea monedei naționale. De asemenea, știin
ța. invățămintul, cultura, întreaga viață spiri
tuală a poporului au cunoscut o puternică dez
voltare. S-a asigurat creșterea veniturilor popu
lației, a bunăstării oamenilor muncii, înfăptuirea 
consecventă a prevederilor Programata] partidu
lui de ridicare continuă a nivelai ui de trai ma
terial și spiritual al întregului popor". Sint cu
prinse în aceste fraze care prin sobrietatea lor 
comunică nemijlocit Importanța faptelor ce le-au 
generat, adevăruri de esență ale organizării, des
fășurării și finalizării activităților economice. In 
acest însufletitor raport al națiunii către rine, 
fiecare membru al societății românești contem
porane își găsește exprimate eforturile propriu 
dăruirea tn muncă, voința ca imaginea genera
lă a țării să fie tot mai luminoasă. De aici si 
privirea lucidă cu care întimpinăra înfăptuirile 
generatoare de înalte satisfacții civice ; de aici 
nominalizarea neajunsurilor existente șl defini
rea cu precizie a sarcinilor ce stau ta fața în
tregii țări în acest an. In anii ce vor urma. Nu
mai astfel energiile șl gîndirea creatoare ale na
țiunii iși vor afla o valorificare deplină. Istoria 
prezentului va fi una a faptelor de mancă p 
creație pe măsura țelurilor cutezătoare, insufla
te de partid Întregului popor. In acest context 
consemnăm ca pe un exemplu viu. mobilizator 
noua și deosebit de fructuoasa analiză întreprin
să de tovarășul Nicolae Ceaușescu. cu prilejul 
recentei vizite de lucru la Complexul exposițio- 
nal din Piața Scânteii. Aceasta se adaugă anali
zelor sistematice consacrate problemelor promo
vării largi a progresului tehnic, creșterii efici
enței economice.

Există în conștiința fiecăruia certitudinea că. 
pe fundamentul importantelor realizări econo
mice și sociale obținute pină ta prezent, militlnd 
activ, pentru ca obiectivele cincinalului actual 
sâ fie traduse !n practică vom fi miine cetățenii 
demni ai unei țări mai puternice, mai bogate, 
așa cum o merită o țară care a înălțat munca 
pe soclul cel mai înalt al principiilor moral- 
cetățeneșii.

Luceafărul

Scrisoare 
unui tirnir 
prieten

(stingo); „Predarea lui Osman*1 (dreapta)

Sergentului Constantin 
pescu, intiia jertfă a războiu
lui pentru independență

200 DE ANI DE LA NAȘTEREA LUI 
CONSTANTIN (DINICU) GOLESCU

Eugen Jebeleanu

sau
Evlavia fată de Arta

Nici Ștefan, nici Mihai nu s-a numit, 
ca voievozii amplelor victorii, 
ci s-a drapat In faldul prenumelui cumplit 
al Brincoveanului tăiat cu toți feciorii.

A fost intiia jertfă. Intiiul țării val 
dintr-o piezișă Dunăre de singe — 
Intiia lacrimă ce s-a prelins egal 
pe toți obrajii mamelor românce.

Nu l-a cintat in versuri Vasile-Alecsandri 
dacii in piatră numele-i săparâ 
pioase miini. la Calafat, aci, 
ca pe-o fățișă bornâ legendară.

Nici Mircea, nici Ion nu s-a chemat, 
dar a-mbrâcat cămașa-nverșunârii 
de nenuntitâ moarte — cu care i-a tăiat 
intiiul drum de foc Neatirnârii...

Privind o fotografie
a lui Brâncuși

Ileana Mălăndoin
ConUmart fu pac. ■ 7-a

O poezie
compactă și severă

I
uda Negoiță are o carte de poeme, o 
carte ciudată pentru un începător, ți
nută la o tonalitate neutră, la inter
dicția elanului liber, dar la nivelul de 
profunzime și gravitate al unui sunet 

rar, minunat de fecund pină la sfîrșit, extrăgind 
dn floarea temelor o mireasmă veșnic împodobi
tă. care li face cartea o consemnare de momente 
surprinzătoare. Am rămas surprins de un aseme
nea început din care sentimentalitatea era exclu
să și totuși inovația emoției se menținea fără 
greș in reflexul ei superior, care face rostul ori
cărei culegeri de poezie. Am așteptat să văd re
act! comună, în primele ei semne, și continuarea 
poetică, dar totul s-a amestecat in valul apari
țiilor literare și n-am mai putut avea nici o 
veste despre cum a evoluat destinul Ludei Ne
goiță pină acum de curind dnd în Luceafărul

Politică, 
morală socială,

ăcind parte dintr-un Întreg „program" 
de acțiuni practice, cunoscuta însem- 

V* nare a călătoriei mele a fost redactată 
de marele logofăt Constantin (Dinicu) 

“ Golescu, in 1826 și este in cea mai 
mare parte o relatare cu caracter retrospectiv. 
Hotărîrea de a scrie însemnarea... și de a o ti
pări o luase probabil marele logofăt in vederea 
întoarcerii în țară, unde influența turcă Înce
puse a fi iarăși intr-o anume scădere : Însuși 
domnitorul Grigore Ghica iși schimbă, de altfel. 
In cursul anului 1826 și tn special după încheie
rea Convenția! ruso-turce de la Akkermao. ati
tudinea față de ceia două mari puteri semnatara 
și față de reprezentanții lor. Nu este ta- 
timplător că în memorialul său nn relatează de
ci t călătoriile In Occident, deși făcuse w alteia 
și nu cu prea multă vreme in unnă. d toc ia 
perioada emigrației ; Insă intenția ha Constaft- 
tin Golescu fiind să dea com pat no a lor sta o 
carte _.de Învățătură", informativi șa Mismlaioare, 
el „alege", pentru a-1 desene m laaemaarc—, 
îtineranul care ti oferea cele mai multe pofita- 
btăți de a scoate ta evidență foioasele anei buna 
•dBUflOrtrsp!. ale stabilitâtii poetice d tacita 
bre, ale enJturu. ale tavăUnitatuha. ale respec
tăm normelor de coocta ti kjcuJjL

Prmapnta .temă- a laonamări— roe _ocr- 
mar»* șș I vedem pe Con star: (Dlzucs) Go-
leten fireac interesat ae raporturile (fcners -AtaP- 
rrmtor" p _Borod“. Arad pnlejoi de a nsvea 
ta _itewanaxxa" de ta Bntistasa <_Preitezrv- 
Pojoesrn a . starim-sata Impărătesi a istaA- 
r»îa.*m A^ra Frac tac al <So±*a\ e£ dacrte 
awn pct_± ere-----yatai pcopna-EJ. cars nptai

i
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fragmenta <ta roman de

MARIN FREDA

i-a apărut un număr de poeme noi. Ea este deci 
Ia ordinea zilei și faptul m-a * 
mult. In curind ii va apare 
poezii, pe care l-am văzut 
poetei este deci în curs și ea 
mult scrisoarea noastră.

Desfășurarea poeziei Iul Rilke seamănă debu
tului poetei noastre In „Elegile duineze“ sinta
xa nlkeană salvează mersu poeziei prin Intor- 
tocherea expresiei conform unei gindiri similare. 
Gîndirea poetei este 
bajul ei o urmărește 
întrepătrunsă de un

bucurat nespus de 
un nou volum de 
anunțat. Evoluția 

merit* cu a Lit mai

in schimb concretă și lim- 
de aproape, făcind-o să fie 
farmec figurativ legat de

Dragoș Vrânceanu
Continuare în pag. a 7-a

Marți, 1 februarie, in sala Tehnic-Clubului din 
Pitești, în cadrul manifestărilor festivalului 
„Cintarea României" a avut loc vernisajul ex
poziției de pictură a tinerilor Gheoroha Dican. 
Florin Dumitru și Marius Rizu. Au fost expuse 
18 plnze exprimind peisajul industrial ți nafu- 
ral contemporan, realitățile Județului, realiză
rile României socialiste.

Un public numeros in mare majoritate tinfir 
a luat parte la vernisaj manifestind «n deosebit 
interes pentru operele expuse. Presents in sala 
Tehnic-Clubului am cules ci te va din opiniile 
Vizitatorilor ți ale celor care au expus î

GHEORGHE D1CAN : -Festivalul .Ctnlarea 
României* este ■■ exceleaf prilej de realizare a 
unor acțiuni cnllural-artistsee. fiind a adevâreti 
mișcare cn caracter de masâ, Ctfre te zuii.ltrl 
creator ta toate domenssle act:T~’i'n cnltaralț. 
f-ri tmcorțetân ta restrict^ tem ance. Cerscte^nl 
mihtent al aerstej mițc+n cnhumle ta W>-'i 
* • a m pî ■ acoa anpre ta îrepu vieți materua-a

Timr In Agora

Virtuțile 
pămîntului

ntrmorwbite pe care 
ewrtssA tacă ta oU 

:_jczaeze_ Fartaad despre ci, trtbaic ta 
errwaaar ed aevioaahtctec pdmiatariai 

ms e foot daz s-o remote șt 
* * tatr-e a expoziție de cere mied

- OdzdntU nai trecut la Muieul 
** uxone of Xepvăben SocialUU România — 

al cmlizațnlor stivechi, suprapuse, care 
*• «foMaaZ cu nașterea poporului român.

Pămint ul n w mulțumește doar cu forma 
sale Focal sacru, tnițiak iți invUtoarâ, 

aevizute. limbile de arșiță. rdscoUndu-l continuu. 
De opt mii ae ani, țarina de sub picioarele notu- 
fn germinează forma de artă, replică celor na
turale — vegetale ți animale. Pdmlntul acesta, 
neistovit ți fraged, dinlotdeauna ne-a căutat 
ochii si miinile. Iar țara rotondă ca o gură de 
amforă a răspuns.

Văd șirul de miini modelind de-a lungul celor 
opt milenii, căulind forma ideală in care lutul 
autohton să se exprime pe sine. Vdd un mu2eu 
de capodopere, o vistierie secretă în care se 
păstrează arhetipul miraculos al seminței din 
care arta renaște perpetuu.

Pămint de Moldova, pămlnt de Transilvania, 
pămint de Muntenia — pămlnturi surori, spriji
nind intr-o îmbrățișare comună urciorul In care 
arde flacăra veșnică a neamului.

Vocile lutului se pot auzi. Pe portativul lor e 
scris un motiv incizat, un decor ea o emblemă a 
frumuseții : motivul soarelui, al omului, al bra
dului, al șarpelui, al valului... Motivul e un în
demn de exprimare a duhului local, o fereastră 
prin care pământul se vede pre sine însuși In 
ipostaze superioare, gindit șt creat ca o literă 
curată — sinteză a spiritului. Nu forme — ci un 
alfabet al civilizației multimilenare cum nici
odată n-aș fi crezut că voi vedea, un alfabet

Gheorghe Istrate
Continuare în pag. a 3-a

• CENACLUL REVISTEI -LUCEAFĂRUL» e A 41-a fa* 
dințâ a Cenaclului revistei ,,Luceafărul" va avea lac luni 
14 februarie ac., ora 16.30, la Caia Scriitorilor din 
Calea Victoriei 119 • Vor citi poezie Vaslle Andronache, 
Gheorghe Bfijenaru fl Ion Stratan,

•marcobila întru totul, câteva pagini, 
intitulate: Jntâlniro cu Rainer Maria 
Rilke", apărute In uitimui număr al 
„Secolului 20” fi Mânate de Cella 
CVa/runcro.

De mult n-am mai avut prIIRjid et citate • 
•vocare făcută cu mijloace atât de — te 
rențâ — simple și atât de subtile.

Scrisul nid nu nai este scris, d o respirație 
calmă.

Un spirit al Moalilor, detașat de lot ceea ce 
este meschin și prrsosekuc, domină (cu câtă 
nattealetâ și cu cotă nobilă modestie...} aceste 
pogim fersacăteve, cne ar trebui sâ fie ci
tate de cât Mai nrriți; scriitori ți nescriitori.

Pianista taijtaa, aatoore a volumului „Vraja", 
cuprinzând o sea^ă de nuvele „de excepție", 

■■ ar a^cta hm criticul X. printre care
■a iaStedatâ „SaeMid" este la înălțimea unora 
atee earn nai taaw pagini ale lui Mateiu Ca- 

— Cella Delavrancea ne împărtășește 
■Mtede. de e prospețime cuceritoare.
Ragate de RAe să-i einte din Bach, poetul 
Mwm. te erata : „Muzica, după ce cânți 

saeateL doaaeta, coboară in zona cea mai 
•dâaca ■ ■rflshiliâ, unde va rămâne in veci

ced-i

★
Să poți pătrunde in zonele cele mal adânci 

■te ttetattat ■ ceea ce tși dorește oricare artist 
Dar cum poți izbuti, — iată întrebarea.

Aia mrt ie joc Spiritul înălțimilor. Nu poți 
ajunge până ta rl decât prin Evlavie : Evlavie 
față de Artă și față de cei care o făuresc.

Trăind in mipocul unor personalități precum ; 
I. L Carogiate, Nicolae Grigorescu, George 
Enoscu, Rairtav Mai io Rilk«t Edmond Jaloux, 
Frar>țo*s Maurîoc, astfel cum a trăit Cella Dela- 
vrancea, nu mai respiri aerul poetului bufon, 
mici al romancierului căznit, nici al criticului 
chițibușar, nici măcar al specialistului in toate 
și in nimic.

Desigur nu oricui ii este dat să întâlnească 
asemenea artiști. Insa cu operele lor ne putem 
întâlni oricând.

Ni-o spune cu modestie și cu câtă nobleță 
Cella Delavrancea, pe care o avem aici, in mij
locul nostru.

Căci omul care nu are evlavie față de Artă 
iși are, incâ, o parte din ființă in Peștera...

Jurnal de poet

Paralelismul
es întrebuințată în poesia veche și 
mai noua este această evocare a două 
sau mai multe fapte sau mișcări ce 
se scurg paralel una pe 
Cind Pindar spune :

Prețioasă anume este

Dacă Insa dorești, 
Suflet scump, întrecerile 
Urmărește soarele,

apa șl

lingă alta.

aurul precum 
focul încins 

mărește pe oameni 
altfel decit bogăția

sacre să le lauzi

avem de-a face cu un paralelism gradual ca și 
în această strajă eminesciană :

$i dacă norii deși se duc
$i iese-n luciu luna
E ca aminte să-mi aduc 
De tine-ntotdeauna.

Sînt evocate realități din natură șl suflet ce 
cresc una pe lingă alta in vederea unui catharsis 
eliberator așa cum se inaiță ciocirlia in roto
coale mari din ce in ce mai scurte apoi pină

loan Alexandro
Continuare în pag. a 6-a
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/
drian Păunescu este

a
 unul din acei poeți 
care ține să-și declame 
versurile „in gura 
mare", Factura with-

cronica literara
maneană a poeziei lui nu poate 
scăpa cititorului. Pămintul deo
camdată, titlu care divulgă aria 
pe care o are in vedere glasul 
poetului, conține numeroase 
poezii care definesc menirea 
poetului. Aceste arte poetice văd 
in poet o imensă cutie de rezo
nanță a durerilor lumii fie ele 
mari sau mici, iar in poet pe ves
titorul cu voce de aramă care in-
cearcâ sâ tină trează conștiința 
contemporanilor săi, „Nu fi cău
tătorul căldurii liniștite, / Ci fii 
poetul muncii, și-al cinstei, șl-al 
dreptății, / Nu chiriaș cu ora in 
inima cetății / Nu bardul mize
rabil la mese de elite. // Ridi- 
că-te, poete, și nu le mai da 
pace Dezbraci-i de convenții 
și-mbracă-i în cuvinte. / Cu in
terjecții tună-1 pe-acela care 
minte / Și adu muzicala istone 
Încoace, !' Poet ireversibil al cla
sei care face. Teavă de crin in 
care cintâ spre cer morminte- 
(Condiția cintârețuluj re val ați 
□ar).

Poetul consideră veacul răz
boaielor mondiale și al bombei 
atomice un veac cumplit |i neli
niștitor In care orice indolentă 
rămine o crimă. ..Adesea mut 
rămine cel ce știe / Ce veac 
noros, ce vremuri de gilceavă. 
Am fost poet in epoca grozavă. / 
De revoluție și tragedie Cir.e 
putea ca un burghez sâ doarmă 
Cind harta lumii începea a 
plinge ? 1 / Pămlntul respira
prin țevi de armă / Ziarele mai 
miroseau a singe-. (Martan De
sigur că poezia unei astfel ce 
suferințe fără precedent are an 
sunet și o înfățișare aparte. Sud 
condeiul poetului mapamondul ia 
o inf&țișare neagră : „Mtaâ cu 
mină «tiu curo sâ se spele. De- 
atita cald toc omului i-i rece 
Al nostru plini abia de-', mai Le- 
trece/ Osia lumii sub
stele. // S-a anunțat a mare pre
mieră: / Tn zori de ziuă, m mijlo
cul pieții. Se vor aha-.a toci cân
tăreții > Cu atestate, dm această 
eră. // Și vor cima ca la mal «un 
chitare. La ștreangurile de 
spinzurătoare.- (Clatăretii or* 
testului) Imaginea surprinză
toare, șocantă caracterizează de 
altfel majoritatea rmuntar hn 
Adrian Păuneam. Poetul dispre
țuiește pudorile poetice comune 
și trece totul in vers m o gesti
culație de mare figurantă. Ceea 
ce pare numai o problemă âe is
torie literară devine la Adnan

ifi. ește ai adopt e atitudini, 
teme *1 versifica pi care unora 
poc părea anerdocirt- Auriia 

tir* ir.si la men-.tv-a 
■uc-.Mia a la rasr.ta **.-
tator.c al p^J&ex. ia
directă, la a-
tuori <M ■ 
tocwwtau < 
w.rbraagă dc

ou-
O w
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Păunescu materie poetică in 
Gog* la RAșiaari : _A părăsit și 
Goga Rășinarii Pentru o min
cinoasă nemurire. r Contradicto
riu a trecut de fire. p»remele-l 
dispută cu plugarii. Ti crește 
voga și li scade \*oga, ' In Rășinari 
el buciumă cuvinte. Adeverește 
jos, iar sus ne minte. / Contra
dictoriul, zbuciumatul Goga*** 
Dacă pentru unii inspirația poe
tică se definește prun îiSMiar*. 
pentru Adrian Păuneam ea în
seamnă mai ales bpaa de cran:*i_ 
Sint foarte expresive pentru ca
pacitatea lui de a incerta cw*.. 
vertirea oricărui fapt in poezie 
următoarele do as :
,,Cred că nu-I moanea. ci
un fel / de neputință d* a vortx 
ce vezi". ,.A vorbi ce vet- etr.e 
pentru Adnan Pănn**cn - 
poezia. Registrul său teșeai 
este extrem de larg ■ FtmlaM 
deocamdată ne oferă • dMgXM 
expresivă a eapoataiu fe ct»- 
prindeee ■ poetului.

Slgiliul complex și singular al 
poeziei lui Adrian Păunescu in 
această concepție !și are rădă
cinile. I neon form fsmul său lite
rar este evident și autorul Pâ- 
mîntului deocamdată nu &c

[ prezențe '
CAR1ERS ROUMAINS

D'Etudes litteraires i im
• Cel de-al treilea număr al re

vistei Cahiers roumalns d’ătudes 
litteraires e consacrat tematic 
Ipostazelor realismului In edilica- 
toarea lor permanentă șl înnoire.

Intr-un asemenea context, pre
zența lui Brâncuși în studiile re
marcabile semnate de Barbu Bre- 
zianu, Edgar Papii șl Dan Grigo- 
rescu, ține mal puțin de un act 
festiv dedicat unul centenar, im- 
punlndu-se ca o dimensiune com
plementară și catalizatoare In În
suși procesul de configurare a re
alismului. într-un articol eu su
gestive trimiteri la contribuția ro
mânească, Marcel Duțâ definește 
Problemele realismului In litera tu
ra română, strîns legate de desti
nul romanului, de confruntarea cu 
creația internațională și de edifi
carea Unei gîndlri estetica autoh- ■ 
tone. Spațiul artistic româ
nele e traversat și tutelat i 
de numeroase mărturii ale I 
zbaterii pentru realism. El refuzi 1 
deopotrivă excesele și închistarea 
unor formule antirealiste aau 
pseudorealiste. Istoria litera turti I 
române dezvăluie ln toate «ecțiu- 
nlle ei profiluri distincte, născute • 
la incidența cu realismul. In atu- | 
dlul lui I. Negoițescu, opera iui I 
M. Blecher dezvăluie cititorului 
nouă comtante formale, „expresii I 
ale aceleiași experiențe de pro- -■ 
funzlme“, ce-și asuma realismul, i 
Ov. S. Crohmâinlceanu acrie dea- . 
pre Marin Preda șl Moromețli- în • 
plan național scriitorul e corul de- ■ 
rat drept primul român care a 
creat o literatură analitică tn lu
mea rurală, din care nu Lipsește 
realismul fantastic. Formula u 
narativă, rece, modernă e compa
rată (șl diferențiată) cu cea a lui 
Dostolevskl, Faulkner, Kafka ș.a. 
„Nici M. Sadoveanu. nici Cam:! 
Petrescu, nici Eugen Bartau nu 
permit valorificarea tezelor lui 
Lukăcs. Mal mult . „toată Literatu
ra română Istorică... impune re- 
formularea poeticii romanului Is
toric—*. acrie Adrian Marino ln 
studiul său despre Princepele iui 
Eugen Barbu (Dim ecu luni le Iste
rice ale realismului). încă o dată e 
adusă în discuție necesitatea u- 
nor lucrări subordonate unicității 
și exemplarității literaturii națio
nale. Universul liric creat de Nî- 
ehita Stănescu e comentat de A. 
Martin. din perspectiva relației 
dintre poezie și realitate. Vocaua 
realismului național e confruntată 
cu cea a scriitorilor străini Astfel 
opera lui Erwin Wickert e urmări
tă de Romul Munteanu tn funcție 
de raportul între realitatea isto
rică și ficțiune. Irina Bidescu 
semnează un articol concentrat pe 
marginea problematicii verosimi
lului cu referințe la Harbev 
d’Aurevilly, iar Silvian losifescu e 
prezent cu un capitol din cartea 
sa recent apărută. Mobilitatea pri
virii. în care e urmărit procesul 
de dezintegrare al ficțiunii. Louis 
Vax analizează Rolurile realismu
lui tn literatura fantastică, iar 
Hans JOrgen Grelf citeva teme 
din romanul A rebours. Această 
bogată panoramă a realismului 
trece în revistă nu numai creația 
ci șl fațetele gîndlrll critice ac
tuale. din care nu lipsesc numele 
lui St. Aug. Doinaș. Adriana tll- 
escu, Livius Ciocârlie, Andrd Hel- 
bo șt Ktaus Heitmann șl antologia 
Iul F.W.J. Hemmings. întregul 
număr devine astfel o contribuție 
originală, de referință șl un punct 
de plecare în definirea unei tipo
logii șl morfologii a realismului.

D. U.

>

ta

* » Efi

vina, / Ce tratament, ce pensia 
de boală, / Se-ntimplă lntîmpla- 
rea infernală: > Nici birocraților 
nu le e bine. // O, de ne-am 
crede cel puțin In boală / Mă
car pentru impresia finală."

Obosit de infern poetul caută 
paradisul. Cele două extrema 
ale poeziei lui Adrian Păunescu 
sint iadul și raiul. Citeva pas
teluri ne descoperă un spațiu de 
calm și de liniște, departe de 
urletele și atrocitățile veacului, 
In care sufletul obosit al bardu
lui se odihnește înaintea unei 
noi bătălii : „E-atîta liniște-n 
gospodăria / Agaplei cea fără 
de apus. / Ce suflet laolaltă-aicl 
a pus / Credința, truda, visul, 
curăția ? /' Arunci brazii aer 
pur in vale. Cu luciu bate 
vintul de la est, / Gustăm un 
vin de fagure celest / Lingă bu
catele voievodale-— (Închinări 
la Agașria).

Aceste spații molcome sint și 
sediile cele mai firești ale cro
sului. Adrian Păunescu scrie o 
poezie de dragoste in care con
vulsia și iluminarea fac adesea 
casă bună : „Caisa in veșnica 
noapte de vară e coaptă / Și 
gade sâ crape sub lună pe ram, 
/ Lumina caisei sub care 
ne-mbrâțisâm La marginea lu
mii suferă sa ne așteaptă. // Iu- 
b.io câ rupem preazilnicul ham.

Sâ rrerrem acolo, caisa e-a- 
pr- ncă «■ coaptă. Sâ re Învățăm 
sâ mas Cum nxi eram / Cind 
hoe-xe ta tastări ne azvlrlea din 
•aopcâ ta șoaptă, i Tu știi dîă 
hr* <4e ksne-t nrfiâ. / Tu știi 
riti aercți octgafi pot veni / Ni- 
e=*ei au ne poate Ierta, frageda 
mea Monahii. Pentru enigma
or^sl-aosâ că ifiitajs va / Sâ

M C acfeaaa

IcarteadTdebn^

costa fe iac!
alStn J

Roman, povestire, reportaj
• T- f hz e p-eore.

•Ctir -ll ?-_xi3Sî OxflhM* OBh •• 
Ieri a ?_• HareO r_ e-z ser* 
că a*z*ră H d*»*—Jar ea 
crania epic* m*- a •xx. za 
fSgaoflHBBO be. *fifiMfie As- 
tre cele rzxi r-wezvrs.utrv* 
istoria se^ri- -.rxje ar
delenești. pe aumr R’ix «f>*â 
undeva la trezia 
și Cîmpia de Vert ta 
Aradului. Asa rom i-xr-e-pe. «or*- 
rea indrepcățegxe aton fvwNW 
nerL Tn luda 
dri tradiții a proxez ar^e -- -
romanul debutează 
printr-o dearriere 
chemată a deEz^Jti topocraf o 
și geografi •r-rr-Cor. Arpă rzi 
și a anunța penofiajese Ampn 
care va fi vorba la nre î

..Cu mult teazle de a *e ri
dica școala vetiie_ dânmată 
acum aproape cu tntid. otal 
înainte chiar de venirea cri- 
bunicului ltd Hurory. a hn Ar
pad cel șchiop, rare a pus apot 
ftâpinire pe îoatâ loeahiaeea. 
satul era Înconjurat thn trei 
părți de pădure și numai spre 
nord. In dreapta $1 In sil nea 
drumului ce duce ia Trnova. *e 
tasirau ogoare și finețe, iar 
dreapta creșteau și vti. Codrii 
se revărsau peste sal aproape 
înghițindu-1 cu ramurile arbo
rilor uriași, dar mal ales spre 
aud se întuneca, deasă, pădu
rea bătrină- ș.ajn.d. Iată Insă 
că lucrurile nu se Intlmp’.ă cum 
ne-am fi așteptat Chiar după 
primul capitol, autorul nu do
vedește prin aproape nimic in
teres pentru reconstituirea ri
guroasă, cronologicește ordona
tă epic, a istoriei satului Ridiș, 
cu oamenii lui, cu viețile aces
tora. Atît cit se constituie, a- 
cestea ies la lumină inciden

tal rt-.-rrzri K _cutări-
tezuz depir.z:..d 

re rxpr zz-zz^srtei alectjve 
• am fi

dta acest punct de 
ferire cu .-am recunoaște lui 
F-srta r^wric«j reale insu- 
ffn de po*;-**tjtor sensibil la e- 

de atmosferă, dăruit 
te aer ași timp cu un bun sunț 
te a J-wvsa- materia epică e- 
vocatâ. Exi«tâ astfeL tn »crie- 
r*a sa. ate%a momente asupra 
câ-rra pianeazl binefăcător 
r* • tronl ș: p*ck» d n n*i-
v*>le l’.z Slav.ci. mai ales din 
Maara ra aarut. Deocamdată. 
te<â. am taeheta spur.ind că ti- 
poțoțta tnemorabilâ a prozei tuf 
« • ia te re-: privește pe 
Horta C-tgurvanu. este doar 
■Mriaâ •• nu ifwdlâtl cu deta
șarea cr*a*ccu'ui epic edificat 
arrpra v.r.ami cl mijloacelor 
saSe.

• t*- car tipic de autor ce 
rautâ cu ome&eaacă îndreptă
țire iar-sa de a-fi face cunos
cute Ln sens „poveștile- de 
viată trăite direct sau auzite de 
la aluL dar fără a se întreba 
nid un moment in ce anume 
constă semnificația Literară 
(implicit umană 0 a acestor 
„povesti- bune de spui dosr ln 
momentele de sporovăială des
tinsă. este. desigur, acela al 
Dinei Balș. cu volumul ei Zbo
rul viețiL Așa stind lucrurile, 
sigur, cititorul mai puțin pre
tențios se poate lăsa prins de 
ritmul anecdotic al unei bucăți 
precum Bătaia, în care este re
latată cu multă însuflețire dra
gostea dintre „starostele- unei 
șatre de țigani și mai tinăra 
țigancă Leana. dragoste a cărei 
istorie este presărată cu petre-

cer. d- poarcă 0 eu tairâifrări 
tzmiă frjEzuneieo. La fei. 

aoa. asczzJtiz^-o la noarât. os- 
ftoarx» tscrJ atente, aed vor
bește rW^M-g g ia:ispLare ru aa 
cââogâr arb ce era a-a *
t^xr-a exeuTNe. sau *«-
■aere* peripeții recoltare Ia &*-- 
EsezziL* el pr^z pna fc.-
tt. pe la mi~ăat_.-_e CX^-
ta « Moldova «r. N-am p^t«.a 
tze L-Jă că tnte=*ia trunsfi ra- 
râr^_ prezenta Lp-
aesc rj desăvirfire n vneumzJ 
Zborul vietiL De pTxlx Ln 
TMaraâs de rid m- tM curs nsxi 
tatimp’ân învăluite ta g c.f 
ce ar fi rs-ut loc in hropcl răx- 
bomluL Erori sint un brav ou
ter. supranumn VienezuL st o 
eatgmat.c-vo'uprjoaâă pr-nțe- 
să-. Cella, al căror „ramar.-* de 
dragoste se petrece teîr-o oaop- 
te de groază «a tatr-^* sat de 
conac gotic, nelipnnd r.id ab- 
aeua ptețd de fiori Ram baia 
Kilometrica din Bareriona, nici 
vraja pianului, aid „daassri a- 
meptor- declanșat de valsurile 
hn Strauss (Johann, probahri) 
etc.

a Reportajele lui Sergiu An
don din volumul Ia răatarea 
■alamaadrelar rețin afenssa mas 
ales prin densitatea m3ter.a- 
tulul informativ. Sub arest ra
port. autorul dă o bună lecție 
publici st ui ui de ocazie eaie 

cum se cr*d® — rm- 
riderâ realitatea palpabilă dr^pt 
un pretext pentru euhtllele lui 
divagații liricizanto-meditative- 
tn consecință, spre a-și argu
menta ideea reportericească, 
autorul nu se sfîește ■ da curs 
unor pasaje ca acesta : „Pu
tem face și un mic calcul. Da
că socotim că în tura unui ope
rator circulă M de trenuri în
seamnă că li subestimăm mun
ca. Dacfi admitem că are cu
prinse la „firul- său numai lâ 
stații de cale ferată — de ase
menea. il subapreciem. Dar aâ 
socotim 50 de trenuri care intră 
și ies (deci cel puțin 2 operași 
cu fiecare) prin 10 gări. Acta 
înseamnă minimum 1000 de 
comunicări In 8 ore. adică mii 
mult de 2 comunicări pe minut-.

Reproșul ce se poate face ge
nului de reportaj cultivat de 
Sergiu Andon vizează alt as
pect; anume, excesiva confun
dare ■ insului cu profesiunea, 
ln dauna efortului de surprin
dere a Individualității, a ceea 
ce omul real are ca posibil per
sonaj literar. Și mai e ceva : 
eroul privilegiat al reportajului 
literar este, de fapt, însuși au
torul. El este acela care, anga
jat In aventura cunoașterii de 
sine prin confruntări decisive 
cu datele realului, propune ci
titorului un punct de vedere re
velator asupra existenței. Or, 
sub acest aspect, volumul ln 
căutarea salamandrelor suferă 
de prea multă impersonalitate.

Nicolae Ciobanu

^viața cărților

j poezie j

Periplu 
ironic 

și polemic
nul din textele esențiala 
despre (nu pe marginea !) 
poezia lui Petre Stoica a 
fost scris, și nu Întâmplă
tor, de un poet pentru

care exercițiul critic nu s-a consti
tuit niciodată într-o simplă coche
tărie „de creator11 : Dan Lauren- 
țiu. Foileton din care, declarat ori 
nu, s-au inspirat multe din comen
tariile asupra poeziei lui Petra 
Stoica, Deriziune șl miracol a nu
mit, cu fină exactitate, genul pro
xim, diferența specifică, necunos
cuta și modernitatea acestei poezii. 
Un atent „inventar" al ei a scos in 
prim plan elemente precum : de
riziune, miracol, realitate-fabulos, 
Inocență Imaginară, lume fanalliar- 
•biectuală. Absolut toate formează 
și acum •) substanța șl „aparența1* 
poeziei lui Petre Stoica. Fără a fi 
devenit manieristă, această poezie 
este aceeași și în acest ultim vo
lum. Totuși, deși nu s-a schimbat, 
ceva nu mal este tocmai... ca Îna
inte. Si anume : de sub carapacea 
acestei poezii (strat protector for
mat dintr-un aliaj In care. In pro
porții bine „jucate-, au intrat di- 
csularea. inocența, tandrețea) a 
răzbătut ari o sevă, care mai mult 
bănuită dedt descoperită, a hrănit, 
probabil, totdeauna poezia lui Pe
tre Stoica. Este vorba de fibra po- 
leoileă a acestei poezii, pe care 
Doetul nu și-a reprimat-o. dar fo- 
loamd-o tntr-un accentuat regim 
de Mfcadeic. a reușit aă ne-o as
cundă. fârind din ea apa vie a 
poezie! «ale : nevăzut, dar perma
nent izvor eu virtuți regeneratoare.

Fără a «chtaiba tonul, atît de 
eunoscut șl penonal. al emisiei sale

Jurnale
de călătorie

lirice, poetul a modificat, „din 
mers", cadența accentelor și din- 
tr-o dată tăietura versului a căpă
tat alt unghi ; parcă mai incisiv. 
Fin tehnician al poeziei. Petra 
Stoica n-a creat Insă și acel spațiu 
rebarbativ prin care, în asemenea 
cazuri de modificare a straturilor 
lirice, se strecoară ostentația, ca 
un „fenomen secundar**. Poezlila 
de-acum par a fi niște „revizuiri** 
ale ipostazelor de pînă azi. Noila 
accente sint ușor detectabile, fie 
că e vorba de poezii în care Petre 
Stoica reia „tema" realității-supra- 
naturale, Aceste mîini, pe cea a că
lătoriei în jurul propriei camera 
(care nu exclude tocmai ideea co
municării). Senin, ori cînd își ex
primă, din nou. credința că orice 
experiență poate deveni fundamen
tală, dacă i te abandonezi cu de- 
sâvîrșire. Știu. Nu altfel stau lu
crurile atunci cînd poetul „recon
sideră" jocul fragil al aparentelor, 
O certitudine, cînd aduce laude 
inocenților (falșilor initiate.

Primul resort al stării polemica 
din poezia lui Petre Stoica este... 
autoironia — Tn egală măsură. Ul
timul. Decizie (..eu m-am decis 
pentru lupta fără sfîr$it / Împotriva 
noilor tipuri de arme / epuizat a- 
dorm în livada mărarului / dar 
minzul vecinului nechează lntr-una 
/ cerînd îndurare"). Poetul resimtă 
rugina deriziunii în care ..se com
place" si atunci scrie astfel : „Atî- 
tea cioburi de sticlă ln nisip / atî- 
tea cutii de conserve pe țărm < a- 
tîta spray și atîtea cărți pe cearșaf 
H ai nici o corabie venind dinspre 
Atica" dovedind că nostalgia mari
lor întîmplări nu-1 ocolește. In fe

lul acesta pare a biciui acel alter 
ego sub stăpînirea căruia a acria 
orgolios : „Eu nu scriu poeme cu 
biscuiți / nu scriu poeme cu sub
strat hegelian / nu scriu poeme 
înaripate de mitologia grecească 
/.../ scriu despre solnițele șl viorile 
din bodegile aglomerate / scriu 
despre puii de pisică pe eare li 
aruncați in baltă / scriu in așa fel 
Incit poezia sâ fie pusă sub Ifemnul 
Întrebării". Nu-i pot scăna unul 
lector atent nici deosebirile, nici 
identitatea celor două politii P« 
care poetul le rezumă, reeonciliin- 
du-Ie, în versuri precum ..Scriu |t 
scriu / ca să-mi distrug posibilita
tea de-a primi o cunună de lauri-, 
versuri înrudindu-se. intr-un lei. 
cu acela, atît de frumoa, al lui 
Gellu Naum : „Ca să-ml ânihileî 
prea marea puritate41.

Sigur, spune poetul. Ironie li po
lemic, as putea demltlza la Infinit, 
dar...... A<5 putea să vă snun și alte
lucruri dezagreabile / despre Scu
fița roșie și chiar / despre celelalte 
basme cu care / vă întrețineți su
plețea intelectuală // prefer Insă 
tăcerea și bucuria pe care / mi-o 
nferă Înotul / spre cellalt târm-. 
Tot ln acest volum găsim și una 
din rele mai frumoase niese anti
războinice ale lui Petre Stoîra. 
Noantea războiului, cu mult next® 
nivelul multora din „varianteta- 
pe aceeași temă pe care ni le-a 
oferit poetul.

Asumat de mult («1 ru mari reu
șite) in^iil cu maximele riscuri aî* 
bnnalitâfil s« uroduee si «’ri K”h 
ochii HHtoruluL ca un anertarnl d- 
prestidigitație. .Ax zic*' insă că. d- 
această dat.<_ Petre Stoica... ri'că 
prea muH ! Si nu m* «îndese la 
elementele prin carp trăiext- rn«- 
r'a sa. c< la o chestiune „tch'dM". 
F vorba de fin olurile vo’t exubcit*. 
anlicate deseori, ca <■> «tâmpi1», de 
poet, pentru a risipi orice micf'”‘c* 
nu convine tocmai aur-i banplită»Ji 
lntr«*inute de el. A* rit» aic‘
C- d- mpH Tricorn. TTn r«-
pH. Odă «nnfltă. Stamwă verb», «ta 
cSroe final»”'’ destramă parcă far- 
m*eiil poeziilor.

Poet imnnrtant al liHrij rnmftne 
de azi. spirit mndprn. Petre Stoica 
adaueă. cu acest vn’’”n. noi inn«- 
taze noaziei sale, f^rfl a-1 t’-'5'*»
«”hstanța și farmecul inconfunda- 
bîl.

Dorin Tudoran
•) Petre ®£n|câ, „Irțuirl xl ana- 

timpuri**. Editură „Cartea Romi- 
nească-, 1978.

• - hr Mima Z*<-3
la

3 S^-
jwcftod genul, fie de 
cesa^bliatie și parafrazară

■ unor ghiduri turistice, fie de ar- 
tfi.r.u livresc nu sentimentalism 
retoric, autorul Iri propune să 
•mc un „anti-juraal*. Conceptul
nu Irtiâ destul de Har definit 
(<5e la nou! roman ’menace, terme- 
e": ru umD-. -roroan. anti-li^ 
Irrară etc. rxerr^â uc f»? de fas- 
n-_-a-e rh ir daci sensul
b»- râ—’ne dar :r.«*âmnă
pro&ata fw-ryren a

ilar d* «^neertaaîe <te<âvLr- 
f *â v. rj*?-.t5e -’^te ee ae atrftar*e 
coctar. reeir-'varierea irfiu- 

o'- upie. aubiecilve sau o- 
bteetJ^e. rare defnrr-ra-ra mai mult 
ui roa( puțin adevărul.

Azx program teoretic este res
pectat de Mircea Zaciu eare tranx- 
fovrr a aoronpe fiecare însemnare 
a călătoriei «ale. Intr-un fapt de 
ff-e-nnr'e. ceea ce ti dă o bineve
nită Libertate ta manevrarea mate- 
na’u’u: literar, a im pre «Iilor și a- 
rorlatiiLor celor mai neașteptate, 
fără a pierde însă echilibrul șl 
s-rr.tul realității. Notația directă 
«an. cel mai ades- mediată, se in- 
tilnesir eu inrurriunile (subtile și 
competente, fără prețiozitate) în 
fite’-aturâ și artă, documentul, scri
sorile fi «tatiitica. cu citatul poetic 
«an evocarea lirică. Iată cum func-

0Brează astfel A» lanț aao-
r- i '-- al „terf’oa’ter- irCTeoriri. 
Un prin Renanii ru • fami
lie germană declanșează acest Iti
nerar de ariă-dată 1n spațiul Ima
gistic. In citeva linii este caracte
rizată situația sori a) â și economică 
a familiei, pentru ca apoi să se 
treacă la portretizarea fiecărui 
membru, incadrindu-i Intr-o tipo
logie (..Doamna M. e modelul fe
meii germane- etc), pentru a se 
■ ’unge apoi Ia modul preparării 
băuturilor germane. Ma<a la un 
restaurant In incinta cartelului 
S'-hlovre Rheydt II trimite, prin 
Intermediul reflecțiilor axupra unui 
ritual de tradiție. Ia o cină intr-o 
casă țărăneaxcă d’n Sflpinta. Iar un 
etat d’n La Rochelle este urmat 
de a«tfeî de fulgurații poetice. 
..Aca«ă. am aprins două luminări 
pen*ru mortii mei ®i m-am gîndît 
că la noi cimitirele sint grele de 
fiori și flăcări acum, că și acolo 
denarte la Săpmta. printre crucile 
colorate ale lui Ion Stan Pătrăuș 
a’-d luminările miri de ceară, cu 
flăcări timide șl fără amintiri".

Tn general, ochiul lui Mircea Za- 
ciu ode în«ă ironic și critic, puțin 
sensibil la culoare sau pitoresc. 
Autorul face cu mult mal multă 
plăcere o teorie despre condiția li
terară a jurnalului, decît un por
tret sau o descriere de peisaj. Tn 
orice «ituatie caută să surprindă 
«emnificatia. Interesindu-l mai pu

țin prezentarea, expresia, rare de 
obicei constituie obiectul unui me
morial de călătorie. De aici și n 
oarecare uscăciune, compensat! 
Insă de spectacolul inteligentei.

Jurnalul lui Mircea Zaciu (de
numirea mai potrivită ar fi „caie
te") cu excepția unei anume os
tentații se Impune ca una d<n reu
șitele Indubitabile ale genului.

d
acă însemnările de călăto
rie ale lui Mircea Zaciu 
se desfășoară în nuanțate 
tonuri de gri. In schimb, 
ede a’e lui Angh»l Dum- 

brăveanu din Chemarea Miri Iar •) 
sint pline de culoare si tempen- 
ment Periplul cuprinde, ca etape. 
Cuba. Iugoslavia 3i Cruzi a. memo- 
riaH«tul fiind, de fiecare d»tl. ro- 
p’eri? de poet Oamer.H. Incurie. 
pe*saje!e acoperite de tm vt’is 
lirism, de efuziuni patetice fără a 
cădea însă In retorism. Anghel 
Dumbrăveanu este mai sensibil la 
priveliștea exterioară. înreelxfrlnd 
și fix’nd obiectul In chip cinema
tografic. D’n această rau^A si cel 
mai realizat episod al călătoriei îl 
constituie ponasul în Cuba, unde 
paleta cromatică a scriitorului se 
poate desfășura In voie. „Ut pic
tura pnnsis" este emblema rea mai 
potrivită centru a caracteriza aerat 
volum. Cuba trăiește. In evocarea 
lui Ar ehei Diimhrăvnanu. în rit
muri de sambă. Celelalte crochiuri, 
p^strtad aceeași atmosferă poeti
ca. adRuefi o notă de temnerantă 
descrierii. Miscnrcfl «naratului de 
filmat extp mai Ipntă. amănuntul 
C’Sfieă în importantă. Dar se pler- 
d° parcă ceva d’n dinamismul ai 
viitoarea de culori a primpl părți. 
Tn ansamblu. însă, jurnalul de că
lătorie al lui Anghel Durnhrăveanu 
este un nîrttiral poem în proză, 
recomandabil mal degrabă amato
rilor de poezie derît celor Intere
sați de date și comentarii tipice 
genului.

Pani Dusneann
•) Mlrrea Zaciu ! „Teritorii". E- 

dliura „Dacia", Wfl • Anghrî Dum
brăveanu • „Chpm»»-ra mărilor". 
Editura „Dacia". 1978.

critică")

Mobilitatea 
comentariului 

critic

s chimbările suferite 
punctul de vedere al 
-storului, modificările 
ti ce. flexibilitatea și 
teza deconcertantă

de 
na- 
op- 
vi-
cu

care alternează unghiurile privirii 
în proza ultimilor trei sferturi de
veac. infirmind orice orgoliu al 
sistematizărilor absolute, fac obiec
tul ultimei cârti’) publicate de Sil
vian Iosifescu. O carte, în primul 
rind, a delimitărilor, o trecere în
revistă liberă și necrispată a feno
menelor epice, care nu se Iasă or
bită de caruselul modificărilor ce 
pulverizează și remodelează ficțiu
nea. naratorul, timpul și spațiul in 
proză. Punînd ln lumină „mobili
tatea privirii", ca un „factor co
mun" al mutațiilor ce caracterizea
ză universul epic contemporan la 
oricare din nivelurile sale — voce, 
cadru, timp, martor, monolog, scrii
tură —, Silvian Iosifescu pledează 
in același timp pentru mobilitatea 
privirii critice, demonstrând rigidi
tatea. fixismul, lipsa de acoperire 
reală a unor Instrumente și etiche
te lansate de exegeza narațiunii 
contemporane. Gestul diferențierii,
delimitarea nuanței subliniază re
fuzul de a identifica actul critic cu 
un utopic tablou al lut Mendeleev 
dedicat prozei. La prima vedere, 
construcția critică e absentă in
tr-un demers care mai mult infir
mă decit confirmă teze critice de
largă circulație de la Thibaudet Ia
Barthes sau relativizează formule
artistice lansate cu obstinație de

aiVlAN IO51FE5Ct'

MOfWLfTATEA 
PRIVIRH

ia **..4 ai XX4ta

chiar creatorii lor de la ProuM la 
Robbe-Grîllet. Hortensia Papadat- 
Bengescu și Camil Petrescu. Dar 
fără a fi manifestă, fără a-și de
velopa ea însăși pozitivul imaginii, 
construcția e implicată. în studiile 
lui Silvian Iosifescu. E mai puțin 
un plan nou și mai mult o retușară 
a planurilor și concepțiilor arhitec
tonice propuse de alți critici. O- 
biectiile aduse edificiilor prea gre
oaie, prea simetrice și oarecum lip
site de „aer", în sensul de mobilita
te și viată, deplasarea unor puncta 
de vedere, confruntarea și comple
tarea lor nu au la bază atitudinea 
celui ce demolează ci dimpotrivă 
s.înt tipice restauratorului. Cartea 
lui Silvian Iosifescu sacrifică sau 
judecă actul critic din perspectiva 
apărării și eliberării creației. Criti
cul e mai puțin interesat de cer
turile metodologice, de emblemati
ca metalimbajelor la modă. Nu as
piră la o „tipologie a narațiel care 
s-ar dori cît de cit completă" și 
care „ar fi obligată să străbată tot 
cîmpul esteticii contemporane", 
pentru că. pe bună dreptate : „un 
astfel de zgîrîie-nori ar fi un in
strument de lucru puțin eficace". 
Opțiunea criticului merge spre « 
strategie și tactică vie, axată pe o 
înțelegere integrală a textului. Re
zultă că interpretarea nu poate fi 
subordonată unilateral psihologiei 
sau psihanalizei. Iul Bergson sau 
lui Einstein. formalizărilor de 
orice natură : „Ar £1 cu totul ire-

levant să căutăm un semn algebric 
pentru ansamblul fenomenului"...

Dincolo de reîntoarcerea la text, 
descoperim la Silvian Iosifescu și 
o adeziune pentru logica polivalen
tă, pentru logicile naturale. în 
toate aceste obiecții pe care le 
aduce etichetelor critice șl relații
lor univoce, și nu „încrucișate" din 
arsenalul lui Jean Pouillon. Todo
rov. Wayne C. Booth. Claude- 
Edmonde Magny ș.a. Atitudinea 
aceasta provine si dintr-o np’ncre- 
dere în logica bivalentă. Sflvian 
Iosifescu e un dialectician In cri
tica criticii.

Fiecare din cele «ase secțiuni 
■le cărții sint fot atitea răsturnări 
ale perspectivelor metafizice, abso
lutiste ru care critica a privit pro
za contemporană. Critica dialectică 
nu înseamnă tnsfi nici relativism 
critic și nici fragmentarUrn sau 
mozaic al lecturilor. Scrisă cu mul
tă libertate, din memorie. fără 
cenzura fișelor si a bibliografiei. 
Mobilitatea privirii e un eseu. Eseu 
al concentrării, extrem de concret, 
saturat de exemple, din care lin- 
aeste vagul critic. Inotezele nu sint 
deloc noi. Silvian Iosifescu redes
chide ferestre închise, drumuri bă
tătorite si procese critice de mult 
clasate. Eseul devine astfel un re
curs. Criticul face din nou viabile 
și stimulatoare o serie de mai 
vechi perspective. Sînt nuse fată 
ln fitft rit mai multe H-°i d^snre 
proză. Criticul conferă dimensiunea 
sociabilității și a dialogului tezei 
critice individuale. solilocviuhii 
critic ?1 scrie o carte incitantă des
pre proza contemoorină din oare 
nu linsese numele lui Ion Budal- 
De’eanu. Caraglale, Eminescu. 3- 
dobescu. Nerruzzi. Camil Petre«*'u, 
Hortensia Panadat-Bengescu. Sa
doveanu. Marin Preda. Eugen Bar
bu. a multor nrozatori contempo
rani. O carte In rare e prezentă 
si critica românea«-â prin Ibrăi- 
leanu. V’anu «1 Călin°«cu. retimrn- 
aionată datorită acestei confruntări 
de la eeal la egal cu alte meri
diane critice.

Doina Uricariu
•) Silvian Iosifescu : „Mobilitatea 
privirii, Narațiunea în secolul al 
XX-Iea", Editura „Emlnescu", 1976



Modernitatea metaforei

p ț i uni

ai mulți critici au încercat să-1 comen- 
___ __ teze pe Virgil Teodorescu în afara 

suprarealismului. Faptul este fals căci 
A i A autorul, așa cum a arătat-o în selecții, 

nu-și reneagă cîtuși de puțin această 
perioadă. E drept că poetul nu respectă, așa 
cum n-a reușit niciunul dintre suprarealiști, 
niște principii abstracte. Chiar aderînd la un 
manifest poeții adevărați și-au păstrat trăsătu
rile personale.

Să ne oprim deci la timpul său suprarealist 
Anumite trăsături distinctive se pot desprindă 
clar încă din această perioadă. Libertatea „dic- 
teulul”, proclamată de suprarealiști drept lega 
supremă, se manifestă în conformitate cu legila 
lirice ale fiecărui poet. Pentru Virgil Teodorescu 
libertatea poetică — nostalgie ascunsă a tuturor 
poeților — este manifestă și are la origine reac
ția față de rigoarea expresiei (rigoare pe care 
o stăpînește de altfel foarte bine). Nu vom face 
aici o trecere în revistă a diferitelor modalități 
prin care autorii de avangardă au încercat sâ 
scape de sub tutela clișeelor. Pentru Virgil Teo
dorescu acțiunea de „eliberare14 din obișnuința 
ni se pare destul de precis detectabilă.

Se poate observa mai întîi că poeziei sale de 
avangardă îi șînt cunoscute elementele de primă 
importanță din poezia tradițională și mai alea 
metafora și imaginea. Marca principală a poe
ziei de la începutul secolului, metafora, e de
seori prezentă la Virgil Teodorescu. Ceea ce esta 
inedit e contextul în care această unitate tradi
țională e prezentă. S-ar putea face — și oare
cum s-a și făcut — o teorie a felului cum poe
zia tradițională se transformă in poezie moder
nă. Oricîtă originalitate își dorește o nouă miș
care lirică ea este, implacabil, prin chiar gestul 
negației, legată de tot ce-a fost înaintea apari
ției ei. La Virgil Teodorescu surprinde, ca o 
notă specifică, — chiar dacă prezentă, mai puțin 
pregnant, și la alți poeți — folosirea unor me
tafore și imagini lucrate în spiritul vechii poe
tici încadrate intr-un ansamblu categoric anta tra
dițional. Poetul atacă structurile tradiționale, dar 
le cunoaște ți le stăpînește foarte bine. Mișcă
rile sale „de atac* 4 nu sint furibunde d calcu
late și între ele se pot întîlni zone de calm, da 
liniște, de echilibru : „Rochia ta geamănA cu un 
cîine de vînătaare care aleargă prin oraș" — 
Imagine proaspătă pe tipare tradiționale. Jo- 
crată" atent, urmată, în aceeași poezie (Miinila 
libere) de „Oamenii adună pietre rotunde În
verzite de salivă / Și își astupă gura pini la 
sufocare". Cămășile de flăcări, unde lntilnim a 
Imagine echilibrată — „Corpurile oamenilor dis
par în riduri pentru totdeauna / Și in locul lor 
rămîne iedera-, sugerare intensă a transcedeni 
regnurilor și proiecție a condiției citadine — 
începe prin ci te va versuri aparținînd unei cu 
totul alte estetici, dar urmărind aceeași idee. 
Despre poezia lui Virgil Teodorescu din prima 
perioadă putem spune d e ți poezie suprarea
listă. Poeții suprarealiști (poeți de vocație) x!-i 
însă tot atit de diferiți între d ca onore alta 
— Aragon și Breton, Deanoa g) Eluard. au toana 
multe puncte in care se despart Amorul FaesMi 
neîntrerupte apare cititorului. In primul riad, 
dincolo de eticheta critică, prin această construc
ție de edificiu la care s-au folosit materiale ana 
arhitectura unor culturi anterioare. O motivația 
a acestui gest estetic există și ea ar fi aceea a 
poetului stăpin pe mijloacele sale care constată 
însă că aceste mijloace bine stăpmite li Îngră
desc libertatea lirică. Virgil Teodorescu fiind 
„constrîns" la o asemenea poziție nu poate de- 
cît oscila între lirism și anti lirism. Aceasta a 
și motivul pentru care stau alături poezii de o 
transparență deosebită cu altele, aglomerind în
tuneric și zgură. Poziția teoretică pe care noi a 
deducem apare aproape explicit, uneori, in ver
suri : „Aș vrea să fiu groparul absurdului banal 
f obișnuit cu hrana deprinderilor vechi : za
darnică podoabă ce-atirnă la urechi i in ape aa 
cristal. // Aș vrea să-ngrop durerea fămă An 
nimic / și-aș vrea, peste țărina bombată ra “> 
piept, / copacul reveriei eterne să-1 ndse « 
trunchiul drept." (Ca • eazaaa de taci). Cele 
două „extreme" între ore ezită eondbtxa 
anumite modali tip lirice se pot remarc» foarte 
repede : „Nimeni nu rupe trestii in timpul vi
sului în afară de un personagiu mascat / Pa 
spatele unui enorm pește zburător i El Își atinge 
în treacăt părul despletit care răsună Încet o 
o vioară 1 Părul tău e bun pentru inbălsămat 
cadavre I Părul tău e bun pentru șters pahare 
/ Pentru împletit glugile străvezii tind plutesc 
pe deasupra ta / Ca pe deasupra unei mlaștini 
secrete / în timpul visului nimeni nu rupe trestii 
/ Dar mîinlle lui îmi caută cu înfrigurare vinele 
pentru a le arunca în cazane aprinse I Si masca 
pe care niciodată nu și-o ridică / E făcută 4n 
apă și dintr-un fir palid de spermă / Pe farfurii 
eu îți aduc proprii mei ochi între bucăți de ghea
ță / Ca să pot privi prin tine cum curge singele 
cînd dormi / Cînd somnul te înghite o pe a 
pradă" (Nimeni db rape trestii). E un exemplu 
de violentă lexicală. Cuvintele fi expresiile pru
dente sint repudiate și locul lor «sa luat de 
acelea îndeobște eliminate din orice ițxnere 
poetică obișnuită. Alteori lexicul rămîne mA- 
țional, dar structurile în care rint supuse cuvin
tele sînt4noi, nemai folosi te. Na mai «te violen
tată percepția imediată, senzitivă, d ee trece la 
discreditarea sensuluL „Cum dorm pilmile in 
valvele scoicilor alături de cearcănele tale / $i 
în ierbare cum dorm fulgii murdari ai memoriei 
tale / Prin care tentativele mele trec și se pierd 
ca un filon de aramă / La cină ne cheamă un 
clopot surd și ușile ae deschid ca într-un trans
atlantic / Buzele tale sint la o distanță enormi 
/ Sînt boabe de cafea dintr-o plantație Îndepăr
tată / Și în timp ce exploratorii biduiesc aca- 
fandrii care vin fără perle / Buzele toate com
plică buzele tale răstoarnă la fund coșurile de 
plută / Poate acum sînt pe nisip și așteaptă I 
Fluxul de seară al mării de sud". (Nimic ■■ a 
de neînțeles).

Vom remarca cele două modalități de a fl n«« 
ale poetului. Una din el a este aceea amintită

n-
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Constantin Prieop

cărțile 
anului 
1976
Confluențe

vațiile noastre privesc, mai întîi, o problemă 
metodologică și pentru a fi înțeleși vom exem
plifica tocmai prin contribuțiile cele mai rele
vante. In Tradiționalism și evoluție în confrun
tările ideologice din deceniul al treilea, schema 
problematicii este completă și convingătoare, 
dar forțele care se înfruntă sint eșalonate in 
funcțje de teza pe care autorul vrea s-0 de
monstreze, otnițindu-se, din motive tactice, 
pentru că ar complica lucrurile, combatanți de 
anverguri al căror rol, fn tabloul epocii, este 
bu important decit al altora, evocați insistent, 
și aceasta pentru că exegetul are, de la început, 
n pnet de vedere foarte ferm, ca să nu spu
nem ngid. acordiud termenului de evoluție un 
conținut eminamente pozilir, echiualindu-l cu 
■opKBca de progres, iar termenului de tradițio
nalism, cu toate precauțiile luate, un conținut 
negativ, astmilisdu-l m regresul, ca un factor 
freoazrr. ea ai /oiosiH va cartai des utilizat de 
anacr. Este, de aceea, de înțeles de ce aproape 
n ăl mențineți — dacă nu ca promotori teo
retici as tmdtțsoaahtmulni — cel puțin ca svsți- 
adzori. Cum aa /ost. ia fapt, creatori ea Nicolaa 
lorga. Miked Sadâveanu, Lucian Blaga, Livtu 
Rebreanu dar se acordă va rpajiu dispro-
porțamat tinerilor zgomotoși de la Crinul alb. o 
căror tnfluență asupra spiritului epocii a fost 
nulă tocmai prm excesul tezelor emise. Z. 
Omea ii ^extermmă‘, casa, cv voia plate după 
ce ei au fost rrdagi ia tăcere fated dm epocă 
tar aval te torta de Pandreal ■ enolaai mir-o 
dtrtcțic neoftepsată. In ce-t privește tnsă pe 
maru anton tradiționaliști menționați, influența 
lor a fost considerabilă și criticul știe bine acest 
lacra, dar implicarea lor nu servea demonstra
ției, fixată, enm am văzut apriori și au, cura 
rra au normal, aposteriori. S-ar fi putut, 
atunci, observa cd. pna critica adusă societățti 
capstniute. opwîvdu-t virtuțile trecutului și 
ale țdmuiui, acești creatori CU servit cauza 
progresului aaȘtvwu intr-o măsură ce trebuie 
mereu rezolvată. $i e de mirare că Z. Omea 
a-a valorificai mai decis acest aspect al lucru
rilor care-o duce spre o viziune mai com
plexă asupra epocii. Criticul respinge, insă. 
atrdafiia. traAponAiumul, gj chiar (tact d*  
«talie ort e eaastriaj jă-t recwioajci wieme in- 
poetante, reflexele apriorismului de care vor
beam ar trădează Eadată loemai atunci cînd na 
te attepți. alici ia ocării ia care este vorba 
despre altceva. Fidel unei mentalități mai vechi, 
după care semănătonemul era redus la autorii 
««mori, ezelaziada-M tocmai cei care-l repre
zentau la cel «tai ruiicat nivel, acest curent 
devenise a a adevitut cel de bdisiv pentru cri
tica rjtunțtfică". la Confluențe trolamevtuZ nu 
e faadaaieafal diferit. Spicuim la intimplare 
dintr-un studiu despre G her ea .* „Cum tonurile 
orieutărn semănăionste mcepuserd sd-șt ira
dieze nudele încă de pna 1995, iar lumea ru
rală era tnfițifată lilial in cusături strălucitoare 
de chermeză ^ (pag. 169). O pagină mai de
parte se vorbește despre „un alt motiv ideologic 
fundamental pentru itmâiălonim*  ți anume : 
„extazierea stărilor reroluia dta viața satului, 
ciad iobăgia era o realitate împovărătoare, de 
loc demnă de elogiul ce i se rezerva". Dar cine, 
stăm fi ne im re bă m, aducea elogii iobdgiei ? 
Cofbuc ? Vlahatâ ? Sa doc eon a ? Goga ? Agâr- 
biceaaa ? lorga ? Adică reprezentanții de marcă 
ai cvreatvZai ? La pagina 209, vorbindu-se des
pre Lovinescu se aruncă noi săgeți impotrira 
„intoleranței din vremea semănâtoristă", reîn
viată la sfirfitul deceniului al patrulea, ceea ce 
ni se pare absolut excesiv. Intr-un eseu fără 
obiect precis (._Arta — expresie a semnificației 
umane*)  i se atribuie, (tot semănătorismului fi
rește) confundare a esteticului cu culturalul, 
epoca dominata de acest curent fiind „vidată de 
opere majore“. A$a să fie. însd ? N-au dat, toc
mai atunci, „opere majore* 1 scriitorii mai sus 
enumerați ? $i încă nu puține. S-ar putea 
spune, că tot ceea ce s-a creat, durabil, atunci 
trebuie pus obligatoriu in legătură cu semănă- 
t&rismul. Ovid Densuțianu. la „Viața nouă" ?, 
deși se înscria pe linia „evoluției", a „citadini- 
zării" literaturii v-a dat mai nimic comparabil 
cv adversarii sdi de la Semănătorul. La altă pa
gină. (242), in care-i vorba de Pompiliu Con
st an finescu. se amintește de producțiile „me
diocre și submediocre" sub ..însemnele" semă- 
nătorismului și pindirismului. S-ar mai putea 
adăuga și alte exemple. Nu insistăm însd spre 
a nv crea, cumva, impresia cd asemenea apre
cieri sint dominante. Căci ceea ce Intr-adevăr 
este dominant și caracteristic Confluențelor lui 
Z. Ornea este rigoarea și exactitatea, atit in an
samblu cil și pe detalii.

Pompiliu Mareea

Sensul 
moral
I

irica lui Ion Horea, orientată 
către un timp psihologic al evo
cărilor blînde, operînd in aceas
tă perspectivă o selecție tema
tică și stilistică suficient de clară 

pentru a impune o imagine constantă, di
ferențiată a poetului, ni se relevă, cu 
unele note specifice, și în volumul Măs
linul lui Platon publicat anul trecut la edi
tura „Dacia11. Alcătuită din trei secțiuni, 
puse bine în valoare și prin machetarea și 
prezentarea grafică a Iui Romulus Vulpes- 
cu, cartea își păstrează unitatea morfolo
gică, chiar dacă registrele sintactice ale 
discursului pot fi diferite. Astfel, o tră
sătură generală, comună celor trei cicluri 
ale volumului ar fi aceea că evocările 
tandre sau ușor melancolice, reiterările în 
spațiile predilecte ale memoriei, crîmpe- 
iele de pastel domestic ori sălbatic nu 
funcționează în sine, în pură gratuitate 
estetică, ci se integrează unui sens mo
ral. Voluptatea peisajelor în strălucirea 
lor frustă a trecut într-o altă vîrstă, aceea 
a scrutării responsabile de sine, a contem
plării golurilor și aderențelor dintre ființe 
și lucruri nu atit în ordinea lor de simul
taneitate spațială cît în aceea de succesi
une în istorie și în timp.

Facînd parte din acea rasă de poeți pen
tru care evocarea peisajelor nu are nea
părat o funcție magică de reevaluare la 
alte dimensiuni a unei etape din existen
ță, Ion Horea își circumscrie fragmentele 
de biografie personală unor date mai largi, 
de geografie și istorie transilvană, tocmai 
pentru a evita riscul tonului minor, nu 
lipsit de sens în astfel de împrejurări. Re
întoarcerea pe meleagurile natale, evoca
rea părinților și a istoriei, iată, de altfel 
și cadrul primului ciclu al volumului, 
Cearcăn. Poetul adoptă aici tonul ceremo
nios, cum i se cuvine fiului întors printre 
umbrele străbunilor : „Vălmășirilor nu-s / 
Potrivit după fire, / Și străbat mai pre
sus / Doar tărimul Iubire, / / Și pornesc 
înapoi / Către timpuri neclare, / După-un 
zeu, Litovoi, /! După Gelu călare. // Ispi
tind cite-un semn, / Mă opresc pe la ve
tre / Sub odăjdii de lemn / Unde-a stat 
Sfîntu-Petre. // Din poveste e tot / Și 
sint cel al poveștii, / Dintr-un neam, cum 
aocot, ! Al țarinii aceștii... / / Și mă-ntorc 
la ce sînt, / La lumina de tară ! Să mă 
rog Ia pămînt / De din zori pînă-n sea
ră-... (Un salcîm de-o mai fi). Solidarita
tea cu generațiile trecute, reale și legen
dare. are inflexiuni de înflăcărare emines
ciană : „...Prin Cîmpia Transilvană se 
mai vede-o umbră mută ! Cum se-apleacă 
pe pămîntul de cînd lumea și-1 sărută ; / 
Domnul Șincai pătimirea și-o trecu de 
nouă sate / Cu Scriptura țării scrisă, în 
desaga jumătate ; / Sălciile-s dezgolite-n 
bintuiri tîrzii de brumă, / La Papiu Ilaria- 
nul șiruri de salcimi îndrumă / Peste dea
luri unde coama-i miezuină de hotare / 
Și de unde vîrfuri albe deslușești în de
părtare : / Multe veacuri de pe-această 
vale-a trecerii afla-i-or / Semnul binecu
vântării Sfîntului Părinte Maior ; / Lingă 
marginea pădurii întîrziu și-ncet îngînu-1 / 
Blestemul ce-1 tot mai zice cînd $î cînd 
Urcan Bătrinul...*'  (Lingă un păr sălba
tic...). Mai toate poemele acestui ciclu 
respiră aerul unor clare imperative etice 
și poartă amprenta dramatică a timpului 
istoric.

A doua secțiune. Elada, este alcătuită 
din „douăsprezece Inscripții ÎTrchtnate" lut 
Francisc Păcurarîu" (Capul Suripn, 
kene. Corint, La Eleuzis. Spre Cytera, La 
Drlfî, Atena, Agora, La Fpidaur. La Ma
raton. Dafne. Măslinul Iul Platon) și evo
că o călătorie a poetului într-o Grecie mo
dernă văzută pe fundalul unei Elade is
torice și mitologice. Pentru a ne face o 
Idee despre aceste stampe cu inflexiuni de 
fine înscenări pedagogice, să reproducem, 
dintre ele. Atena : „Pe-o uliță coboară-n 
Agora Dioscurii, / Țin Corele păcatul ze
iesc In colțul gurii i $i timpu-i prins în 
blocuri de marmoră ee-nclină / O mărtu
rie-a lumii rămasă In ruină. / Arcopa- 
gu-așteaptă sub zodii mai curate / Să-n- 
toarcă judecata din urmă lui Socrate, / 
Și filosofi se plimbă subt pinii solitari. / 
Spre Tezeion amurgu-i aprins și bat fie
rari / Din legea nu știu cărui om Iscusit 
ori zeu. / Așteaptă Temistocle la zidul din 
Pireu, / Și negustori în pivniți pustii mal 
cară marfă. //în pîlpiiri stelare, Acro- 
pole-i o harfă".

Ion Horea își pune In valoare In modul 
cel mal clar latura de moralist, de gîndi- 
tor asupra semnificației etice a habitudini
lor și acțiunilor omenești, bune și rele, ge
neroase ori meschine, în ciclul ultim de 
Rondeluri. Forma fixă a poeziilor se po
trivește aici cu rigoarea spiritului univoc 
în care autorul urmărește evoluția semni
ficației într-un plan secund, deși planul 
secund se metamorfozează brusc în pri
mul nivel al discursului. Melodioase, cu
rățate de obscuritatea și sugestiile mul
tiple ale limbajului nereferențial. Ronde
lurile lui Ion Horea țin să edifice, să a- 
tragă luarea aminte ca orice mic îndrep
tar gnomic folositor în ocazii majore. Cla
ritatea și eleganța fac nota comună a 
acestor poeme.

Dan Laurențiu

Virtuțile pămintului
Urmare din pag. 1

uriaș a cărui mișcare tn spațiu ne așează pe cel 
mai statornic meridian. Forme de lut, litere de 
lut ori oase de lut — suport al unei meditații in 
lut — adevărată filosofii mai presus de cuvinte

Am pășit, așadar, prin lumina inspirată și rafi
nată a opt milenii de înțelepciune creatoare. 
Pămîntul — în subsolul căruia s-au depozitat 
mesaje pentru poporul care avea să se nască, să 
se înțeleagă și să se prețuiască — lua chip me
reu mai apropiat de vrerile sale, reverberindu-și 
măștile metamorfozate pină la fereastra luminii 
care ne naște pe noi, astăzi.

Lutul ars păstrează, înghețat Intr-o stare pură, 
zvonul tuturor vremilor petrecute. Imaginația 
lui se exprimă in forme definitive, iar rostirea 
lui nu înșală niciodată. Un muzeu de semințe 
ale simțirii plastice și ale gindirii riguroase. Do
vada virtuții unui sol pe care aveam să ne naș- 
tem, să-l cultivăm și să-l nemurim. Un muzeu 
tulburător, o expoziție fără precedent, o aulă a 
unui pămînt care arde creator de cel puțin opt 
mii de ani. România este un muzeu viu și activ, 
o țară solară, iubitoare a gindului drept și curat 
ca un vas în care zodiile nasc izvorul unei lu
mini românești, a adevărului.

Aflațl la confluența mileniilor, punem și noi 
sigiliul tinereții noastre pe buza unei amfore în 
care timpul curge continuu, nerisipindu-ne.

k________________ __

Urmare din pag. 1

din această cauză aspectul unei „pilde", fă tind 
in schimb reflecții in legătură cu natura rela
țiilor dintre împărăteasă si supuși, de îndată 
puse intr-un elocvent contrast cu situația din 
Val ah ia : „pe la noi. la acest fell de paradie, 
unii înjură, alții scuipă, și muierile blestemă ; 
căci nu numai nu au pricină pentru care din 
tot sufletul să ureze bine stăpimlorilor, ci îm
potrivă". Urmează, prin acea tipică stilului său 
generalizare, o observație ce depășește cadrul 
concret al relatării : „Foarte mic lucru este și 
făr’de mulțumire sufletească, făr’de laudă ți 
cinste, de a stăpini un om măcar multe împără
ții cu a sa numai tiranicească putere și prăpă- 
deniia norodului. Și iarăși mare fericire, mulțu
mire sufletească, laudă și cinste este dnd un 
stăpînitor este încredințat că acel puțin norod 
pe care el îl ocirmuiește, că îl iubește, și de 
aceia nu are nici pricină a să teme de al său 
norod, ci în veci este pintre ei, făr’de nid o 
pază". Aceste reflecții sînt reluate de mal multe 
ori în cuprinsul însemnării..., fiind posibil a se 
scoate de aici un curat „manual al bunului ocîr- 
muitor", fără a lipsi ideea, cu totul revoluțio
nară pentru acea vreme, după care un „norod" 
nemulțumit are puterea, dacă vrea, să-și înlă
ture „stăpînitorul", insinuată în descrierea „lă
cașului împărătesc" din Viena. a cărui curte este 
„ca o piață slobodă", „căd (împăratul — n.n.) 
nu are trebuință de a să împrejura cu ziduri, 
nici cînd să culcă a să închide cu lacăte multe, 
fiindcă cunoaște întru adevăr iubirea norodului 
și a tuturor celor deobște păminteni și streini, 
căci singur să simpte că-i sînt urmările către 
norod, întocmai ca ale unui părinte către fii. 
Și mai vîrtos, că cînd norodul nu-1 va iubi, acele

Politică, 
morală socială, cultură

licite si pot socoti ca niște nod it uri de pan
glici". (s.n.)

în deprinderile curente din Valahia Gole seu 
vede, întemeiat, o expresie a oprimării : „O ! 
Cit ne-am folosi toți de obște dnd și lingușirea 
cătră cei mai mari măcar oareșce s-ar mai îm
puțina, de nu va fi mijloc cu totul să lipsească! 
Și răsteala cătră cei mai mid. măcar de s-ar 
înjumătăți, căci atund s-ar mai cunoaște bunul 
din rău, prietenul din vrăjmaș și curatul din 
prefăcut. Care toate aceste prefaceri să vădesc 
cînd vreunul ce este în nalta treaptă scade din 
putere-i, fiindcă atund acea mindnoasă plecă- 
dune și prefăcut prieteșug și, in scurt, lingu
șirea ce să arăta cătră cel mai mare sau bogat, 
și numai în vremea ce avea trebuință de acela, 
să preface în răutate, obrăsnide și necunoștință. 
Acestea toate nu fac mărturie de om slobod, lu
minat și cinstit, căci aceia să poartă cu acea 
firească solobozenie, ce mai sus am cuvîntat, să 
arată in toată vremea tot cu un mijloc cătră 
toți, cinstind pe fieșcare pe cit să cuvine" (s.n.).

La fel de aspru cum este cu „înjuguirea" se 
arată Golescu și față de „neinvățătură" ; el des
coperă strînsa relație dintre lipsa de libertate 
și înapoierea spirituală, avînd chiar intuiția că 
menținerea poporului său în ignoranță este de
liberată și nu se datorează doar factorilor ex
terni, otomanilor mai precis, ci și interesului

unor „păminteni". In concepția autorului însem
nării... progresul social este irealizabil fără cul
tură : „...cu neștiința vom și intra în pămînt. Și 
copiii noștri, neavînd de la cine să înveță și a 
să îndrepta, asemenea ca noi vor și urma, de 
nu și mai rău ; căci învederat lucru este că noi 
am rămas in urma tutulor neamurilor, în vreme 
ce în anii cei vechi au fost începere de deș
teptare prin mulți care au dus la lumină, alții 
tălmăcind cărți, cum și grămatica, tipografia, 
școale, spitaluri, care să coprind la întîiiaș cu- 
vîntare. Și în loc să sâ înmulțească cu cursul 
anilor, nu numai că nu s-au înmulțit, ci nici 
acelea nu au stat în ființa lor, și mai vîrtos 
cea spre mai mare pagubă și rușine este, căci 
s-au și împuținat, cum școalele, care, sub cu
vânt de mai bună prefacere, s-au stricat în anii 
trecuți, spre a nu sa lumina neamul. Pentru care 
aș fi pus condei asupra streinilor, de nu aș ști 
ca aceia au avut ajutoare de la păminteni" (s.n.).

O mare încredere în cuvîntul tipărit, în învă
țătură și în cultură îl susține de altfel pe Con
stantin Golescu în însăși scrierea însemnării... ; 
scrisul, pentru el, este o formă de acțiune, idee 
avînd semnificația unei rupturi față de menta
litatea curentă, căci anunțai intrarea într-o 
epocă nouă : „condeile nu vor mai fi uscate, și 
asemenea urmări nu vor mai fi cunoscute numai

duhovnicilor și suferite de pătimași, ci condeiul 
va da in veleagul obștii atit urmările cele spre 
folosul neamului, cit și cele spre prăpădenia lui" 
(s.n.).

La scurtă vreme după întoarcerea în țară, el 
organizează o Societate literară ce-și are sediul 
in marea casă de pe Podul Mogoșoaiei pe care 
o cumpărase încă din 1812 ; aici își citește fra- 

. tele său Gheorghe (Iordache) gramatica pe care 
o întocmise și tot aici își citește și Heliade Ra
dulescu gramatica lui și traducerile din Lamar
tine ; aici se plănuiește scoaterea unei gazete, 
dar, „fiindcă guvernul de atunci, deși național, 
de la 1822. nu îndrăzni să-i dea voie“, cum zice 
Herva Hodoș. marele logofăt trimite pe I.M.C. 
Rosetti în străinătate și acesta tipărește efemera 
publicație Fama Lipscăi ; mai tîrziu, în timpul 
ocupației rusești din 1828, Constantin Golescu 
obține de la Kisseleff încuviințarea de apariție 
a unui periodic și-l însărcinează pe Heliade să 
scoată Curierul românesc. In aceeași casă — si
tuată pe locul unde astăzi se află Palatul R*ph-  
blicii — se va deschide o librărie și se va în
ființa, de către neamțul Walbaum, un cabinet 
de lectură, „un ce cu totul nou pină atunci la 
noi — unde se primeau gazete franțuzești și 
nemțești, reviste și diferite cărți franțuzești".

La 7 august 1830 Curierul românesc anunța 
apropiata apariție a unei noi lucrări a marelui 
logofăt : o „hartă statistică" a Țârii Românești 
însoțită de o „prescurtare a Istorii patrii, înce- 
pînd cu 200 de ani înaintea Mîntuitorului pînă 
în zilele noastre" ; dar la 5 octombrie. în același 
an, gazeta ce-și datora apariția „ostenelilor" 
autorului însemnării... vestește „moartea păgu
bitoare" a lui Constantin Golescu. datorată epi
demiei de ciumă și holeră, Ia numai 53 de ani.
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A ntr-o zl frati-meu Nilâ îmi spuse In 
timp ce ne pregăteam de culcare 
(eram numai noi dai, soția Iul, însăr
cinată, o trimisese la țară sâ nască ; 
aici cine s-o ajute ? în timp ce acola 

erau moașe ți rude care se pricepeau) :
— Du-te ți tu pe la llie I... Al nâbi, nu știu 

ce-a făcut I
N-aveam nici-un chef 1 Nu-mi mai plăcea de 

el. Era cel mai mare dintre cei trei capii cu care 
venise tata de la prima lui muiere după ce lu
crase un timp fa U.C.B. stirnind disprețul nos
tru, al tuturor (la U.C.B. adică Uzinele Comu
nale București), fusese măturător de stradă, in
trase la S.T.B., Societatea Tramvaie București 
unde se calificase sudar-autogen. Ar fi trebuit, 
după această victorie, să fie mulțumit și să se 
împace cu familia. N-ași fi putut zice câ se purta 
urît cu mine, dar nici bine nu se purta, ceva 
turbure îi apărea in ochi cînd Iml vorbea, că, 
îmi spunea el cu un scepticism agasat, ce cred 
eu câ o sâ ajung dacă tint la școală ? Și ăsta, 
ca și alții, din sat ți mai tirziu din București, 
vedeau pentru mine cu ochii minții un sfirșit la
mentabil. Era o dorință a lor obscură, dintr-o 
aversiune inexplicabilă ? Ceva din mine nu le 
Inspira simpatia ? Ceva subteran, fără nume, de 
care eu nu știam, o lua înaintea dorinței mele 
de apropiere prin simpla mea prezență, ți năș
tea pofta să ajung râu, să sfirsesc „pe sub po
duri* 1 cum îmi spusese acest frate cînd îl vizita
sem prima oară în acea toamnă ? „Sint •1e* Q. fii 
spusesem. „Ei și ce dacă ești elev ? OțH baca- 
loriați n-am văzut eu cu timul in mînâ V 0 
scăpase de acest tirn, era mindru ți acujri îi 
Intrase în cap ideea funestă, care avea sâ-i 
scurteze viața la cincizeci de ani, să-ți focă a 
casă în București „sâ le arate el lor"— Gre 
erau acei lor nu înțelegeam.

Un singur lucru mă împiedica să-l urăsc și 
eu : fata cu care trăia. Era o Florica frumoaso, 
core îl iubea, mică de statură, cu ochii k'-pezi, 
subțirica ți cu trâsâturi neobișnuit de de icate. 
Era fată in casă undeva (acoJo ii vizitasem, in 
odăița ei, unde trăiau împreuna).

— Da ce-a făcut î fi întreb eu pe Nilâ, nu 
prea curios, cu gîndul sâ nu mă duc.

Nilâ parcâ nici nu mâ auzi. Somnolent țl cu 
un aer pierdut, copleșit de ginduri, urtâ să-mi 
răspundă.

— Ce-a făcut, mâ, Nilâ î
— El, ce sâ facă, spuse el deodată ImblînziL 
înțelesei, llie era fruti-său. nu făcuse nimic,

II ierta. Totuși ceva se mtimplase.
— ...S-a mutat, murmură el in prada unor glo

duri care nu se exprimau.
— Da ? zic. $i ?
B dădu din cap cu ceva în el care se îndoia : 

făcuse sau nu făcuse bine llie câ se mutase ? 
Da. părea el sâ spună. oamenii se mai mută— 

Și iți luâ din cap șapca lui pe care scria 
portar, o puse pe masa cu mișcări încetinite și 
începu să se dezbrace.

A doua zi făcui un pachet din cărțile pe care 
le citisem si plecai la anticar sâ le schimb (plă
team numai cititul, anticarul îmi dădea ban i ca 
garanție înapoi ți din ei luam o țele). In hol, 
Nilâ stătea măreț in spatele b 'oului său de por
tar. Îmi dădu sâ mă n ine un sandvici cu șuncă 
ți o sticlă de bere. Gșbga bine Nilâ pentru ser
viciile Iul aduse toca tarilor, dar nu țbam de ce 
avea mereu ocol aer împovărat Nu era trist 
(fiindcă la un pahar avea un suris de înaintare 
fermecător și fruntea lui tata ți încrețită de o 
liniștita nedumerire se descrețea in sfirțît) dar 
lupta parcă mereu cu ginduri care nu copaie w 
glas. Ducea o luptă cu sine sau cu ce no ? Ni
meni nu țtta. fiindcă stimat de frot>-ta«i se 
desvâluia, chiar doeâ ace a B spemea luerwri 
mușcătoare, de o "dâ în tegâturâ es nesortă-SQ. 
câreia ti corn p*6ccc  sâ bec si nid prea urao 
nică nu era, sau fa legătura cu wZs&rat *s„  »u • 
prea sigur, după părerea hd Trafe-ta*.  Dor p <-» 
Nilâ zăcea un ins care șfsa sâ ae«-â swscâter 
„Taci câ ai ajuns tu wteTO eomâa ei. tasali . 
Bucurețtîul pe din două”.

Erau vorbele tatălui eostou. se o iaB4W pe eve 
llie o suportase greu ot stătuse ocnta» «&e ai 
meu. spunea el oamenilor, a ta «st BacrwsftU 
pe din două : jumate e ai he*.  Ce sâ răspsmzj 
la asta ? Nimic I

— Vezi, zise Nilâ, câ s*â  oarxi ti Cotertfca. 
pe strada... lai tramvaita— Te dai jos ta cap. 
unde întoarce. Tu mai ai ba- »

l-am răspuns câ nu prac moi cwom și *•*-«  
întins citeva sute. In timp ce ‘eac aktfe 
anticarului mi-am dat sea«<a câ tatu*  ae 'm- 
plase ceva cu frati-meu lî*ie  ■ "-a« s®' ect 
alte cărți, ha tării iă mâ duc p ta «fad-

m găsit greu strada, docâ stradă se 
putea numi, dtara case rasiețe Io 
tate de o<â de me«s pe jos de la capă
tul tramvaiului 1. Am mtrat ie curta
unde o țigancă groasă p unto scutura 

ceva ți cm întrebat dacă acoo stătea l-e 
Colârașu.

— Aicea stă. îmi răspunse femeta cu o voce 
Izbitor de mieroasă, față de urițen a bakzoocneeâ 
a chipului ei. E la senrici, dar trebue sâ pce. 
Tu cine ești ?

l-am răspuns câ slnt fratele luL
— A. trebuie sâ fii Mârin. zise.
De ce trebuia sâ fiu chiar acel Mâ^n ? De 

unde dracu știa ?
— Hal In câta.
— Da tu, zic. cine ești 1
— Sint muierea lui I
M-am posomorit, Vasozicâ asta era. I « w 

despărțise de Florica ți luase țiganca asta. Ara

«Pertrelel scrilterelei Merle Prada*

Frigaeate d i ■ rcaaaal ta aeelafi titlu de

marin preda
A
1

ra m< șâms Zcm mo” JtaefaL po- 
mmoA ca «oi face MJhA. S ieu o-w 
cew ipitae Câ dooâ era tecMta 
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Nu știam despre la*gc  cu =.u^t mai mufa de- 
crt tatăl meu : că era un mare cărturar. Nu 
citisem de el p*ea  muhe tacrări in afară de 
Istoria românilor, or in O viață de om, ața cum 
o fost căutasem elemenftd senzațional, cum pro-

viața
mitea titlul șl nu gâsisem nimic deosebit Iml 
dădeam seama câ nu trebuie sâ fie un roman, 
dar oricum, cite nu se Intîmplâ intr-o viață de 
om mai ales așa cum a fast Rousseau, care ni se 
recomandase la cursuri pentru Emile ca viitori 
dascăli, in Confessions iși povestea intr-adevăr 
viața dans toute verile, sporindu-ne nemăsurat 
ochiul mirării pentru sinceritatea totală pe care 
autorul o promitea și nu se trăda. Mai tirziu 
aveam sâ aflu câ autorul român se teme să fie 
sincer pinâ la capăt ; dacă se va zice i l-auzi, 
a furat, a Înșelat, a fost viclean, a făcut școala 
de jandarmi, a primit ouă, găini... avem altă 
fire, ne place să rîdem de natura umană, e ma
rea noastră distracție. Atît ar trebui, să încerce 
cineva să-și exploreze sufletul sub ochii tuturor, 
om avea de ce ride... Gindiți-că ce-ar fi să vină 
un ins corupt, să facă mărturisiri ? Un tip bă- 
ținos, o purcea sifilitică ? El trebuie sâ ne arate 
că e cult, are acest complex, murdăriile propriu
lui suflet le varsă In capul contemporanilor. Bi
neînțeles că tot nu scapă, vine unul care tot ii 
schițează adevărata biografie. Cind, un an mai 
tirziu, avea sâ apară Istoria literaturii române, 
de G. Călinescu, aveam într-adevâr sâ fiu uluit 
Viața autorului român, avea să apară în scurte 
portrete geniale, unele nedrepte, era adevărat, 
a țele șarjate, dar cit de necesare pentru cititorul 
fascinat de biografia adevărată. Nu cum și-o 
dorea autorul (care iși ferise opera cu indirjire, 
cu referiri aureolata, sau cu tot atit de vagi a- 
rr “dn menite sâ-i confere o lumină care nu era 
n ci măcar o aspirație), ci aruncind fulgera de 
Iu—**a  revelatoare, și nu călăuzit de dorința de a 
scandaliza, și de a surprinde contradicția dintre 
viată ți operă, pentru a o descifra mai bine citi
torului pe cea din urma, și mai ales pentru a 
oferi o viziune totală.

Desp'o lorga aflam prea puține din mârturia 
ea Aveau insă alții grijă s-o faeă oral. Auzi- 
șem că in timpul cit fusese el odată prim-mi- 
n stru nu plătise lefurile funcționarilor statului 
trei luni da zile. învățătorii din sat îl înjurau șl 
povesteau că a delegație de profesori din Bucu
rești sa dusese cu a jalbă după el, la mare. 
„Domnea prim-ministru, dacă na ne plătiți sa
lariile, il spuseseră ei, nu ne râmîne decit să 
ne spinxurâm 1“ Cărturarul tăcuse cîteva clipe, 
reflectînd, apoi avusese un gest : „De ce, le răs
punsese el. sâ vă spinzurați ? Mai bine arunca- 
ți-vă in mare 1" Erau, fără îndoială, cuvinte năs
cocite da dușmanii lui. căci nu ducea lipsă, îi 
aveo. numeroși, necruțători și in politică și în 
cultură. Cei mai orbiți erau legionarii, care cre
deau câ el era vinovat de moartea Căpitanului 
lor. O spuneau șl cei din sat. cei mici, cu luciri 
de urâ fanatică in priviri. „De ce nu fugise din 
țarâ imediat după ă septembrie ? mâ întrebam. 
Protectorul său, Carol al 11-lea, fusese detronat, 
la ce se mai putea aștepta V Nu înțelegeam... 
Știam, din istoria, cum domnitori sau șefi de oști, 
in loc sâ se păzească, mergeau drept spre 
cursele pe care li le întindeau dușmanii lor, cum 
erau prinți ți câ'âul le tăia capetele. Mâ opream 
d>n ctat. prins de nedumerire. In luptă trebuie 
ta te aperi, ta-ți cunoști adversarii, sau sâ nu 
ț»-i loc. ta nu intri in acea luată dacă nu ești 
î-jesxrot cu sitei gen ța accesară pentru a dibui 
firele comploturilor și răsturnărilor. Marele Mi
hai părăsise Muntenia șl se aliase cu un oare
care Basta. Ucigașii il găsiseră singur in cortul 
lui, nepăzit. departe de tabâra sa, care trebuia 
ta-l opere. II crezuse prieten, pe «acel Basta ? 
Ș B'âncoveonu ? De ce se dusese el la Istanbul 
cfad știa ce joc dublu făcuse ?...

De ce intrase lorga in politicâ, un cărturar, 
cr-.d a a căra erau moravurile partidelor poli- 
t ce d-n timpul sâu ? Venise el cu un partid mal 
bun * Nu ven se- De ce nu-ți văzuse de cârți’e 
ks*  1 Era puțin lucra ta scrii cărți î Rousseau, 
Votta-ra. Dtaerat Montesquieu, fuseseră mai pu
ie- ei decit regii scriind cărți. Nu ei ii inspira- 
serâ pe Robesp errc și Danton, revoluționarii 
enra aveou ta schimbe destinul Franței t Era 
adevărat câ nici scrierea cărților nu era o în
deletnicire pașnică, fârâ riscul de a fi exilat ur
mărit închis. In Rousseau se aruncase cu pietre, 
u~.e e din cărțile Iul fuseserâ Interzise și i se pre
gătea une lettre de cachet Dar de atunci mora- 
vu'Ue societăților evoluaseră. Așa credeam... 
St am câ marele cărturar iubite neamul româ
nesc. dar iată cum alții, care și ei ziceau câ iu
besc neamul românesc, il omoriseră...

A n aceiași zi am câutat-o pe Florica. A

1
 ieșit o doamna core mi-a spus câ nu 
mai e la ei de citeva sâptămini. Am 
intrebot-o dacă nu știe cumva unde e.

— Nu știu unde e. dar mi-a spus că 
o ta lucreze la Filatura româneasca de bumbac. 
Caut-o acolo.-

Am găsit ușor Filatura, dar cînd p darul m-a 
întrebat Florica și mai cum, mi-am dat seama 

câ nu-i știam numele de familie. M-am hotârit 
să aștept ora trei. Dacă lucra dimineața avea 
ia iasâ, dacă lucra in schimbul doi, avea sâ 
vină, mi-a explicat portarul. Nu mi-am dat sea
ma nici cind s-a făcut ora trei, nici cînd a venit 
M-am pomenit apucat de braț, l-am văzut chipul 
îngrijorat :

— Ce e cu tine, zise. Nu mal trăiesc eu llie. 
S-a întîmplat ceva ?

— Nu s-a întîmplat nimic, i-am răspuns eu 
ferm, ințelegind intr-o clipă că iși închipuia câ 
m-o fi trimis frati-meu.

A înțeles și ea In aceiași clipă din glasul meu 
că nu eram mesagerul unei împăcări, pe core 
paate o dorea, ci venisem... Ei, de ce venisem II

— Ai fost și ai văzut-o ? zise ea Intuind câ 
știam eu ceva, nu venisem de-a surda.

— Da, am fost chiar azi.
— Cine e ?
— O țigancă, zic.
— Și pentru o țigancă. Marine T
Pusese întrebarea ei spontan și cu un patetism 

simplu, ca și cînd era pentru ea un adevăr de 
nezdruncinat că o țigancă nu putea lua decit tet 
un țigan... și lată, tocmai ea fusese schimbată 
astfel. ...Dumnezeu l-a făcut pe oameni diferiți, 
de ce să se amestece intre ei î

Valul de fete și muieri care intrau șl Ieșeau 
din schimb se subțiase. Ne îndreptarăm spre sta
ția de tramvai. Nu mal arăta atit de frumoasă 
Florica. Loviți, oamenii se întunecă, ceva strain 
pune stăpinire pe el, le spulberă frumusețea pri
virii, le ia surisul, le chircește sufletul șl le desfi
gurează chipul. Ași fi vrut s-o văd că arată ca 
înainte și i-am răspuns !

— Și ce dacă e țigancă ? Parcă dacă ar fi fost 
O prințesă ți-ar fl părut mai bine ?

Ne-am urcat in tramvai și ne-am așezat. O 
tristețe gravă, care li mai armoniza chipul ei pe 
care il știam frumos, i se așternuse peste trâsâ
turi. Era îmbrăcată sărac, intr-un palton vechi, 
dar cu ghete curate în picioare. Nu înțelegeam. 
Astfel de suferințe, erau departe de mine. De 
ce să părăsești, mă întrebam, starea anterioară? 
Glasul era vesel, jocul privirii atit de atrăgător... 
Chiar atit de... Bănuiam că sufletul nostru nu • 
înconjurat de ziduri de netrecut, că alții, perfizi 
și puternici, ne puteau surprinde și țâri peste el 
și să produeă in noi ravagii, dar pe urmă ii go
nești de-acolo și redevii stăpin. Asta cind n-o 
dorești, în conflictele noastre cu alții, dar de 
bună voie să lași pe cineva sâ intre fârâ sâ știi 
cine e ? Frati-meu nu-și ascundea firea vindica
tivă, lipsa de respect pentru orice fel de oamenii 
Pentru el nimeni nu era bun. Nu Iubea pe ni
meni, nici măcar pe sine, mersul sâu legănat 
se armoniza cu grimasa chipului, veșnic iritat și 
nemulțumit Clipe senine petrecuse doar la țarâ, 
dar scurte, cind fuma rinjind și ii spunea cita 
unei tinere și frumoase muieri : „...bine fă, Ma- 
rlțo, te măritași și nu mâ pusei și ou odotâ pe 
tine"...De, Iile, dacă te puneol pe altolo, co 
sâ-țl foc ?" Avea un cinism degajat și parcâ 
asculta șl el adesea un cîntee In ol, al tinereții 
In floare, dnd se credea, poate, nemuritor. A- 
cum. deși nu trecuse eu mult de treizeci de ani. 
pentru mine era bâtrin.

— Și ce faci tu le Filatură î Cum te-al an
gajat ?

— Am citit In ziar, la stăpîn... Fiindcă de la 
Început am vrut să intru intr-o fabrică, dar el 
m-a băgat la stăpin, era șeful Iul de la S.T.B., 
un inginer.

— Cind ai venit tu in București 1
Știam că venise de la țară, dar nu știam de 

eind și cum il cunoscuse pe frati-meu. Mi-a răs
puns că pe primăvară șl că tot atunci il cunos
cuse și pe el, dar că nu trăiau demult împreună.

— Bine că nu m-a lăsat însărcinată, Rămineam 
cu copilul in brațe.

— Păi vezi ? zic
— Ce să văd î
— Că ai noroc... Zic, tu al pe cineva pe-alcl, 

vre-o rudă...
— N-am pe nimeni.
— Și acum unde stai ?
Stătea prin apropiere de Filatură, pe Pante- 

llmon. Ne dădurăm jos, oprirăm la o brutărie 
de unde ea cumpără o franzelă, pe urmâ Intra
răm intr-o curte. In odaia el Intrai direct de pe 
pâmint. Proprietarul stătea în față Intr-o casă 
adevărată, iar de-a lungul curții întinse, făcuse 
aceste cămăruțe de închiriat. Singurul geam era 
cel al ușii. Sobă n-avea, dar avea o plită, sub 
care aprinse focul cu lemne șl aerul se mai des- 
morți. Scoase dintr-un mic dulap salam, sparse 
cîteva ouă într-o tigaie șl ne așezarăm la mica 
măsuță de lingă plită și mincarăm. Avea șl eafea.

— După ce mă calific mă mut din odaia asta.
— Merge greu cu calificarea î

teatru film

Fortul

Legea morală 
în coordonatele

Violenței
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După o activitate destul de întind 
ca dramaturg (a tipârit doui volume 
de teatru, multe piese i x-au transmis 
la radio), ca adaptator și exeget (Dra
maturgia Ini Ceha? — 1072) Leonida 
Teodorescu debutează pe o scenă 
bucureșteană cu Fortul, una din lucră
rile sale mai recente. E vorba de o 
dramă ce întrunește intr-o singură 
tratare două teme grave : tema erois
mului și tema omologării ulterioare a 
acestuia de societate. Act simplu fi 
clar ca lumina zilei în momentul cind 
se săvirșește, eroismul poate deveni 
ambiguu și cu neputință de dovedit 
atunci cind Intervin factori complecși, 
unii din ei îndreptățiți. maioritatea 
Insă numai rodul suspiciunii. Fără aă 
am impresia că-1 răstălmăcesc pe au
tor aș spune că in discuție nu e «Ut 
chestiunea perspectivei cit riscul mo
ral (consecutiv celui fizic, imediat) pe 
eare-I presupune orice act eroic. Pa
rabola lui Andrei e formulată de dra
maturg intr-un registru si el ambiva
lent. de realism scenic strict mai întli. 
de viziune simbolică șl lirică mai 
apoi. Desigur, planurile se întrepă
trund, dar fără a lăsa pretutindeni 
impresia de fericită organicitate. Deși 
premisele piesei sale sint puse cu băr
bătească asprime. Leonida Teodorescu 
cade uneori eu inocentă (reproșabilă 
unul scriitor matur) 1n clasa literaturi
zării. fenomen ce se observă fie în 
dialog fie în conturul personajelor.

Spectacolul de la Teatrul Ion Vasl- 
lescu oscilează sesizabil între formula 
narațiunii dramatice și cea a procesu- 
lui-dezbatere. Fiind însă mult mai bo

gat dio punct de vedere expresiv ea 
altele, meteeta. după părerea noastră, 
drept cea mai interesantă realizare a 
teatrului din ultimul timp. Reci zorul 
George Teodcrescu a pus la contribu
ție o geamă de trepi care, chiar dacă 
n-au fost croită anume pentru lucrarea 
!n discuție, sint in orice caz bine aleși, 
o ..îmbracă" si câteodată o nuanțează 
pe aceasta. Tn ordinea mieraretănlor 
actoricești. I-as remarca în primul rind 
pe Mihai Dobre In ratal necunoscutu
lui. Afectind inițial o comportare ab
surdă. personajul, de altfel ce) mai 
izbutit al piesei, ae relevă pini la 
urmi, printre celelalte, drept exemplu 
convingător de umanitate. Ceea ce U 
caracterizează • un fel de căutare fe
brili a sensului elinei pierdute, nu 
pentru a recupera irecuperabilul, nid 
a voi să demonstreze ceva, d din ne
putința de a-«l refuza participarea. 
Interpret de țineți. Mihai Dobre ex
primă toate acestea eu vădită sinceri
tate. Bun fiindcă |i-a Impus aobrie- 
tate este |i Sorin Podelnicu. actor în
zestrat. în căutare de raluri plnă acum 
și tributar ostentației superficiale. Fără 
a străluci tntr-o galerie de tipuri ase
mănătoare. Andrei al său e totuși 
plauzibil șl, pe alocuri, emoționant. 
Reținem, de asemenea, pe Sanda Ma
ria Dan du într-o scurtă apariție per
fect concepută șl numai parțial
Adina Popescu, mal degrabă In virtu
tea altor roluri, diferite de acesta din 
urmă.

Marius Robescu

Tară întinsă ar fi fost un western 
excelent dacă s-ar fi terminat cu un 
sfert de oră mai devreme. Implicațiile 
morale și mai ales angajarea persona
jelor in acțiunile de impunere ale 
legii morale, intr-un spațiu în care 
atotputernică este vjolența. sint foarte 
bine dozate in compoziția filmului, 
dindu-i captivant și calitate, pină in 
final, cind începe, aproape inexplica
bil, a diluare obositoare și lipsită de 
sens. Tot ceea ce spectatorul a intuit 
și voia să rămină insinuat devine o 
explicație întinsă în imagini derulate 
greoi, legea morală se impune prin 
scene care plictisesc.

Regizorul William Wyler pare prins 
de eroii săi. de actorii săi, nu-i vine 
să-f părăsească. E și greu, distribuția 
fiind una dintre cele mai evidente ca
lități ale filmului. Jim Mackay — 
purtătorul mesajului nobil, eroul în
zestrat cu curaj și simț justițiar, este 
interpretat de Gregory Peck, acest 
actor formidabil, pentru care fiecare 
rol se pare că a fost un prilej de de
monstrație ale multiplelor posibHitS’î 
filmice, de la Moby Dick și Jucătorul, 
la acest western. Compania lui 
Charlton Heston (Steve Leach) și a 
tulburătoarei Jean Simmons (celebra 
actrltă căreia Laurence Olivier l-a în
credințat în Hamlet-ul său rolul Ofe- 
liei) este la înălțime.

Cunoscuta poveste a eroului de la 
oraș care nimerește în vestul sălbatic 
șî are de înfruntat legea nescrisă a 
pămîntului și a puterii haitelor de 
cîini nici nu mal contează. Tiparul a 
fost folosit adesea, ceea ce mal poate 
impresiona e nuanța. Țară întinsă este 
un film al nuanței și al desvălulril 
unor substrate sociale în mod discret. 
Este un film parcă anume făcut pen

tru actorii aleși, parcă anume făcut 
tâ le scoată in evidentă strălucirea.

Există în această privință scene b ne 
filmate : cavalcada grupelor de călă
reți In drum spre Black Cannyon. de
monstrația virtuților hipice de la în
ceput. înaintarea oamenilor maiorului 
prin trecătorile șerpuitoare, urmărirea 
tensionată de pe marginea țarcului a 
calului Fulger — calul nărăvaș care 
n-avea cum să lipsească dintr-un ase
menea film.

Un film plăcut, pe înțelesul tuturor, 
care, așa cum am mai spus, putea 
să-și concentreze învățătura cu mai 
multă atenție In economia filmului. 
Gregory Peck râmîne Insă un actor 
care merită să fie văzut în orice film.

Corina Cristea

• Un reporter al „Orei tineretului" 
stă de vorbă cu doi bătrini din Sal
cia, satul desculților lui Zaharia Stan- 
cu. despre răscoală. Camera de luat 
vederi se apropie de fetele lor ascu
țite. dar ei n-o văd, nu se sinchisesc 
de lumina puternică a proiectorului 
care aruncă umbre prin încăpere. O, 
atunci eram tlnără, spune bătrîna cu 
privirea scufundată în memorie, eram 
tlnără și frumoasă atunci cînd am pus 
foc conacului. Aparatul de filmat face 
un ocol și bătrînul apare în prim-plan, 
cu fata tăiată in piatră, cu zbîrcitu- 
rile una lingă alta, cu venele gitului 
ca un mănunchi de frînghii. Bătrînul 
o întrerupe din cînd în cînd. o apro
bă (,.da. așa a fost“) și ea povestește 
înainte dusă, senină, aproape apati
că. Împăcată cu sine, cu vocea puțin 
răgușită de parcă straturile de ani s-ar 
fi așezat peste vremurile acelea gro
zave. straturi uriașe de zăpadă pură 
prin care imaginea și sunetele acelor 
zile (strigătele țăranilor, înaintarea lor 
îndîrjită. răpăitul armelor ucigașe) ar 
veni de foarte departe.

Cum zic. acest bătrîn și această bă- 
trină din Salcia lui Zaharia Stancu 
călătoreau prin memorie șî din amin
tirile lor parcă răsăreau trandafiri. In 
rest, satul acoperit de zăpadă, oameni 
muncind, fumul caselor ureînd spre 
cer : o așezare de oameni Inalntind 
prin Istorie.

• Flămînzi — 1907 reportaj de Dio- 
nisie Șincan. Imagini de iarnă din 
Flăminzi, lumină plumburie, zăpadă 
care cade egal peste cer, tractoare, 
răscolind zăpada și lăsind urme in in
finitul anotimpului. Vocile blînde ale 
bătrinilor povestesc : ne sîngerau 
mîinite. seceram pogoane de spini, am 
văzut multă lume adunată la casa no

tarului. „Dacă nu ne dați pămînt ni-1 
luăm singuri* 1, povestește un bătrîn 
învățător din Flăminzi. Si deodată. în 
prim plan copiii flămînzenilor de azi, 
chipuri obișnuite de copii în clasă : 
unul privește pe fereastră, unul «tă 
eu creionul suspendat deasupra hlrtiei, 
altul notează febril, altul urmărește 
neclintit lecția profesorului. Imagina
ția noastră livrescă ne face să căutăm 
pe chipul lor trăsăturile țăranilor de 
altădată, urmele acelei îndirjiri cu 
care bunicii șl străbunicii lor au dat 
foc nedreptății, ureînd dintr-o dată pe 
orbita de singe a istoriei. Ce >-*  păs
trat. în matricea acestor copii. din 
viața, din sîngele si din sufletul răa- 
culaților de la 1907 ? Poate ambiția, 
setea cu care învață, curajul de-a in
tra In viață, așa cum bunicii lor In
trau în istorie purtind pe cap o co
roană de flăcări.

»
• Concursurile pentru tineret se 

numără printre preferințele telespec
tatorilor. „Drum de glorii" — emisiu
nea concurs care a antrenat în fața 
micului ecran impresionante forțe ar
tistice și a pus la încercări inteligen
ta. pregătirea și perspicacitatea tine
rilor care s-au întrecut sub emblema 
județelor lor. Acum cind prima etapă 
a concursului se apropie de sfirșit (și 
cind echipa ludetului Vaslui rfimîne 
neîntrecută) aprecierea noastră este 
că „Drum de glorii" este o inițiativă 
întru totul reușită. La fel și concursul 
„Cel mai bun continuă", interesant, 
antrenant și educativ. Felicitări repre
zentantei județului Suceava, o tlnără 
țesătoare care a întrecut, pe rind. doi 
tineri profesori, un Inginer și un «tu- 
denf sef de promoție

Mircea Florin Șandru
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— Nu, dar leafa mai buna nu-mi dâ decit 
după trei luni. Nu e grea calificarea, mașinile 
merg singure, dar sînt supravegheata pînă ml se 
dau mîinile... Trebuie să scoți in viteză fusele, 
sâ legi repede firul cind se rupe. Am avut noroc 
cu o maistoriță care s-a dus la Inginer și i-a 
spus : „de ce sâ măture fata asta pe jos degeaba 
cind te uiți la ea și vezi câ îi merge mintea, 
n-are nevcie sâ stea otita vreme pinâ se invațâ 
eu mașinile". Fiindcă așa era obiceiul acolo, ci- 
teva luni sâ mături atelierul... Mi-a dat un halat 
alb, mi-a spus să viu îngrijită la lucru, să fiu 
curată și pieptănată... In trei zile a început sâ 
mâ lase singură, dar se cam supăra : „de ce 
nu ești otentă, n-al văzut că s-a oprit un fus ?“ 
Nu vedeam... fusele se invirtesc de-ți iau ochii, 
ai zice că nici nu merg. Și atunci cum să-ți dai 
seama câ unul s-a oprit ? Trebuie să te uiți bine I

1 pe llîe unde l-ol cunoscut î
— La S.T.B... Mă dusesem tot așa. 

după ziar, să intru funcționară la re
gistratură. Dar mi-au spus câ nu mă 
pot angaja, trebuia sâ qm patru clase

de liceu. La ieșire am stat și eu pa la poartă — 
Ce să fac, ziceam, unde să mă duc... Acasă 
sintem șase frați pe șase pogoane de pămint. 
nu pot sâ mă întorc... Și atunci l-am văzut pe 
el. mergea agale, știi cum calcă el. așa in dorul 
Jelii și cu capul sus. ai fi zis că e mare șef acolo. 
„Nu știți, zic, unde pot sâ lucrez și eu •’ ,.Da 
unde ești, fă ?“ zice. Era sâ mâ supăr și sâ plec, 
dar zic, stai Florieo, ăsta o fi și el de pe la țară, 
de-aia vorbește așa, șl pe urmă ție iți mai arde 
că-ți zice fâ ? l-am spus eu de unde sint șl am 
plecat amindol. Am intrat intr-un birt și am min. 
cat ciorbă Împreună. Pe urmă el a cerut o st c â 
de vin. Nu vorbea nimic, dar după vin s-o des
chis la față și ml-a spus că o să vorbească a! 
cu Inginerul, poate Îmi găsește ceva... „Unde 
stal r' zice, l-am spus că dorm pe jos la cln«*a 
de la noi din sat, că nu e loc, au șl ei o odaie 
cu trai copii... Lucreazâ la Depozitul sanitar, în
carcă, descarcă...... Găsim noi", zice. Mi-a p'âcut
de al câ nu pălăvrăgea... Sta, așa. pe ginduri 
și bea tutun, li plăcea sâ-și răsucească încet 
foița și să trosnească tabacherea. Mă aștepto-m 
sâ mă cheme la el, cum auzisem câ se ini' — □ â

eu, • sâ nu te lași

mai 
și a

nou.

$i nu saf zise nimic. Iar eu înțelesei ; cind 
era. asa ca rune, cind nu te înșelase nimerii, 
puteai sâ rizi. Dar ea fusese Înșelată de 
oouă ori.

— Cel mai bme. zisei 
teșarat.

— aiM sâ trăiești ? tresări ea.
— Foșl >â tiâtesti ți singur.
Da. dor iota asta era stâpinîtă de un glnd i 

■a pamat d ti a cnsâ— Cura sâ i-l smulgi l 
5 dacă •» ■ iute wta sow o necoadâ, ai 
■ sum pee câ asta a soarta noroadelor

ie sâsânâ single.
— Pprcâ a ■ e bebe, ■ spusei rizfnd din

A tâ ta co c i- a sâ-ți găsești tu un băiat cu 
căra sa ta

— Dar ara ase ea. chior cu o țigancă î I
— E asta e oc-ra. hohotii eu. Asta te doare 

se tme! Doeâ a aâ-t w_“ ce e groasă șl urltâ, 
ta someneszi câ rai mai dormi trai Bte._

tztiucm p ea • r*.
— Ora asa. grasă d rifi î Eu

sâ *« tete oe-oe x*xhn
• fă. e?
— Jle ’ SKci*i eo atirari 

car seMMâ. Mai • sâ dacă 
■sa. fer*aci ea ca ef w» mei —d ***poc

— FB erâ r A M sâ-> para. Doc*
taK sp=ss «w -ârfsta ee prapno-* 
oesora aetâ se cam ■■t'toetm de «nee e 
• ii" te-a aM smeer. d a puu e e. 
pe armă *-a e e eeent Fe t ^snea
ea m *eâw-r s-e Ta eta se i
Ae.m m neeas 1

sâ-i faci daca nenea a tras în altă parte. Acuma 
totul s-a stricat Nu e din vina ta.

— Bine. Marine I Tu cum stai cu școala f
— Merge I E In reparație din pricina cutremu* 

rului. Stau la Nilă.
— Bine...
Deci era bine 1 Puteam să mâ duc.
M-a condus pinâ la tramvai, m-am urcat șl 

l-am fâcut un semn nedefinit cu mina, adică n-o 
sâ ne mai vedem... sau poate... cine știe... la 
revedere... Dar nu era bine deloc. Urmârind-o 
cu ochii prin geam am văzut cum, rămasă sin
gură in stație, deodată e spaimă bruscă l-a aco
perit chipul. Nu se mal gîndea la mine, mi-cm 
dat seama, dar rămăsese cu ea Înseși șl eu e 
întrebare, pe care nu reușisem să l-o alung țj 
nici s-e lămuresc : de ce fusese părăsită î Zadar
nic îmi povestise, degeaba încercasem sâ-i 
explic... Am vrut sâ mâ dau joi la stația urmă
toare. dar simțeam câ nid resursele mele nu 
erau mari. Ce puteam sâ-i spun ? Abia mulțl ani 
mai tirziu aveam sâ înțeleg câ singurătatea celor

nedumerită, 
a s6-i para

sâ

și știam câ trebuie sâ mâ feresc. Nu m-a che
mat, m-a dus la Obor, să-mi arate tiribombea 
și am intrat șl intr-o baracă, cu unul care f a ca 
o muiere in aer fără sâ se atingă de ea. ai o 
nuia in mină... Am stat pînă pe seară, am băut 
țuică fiartă și am mincat mititei. Nm" i Dă- 
zat... Cum sâ-ți spun, mi-a plăcut de ci. era po
tolit, un om serici... Ne-am despărțit și mi-o 
spus sâ viu poimiine. tot așa, la poartă și sâ-l 
oștept. Am venit șl ml-a spus câ a vorb t cu -- 
ginerul, câ sâ mâ duc la el fată In cosă pinâ 
una alta, sâ nu mal dorm pe Joi... M-am gindrt 
Avea dreptate. Pinâ găsesc ceva mai bun ce rost 
are să dorm pe joi și lâ mâninc mincareq altuia, 
și-ăla sârac. inginerul a fost mulțumit că știam 
sâ spăl și sâ calc, că voi, zicea, fetele astea de 
la țară sinteți bune la toate dar nu știți să 
căleați o cămașă. Așa și era, dar eu om un frate 
mai mic la liceu, foarte boieros, invoțâ bine, ore 
bursă, șl cind venea in vacanță, vroia sâ aibă 
cămășile albe ca o colilie* și bine călcate, că 
se ducea și el cu domnișoarele sâ se plimbe... 
Împrumutam mașina de călcat de la un croitor 
vecin cu noi și nu mă lăsa pinâ nu-i făceam 
gulerul țeapăn, fără nici-o dungă... Și lntr-o zi 
vine lli» pe la mine și-mi spune : „Fă, zice tu 
ești fată mare f" „Nu slnt llîe, da' ee-ți veni ’* 
„Ai vreun băiat pe-ccole prin sat eora te 
așteaptă î" „N-am nici un băiat !“. «Hai sâ ne 
luăm I" ilee „Cum sâ ne luăm, zic așa fără 
forme I*. „Facem noi și formele". Am stat și 
m-am gindit De doua luni de cind ne cunoș
team, tot bme se purta, venea și mă lua cind 
eram liberă, se îmbrăca îngrijit, cu cravată fru
moasă la glt, cu un fular de mătase... Ne 1n- 
tilneam cu Nilă... Îmi dădeam seama, sintem 
țărani, nu mahalagii... N-aveo nici el pe nimeni, 
îmi spusese odatâ Nilâ câ nu era încurcat... N â 
ținea la mine și credea câ ne-am și luat ii părea 
bine de Die, uite bâ. al nabi. zicea, găsi și el 
o fată tiner.câ și frumoasa— Parcă ii părea rău. 
A lui nu era nici prea tinerică și nid fru
moasă, am găsit-o odată acasă, cu caia de pâr 
nețeselată... Dormea, era beată tun. R*d R-a« 
putut s-o trezesc. Era o minune. NUâ dâtirai 
cap și l-am descusut Că înainte de m• ’te l’< rMJ 
arăta așa. Bea. înjura pe ăia din sat (n-a • .* 
să-mi spună pe dna). avea o otravă in oi. și 
pe el, pe Nilâ îl lua peste p*cxx_ acum . hm L- 
Al nâbi, știi cum nea Nilâ și ridea și ei biînd. 
se dădea pe spate șj z eeo : ..Bet bâ Hai bâ 
sâ bem I" Ce sâ ințe]eg sul Câ ■ ■ «u mai

Desene de
Mihai Ghearghe

- Ee câ eu se ra ud
De ca 1

•*- de ca Se
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a
 după ececstâ tatilmra »« gâvt-o cu 

ras p.per- <.t e co*o de ta Ata- 
uA M.-PO det SOQAO rapede eâ »«tra

Înjura pe nimeni, câ bec eu măsură, că P acea 
Să Stea cu mine... O fl 1 mi-am zis. Omid singur—
Era le noi unul In sc! p« core nu vreo aâ-l ia

— ArficA la ce *i fe'aeec ție «A-ți «pu”A * Sâ 
te radâ pfogind I

— Eu sâ pHng 9 I zise ea cu o mindrie neostep- 
Ictâ. Da* trăiești cu cineva. & spui c-a iei, câ 
vrei sâ-ți foci casâ_. De ce 1 De ce ii mai spui 1 
Mai bine tad I

— Da ce s-a lntimpJat eu el ? zic. l-ai făcut 
ceva t

— Nu l-am fâcut nimic I
— Țiganca nu te-a vorbit de rău. dar mi-a 

spus că ca st e sâ aibă grijă de-un bărbat. Ca 
așa e Hie. trebuie sâ oi gnjâ de eL

— Eu n-am avut grijă î
— Eu știu î Asa j s-o fi părut lui.
Rorica râmase tăcută
— Nu l-am gidilat la talpă, spuse ea deodată, 

sarcastică ți frumusețea pe rare i-a cunoștea- 
<râluo intens pe chta^d ei. Țineam O • «to» 
așteptam să focă pond De ce făcea 1

— Țiganca e foame mieroasă, zisei s- bbuenfl 
le ris.

Dor ea avea locr*- > ochi și râ«âsm p ea 
tăcut Intru tirzLU o -trenai 1

— Și tu ce oi oeuma •
— _Am plecat efin sat tal dai srcTna «rmm 

nătărău, z se ea deodată Că te n: an. câ te oa 
f» ne, dar tod-tâu. ece. m poate să-t tteo 
două pogoane de oâ—tet î De ir*de să-mi 
dea ?

W cera te ddâtate de ed P ’usene occeveon. 
Era ace de p^câyd ta ■■-ta, m niMOi ta Vvp 
CAradcâ edeeoo «• trad • etCMde e ira—sâ 
■e^tâ) tadttat tradU cft ra dat ea de raraâ 
ca ee. e^ *-e sees atatat. de» eârae sâ a-bâ 
traaac do ora. ora. odraâk bâ^bet taro*OC rar 
ta ataMRd m etaefrtataK dad eecs tat |bs. N 
fengâ < frați-mm Ke. cm gc-*io tai de irâ nede- 
fin/tâ iMpotr .a sata'ri pe căra 3 pa'âs se de 
ranctaie^â nado*o ia ^peewo tata ■ ț o 

ritrage de a~b*6e ta ta a*ata ei tar de 
ce e stara. oe taofc- câ sbc cv*« e taraa ți 
leg>onard fctaera m a dâdea rad ota ha*i : ■■ 
ie dădea, iaseamao câ ■ judeca) era a pi ar— câ 
persana tata, hfejuoi Fkx^cb avea ta ochi o taro- 
tadre de aundrie are tata pocea De ce
<x fi foot ee a «o de Mtathâf tadmdta de r*^gâ 
ea rxj etacar rar a*Ota ocea tapirmra tată do 
o tata caro ■ ora svpenoom, sup^ere. ta irra 
do cmm. da* căra î orbește stas-^ut Era tara. 
1-s.g- *X3*rt. taeut făta ta o»nc□ wi gta<L o 
interni o ți n»a mocar nu praa călăuză de te* 
tasbnd ocrecera : vo băi cm ocecsftâ fota, ve

cM

ta te— ota o hs—it««, va fi «r* Rxîj-a pentru ea si 
eop> căra vor D vi oct-ta. iârâ ta porâ
rnatAxot rai taxp>ra tatusi wgun“ta câ “m vo 
F perrtrj ea e pevota. Ir rastuta tata ort tartar’ 
pe cora rai le mân'ncâ nid oaasenu, n<j 
anmeido. pâtanta. Au m smgwr rrant :
ctck a- pâ—ra. ‘loaza to-*-e ta n-o ta pfota- 
taAnArf Asta ee^craa pcrxâ cu o ostie oe 
«eraâ : o ftac m Fic^co de vraiâ. ta “-o ra
eaeta. ee căra “ta 
tatt ta se fteasăL-

ION MURGEANU
Livezile de gloanțe-s împușcate
O mie nouă sute șapte I
Iți fatâ vaca insă nu-ți dâ lapte
O mie nouâ sute șapte I
Copiii de la țară nu au lapte

O mie nouă sute șapte I 
Acceleratele ce trec prin sate
O mie nouă sute șapte I
Moșii se vind iar domnii cară acte

O mie nouă sute șapte I
Buboaie vechi acuma gata-i sparte 
O mie nouâ sute șapte I
Cind au plesnit răbdările in sate

O mie nouă sute șapte I 
Ce storcâtură ca de mere coapte
O mie nouâ sute șapte I 
livezile de glonțe-s împușcate

O mie nouâ sute șapte I 
De ciumă se vorbește și de moarte
O mie nouâ sute șapte I
N-a fost de cind e țară, — otita moarte

O mie nouâ sute șapte I 
Al-te șap-te sa-pe la-te 
O mie nouâ sute șapte I 
țăran lingă țăran întinși pe spate

O mie nouă sute șapte I
S-a nas și-n Dumnezeu dar pe la spate 
O mie nouâ sute șapte I
Se stringe cavaleria-n armato

O mie nouă sute șapte I
Si inca alto sape lato
O mie nouă sute șapte I 
Șoapte șapte șoapte șapte

acceleratele ce trec prin sate...

N1C0LAE ARIEȘESCU
Elegia fmtinilor
Am nî rămas fiRbni înstrăinata 
cu cmbrik xirtiind d« vint 
ca ■ țta imtars arse in cimpie 
ptardăta prinde haturi de pămint;

hne dc vrte-aici s-au adăpat 
dm fcmptdia, rccontoaraa apă, 
e, da dn—eți gi potoliră setea 
ți cta țărani Iwcrind din zori la sapă |

■ri doar mi scirțîrt prelung, tirziu 
■brâ do Mai râxbalo dus de vint, 
se-oird me* istorii do demult 
vutad m mai răscoale sub pămint,

Si fac vi, vibătai orzind In noapte 
■Urnei, In anul nauâsute fapta I

VALENTIN DEȘLIU
Săiînta

la momi mai grele, -" vremi de pace, 
s^ brazda răstumatâ iarâ, 
cm-hb ftacwe primăvară,
de mi ți mii de ani încoace, 
e cenata din conace 
M-ovem. mereu să ținem minte, 
ți wvsprezece mii morminte 
săpate de același wvraci" 
ce mai importe lumea inc A 
m mari bogați ți emiți săraci, 
ta puți pe trai ți buni de muncă.

h ^minețile cm rouă 
mb brazda răsturnată lard, 
cm-r fiecare primăvară 
«zi vuncâm tamirrța nouâ, 
■e piu, dc orz, avâi, seearâ, 
tar ia pâtule ți hambare 
e hrană pentru-ntr «aga țară 
cum munca-i pentru tați chamara.
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radio

Renunțam pentru un moment la co
mentarea lntr-o singuri cronici a unui 
eveniment radiofonic, acordind credit 
acestei formule pentru c* ani observat 
că. uneori, ne scap* emisiuni, anunțuri 
Importante. De altfel. • ilatura nu are 
obișnuita nuanță peiorativi : ..treburi 
mai puțin arzătoare", d erie o Încer
care de a surprinde esența radiofooi- 
cvlui.

Formula diverse (cu mai elegantul 
„diversificare") pare condiția de bază a 
oricărei emisiuni (ți. deci, a radiofoni
cului). Așadar :

— Fonoteca de aur- a cinstit memo
ria lui Caragiale. Ecaterina Logadi ți 
Cella Delavrancea au depănat emoțio
nante amintiri.

— „Biografia unei capodopere* a 
prezentat filmul „O noapte furtunoasă* 
de Jean Georgescu.

— Din „Semnale cu adresă* •

• echipa de control obștesc, un co
lectiv de Înaltă răspundere cetățeneas
că ; 3 500 de astfel de echipe (adică 
18 000 de oameni) își aduc o contribu
ție însemnată la îmbunătățirea aprovi
zionării și deservirii populației ;

• In Constanța semafoarele se schim
bă (funcționează după legi bizare) : da, 
cind nu prea e nevoie, ba. atunci cind 
e foarte mare nevoie ; să tot ai drum 
ți mașină..,

• o gospodină se scoală in flecare zi

Diverse
la 3 pentru a putea «păla ea apă ratat 
situația la blocuri he din cartierul 
.J Mai* durează doar de— 3 ani: Intre 
timp «-au făcut citeva dosare de pro
misiuni. dar apa caldă continuă să 
curgă nestingberită (0 ilegal) către 
unii particulari ;

— dacă aț fi fost elev de clasa a IV-• 
0 dacă reporterul ar fi fast atit de 
(ne)inspirat Incit să mă Întrebe de 
ce-mi iubesc eu tovarășa invățiuan 
eu aț fi răspuns : pentru că e bună. 
sau pentru că seamănă cu bunica. *■» 
pentru că acrie frumos, dar ered că te 
nid un caz nu u fi putut răspunde ra 
elevul dintr-o emisiune pentru elevi 
(ce fel de elevi ?) : iubesc profesorul 
drept, cinstit, sever cu cei )ene»i. dar 
înțelegător, părintește cu cel ce tavată- 
Uite-ața. pe mine nu m-ar fi dus min
tea la 10 ani aă spun asta !

— de luni seara a început pe progra
mul n (orele 17.30) serialul ..Să nu uiți. 
Darie*. Să lăsăm considerațiile pe sea
ma compatibilității radiofonic-literare. 
serial-roman, roman liric-dramatizare 
(oh, și cite alte probleme nu se mai 
ivesc In astfel de cazuri) și să regretăm 
că anunțul va apărea cind serialul a- 
cesta se va fi sfîrșit. Dar, Zaharia 
Stancu este așa de prezent In inimile 
ascultătorilor (cititorilor) noștri indt 
sperăm că va fi ascultat și fără îndem
nul nostru.

Constantin Stan

Pictura 
contemporană Fișier

(Ed.ua a Ura rerăzxnă. Ecrezra Me-r- 
dtarte Bueureftu 197R. idtn tatr.M 
frscMx ^rniat <tapă capitnirlc -Fac
tura verbe. Antecedesi*. Evul mfitm~ 
da Tme > Drăguț. F.tra« ta ar
enite aJ XlX-lra «te Vwta Fte- 
roR Pwtgi ornoa tas**«:e a 
■■ea'.tiite al XX-tea*. de Dm Gms»- 
reșca, urmează, taehedad ctefezrOe. cel

■at <te Mar.a M ha^aebe Etee. firește, 
din BTxrtjy. tesne de facto ou.* ■ cara- 
toiul care ne serrraarazt ee- razi
Cm atit mai BMih ra rit redactarea ks 
■e jibesie de «faataraie reate. PV âr • 
parte, kpveste tacă acea tester tare 
!emoon± necesară artuhd crttie ra- 
pabu de « larză oraera-izare. pe de 
•hă pane, e totxisă greu să ocru cu de
plină detașare derara cei ta viață. 
Cu alte cuvinte xzraferab.'.* sintezelor 
prlo:te. i-ar impune analiza alertă, 
mai ales in caxizr-.je artiștilor care 
sint Încă atit tte daoane de a-ri fi de
finitivat personalitatea si opera. Teme
ritatea Lnîreortaderfl. pe care o subli
niem și noi. a resimtit-o din plin au
torul. incit alături de constatarea : 
..Marea experiență a imoresionismu- 
lui. ca si a celorlalte tendințe funda
mentale ale epocii moderne, a conti
nuat să rodească In Dictura româ
ne ^«că intr-un fel orooriu nouă, ab
sorbită cu prudentă si discernămlnt : 
partea lor d- nnutate a foat filtrată 
prin sensibilitatea specifică oamenilor 
acestui spațiu earpato-dunlrean. armo
nizată cu fondul autohton, cu felul 
nostru de a simt! și a na reprezenta 
lumea*, eăsește necesar să noteze : 
„Dată fiind interferența tendințelor, 
ca si trecerea rapidă, a unor artiști, 
îndeosebi mai tineri, de la o viziune 
Ia alta. în căutarea unor noi mijloace

•Z Mrbr orvfaceri «octal•_ Ierarh:să
rite m Bpoaae. Eate discutabil insă, 
cred să ma. vorbim astăzi, deeft tate- 
■FbtaM-te tntr-un context mal targ. 
draper _»eobW de la la^i. CluJ- 
Napoea «au oricare alte centre de 
raitură <fin țară. Cit privește sub- 
cap*taM da ..pictură feminină*, nu-i 
mte vedem rostul, rele mal multe 
din autoarele pomenite situlndu-se 
pe coordonate mal sigure ale pic
turii In introducerea capitolului, 
esențială, alături de foarte bine citații 
CamJI Ressu. Henri Ca tarei. Dumitru 
Ghiață. Lucian Grigorescu. pleiadă 
desciazind din plinul picturii Interbe
lice *1 Notări nd Intr-un fel dezvoltarea 
celei strict actuale, trebuia amintit șl 
Paltady. In aceeași ordine de idei. Ion 
Tucukscu. alt punct de referință, tre
buia mal degrabă trecut. In fruntea 
oricărei introduceri, drept un mare 
continuator li deschizător de drumuri 
decit numai un pictor excepțional 
inspirat de arta populară. încheiem 
aceste sumare sugestii, remarclnd incă 
o dată temeritatea criticului Marin 
Mihalache. autor ce reușește sâ treacă 
dincolo de Inerente obstacole, alcătuind 
In bună măsură un tablou plauzibil 
al picturii noastre contemporane.

Grigore Hagiu

Avi^tm dc pr-sc aud:t:i romă- 
r-re-- aredaac ta xJe ne obli-
ta ■ ârăMoerea atenta a orbetar. 
tEV-M oă. u aport*. «_a putut audia 
-Vtertefl* «te Minai Mctaovan. Petre 
Barteae. te SriBtea or chetei ei de ca
meră a R.T.V. ce-a descoperit această 
paesă mai veche, pe care as altua-o. 
altlte dorit »-a spus, mal aproape de 
veanela ei te timp. Urismul ei na mi 
•e pare a fi ajtni dorit cel pe rare Mi
hai Motaovan G are întotdeauna. Este 
parcă o autnfaiocrafle poetică, unde 
cam pori torul tatesta asupra emoției in- 
tervalicti. nlirtau-De să-1 recunoaștem 
autoritatea semnăturii.

Toate celelalte lucrări despre care 
avem a vorbi i-au dat In cadru] unei 
forme de concert inaugurată in urmă 
eu •■•raa rinei ani. ale cărei -exultate 
acum putem să le apreciem mal exact 
— concertul urmat de diseuții (con
cert-dezbatere la R.T.V.. Dialog cu 
publicul ta Societatea ..Muzica"). 
Acum. «pur., apreciem ca Indiscutabil 
pozitive urmările Inițiativei. In apro
pierea publicului de muzica româ
nească. In abolirea unor prejudecăți, 
a tabu-ulul cnncertistic. muzeistic, al 
„operei* ce nu poate fi palpată cu 
vorbe, pusă in discuție. Astfel muzica 
a venit mult la Indemina masei de 
nespecialiști. se constituie în prilej de 
meditație schimbind receptarea sen
zorială eu una intelectjvă. grăbește 
deschiderea si potențează Imnactul 
moral al frumuseții sonore. Faptul 
esențial este modificarea tipului de 
participare a publicului devenită ac
tivă, conștientă, combativă.

Tn Sonata K. N. de Nicolae Brînduș 
se face cu evidență simțit un al 
doilea nivel. superior, al prezenței 
componistice. Compozitorul nu ră- 

— ! < Intre sunete, cubjugat lor, d le 
comandă ideatic exemplar, le Înlătură 
rexiszenta. lnocullndu-le substanță și 
•ens. Forța clădirii și ingeniozitatea 
ri autorizează acest nou succes al lui 
hicotae Brindug. „Cicloide* de Sorin 
Vulcu. singura reaudiere a șerilor, 
a-a citit mult «porită In coerență și 
logică internă, ta mare măsură și da
torita prezentei strălucitoare, capti
vante a clarinetistului Florian Popa, 
excepțional și in precedenta.

Iancu Dumitrescu („Jocul genezei") 
tși cunoaște perfect registru] și scopul 
expresiv, este de admirat pentru mo
dul in care scrie, azi cind compoziția 
este minată uneori de livresc, avind ta 
față nevoia de trăire prin scris. în- 
trucitva asemănător. Vlad Ulpiu 
(„Mozaic") este un liric, Iubește șl 
trăiește materialul muzical, 11 supune 
unei abstractizări a formei fără să-i 
se că tu iască seva, potentele emoționale.

Treptat am ajuns la cei mai tineri 
emisari ai componisticii actuale, și 
Horia Rațiu (..Cvartet44), absolvent re
cent. este unul dintre cei mai promi
țători. Ce a arătat acum este siguran
ță. însușire fermă a modelelor. cre
dință convingătoare șl viguroasă ta 
muzica pe care o face. Si. In cele din 
urmă, doi studenți : Mihaela Gavrilă- 
Sturza — Intr-o continuă comunicare 
liric-constructiv. amîndouă de bună 
calitate, șl Vincențiu Coban — lnde- 
plinindu-și exercițiul impus de pro
gramă dar vădind mult mai mult de
cit atit : imaginația de a-și încadra 
tema Intr-o linie procedurală actuală, 
eleganța racourci-ului.

Costîn Cazaban
k
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tmosfera e rarefiată. Mari scri
itori, mari gînditori, mari muzi
cieni nu par a fi trăit aici. 
N-am intîlnit case ilustre. Doar 
teatrul unde s-au reprezentat in 
premieră Emilia Galotti a lui 
Lessing, acum două sute de ani 

apoi In 1829, prima parte din 
Faust, în timp ce Goethe bătrin 
și bolnav trona la Weimar, prin

tre admiratori și pelerini. Altminteri co
merțul și industria iși împart suprafața de azi 
a orașului căutlndu-și confortul printre insu
lele nobleței lui medievale, încercînd să-șl 
însușească blazoane vechi și sd beneficieze de 
legendele domesticite ad-hoc, ca și peisajul 
de la nord de Braunschweig. Nici prezența 
universității nu se simte prea mult, tipul os
tentativ al studentului fiind rar și chiar gru
purile ce-și supralicitează dezinvoltura la 
modul studențesc, prin alte orașe germane, 
par aici mai potolite și mai rezonabile. Dacă 
mari spirite n-au viețuit la Braunschweig, 
s-a întîmplat in schimb si moară unul dintre 
cei mai impunători clasici ai literelor germa
ne : Lessing al cărui mormint la Magnifried- 
hof continuă a fi loc de pelerinaj. El și-a 
petrecut ultimul deceniu de viată — și poată 
cel mai dramatic — ca bibliotecar al Duce
lui de Braunschweig dar cum prețioasa și 
renumita Bibliotecă nu se afla aici ci in 
fosta reședință a ducilor WolfenbUttel, aflată 
la vreo zece kilometri distanță, a trăit In 
micul oraș unde stăruie o casă memorială 
intre ai cărei pereți a fost scrisă piesa Nat
han înțeleptul. întemeietorul literaturii mo
derne germane — in sensul că lecția lui de 
demnitate națională se implică axiomatic in 
existența însăși a acestei literaturi — ar pu
tea fi foarte actual astăzi etnd fauna parazi
tară proliferează sub semnul unei avangarde 
mereu mai decolorate și un vini de alienare 
interlopă se lasă adulmecat cu inexplicabilă 
voluptate... dacă aș fi literat vest-german. as 
propune organizarea unui Congres Național 
al Scriitorilor aici în Braunschweig, la mor-

a. b a e

mîntul lui Lessing... deși, de pe soclul Iui, 
așezat intre cele două maimuțe. Till ride ho
meric de ingenuitatea mea...

Am rămas legat sentimental de acest oraș 
atit de sobru, atit de lipsit de exuberantă in
tre tonurile lui de coțofană septentrionala 
sau de trunchi de mesteacăn deasupra căruia 
trec uneori culori suave. Sub cerul lui rece și 
clar zidurile vechi iși sporesc parcă masivita
tea și oamenii trecind pe străzi par cu atit 
mai comunicatitl cu cit riat mai reticenti. 
mai tăcuți, mai inrdhup de ginduri. Prin ge
neroasele spații verzi care mărginesc incinta 
medierală se aud pisări, datină și ele fără 
prea mult aplomb, wtai cari nd re o de b catete 
sfioasă ca ți cină ar asenlta de bagheta vnsl 
crdjitor fără grai, undeva trece o apă Lai 
de culoarea ochiulni mort— fmi rtn fc* me
morie versuri de Georg Heym n de Gotrfr.ed 
Benn. Atmosfera Braunsc’-tce H-x- 
dită oarecum cu aceea a orașelor Danemartm 
dar fără țipdtul interior ai ctraralru^ sad»- 
cate ale Peninsulei dominate de rfeana Iî-- 
Kierkegaard, Aici clopotele <■ gîarW 
de bronz, umbrele sint mai remcale ■ *ai 
înalte iar lumina albă și crudă care nv din 
stepele Luneburgului se Intilneșta cu brume
le stinse ale munfilor Harz ce-și arefă sp^e 
sud crestele colindate odinioară da ttnărul m 
impenitentul Heine.

Am nimerit și intr-un fel de Or» re agi
tație, magazine elegante, baruri etc. dar nu 
la Braunschweig ești ispitit de asemenea K4- 
ceri mondene, mai ales cind poposesa arnrre 
puțină vreme și te lași cucerit de -
lele lui vestigii. în cele din urmă părăsești 
și frumoasele monumente de piatră ale goti
cului care te-au incintat și ramiî. printre ace
le incomparabile case atit de camctenctsea 
cu lemnul lor negru plin de sculpturi, re 
madonele lor minuscule, cu acoperișe-e enor
me pline de întuneric evocator, de timp con
densat și de păsări... e cea din urmă imaffi“b 
a orașului pe care a iau re mine, coaviss ei 
nu mă va părăsi niciodată.

o n k y

cultul clasicilor
1937, 
care 

 ___ _______ ___ ___ lovească 
In literatura contemporană. împo
triva fanatismului, spiritului de 

agresivitate ce ae manifesta în cultul pentru 
scriitorii vechi, criticul lucid șl constructiv re
comanda „moderatiune-, zicând că adevărata, 
singura formă de iubire in literatură nu fie 
poete manifesta de cit prin mijlocirea spiritului 
critic. Atitudinea Iui este. Indiscutabil, justă șl 
cine deschide Isteria literaturii româna de la 
origini pia* ia prexeai sau monograf iile despre 
E mine seu și Creangă poate observa că G. Că- 
Jinescu renunță la sentimentul, mai vechi In 
critică, de pxwenie fată de scriitorii clasici, pu- 
nriio si*aaa hxi pe «mgurul teren nosibij pentru 
un critic : acela al adevărului estetic. Opera, 
clasică aau modernă, trebuie aă satisfacă, dacă 
este o creație cu adevărat vie. exigențele unei 
■eaaibilftău ce ae modifică odată cu rotirea ge- 
reratiifor. !-*“ -• place pentru că «pune me
reu ceva generațiilor ca fi ctteac, mitul lui con- 
tjaoă să crească pentru că opera susține o bio
grafie exempiari. iar biografia vine In Intimpi- 
zarea mc nari opera. Rar caz în care omul 
■e oocra fra'.iMMză un tot inseparabil, fericită 
irrTta-re tetre • creație si tsn destin ca se sui
ta reciproc. De aceea, pentru noi. românii. 
Fre-ae-fc-n e«ae mult dectt im mare poet.
te- «juri —_x gyg emeva. e« noi Ha ța aaii-

l rtvra. ki arSetip. 
por zia p presa «? 
I aai **4 ta re -u 
Itart rxredațî. axr»r-

Călineacu lua în rfs, în 
■cei recenzent! obstinați 

• fokweau de clasici ca să

pe
fl€

Ar
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Sub simbolul creației
Urmare din pag. 1

și sociale a României de astăzi. Cele șase ta
blouri pe care le expun („Natură si industrie*, 
„Sondă f“. „Sondă II*, „Autoportret*. „Apus de 
soare* și ,.lamd“) încearcă să dovedească faptul 
că arta plastică pe care o practic este adine an
corată in contemporaneitate atit In ce privește 
stilul, modalitatea de expresie, cit Și tematica-.

GHEORGHE PANTELIE : *Sînt in aceastd 
expoziție lucruri de calitate, nu sint copii servile 
ale realității, sint creații realizate in baza unui 
limba; cultural precis formulat. Dupd părerea 
mea cei ce expun astă seară slnt net detașați 
de ceea ce se cheamă „amatorism*. Pietura lor 
pornește dintr-un unghi contemporan, modalita
tea de expresie se apropie de concepția picturii 
de muzicalitate, de armonie ; ei pun accentul pe 
elementul cromatic și pe lumină. Pinzele sint in 

t totalitatea lor numai bucurie, numai optirein*. 
lnir-o tonalitate sănătoasă, lipsită de traffisne nn 
sint expresii ala unei arte ae refulare. Evuieni, 

. acesta nahzifi sint ti rezultatul indirect al eov- 
I dițliloe pe oare le an astăzi tinerii pictori din 

Pitești. Există astdri dteliere, săli da txpazipe.

exiztă chiar un magazin specializat H cere ta
blourile pot fi puse la dispoziție publmiui mte- 
resat. în orice caz. acum 10—15 <xi orașul «r * 
fost tncintnt td aibd o 
realizarea ei dovedește 
fenomenului de creație 
județ-.

ojemexes cxpoxxtse n 
o eroi u pe uceadreti a 
plariică i« oraș ș> M

■Prin pl axeleFLORIN DUMITRU : 
le expun încerc pe de o parte să ttalizxz șr^nn 
de comunicație re penerepa din care fac parte, 
pe de altă parte să mă integrei H procesai 
continuității re arta înamtoeiior. fi poate râ este 
o coincidentă sem»‘Sc«brd fapcxl ti expariria 
noastTi se desfășoară parele! re ce* a p-:‘eP9- 
relui nostru Gheorgke PmeLe. ia Șe
nile Metașm. tot H cadi.1 sce'xaxi :me^r» as 
amplu festival JZvsiarva . In
caz festival»! rare ne deriireari ■ «■ rare ee rr- 
c-.ude n creastă ezaaasM de grea are a nșer» 
te-.gi rorireitrare dead zrtaTaa mpm m
rei&ru in aez-*re smams ea
și pextre orxr refulai ae aete-i pesfre
r :tore! eroluțzei soeietd!» «m<ne. Orice «-•• 
gpuie arta este v-xignari. este a petrire rtrpon» 
aabild aruncată in riitor-.

te
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d. a tc-
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ma este de a face obiecții (aceasta este o pro
poziție mai veche). ■

Pentru ce, mă întreb, l-am face lui G. Cftlî- 
nescu injustiția profundă, impolitețea de a nu-i 
respecta îndemnul ? De a nu pune, cu alte cu
vinte, între admirația noastră puternică și opera 
lui vastă cumpăna dreaptă a spiritului critic ? 
Critic fiind, am privit totdeauna cu ochi răi pe 
cei care îl contestau pe G. Călinescu pentru ne
glijabile erori de gust și, în genere, detest pe 
cei care, din ignoranță sau snobism, se năpus
tesc împotriva clasicilor cu atîta absurditate re- 
proeîndu-le Îngustimi, scăderi ce aparțin isto
riei. Dar nici transformarea clasicilor intr-un 
obiect de cult orb nu-i bună ; clasicii, ca să 
trăiască estetic și să se bucure de prețuirea 
noastră cea mai adîncă. trebuie să se supună 
examenului nostru critic, singura formă de 
omagiu. Luăm cazul lui Alecsandri. Poetul înfu
murat șl ignorant de azi poate să-1 disprețuiască 
găsind că versurile sint prea clare și puterea lui 
de transfigurare prea simplă. însă Alecsandri 
este o prezentă culturală impunătoare, el do
mină. realmente, mijlocul secolului al XlX-lea, 
făcînd legătura între primii romantici și Emi- 
nescu. Intr-o formulă în care intră și elemente 
de clasicism. Opera lui nu-și mai păstrează, in 
totalitate, valoarea estetică, o parte din ea s-a 
datat, menținîndu-fi numai însemnătatea cultu
rală. Nici aceasta nu-i de ignorat, dar atitudi
nea nediferențiată, encomiastică față de o operă 
intrată in istorie și, în același timp, marcată 
aerios de istorie, este un semn de imaturitate în 
critică. Opera, în latura ei cea mai rezistentă, 
iese purificată. întărită din asemenea cercetare 
fără Dârtinje. fără încrâncenare. Fanatismul 
nu protejează, nu distruge și nici nu impune o 
operă, fanatismul creează doar o stare de iritare 
în jurul unui autor. îndepărtînd — prin negație 
ataordă sau laudă jignitoare — opera de pu
blicul zău. Macedonski. ca să luăm un alt exem
plu. este un liric fundamental cu imprevizibile 
etetert. Ce ar deveni el dacă reliefurile variate 
ale operei ar fi Îmbrățișate cu o intolerantă, 
fanatică devoțiune ? Nu știm ce ar deveni, dar 
petit»u oarecare vreme piscurile mîndre ale poe
me: saSe nu s-ar mai putea vedea de ceața 
acestei regretabile coofuzh.

Literatura română este, cred, suficient de pu
te— rx. sărară neutru ca im:lorii ei. clasici și 
moderni, să nu fie rușinați nici de spiritul apo- 
locetie nici de făgăduința invariabilă a scepti- 
c-.kjr. Exult. în food, o singură categorie da 
scriitori. Intr-o comuniune secretă. Clasicii 
pariiepâ aproape cu regularitate la bătăliile 
literare contemporane, acri ilarii contemporani 
deschid, adesea, o fereastră spre înțelegerea 
«nm lUMr din trecut. Bacovia, care nu repre
zenta. pentru generația dintre cele două răz
boaie. un mare noet. a început să fie înțeles ca 
atare odată eu afirmarea tinerilor poeți în jurul 
anului 196». El l-au „descoperit- pe Bacovia ln- 
tr-un chip mai profund, tipul de sensibilitate 
al poeziei lor a făcut posibilă Înțelegerea de 
către marele public a poeziei din Pin mb și Scin- 
bei gal bea e. Așadar : nu numai viii sînt gu
vernați de marți. dar fi moriii resuscitează. In 
Lieratură, prin alianțele spirituala pe care reu- 
geac aă k Încheie cu noile generații. Pentru ca 
alianțele sl fie posibile, trebuie, Încă o dată, ca 
opera clasică aă se bucure, ca și opera modernă, 
oc libertățile spiritului nostru critic.

Intra atitudinea sceptică, clasicofobâ, a Iul 
Paul Zarifopol și intoleranța pe care O arată 
vnu față de orice obiecție adusă clasicilor, noi 
trvbtre aâ alegem calea dreaptă a stimei pline 
4a adevăr enetx. Clăti ai mi trebuia bătuți 
vresortar pa rsfr su trebuia nirf transformai! 
te «=^a Irfir cacăaaa re. H trebme aă corola 
?-rer te ka»^M cu mu-sari eomere-

Ferestre

Prin
Maramureș

Eugen Simion

cenalul revistei „luceafărul”
a

 fost o ședință de cena
clu reușită, atit prin 
calitatea versurilor care 
«-au citit, cît si prin ni
velul ridicat al unor 

discuții. Poeți de virată șl factură 
diferită, Ioana Crăciun șl Mircea 
Brăllița eu fost receptați, flecara 
!n păru, ps m&sura talentului 
lor.

Foarte tfnărâ, abia elevă In 
clasa ■ Xl-a, Ioana Crăciun a 
făcut totuși dovada anul „debut 
de bun augur", după cum a-a 
exprimat poetul Mircea Dlnescu. 
„Este foarte bine ca în cenaclul 
nostru să vină autori tineri, ne- 
Imbătrfniți prin cenacluri. Poeta 
care a citit în seara aceasta este 
un asemenea exemplu. Poezia ei 
este frustă, vehiculează Imagini 
pregnante, netoclte, este o poezia 
ușor euprarealistă, în marginea 
accesibilității' totuși*. Mai tempe
rat, entuziasmul lui Radu Stoe- 
nescu n-a depășit recunoașterea 
unei poezii „tipică viratei adoiea-

A 40-A
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ioana Crăciun „Fotografii* ml-a 
pârut producția li te rar a a unul 
poet format. In ce-1 privește pa 
Mircea Brăllița, el este un poet 
format. Remarcabil* In verounla 
aale este știința prozodiei. £■-.» 
c creație în marginea poeziei eao- 
niene“.

Nicolae Cl o ban u a precizat din 
capul locului ■ ..Cei doi autori nu 
se pot compara. Nu există md 
o linie de contact Ioana Crăciun 
scrie o poezie de con facțiune ln- 
genuu-teribil*. cu sinceritate spe
cifică virstel pe care o are, ixlvatâ 
da exclamația puerilă prin can-
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eențel, cu o naturalețe șl o can
doare firească**. Mult mal intere
sant t s-a părut Mircea Brăllița, 
în care întrevede un poet „ale 
cărui versuri deschid perspectiva 
și pun Întrebări grave asupra me
nirii artei. Este o poezie mult mal 
bogată în conținut si de aceea și 
mai greu accesibilă**. Consecvent 
hîtru în afirmațiile sale, Florlan 
Grigorlu a precizat că i „n-aș 
vrea să mă simt ca un orb In
tr-o cameră întunecată șl care-șl 
caută pălăria, dar în legătură cu 
cela citite trebuie multă atenție. 
Poezia Ioanei Crăciun ml-a adus 
aminte de o carte de cugetări 
universale. Flecare vers încearcă 
«fi fie un raționament. O anume 
sălbăticie a limbajului mă face 
să văd Influențe argheziene". Ci
tează ca Izbutite poeziile „Cobo- 
rlt-din-scrinciob" șl „Eu și al 
mei". Poezia Iul Mircea Brăllița 
U pare, In schimb, vorbitorului 
„deja vue", cu toate că „Ștefan 
între anotimpuri" este un poem 
remarcabil. Valter Crlstescu 
aplaudă, și el. poezia Ioanei Cră
ciun care „Iși face un autopor
tret In adolescență fără aură pe
iorativă" Poetul I se pare „cam 
lung, cu toate că lungimile astea 
eu speculații posibile e (!) o teh
nologie actuală" „Remarcabilă" 1 
se pare poezia Ioanei Crăciun și 
lui Caztmlr lonescu Marla Cristina 
Molsin declară că „deși am venit 
la cenaclu după o zl lungă da 
lucru, mă bucur. Am fost martora 
unei manifestări de talent". En
tuziasmul Iul Neagu Vulcănescu 
a fost în privința poete! nemăr
ginit : „Este un creator tînâr,
enorm de tînfir" a afirmat vorbi
torul, „Ioana Crăciun se Joacă cu 
poezia" Poetul, In schimb, nu 1-a 
plăcut. Iată șl spicuiri din Inter
venția Iul Vaslle Androna- 
che : „D‘n versurile citita de

doare. Sperăm că versurile vor 
evolua către o autoeenzură în așa 
fel ca erupțiile exclamative să fia 
conduse de un flux Ideatic. Deo
camdată, poezia se situează fntr-O 
atare da spirit specific* viratei 
șl care pe ict-colo cristalizează în 
versuri, nu Încă tn poezii. La po
lul opus se aflâ poezia Iul Mircea 
Brăllița. cu o poezia de o foarte 
riguroasă elsborațle dar care 
nu-și refuza un anume romantism 
al ideilor. Are ceva din sonul dis
cursurilor eminesciene. Este un 
neoromantism contemporan asa 
cum II descoperim la Phiilppide 
dar șl intruziuni blagiene și. poate, 
ecouri din baladele Iul Doinaș. O 
anume solemnitate lmnlcă conferă 
acestor versuri o valoare distinctă. 
O poezie cu miză foarte mare, 
de unde «1 dificultățile pe care 
poetul și le asumă cu discreție.

șsrewtRHa v <« re codaret Ca

Pjea iră lasiu

Ioana
(râiiun

taaflMl «Mire
și-«£r-e acari 
veareri se-oJaal plaiiad ea wb nar 
Mr»a grid lai Ier Bielei infiaari 
și Loz* veaiad și acești hamerixi 
ca gwi aeriene balbarasiad încă

grea
e aă aval raia dispare • siinci
ailasă de zefir
aaad grea : să deschizi
■eroiialele care ascund doar nume 
aă aa*i la aceeași sălbatică floare 
piuă ciad umbra se acufundă In straiul roditor 
li grădinari de miine se-ntore să te îndrume 
și-s oameni
doar oameni In aerul tremurător
ceva nsal sus o aură
și mii sas a boare
și tare
intră in roi re a tntimplărilor 
ea stupul celest.

Coborlt-din-scrlnciob
Pămlatal și-a xvirtit opincile In soare 1 
„Mai meargă șl mezlnnl la cules ciuperci 1
Pe mine <ra pluguri inealță-mă.
ei bai pe mălai frumos".

CI hal P« mălai frumos.
Plinea stă chircită in scrineiobul griului.
In cirpe de piatră a-nfășat-o mezlnuL 
Ani, copilă, venit -am să-ți ar 
mănăstirile.

Cl nn-ml mal alăpta ridurile. 
Coborit-dln-scrinciob pășește pe ape, 
pășește pe griu Coborit-din-lcrlnciob, 
cu picioarele goale.

Cimpoiul
Pădurea nesomnului am cărat-o la vale 
buștean cu buștean pe riuri furate. 
Cirezii domnești cuventtu-l-e-a 
grajd din lemn de măslin.

Vara sint Iarbă grasă.
Iarna sint fin.
Vara sint apă de rin, 
iarna sint apa din jgheaburi.

în nger, bivolița plinii poartă slngele meu. 
Din bivolița morțil ml-a rămas doar cimpoiuL

t
roița de la Berbești. Trecusem de ea 
— e greu de observat, confundindu-se 
cu o poartă, rugăm să întoarcă ma
șina. Da, o minunăție. Se spune că a 
fost lucrată de niște robi originari din 
Siliștea Maramureșului, care munceau la Ber

bești pe moșia boierului Rednie. Au vrut să facă 
o cruce „să nu mai fie alta ca ea pe apele 
acestea* („Apele acestea* adică Iza și Mara). 
Robii au fost eliberați după aceea de stăptnul 
care a fost mulțumit de troiță. Acum e într-o 
stare cam proastă — neîngrijită (cred unii că 
operele de artă ar trebui sd se îngrijească sin
gure ?). Au dispărut icoana Sfintului Gheorghe, 
chipul morții. scara, sulița, cocoșul, ciocanul și 
cleștele.

Trifoi pe garduri (podine) ca pieile unor ani
male întinse la uscat. Clăi de fin — soldați de 
paie (de fin) in dispozitiv. Cinepa uscîndu-ae 
pe porți, scoasă din Iza. Satul Oncești. Trecem 
prin satul Oncești. Dacă intri intr-o casă, vezi 
cam aceleași obiecte .* laițele dejurimprejurul 
unei odăi, culmea cu scoarțe (aici se numește 
rudă). Paturile înalte, cu saltele umplute cu 
iarbă, ori frunze. Icoane pe sticlă. Cintecul unui 
maramureșan ajuns în America i

„Iar acolo ce să vezi ? 
Numai negri și englezi*.

Năneștî, sat. Bîrsana, sat. Bisericuța de la Jbâr 
(comuna Birsana) e pomenită tn documente din 
1310. In altar se află ceata îngerilor cu ochi 
mulțî (ca la Țuculescu). Ceata heruvimilor ce
lor cu ochi mulți. Ceata celor cu șase aripi. 
Scurt popas la casa bătrînească a prietenului 
nostru D. Ni se arată o diplomă din 1007 de re
cunoaștere a nobleței familiei Pasca de leud și 
de întărire a domeniilor pe care le-a avut. S-a 
acordat această diplomă de către Sigismund 
Racozi, anul 1607. Citesc cu voce tare, scuzin- 
du-mă cd sint la ora de silabisire.

Mîncim pită cu slană, bem cîte un pahar dl 
vin. Bdtrînii sint foarte bucuroși td aibă musa
firi. prieteni de-al băiatului lor. „Poftiți mai* 
ne spune la plecare doamna (Rețin expresia 
„poftiți mai*).

Strîmtura — loc unde au fost bătuți tătarii in 
1717. Duceau cu ei peste 12 000 oameni, care au 
avut norocul cu acești'maramureșeni de ispravă 
ce i-au plndit pe tătari la strimtoare și <-au îm
puținat foarte. Debitul Izei a scăzut la jumă
tate In ultimii ani din cauza despăduririi.

Rozavlea, sat. De la Rozavlea valea Izei se lăr
gește. Privesc spre culmile despădurite. Femei 
cu furci In briu și zdvelci vîrstate cu negru. (Se 
mai păstrează încă aici, ceea ca la mine la 
Bulzești a dispărut tn ultimii ani. Dacd nu apu
cam să văd acolo in copilărie portul, obiceiurile, 
lucrurile vechi, credeam că nici n-au existat). 
Case acoperite cu șindrilă. Numai femei pe 
drum. Bărbații sini plecați l „pe lume". (Duși 
la lucru prin țară, în special la coasă, ort pe la 
construcții, la Galați, București, Cluj-Napoca. 
Sint foarte muncitori și sint edutați).

Biserica din Rozavlea. Zugrăvia e mai Mna 
conservată. Locașul a fost adus aid din a ltd lo
calitate In 1917 (majoritatea bisericilor au fost 
atunci arse de tătari). Construită din Ierna de 
brad. Nu se foloseau cuiele. Aceasta a fort pic- 
tail la timpul lai Francise lose/. Crtmie. frt- 
seemad paracliser, fa biserică femeile stau tn 
toait. hlrbatU ta fatl. Biserica e oarecum ■ 
bărbaților. faAaafra cuvintele tuni reverbe
rate de pictura pe plaad aplirafd pa ariadurt 
Pictura pe pinzd e, de fapt, numai la locurile da 
îmbinare, tn rest e direct pe lemn.

Sleu, sat. Aid se vorbește cu a tn loc ds I. 
Merg pe cărare. Cojelcd, furcă de tors. La leud 
c obiceiul numit „adunarea nepoatelor*. Odată 
pe an se duc femeile la moașa satului toate 
odată la cea care le-a fost moașă, li due daruri. 
Existd și un ritual J tree prin fața moașei și 
rostesc (sau aceasta rostește ?) : „Să ai parte de 
sănătate, dumttale și cea care te-a făcut pe 
dumneata*. O spală apoi (deci ele ti spun așa 
moașei) cu apa dintr-un blid în care e un ban 
și darurile aduse t U vînturd de trei ori peste 
creștet (O spală cu daruri). Moașa le dăruiește 
ceva și joacă toate „De-a babele prin casă*, 
un foc numai de femei. Interesant acest cult al 
moașei la leud. De altfel este satul unde există 
cei mai multi copii pe cap de locuitor — media 
fiind cam 7—9. Unele femei nasc și cita 12. pen
tru că aici se consideră cel mai mare păcat să 
nu aduci pe lume copii. Vedem copil mulțî prin 
toate curțile și femei tinere foarte chipeșe. Bi
serica din Deal, ridicată in 1364, este cea mai 
veche din Maramureș. Trec girla, urc un povir- 
niș. Biserica e închisă cu gard, un cimitir cu 
cruci de piatră. Tot din lemn de brad, geamu
rile lint foarte mici. De ținut minte : scara din
tr-un lemn. Biserica a fost trăznitd anul acesta 
(1975) în Iulie 16. hac. Avram și lacov țin in 
burtă (voala sufletului) Iadul. Aici s-a păstrat 
„Zbornicul de leud* (cel mal vechi), leudișorul, 
așa se chema apa. Femei spălind pjnză. Bat 
rufele pe piatra cu pranlcul. Biserica din leud/ 
Vale e făcută după 1717. Pictura din 1841. Mai 
sosește un grup de turiști străini. O doamnă c-o 
maimuță. O fi voie să intre maimuța în bi
serică ? E foarte sperioasă, sare pe umerii doam
nei și dă semne c-ar vrea să se urce pe pereți 
(cu stăpină cu tot) să vadă pictura mai de 
aproape. La leud bătrlnil poartă alb, de aceea 
albia leudișoruluî e mereu plină, ca o albie de 
rufe. (La Săpința mai mult galben).

Marin Sorescu

•e» o «sare -a grata aere ea a»- 

aoraete de • «rea ta MBWtal 
foasMi are • tzlere
trednotfvi" tn atei vc1**wm pe 
Mrreaa Brtetne - «1 eew o a»- 
rOROe râ pcwrfo neaaeri da aetâtl 
easrtMMNF*. LmM ewtatal te Wte 
tinuare. Marius Robeacu a spus : 
„E un efort să pătrunzi ’ntr-O 
atmosferă curat-Hrică. Acevta este 
cazul lui ăfireea BrălTIța rare se 
edifică existențial prin fiecare cu- 
s’Tit. Aceasta <d este marca poe
tului adevărat" Ioana Crăriun 1 
«e pare ..promit* to a re tn uncie 
Versuri, dar ffir* urmarea aștep
tată. Nu se edifică Interior". Hri- 
gore Hagiu a spus. Intre altele î 
„A fost o seară de poezie adevă
rată : o debutantă șl un poet 
format, nepublicat dfn păcate 
pin* acum sau publicat prea rar. 
Păcat că anumite dlseuțll din 
cenaclu au fost sub nivelul poe
ziilor. dar șl foarte bine că in
tervențiile Iul Ntcolae Ciobanii, 
Aurel-Dragoș Munteanu ș1 Mariua 
Robescu au fost un model de cum 
ar trebui să se vorbească în ce
naclu". El a anreclat că ioana 
Crăciun „este foarte talentată $1 
va face sigur poezie. Versurile el 
arată o privire a realității în 
esență". în ce-1 privește pe Mircea 
Brăllița, consideră că a ajuns la 
o ..maturitate poetică. Practică o 
poezie a posibilității de a crea 
un mister prin poezie". în în
cheiere, Teodor Balș a salutai 
„cu bucurie poeți! șl comentariile 
care au fost la nivelul poeziilor".

Cronicar

Ștefan Intre anotimpuri
Vmbla 
in aerul fumegăior de vară (poate-ntr-o xî 
rum n-am închipui-o noi nicicind) 
timpul trecut în călărire 
da rod mai grabnic (nlcăire 
s-an dus prin el lecerătorii ca In imensul lor 

mormint).
Veghea 
oștemerile frunzei (cu vlnt din codrul nespus 
atinge toamna ca și-atunci Țara de Jos Tara 

de Sus).
Lumina iernilor cumplite 
spunea că e bătaia stelei 
pe fruntea cerbului din basm Moldav.
Cetăți biserici smălțuite 
străfundul ochiului ce miră 
au imprimăvărat dorința ascunsului In Domn 

zugrav.
Și-n anii curși atunci al țării
vezi flacăra neinchinării
pe Ștefan om in zale grele tăind in timp sfințită 

spiră.

O 1 Vreme ! cum l-ai petrecut 
răsufletul prin colb curat 
dă spaimă vinturilor apel 
acum cind se urnesc vedenii 
de pe cimpia-insingerată 
sub ochiul Iul Inourat ;
că pentru singur om puterea tărimului e copleșire 
șl fiind ales mal grea ii este șl deslegarea de 

odihnă 
(la Putna nu s-a stins lumina cl arde ca o grea 

privire 
pe culmile Moldovei umblă 
un duh prea mare fără tihnă J)

Eu $1 al mei
Moașa ripelor a mituit vrăbiile î 
„Vere drum, ea e Rouă. Copila Iul Ploaie. 
Am adus-o din rai. In plimbare".
Așa să-1 spuneți.

Șl a descălecat.
Și m-am născut floare.

Paralelisme
Urmare din pag. 1

cind se oprește In vîrful piramidei și devine 
cîntec pur.

Ține de firea poetului de-a strâvedea afinită
țile graduale din sinul naturii pentru că a bate 
laolaltă realități ce nu se lămuresc reciproc, la 
voia întîmplării, nu ține de însuflețirea unui grai. 
Mereu se cere din această privință ă cît mai pa
sionată ți exactă cunoaștere a firii lucrurilor lu
mii in lumina chipului omenesc. Acolo unde 
există o ierarhie a valorilor, apare în mod firesc 
și acest paralelism gradual care poate fi și in
vers gradual precum în aceste versuri :

Voi Imne, stăpinele murmurelor,
Cine-I zeul, cine-l eroul, cine-i bărbatul
Pe care-i vom slăvi ?

ierarhia elină apare limpede aici incepind insă 
de sus in jos nu de jos in sus precum in 
exemplul precedent. Există un paralelism spațial 
și unul temporal corespunzind contemplativității 
statice eline și respectiv dinamismului istoric 
semit. In analiza poesiei graiurilor respective 
invățațil arată aceasta.

Și în acest caz se adeverește absoluta coe
ziune intre formă și conținut.
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M. C. ROMANOVSKI : E 
ceva „păunescianism" — cum 
ziceți — dar mai mult în apa
rență. In fond, sună adesea a 
gol, sub rostogolirea oratorică, 
grandilocventă, a vorbelor (prin
tre ele, frecvente formule per
fect opace, fără transfer, fără 
„șînge“, de tip ..zăpadă de pri
vighetori", „ferestre de paseri", 
etc. etc.). Cîteva lucruri mai 
reușite (mai puțin hăulitoare și 
mai cu miez) : „Privirea prin 
lupă", „Monologul ghilotinei". 
Și printre celelalte mai există 
idei, zvonuri și semne intere
sante, care ne lasă să așteptăm 
rezultate viitoare mai bune, In 
piesele cu versificație tradițio
nală (cu ritm și rimă), se cere 
o mai mare scrupulozitate și 
rigoare, evitarea ritmurilor 
șchioape, „hurducate", a rime
lor aproximative, neglijente 
etc,

A. BODNAR : Poezia vă
dește .sensibilitate, dar și lipsă 
de experiență, naivitate. Dar, 
dintr-o singură pagină, nu pu
tem trage toate concluziile. Ce
lălalt mod de a sluji poezia, de 
care ne vorbiți, e plin de noble
țe și gîndul de a-1 adopta vă 
face cinste. Mulțumim pentru 
amabila invitație: într-o bună 
zi, sperăm să-i putem răspunde 
cu toată plăcerea.

BOGART W. : Poeziile sint 
mai slabe și mai tulburi ca 
altădată (ceva mai bine, în 
„Poem"). Dacă profesorul dv. 
a reușit să vă facă o oră atît 
de frumoasă și emoționantă, 
cum ziceți, merită, desigur, toa
te felicitările și. mai ales, me
rită cit mai multă atenție (per
manentă) din partea dv. (In sen
sul că., după cum ae vede, aveți 
ce învăța de la el și vă poate 
ajuta, între altele, să eliminați 
și numeroasele nesigurante, 
erori și lacune In materie de 
iimbă și stil, care mai există In 
manuscrisele dv.). Manualul 
școlar reprezintă. In toate ca
zurile și în toate sensurile, un 
punct de plecare; pornind de- 
aici, un elev dornic de a-ș! îm

bogăți cunoștințele și de a le 
aprofunda (și acesta trebuie să 
fie, în primul rînd, cazul unui 
aspirant la poezie, ca dv.), va 
găsi oricînd la indemînă fel de 
fel de istorii și dicționare lite
rare, studii și monografii etc., 
care să răspundă la toate în
trebările și nelămuririle.

R.M.I. : In general, lucruri 
mai slabe, inconsistente. „Ris
cul", confuză, expediată, re

editează neglijențe și impreci
zii mai vechi. Ceva mai înfi
ripată și mai semnificativă, 
„Lăstunii" (dar nu prea de
parte de reportaj).

EMMANUEL : Pare să fi 
crescut intrucîtva îndemînarea 
și siguranța expresiei. Spu
nem „pare", pentru că lectura 
noastră a fost plină de lacune, 
datorită scrisului adesea neci- 
teț. De aceea vă rugăm să re
curgeți pe viitor la o mașină de 
scris.

TRUȚA GHEORGHE : V-am 
răspuns în nr. 1. din 1 Ianua
rie a.c. (nu rezultă că ati fi ci
tit acest răspuns). „Strada la 
ora 4“ confirmă in parte zestrea 
pe care am sesizat-o în ,.A 
doua povestire". Acum, însă, 
lucrurile nu mai ajung la ace
eași tensiune, ochiul-sensibil, 
scormonitor — e solicitat mai 

mult în suprafață, de culori 
și mișcări exterioare, ca o pe
liculă documentară (cam aglo
merată, prelungită) cu un ne
inspirat decupaj și montaj. Sin
gurul eveniment din ea (acci
dentul) e tratat cu oboseală, 
„la botul calului", cu pierderea 
totală a implicațiilor dramatice 
(ca și. de altfel, a celor exte- 
rior-spectaculare, de pitoresc 
etc., urmărite pînă aici cu atita 
sensibilitate și apetit). Firește, 
proza e și o problemă de ex
periență. de acumulări. de 
muncă intensă și, in acest sens, 
indicațiile de data trecută ră- 
mîn cu totul valabile. Tineți-ne 
la curent.

BOCA MIHAI : Ceva mai 
bine, parcă (dar nu fără un 
rest de discursivitate retorică), 
In „încurcă lume", „O lumi
nare". ..Iub;rea ta".

I. CRAIOVA : Cînd nu amin
tește de Ion Plllat și de alții, 
cînd concesiile față de prozodie 
și convenționalism nu sînt prea 
flagrante și prea numeroase, 
pagina tinde să sune convingă
tor și să tăgăduiască mai mult 
(„Bunicul meu". „La hanul").

V. CROITORU : Din ultimele
plicuri, „Tu, spirit al meu", 
„Vis cu cai", „Stare de vis, de 
coșmar, de casă" (aceasta, cu 
finalul nu prea reușit). Ar tre
bui, poate supraveghiat mai 
bine fluxul grafic, care uneori 
antrenează elemente parazi
tare, repetări, reluări, mono
tonie etc. Proiectul poemului
amplu, de care ne spuneți, e 
desigur binevenit și poate fi, 
între altele. în lumina obser
vației de mai sus. un exerci
țiu și un test util.

A. DERLEA : Nu sînt nou
tăți, din păcatj. Pagini do- 
moale, modeste, fără „zvic". 
Ceva mai bine, în „Tie, prie
tene", „Singurul loc".

Geo Dumitrescu

N. R. — Manuscrisele nu se 
înapoiază.

Prin această grădină
Ridică-te și umbla 
prin această grădină 
nimeni nu se teme de Iarbă 
in miezul zilei culorile se-amestecă, 
linii cad fulgerate 
spre a alcătui 
portretul in mișcare al omului, 
și lingă securi ruginite 
pacea măslinului.
respirația suavă a unei flori 
In palmele femeii — 
timpul oprit cînd nopțile lui 
cu statura luminii, 
ridicâ-te și umbla 
poetul are grijă să-ți 
innobileze cirjele, felul ciudat 
de-a privi cerul 
pe care nu-l poți umple 
decit cu dorința, 
migrează spre osia lumii 
vertebrele timpului 
pe nisip nici un fluture rănit de aer, 
nici un ou care să nu fie de vultur 
ridicâ-te și umblă, omule 
prin această imensă grădină 
a ta

Cind părul tău mă sărută
Prin singele meu 
statuia timpului curge 
are un braț de foc. 
sini de madonă 
și ochi de luceafăr, 
mai ales noaptea aud 
foșnetul cuvintelor 
ce-i alcătuiesc soclul — 
cind trec prin dreptul mării 
mai am ceva de spus 
în această toamnă albastră 
arborii îmi fac semn să vorbesc 
în șoaptă : doarme cîte-un prunc 
în fiecare lucru, 
insule visează corăbii 
de-abia întors din flautul visului, 
plec să aduc amintirea 
unei iubiri întregi 
și luna secerată ca un spic 
îmi cade la picioare, 
nu-î ușor să-ți plutească 
o statuie prin singe, iubito 
C>nd părul tău mâ sărută, 
ochii se tulbură o clipă 
ci zăpezile gindului ard mai departe 
imperturbabile 
sub piramidele vagi ale timpului

Versuri de
Valeriu Pruteanu

Umbra zăpezii
Umbra zăpezii vei Ști-o 
cind peste arbori 
o stea prăbușită mai fumegă ; 
văi ale gindului prin
care curg 
fluvii de păsări
(frunze ale unui anotimp veșnic)

Desene de
Mi hai Ghecrghe 

nid loc de mă-»ă«t>re. nîd 
on tecul de Secare ti. 
tu trec strooo cu oorchîafi 
iubirii stern in depsidre 
de amețeală marea iți întinde 
o mina de apă 
intri intr-o Hoare. prrvești 
fiecare fibră a lutaSn.i 
n nu ți-a teamă de vinL 
din cuvinte râsterni 
imaginile F«e ale lumii 
pe og! «zi de •O'bă 
și din frog mente.
acest foc aipnj ol luoditâțH

Aripa de ceară a visului
Numele tău se pierde 
In fața fiecărei rădăcini 
nu înflorești decît o dată 
și fîntînile dorm în gîndul tău. 
niciodată singur 
atît timp cît crinii și fluturii 
vor ninge peste lume 
în preajma lor 
nici o fiară mai blîndâ ca 
lupul nu va fi.
nici o lumină nu va fi tulburată, 
a ta e neliniștea perpetuă — 
te naști și mori în fiece cuvînt 
martor anonim al respirației 
lucrurilor 
cînd nici nu se bănuie măcar 
sufletul pietrelor) ochii de un 
roz-violaceu ai cîmpiei. 
și cazi acolo unde e necesar 
să crească un izvor 
setea va fi împlinită 
niciodată singur rupînd crengile 
cerului pentru adăpost, 
niciodată mistuit de propria ta frumusețe 
ci martor al timpului 
despicînd văzduhul tăcerii 
cu aripa de ceară a visului.«

Note de toamnă
Sub ploaia de frunze 
vertebrele orașului par obosite 
lumina se prelinge ca o 
miere tîrzie pe degete 
și noaptea, 
carnea blondă a dragostei 
ca un simbur de candela, 
regatul de apa se-ntinde 
cum deschizi ușile 
tîmpla visează moi departe 
alcătuirea firească a lumii 
(qinduri tremurătoare abia) 
și Dleoapele deschid în lucruri 
universuri —
In această toamnă 
cu soare fiămînd 
și ciulini răstigniți pe șosele, 
tulbure gură, desigur 
cind liniștea-i ou de rostogolit 
printre pietre, 
Cind tălpi suave calcă 
pe cioburi de suflet 
și nesfirșit de lungă întrebarea 
fârâ cuvinte, ce-nflorește pur 
d n căderea albastră a stelelor...

O poezie 
compactă și severă

revista 
i străină i - _ t

Urmare din pag. 1

limba vorbită și elementele ei : „Iar se zbat pe 
creștete fire de iarbă i iar uităm ce să facem să 
le îmblînzim, / păianjenii în cărți cu miros veș
ted de Iarbă / și iarba încăodată ne poruncește 
să fim, / s-ar putea din aburul ei să ardă ală
turi opaițul l nechemat s-ar putea vînzătorul 
de iarbă să fi venit / pentru judecata dinții sau 
socoteala să o ceară, de ce / prea repede iarba 
încolțește pe cheile vechiului schit /" (Lament 
pentru iarbă). E vorba de o poezie compactă, 
de o notă modernă originală, menținută departe 
de orice incantație intelectualizantfi, pe terenul 
direct al vieții. Este o poezie severă, in care 
cuta existenței face volute foarte subțiri de sua
vitate feminină, ca în poezia „Cit despre acel 
fragi", în care risul și plinsul se ascund și se 
păstrează într-o rigurozitate care ne surprinde. 
Este o poezie în care simțul grav al vieții este 
cules cu un fel de asprime : „Cît despre acei fragi 
sălbatici / ni se pare că încăodată nu-i voi clinti 
/ din regnul lor neîncoronat, / acolo este veșnică 
vară I ca aburi de pîine / sticlesc staminele ar
buștilor, / cei plecați și fără greșeală / visează 
domoale tocuri / aprinse în lungile pocale, I stru
guri striviți atirnă } în buzunarele vechi / pe 
de rost, urmele vindecate / milos se umplu / 
de apă dulce, de pergamente ! zgîriate cu miros

de fum, / nici o gară pe aproape / umflat în
tuneric pe plajă, ceața cere dezlegare / legii ei 
strivite, biruitor / te întorci, dar / lanțurile co
răbiilor I nu ți se aștern în cale, ! pietrele ascu
țite mă ajung — nu pot opri / tălpile dezvelite 
de drum ; / — nici o gară aproape, i zbor lînced 
peste timpane moi / ca aerul fără sfirșit curge 
laptele / lui însuși inchinîndu-se, / hrană, desi
gur, pentru / jivinele care au născut ! hrană de 
adormit fii". Ne uimește desigur această aspri
me de viziune care nu are nimic forțat dar care 
aduce o percepere a vieții realistă și foarte sus
ținută în diapazonul ei. ca pe o notă specifică, 
respectînd plasticitatea viziunii vieții și anun- 
țind o poezie personală, distinctă. Este un ma
terial care anunță multe lucruri. Ne amintim ci. 
poezia unui Ion Gheorghe a început la fel, pu- 
nîndu-ne în fața unui veri pină Ia urmă dintre 
cele mai viguroase ale actualității. Ni se pare 
că această poezie nouă este vrednică de toată 
atenția, ea descoperind In peisajul nostru un 
mod de a simți original, care va sublinia o 
transfigurare a realității dintre cele mai fra
pante. Lucia Negoiță vine cu un mesaj care In 
adevăr ne izbește și ne pune In fața unei crea
ții ce va constitui poate in poezia noastră n 
nouă apariție in măsură să accentueze origina
litatea ei funciară ea semnal al unei naturi pre
destinate, subliniind posibilitățile liricii româ
nești.

B LTNDEPENDENCE BOUMAINE din 24 Ianuarie 
1877 se deschide cu un mesaj al președintelui Re
publicii Socialiste Român.», adresai ducătorului 
Centrului Cultural Românesc de la Universitatea 
din Louvain, profesorul Mihai] S te riad e : ..Apreciez 
In mod deosebit interesul față de cultura româ
nească manifestat în cadrul prestigioasei Universi
tăți din Louvain și consider câ programul Centru
lui condus de dumneavoastră cu un Înalt spirit de 
dăruire se însene. în chip fericit, în sensul preo
cupărilor nobile pentru mai buna cunoaștere reci
procă a popoarelor român și belgian între care se 
dezvoltă relații de prietenie șl strlnsâ con lucrare 
De asemenea, revista publică un editorial semnat 
de Mihail Sterlade, ale cărui cuvinte de încheiere 
sint următoarele : „Orice român, orldne ar fi șt 
oriunde s-ar găsi, are datona de a-și susține 
poporul din care provine, de a menține vie limba 
sa maternă, de a face cunoscută moștenirea j storci 
șl caituraM a națiunii sale Mal stni
publicate articole consacrate președintelui român, 
originii daco-romane a poporului șl a limbii române, 
precum șl poezii de Dumitru Popescu și Vas lie 
Ni col eseu, sub genericul Ctntarea României.

Privind o fotografie
a lui Brăncuși

Urmat» din pao 1

tot atît de străină de propria ei înfățișare con
crete! 5i de propriile senzații, si. totodată, tocmai 
de aceea, la fel de senzațională cum este in 
esența sa Cumințenia pămintului ?

Fără îndoială că da. și. fără îndoială că. ins
tinctul acut al oietii și al necesității perpetuării 
ei este cel ce ține cu picioarele bine lipite de sol, 
atit Cumințenia pămintului cu frumusețea ei 
controversată, cit și statuia înălțată Natașei, că
tre care, furați de perfecțiunea plăsmuirii, con
tinuăm să privim mai curind cu ochii dilatați 
ai prințului Andrei, decit cu cei înțelepți ai lui 
Tolstoi.

Fața impasibilă a femeii cioplite in piatră de 
Brăncuși ca de apele mai multor milenii, expri
mă un fel de liniște nemărginită, proprie atit 
începutului cît și sfirșitului. Liniște și nu urni-

• CE S-A NUM- 
PLAT CU ADEVĂRA
TUL HAMLET 2 ..S-a
întors în moarte", după 
rum spune Shakespeare, 
dar cum șl unde ? A- 
ceasta este d:n timp tn 
timp întrebarea care 
șj-o pun Istoricii dan^r: 
Despre Harriet tot ce se 
jue este numai din le- 
jendl Istoricul Raz o. 
denumit și Gramaficua. 
> transmis, după tra
diția oral*. la 5M OM 
de am dupâ moartea 
Ini Ham lei. eâ acesta 
ar fi trăit ta secolul VI 
sau VH țâ 1 se spunea 
„Ultimul man rece in
dependent al Jutlande". 
Anker Kirkeby. gazetar 
$i istoric amator danez.

rodo< anvntește ei nici o finiră «armat! nu c« pu
tea mirita înainte de ■ uode Ktacax u dușman.

g UNUL DIN EVENIMENTELE CELI MAI IM
PORTANTE din pertoada de dupâ război tn Polo
nia In domeniul Lneratura este pabLirarea de eă- 
tre Institutul Național Oe Edituri P.LW. ■ OPtBE- 
LOR COMPLE7TX ale marelm poet potamez etnub.â 
vreme necuaasray. Cypvtaja Nor«itL Prafeaorul 
Victor Goraullcti inițiatorul pregânrri eetor un
sprezece volume ale acestei opere, a spus despre 
Norvnd (ItK—LBSJ) : ,—tmixnâ tn mod armoaloa 
profunziinea cor. ținutul ud cu o formă de erprece 
originală. Mare novator, poetul a acul totul pen
tru ca poezia «a intelectuali șl moralistă, pe cit de 
debordantă tn semnificații, să solicite o cooperare 
conștientă a cititorului, si servească In mod avic 
contemporaneitatea, fârâ să piardă din caracterul 
el universal". Tn pofida diferențelor ți barierelor de 
limbă, poezia lui Norwid a găsit o leamâ de admi
ratori și propagatori înflăcărați printre scriitorii 
rușt', araencani, cehi, englezi, unguri, etc.

• OPEBELE LUI beethoven ocupi de decenii 
tin ioc important In programul editurilor din R.D.G. 
Astfel. Breixkppf. unșLBârte] a publicat concerte pen
tru aolqtl. «fffl’oeiM. muncă de cameră, extrase de 
pian ți alte materiale privind opera compozitoruluL 
Edition Pmen din Leipzig este tnsl editura cu cele 
mai bogata tradițu. care a întreținut contacta 
vtrlnse cu opera lui Beethoven ; a fost întemeiatâ 
în decembrie IBM de către Franz Anton Hoftanetster 
ți de Ambrosius Kuhn el. Aid au test editate ta 
urmă cu 173 de ani Simfonia nr 1. Concertul de 
pian nr. 1 ai mal multe piese de mszâcâ de earner* 
ale lui Beethoven Cu un an înaintea acestor apari- 
țH. Beeihoven smsese eelor dot editori : -Faptul 
eâ vreți să editați ooerele ta- Sehssnas Baeii este 
un hict-u care mâ burară mult. e*a taitma mea 
este întru tocul de penes m*rh arte a seesnzl pâ- 
riute al armoniei, s doresc sâ văd realizat aceri 
lucru dt mal rarlixL ** Cu prOrjul re_m de-a lta-a 
aniversări a Filet tso~tti «ODOfMflruML e<l ooe 
Prv ’i vs psbUcs o edrjSe istonco-ertneâ a operei 
hn Beeiho .ee

Intlmplărl 
cu scriitori

lință. asa cum remarca intr-un foarte frumos 
comentariu Dan Hăulicâ. intrucit, in accepția lui 
Brăncuși, cumințenia pămintului nu este urma
rea însușirii unei vinovății in fața cerului, ci 
are un sens primordial.

Fața Natașei Rostova, despre care Tolstoi ne 
înștiințează in epilogul romanului său că a dat 
viață mai multor copii, că ș-a cam îngrășat și 
a devenit cam prea casnică pentru a ne-o mai 
închipui așa cum arăta la primul bal, trebuie cd 
este la fel de impasibilă cu cea a Cumințeniei 
pămintului și că exprimă aceeași liniște de 
sfirșit și de început ca și chipul de zeitate pă- 
gînă al acesteia.

Noi avem tentația sd o pdsim vinovată fiindcă 
s-a consolat odată și Incd odaîd. dar Tolstoi, a- 
tras de instinctul ei acut pentru viață care se 
manifestă ca înțelepciune nu o pune id se umi
lească ci ii așează pe față lumina liniștii ma
terne. spre a-i învălui noua frumusețe, mai greu 
de acceptat ca atare, dar mai durabilă decit eea 
menită să provoace senzație.

Aș putea extinde paralela Brăncuși-Tolstoi |i 
la alte „personaje".

Aș putea numi complexul de la Tirqu-Jiu în
chinat eroilor din 1916 un fel de Război și pace 
al sculpturii secolului nostru, și poate că nu aș 
greși.

Dar nu asta mă preocupă acum.
Am încă in gind chipul bătrtnului Brăncuși 

făcind exerciții la inele și prin asociație cu el 
pe cel al octogenarului Tolstoi, mergind pe bi
cicletă... Două ființe în intimă corespondență 
cu forțele universului, de-o potrivă încercate de 
focul cumințeniei.

dupâ îndelung* «rodii ti cerce* ărî a stabilit eâ In
tr-adevăr mormlntu] ,_neferxrvu]□] prtof al Dane- 
saaree:" se aTâ tai ctmpia Ammd a-.n .'aiiacLda de 
Est. acolo unde, dupâ tradiție. ]-■ arătat ti Suc. 
a cărui istorie este pentru danezi exact ceea ea 
semnifică Mgs pentru islandezi, el fund * primul 
crorucar al ne ui im Ham iei : _Airled- raai era 
■vmit în L*tba daneză, ar fi căzut intr-o kptâ to
tală sl ar fi fost tacwirs'taii it la Ammel'ede eo- 
Ftl care de atunci 11 poartă nwneta Călător- On- 
rrtori să-i radă rMminniL a;^ng la o rateâturâ 
de pârului. unde la 1MB a V pus ee însemn fu
nerar cu mempoi in memoria Regel_ car»
Inlociuegte cercul de paetro ce marcase timp de se
cole acei ioc. plrA dad fermiera le-au iuat ca *â-tf 
tmpre mitiasr* grâcfcniie Legerda ha Amied a foot 
luată ea subiect atît de barrti islanden. dt ți de 
poeții danezi ai secolului XVlll dar era —ai ra- 
no^cutâ operă nspirală de figure sa aparțin de
sigur Iui Shakespeare.

■ FESTIVALUL ArnSTK DE La BBEGENZ 
ta UTT a prnsrarTLa: reprezentarea moi paese de 
Mr— r-x Neszruj tf >:evajWtae Dus se Este vorba 
de eiionenita Jarsl drsgemea tf al toiâHp**rtf csre 
va fi reluată la Burgtheater <Lr Wna. 2»rr-o moo- 
tare nouă, ta nsp ce Teaxr^I Popular dm eaptta^ 

a-^stnaeâ va programa C -■ ăi i*i lairthi bl ai fad 
Jotiam Nestror iar testr-rl (fin Vararlberg. Cri trei 
masebesari in adaptarea tai Bage- Plasartawi 
Spectacolele vor avea loc ta aer bber. pnrzre dS- 
dirCc caro erelor redu <La Bregenz.

S BELGA PEDEKSEN • psbiieat ia Copenhaga 
d carta dedera*^ «edem tal Ceime te race-arcs 
Se țna câ sutortC Veaa>tari ta ragâtai naptil s*a 
refugiat ta Dam marea tai eonmra puțtn Batante 
pen im ri_ Ptnd urmârs de amomâțUe izvsctae du 
Rer.cer-i pentru colaborare eu nrupSMfui perman. 
intnrtfinds-se In Eres as ss^a! d pâ aeniTstMrea 
cuinei sale. Ceea ce eu l-a ea' mai apoi sâ
Drofems aznbMe m&Mâaoare ka adrc«a târss rare

• ÎNTRE ni'VTTL DON Sl Bl UE SEVTMND 
DOXEȚ, In stepele din sudul Rusie:, a 2om desco
perit un cimitir al anticilor sarmaț*. verinn legen
dar: lor scjti. Se apreciară câ în locul respect v ar 
fi fost îngropată și una din conducătoarele triba
lul. In morminte s-au gâslt arme, amfore, podoabe 
de aur. o brâiară care simboliza puterea, toate 
datind din secolul rv l.e.n. Esie stabilit faptul 
câ la sarma#, despre care se știe câ ar fi trăli In 
secolul VI l.e.n. triburile erau conduse de femei. 
Descriind acest trib de amazoane războinice. He-

O SCBUIUBLL POLONEZ I EDN WANTULA, 
ner ta mir_a de îrdiâ Owatowxe. a do* doradâ. ta 
vederea anuta: literar 1877 de o reaboKtJ aet;t Lta*e. 
A terminat de rartad c* ros roe^-i -S rara «;b 
cer", pe care o va preda eifitarfi ^lask". ta rar* 
este vorba de rotai femen ta vața «oti J a bazuso- 
lui eartxmifer dsn Rjrteuk. eri de-«l eeeeâea roman 
al sân intitulat _O c-upâ ptutâ de *ra®noe*. tra- 
tlnd despre rotai armatei în r-.ața sodal-eeotnai'câ. 
va apare ta editura BOX la in. la? penu u cd-iura 
„Czy tetatk" pregătește n roman al cânii Dfia 
pnr>~ixonu este ^Strălucirea taarran-etor-.

sport

Contradicții explicabile
chipa de rugby a Franței a mai ate
nuat ceva din amărăciunea infringerii 
de la București cîștigind la Paris im
portantul meci cu Tara Galilor din 
turneul celor 5 națiuni. Francezii n-au

strălucit, iar galezii nu s-au arătat io formă, 
dar o victorie e o victorie. Exceptional a fost 
jocul nouarului și decarului Franței, respectiv 
Fourou și Romeu. care n-au jucat la București.

Am privit acest mec insă mai ales din punc
tul de vedere al obiecțiilor pe care presa fran
ceză le face jocului românilor dc ani de zile, 
obiecții Ia care n-au renunțat nici după re
centa infringere de la București. La re se reduc 
ele ? Românii preferă, zice presa franceză, un 
joc închis, nu joacă la mină. In plus, românii 
ar practica și un joc foarte tare, plîngere care 
s-a auzit din nou după falimentul XV-lui 
francez de De Giulesti. Ciudate obiecții din 
partea unor ziarist! care proslăvesc jocul echipei 
Beziers, recomandată de ei drept cel mai bun 
XV franțuzesc, XV care se caracterizează prin 
jocul Închis. Cît despre jocul în forță, care de
pășește adesea limita regulamentului, nu numai 
Beziers ci și alte chipe franceze care ne-au 
vizitat țara ne-au oferit mostre demne de me
ditație. Nu e cazul să se înțeleagă de aici că 
am fi partizanii manierelor nesportive pe tere
nul de sport. Ceea ce urmărim să subliniem este

ipocrizia bine exersată a unei prese sportive 
care se joacă de-a obiectivitatea. Nu știm ce va 
scrie presa franceză despre meciul cu Țara 
Galilor. Dar ceea ce am văzut ne arată că fran
cezii una predică și alta practică. Jocul fran
cezilor a fost închis, extrem de prudent, (adică 
așa cum proceda XV-le românesc împotriva 
Franței), dintr-un motiv evident : Franța a 
jucat la rezultat, lucru pe care ziariștii francezi 
nu l-au iertat niciodată rugbiștilor români deși 
motivul acestora din urmă era același. Cît des
pre corectitudinea sportivilor francezi nu putem 
spune decit atit : s-au purtat ca și la Bucu
rești. intre ei strălucind prin călcarea in pi
cioare a adversarilor in ambele reprize înain
tașul Palmie. Am mai reținut și „pudoarea" 
tehnicienilor francezi de transmisie TV care au 
„uitat" să mai dea reluarea unor infracțiuni nu 
tocmai onorabile. Fazele excelente de joc ale 
echipei franceze, care au fost, deși nu prea 
multe, nu trebuie să ne facă să închidem ochii 
la ceea ce e mai puțin glorios in jocul ei. Pe 
scurt, Franța a ciștigat împotriva Țării Galilor 
cu exact mijloacele pe care le-a reproșat româ
nilor după întilnirea de pe Giulești. mijloace 
în cazul meciului de pe Giulești evocate mai 
mult ca o justificare decit ca un adevăr.

Discobol

Ce are, de n-are?...
a vară, ctedurâ toridă, bulevardul pustiit de 

exitețeală. Ora cind cel mai rivntt lucru din lume 
e o haibâ de bere rece, guleratâ ca o rochia 
M*na Siuan, băută eventual cu un amic, pe lă
cuit reipectind reveni reciproce. melancolii 
estivale—

Astfel glndeau la unison poeții Tudor George 
(vis Ahoe '1 ța confratele întru barbă $1 condei 
Teodor Pică (zu Pică) In timp ce Înaintau in pași 
dc caw-buys b.azap «pra oaza cu grădină de vară 
alintat! ..Grădinița-.

Piruu deiprin.1 «n vtchl'.e filme cu căutători 
de aur, picap pe ca.ca aerului tain an din Colo
rado. dar lor nu le pău de privirile cititorilor, 
aveau un țel predi ți o dorință și mai precisă : 
g’j.erata bere ți vorba latinului „Prirnam vivere, 
deinde plulosop bari" (adică, in traducere liberă: 
tatii să bem ți apoi să vartotaV)

S-au așezat deci la umbra un ni oțetar plâpînd 
ți-au earut pe muțește Indolnd degetul mlq el 
fiecărei mii ni personale, dte patru halbe garni
site cu spumă de nori Ospătarul s-« ta tort 
radiind dc fericire (ti cunoștea) ațezînd platoul pe 
mad puntad halbele In mod egal, față-n față și 
zlmblnd profesional a rostit eu modestie :

— Poftă bună la bere, s-o beți eu plăcere I
La care. Ahoe. plictisit de vorbirea rimată, l-a 

replicat printre țigară ți colțul buzei stingi : 
eară-se vere Inceplnd sâ soarbă In tihnă li

chidul auriu ea mierea ce se vinde In piața Ma- 
tache în anele de neu cumpărate de La consu
mator.

Tocmai se credea o la orice adăpost, scutiți de 
interpelări admirative îs! nu ultim câ poeții au 
adnuratord ton ctacL In lamina orbitoare a dupfi- 
amlezii. Inaintind eu energie neasemuita tn direc- 
ca masei oe arată un ins deșirat purtind sub 
braț up dosar in care nu puteau fi decit poezii.

— Ne-am ras ! filosof rază Pic* avînd avantajul 
pciveliștiL

— O să ne radem, dacă vrei.
— Las* aita sl r*succște-te I
Pină să fac* Tudor George mișcarea sugerată.

des: ratal cu dosarul sub braț ae afla în buza
mese: r*roind ca 1* înviorare :

— •talutam. maeștri 1 Ce plice re. bîne că v-am
gâfit.

— Tn ce problemă ? S-* Interesat Pică cu voce
de f j"cțior.ar de la spațiu.

— Pit poezie. Vreau să vedeți dacă am talent 
sau nu.

A chemai ospătarul ți a mal comandat un rînd 
dupâ care a încercat să citească din voluminosul 
doaar rapsat. țnuruit șâ eu poză personală pe 
prima filă

— Nu aMa nu. citim noi 1
Si-au alipii scaunele, si-aa aruncat priviri con- 

•ultatîve ri tn cele din urmi bolborosind Intr-un’ 
ni— se opreau din cind ta cind tatreblndu-se 
reciproc :

— Ar* •
— N-ar* ' venea răsnunsul.
” arspru dosarului îl mînca din ochi încer- 

~ ~ să ghiraair* aenaul acestui dialog monosi
labic.

Urmau o oaie de foi parcurse cu viteză ului
toare pentru căldura de- afară, apoi o pauză 
km^ă. anul :

— Are ?
— N-are !
tas-i ae ridică de la mata săltat de nedumerire, 

le sos ge dosarul din mină ți-ntreabă stupefiat :
— Da ee-are. de n-are. fraților ’ Ce-are ?
— Are câ n-are. au replicat Intr-un glas cel doi. 
Apa chemat ospătarul cetind „plata pentru

test* :umea*.
— Parte* mea o plătesc țî fac și cinste.
— Na ră n-ai a zlș Ahoe cu ton dezarmant, șl 

da-« n-a- nu dsi D» sl dacă aveai...
— Da *e am d- n-am ’ a întrebat Inoportunul

rM r n+tJndj-se îndelung I* dosarul legat 
Îs. «anse fiare sl «ante «'ne «1 parafat șl șnuruit 
ți eu poză personală pe fila întll.

Mircea Mica

Majoratul olimpic
II

«te de notat faptul că dacă băieții fe
nomenali subliniază performanțe ce de
monstrează vigoarea și promptitudi
nea virilă a unor reflexe vitale, par
tea feminină va da ciștig de cauză mi

norelor în probele de grație și elasticitate, spe
cifice patinajului artistic. înotului și gimnasti
cei. insă mult mai pretimpuriu.

Mi s-a părut uluitoare și dureroasă. în 1972. la 
Miinchen, decloratia micuței sirene Shane 
Gould (Australia), ciștigâtoare, la virsta de nu
mai cincisprezece ani. a cinci medalii olimpice 
de aur : „Predau ștafeta surorii mele, Jenny, de 
nouă ani. Eu sînt prea băirină ! La Montreal, voj 
avea nouăsprezece ani !...“

încă mai zilele trecute, o altă înotătoare — 
fenomen, austraiianca Jenny Turrall, deținătoare 
a citorva recorduri mondiale, printre care cele 
de opt sute și o mie cinci sute d° metri și-a 
anunțat „retragerea" din probele competitive, la 
virsta de șaisprezece ani ! Dacă performanța ju
nioarei noastre Mihaela Peneș (la șaptesprezece 
ani I) care devine campioană olimpică La Tokio, 
în 1964, printr-o prielnică aruncare de suliță la 
60.5 m., ar putea fi pusă, oareșcum. pe seama 
îeilor, apoi nici o obiecție nu mai poate îndrep
tăți afrontul cuiva fată de Nadia Comăneci. care, 
la Montreal, a obținut de șapte ori neobișnuita 
notă maximă : zece !

Ca ți campioana Shane Gould, cea care se 
plîngea de... batrinefe (I), campioanei noastre 
Nadia îi plac mult păpușile !

Intr-un impresionant interviu, obtinut de că

tre ziaristul Ion Chirilâ de La emeritul antrenor 
dm Onești. Bela Karoly. acesta declară despre 
Nadia, prefigurind olimpiada moscovită din 
1980 : „Copila gimnastă a reușit să termine vic
torioasă. De ce n-ar fi victorioasă și adolescenta 
care a Învățat să muncească incă de Ia virsta 
copilăriei

Intr-un alt interviu, acordat corespondentului 
sportiv al agenției de presă „Novosti", gimnasta 
sovietică Nelli Kim, olimpionică, de asemeni, a 
precizat : „Fetițe de 12—13 ani execută cu ușu
rință elemente foarte complicate șî dificile, la 
care eu nu aș fi îndrăznit să mă gindesc. la 
ac?a virstă. Românca Nadia Comăneci este pro
totipul acestor copii-minune".

Pe drept cuvint. ne întrebăm ce mai poate 
adăuga virtuții sale cea mai tînără sportivă, 
distinsă cu înaltul titlu de „Erou al Muncii So
cialiste" și Medalia de Aur „Secera și Ciocanul", 
consacrată de nenumărate foruri internaționale 
drept „cea mai bună sportivă a lumii in anul 
1976" ? De bună seamă că numai o consecventă 
cu sine însăși — „Everestul a doua oară, pe un 
versant mult mai greu, pe care n-a urcat ni
meni. niciodată !“ — cotă absolută, pe care o 
preconizează iarăși acel hăruit cu nesaț antre
nor al ei !

Pe atunci, examenul „de maturitate" al Nadiei, 
în cadrul școlii va fi cel obișnuit, al fiecărui 
tînăr.

Ea va fi Insă Împovărată. încă de pe acum, cu 
gloriosul „majorat olimpic" !

Tudor George
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evocări 1907
• Datoria „claselor dirigente"

n Divanurile ad-hoc ale Moldovei și 
Munteniei s-au intilnit pentru prima 
dată față în față proprietarii și țăranii; 
se mai întîlniseră el și altădată, nici 
vorbă, dar nu ca acum — pentru a 

hotărî împreună soarta țări, de la egal la egal; 
și nu că boierii n-ar fi știut și singuri ce e de 
făcut, dar trebuia să se dovedească Europei că 
întreaga națiune e pentru Unire; ca pe orice 
alt cîmp de luptă, generalii n-ar fi fost de-ajuns 
pentru a duce bătălia.

Nu întimplător, primul lucru pe care l-au 
făcut țăranii a fost să aducă vorba de pămint 
dar, pentru a se lăsa convinsă, Europa trebuia 
să aibă în față un popor unit in cuget și sim
țire, iară nu cîțiva oameni in discordie... S-a 
promis țăranilor atunci, In mod solemn, că pro
blema are să fie rezolvată în viitor; neînțelege
rile dinlăuntru puteau să mai aștepte cîțiva ani, 
pînă cînd țara avea să fie țară — să aibă mai 
întii acel viitor și abia 'după aceea să se vadă 
cum va fi el folosit.

După 1864 s-a încercat să se aducă în Parla
ment și cîțiva reprezentanți ai țăranilor: li s-au 
cumpărat haine noi și căciuli mai de doamne- 
ajută, s-au ținut discursuri despre nație ți 
popor... După primele efuziuni, entuziasmul s-a 
stins însă : sătenii de carnaval, lmbrăcați in cos
tume populare, au adus din nou vorba de pă- 
mînt și au ținut-o una și bună, fără să înțeleagă 
că țara are și „interese mai înalte“. Așa se face 
că la următoarea Cameră greșeala n-a mai fost 
repetată, iar țăranii, ori de cite ori au avut de 
spus cîte ceva, au trebuit să se răscoale.

La 1889, după anul mișcărilor țărănești, 
P.P. Carp a luat cuvîntul La Cameră:

— „Cum că nu toate visurile socialiștilor pot fî 
realizate, aceasta n-am nevoie s-o mai spun. 
Dar nu aș vrea ca partea legitimă a revendică
rilor lor să fie ciștigate in luptă cu noi, ci Îm
preună cu noi, ca o operă pacinică a Înțelep
ciunii tuturor... Cea mai mare mișcare socială 
venită de jos a fost a creștinismului, mișcare 
care anunța stîrpirea împilatorilor. Ei bine, cînd 
această mișcare a isbutit, în favoarea cui au fost 
escamotate principiile ei ? In favoarea guver
nanților, iară nu în favoarea poporului de jos... 
De-aceia, domnilor, eu cred că clasele dirigente 
au datoria de-a lua în mina lor rezolvarea ches
tiunilor sociale../4.

Așadar o invitație adresată tuturor de a 
hotărî asupra problemelor sociale 7 Nicidecum ! 
Doar îndemnul de a lua cu și mal multă ho
tărî re în mînă rezolvarea acelor chestiuni, care 
în orice caz nu trebuiau să se rezolve singure... 
Și, fiind vorba de interesul altora, cine alții decît 
niște avocați ar fi putut să-1 apere mai bine ? 
De aceea, nu întimplător, majoritatea depute- 
ților din parlament erau avocați. Din păcate, la 
1907 principiile erau încă escamotate...

9 0 lege fără precedent

I
a sfirșitul lui februarie Parlamentul 
dezbatea proiectul de lege in legătură 
cu corpul de avocați; de ce era nevoie 
ca interesele avocaților chiar, să fie 
apărate de o lege ? Era problema in 

cauză atît de arzătoare incit să merite discuții 
îndelungate și contradictorii, ședințe la rind ? 
Domnul deputat G. Bădescu se ridică nemulțu
mit.

— „Onorată Cameră, zise el, mi se pare cl 
privilegiul pentru onorariile advocaților este un 
drept prea excesiv, prea mare... Nu văd pentru 
ce onorariile advocaților s*  fie garantate de 
lege, pe cînd sint alte profesiuni, mult mai 
interesante decît ad vocații, care n-au onora
riile lor garantate**.

Se auziră ci te va aplauze sporadice — ale eelflf 
„de alte profesiuni-, probabil

— ..De altminteri, continuă G. Bădescu. in 
practică advocații pot lua măsurile necesare ca 
onorariile lor să nu fie in pericol. Mi se pare 
că această lege a fost făcută de advocați pentru 
advocați și prin care advocații își constituie 
drepturi excesive și inutile...-.

Domnul Tanoviceanu, profesor la Facultatea 
de drept, părea atins in orgoliul său de om al 
legilor; ce suferință trebuie să fie să vezi niște 
bieți neștiutori amestecîndu-se in chestiuni pe 
care nu au căderea să le judece !

— „Domnilor, apuse el, vă rog să nu vă mirați 
de faptul că legea corpului de advocați se dis
cută de atîta timp, mai ales cînd e vorba da 
onorariile advocaților. Fiindcă sintem mulți 
advocați la Cameră, aceasta ar fi cauza pentru 
care discuțiunile asupra acestei legi durează 
atit ?-

Era desigur o întrebare retorică șt după ea ar 
fi putut să urmeze o lovitură hotărîtoare, dar 
citeva voci din sală, din acel anonimat care fe
rește de primejdii, răspunseră totuși:

de la răscoală
£ .

la revoluție
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— „Da, fiindcă aîntem mulți advocați !“.
Lui I. Tanoviceanu aproape că nu-i venea să 

creadă: juriștii înșiși recunoșteau deschis că au 
in vedere doar interese personale 7 Apoi acesta 
a cinism în toată regula !

— „Eu nu sînt de părerea domniilor voastre I 
lise deputatul de parcă ar fi dezbrăcat o haină 
care nu-i era pe plac. De ordinar, cînd legile 
ae fac într-o țară, cei care le fac se conduc 
după legile care s-au făcut In alte țări. Relativ 
la punctul pe care 11 discutăm astăzi, nu avem 
nici un precedent în legislația străină... Legisla
ția străină nu admite acțiunea pentru onorariu 
și Înțelegeți că e foarte greu a face o lege fără 
precedent...-.

Ca bun cunoscător al istoriei legislației, dom
nul Tanoviceanu putea că fie mindru de felul 
In care preaentaae lucrurile: ia locul unor ®m- 
ehme interese. iat*.  o situație înălțătoare pen
tru un Parlament inc*  tinăr, care a devenit 
Insă atit de scrupulos Incit tace legi chiar și 
acola unde pațium cu tradiția laa*  lucrurile ta 
voia IntîmplAriL

• Discursuri, discursuri^.

A n ședința din 28 februarie. Înainta da

1
 începerea dezbaterilor la ordinea zilei.
I.I.C. Brătianu ceru cuvintul. In sal*  
atmosfera era aprinsă date fiind veș
tile care veneau din Moldova, din Junii 

Botoșanilor. Mișcările țărănești de acolo nu pu
teau fi trecute cu vederea, mai ales de liberali, 
căci ar fi fost o greșală să scape prilejul de a 
atrage încă o dată atenția asupra slăbiciunilor 
guvernului conservator...

— „Domnule președinte, zise I. I. C. Brătianu, 
am onoarea a interpela pe domnul prim-ministru 
dacă nu crede că trebuie să ia cele mai grab
nice măsuri pentru a pune capăt cit mai repede 

Octav Blnclll 1 „înmor- 
m In tarea 1M7“ (stingă iui) 

„Adevăratul Jubileu*  — 
desen apărut tn ziarul „A- 
devărul" din 11 mal 1907 
(dreapta) • Pagină de titlu 
■ ziarului „Opinia" din 11 
martie 1907.

abuzurilor marilor trusturi arendășeștl cari au 
provocat Începutul de nemulțumire din districtul 
Botoșani, pentru ca nu cumva Intr-altfel pro
testările legitime contra speculatorilor muncei 
țărănești să nu se întindă și să nu degenereze 
in mișcări cu caracter primejdios-.

Președintele C. Cantacuzino-Pașcanu rosti for
mula sacramentală: „Se va comunica domnului 
prim-ministru-, așa că era de așteptat un răs
puns din partea guvernului, cît de curlnd. Pînă 
una-al ta, adunarea reluă discuția asupra onora
riului avocaților: 6,10 uu 15% din auma tn 
litigiu ?

Primul ministru G. Gr. Cantacuzino își anun
țase prezența la Cameră pentru 3 martie. Pinâ 
atunci LLC. Brătianu putea să-și dezvolte inter
pelarea, iar guvernul avea timp să formuleze 
un răspuns... De altfel primul ministru nu tre
buia să se gindeasc*  prea mult pentru a hotărî 
ce poziție să adopte; in ultimele zile, concen- 
trind armată in citeva puncte ale Moldovei, gu
vernul își arătase limpede atitudinea.

Mai mulți deputați, proprietari din nordul 
Moldovei primiseră telegrame Îngrijorătoare de 
pe moșiile lor și «piritele se agitau îndeajuns 
pentru a presupune c*  ședința nu va fi una 
oarecare. Însuși Take Ionescu părea a fi venit 
pregătit să ia cuvîntuL După citeva saluturi 
amabile și stringeri de mină in dreapta și 
In stingă, se duse Ia locul său: niciodată nu 
mergea direct in banca rezervată, nu umbla 
solitar ca acele păsări de pradă de care se fe
resc toți; era și astăzi îmbrăcat elegant, îngri
jit, fără s*  cadă în minuțiile de toaletă ale 
unui excentric, ținuta lui era aceea a unui 
gentleman și nu a unul dandy cosmopolit, dar 
erau totuși amănunte care dovedeau e*  va vorbi 
— printre care și acela că iși răsfoia notițele 
din mapa tui de avocat. întrebarea era însă, 
despre ce va vorbi ? Să fi primit din partea 
guvernului o sarcină specială ?„ Deocamdată 
schimbă citeva vorbe cu vecinul, banalități de 
bunășeam*,  apoi iși incruciea miinile și ascult*  
cu atenție.

I se dădu cuvintul lui LLC. Brătianu.

—- „O mină de oameni, apuse el, străini de in
teresele mari ale dezvoltării noastre economice 
și sociale, s-au făcut stăptni, prin arendare, pe 
întinderi tot mai mari din suprafața cultivabilă 
a țării. O singură familie asociată posedă, astfel, 
o întindere superioară multora din districtele 
țării. Sute de mii de hectare șl sute de mii de 
țărani stau sub dominația monopolistică a 
cltorva indivizi, care n-^au nici o grijă de «ta
rea in care vor rămîne localitățile ce le stăpî- 
nesc după sfirșitul contractelor lor, servindu-se 
de influențe pentru a nesocoti cela mai elemen
tare noțiuni de dreptate...-.

Să se ia măsuri, propunea deputatul, și încă 
Imediat. „Intr-altfel, mai zise vag amenințător, 
alimentată de starea nemulțumitoare a majori
tății țărănimii, aceste protestațiunii degenerînd 
și lntinzindu-se, ar putea lua un caracter mai 
grav și primejdios-.

Nu era pentru prima dată rind liberalii atră
geau atenția asupra pericolului pe care îl repre
zentau trusturile arendășești, deși ele se înfi
ripaseră în timpul ultimului guvern liberal; 
acum insă, protestind, nu mai aveau aerul că-și 
apără cauza lor, de vreme ce țăranii înșiși erau 
nemulțumiți. Dar conservatorii chiar, erau îm
potriva trusturilor; proprietar fiind, nu puteai 
să vezi cu ochi buni intinzîndu-se o asemenea 
putere economică; era o concurență deloc negli
jabilă și, se punea întrebarea, cît sâ va mal 
putea rezista în fața ei ?

Deși era riadul primului ministru să Vor
bească, citeva priviri se îndreptaseră spre Take 
Ionescu; acesta răminea insă la locul său, fără 
•ă-și arate în vreun fel părerea. In sfîrșit 
G. Gr. Cantacuzino se ridică și adunarea le tul
bură o clipă, apoi se făcu liniște adâncă.

— „Domnilor, oftă el, de multă vreme chestiu
nea trusturilor arendășești a făcut obiectul unotf 
discuții in guvern... Din păcate sînt multe di
ficultăți în găsirea soluțiilor căci, înlăturindu-sa 
pentru viitor pericolul trusturilor arendășești^ 
trebuie să se țină seamă și de drepturile cîști- 
gate in mod legal de acestea...-.

Nu se putea să nu simți că In fața adunării 

m află un om cu mari răspunderi — un om 
care, judecind situația, nu ia în seamă atît pă
rerile personale, cît are in vedere păstrarea le
galității... Domeniile arendate se Întindeau pa 
zi ce trece ? Ajunseseră aă fie adevărate țări in 
țară ? Nu era în afara legii. Arendașii devastau 
în egală măsură localitățile, pămîntul și moralul 
țăranilor 7 Legea nu avea nimic împotrivă... Să
tenii aveau și el prevăzute drepturi, dar nu 
știau să și le apere și nu aveau puterea Bă o 
facă... Cine era vinovat ? Era știut lucru că 
partea de lege favorabilă țăranului era trecută 
cu vederea, în timp ce aceea îndreptată împo
triva lui era aplicată amarnic... Singurul lucru 
nelegal răminea așadar revolta I

în cuvintele primului ministru se simțea gus
tul de cenușă pe care îl au toți cei înșelați în 
așteptările lor; și cum fiă nu fie așa, cînd vezi 
că o muncă fără preget e răsplătită cu tulburări și 
răzmerițe ? Domnia sa avea destulă demnitate 
ca să nu se plîngă de ingratitudinea soartei, dar 
arăta ca unul care și-a întors ochii de la cela 
lumești spre un tărim mai înalt, al suferinței.

— „Este bine, spuse în încheierea discursului, 
să așteptăm timpuri mai liniștite spre a vedea 
cum vom rezolvi chestiunea trusturilor. Iar 
acum, cînd focul poate lua proporțiuni îngri
jorătoare pentru Interesele țării, prima datorie 
a unui guvern conștient de misiunea la este, 
înainte de toate, a menține ordinea publică a- 
menințată și a împiedica desfășurarea pasiuni
lor nesănătoase și a poftelor neînfrinate-.

Ce însemna deci conform legii pasiune nesă
nătoasă și poftă neînfrinată 7 Era vorba desigur 
de pretențiile țăranilor care cereau învoieli mai 
ușoare și strigau că n-au ce mînca... Poftele 
arendașilor erau legale, sănătoase și foarte 
bine ținute în frîu.

• Domnilor, istoria ne privește

locuțiunea fu întlmpinată cu aplauze 
prelungite. Guvernul ae pronunțase cit 
se poate de limpede și, dacă mai exis
taseră îndoieli, acum ele erau spul
berate.- Entuziasmat, D. C. Ioanid 

ceru cuvîntul.
— „Domnilor, declară el gîtutt de emoție, 

discursul domnului prim-ministru a avut un 
efect liniștitor asupra chestiunii țărănești, prin 
declarația că, față de cel ce tulbură ordinea, gu
vernul își va face datoria**.

Sigur că doar o clipă de entuziasm îl putea 
ameți pinâ într-atît pe domnul deputat Ioanid, 
incit să-și închipuie că chestiunea țărănească 
fi-a și liniștit. De fapt, una era situația în țară, 
și alta ușurarea pe care domnia sa o simțea în 
clipele acelea. Cuprins de înflăcărare, ceru 
chiar ca discursul să fie afișat în toate Bete ie 
și comunele țării...

Take Ionescu tăcea în continuare, și cei care 
bănuiseră că-1 vor auzi vorbind începuseră aă 
creadă că 8-au înșelat. Se trecuse la discutarea 
proiectului de lege în legătură cu corpul de 
avocați, dar spusele primului ministru se co
mentau încă, în surdină, și nimeni nu mai era 
atent la desfășurarea ședinței. Pe neașteptate, 
ministrul de finanțe se ridică de la locul aău.

— „Chestiunea privilegiilor pentru plata ono
rariilor, zise el, a dat loc la multe discuțiunl 
și voturi grele, incit aș propune onoratei ma
jorități ca, lucrul cel mai înțelept, să s« re
nunțe cu totul la aceste privilegii**.

In prima clipă, deputaților li se păru câ nu au 
auzit bine... Cum adică î Chiar un avocat, Take 
Ionescu însuși, să se dezică de tagma din oara 
face parte ? Ieri-alaltăieri domnul Bădescu a 
încercat să se opună, dar nici nu a fost luat în 
seamă..., Atita doar că acum. Take Ionescu nu 
arunca cuvinte grela d dimpotrivă, avea un 
Simbet înțelegător.

— „Să votăm legea firi această chestiune, mal 
■puse. E o chestiune care, ați văzut, oricum 
cercam a o organiza, era greu...-.

Ce se ascundea în spatele acestui zlmbet ? 
încetul cu încetul deputății Începură să înțe
leagă. S-au auzit aplauze, citeva, apoi întreg 
Parlamentul se zgudui sub ropotele de aplauze. 
Nu era puțin lucru să ți se ceară, în cuvinte 
atît de simple, un sacrificiu. Și se dovedea încă 
o dată că nu e totul eă vorbești șl aă ai drep
tate ; mal e nevoie, pe deasupra, să vorbești 
la momentul potrivit... Oricum, plăcerea de a 
vota o lege fără precedent răminea, și în ace
lași timp interesele personale erau sacrificate, 
în mod public, unor scopuri mai înalte, ale 
țării. Nodul gordian fusese tăiat cu o singură 
lovitură, fără prea mari osteneli retorice. Take 
Ionescu nu a spus-o, dar toți au înțeles-o: 
„Domnilor, istoria a început să ne privească, 
■ă ne judece Și ce poate fi mai înduioșător 
decit să te simți judecat de istorie chiar in clipa 
In care faci un mare sacrificiu 7

Nicolae Mateescu
Va urma

EVOCĂRI: 1877
1912... După 35 de ani de Ia declararea Războ

iului pentru Independență, în vitrinele librăriilor 
cărțile cu relatări ale luptelor, unele la a patra șî 
la a cincea ediție, aveau coperțile îngălbenite. Se 
scursese de la memorabilul eveniment un sfert de 
secol și încă un deceniu. Multe din răni avuseseră 
timp să se cicatrizeze. O nouă generație se ridicase 
șl prinsese a-șl face loc în viață... Și lată că în
treg cortegiul de emoții al trecutului și gloriosului 
Război e retrăit cu aceeași acuitate șl profunzime. 
Cinematografele din Bucureștii vremii, ș! nu numai 
din București, prezentau publicului filmul artistic 
în „5 acte și 22 de tablouri", „Războiul pentru in
dependență", în unele versiuni purtînd și titlul „In
dependența României-. Ne grăbim să adăugăm : 
unul din primele filme artistice românești șî primul 
ce ni s-a păstrat.

La 65 de ani de la premiera șî la 1(10 de la eve
nimentele din care s-a inspirat, filmul „Războiul 
pentru Independență" ni se relevă ca un moment 
cu adinei rezonanțe pentru arta șl cinematografia 
noastră națională.

Pînă la acea dată publicul putuse vedea pe pinza 
cinematografelor unele imagini documentare luate 
cu diferite prilejuri de operatori români și străini 
din actualitatea românească ; doar cu un an ln 
urmă cîteva încercări ln filmul de ficțiune trezi
seră oarecari speranțe. După care urmează ..Răz
boiul pentru Independență", dînd publicului senti
mentul câ o artă nouă, alături de aceea desfă
șurată pe scenele teatrelor, ba avînd o șt mai pu
ternică fascinație, se născuse. Șl. ce era încă și 
mai importanți aceasta nouâ Aitâ avea de la în
ceput un veșmlnt și un suflei național. Citim a- 
ceasta în aproape toate cronicile Inserate ln pu
blicațiile timpului. „Reconstituirea cinematografică 
a războiului independenței române exercită o atit 
de puternică impresie asupra noastră, tocmai gra
ție faptului că nu a fost tratată sub forma unei 
drame banale, ci sub aceea grandioasă a Învierii 
unor pagini de istorie... Niduna din Întreprinderile 
mercantile de cinematograf nu a realizat o ase
menea operă, căci lipsea șl preocuparea morală șl 
partea materială" („Adevărul", 3 septembrie 1912") ; 
„Trebuie să fim recunoscători celor care ne-au fă
cut să gustăm această artă genuină românească, 
în forma reprezentațiilor de cinematograf" („Re
vărsat de zori" — Lugoj, august 1912).

Datorită rîvnei din ultimii ani a cercetătorilor cu
noaștem astăzi suficiente date asupra primului film 
artistic românesc notabil.

Regia filmului a fost asigurată de tînflrul Grlgore 
Brezeanu, inițial regizor la Teatrul Național, fiul 
marelui actor al naționalului de atunci. Ion Bre
zeanu. Un împătimit al cinematografului, cum am

----------------------------------------------------------------------------------------

La începutnl filmului artistie românesc:

Filmul „Războiul pentru independență"
spune astfizL Grlgore Brezeanu nu «e rezumă 
numai la regie : e un pionier șl un animator ln 
sensul larg al cuvlntului, îngrljindu-se de amena
jarea unor săli de cinematograf, de importarea 
aparatelor de proiecție adecvate, de Înființarea de 
societăți de producție pentru filme educative.„ Dar 
mai ales Grigore Brezeanu se dovedește un neîn
trecut organizator în producerea unui film de o a- 
semenea amploare cum e ..Războiul pentru Inde
pendență-, presupunlnd angajarea de fonduri con
siderabile, aparatură tehnic*,  specializat*  și rar*,  
atragerea unul mare număr de artiști și a unei fi
gurații de-a-dreptul de necrezut (peste M OM da 
oameni ca trebuiau tntr-un anume fel lmbrăcați șl 
dirijați în timpul filmărilor î). Izbutește s*-și  apro
pie ln această Întreprindere de mare anvergură for
țele artistice cele mai reprezentative ale timpului, 
precum șl sprijinul autorităților.

Se constituie în acest scop o asociație de artiști 
ai Teatrului Național, din care fac parte Constan
tin Nottara, Aristide Demetriad, Ion Brezeanu, Pe
tre Li ci o, Vasile Toneanu, Nicolae Sorcanu șl. fi
rește, Grigore Brezeanu. I atras printre principalii 
producători al filmului directorul Teatrului Liric, 
Leon Papesm, care avea să avanseze șl o bună 
parte din costurile de producție (Investiția anun
țată ln presă variază între SM Ml șl 4MIM lei). 
Imaginea li ■ Încredințată operatorului francei 
Daineaa, „chemat în țară împreună cu aparatul 
său" asistat de doi tineri români, Nicolae Barbe- 
lian și Gheorghe Ionescu.

Primul tur de manivelă e dat Ia începutul lunii 
martie 1111. Interioarele sînt filmate în București, 
pe un platou improvizat în curtea Teatrului Liric 
din piața cu nume simbolic Valter Mărăctneanu, 
Scenele exterioare, preponderente, sînt turnate 
cele mai multe în chiar locurile tn care s-au des
fășurat evenimentele • Brăila, Mădn, Turnu-Seve- 
rin, București... Surse documentare semnalează în 
această perioadă un adevărat „platou de filmare" 
la Ciurel șl între Băneasa șl Otopenl. Operațiile de 
developa], montaj șl copiere s-au executat la Paris,

INDEPENDENTA 
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în laboratoarele Casei Pathfc— Freres. Ele erau 
terminate. Inclusiv copiile de tiraj, la mijlocul lu
nii iulie 1912. Premiera pentru public are loc la 1 
septembrie 1912, la Teatrul-Cinema „Bulevard-Pa- 
lace" din București, fiind reluat apoi la toate să
lile de cinematograf existente. Filmul a fost dease- 
menea prezentat, la scurt timp, în principalele 
orașe din Vechiul Regat, din Transilvania șl Ba
nat. Există referințe cu privire la prezentarea fil
mului la Budapesta (de către casa de filme 
„Apollo"), Viena (prin intermediul firmei „Llfka— 
Blrskop"), Petersburg și Paris (prin prestigioasa 
firmă „Pathă").

Si consemnăm prezența tn numeroasa distribu
ție a actorilor : Aristide Demetriad, Constantin 
Nouara. Aurel Athanasescu, Ion Nlculescu, Ion 
Brezeanu, Vasile Toneanu, Nicolae Soreanu, Aurel 
Barbelian, Gheorghe Ciprian, Jenl Metaxa-Doro, 
Constanța Demetriade, Aristizza Hnmanescu, Maria 
Ciucurescu, Agepsina Macri, Ecaterina Zironiceanu, 
Olimpia BLrsan, Sonia Cluceru, Maria Glurgea, Ma
ria Filotti, Elvira Popescu ș.a.

Filmul se bucură de un mari succes de public și 
de presă.

Un capitol neelucidat ln întregime pînă acum din 
Istoricul filmului „Războiul pentru independență- 
era scenariul. Din notițele apărute în presa vremii 
•e cunoștea c*  între autori se numărau, pe lingă 
neobositul șl mereu prezentul Grigore Brezeanu, 
actorii Petre Litiu, Aristide Demetriad și însuși 
marele Constantin Ne tiara. „Filmografia adnotată 
lirz—1M7-. întocmită sub egida Arhivei Naționale 
de Filme, H consider*  pierdut, menționînd o sin
gur*  pagină din acesta reprodusă ln facsimil la 
ziarul „Cuvîntul" din 25 decembrie 1933.

O descoperire recentă făcută de noi Ia Biblio
teca Academiei ne pune. însfîrșlt, In fața subiec
tului filmului, șapte pagini de text tipărite, cu 
subtitluri șl vignete, exclusiv coperta, purtlnd ln 
josul său mențiunea : „București, Minerva, Insti
tut de artă grafică și editură, b-dul Academiei, 3 — 
str. Edgar Quinet, 4, 1912". Micul opuscul se află 
înregistrat la B.A.R.S.R. sub nr. 33 895. în cela 
cincisprezece capitole — unele împărțite la rlndu-le 
în cite două, trei subcapitole — la care se adaugă 
șl un epilog, e rezumată întreaga acțiune a filmu
lui. Este păstrat și în narațiune firul faptelor is
torice, cu surprinzătoare, suverană Indiferență pen
tru gradație șl pentru celelalte efecte artistice. Pu
ținele elemente artistice (mal exact, literale) sînt 
împrumutate din „Peneș Curcanul" a lui Vasile 
Alecsandrl.

Sintem îndreptățiți să credem că acesta este tex
tul care a stat la baza elaborării filmului, de un 
scenariu literar mal desvoltat șl de un decupaj re

gizoral în sensul curent al euvîntulul neputînd fi 
vorba. în sprijinul Ipotezei noastre stă mărturie 
însuși filmul. El respectă întocmai, în desfășurarea 
Ea, capitolele șl subcapitolele din opusculul mal 
bus amintit, imaginea filmicfi nefăcînd altceva decît 
să ilustreze, să umple și să „vivaclzeze" cadrul di
nainte fixat. Este evidentă lipsa unor detalii „lite
rare" care să poarte marca originalității creatoare, 
ca și cea a indicațiilor regizorale pe fiecare ca
dru. De altfel, cum ar fi putut fuziona într-o con
cepție unitară, originală, viziunile unor personali
tăți atît de diferite ca Aristide Demetriad, C.I. No- 
ttara, Petre Liciu, Grigore Brezeanu ? E clar, aceste 
nume, poate în afară de ultimul, au doar o funcție 
reprezentativă. Astfel se explică și de ce mari ac
tori al timpului, Ion Brezeanu, Aristizza Boma- 
nescu șl multi alții, au acceptat să apară ln roluri 
episodice și chiar ca simpli figuranți. De asemenea, 
existînd indicațiile tehnice obișnuite într-un sce
nariu ln amănunt elaborat, actorii n-ar fl jucat 
„fiecare în legea Iul", ca pe scenă, cu fața la apa
rat.

Imperfecțiunile de amănunt se topeau însă în vă
paia trăirilor colective, miile, zecile de mil de în- 
terprețl jucînd „dincolo de ficțiune", cu sentimen
tul că participă și creează o epopee eroică națio
nală unică. „Trecerea Dunării" a cerut o deplasare 
tocmai Ia Măcin, iar luptele de la „Munții Verzi- 
au fost filmate în regiunea Severinulul, cu parti
ciparea întregii divizii de acolo. Ofițerii activi erau 
consultați șl adesea actori, iar casa în care se îm- 
brăcau și se machlau protagoniștii era un adevă
rat comandament de război pe care fîlfîia drapelul 
național 1

Subiectul, „story"-u! acestui film aparține în egală 
măsură tuturor, de la primul Interpret pînă la ul
timul figurant, fiind o proiecție aproape palpabilă 
a conștiințelor. Și aceasta — paradoxal — departe 
de a fi o lacună, dă un plug de gravitate șl de dra
matism narațiunii, fâcînd să se asemene, prin in
tensitatea trăirilor, mai cu seamă în scenele de 
masă, cu Misterele evului mediu la care, după 
cum se știe, participa întreaga colectivitate a unei 
așezări sau a unui mare oraș.

Să nu uităm, așadar, că la începuturile filmului 
nostru artistic se află o pagină de foc a Istoriei 
naționale șl că ea a fost transfigurată în Imagini 
de un patetism pilduitor.

Florian Avramescu 
P. Popescu-Gogan
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