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IM AI, de luptă,
de sărbătoare

1 Mai. O zi care nu mai este de mult doar ziua de În
ceput a celei mai fecunde luni de primăvară, cind pă- 
mîntul se împodobește cu roadele sale In deplina armo
nie a culorilor și luminLlor piinii viitoare. O zi simbo
lică, prima pagină scrisă in memoria de granit a lumii 
cu literele muncii și ale jertfei de cei care, prin lupta lor 
necurmată împotriva silniciei ți împilării, a oricărei asu
priri a omului de către om, au creat adevărata istorie 
a lumii de astăzi. Ziua de 1 Mai sărbătorește astfel do hin
di rea conștiinței de sine a celor care, solidari prin idea
luri și înalte aspirații de progres și bunăstare, au «chim- 
bat înfățișarea veche a lumii, înfrumusețind-o.

Lupta îndelungată a proletariatului, purtătorul idealuri
lor revoluționare ale maselor populare, exponentul aspi
rațiilor vitale ale întregului popor muncitor spre dezvol
tarea patriei pe calea progresului, spre o viață liberă si 
demnă a avut in ziua de 1 Mai unul dintre reperele sale 
cele mai importante de sărbătorire a victoriilor prezente 
și viitoare, de subliniere apăsată a justeții cauzei sale 
de neînfrint. Nici o istorie a niciunei țări nu poate fî 
scrisă în afara acestei zile care prin semnificațiile ei con
stituie una din pietrele de- hotar care despart cele două 
lumi, lumea capitalului de lumea muncii, lumea exploa
tării și a sclaviei de lumea frăției și libertății, lumea tre
cutului de lumea viitorului socialist al omenirii. Intre 
atîtca și atitea serbări de încoronare, onomastici regale, 
baluri și soarele primele zile de 1 Mai in care oamenii 
muncii s-au sărbătorit pe ei înșiși, lipsite de fastul pre
țios ți lliciul artificial al acestor zile de „evenimente 
mondene", au apărut cu atit mai mult, in simplitatea lor 
aspră și austeră, ca adevăratele evenimente ce preflgu- 
reau uriașele transformări sociale de mai tirzm. O mină 
de trîntori bogați, care acaparaseră toată bogăția socială 
adunlnd munți de aur păziți de guverne și armate slu
garnice, au aflat lntr-o primă zi de mai că milioanele 
de oameni ai muncii siliți să le cerșească zilnic o bucată 
din plinea ai căror făuritori adevărați ei erau, le-au de
clarat un război neînduplecat, unindu-se pentru a-și apă
ra dreptul lor fireșc, chiar și cu teribilul preț al sîn- 
gelui; la o viață mai bună și la adevărata libertate. Odată 
cu primul 1 Mai muncitoresc se afirma cu putere visul 
unei noi lumi, o lume în care să nu mai fie bogați și 
săraci, iar roadele muncii să revină celor ce muncesc, 
adevăraților stăpinl al lor’ Sau, cum scria C. Dobrogeanu- 
Gherea in 1907 : „Acolo unde strigătul'strident al sirenei 
cheamă mulțimea muncitoare la muncă, acolo unde ma
sele muncitoare în .mine răscolesc măruntaiele pământu
lui, unde ciocane uriașe spulberă blocuri de otel, unde 
pădurea de coșuri înălțată Spre cer anunță izbînda și Vic
toria muncii omenești asupra naturii..., acolo unde fierbe 
și spumegă lupta uriașă dintre muncă și capital, din care 
trebuie să nască o lume nouă..., acolo naște viitorul1".

Cuvinte profetice, justificate deplin de întreaga mișcare 
revoluționară din țara noastră aflată Iptr-o strinsă legă
tură cu mișcarea revoluționară internațională carp au 
creat premizele răsturnării regimului hurghezo-moșierecc 
și a făuririi societății noi, socialiste în România. Lupta 
nu a fost ușoară. împotriva clasei muncitoare din Româ
nia, exponent a aspirațiilor întregului popor muncitor și 
a partidului comunist român, forța sa conducătoare, ridî- 
cîndu-se cele mai absurde și retrograde forțe ale clase’or 
conducătoare. Manifestațiile de 1 Mai. la început pașnice 
și cKprimînd doar voința oamenilor muncii de recunoaș
tere obiectivă a dreptului lor de participare la viața poli
tică a țării, au căpătat noi trăsături, revoluționare, de re
vendicare â priorității oamenilor muncii lntr-o «ocietate 
care, prin natura sa. îi ignora voit si nedrept, lncen’nd 
eu partidul clasei muncitoare, creat în 1893. și cu'mm’nd 
în 1921 cu transformarea sa în Partidul Comunist Rorr^n. 
mișcarea muncitorească a făcut pași importanți pe lin1» 
Întăririi organizațiilor politice și profesionale, clarificării 
ideologice și programatice, precizării unor puncte de ve
dere proprii față de evoluția economică, socială și poli
tică a tării, intensificării legăturilor cu mișcarea munci
torească internațională. Ziua de 1 Mai, prin numărul tot 
mai mare al demonstranților și prin țelurile acestora, a 
devenit astfel, între cele două războaie mondiale, o ti ie 
luptă solidară a tuturor oamenilor muncii împotriva celor 
care, indiferent unde se aflau, îi exploatau fără milă și 
rușine, culminînd în România cu marea manifestație an
tifascistă de la 1 Mai 1939, — în organizarea căreia* un 
rol de frunte a revenit tînărului comunist Nicolae 
Ceaușescu — cind mii și mii de muncitori au cerut în- 
tr-un singur glas zdrobirea celui mai crunt și singeros

dușman, apărut din tenebrele întunecate ale unei reac- 
țium criminale, ce avea să facă atita și atita râu între
gii omeniri.

,.Eroica luptă dusă in acei ani. sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de partidul comunist în fruntea elaael 
muncitoare și a unor largi forțe progresiste, sub steagul 
democrației și independenței țării, atitudinea lucidă a 
unor grupări politice ale claselor dominante au stăvilit 
pentru un timp ascensiunea spre putere a organizațiilor 
fasciste și Înrobirea țării Germaniei naziste**. Manifes
tând cu o neînchipuită vigoare și cu prețul a numeroase 
riscuri, clasa muncitoare a făcut din ziua de 1 Mai o 
expresie a forței sale politice care o îndreptățea, prin 
locul său ta societate. In lume, să preia singură cirma 
țării din miinile burghezo-moșierimii.

Această clipă nu a intimat 51 s-a desfășurat odată cu 
eliberarea României de sub dominația fascista — iar pri
mul 1 Mai ce a urmat a fost pentru prima oară nu nu
mai o sărbătoare a încrederii in viitorul său. ci și con
sfințirea victoriei proletare.

începea atunci o nouă viață care avea să se desăvir- 
șească in aceste zile ale României socialiste de astăzi, 
cind această mare sărbătoare este intimpinată cu bucuria 
încrederii ta făurirea orinduirii socialiste și comuniste de 
către întregul nostru popor, condus de Partidul Comunist 
Român in frunte cu secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Astăzi, la această mare sărbătoare a 
noastră ne alăturăm și noi, tinerii scriitori, convinși fiind 
că prin tot ceea ce am făcut, facem sau urmează să facem 
ne îndeplinim o adevărată și scumpă datorie față de des
tinele patriei noastre libere și independente, față de po
porul nostru, față de noi înșine.

Luceafărul

NOI, SCRIITORII întruniți în Adunarea generală a Asociației din București, 
manifestîndu-ne adeziunea deplină la munca și năzuințele întregului nostru popor, 
ne îndreptăm gindurile și sentimentele cele mai alese spre dumneavoastră, con
ducătorul iubit al Partidului și Statului nostru, in semn de recunoștință pentru 
toată strădania pe care o depuneți în scopul propășirii României socialiste, al 
Înfloririi ei materiale și spirituale.

Prețuirea de care se bucură literatura și munca scriitorilor în patria noastră, 
rolul acordat creației literare in modelarea conștiințelor, in formarea trăsăturilor 
minunate ale omului nou, constructor al socialismului și comunismului, dragostea 
pe care dumneavoastră personal ați arătat-o oamenilor de litere in toate împre
jurările, au constituit și constituie un neprețuit suport al muncii noastre. De 
aceea, călăuziți de o înaltă credință in valorile umane, valori pe care numai o 
societate ca a noastră, fără exploatare și umilire le poate afirma, și In înfrățire 
cu scriitorii din toată țara, fără deosebire de naționalitate, ne simțim solidari in 
activitatea noastră cu efortul unanim al oamenilor muncii, la edificarea unei vieți 
a dreptății și echității, la ridicarea României in rindul țărilor avansate ale lumii.

Sintem fiii acestui pămint și ai acestui neam, ale cărui însușiri s-au arătat in 
pragurile grele ale istoriei. Moștenim un tezaur spiritual de o neasemuită bogăție 
și frumusețe. Am crescut și trăim in iubirea de țară, in cinstea și omenia părin
ților noștri. Libertatea și nobila menire a scrisului nostru aici le cunoaștem, le 
trăim și le mărturisim, prin cărțile noastre, prin toate faptele noastre cetățenești. 
Aici ne gindim la tot ce mai avem de făcut pentru ca nimic din adevărul și fru
musețea cuvintului să nu se irosească. Slujim in felul acesta, nobile idealuri revo
luționare, cinstim Independența patriei, evocăm istoria ei zbuciumată, trăim cu 
toată ființa noastră anii de măreție, de sacrificiu și de dăruire ai soci al ionului.

în toate acestea vedem Îndeplinirea, și prin munca noaitră. a Programului de 
dezvoltare multilaterală a societății in care trăim. înscrierea creației literare in 
orizonturile culturii deschise de Congresul al Xl-lea al Partidului si de Congresul 
Educației Politice și al Culturii Socialiste, și ne simțim datori să sporim valorile 
de cultură ale poporului nostru, să creăm o literatură pe măsura vieții ce o gene
rează. să adăugăm cărților mari create de remarcabile personalități ale literaturii 
noastre contemporane, alte și alte pagini, prin slujirea adevărului fi a luptei 
împotriva a tot ce mai împiedică sensul major al creației in toate tărimurile vieții. 
Dorim și ne 6tă în putință să promovăm literatura valoroasă, autentică, angajată 
în afirmarea ideilor umanismului revoluționar, literatura spiritului activ, a parti
cipării la lucrarea istoriei, intr-un climat al solidarității scriitoricești, dar și al 
spiritului critic, al înfrățirii dintre generații, dar și ai înțelegerii structurilor fie
căreia, In egală prețuire a condițiilor creației. Dorim și ne stă In putință să cu- 
pr.hdem în cărțile de proză Și în pieseta de teatru. rtr aiurita adinei ala vieții, cu 
tot ceea ce adevărul existenței arată în chipuri nelimitate. Eroismul oamenilor 
muncii, dovedit și in ceasuri de durere și de măreție, ca in această primăvara, tot 
ceea ce noile relații sociale au adăugat și adaugă fără oprire in infinitul tărim 
a! conștiinței, așteaptă munca neobosită a condeielor noastre. Poeziei nu-i sint 
oprite zările sufletului, nici al« gir.dini, nid armonia inepuizabilă a azvintului, 
nici virtuțile sentimentelor patriotice care o înscriu in marea Clntare a țării. 
Criticii literare li rămine pe mai departe îndatorirea cercetării valorilor. a îndrep
tăm cititorilor spre Înțelegerea cărților, fără părtinire, călăuzită de riguroasa prin
cipii. in sensul edificării culturii. Stă In putința noastră să ducem mai departe 
sarcina nobilă a muncii literare, să ne gindim ta permanență la rostul cărților, la 
generațiile tinere care se formează și in lumina cuvin tul ui nostru.

In aceste ceasuri ale colocviilor noastre, cu gindul la marile îndatoriri ce ne 
revin, vă adresăm dumneavoastră, iubite tovarășe NICOLAE CEAUȘESCU. și prin 
dumneavoastră. Partidului Comunist Român, cuvintele de profundă mulțumire 
pentru grija pe care o ară ta ți față de tot ce ie realizează in țara noastră, spre 
libertatea, bunăstarea și fericirea oamenilor.

In paginile 4—5 
intilnirile 

Luceafărului
„LA GRIVIJA ROȘIE, 

INTR-O PRESTIGIOASA 
CITADELA 

MUNCITOREASCA"
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Cornelia Djigola O Liliana 
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ți • Dan Verona

Varia

Literatura română

sud-est european
uiți critici și istorici literari s-au refe- 
rtt in legătură cu unii scriitori români B B S ia . ~ aspect particular al operei lor
□e care l-au denumit halcanism. Nu 
toată lumea a fo6t sau este de acord 

cu acest termen si chiar exegetul lui cel mai 
recent Mircea Muthu. II înlocuiește în titlul stu
diului De care i-1 consacră cu conceptul folo
sit intiia oară de D. Caracostea „spiritul sud- 
est european**. Dacă noțiunea de halcanism e 
prea restrinsă și după opinia noastră în chip 
abuziv extinsă asupra literaturii române. Româ
nia fiind situată la granița de nord a Peninsulei 
Balcanice, noțiunea de spirit sud-est european

Al. Piru

Continuare in pag. a 6-a

Actualitatea Luciditate
criticii literare

m tinut Adunarea generală a Asocia- 
atiei scriitorilor din București, și adu

nările acesteia pe sedții. Am încheiat 
o perioadă, am' început o alta. Aș în
cerca de aceea • să schițez momentul 

criticii și istoriei noastre literare, potrivit cu 
măsura conținută în cuvintele pe care le-a rostit 
tovarășul Nicolae Ceausescu în Raportul, la cel 
de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist 
Român : ..Avem o critici in general bună. Dar 
putem face și mai-mUlt in acest domeniu0.

într-adevăr. critica s-a dovedit a fi în ulti
mii ani. alături de poezie si de proză, un do
meniu al literaturii noastre cu certe împliniri. 

■Chiar dacă nu toate formele »-i ne satisfac în 
mod egal, și chiar dacă unele manifestări ale 
ei individuale ne nemulțumesc — consider că 
în ansamblul 'lor criticii s-au maturizat decisiv, 
s-au impus prin realizări bune 1 sau chiar de 
excepție. A impulsionat aceste creșteri și mo
delul marilor noștri critici - din a doua jumă
tate a secolului trecut si din perioada interbe
lică —, creatori de talia celor mai de seamă 
poeți, prozatori sau dramaturgi din aceleași pe-

a
tiei sc 
nările 
o peri

Ion Ianoși
Continuare în pag. a 7-a

și dăruire
* mi place, vă mărturisesc, ambianța ca- 
Iselor memoriale, locul unde au creat 

marii noștri înaintași. Cel mai ade
sea. aceste spații de vis si veghe sint 
niște încăperi modeste, primitoare, lă- 

sînd o impresie deosebită, prin relativa lor sim
plitate. prin atmosfera de curățenie sufletească. 
Aerul particular nu-1 creează un nu știu ce 
baroc al elementelor eterogene, sau ideea de 
spațiu autonom, de ..hortus concîusus". ci. dim- 

‘ potrivă. bunăvoința cu care-și întimpină aceste 
case ale spiritului vizitatorii. Dar emoția noas
tră reculeasă nu rezidă nici în mirosul lemnă
riei vechi, a mobilierului bine întreținut, nici, 
poate. în edițiile înșirate cronologic, ci în fața 
manuscriselor scriitorului respectiv. Ce Incilcea- 
Iă fericită de semne, de corecturi si îndreptări, 
reveniri si ocoluri in foile lor. înaintezi cu 
bucurie într-un hățiș de propoziții, descifrînd 
scrisul celui care nu mai este, ordonat și mă
runt. sau apăsat și decis, imprevizibil sau calm, 
ascuțit sau rotund. Un drum anevoios, o po
tecă spre clarificare și desăvîrșire. Ai senti
mentul că te afli la izvoare, aici, nu în sensul

Adrian Popescu
Continuare în pag. a 6-a

z
Omul
orchestră
Copac ce umblă pe trotuar el ține 
Coșuri de greeti» țitere divine-

Pe-o creangă poartă parcă o celestă. 
Un corn englez ii spinzură de vestă.

Pe unde merg el imi aține drumul 
Omul ce duce muzici cu duiumul.

Lunec 
El mă

pe-o scară, cad trâznit pe-o parte 
ridică blind de lingă moarte

Cind noaptea lașă vrea să mă sugrume 
Greeri nebuni revarsă peste lume.

Vasile Nicolescu
Februarie 1977, Londra

y

Fără odihnă
Ești dusă, însă nu voiu spune, 
orice ar fi să fie,
„Doamne, odihnește-o !" 
Niciodată.

Să nu-ți fie odihna ușoară, 
să nu te odihnești, să fii 
mereu în așteptare, 
să nu stai nemișcată, 
să nu te odihnești, 
iubita mea să nu te odihnești, 
să fii mereu in așteptare 
și blestemat fie cel care va spune 
,,Odihnească-se în pace !" 
pentru că el este cel ce urmărește 
să ne despartă, pentru totdeauna. 
Nu odihna, ci nerăbdarea 
să te străbată ca o stea 
cu mii de colți 
și să nu-ți dea odihna nici o clipa, 
până voiu veni și eu...'

„Sfaturi
pe întunerec"

Teribile aceste Sfaturi 
pe întunerec intrucît 
cuprind opinii din a- 
celea a căror rostire a 
trebuit să fie plătită 
de istoric cu martiriul. 
Faptul dovedește cit de 
mult gindirea lui N. 
Iorga, — și îndeosebi 
in acest ultim deceniu 
de existență a sa. cind 
au fost concepute 
Staturile — a fost a- 
tingătoare cu centrii 
de acută sensibilitate 
a realităților politice 
contemporane lui. Nu 
altceva spune G. Căli- 
nescu afirmînd că sa
vantul era o ființă 

de a simți ca toți 
cetățenii buni ai acestei țări în linie isto
rică si geografică. Inima lui indica, sonoră ca un 
ceas dc catedrală, bătăile secrete ale inimilor 
noastre ale tuturor". Ce poate însemna politica 
dacă nu puterea de a te solidariza cu al tăi, ca
pacitatea rară de a'sonoriza bătăile inimilor, ce
lor multi și drepți, intuind marile direcții ale 
istoriei poporului tău. deopotrivă. în trecut și 
în viitor. Prin biciuitoarele lui fraze, prelungite 
în reverberații și în imprevizibile ecouri, N. Ior
ga a atins tocmai centrii acutelor suferînti din 
situația politică a timpului său. a avut inteligen
ța scrutătoare de a-și adecva deplin gindirea la 
starea reală a celor ce se petreceau în jur.

In măsura in care N. Iorga prin cuvintele sale 
ee adresează nu memoriei înregistratoare de 
adevăruri provizorii, nici deprinderilor necesar 
productive si nici patosului activîzator. ci ma-» 
înainte do orice conștiinței, puterii omului de a 
judeca sub dreapta cumpăna a eticii — el se 
dovedește un ginditor politic situat la altitudine 
pe sacra linie ce venind de la Bălcescu trec» 
prin opera politică a Iui Eminescu pentru a-«i 
afla în istoric un devotat slujitor de o viatfi.

Descifrind aceste Sfaturi pe întunerec, verifi
căm o dată în plus cum față de acel amor vacui. 
adevărat pesimism funciar care era atribuit — 
ca definitoriu — spiritualității românești, putem 
constata Ia personalitățile exponențiale ale nea
mului un ..optimism moral" — după fericita ex
presie a lui N. Iorga. Asa. pentru a pomeni nu
mai cite va dintre exemplele mai paradoxale, pe
simismul romantic al lui Eminescu. scepticismul 
morganatic de la baza personalității lui Maio- 
rescu. sau stoicismul întunecat și radical ce-1 
caracteriza pe Pârvan. toate aceste atitudini teo
retice se complinesc fericit pe planul practicii 
imediate printr-un activism tumultuos desfășu
rat cu o pătrunzătoare știință a adecvării la îm
prejurările naționale, cadre ale unui misiona
rism politic pe care aceștia, dar nu numai ei. 
l-au ilustrat cu strălucire și devotament. Cit

Ion Popuc
Continuare în pag. a 7-a

ii. iorga
sfalirl

iitnerec

• IN ACEST NUMĂR : • Proză de Constantin 
Stoiciu • Cronica literară de M. Ungheanu
• Fragmente critice de Eugen Simion • Remem
ber de A.E. Baconsky • Confruntări de Romul 
Munteanu • Atelier literar de Geo Dumitrescu
• Revista străină • Cultura românească in lume •
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Asociațiilor scriitorilor

Profund devotați patriei, partidului nostru comunist

Hunedoara, Sălaj, 
municipiul București 
la cea de-a V-a edl- 

șl Festivalului

Călinescu 
superstiția 
pretărilor de 

® cepție" care 
gure ar valida 

critic și
Caragiale 

a literaturii, 
propune cîteva 

1 <de lecturii

n-ar«
„inter- 

ex- 
sin- 
du- 

pe 
sau

pă unii actul 
autorul lui. In ( 
vîrsta modernă 
Al. Călinescu ne ; 
„direcții posibile" 
ope red lui Cariagiale, cu alte cu
vinte o întoarcere la text, singu
rul în măsură să vorbească con- 
vi ngător despre ori ginal i tatea
scriitorului. Cartea însumează 
citeva fine observații de natură 
să precizeze fizionomia operei 
lui Caragiale relevîndu-î mai 
ales sigiliul estetic particular, 
întoarcerea la text probează în 
cartea lui AL Călinescu că în. 
bună măsură proza lui Cara
giale exploatează formele „mi
nore", „joase" ale literaturii dîn- 
du-Je o reală vitalitate artia-tică. 
Ca și Cehov, Caragiale acrie 
cea mai mape parte a prozei 
lui pentru gazetele umoristice în 
formele cerute de această co
laborare. Desigur, nu simplul 
transport de mijloace minore a 
dat rezultatele artistice cunos
cute. Caragiale era un dușriMn 
constant al clișeelor, literare de 
tot felul și proza lui fie consti
tuie ca un act de denunțare a 
formelor literare parazitare. In
stalat în speciile minore ale ga
zetăriei el le divulgă mecanis
mul. Făcînd reportaj eJ îi ridi
culizează ticurile. Scriind nuvelă 
el caută să se delimiteze de locu
rile comune ale nuvelisticii din 
epocă. Stabilind aceste carac
teristici. argumentlndu-le cu ci
tate care fac afirmațiile criticu
lui indiscutabile operația este 
încă incompletă. Intenția lui 
AI. Călinescu e de a-l situa pe 
Caragiale în epocă, alături de 
marii reprezentanți ai procesu
lui literar amintit, de a face <fin 
el un mare contemporan al Jor. 
cu alte cuvinte un rinerorrfzat 
la marele curent de înnoire a 
literaturii secolului trecut. Com
panionii kn Caragiale In aceară 
campanie de radicalizare a ex
presiei literare sînt Ohov. 
Twain. Jarry. Aliata. Pe teren 
român eec. fără impuls extenor 
Caragiale procedează la promo
varea formelor literare aauBtite 
dizolvîrxJ totodată coșeirtiez pro
ducției epocii. Altă intenție • 
de a evidenția modernitatea tSr.- 
dirii artistice ■ hrf Carafta’e 
care, ne spune autorul >e«"s 
primul scriitor român care lăr
gește considerabil lntr-un rsr- 
rit nu se poate mai modem, 
sfera conceptului de artă-.

Impresionează tn lucra rea 
Al. Călinescu mulțimea textelor 
convocate să-i susțină afirma
țiile. Ele subliniază preocu
parea de artă in înteîee modem 
a scriitorului, subtilltaiea 
rii lui artistice. Din acer*  îkidc< 
de vedere AL Călinesesi tyj^e 
în valoare o geografie ma-. ou- 
țin cunoscută a ooerel lui Ca
ragiale.

Constanta definitorie ■ lui Ca
ragiale din punctul de vedere al 
cărții lui AL Căllneacu cate mo
dul parodic. Cele citeva parodri 
ale scriitorului au fost remar
cate de istorici Hteriri. intro
duse In antoiogn, mec tiara» 
critic fork a li se acorda imcrar- 
tanța pe care o merită în an
samblul întregii opere. Cele mai 
interesante sint, după «m o 
afirmă și AL Călin—ni cele in
spirate de evoluția proec. Iro
nia, sarcasmul chiar al ai 
lui Scrisorii pierdate Hnî 
aici in slujba unor

AL. CÂLINESCU : 
;,Caragiale sau vîrsta 
modernă a literaturii"

literara 
știință 
Autorul 
parodiile 
ele declarate 
„exerciții de 
potrivită pentru 
se poate familiariza cu orice ti
par literar re produci nd u-1 Întoc
mai dar cu o detașare lucidă 
care anulează modelului laturile 
inerte. Exercițiile de stil ilus
trează modernitatea gîndirii ar
tistice a acri; torul ui care pe a- 
ceaatâ cala investighează posibi
litățile limbajului și ale litera
turo verificindu-ie trăxixna- 
Smărăadița. ..romanul modarn" 
serj de Caragiale pentru a ri
diculiza noul nwenî h’^rar ce *•  
ivea la onzonk seminăMamaui, 
e o capodoperă a <oe«dei ■ «■*«  
grăitor pentru hioitatea cu care 
săritorul privea evoluția litera
tura române prunc xha inetiMie- 
rj c !r. Lpare gaia*  <3c orira 
miez bmL mmi «ata fi
apnxMarea pe care AL Că u-ears 
• tace intre Caragiale u Flau
bert. I>_cccnaru_=_ de idei pn- 

ai nltimuloL ei 5 adaogă 
aftul atras t- îeiteJe hr O- 
ra^aâa sa care crtUraJ g>aeș:e 

n txx caia-

dovedesc o con- 
excepțjonală. 

1 categorisește 
Caragiale, fie 
eau nu, drept 
stil" formulă 

un scriitor care

întruniți în *dunâr-J«  e—aerate ate Asrcr 
Cluj-Napoca, Timișoara. Dragei. îs eadr— zâz - * 
analizate și dezbătute problemele de ?•. creaște vim î
scriitoricești, rezultatele oix=te fca jsz rrerorr? r 5î£“- e
de viitor, acriitorii și-an exprimat L: te Ierna*  C.C. al
P.C.R., tovarășului Nicolae Cra»rim. jecreteru. general al partidu
lui, hotărîrea fermă de a acțEana in eor.<--r=krt pentru transpunerea 
în viață a programului ideoiope al parL±i?^ :£.‘ț>L-.r>d «prijinu- 
lui permanent, Înțelegerii calde, arătate fa> 3^^- '',t»rra artei «i 
literaturii românești, prin lncriri literare valoroaâ^. demne de 
prezentul socialist al patriei.

..Viața in continuă tranrformare ■ Rzxră- *•  Sc-'.-' f.e — se 
spune in telegrama adresată de Aaooat a jLa Cluj-Na
poca — prezentul ca și trecutul ei de luptă r-e, oferă exemple admi
rabile de oameni înaintați- Ea ne maprrâ crea'^L ae î&deamnă sâ-i 
surprindem aspectele esențiale te poena pre za * -n piesele noastre 
de teatru. Viat*,  marele dafirâl. ne ferește de zrrrecâr: în subiec
tivism sau in facilitate. Inauaită creator. mamrt-lenini^tă
despre lume și societate, ne ajut*  să $: apreciem
obiectiv importanța faptelor de viață la care - < vr pam a letonei 
contemporane. în tot ce «criecfi «e vede r: Viețîi actuale și
generoasa perspectivi a concepției despre lure*  $i viață a partidu
lui nostru marxist-lpninbrt.

Trăind de veacuri pe acest pdmlnt ffint al patriei, românii, 
maghiarii, germanii au fost fi «înt însuflețiți de aceleași năzuințe, 
aceeași dragoste de patrie ne unește astăzi r noi toți, «rrutori 
români, maghiari, germani și de alte naționahUT: in Cluj-Napoca, 
strins uniți în jurul partidului na«tru cam imn t. dăruiți cauzei 
mărețe a slujirii patriei și poporului. Vrem, rum «punea un mare 
critic al nostru, -Să ereâm durabil și e®enția> pentru om_] înaintat 
al societății socialiste românești, «oiidări cu munca de ronstructi*  
a țării, cu înaltele idealuri politice, patriotice și umaniste a.e 
României Socialiste".

„In spiritul principiilor patriotismului «ociah*  rare anim*  in-

VALENTIN TAȘCU: 
„Incidențe"

care si-a impus-o. O parte a ar
ticolelor gi studiilor pe care le 
cuprinde cartea contrazic a- 
ceastă afirmație. Capitolul inti
tulat Tehnica versului cuprinde 
studii foarte aplicate de istoria 
și tehnica versului românesc in 
care autorul înaintează meticu
los către finalul demonstrației 
circumscriindu-.se precis temei. 
Să nu ne lăsăm înșelați de apa
rente. Aceste articole par a fi 
«cte de recluziune voită menite 
■ă reprime plăcerea autorului 
de a vagabonda cu informație și 
inteligentă orin spatiile literare 
cele mai diverse. Evident Va
lentin Taacu este inte-esaî de 
tehnica versului ș; compeiența 
lui au Doeie fi tușă La lackxalâ, 
■rt:ocLul cesore asaiiaa « versa- 

de Ebrăxieanu dezvâ^zmd uc pa- 
fkraî prrkîjerpeL. dar ceea ce 

cu ade-*~âcxz  aeruul kâ 
Valezitm T*șm  « • Wt ■ i « 
daaoDSlranei mtrâxBcte rra*t-  
U mai oeite ’jx in laiMaais. 

cntictirai e *i  xsem eun- 
*’-uctor h Timidto 
mfee

a fost posibilă validarea acestei 
poezii singulare, se întreabă 
criticul ? Suspectat de frondă 
fată de simbolism scriitorul se 
explică delimitindu-se. Criticul 
ne aruncă însă în direcție con
trară definind poezia lui CamiJ 
Petrescu drept simbolistă în 
sensul instrumentalismului ma- 
cedonskian. După ce ne-a con
dus aici criticul produce argu
mentele după care poezia Iul 
Camil Petrescu e înrudită totuși 
cu suprareal is mu L înrudirea, 
fiziologică, cum zice autorul, ar 
fi aceea care l-a îndemnat pe 
E. Lovinescu si pe alții să acor
de drept de cetate unei poezii 
de o factură atit de singulari
zată. Aparentul ei ermetism a 
contribuit și el la acceDtarea ei. 
Dar acest ermetiam este alt
ceva dec it ermetismul suprarea
liștilor, ne spune criticul, condi
ționat, el. ermetismul, de o con
cepție despre poezie complet 
opusă suprareal ism ului. Criti
cul este mereu aplicat, observa
țiile sînt fine, precizările demne 
de atenție. Obiectul nu e atit 
literatura in discuție ci meca
nismul secret al istoriei literare 
care consacră oe căi târziu des
cifrate o poezie pe care meca
nic gîndind credeam că ar fi 
trebuit «-o reaoingă. Tema e 
mai curînd de sociologia litera
turii pentru care Valentin Taș- 
cu vădește înclinație si cu alte 
Drileiuri. Scriind despre psalmii 
lui Dosoftei, el notează următoa
rele : „în realitate versurile în 
manieră populară sir.*  scrise din 
pură inspirație, intuitiv, auditiv, 
fără griji Dentru teoria versului 
gata constituită in manifestarea 
limbii. De cind veraurile scrise 
în maniera Kreoaie a poeziei 
■ritmice sint rezultatul unei 
atente elaborări". (Sistemul de 
peezit Ceetia-Deeeftei). Disocie
rea thîereaantă înscrie problema 
în efera eocioimtici culturii și li
tera nw.:. mxi onecM a influen- 
țeior Daneoio de toate acestea 
ț--«n «d aaMnieiD plăcerea 
o.Kxr.enlor «i a demonstrației, 
vocația etmstrnetxră a autoru-
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popor, al dragostei nrUrmnnte față d*  pAialntul natal, cer - 
•«ertt timișoreni — se aiirmă m aârrutâ seer; ■ ir-1 t
general al Partidului Comt-. c Itaraăr.. •.cvaxlîai Xv-nlae Ceanraa s 
— consideră drețyt o tndstonre a lor de uLiuai e vă jmi ti ci pe co trop 
și stilet la dezvoltarea șâ inflonrea țfcfi. sî s stejească ne<x>ntFr>î. 
cu abnegație și fierbinte dănnre. anafizradncreația, etabormd 
coordonatele drumului de viitor. în hxmuu ideuor programa::ra 
conținute în documentele Congresului al XI-le« al partidului, a'- 
Congresuhii Educației Politice și al Cui tuni Socsllrie. călăuzindu-r.« 
neabătut după indicațiile și îndemnurile Dumneavoastră, aerzitorii 
timiytreni, români, germani, maghiari, sârbi, reprezentând Toate 
generațiile intr-o unită și splendidă cunună de simțăminte solidare, 
profund devotați patriei comune. România Sorialiată, part:Țiului 
nostru comunist, se angajează să nu-și precupețească eforturlp :n 
strădaniile de a înnobila prin creațiile lor conștfar.ța oamenilor de 
azi de a duce mai departe stindardul spiritual al Înaintașilor spre 
noi culmi ale civilizației socialiste și comuniste".

In același spirit de înaltă responsabilitate, telegrama scriitorii w 
Întruniți în Adunarea Generală a Asociației (fin Brașov spune, 
printre altele : „Sintem mindri că facem parte din Partidul Co
munist Român și că sintem înregimentați in marele front al Între
gului popor care construiește între hotarele țării noastre idealul 
suprem al omenirii, comunismul Sintem mindri de a contribui pnn 
scrisul nostru la formarea unei conștiințe r.oi. ra expresie a adevă
ratului umanism și a filosofiei marxist-leniniste. Sintem mindri că 
noi. scriitorii, ne bucurăm de înaltele Dumneavoastră aprecieri și 
de înalta încredere pe care ne-o acordați întotdeauna. Legați prin 
același ideal și prin același pămint pe care ne-im născut, români, 
maghiari și germani laolaltă, sîntem hotâriți sâ luptăm prin operele 
noastre pentru o cultură românească și comunistă, călăuziți de pro
fundul sentiment patriotic din inimile noastre, precum și de spiri
tul internaționalist al înfrățirii popoarelor, al păcii in lume și al 
instaurării

rin virulența Imagistică, 
franchețea discursului li
ric, acuitatea senzorială 
specific feminină, primul 
volum al Carolinei Ilica,

Neîmblânzită ca o stea lactee, pro
punea o poeta cu frumoase per
spective, pentru care premiul de 
debut al Editurii Eminescu pe anul 
1973 constituia prima treaptă a a- 
firmftrii. Acelei cărți i-a urmat un 
album Jirico-plastic. o mapă de poe
zii ilustrate, publicată intr-o tipo
grafie obișnuită sâ dea pe piață mai 
multe albume de artă, decît cărți de 
poezii. Apariția mapei a scăpat a- 
tenției comentatorilor de poezie ; u- 
nora pentru că tirajul a fost unul 
confidențial, altora poate pentru că 
era greu de stabilit dacă poeziile i- 
lustrau desenele cri acestea din 
urmă comentau textele. Așadar, pu
tem considera Dogoarea șl flacăra * 
drept cel de-al doilea volum al Ca
rolinei Ilica. carte așteptată cu in
teres, atit de cititori dt și de cei 
care se încumetaseră să pronosti
cheze evoluția tinerel și talentatei 
poete. în ceea ce ne privește. In re
cenzia la primul volum, afirmam în 
finalul comentariului că nu aștep
tăm numai cu motivată curiozitate 
următoarele cărți ale Carolinei Ili
ca, ci și cu teamă. Asta pentru că, 
deși recunoscusem poetei calitățile 
subliniate mai de toți comentatorii, 
ne manifestasem și reticenta față de 
poeții preocupați prea puțin de idei, 
mizlnd exclusiv pe o poezie frustă. 
■ simțurilor la plndă. Ca și In cazul 
altei poete de talent, am numit-o pe 
Mara Nicoară, ne gindeam la drep
tele spuse ale lui Călinescu după 
care o reacție prea senzorială are 
darul să vicieze dteodată «imboluL

O spunem de la bun Început, Do
goarea și flacăra ni se pare a urma 
cu prea mare fidelitate diagrama li
rică din Neîmblinzită ca o stea lac
tee, poeta nereușind să pună in cel 
de-al doilea volum al său dramul 
de viață proprie oare să-1 consti
tuie într-o carte de sine stătătoare ; 
regimul de vasalitate fată de volu
mul de debut este evident. Ne gîn- 
dim la substanța lirică și la modelul 
ei propriu de-a transfigura, de-a sa 
constitui în nuclee cu adevărat via
bile artistic, fiindcă in privința da
telor formale, de exterior, noutățile 
sint vizibile, dar ele ne interesează 
mai puțin. Deci, aceeași poezie a 
simțurilor mereu la pindâ („O. cinci 
ursoaice, simțurile toate, / Cu nă
rile aprinse, Îmbuibate. 1/ Mereu la 
pindA !“) In care și glndul capătă 
conaiatența plasma Li că a singe lui... 
,,Glndul e o dirâ / Da singe cald 1 
11 sorb și îl respiră".

In această poezie a .^îngelui cu 
pofte de-mpârat", freneziei erotica 
nu i ae poate opune nimic. Orgo
lios. pătimaș eul liric sfidează fără 
frică („Pe tinerețea mea porți oare 
ciudă ? i Pe carnea aurie ? Sau, 
înalte, / Pe Îndrăzneală de-ați ieși 
in față ?“), dulce abandon, călătoria 
hipnotică sub aripa unui eroa dez
lănțuit este asumată cu voluptate ! 
„Vin șerpi hipnotizați, surpind pe
tale / De maci frivoli, dar, lată, nu 
mi-e frică / Și calc pe ei : se lasă, 
se ridică / în deal și vale, deal și 
deal și vale. // Polen și zvonuri și 
culori și scrum / Se înfășoară dulci, 
lingușitoare / Pe simțuri, jmduuid 
să le omoare. // Nu-i nimeni aă mă 
apere acum. / Doar nara mai plu
tește pe dire de parfum / Din por
tul unei flori spre altă floareNi-

mic nu pare a tulbura această tran
să erotică, lama rece a vreunei idei 
este „respinsă**  printr-un ,, comenta - 
riu“ cvasi-ironic : „La douăzeci și 
trei de ani, / PutemicĂ-n armura ti
nereții, ! Mă rușinez la un citat din 
Platon : / *PIăcerea-i  cel mai mare 
dintre impostori»". Din. ci nd in dud 
insă, îndoiala își face simțită gheara 
ei de gheață și, a$a cum foarte fru
mos spune poeta, pasărea fericirii 
devine simbolul unei dureroase de
rive : „Atingeri de aripă, numai ; / 
Mai mult să nu ceri 1 I Pasărea fără 
picioare, a fericirii. / nu se poate- 
așeza nicăieri".

Momentele mal puțin fericita ale 
acestei poezii apar atunci cind poeta 
cedează în fața anecdoticii („De-a- 
cum m-așteaptă grijile firești. / Bo
gatele nimicuri femeiești / Și jâ-*  
țul căsniciei, de aur. Șl copiii... 
„Dar teme-te 1 Prin colțuri ca în 
cuib / năpârcile birfelikr e-adună, / 
iar după faldul de amurg lăsat / Pe
reții stau la pîndă să te spună**)  ori 
cind nu poate evita registrul ro
manței în care „circeii chemării*  nu 
pot câștiga interesul serios al lec
torului : ..împinsă de-a privirilor 
căldură, / Ființa mea spre tine s-a 
întins. / Și în cîrceii de chemări te-a 
prins / Și in dorinii ce tremură |i 
fură**.

Piesele de rezistență ale poeziei 
Carolinei Ilica rămîn, și în acest 
volum, cele despre care, la apariția 
Neimblînziiei ca o stea lactee, s-a 
spus că dau „o atmosferă de mit. 
de poveste* 1. Așa este, de pildă. 
Vulpea înmiresmată, poezie căreia, 
dacă 1 se uâtă o ultimă strofă cam 
explicativă, îi putem spune antolo
gică : „Se-mbată alaiul pădurii : Ea 
trece / Tîrlndu-și prinosul de blă
nuri. // Smerit se Înclină un paj : / 
— Oare poiana aprinsă de fragi / 
Ridică răscoapte văpăi de parfu- 
muri

Ar mai fi de spus că. deși deo
camdată poemul în proză nu-i este 
ușor accesibil poetei, el devine un 
exercițiu profitabil pentru Carolina 
Ilica. fiindcă suprafața lui aleatorie 
mai risipește miresmele, parfumu- 
rile, dau șansă materiei poetrice, de- 
șeori ostentativ aglomerată, să se 
primenească fără a se subția în «- 
aență, fac poezia mai diafană, o de
cantează.

Dogoarea șl flacăra reconfirmă a 
vocație poetică autentică, luminln- 
du-i, in egală măsură, șansele șl li
mitele ; niciunde de neglijat.

Dorin Tudoran
•) Carolina Ilica, „Dogoarea șl 

flacăra". Editura „Eminescu" 1976.

J

rara*  a o imnauc-*km-
bn.ică. sau. in literatura română, 
unghiul existențialist din „Inimi 
cicatrizate" si „Vizuina luminată", 
romanele lui Marcel Blecher. Am 
amindt aceste exemple nu pentru 
a estompa orin comparație, volu
mul*)  recenzat aîcî. ci doar pentru 
a contura o tipologie a motivului. 
Ș: orice referire La cei doi autori 
nu se va face sub raport valoric : 
o astfel de na rale IA ar fi imposibilă 
ci numai paradigmatic, din per
spectiva descrierii motivelor. în ul
tima ia carte. Ti tu Constantin 
abordează si el aceeași tematică in
tr-o formulă compozițională Insă 
deosebită ; romanul epistolar. Un 

de reumatiam. inter- 
sanatoriu pe malul 

anroape zilnic tatălui 
Polihron. scrisori în

thiăr, 
nat 
mării 
său 
rare 
intim, noua sa experiență și situa
ție de viată- După douăzeci de ani, 
părăsit de fiul său adoptiv, Poli- 
hron. îmbătrimt si bolnav, adună 
scriaon'.e si Ie ordonează cronolo
gic pentru a desorinde un sens 
a lăsa altora posibilitatea de a 
decs intimplănle. Artificiul de
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purer® e®te evident dar odatl con
venția acceotată romanul se desfă
șoară destul de coerent și închegat. 
Ce cuprind aceste scrisori ? Pe de 
o aarie. reacțiile psihice ii afective 
a> Augustin In contact
ru rw -a «i încercarea de

■TȘ *i  * xrare in eL iar 
o îc de«<x>erL ea-

'-zAri și Dortr^e a Le bolnavi
lor dtpcuhi si a’.e relații kw uneori 
mai puțin obișnuite dintre «. Din 
păcate, insă, cele două planuri râ
mi n oarecum disparate, Augustin 
constituind un punct de legătură 
fragil, creat parcă spre a ilustra 
ceva si nu a trăi si interioriza ex
periența. Relațiile Iui cu celelalte 
personaje nu depășesc nivelul 
enunțiativ. Dacă pentru Hans Cas
torp din „Muntele vrăjit", lumea 
sanatoriului se constituie Intr-un 
ritual de spiritualizare, dacă Ema
nuel din ..Inimi cicatrizate" îsi tră
iește starea maladivă cu o lucidi
tate si intensitate împinse la limi
tă. eroul Iui Titu Constantin nu își 
modifică prea mult percepția, deși 
intenția autorului a fost alta — in 
contact cu noua realitate. Există 
însă o anume acuitate a simțurilor, 
o înregistrare hipersensibilă a ma
teriei care schimbă intr-un fel sta
rea aparent neutră a lui Augustin. 
«.Au trecut două ore de cind am 
ajuna și într-un anume loc din 
creier mi se răsucește ceva fier
binte și rece.

Ti-am sdus că acrul de aicî este 
cu totul altfel decît la noi în oraș. 
Nu înțeleg deocamdată exact în ca

anume constă deosebirea î parcă în 
densitatea lui. parcă In felul tăios 
in care îți intră in nori. Și lumina 
e alta, dar De mine mă dor ochii 
acum. Mă dor orbitele. Se vede ce
rul. împodobit în albastru. Se v&d 
nori albi, lucitori, lunecînd la stin
gă, lu ne ci nd la dreanta. Seamănă 
cu niște clopote care dansează. E o 
zi Imensă. N-ar trebui să dorm în- 
ir-o astfel de zi. dar este «infimii 
lucru pe care-1 pot face acum. Si 
parcă mi-« cald. Trupul meu simte 
o undă caldă traversindu-l. 
somnul. Trag draperiile, îmi 
încet capul pe pernă șl închid Qchii. 
M& fftrădui să rămîn nemișcat pe 
spate. Este o cutremurare in mine. 
Șl parcă mi-e frig". Această 
tremurare" sensibilă este inși o 
metaforă, un semn a] unei alte, 
teribile revelații : a descoperirii 
treptate a adevăratei fete a tatălui 
său vitreg. Din convorbirile cu 
Aristide Paoadoglu. fost ofițer, fort 
prieten al lui Polîhron. din mărtu
risirile doamnei Profesoa
ra de Diaa. din amintiri și 'fapte 
diac arat*,  akâdatâ liprite de 
sifkratie. Aorusfin erei one azi treo- 
tat portretul unui câract-r mor- 
etruos. $i interesul cărții cooeiă 
tocmai în aceasta gradată investi- 
gație și apoi rechizitoriul pe care 
fiul îl face cu luciditate aaupra ta
tălui său. fost sef legionar (printre 
alte crime numărindu-se omorirea 
unul evreu și a copilului său. coleg 
de școală cu Augustin). strecurat 
după război în consiliul primăriei 
Unde comite alte fapte odioase.

Acest fir narativ atit de promi
țător nu a fost însă exploatat în
deajuns de autor, finalul romanu
lui fiind oarecum expediat. Tână
rul, părăsind spitalul, se desparte 
definitiv de tatăl său. Un mai mar« 
accent pus pe frămîntările morale 
ale lui Augustin ar fi dat mai mul
tă consistentă personajului. Cartea 
lui Titu Constantin pornește de la 
o premisă 
o dezvoltă 
dt partial.

Vine 
așez

, cu

interesantă. pe care nu 
si o realizează. însă, de-

Paul Dugneanu
•) Tttu Con si anii n ț 

Vacanță". Editura 
nească", 1977.

„Scrlsori de
..Cartea Roma-
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• La Muzeul de artă al Repu
blicii a fost inaugurați *eiia  de 
prezentări ale colecțiilor care au 
avut de suferit de pe urma cutre
murului din A martie șl care, tn 
prezent, sînt adăpostite de Muzeul 
de artă al R.S.R. Cunoscuta co
lecție Zambacclan șl-a redeachis 
astfel porțile (pentru perioada 
26.IV.—10.VI.) într-unul din cele 
mal mari șl mal frumoase spații 
ale muzeului. Cutremurul a afectat 
nu numai clădirile care ■ di poe
te au colecțiile de artă ale Capitalei 
el șl lucrări chiar, sistemul lor 
de expunere. Multe tablouri, 
sculpturi, piese de artă decorativi, 
ceramică în special au fost dete
riorate. Supraviețuirea pentru noi 
șf pentru generațiile viitoare a a- 
cestul inestimabil tezaur al artei 
românești șl universale a devenit 
astfel o problemă de o deosebită 
importantă Lucrările au fost adl- 
postite la Muzeul de artă: s-a 
creat In acest sens un depozit ipe- 
clal care dispune, bineînțeles. de 
condiții optime de conservare. Ar
tiștii restauratori și-au început mi
găloasa lor munci. Și lată eâ 
acum, prima șl, probabil, cea mai 
Importantă dintre colecții se re- 
tntîlnește cu publicul. Celelalte 
colecții vor fi oferite iubitorilor 
de artă în perioada Imediat ur
mătoare: Iser (25. VI.—Î5.VID. 
Dona <20. VI—lfl.IX), Avakian 
(8.VID—10.IX), Simn (1S.DC—li.Xl : 
Opreseu (20.X—20.XI). Palladv 
(25.XI—31.XTT). Publicul. prezent 
în număr mare la vernisajul Mu
zeului Zambacclan. a remarcat 
faptul ci organizatorii au respec
tat inventarul, personalitatea șl 
entitatea colecției. în concepția 
specialiștilor aceste muzee râmin 
In continuare unități de sine sti- 
tâtoare care Iși păstrează unitatea 
și numele. Readucerea colecțiilor

de irtA în ermitul puhje îctr-ua 
Interval de ump destui de redea 
demotutrează. desxg-^r. Krija deo
sebită pentru patnm fauni nostru 
de artă care eaxe aatfei imecrat 
vieții cotidiene, reetituit oameni
lor, setei lor de frumoa.
• Joi M ipniie « avut loe la 

Ubrâria Sadovranu" din
Capital*.  Jn prezenta unui nu
meros public, lansarea volumului 
„Aforisme și cugeiâri" al scrii io ru- 
lui șl filozofului Constantin Tsa- 
taoa. președintele Republicii Elene. 
La festivitate au fost prezențl tova
rășii Miu Dobrescu. președintele 
Consiliului culturii șl edjcapei so
cialiste. Vaslle GLLga. adjunct al 
ministrului afacerilor exierne. Vir
gil Teodcrescu, președintele Uniu
nii scrutărilor, reprezentanți ai 
1R.R.C.S. Și al Asociației interna
ționale de studii sud-est europene, 
academicieni, scriitori, 
directori de edituri, alți 
de culturi. A fost
ambasadorul Republicii 
la București. Dimitri
dakis. șl membri ai ambasadei. 
Volumul, apărut la edttura Uni
vers. (traducerea : Ion Brad șl 
Dumitru Nicolae ; prefața : Mir
cea Mai ița) constituie un eveni
ment editorial de reală însemnă
tate care se Înscrie totodată ca 
un moment de referință în cro
nica bunelor relații rcmâno-elene. 
Despre Însemnătatea apariției a- 
cestel cărți 
vorbit praf. 
Mu n tea nu. 
Univers.

Galați, Gorj, 
w.eea și din 
au participat 
pe a Concursului 
de poezie patriotică „Nicolae Băi- 
cracu" desfășurat In zilele de 23 și 
14 aprilie ia Rîmnlcu-Vîlcea. Orga
nizată In cadru Festivalului națio
nal ..Cin ta rea României”, această 
manifestare tradițională a poeziei 
celei mal tinere s-a bucurat de o 
largă audiență In rîndul publicului 
vficean care a participat Ia șeză
toarea Uterar-artistică „Sîntem o 
națiune independentă", la vernisa
jul expoziției de carte „Bălcescu 
in conștiința posterității", la recita
lul poeților laureațl care a încu
nunat festivitatea de premiere a 
concursului de poezie. Juriul al
cătuit din personalități ale poeziei.

erttieii literare și publicisticii ro- 
măneștl a decernat „Marele pre
miu Nicolae Bălcescu" lui Felix
Sima. Celelalte premii au fost a- 
cordate lui Anur Bădița (pre
miul I). Gh. Zineescu (premiul 
II). Tudor V o In ea (premiu] UD, 
Cleopatra Lorin pu (Premiul re
vistei ..Luceafărul"). Domnița Pe
tri (Premiul revistei „Tribuna"), 
Gh. Voica (Premiul ziarului „Ori
zont"), Val Guraliuc (Premiul re
vistei „Convorbiri literare"), Gh. 
Mlnca (Premiul Studioului de ra
dio Craiova), Constanța Muntra- 
nu (Premiul revistei ~ 
Luca Onul (Premiul revistei 
geș"), Nicolae Nicoară 
tinereții), Petre A petri 
Muzeului N. Băle eseu).

Colocviul „Ideea de
In poezia patriotică românească" a 
încheiat cele două zile de sărbă
toare a poeziei de la VUcea.

W nteresat de critica dialo- 
Igală, practicată nu nu

mai ca un „divan" al 
breslei, ci mai cu seamă 
ca o „gilceavă a înțelep

tului cu lumea", ca o vie dezba
tere in spațiul „unei literaturi cu 
valoare de comuniune" (s.a.), Dan 
Culcer iși publică cea de-a doua 
carte sub forma unui montaj in 
care banda sonoră se vrea steno
grama unei convorbiri critice cu 
alții și cu sine, înregistrată rare
ori între pereții bibliotecii, cel mai 
adesea intre granițele „obștei scrii
toricești și a obștei naționale". 
Criticul in ipostaza de lector solitar 
dispare pe fundalul epocii și al

profesori. 
Gemeni 
prezent 

Elene 
Papa- O precizare

Stimate tovarășe redactor șef.

In limba români ■ 
univ. dr. doc. Romul 
directorul Edițurii

• 15 de poeți din județele Alb», 
Bihor, Blitrița-Nâsâud, Botoșani, 
BuzAu, Caraș-Severln, Covasna,

Vă rog să aveți amabilitatea să dispuneți publicarea 
în revista Luceafărul pe care o j " 
precizare :

Revista Secolul 20 numerele 
191) pe anul 1976, a publicat la 
mentariia un amplu interesant 
jamin Fondane (B. Fundoianu), .. . ......_
cuși in traducerea lui Tea Preda. Eseul — după cum 
menționează și traducătoarea — a apărut in revista 
Cahiers de 1’EtOile nr. 1111929 cu titlul Brancusi.

Țin să precizez că eseul amintit nu apare la noi, 
ața cum s-ar putea crede, pentru prima oară in româ-

conduceți următoarea

10—11—12 (189—190— 
rubrica „Glose și co- 
eseu semnat de Ben- 
despre marele Brân-

nește. De fapt, el a apărut mai intii în revista 
Luceafărul — cu unele inerente greșeli de tipar — 
nr. 23 (371) cu data de 7 iunie 1969. cu titlul Fundo
ianu despre Brâncuși in tălmăcirea lui Paul Daniel și 
a lui A. Ghițulescu. Eseul era inso(it de un articol 
al semnatarului acestor rinduri ?i se referea la o vi
zită făcută de B. Fundoianu împreună cu mine in 
1935 genialului artist care-fi avea locuința și atelierul 
în Impasse Ronsine, 8 din Paris.

Am socotit că este neapărat necesară această preci
zare, ținînd seamă de faptul că prestigioasa revistă 
Secolul 20 publică cu precădere material absolut inedit.

Cu multe mulțumiri,
Paul Daniel

vieții literare aduse astfel în prim 
plan.

Exprimîndu-și textual opțiunea 
pentru sociologia literaturii și în 
genere pentru „conjuncția" meto
delor critice, Dan Culcer e atras în 
realitate de un teritoriu mai larg 
cuprinzind socio-d inamica culturii 
și literaturii, teritoriu vizibil în 
proiectele sale legate de funcțio
narea presei, editurilor etc., a me
canismului critic în ultimă ins
tanță. „Trăind literatura**  ne apare, 
din această perspectivă, o sintagmă 
deloc patetică și sentimentală, ce 
exprimă condiția elementară a 
unei strategii culturale de impu
nere a valorilor. Dan Culcer este 
un impetuos participant la acest 
dialog. Probele pe care le aduce în 
discuție, referințele sînt concrete, 
imediate. Cartea sa e una dintre 
puținele ce fac constante și dese 
trimiteri la presa literară, la con
frați. Recenzia, foiletonul, eseul 
critic sînt puse sub registrul orali
tății și sociabilității comentariului, 
cu citeva ticuri uneori. Critica 
practicată de Dan Culcer 
conversațională.

Ca în orice dialog, debutul 
tei cărți este mai dificil, mai 
Secțiunea rezervată criticii e __
rată, de deziderate legate de con
diția acesteia. Problematizarea se 
face în mers, există și truisme, 
comentariul e uneori contextual, 
ceea ce nivelează dimensiunile ju
decății de valoare sau de situare. 
Sînt relevate mai cu seamă evi
dențele, pozițiile explicite ale cri-

este

aces- 
greoi.
satu-

ticilor, intențiile declarate, pierzln- 
du-se din vedere „fața ascunsă", 
subtextuală, a gîndirii și metodei 
lor. Secțiunea dedicată prozei e 
partea cea mai realizată a cărții. 
Capitolele despre Marin Preda, D. 
R. Popescu, Alexandru Ivasiuc. Ion 
Lancrănjan, Radu Cosașu, Mircea 
Ciobanu, Radu Petrescu ș.a. relie
fează relația dintre roman și isto
rie cu o atitudine consecventă, în 
care descifrăm conștiința unei ge
nerații ce s-a născut în miezul is
toriei, neavînd dreptul s-o eludeze 
sau s-o falsifice. Lipsește însă ne
motivat analiza romanului Delirul, 
schițată oarecum si amînată pînă 
la editarea întregului ciclu roma
nesc, atitudine nerepetată în cazul 
Vinătorif regale. Paginile dedicate 
prozei sînt marcate de o creștere a 
pretențiilor criticului, devenit mult 
mai sever în judecățile sale. Ana
liza e atentă la contrafaceri și nu 
admite „falsuri" epice acolo unde 
istoria n-a fost în nici un caz de
cor ci „ne-a străbătut ogorul ca 
un tanc", cum ar spune Malraux. 
Valoarea romanelor e judecată în 
conformitate cu implicarea reală a 
Istoriei, nu numai evenimential 
sau lingvistic (V. Ion Lăncrănjan 
și Alexandru Jar) ci ca punct de 
reper ce edifică lăuntric fiecare 
personaj sau adevăr. Este respingă 
proza ce ocultează valențele tragi
cului sau le mimează. Volumul 
propune adesea o „lectură fier
binte" a cărților, nemascată. Criti
cul nu-și refuză 
exclamațiile, 
dezamăgirea __ ____
Multe pagini respiră aerul ___
jurnal de critic sau memorial, pre
sărat de confesiuni și proiecte, de 
schite de autoportret, adnotări, fise 
reveniri, al căror montaj e dispa
rat șl febril. Despre poezie doar 
citeva referințe. Foarte prețuit este 
Ion Caraion. Actul critic înțeles ca 
pură contemplație, meditație sau 
observație solitară nu-1 interesează 
pe Dan Culcer.

subiectivitatea, 
idealurile, utopiile, 
sau entuziasmul, 

unui

Doina Uricariu
•> Dan Culcer : „Citind ua 

trăind literatura* 1, Editura „Dacia", 
CIuj-Napoca 1976.



ihail lacomi ee opri pe borduri să aș- 
tepte schimbarea semaforului electric. 

jL M M Băuse un pahar cu sirop rece la to- 
" neta din colțul Institutului și acum, ar 

fi trebuit să-și închipuie că asta va 
urma, transpirația îi inunda tîmplele și buza de 
sus. Iși strecură încet palma pe sub haină, la 
subțioară, si pipăi cusătura uscată a cămășii; 
de cînd se știa transpirase anapoda. Se șterse cu 
gesturi leneșe și împături batista grijuliu, apă- 
sînd-o pentru o ultimă oară peste buza de sus. 
Simțea în gîtlej dulceața siropului. înghiți in 
silă bulgărele de saliva ce-î umpluse gura. „Por
căria dracului t“ îjji lspuse coborînd piciorul pe 
caldarmiyj prăfuit. Cineva, mai grăbit ca el, îl 
îmbrânci azvîrlind prompt o acuză, dar el nu mai 
apucă să vadă cine fusese, i-ar fi zis cîteva, 
probabil vreun tinerel, numai tinerilor de azi nu 
le mai pasă de oamenii în vîrstă și li se pare 
că lumea începe și se termină cu ei. niște ne
isprăviți !, și se opri în mijlocul străzii bolbo
rosind o înjurătură. Un fir subțire de sudoare i 
se prelinse pe gît. crispîndu-1 ra o lovitură. Iz
gonit de claxonul unuja din automobilele care 
așteptau în marginea benzilor albe săpate parcă 
în asfalt se urni blestbmmd semaforul ce-și 
schimbase culoarea prea repede.

Se refugie, în sfîrșît, din nou pe trotuar, dir 
rămase locului, dindu-și brusc seama că nu știe 
încotro sâ apuce.

Întîlmrea cu Paul Chirigiu ' îl dezamăgise. 
Chibzuise îndelung pinâ să se hotărască să-1 
caute, se frănrintase de-a dreptul dacă merită 
sau nu să facă acest pus care ar fi putut în
semna mbit pentru viața sa. Mult sau puțin, 
sau chiar nimic, să rămină doar o pierdere de 
vreme dacă fiul său prin alianță pricepuse lu
crurile aiurea, cum de fapt se si întimplase. 
îl durea mai ales că Paul Chirigiu nu înțe
lesese că nu era un om la sfirșitul vieții, că 
mai avea ani buni înainte de trăit și că ar fi 
știut oricum să și-i trăiască din plin. „Ehei, 
puilor", își mesteca deseori gindurile certîndu-se 
cu vrăjmașii invizibili dar atît de prezenți ai 
planurilor lui, ..nu mă las eu cu una-cu două, 
o să mai auziți voi de mine și eu de voi — 
dacă o să vreau ! Care pe care, puilor, așa se 
pune, văd, problema !“ Caterina îl auzea foin- 
du-se în pat, dormeau în camere separate, dar 
cu ușa deschisă, și se dădea jos morocănoasă, 
umplea o cană cu lapte rece, din frigider, și 
i-o ducea. îl ridica în capul oaselor cu brațul 
fierbinte alunecat pe după umerii lui și i-o li
pea neînduplecata de buzele arse. Rîdea cu ve
chea ei nerușinare, ce-1 tulbura încă : „Ce-i, Mi- 
șule, te caută moartea ?“

Ea nu se schimbase. Ea era singura care nu 
se schimbase, c.înd coborau cîteodată din tramvai 
și el întîrzia să-și cumpere țigări sau ziare și-a- 
poi venea în urma ei. i se părea o fetișcană 
a;?a cum călca legănîndu-și încet șoldurile late, 
cu umerii ridfcați, aranjîndu-și cu mișcări moi 
cocul care orice i-ar fi făcut se desfăcea tot 
timpul Fusese cu el pretutindeni, nu știa dacă 
trăiseră vreodată despărțiți mai mult de o săp- 
tămină, poate doar cînd se pomenise trimis la 
o instruire specială care se prelungise aproape 
o lună întreagă, dar și atunci ea îl găsise și, 
cu toate că nu reușise să pătrundă la el. 1i 
trimisese prin ofițerul de serviciu un cozonac, 
o sticlă cu vin și un bilețel umplut cu scrisul 
ei unt, în care-i spunea că-i duce dorul. Petre
cuseră o noapte de neuitat cînd se întorsese, 
doi tinerei avizi de ciudățeniile ce-i exaltau și 
de care pînă atunci nu-și dăduseră seama că 
existau în alcătuirea lor. îl aștepta în nopțile 
cînd se întorcea de Ia U2ină sau de pe teren 
sau de la vreo ședință, moțăind cu un ghem de 
lină in poală, și sărea în picioare ca friptă să-i 
iasă în întimpinare, învăluindu-l încă din prag 
în liniștea și căldura căminului lor de împrumut, 
îl ajuta totdeauna să-și scoată haina sau palto
nul, lipindu-se de el într-o îmbrățișare fugară 
și încărcată de promisiuni, și el prindea momen
tul să se lenevească ipocrit, ofta și bombănea 
ți se lăsa pe marginea patului, mîngîindu-i părul 
in vreme ce ea ii desfăcea șireturile și-i lua în 
palme labele obosite, frecîndu-le încet și alin- 
t.îndu-1 cu un ris gîlgîit : „Ai dat de greu, Mi- 
șule, ce mă fac eu cu tine, puiule ?“ Știa că 
nu-i place să-1 vadă mîncînd cu farfuria trasă 
între coatele suite zdravăn pe masă, dar el nu
mai așa avea senzația că-și hrănește bine trupul 
frînt de muncă și de alergătură, și-i simțea o- 
chii verzi, cu lucirea lor înșelătoare de inocență 
căutîndu-i gesturije. și-sț spunea atunci că ar fi 
în stare să se ducă dtfpă ea pihă la capătul lumii. 
„Asta-i dragostea", se gî.ndea el înfulecînd, o „fe
meie pe care cînd o .vezi nu mai există nimic alt
ceva, chiar și tu nu mai exiști decît prin ea ; 
asta e dragostea mea pentru Caterina !“ Se ghif- 
tuia bine, ca pentru o zi întreagă în care dacă 
apucase un colț de pîine printre zeci de țigări, 
îsi clătea apoi mîinile și gura, se spăla pe pi
cioare în apă clocotită. îngrijindu-si bătăturile 
si arsurile și, lungit pe pat. în pijama, aprin
dea și ultima țigară. Ea «e dezbrăca molatecă, 
fișîiau ciorapii și rochia ca ambalajele de bom
boane. stingea lumina și se vira cuminte sub 
plapuma, rezemîndu-și capul de umărul lui și 
strecurîndu-și picioarele între picioarele lui. să 
se încălzească sau sâ-1 încălzească. Acum era 
în stare să vorbească, acum veneau orele cînd 
el îndrăznea sâ-și deschidă sufletul și să se vîn- 
dă ei ca cel mai prostănac bărbat. „Tu știi atî- 
tpa despre mine, că poți să mă bagi în pușcă
rie și mîine". se trezea el prea istovit de teama 
că s-ar putea întîmpla în adevăr așa ca să se 
maî ascundă. ..Te-aș băga. Mîșule". glumea ea 
ghemuindu-se și mai strâns lîngă el. ..dar unde 
mai găsesc eu alt prost ca tine ?M îi plăcea să 
vorbească cu ea. să se știe ascultat de ea. mai 
bine zis, resimțea o satisfacție imensă și vani
toasă că putea mărturisi oarecum exact (de 
foarte multe ori descoperea însă cu înverșunare 
că rămîne ceva important în afara cuvintelor) 
ce gindește sau a gîndit despre o anumită îm
prejurare sau un anumit om, era ca un fel de 
beție înainte de a cădea iar în tăcere.

Cațerina îl înțelegea atît, de bine. gîndi Mihail 
Tacomi continuînd să stea nemișcat în mijlocul 
trotuarului. Soarele 11 izbea în creștetul capului 
Si. din nou, cu o putere proaspătă, duhoarea gre
țoasa a siropului îi sui în coșul pieptului. Iși 
strâmbă gura, adunînd în spatele dinților o fleg
mă Jîncedă. și se retrase lîngă zidul pe care mai 
mult îl bănuise la un pas de el, scuipînd cu plăce
re și rîcjind asfaltul, cu talpa moale, de cauciuc, 
a pantofului. „Bătrîn scîrbos !“ se certă tîrîn- 
du-se brusc, ascuns în umbra zidului, ca și cum. 
alungat de privirile trecătorilor pînă atunci indi
ferente sau compătimitoare, nu-i mai rămăsese 
altceva de făcut decît să se lase învins de duș
mănia lor și să încerce, zadarnic, să-și piardă 
urma. Avea cel puțin o direcție în care să mear-

dimineața 
bâtriiiulni muncitor
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gă. Cunoștea strada și. zece metri mai departe, 
pătrunse cu o mișcare agilă ce-1 făcu să zîm- 
bească șiret, intr-un gang aglomerat de cutii de 
gunoi. O pisică scheletică sări dintr-o cutie și 
i se împletici speriată și unsuroasă printre pi
cioare ; reuși s-o lovească, răsucind-o cîteva 
clipe in aer ca o minge dezumflată. Undeva, 
sus, la unul din etajele cu tencuiala putrezită 
se deschise furișat o fereastră și brațul alb, ca 
un os de pește, al unei femei se balansa puțin 
înainte de a lăsa să pice în gol o pungă de plas
tic care se sparse sub botul pisicii flâmînde.

E cald, își spuse Mihail lacomi ieșind în lu-» 
mina și zăpușeala lipicioasă a unei străduțe În
guste, de care nu-și mai amintea, dar de astă 
dată nu mai șovăi, o traversă și porni, căutînd 
umbra gardurilor scunde de beton și fier for- 
}at, spre colțul unde se zărea trecînd tramvaie, 
n timp ce călca grăbit și încă neconvins pe 

deplin asupra a ceea ce avea de făcut în ur
mătoarea jumătate de oră — să-I caute pe Mă
cete și, dacă era cazul să-i ceară sprijinul în 
rezolvarea dosarului — descoperi liniștit că-1 ura 
pe Paul Chirigiu. Nu era un sentiment trainic, 
redescoperit cu o emoție mereu nouă și astfel 
întărit, era mai curând, și asta-i spori liniștea, 
aproape plictisit de felul simplu în care se pe
trecuse cu el un lucru atît de neașteptat, o înțele
gere născută firesc din șirul întimplărilor ce-i 
adusese alături de-a lungul anilor, pe care el 
o acceptase, în sfîrșît, ignorîndu-i consecințele, 
intuind însă că acestea — consecințele înțele
gerii luî care, de fapt, lămureau definitiv rapor
turile cu fiul său prin alianță — n-aveau să 
ia niciodată o formă precisă, să se manifeste 
într-un mod ușor de recunoscut și, eventual, de 
condamnat sau de răspuns cu același senti
ment.

Taxatoarea îi ceru bani mărunți, lovind în
cetișor cu unghiile în tăblia ce-i apăsa pieptul.

— Nu sînt monetăria statului 1 bombăni el ră
gușit.

Un sfert de ceas mai tîrziu, se instala într-un 
scaun din anticamera cabinetului lui IonMăcete. 
Fiindcă dactilografa care batea la mașină (nu 
mai era nimeni altcineva acolo) fuma, își aprinse 
și el o țigară, trăgîndu-și scrumiera pe genunchi, 
cum făcea pe vremuri, la ședințe, și suflînd 
fumul în jos. I se spusese încă de la poartă că 
va trebui să aștepte, și dactilografa sau secretara 
(ce era) îi confirmase arătîndu-i fără nici un 
cuvînt scaunul și, în aceeași clipă în care-1 mă- 
surase scurt, cu o uitătură expertă — acum știa 
cu cine are de-a face și se dumirea de favoa
rea șefului —, apăsînd nervoasă clapele mașinii 
de scris vechi, neagră și gălăgioasă.

Avea să aștepte, nu se grăbea, nu era nici 
măcar prînzul zilei, era Ia drept vorbind cea 
mai bună oră pentru o discuție cinstită, ca între 
oameni care munciseră cîndva împreună și s-ar 
fi putut întîmpla să mai muncească, li legau 
multe, prea multe poate? trecutul ascunde tob- 
deauna mai mult decît sîntem în stare să măr
turisim, cam așa stăteau lucrurile între el și 
Ion Măcete, care-I ținea acum în anticameră 
ca pe un solicitant oarecare. O fi avind chiar 
treabă, vreo ședință importantă, vreo proble
mă care nu suferă aminare. se întîmplâ, și el 
proceda la fel cîndva. se întîmpla. te pomenești 
deodată cu miinile legate și nu poți să-ți ajuți 
la timp prietenii și tovarășii. Dar o sâ-1 ajute 
Măcete ? Așteptarea și zgomotul uscat al ma
șinii de scris începuseră să-1 sîcîie. Ar fi tre
buit să-i telefoneze Caterinei, să nu se îngri
joreze și să se apuce să-1 caute ea peste tot, 
și începu să pîndească clipa cînd dactilografa 
avea să redevină secretară sau pur și simplu 
femeie care cere sau se duce să bea un pahar 
cu apă sau se ridică să-și facă o cafea, nu în
drăznea să apuce telefonul fără voia ei.

Se simțea trist. Dar cel puțin aici nu era cald 
și jaluzelele lăsate filtrau prin transparența sti
cloasă a stinghiilor o lumină odihnitoare și
calmă.

n om fără tristețe nu mai e om, îi

U
 spusese odată Măcete. Amintirea cu
vintelor, sunetul lor încă limpede în 
el la atîția ani de cînd fuseseră rostite, 
în acea cîrciumioară de la piciorul pa

sarelei, cu pereții de paiantă zdruncinați la fie
care alunecare a trenurilor, și , țoiurile cu gî-
tul lor suplu legănîndu-se ca șterse de o pală 
de aer fierbinte, și ceferiștii în uniformele lor 
de pinză decolorată mirosind înțepător, păzin- 
du-și lădițele negre și felinarele cu geamuri 
verzui, roșii și albe, un alb lăptos, și povestin- 
du-și cu voci stridente călătoriile, toată lumea
nesigură a cartierului smulsă din rosturile ei și 
aruncată în altele, necunoscute, năvăli acum în 
el copleșitoare — și resimți tristețea cu o volup
tate neștiută. Pe atunci, deși părăsiseră amîn- 
doi de cîțiva ani atelierul de tîmplârîe, conti
nuau să se întîlnească aproape zilnic în circiu
ma de la piciorul pasarelei, unde-și beau secă-
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rica și-ți spuneau ce-au mai aflat și ce 11 6-a 
mai întimplat. El venea pe jos, traversa pasa
rela lățită peste șinele de cale ferată, cu scân
durile groase, de stejar, umflate de ploi , și ză
pezi, adunîndu-se sub pași ca solzii imenși al 
unui animal despre care n-ax fi putut spune 
dacă mai trăiește sau nu. Nu se grăbea nicio
dată. întoarcerea acasă — drumul lung pe Ba nu 
Manta, pe Grivița și apoi peste pasarelă, rătă
cit printre oameni care nu-1 cunoșteau și pe 
care nu-i cunoștea, oamenii din totdeauna ai 
Griviței și ai pasarelei, ceferiști și muncitori 
de la Ateliere, mici funcționari strânși în lodene 
verzui sau în costume pe cartelă, liceeni și gos
podine, țigănci cu cărți soioase și ghiocuri păs
trate în poală alături de cornetele cu semințe 
prăjite de floarea-soarelui și de dovleac —, îi 
dădea sentimentul confuz că încă le aparține, că 
în viața Iui nu se produsese și n-avea să se 
producă prea curând acea ruptură despre care 
Măcete nu contenea să-i vorbească ori de cîte 
ori. cercetindu-I cu ochii lui Teci și impertur
babili în lumina afumată a cîrciumii îi desco
perea obrazul vlăguit, de încordarea de peste zi. 
„Ti-e frică, lacomi, ți-e frică și de umbra ta !“ 

Cri st na Gintaonu : „Sudori*

rîdea Măcete pipăindu-și bărbia și adunînd pe 
buricele degetelor picături mari de sudoare. 
De fapt, și era iarăși unul din lucrurile pe care 
Măcete i le spunea fără să clipească, n-avea nici 
cea mai firavă legătură cu lumea hotărârilor 
după care-și conducea viața și de aceea, dacă ar 
fi fost să aparțină unei imagini, aparținea mai 
curând tot aceleia din care plecase.

Nici pe sine, pe atunci, Măcete nu se judeca 
cu mai puțină îngăduință, dar pentru uzul curent 
al monologului său în circiuma de la piciorul 
pasarelei folosea expresia „interpret monoton", 

ceea ce-1 făcea de fiecare dată — dacă nu cumva 
asta se datora fumului, luminii și gălăgiei din 
circiuma, sau nu era decît o dorința tăinuită a 
lui, care-1 asculta absorbit, cu ochii Larg des
chiși. prăbușit într-un gol de voință — sa capete 

, o expresie lenevoasă. ..Am părăsit apele dos
nice ale istoriei, lacomi, am ieșit in larg și nu 
există cale de întoarcere, iar ca să te dai la 
o parte, să-ți respiri doar aerul care ți se cu
vine oricum ca Ființă, înseamnă să întorci spa
tele vieții ! Vrem-nu vrem, am luat locul des
tinului și mi-e teamă că nici tu și nici eu n-am 
fost pregătiți pentru asta...“ De multe Ori se 
întrebase care erau adevăratele motive ale a- 
propierii Iui Măcete de el. a grijii cîteodată apă
sătoare pe care acesta i-o purta de cum îl in- 
tilnise. Ii despărțiseră de la început o mulțime 
de lucruri, mediile diferite din care proveneau, 
cultura. înțelegerea lumii chiar și gusturile atît 
de exclusive ale lui Măcete și atît de informe ale 
Iui. Nici măcar secărica n-o beau la fel, el 
dădea pe gît țoiul cu o singură înghițitură, puș- 
tește, ținindu-1 strâns în palmă și după ce căl
dura înțepătoare a alcoolului îi umplea pieptul. 
Măcete păstra țoiul Intre degetele rășchirate pe 
masa, răsucindu-1 tot timpul, și sorbea încet, 
rar, parcă pe ascuns, în pauzele scurte dintre 
cuvinte, ai fi zis că punea un preț deosebit pe 
băutura de cîțiva lei, care. însă evident, nu-i 
plăcea. Mai tîrziu, peste ani, cînd secărica dis
păruse și doar bețivii înrăiți își mai aduceau 
■aminteda ea cu nostalgia».-ți circiuma da La. 
piciorul pasarelei se transformase într-un depo
zit de cartofi. Măcete îi mărturisise că fiecare 
înghițitură era un chin și-i întorcea stomacul pe 
dos, dar ținea prea mult la liniștea respectoasă 
cu care el îl asculta ca să renunțe.

Revoltat adolescentin împotriva familiei (ta
tăl — mic funcționar in administrație, mama — 
casnica, marea lor reușită în viață fiind casa 
construită înainte de război in vecinătatea bi
sericii Cașin și cei cîțiva pomi fructiferi care 
umbreau un chioșc in miniatură unde-și beau 
cafeaua dupfi-amiaza și primeau oaspeți de a- 
ceeați condiție cu ei, rătăcindu-se cu toții, ame
țiți de cafele și dulcețuri, intr-o pălăvrăgeală 
cuviincioasă). înfometat de liberalismul pitoresc 
și Ineficient al studenției. închis în lagărul de 
la Jilava în urma unei încăierări cu colegii le
gionari. se avintase imediat după război în ac
țiunea revoluționară cu o patimă pe care n-a
vea s-o regrete niciodată, dar nici să și-o ex
plice vreodată pe de-a IntreguL ..Așa 8-a întîm- 
plat-1. spusese odată pe un ton tărăgănat, „cînd 
nu te agăti de iluzia că faci istorie și ești ame
nințat doar de adevărul tău care nu seamănă 
cu adevărul nimănui, nu-ți rămme decit să tră
iești ce al de trăit cu patimă : așa s-a întim- 
p’at cu mine, mai mult ca sigur". Pînă să fi 
apărut In atelierul de tlmplărie și să fi ales 
de acolo oamenii de care avea nevoie și sâ se 
lege de el. M:hail lacomi, cu acea prietenie oa
recum nefirească, iar e! să-i întoarcă înaintea 
recunoștinței reci, calculate, dar justifieînd-o 
poate, golul uriaș de voință al propriului trup, 
al minții Si al sufletului răvășite de o emoție 
pînă atunci necunoscută, Măcete luptase cu 
pușca in mină, organizase demonstrații, ținuse 
cuvîntări. lipise afișe, vînduse la colțuri de stra
dă „Scinteia", participase la pregătirea alege
rilor și. în ziua acestora, alergase cu urna prin 
spitale și cămine de bătrâni și se rupsese pen

tru a doua oară și pentru ani în șir de-atunri 
înainte de părinții care, dezaprobîndu-1 și ne
găsind o cale mai convenabilă pentru a-și arăta 
simțămintele față de el, votaseră în disperare 
eu liberalii.

Un timp, o jumătate de an sau mai mult după 
naționalizare, lucraseră împreună și Măcete fu
sese cel care-1 sfătuise, ba chiar aproape îl o- 
obligase sa se căsătorească, el însuși. Măcete, 
găsindu-și o nevastă printre fetele de la Apaca, 
o femeie scundă, cu brațele scurte, strâmbe și 
subțiri ca de copil, care se împrietenise repede 
cu Caterina și înainte de plecarea lor în Mol
dova născuse un băiat. Măcete fusese promovat 
și nu mai venea în circiuma de la piciorul pasa
relei. se întilneau la adunări mai importante sau 
la demonstrații și uneori și duminica, apărea di
mineața in cartier în mașina Iui mare și neagră, 
ridicînd praful sau răscolind noroiul străzii, și 
întii cobora el și apoi nevastă-sa agitîndu-și cara- 
«h ios brațele scurte și strâmbe și agățîndu-se, 
mică, de el, iar cînd îi vedea intrați în curte șo
ferul își desfăcea nodul cravatei. își lăsa capul pe 
«pate «i adormea într-o clipa, profund, abia re
ușeau să-1 trezească la plecare, tîrziu. cînd se în
tuneca. Vizita avea tipicul ei. țuică de prună cu 
brânza și ceapă spartă pe colțul mesei, ciorba, 
mincare cu sos, vin. cozonac sau prăjituri cu mar
meladă. cafea amestecată cu naut. țigări proaste, 
Olt sau Mureș, și putoarea lor le gonea pe fe
mei în cealaltă cameră sau în bucătărie. Se ri
dicau șî ei de la masă, se așezau pe niște scău
nele, cu paharele de vin între tălpi, luau cutia 
de table pe genunchi și jucau partide pe cîțiva 
lei. plătiți pe loc. Măcete nu mai vorbea ca al
tădată, îl întreba eîte ceva și răspundea cu mor
măituri sau în doi peri, sau rîdea ațîțat : „Am 
venit la tine să discutăm sau să jucăm ta
ble ?u, iar el avea sentimentul că nici măcar 
table nu jucau, pentru că lui Măcete nu-i plă
cea să piardă, se înfuria, pentru fiecare leu scos 
pe încheietura cutiei, și-atuncî îl lăsa să cîștige, 
mirat însă de bucuria eu care Măcete aduna 
banii ți-i strecura în portofelul umflat. Cînd în
cetaseră și vizitele duminicale. Măcete dăruindu-i 
parcă în schimb acel început amăgitor al unei 
ascensiuni poate nu atît dorită, cit aștepta
tă ca o răsplată a vieții lui luată de la ca
păt (dacă ar li rămas în atelierul de tim
pi ărie ar fi fost maistru) își spusese cu vechea 
lui liniște că. de fapt. între el și Măcete nu se 
întîmplase niciodată mai mult decît se întîm- 
pla?e în prima zi, cînd Măcete se oprise în ușa 
atelierului și-1 chemase cu degetul îndoit, iar 
el îl urmase în camera de la stradă, și-acolo 
stătuseră de vorba ; mai bine zis, Măcete vor
bise și el îl ascultase și cînd, în sfîrșît. fusese 
întrebat dacă a înțeleg, spusese „da", a înțeles, 
dar singurul lucru care-1 înțelesese cu adevărat 
era efi nu va mai lucra în atelier. Măcete era 
înalt, cu fața greoaie, încremenită parcă cu 
ochii căprui reci și imperturbabili. Gura largă, 
cu buze groase și pofticioase, puțin uimitoare pen
tru un om de înălțimea lui. Ședea lingă fereastra 
deschisă cu brațele aduse peste piept, cîntărin- 
du-1 încă si după acel „da" al înțelegerii la 
care-1 chemase. ,.AscuItă-mă. lacomi". își des
făcuse pe neașteptate brațele, parcă dornic să-1 
îmbrățișeze. „înainte de a face politică trebuie să 
faci din tine însuti instrumentul propriei tale 
politici. Altfel n-ai să te poți desăvîrși ca om. 
Asta trebuie să fie deviza unuia ca tine care, 
în pofida instinctului de clasă, se teme să nu 
facă o greșeală. încearcă să te gindești mai 
mult la tine. La tine, ca individ al singu
rei specii capabilă sâ-și înțeleagă uneori ros
tul Nu visase niciodată să facă lucruri 
mari, cu atît mai puțin pentru alții, învățase 
meseria tatălui la același patron. Colej-giu, își 
cumpărase, ea și bătrânul, costum negru, pantofi 
cu bot de rață, bufoni de sidef pentru gulerul 
rotund al cămășii și pălărie, și dacă n-ar fi 
'venit războiul, ar fi ridicat încă o cameră în 
fundul curții, s-ar fi însurat cu o fată cuminte 

* din cartier, și copiii lor ar fi fost poate tot tîm- 
plari la Colergiu... Apucase să-i spună asta lui 
Măcete atunci ?...

____ ăcete îl primi după prînzul zilei desfă- 
»______ cut la cravata și fluturindu-șî din cînd
A A A în cînd cămașa să se răcorească. Iși 

ceru iertare prietenos pentru că-1 fă
cuse să aștepte, și-apoi îl îmbrățișa 

scurt, cu brațele întinse, arătîndu-și dantura cu 
rădăcinile îngălbenite de tutun, trecînd imediat 
in spatele biroului, pe scaunul cu spătar înalt, 
în care se foi cîteva clipe căutîndu-și fără jenă 
poziția cea mai comoda și sorbind pofticios din 
ceașca cu cafea ascunsă după telefon. își arătase 
Iar rădăcinile dinților, ridieîndu-și însă acum im
perceptibil sprîncenele. ca o invitație lamărturi- 
•iri. el nu mai avea nimic de apus, în biroul lui 
vorbeau ceilalți, el asculta și lua sau nu hotărâri. 
„Aere de șef, acum știe tot ce trebuie să știe un 
șef", se așezase și Mihail lacomi. Măcete îi zîmbi, 
după care își tampona gura.

— Ce necazuri, lacomi ? aduse din nou ceașca 
mare la gură și întrebarea bolborosi în lichidul 
sleit. Am au2it că te-ai întors în atelier...

Mihail lacomi nu răspunse, dar fălcile îi tre- 
săriră într-un tremur ușor. Măcete se mișcă din 
nou în spătarul cu scaun Înalt (șî l-a ales dina
dins, îi trecu prin minte lui Mihail lacomi), de- 
plaaîndu-1 încet spre perete, gustînd din plin 
tăcerea.

— M-am întors, murmură Mihail lacomi aple- 
cindu-și capul în palme. îmbătrânim, Măcete — 
spuse apoi.

— îmbătrânim pe dracu, poate tu ! risc zgo
motos, încintat, Măcete.

n anul apariției Nopților migratoare 
despre Dan Verofia s-a vorbit fie ex
cesiv laudativ, fie cu exagerate pre
cauții. Formula de „al doilea Holder- 
lin" a șocat, firește, dar a făcut ca

rieră? A urmat apariția Cărții Hunelor, urmînd 
Zodiei măslinului, iar mai recent a volumului 
Dați ordin să înflorească magnolia.
Hotărit lucru. Dan Verona este un poet întru 
toate înzestrat. Cititor și admirator asiduu al 
vechilor' spiritualități (lucru demn de toată lau
da). dornic să-și formeze o lume poetică uni
tară. trasată în cicluri largi și în poeme întin- 
«e. unde se caută adesea cugetarea înainte de 
trăirea nropriu-zisă. simțire bine strunită în 
rigorile unei solemnități, cînd formale, cînd de 
substanță. — Dan Verona trăiește o criză de 
creștere artistică (vizibilă odată cu apariția pe
nultimului volum), care se poate materializa tn- 
tr-o schimbare esențială a creației sale.

Facem din capul locului afirmația că nu 
ăVfelii" de a face la Dan Verona cu poeziî. ci 
cu o singură poezie, o reluare aproape obse
dantă a cîtorva motive, un periplu spiritual 
în ceroul închis al aducerii aminte — tema fun
damentală a acestei poezii. Amintirea, ca sna- 
tîu ideal poetic, trimite la o poezie de viziune 
și de descriere a acesteia, unde prezenta ideii 
de moarte fertilizează toate căutările spirituale. 
Aducerea aminte este o constantă esențială a 
DOeziei. de la Homer Si pînă la Holderlin. A- 
propierea care s-a făcut între Dan Verona și 
autorul imnului Aducerea aminte este riscata, 
nu atît pentru că nașterea altui Holderlin nu 
ar fi cu putința, ci pentru că tot ceea ce era 
la poetul german, convingere. crescută organic si 
adusă La un nivel aproape fizic („trăirea" pro- 
priu-zlsă într-o Grecie imaginară, re-compu- 
nerea ideală a acesteia) unde detașarea era ire
mediabil pierduta (ca și în viziunea Daciei la 
Eminescu), — este la Dan Verona o reeom- 
Dunere lucidă, deliberată. Poet al poetului, cum 
1-â definit - Heidegger pe Holderjin. este Dan 

Werona numai în mlsura în care cele mai mul-

Neprețuita simplitate
te poeme ale sale (mai cu seamă în Zodia măs
linului) vorbesc despre făptura poetului, el ne- 
propunînd. insă, decît aceeași imagine a poe
tului care „vine prea tîrziu". cum spune un 
faimos vers holderlinian „Orfismul" lui Dan 
Verona este un orfism de împrumut.

Mai aproape este Dan Verona. în Nopțile mi
gratoare. de suflul Ascensiunii din Vămile lui 
loan Alexandru (mai cu seamă în întoarcere 
imposibilă. A șaptea noapte). Dar ceea ce era 
regresie în progresie la I. Alexandru (pornirea 
în Dincolo ca plecare înspre origini, cum și 
Ilolderlin întorcea Istrul de La vărsare la isvor) 
— este la Dan Verona pură imposibilitate, fără 
a se putea încerca o încarnare a imaginarului 
în planul cuvîntului poetic. Pe de altă parte, 
ceea ce era ..corabia-sicriu" la autorul Vămilor 
Pustiei (un simbol infinit radiant de sensuri) 
este la Dan Verona — lira, element vital pen
tru acesta, dar insuficient conotat. Lira este 
„viață și moarte", „mamă dulce si soră iubită", 
ceea ce doar aparent spune mult.

In A șaptea noapte aflăm și versurile esen
țiale pentru înțelegerea aducerii aminte la Dan 
Verona : ..Și pentru că mama nu-mi mai poate 
da / Adăpost în pîntecul său / Drumul meu 
pornește si se întoarce în liră". împrejurul a- 
ducerii aminte. Dan Verona țese cu pricepere 
o plasă de sensuri, care, luate în bloc, supli
nesc lipsa unei aprofundări progresive. Nopțile 
sînt „regizate" ca un periplu de cunoaștere. în- 
cepînd cu spațiul matricial (Murind pe liră), 
continuînd cu semnificațiile fecioarei — închi
dere în sine, neînceput transfigurat la nivel cos
mic. cea care încălzește lumea cu o simplă 
atingere, ea fiind extrema zborului si susți- 
nînd făptura poetului („între fecioară si pa

săre t țipă fruntea mea visătoare / Așa cum 
fiul neliniștit / Din osul mamei sale țipă după 
moarte" (Fecioara și pasărea). Apar apoi între
bările decisive (Cine sintem ? Cine sîntem ?), 
care trimit la înțelesul ființei pentru Nichita 
Stănescu. Nopțile migratoare ambiționînd. par
că. o replică a celor 11 Elegii. După greoaia 
noapte a patra (Privirea lui Oedip), întruto- 
tul nereușită, se ajunge la nunta văzută spi
ritual (Exodul). în sens neoplatonic, aproape 
(..Iubirea e tare ca moartea", etc.). Alături de 
a treia noapte, cea de a sasea (Și scarabeul ?).

dar mai ales a șaptea (întoarcere imposibilă) 
sînt reușitele incontestabile ale acestei prime 
cărți. Aici sînt vămile călătoriei, unde se cau
tă echilibrul, dar unde se instaurează neliniș
tea. Noaptea a opta (Elegia supremă) va fi. deci, 
o întoarcere la întrebare asupra cumpenei vi- 
zibil-invizibil („Iubim trandafirul sau numai mi
reasma pe care o exală ?“). urmînd o reluare 
a nopții a doua. In Imn orfie. iar Fiul risipitor 
Si în special Apoteoza adună sensurile aducerii 
aminte. De la prima noapte (..Si cine să Reamin
tească. dacă nu poetul ?“) si pînă la a patra 
(,.O. rhamă preacurată atîtea am uitat / C-ar 
trebui din nou în tine să mă culc / Și-n vis să 

îmi aduc aminte"), apoi către a sasea. unde a- 
mintirea face o pagină antologică („Iată. în
chid pleoapele... în pieptul poetului / izvoarele 
pling ca mormintele într-o biserică") și în fi
nal. — aducerea aminte este stîlpul de foc pe 
care Dan Verona îsi elaborează căutările poe
tice.

Zodia măslinului, volum lipsit de unitatea de 
construcție (nu și de viziune. însă) a primului 
volum, amplifică preocuparea pentru definirea 
poetului, care este un Midas ce preface tot ce 
atinge — în eîntec. Efectele căutării se văd. to
tuși : daca Nopțile erau arderi întrebătoare, a- 
cum apare conștienta neliniștii. într-un poem 
frumos care este Fericit sînt ca un mire („Stră
lucește pe sufletul meu / emblema neliniștii. 
Ea / tot mereu apare t in preajma frumosului"), 
pentru ca idealul or fie să apară transfigurat sub 
forma înțelegerii la nivel esențial a lucrurilor 
(Aproape parabolă). Aducerea aminte este doar 
implicată acum (Cartea trandafirului), iubirea 
este mai puțin sofisticată și. tot De linia de
cantărilor lucide, se înregistrează și o reducere 
a discursivului. în favoarea profunzimii. Alături, 
insă, de aceste calități. Zodia măslinului păcă
tuiește exagerând prin denotare ceea ce la 
început era văzut prin răsfrângere. Cînd se 
menține tensiunea afectivă, versurile au o greu
tate si o frumusețe ieșite din comun. Cînd nu 
filosofeăză. poetul scrie texte extrem de fru
moase. cum sînt — Neliniști pentru atingerea 
lirei sau Deschidere spre veșnicie. Neîncrederea 
în simplitatea trăirii îl face să caute cugetare 
în iubire și nu iubirea în plan spiritual și de 
aici poate prolixitatea unor texte. Neliniștea 
este, pentru Dan Verona, mereu în spatele fru
mosului. Dar poetul nu scrie numai cînd simte 

această neliniște, ci și cînd crede că trebuie să 
o simtă. De aceea apar poeme tulburătoare, ca 
Intîia strigare o poetului, alături de altele lip
site de tensiune poetică (Imbrățișind rugii de 
zmeură ai mării). Ca să fim mai clari — iată 
finalul Ieșirii poetului in fata lumii ; unde pri
mele două versuri sînt de La sine un final ad
mirabil („Deasupra lumii / se înstelează fibra 
măslinului"), dar unde poetul mai aplică un 
vers pentru a da greutate simțirii, vers care 
devine. însă, balast pur și simplu — „In liniște 
să ne gîndim la cele eterne".

Excelentă în intenții. Cartea Runelor poate fi 
așezată (ca intenții), alături de Cartea de reci
tire a lui N. Stănescu. de imnele voievodale 
ale lui loan Alexandru 9i de doritul pantheon 
tracic al lui Ion Gheorghe. O cete (fericită, de 
altfel) de simplitate l-a cuprins pe Dan Ve
rona. Lipsa metaforelor ornante, care era un 
cîștig al primelor cărți, ni se pape a fi aici în 
defavoarea poeziei. Recitind istoria si literatura 
națională. Dan Verona a făcut o carte intr-a
devăr „de iubire", cum spune. Frumoase sînt 
finalurile multor poeme (Grigore Ureche. Var
laam. Dimitrie Cantemir, Neagoe Basarab. Me- 
numorut. sa.). Neprețuită este simplitatea a- 
tunci cînd un singur cuvînt esențial premerge 
un îndelung proces de gîndire. Către acest fel 
de simplitate, presocratică, să-j zicem, se în
drepta poezia de început a lui Dan Verona. 
Daca acolo ea era revelatoare. în Cartea Bu
nelor însă suita de porârete-efigie avea nevoie 
de conotări revelatoare si e suficient să amintim 
pentru comparație. înșelătoarea simplitate a 
Zciosofieî lui Ion Gheorghe.

In acest moment. Dan Verona trebuie să op
teze pentru eliberarea din corsetul livresc. ..fi
losofic". aplicat de bunăvoie, dar gratuit si pă
gubitor poetic, și pentru încrederea în capaci
tățile sale afective deosebite. Recentul volum 
de poezii, ne pare a-1 înfățișa oe poet aflai 
pe drumul unor atari clarificări.

Dan C. Mihăilescu



la Grivița Roșie, Îlltp-O
Pentru ei 

uzina 
a fost totul

acfi o să te urci vreodată, după miezul 
nopții, intr-unui din trenurile perso
nale care ajung dimineața in Bucu
rești. ai să vezi cfi e aproape gol ; 
luminile au sfi aluneca peste cimpia 

acoperita cu zăpadă si. ca să nu fii singur, a 
să treci dintr-un vagon In altul, dar oameni au 
să fie putini. Ici si colo cite unul ; vagonul 
o sfi Înceapă să se răcească, asemeni unei cutii 
de tablă în care a murit o vrabie si doar lu
mina tuburilor de nean o să fulgere înghețat 
peste zăpada elmpului.

Spre dimineață InsS. c1nd trenul se apropie 
de București, vagoanele au să Înceapă să se 
umple ; e încă întuneric si din sate, pe toate 
potecile, peste cîfnp. au să Înceapă să se adune 
oameni în gfirt. sfi urce striglndu-se unii pe 
alții, tropăind cu bocancii lor plini de 2ăpfldfi, 
așezîndu-se repede pe bănci si tăcînd aproape 
in aceeași clipă, de parcă totul a fost spus pînă 
atunci : unii din ei se mai uită în gol. dar 
adorm repede si în curlnd au să fie adormiți 
cu toții.

O să bagi de seamă că sînt oameni trecuți de 
patruzeci de ani : au căciuli cu clape, cizme de 
cauciuc sau bocanci, sînt Imbrăcați cu scurte 
Îmblănite, cu pufoaice, gi string Intre genunchi 
nelipsitele serviete care au ajuns sâ semene 
cu niște obraji buhfiiți — purtate de copiii lor 
mai întîi. prin scoli de țară, apoi luate de el, 
ea sfi-i țină pînă la pensie... Radiatoarele au să 
înceapă să ae încălzească, să ardă de-a binele*,  
de parcă ar fi o înțelegere veche între mecanicul 
locomotivei si oamenii aceștia care se duc în 
uzine. în triaje, sau pe șantiere.

Cînd Bucuregtiul o «S se simtă tn apropiere, 
oamenii au să înceapă să se trezească ; o Să-i 
auzi vorbind despre pensie, despre Ilie Niculae 
care a avut un copil bolnav, s-a dus cu el pe 
la toți doctorii șl plnă la urmă, cînd nici el nu 
mal credea că se face bine, a ajuna la nu știu 
care spital. doctorița șefi s-a uitat cu microsco
pul principal în singele copilului si. cu șaispre
zece lei l-a făcut bine... Fără să vrei o sA-1 
asculți vorbind, si o să te gîndeștl că grijile 
lor sînt ale unor oameni trecutl de patruzeci 
de ani sl abia atunci o să te întrebi unde sînt 
ceilalți, mai tineri, care ar fi trebuit și ei să 
fie aici ?

Cînd se crapă de «iui. vor cobori din trenuri 
în toate gările, oe paroane. oamenii aceștia tre
cuți de patruzeci de ani. cu servietele lor in 
care au un borcan cu mi nea re învelit intr-o 
bucată de ziar *i  un halat de lucru pătat 
ulei- Ei sînt de fapt cei care, la vremea lor. 
au Îndrăznit printre primii să iâăA din ia!e. 
să lase treburile timpului pentru ■ munci In 
uzine, la C.F.R. mai alei — Ia Grivița sau în 
triaj... Dar indrâxnaala lor de-atunci, speranța 
că au să clstige o pilne. ți se par astăzi mai 
curînd nehotărîre si îndoială : sl In felul lor 
de-a fl au păstrat o anume neîncredere li în
doială. asa cum apucaieră. ca unii care nu ve
neau indlrjiți. ca să r*mln*  pentru totdeauna— 
N-au avut curaj să plece cu totul din sat : ar^ 
fi fost areu. ar fi fost o adevărată aventură : 
atît se putea face atunci, era totutl un curaj 
nemaiîntâlnit, și orice iatorie a speranței cu ei 
trebuie să înceapă.

— Acum se poate orice. îmi spune Gheorghe 
Olaru. Poți să fii sigur că dacă pleci din sat, 
e nevoie de tine : acum sînt locuri in aco.i. că
mine pentru nefamiliști. te ajută toată lumea—

Generația lui Gheorghe Olaru este prima care 
a plecat din sate pentru totdeauna ; nu e vorba 
de un singur om. ci de o generație Întreagă care 
a avut curajul să plece fără să mal păstreze 
o cale de întoarcere. Orice Istorie a speranței 
trebuie «fi amintească si de ei. Dacă la plecare 
au mai avut oarecari îndoieli, odată ajunși le-au 
Uitat. Pentru ei uzina a fost totul - întreg vii
torul Si toate nădejdile. Sentimentul «cest*  il 
mai au și acum, deși au trecut atitia am.

Gheorghe Olaru a plecat de la Driguțegti ca 
să urmeZe o școală profesională î li plăcea 
învețe Si orice meserii ar D fast bun*.  iUr I-*  
luat un vecin. Popescu Ion. 81 l-a adus ta Gn- 
vița Roșie : din ziua In care a intrat aici, uzina 
a fost totul. A terminat școala profesională, a 
lucrat ca muncitor el a urmat liceul la seral ; 
după liceu a trecut la serviciul tehnic, ca teh
nician. dar a-a înscris la facultate, la seral. 
Nu era ușor să muncești Ziua, sA Înveți seara 
și noaptea, nu era usOr să-ți cauți mereu gazda : 
dacă plecai de la o gazdă, mai lisai haine : in 
alta parte mai lisai cărți... Dar nu de greutau 
se plînge Gheorghe Olaru ; ceea ce ar O fost cu 

adevărat greu pentru el. ar fi fost să trăiască 
fără speranță.

A terminat și Politehnica, a lucrat o vreme 
tot la serviciul tehnic, ca inginer ; acum e șef 
de atelier, a fost ales și. secretar de partid pa 
secție.

— Și mai departe ? îl întreb.
Mă privește zîmbind.
— Mal departe orice e posibil.
Ar putea Să se ducă intr-un institut de pro

iectări. in învățâmlnt... Dar nu-1 vine să se des
partă de uzină. Gheorghe Pâduraru. coleg la 
școala profesională, e acum secretar cu probleme 
economice la un sector al capitalei. însă ei, mai 
multi, deși au avut ocazia. n-au putut să lase 
uzina.

Aceasta ar fi istoria unor oameni care au 
reușit în viață, dacă ei ar fi numai atît : cine 
știe ce norocoși. încăpățînați. sau fericiți... Dar 
nu sînt numai cîtiva oameni cu istoria aceasta, 
ci o generație întreagă din care mulți sînt ingi
neri, șefi de secție, maiștri. Gheorghe Tiz. Marin 
Ștefan sînt și ei ingineri acum, șefi de secție. 
Aproape toți au plecat de la țară. Directorul 
general, Tfinase Gheorghe, însuși, a plecat tot 
dintr-un sat. a fost inginer, șef de secție, ingi
ner șef. Nu este așadar istoria unor oameni, ci 
istoria unei lumi — o istorie care s-a întîmplat 
cu fiecare în parte de mai bine de douăzeci de 
ani — o speranță care nu i-a înșelat niciodată.

Și dacă unii din ej eu ajuns ingineri sau ac
tiviști. asta nu înseamnă că au ajuns alți oa
meni. că au lăsat fi vechile prietenii care au 
fost. Gheorghe Olaru a rămas prieten cu Vișan 
sau cu Forminte ; nu se uită atît de ușor că ai 
mîncat cu cineva la aceeași masă de cantină — 
si nu numai din sentimentalism, cl șl pentru 
că aici, spiritul muncitoresc de la Grivița Roșie 
a-a păstrat : fără slugărnicie si fără lașități.

Și dacă Gheorghe Olaru ar pleca astăzi din 
satul lui. nu ar trebui sfi mai vină plnă la 
București : ar fi de-aluns să meargă la Tirgu-

A#*ion Dvmitroche i „FotVef

Jiu aau la Rovinari — la ctțlva kilometri de 
Drâguțești. Speranță nu mai e acum doar ici 
Ci colo, ci peste tot. Astăzi cei tineri au cămine, 
au cantine, se duc delegați după el sfi-1 caute 
prin sate : poți să speri orice, să dorești orice. 
Se poate.

Gheorghe Olaru ar fi putut și el s*  fie dimi
neața devreme, intr-un tren care se apropie 
de București : peste Cîțivâ ani fir fl împlinit și 
el patruzeci de atll. ar fi început să se gîhdească 
la pensie, să fie același om oarecum neinefetă- 
lor și bănuitor, dar istoria merge înainte li cu
rajul de altădată pare a fi nehotărîre. Oamenii 
se schimbă mal greu : chiar curajul de odinioară 
al Iul Gheorghe Olaru nu seamfinfi cu siguranța 
tinerilor care vin acum din sate, să învețe : dar 
acesta este curajul altei generații despre care 
trebuie vorbit.

Nicolafe Mateescu

Un februarie 
în care lupta 

a devenit 
istorie

bia îegLsem pe poarta Gri viței Roșii șl 
materialul faptic adunat de reporter în
cepuse să ..lucreze". începuse să sa 
preschimbe ia find. Muncitorul. îmi 
spuneam, nu-i doar simbolul muncii în

Mor ia. Noțiune*  nu cuprinde doar ide ea de mun
că. ci ți pe cea de lupt*.  în egală măsură ; ba 
chiar pe cea de moarte în iatorie muncitorul a 
luptat tot atit de mult poate, cît a muncit. Iar 
In momentele cele mai ibuciuxnate lupta deve
nise cea mai acută fonul a muncii. Așa s-a în- 
timplat și la Grivița Î3 1*33.  Produsul acelei for
me a muncii fuae»e flagele...

Dar inima raporte^-țui ar vrea aă cheme la 
viață imaginea evenimentelor petrecuta, absorbi
tă poate in xidunia c«ăd.r«lor car« m păstrează 
li acum, ar vrea oa Udunia zi vorbeaacă.^ ..Da. 
mai trăiesc dfiva pemfonarl de-ai noștri care au 
participat la ®revi_ Ei ar putea lă învie, cum 
ziceți, trecutuL Ati putea ata de vorbă cu Co
diță Marin, cu Gh.tutecu Ion. cu Varile Con
stant inoecu-. ne apune aeere tarul comitetului de 
partid de la LM.M-R.-_ Gri vi ța Roșie" tovarășul 
Ianru Marin. ...Si iată-ne față in față cu 
Vasile CanatantinasCTL au in vîrstă Ja 
74 de ani. tr.c*  voinic *1 Încă iute in 
mișcări. In tare anu trăiesc Inc*  bine ți 
par mal putini. -Aveam M de ard atunci, țiu 
minte, rtpai a*  tot ? NevaMă-mea o*a  gravidă a- 
tund. tar mama maa a murit ocale două săD- 
tămlnl de la B"«v*  ". De la Început ameetecul 
a ceata al amintirilor de tam.be cu amintirea lup
tai zornăie di un tarmac bătrlnului. ..La noi la 
Grivița a-a luptat ă Înainte de ’33 mereu. Eu 
am participai și Ia o gwi in 121 apoi la altoie 
prin 18 mu 14. Eram elev dnd cu Drtana grevă, 
anul III itrunpart Oev-.șdi cereau atunci avan
sările la timp, adiră dm doi in doi ani eă ae 
măreaacă plata cu 5*  de ban. Ia oră. Si n-o pri
meau. n-o mai prmMu. După grevă pe multi 
i-a imprfatiat conttecerea. noii am ajuns la Mon- 
teoru. lingi Buxiu t « aea pierdut școala, cum 
< ra l-o mai termin dacă aa-au dus la Mcnteoru ? 
Sa vă apun amănunta * De ptldă. la a doua grevă 
— că mergea tot m**  grvu n ne tot mințeau — a 
Wlt tcar.in n ru Era Inginer. Se purta
t Tt. N-avua reaperc tată de noi. E*_  și-a făcut 
tfanaaak: as ami bu mnae ce mar.rJne tn ate- 
? *re  ■ a vrut a-a aeaag*  pe furia. Muncitor.' 
l-au prtna. L-a aaiteac _nea iar “km cei tem ne- 
c*c«rea  iai. AJTădasă a hiat foc a‘cLerul de t:m- 
p'terje. an oaarfl _ A v-eejt m pontul Carol L. 
f*ata  tentai e — fiăn una akî aAa — a*  *.a±rătn

te. a a tem pe dtrva. Da' focul era rute, 
leml nacal ae floaa autgw foc— Atunci, unul 
Dobraacu. i-a rvtrtit o bucată de arindură in eap 
Ta chipiu l-a nimerit- Nmani nu l-a spus pe 
Dobreecu niciodată Eram uniți, tare uniți e- 
ram...-.

Mi-am pua Întrebarea ii 1-am pus-o si bătrî- 
nuhii V<s(le ConatantinMcu : de ee n-an făcui 
grevă rămlaiad ana*  ? Am pus această între
bare și panfru că nu de mult am văzut la tele
visor un film Idupă Cronin) In care greviștii 
ităteaa aeaaă. ..Așa au botărlt conducătorii noe- 
trt trebuia a*  vii și si lupți P® față, nu ai po*i  
rre că ai rimai bolnav ori din alt motiv. Și
p ormi nai eram atăpinf pe ateliere deci eram In 
ele î*.  mi te eaplici. 9int deci nuanțe foarte im
portante de la grevă la grevL ..Noi ne-am orw- 
n:zai in echipe de apărare, păzeam atelierele, ni
meni nu putea ai intre**,  poveeteite interlocutorul 
meu. Un mod de a acționa indică firi indexaiă 
un mod de * glndi. Din acest punct de vedere 
greva <Mn februarie 1033 de la Grivița poate oferi, 
lăsîndu-ee interpretată, comentării fructuoase din 
punctul de vedere al teoriei luptei revoluționare. 
L-am Întrebai pa Vuile Constant ine seu dac*  ii 
știa pe VmDo Roait*.  „Cum ai nu ? Era băiat 
frumos. Acuma mi a-a mai a ten din minte, dar 
era sprincenat, umbrea cu zpcincenele. II știam 
dinainte, dar n-am rj ci e așa dirz. era mai 
mic ca mine. Ce. anul trecut ieșea la pensie ori 
acum vreo doi ani... Locuia pe Basarab. Unde e 
biserica... Unde ara circiuma lui BokMtă*.  îmi
dau seama ci muncitorul pensionar isi trăiește 
puternic amintirile și menționează amănunte care 

în memoria Iui nu se vor stinge niciodată. Pen
tru mulți tineri care au primit în suflet imagi
nea din cărți ori din ziare, Vasile Roaitâ e intr-o 
oarecare măsură o abstracție, o depărtare. Dar 
iată că martorul Vacile Cons Lanț mas cu vorbaște 
viu despre un om viu — Vasile Roaită 1 în me
moria lui nu fotografia trăiește, ci tinârul acela 
viteaz. „Era mai tinăr cu vreo zece ani ca mine, 
eu aveam nevasta gravidă, el nu era Însurat". ȘI 
reporterul se gîndește : Vasile Roaită putea fl 
*cum un bunic... Putea avea copii, nepoți... Ca 
Vasile Constan ti nezeu... Un gol rămas în lume, 
un pustiu creat de un glonte... Oare nu e lim
pide că istoria i-a cerut muncitorului nu numai 
muncă cl și moarte î

Dar cum l-au Împușcat pe Vasile Roaită. dacă 
erați stăplni în ateliere, iar armata era afară ?. 
întreb. „Clnd s-a tras din biserică (al văzut mata 
biserica de vizavi. Sflntu’ Gheorghe ÎI zice), au 
murit vreo șase oameni, fierari, au murit pe gră
mezile de nisip, sugea nisipul singele... Dar a fost 
și o aîtă hoție". Era un sector, sectorul M. miș
care. acolo se făcea proba vagoanelor, liniile de 
probi erau. înspre Militari. Printre vagoanele de 
probă au intercalat vagoane cu armată, le-au 
strecurat înăuntru..." (Ca In războiul Troiei. mă 
gindeec...). O clipă Interlocutorul tace, glndin- 
du-se 1a ceva fără să spună. „Ei 1, zice, dacă 
acarii nu manevrau în timpul acela vagoanele p« 
liniile de probă

★
Am mai notat cîteva fraze de-aJe ..tînărului" 

(avea 30 de ani, căci cobociaem In timp !) Con-

Această zestre
l Ca-aveam mal bun î Memoria • ipune 

doar frigul care înflorea în oase, 
doar foamea de a nu ne mai supune 
atitor navâliri primejdioase.

Oameni din cimp și din durere, noi 
treceam prin iarna care ne despoaie 
mai crincen decit crlncenul râibei 
de arme fi de vlagâ și de straie.

Un chin ne-ncununa atunci pe toți 
la ceasul greu și decisiv fi unul :
— Sâ crezi in fine ți sâ strigi câ poți 
cind urlâ-n cealâ ca o fiard tunul.

De-am li pierdut pierdeam erice 
nădejde, 

dar ne-am știut puternici și-m pre un â — 
soldați români visind cum griul crește 
prin spațiul sfișiat cu *emîlunâ._

Ce-aveam mai bun î Lumina de-a râibate 
acolo unde moartea m pe bece 
ca pasârea strnitâ jumâtate, 
tâind cu-aripa norul nemilos și race.

Lacome guri de prad*,  lârâ milâ, 
ne-au cmids dm liucta nene-ndeluniata, 
in cartea vieții, dar, pe atica filă.
cu fulgere am scris cuvintul i Gata I

Caii rup in potcoavâ cerul ; ne răzbune 
dorul de-acasâ : fiii și nepoții 
purtau in singe-ntemeieri străbune, 
de-aceea-n foc ne-am azvirlit cu toții.

Trudim, aceastâ zestre sâ nu piarâ, 
ni-e graiul sfint, și lacrimâ șl piine, 
noi am murit, numindu-ne o țarâ, 
— fiți demni de ea, voi, ce vâ națteți 

milne I

George Chîritâ

«Untineecu Vasile : „Totul ee trăgea de la sala
rii" ; „1-a ținut vreo paișpe zile la Marmizon. o 
cazarmă pe Plevnei. în bfitfil l-a ținut" ; „Chiar 
aici avea biroul inginerul Bfilatu, era șl profesor 
de desen" ; „Uzina cerea ajutor" ; „De exemplu 
inginerul Tițeicu și-a lucrat cuzineții pentru o 
moară (avea o moară) aici în ateliere". Toate a- 
ceste afirmații ale lui Vasile Constantme.scu se 
ridică pe o realitate amară, toate Indică o situa
ție din care a-a născut o specifică formă e 
muncii — lupta sodală. Șl lată că legile necesi
tății istorice nu acționează, îmi «pun, teoretic. 
Ele au acționat prin oameni ca Vasile Constan- 
Vnescu. prin cei 7 000 de grivițenî, zidiți acum 
In memoria socialistă a patriei.

Vasile Versavia

Estetica 
muncii

d
acă ai de gînd să scrii despre realiză
rile unei întreprinderi, despre produc
ția și produsele ei trebuie ca, în pri
mul rind, sfi afli cum își fac datoria 
controlorii de calitate, cum își pun 

girul și semnătura priceperii lor pe produsele 
și pe munca oamenilor din Întreprindere. Iar 
pentru ceteciștii de la IMMR-„Grivița Roșie" lu
crul acesta este și mai greu avîndu-se în ve
dere că prin exigența lor asigură mersul ,.ca 
pe roate" a tuturor vagoanelor de călători din 
țară, și nu e puțin lucru. Aici se fac reparațiile 
anuale, capitala aau intervenite în urma vreu
nui accident de circulație. Aici vagoanele capătă 
haine noi, sînt spălate, degresate, revopaite, re- 
tapisate dacă e nevoie. Aici oamenii le îngri
jesc ca pe propria lor casă ce este supusă pri
menirii, goipodfirește, din cînd In cînd. Nu tre
buie, deci, sfi omitem calitatea acestor reparații, 
calitate asigurată de mîinile destoinice și de 
priceperea muncitorilor de aici, dar îndrumală 
și verificată, o dată mai mult, dincolo de locul 
de munca, de colectivul CTC al întreprinderii, 
ajutat și de către cadrele de conducere ale între
prinderii, precum și da organizația de parii± 
Tovarășul Iâncu Marin, secretarul organizației, 
mă ajut*  să cunofic oamenii și să aflu cîteva din 
„tainele" uzinei.

Nu mă surprinde cînd aflu efi din acest com
partiment, pe lingă ingineri, tehnicieni, maiștri, 
fac parte și 60 de muncitori dintre cei mai buni, 
dintre cei mal bine pregătiți. Pentru că ..sa 
merge pe linia de * arăta cum trebuie făcut. 
Așa incit se urmărește produsul de-a lungul 
procesului de execuție. Avem răspunderi mate
riale, disciplinare" ne spune inginerul Iliescu 
Alexandru, șeful compartimentului CTC al 
IMMR-ului. „în trecut era altfel. Noi cu pro
ducția. alții cu calitatea. Dar „Legea calității- 
vine să sublinieze foarte mult o chestiune lo
gică. pe care noi o și aplicăm în consecință. Noi 
cu producția și tot noi cu calitatea". Celor spuse 
de inginerul Iliescu adăugăm și părerile contro
lorilor de calitate Ciorolanu Mihail, de la ate
lierul sudură-sculftrie. Lucrează *ici  în întreprin
dere de 26 de ani, fiind de meserie ajuitor. dar 
de 12 an] este controlor de calitate. Prin cali
ficare, prin experiență poate ajuta efectiv la a- 
si gura rea calității pieselor produse de muncitorii 
din atelierul de care răspunde. Are ochii Înro
șiți. și parei culoarea lor te pierde In umbra 
oboselii. M*  uit mai mult ta ochi pentru c*.  nu 
știu de ce. m*  finder că un controlor de call- 
tate ar trebui să-1 aibă deosebiți. Ochii să fie un 
fel de ochean descoperitor de defecte, fisuri, șl. 
cind văd că In fata mea stau oameni firești, cu 
ochi negri, căprui, cu ochi calzi și sinceri, mă în
treb 1 ce dar aacune au de pot descoperi ceea ce 
altora le scap*  ? Nimic deosebit, desigur, decit 
taina reapanaaMlltApL taina dragootei față de 
marca uzinei unde lucreae*.  față de munca lor.

Ispas NIcolae, sculer matrițer, muncește de 
22 de ani, iar acum este controlor de calitate 
la atelierul âjustaj. „Cind dai o semnătură ești 
convins eă lucrarea a bună. Lucrarea o urmă
resc pe faîe de execuția tocmai pentru a pre- 
întimpina ivirea vreunei modificări" îmi spune 
interlocutorul meu, acest om cu părul alb, înalt 
cu alură sportivă șl cu mîinile mari, greoaie. 
„Este esențial ca piesele executate de noi 
să fie calitativ superioare. Noi, și alei vocea 
capătă o altă intonație, lucrăm piese de sigu
ranța circulației". Am remarcat schimbarea to
nului controlorului de calitate Staicu Dumitru 
de la atelierul de arCurfirie, pentru că altfel are 
o voce slabă, parcă arsă de focul forjei părăsit 
cu ani în Urmă. A fost forjor arcurar șl mun
cește de 27 de ani, iar despre si nu se pot 
spune decit lucruri la superlativ. Are cea 
mai bună pregătire profesională, este cel mai 
mare ajutor pentru muncitorii atelierului, cel 
mai bun tovarăș de muncă dar șl cel mai bun 
sfetnic, șl ca muncitorul Staicu, acest om mă
runțel, cti vocea parcă pierdută în concurență cu 
pocniturile ciocanelor pneumatice, mai sînt și 
ceilalți muncitori ca Eftimie Gheorghe. munci
tor forjor de 26 de ani și care ține miezul 
incandescent al metalului cu o forță și o sigu
ranță Impresionante. Sau, cînd mi gindesc la 
muncitoarea Min Florie» de la sudură, care 
trage din cuptor lama înroșită a ..brațului radial 
pentru boghiu" cu pracauțiâ hrutarului. Aburii 
metalului îi compar cu aburii plinii. Dar o altfel 
de pline, cu miezul fierbinte, incandescent... A- 
ce$ti oameni. șl fiu numai ei, nu doreac 
decît ca piesele executate de mîna lor 
«ă nu fie niciodată tebutate. Este o dorință, 
roi nu putem ști dară dorința aceasta curată, 
nobilă ente șl o realitate... dar Atunci cînd stal 
de vorbă cu fostul strungar Pavel Cornel, azi

fteatru

Premiere, 
la Brașov
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Două interesante spectacole mar
chează actuala stagiune a Teatrului 
dramatic din Brașov.

Ca manieră de abordare a textelor 
dramatice, chiar sl în planul concep
ției despre spectacol, montările In dis
cuție ee deosebesc evident. Ceea ce 
nu ne poate face. insă, să anulăm 
vreuna dintre ele. absolutiztnd. astfel, 
o preferință sau alta. Pentru aceeași 
obiectivitate am sl Păstrat ordinea pre
mierelor. nici tn acest caz să nu fie 
posibilă citirea, cumva, a unei ierar
hizări.

Experimentatul regizor care este Eu
gen Mercus a dorit șl a realizat cu 
.Trei surori'*  un spectacol riguros 
apropiat de textul cehovlan, fără 
ostentative interpretări, doar cu unele 
nuanțări inedite. Preocupările prin
cipale au condus spre obținerea at
mosferei specifice, de apăsătoare ltn- 
cezeală, gesturile, ca și Întreaga 
mișcare a personajelor denunțînd 
acel abis dintre aspirație și nepu
tința morală și fizică, de a se în
scrie pe traiectoria ei. Singurul care 
deține' luciditatea tragică a impasului 
definitiv este. în viziunea regizorului 
Mercus. Solionîi. Acesta este și punc
tul de vedere, intr-un anume fal. ine
dit. la care ne refeream mal sus. trans
pus excelent scenic de actorul Ion Ju- 
gureanu. De asemenea, o altă calitate 
a acestei montări este ducerea ideii 
dominante pînă la capăt, Intr-un in
teresant Sl sugestiv final, cele trei au- 
rorl _ Olga (Maya Indrleț). Masa 
(Paula lonescu). Irina (Luminița Blă- 
naru) — fiind surprinsa In mohorita 
grădină de o puternică furtună, apulbe- 
rîndu-le parcă, tot asa de ușor, ca pe 
niște frunze veștede. Dintr-o distri-

V - - - - - - - - - - - - - -  

buție car® ■ înțeles inegal gîndurile 
regizorului i-am reținut De Nicolae C. 
Nlcolâe (Kuligbin). Coatache Babii 
(Andrei), Virginia Itta Mar cu (Na- 
tau).

Un veritabil spectacol politic este 
..Maria și copiii ei", lucrare, cum a- 
rfitam. a unuta dintre cel mai impor
tanți dramaturgi contemporani *1  A- 
merirfl Latine. Osvaldo Dragun. Mir
cea Marin, autorul regiei, intr-o bună 
colaborare cu acenograful clujean Th. T. 
Ciupe, se reimpune atenției. Poate, de 
această datâ. cu chiar mai multă acui
tate. dat fiind «piritualitatea atît de 
complexă a acelei lumi latino-ameri- 
cane. Iar, meritul sfiu primordial este 
de a nu fi neglijat șensurile adinei, 
sociale și politice ale dramei. 
Victime ii cad, deopotrivă. Ma
ria. negustoreai*  ambulant*,  fiica ei 
si fiuL Si nu dintr-o excepție de la 
reguli, ci ca O confirmare a acesteia 
si ca un rezultat firesc al legilor inu
mane puse de o «ocietate inumană la 
b?.zA existentei Mie. Spectacolul, ar
ce n tui nd pe caracterul de dezbatere 
politică al lucrării dramatice, se im
pune ca remarcabil, beneficiind șl de 
două adevărate recitaluri actoricești — 
Geta Grapă (Maria) 81 Coca Blooa 
(Ada. fiica ei). în rolul unui fanatic 
militar. Costache Babii reușește să 
transmită convingător cutremurttoarea 
dementă a războinicului, pătimaș în 
violentă. InteroretĂri fidele rolurilor 
încredințate : Dan Sănduleacu (Adolfo), 
May*  Indrieg (loseflna). Nae Octa
vian Cristoloveanu (Carloa. fiul Ma
rie!). Mihai Bilaș-Jujucfi (Negrul), 
George M. Grldănusu (în dublu rol).

Ermil Rfidulescu

f film ---------m
Pentru a ne introduce în atmosferă, 

filmul regizat de Gheorghe Tur cu fo
losește un colaj din jurnalele de ac
tualități al*  războiului — documente 
zguduitoare din timpul bombardamen
telor și alarmeldf aeriene. După aceea 
începe filmul propriu-zis și din păcate, 
comparația cu documentarul da epocă 
simplu, expresiv pină la patetiam. 
este in defavoarea celui dinții. Scenele 
curg confuz, lipsite de dramatiam, 
personajele se învirt la naaflrșit in 
jurul vorbelor ; deși ae dau explicații 
lungi, obositoare, abia cu greu Înțelegi 
ce «e lntîmplfi : cine trece peate gra
niță și de ce. cine ae întoarce, cine a 
murit și cine mai trăiește.

Dar despre ce este vorba totuși 7 
Despre lupta unor llegAli^- ofițeri din 
armata română care pregătesc insurec
ția șl oameni de partid care așteaptă un 
agent care să aducă instrucțiuni, dar 
In Ioc de unul singur apar doi. Apar 
seara. De aici și titlul : Oaspeți de 
seară. Unul din agenți așadar este 
fals, strecurat de serviciul de contra- 
informațîi hitleriat. Care din «i 7 Iată 
dilema. în prima parte a filmului re
gizorul și scenaristul na împiedică sâ 
înțelegem ce se petrece, ca să poată 
ei. în partea a doua, să ne explice, 
dar lipsa de cinste față de spectator 
se răzbună, ca Întotdeauna.

Deși a pornit de la premize și In
tenții interesante, scenaristul Al. Și- 
perco a scris o poveste stufoasă, un 
fel de conferință pe care Gheorghe 
Turcu a ilustrat-o copilărește așezînd 
actorii în cadru și punîndu-i să con
verseze. Dramatismul filmului, care

Oaspefi 
de seară

ar fi trebuit să reiasă din mișcări 
sufletești, din tensiunea scenelor — 
din atmosferă într-un cuvint —, se 
încearcă a fi ciștigat prin mijloace 
• atari oare precum secvențele de do
cumentar de la început. Împușcături, 
noapte, urmăriri, la care se adaugă ca 
într-un muxeu. etalată La vedere, o 
Întreagă recuzită conspirativă pre
cum batistele pe care s-a scris cu cer
neală simpatic*,  parole, priviri echi
voce. osunenl care umblă pe «trăzi 
pătrunși de mister și cind e nevoie șl 
cînd nu e...

Cine învinge totuși ? Logica ! zice 
Al. Șiperco. Singurul ciștig al acțiunii 
este că. avînd mințile limpezi, ilega
liștii au căzut la bănuială, au desco
perit falsul agent si nu s-au lansat 
lntr-o aventură care să-i compromită. 
Pînă și satisfacția victoriei ne este re
fuzată. ea fiind înlocuită cu mărunta 
bucurie de rebusist care și-a văzut 
problema rezolvată...

Actori de valoare precum Ion Ca- 
ramltru. Ștefan Radof. Ovidlu Iu Mu 
Moldovan, au fost împiedicați sfi vină 
cu altceva decît cu farmecul k>r per
sonal. așezați tn fața aparatului ca la 
fotograf, strădaniilor lor de a construi 
totuși personaje fiind mereu trecute 
cu vederea de regizor. O lipsă nedo
rită de idei, de personalitate și trans
figurare artistică subminează filmul 
de la un capăt la celălalt.

M. Nicolae

• Toms Caraglu, Gheorghe Dlnîcă, 
Jean Constantin, Ernest Maltei. Olga 
Tudorache, Dan Nuțu, Liviu Ciulei, Emil 
Botta ș.a. reușesc în „Mastodontul" aă 
dea relief unui scenariu Interesant și 
echilibrat, semnat de loan Grigorescu. 
Frtn talentul conjugat al echipei sus
menționate psihologia specifică a unor 
personaj*  — muncitori, țărani, intelec
tuali, capătă pa ecran înfățișări convin
gătoare, ca de altfel Întreaga atmosferă 
■ acelui timp revolut tn care se Întărea, 
așa cum apun manualele de istorie, 
„alianța muncitorească țărănească". 
Tipologia complexă a personajelor, Va
rietatea de tipuri umane care apar pe 
ecran sint Dine subliniate, fără stridențe 
și fără ittnglcll. Acțiunea muncitorilor 
de la „Vega" veniți sft ridice conștiința 
de claaA a țăranilor de la Ardepftmînt e 
convingătoare și lipsită de retorism ; 
reținem Jocul memorabil al regretatului 
Toma Caragiu, precum șl pe George D1- 
nlcâ, In rolul „negativ" al chlăburulul 
M1CU.
• Povestea ușor desuetă, ușor melo

dramatică a celor trei americani întorși 
din război, In filmul „cei mai frumoși 
ani al vieții noastre" nu e lipsită de 
semnlfiaațll. O triști uiți eu atmosfera răz
boiului, trăită ca o „aventură eroică", 
cel trei combatanți reintră bruHC In 
atmosfera măruntă și confortabilă a Vie
ții de-acasâ. Depersonalizarea lor are 
loc pe măsură ce monotonele tntîmplărl 
ale vieții de toate zilele U înconjoară 
din nou : invalidul au melancolica lui po
veste da dragoste, funcționarul de la 
bancă cu viața lui da familie, fostul că
pitan, In căutare de lucru, consumîn- 
du-și cu calm drama familială, termi
nată cu happy-end. Singurul semn de 
exclamare al filmului poate fi depistat 
in scena din bar : fostul căpitan Ișl apără 
singura credință care l-a mai rămas din 
război : ldeea că n-a luptat pentru o

Filme 
televiziune

cauză vană. Un film care suferă uneori 
de prea mult convenționalism.
• Anthony tjulnn face, în „Ultimul 

războinic" un rol memorabil. Amestec 
ciudat de luciditate șl grandoare, per
sonajul interpretat de Qulnn, căpetenia 
modernă a Indienilor, Încearcă să 
oprească, prlntr-o luptă de la început 
inegală, asediul tăcut al unei lumi pen
tru care discriminarea e ridicată la rang 
de rege. Instigați de originala lor că
petenie, Indienii lea din matca resem
nării lor dureroaee J faa praf utilajele 
unei companii de construcții, „fură" un 
tren șl măfșăluiesc pe străzile unui oraș 
pe care 11 revendică cu naivitate, in nu
mele unor înscrisuri seculare. Scena 
din final, cînd „Șoimul" cade ucis pe 
caldarlmul orașului ne aduce aminti de 
sfîrșitul tragic a) conducătorului „arma
tei pașnice", Martin Luther King.

* Prin «xaelențâ tutor de filme cu 
tentă socială, Vittorio de Sica comen
tează cinematografic impasul „existen
țial" al unul întreprinzător burghez care, 
eșuat In plasa unor expediente Infruc
tuoase, ajunge să facă „O afacere" ori
bilă : Ișl vinde un ochi pentru o sumă 
Considerabilă. Desigur, prin jocul „ușor 
comediant" al lui Alberto Sordi, subiec
tul filmului pare a ilustra un „caz parti
cular" ! necazurile unul burghez cu
minte, obișnuit cu trălul pe picior mare, 
care, neînțeles de consoartă, este silit să 
recurgă la aceastâ soluție ultimativă. în
cărcătura satirică a filmului, șl impli
cit aapacltatea lui de generalizare stă tn 
aceea c*  el demască o mentalitate : con
vingerea greu ae clătinat a unor cetă
țeni „onorabili", pentru care a face o 
„afacere" șl a clștlga bani nemuncițl e 
lucrul cel mai firesc de pe lume. în plus, 
confirmarea unul proverb la modă In so
cietatea da aonsum 5 cu bani ■« cum
pără orice,

Mircra Florin Șandru



Cornelia Djigola
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Cîntec

l-au onorat jucînd. amintiți

★
un tînăr electrician, dar a-

Sprijinit de munții mari 
Sade neamul de lemnari 
Din ceardacuri latinești 
Visînd porți sărbătorești 
Jos în sate românești

Trece numai cel curat 
Cel cu suflet veninos 
Va mușca pragul de jos

Din lumina lor de rai 
Luă flacără și grai 
Răsăritul și amurgul 
In sfios cerdac bălai 
Constantin Brâncuși demiurgul

Suflete prea norocos 
Ce-ai umblat prin cer pe jos 
Puneți chip de om frumos 
Și apleacă-te sfios 
Să atingi la loc umbros 
Cu-a ta față-nro urată 
Fața lemnului curată 
Fața lemnului ca neaua 
Peste care-a plins rindeaua 
Și-a bolit de dragu-i steaua

A.

le spunem celor cu care ne-ntîlmm!

controlor de calitate la Atelierul rotftrie, parcă 
îndoiala ae pierde. A făcut o școală de specia
lizare, și nu 1a o vîrstă fragedă, ca să se poată 
descurca cu Defectoacopul ultrasonic. Aici, la 
acest punct de control, se lucrează zi și noapte 
în trei schimburi, iar în 8 ore de muncă se 
poate efectua controlul de calitate la 24—28 osii, 
și nu e puțin lucru dacă ne gîndim că în fiecare 
zi ies ca noi pe porțile întreprinderii 10 va
goane de călători pregătite să-și reia goana în 
kilometri pe șinele de fier.

La plecare mă opresc la ultima filă din cartea 
muncii și a omeniei pe care am răsfoit-o aici 
alături de cîțiva dintre muncitorii schimbului de 
dimineață, de inginerul Farmoș Radu, șeful 
serviciului de proiectare al Centralei, de secre
tarul de partid Iancu Marin. Pe un panou 
aflat chiar la intrare stă scris cu litere de-o 
șchioapă -Intrînd in schimb, nu uita că te-al 
angajat în acțiunea „Calitatea produselor, o 
problemă de demnitate și patriotism"*  și pără
sesc întreprinderea cu convingerea că acest co
lectiv de muncitori șf-a însușit cu prisosință 
lecția muncii aplicînd-o în practică zi cu zi, 
ceas cu ceas spre mîndria lor, spre faima în
treprinderii.

•) Silvio Guarnieri î Augusto Murert
Gli emigrând, Nuovi Sentieri, Editura 
Belluno, 1976.

ănilă Marin, Iancu Marin, Forminte 
Ion, Ionescu Ecaterina, Ion Nicolae, Ba- 
jenaru Gheorghe, Adrian Nicolescu, fra
ții Ardeleanu, Tudorache și Neagu, Tur- 
cltu Petruța... Și lista nu se încheie,

ea continuă cu toți acei oameni pe care ii port 
în conștiința mea de tînăr scriitor ca un eimbol 
al efortului uman, al lucrului minții și ai mîi- 
niior lor. Ei sînt ostașii fără uniformă, anoni
mii eroi care au dat și mai dau Încă o bătălie 
grea, o bătălie care se desfășoară pe trei fron
turi : al omeniei, al refacerii, al producției. ,,Nu 
spun lucruri mari. S-a lucrat din plin. Zile- 
lumină. Am scos mașinile de sub dărîmături, 
le-am spălat cu petro] și am început lucrul. Pe 
6 martie, atelierul nostru arăta de parcă ne 
pregăteam de 1 Mai. Iar pe 8, toată întreprin
derea a lucrat la capacitatea normală". Olaru 
Gheorghe, secția mecanică vagoane, ne spune 
aceste lucruri legate de amintirea acelei nopți 
de neuitat din 4 martie.

Tinărul strungar Forminte Ion pe care coleg11 
de muncă l-au numit în aceste zile „sufletul 
atelierului", mi-a spus simplu, cu modestie : 
..Imediat după cutremur, am alergat la atelierul 
meu. Apoi m-am întors la Căminul de nefami- 
liști unde locuiesc. Dar somnu’ nu a-a prins de 
mine și dimineața la 4 am fost din nou aici. Am 
început să îndepărtăm molozul și cărămizile. 
Duminică am curățat mașinile. Am rămas cu 
toții aici. Toată lumea a fost un singur schimb. 
De pe 5 martie am hotărit aă lucrăm 4 ore peste 
programul de 8 ore. Am refăcut ffontoanele și 
ridurile interioare care 8-au prăbușit"^. (,Ni-am

• Cea mii recent! In tu ni re ■ membri
lor cenaclului reviatel „Luceafărul" cu 
oameni al muncii a avut ioc La Întreprin
derea mecanică material rulant — „Gri
vița Hoție- din București acum o fiăptă- 
mină. Ea este continuarea manifestărilor 
organizate de cenaclul nostru în cadrul 
Festivalului național „Cfntarta RomAnlei". 
Cu acest prilej poeții Florin Coitlnescu, 
George Chlrilă, Mircea Dinescu, Nicolae 
Dragoș, Mara Nicoară, LE lan*  Urau, Dan 
Verona au dat glas prin versurile lor. 
inspirate din istoria noastră eroică, din 
realitatea vieții contemporane, unor pro
funde sentimente patriotice șl revoluțio
nare.

A intrat în tradiția cenaclului revistei 
„Luceafărul" ca. Înaintea, dialogurilor cu 
oameni ai muncii de la orașe și sate (de 
pildă cu țăranii cooperatori din comu
nele GîrbOvl, „Sflntul Gheorghe" ș a., sau 
cu muncitori din întreprinderile bucu- 
reștene sau din alte locuri ale țârii) ti
neri reporteri eă lie fn mijlocul lor. do- 
cumentîndu-se in prealabil In vederea 
realizării unor reportaje. Și de această 
data, tinerii reporteri cornelia Djlgola, 
Nicolae Mates a cu, Iulian Neacșu, Lilia
na Urau. Vasile Versavia. au lost oaspeți 
ai muncitorilor de la Întreprinderea me
canică material rulant — „Grivița Roșie". 
Aceasta este, de fapt, o modalitate con
cret! de cunoaștere nemijlocită, de con
fruntare cu eroii viitoarelor reportaje, 
modalitate care se impune din zl în zi 
mal mult ca o cerință și o datorie pro
cesională pusă în fața scriitorului tînăr. 
Iar reportajele noastre, chiar dacă uneori 
par Inegale, sînt un jurnal trăit, o „foaie 
de temperatură a spiritului" de-a lungul 
unei clipe, a unei zile, a unui timp. Măr
turii edificatoare despre o realitate con
temporană în continuă prefacere. Ce alt
ceva șl-ar dori un scriitor tînăr decit să 
scrie pentru oamenii șl despre oamenii

pa care-1 cunoaște, și despre viața lor 
cotidiană cu toata implicațiile șl răspun
derile lor ? !

Comunicarea simplă, firească, directă, 
umană ne face să ne aducem aminte de 
cîteva rîndurl scrise clndva de un mare 
reporter, contemporan nouă, Geo Bogza: 
„A fl om, a te intilni cu alt om, și a-1 
da Bună ziua. A fi om, a te lntflnl cu 
alt om, și a-1 auzi cum Iți dă Bună ziua. 
A fi om, a te intilni cu alt om, și a vă 
da unul altuia Bună ziua. Nimic mai 
simplu, dar cît de tulburător și de în
cărcat de farmecul acestei extraordinare 
aventuri care este, care ar trebui să fie 
pentru oricine dintre noi, existența 
umană.

Bună ziua ! Bună ziua !
Nimic ntai frumos, mai nobil, mai plin 

de demnitate și de o solar! omenie11». 
Aceasta ișl doresc, de flecare dată, șl 
membrii cenaclului revistei „Luceafărul" 
cînd pășesc dincolo de porțile uzinei, de 
pragurile clmpiei, in amfiteatrele studiu
lui șl ale tinereții creatoare.

Este semnificativ faptul că după un 
Bună ziua spus din tot sufletul nl se 
răspunde cu familiarul Bine ați venit !, 
urmat, mai Întotdeauna, de Invitația de 
a reveni în mijlocul acestor oameni pen
tru care am scria, am citit, am clntat.

Sute de oameni au ascultat cu atenție 
șl participare, șl de această dată, clnte- 
cul iul Mlhal Onu și minunata Interpre
tare a „truverului" cîntecului tînăr, con
temporan care este Benedict Popescu.

Dialogul cu publicul, cunoașterea, co
muniunea și înțelegerea este omagiul pe 
care-1 aducem cititorilor noștri, da cele 
mal diverse profesiuni, acum, In acest 
prag de armindeni, acum cînd drumurile 
patriei se Încarc! de flori și lumină.

Dincolo
de porțile

uzinei

>

gîndit sâ facem lucru gospodăresc. Daci tot 
ne-am apucat de treabă, s-o facem ca lumea. 
Și avem și mal multă lumină pentru lucru", ne 
spune Lixandru Marin-

Ion Nicolae de la secția montaj adaugi : 
„N-am ținut cont câ-1 marți, că-l aimbâtă sau 
duminică, că-i zi «au noapte. Ara muncit in- 
tr-una. Prima întrebare pe care axn pus-o *-  
tunci noaptea cînd am venit La uzină a foaț 
dacă au murit oameni in atelierul nostru. Mi 
g-a spus că nu. Dar am aflat că se dărimase 
zidul interior, un zid de 100 m lungime îi 
7 m înălțime, ce despărțea atelierul nostru de 
cel de timpurie. Am luat cărămidă cu cără
midă. Am scos bancurile, mașinile de sub d&rl- 
mături. Am recuperat totul".

I-am cunoscut pe acești oameni la Strungurile 
lor, aplecați peste bancul de lucru, sau cu mis
tria în mină ca într-un permanent J -’-- — 
ei înșiși, cu acea forță interioară pe 
dragostea de viață, de muncă.

în zgomotul asurzitor al ciocanelor, 
sudorilor, singurele stele ce sărar 
uriașe hale, gesturile și chipurile lor

spune Lixandru Marin.

Suflete cu dulce grai 
De cobori mai jos de rai 
Fără veste ai să dai 
De-o olbastră-mpârăție 
Unde lemn și om adie 
înfrățiți in veșnicie

Locuiesc aici din veac 
Fără »omn și tară leac 
Meșteri ce nu știu de frac 
Meșteri cioplitori de porți 
Ocrotind și vii și morți 
Meșteri Minii și înstelați 
Ce-au văzut munții Carpați 
Peste hoarde de-m păr ați 
Izvorind nealinați

Draga mea poate și noi 
Ocrotiți de vint și ploi 
Stăm in stilpi frumoși de poartă 
Scriși cu-o aurită daltă 
Mingi tați de-un meșter 
Ce ne-a pus pe umeri 
Ție lună, mie soare 
Să ne fio de-alinare
Pentru veacuri viitoare

mare 
blind

Dan Verona

dialog cu 
care o dă

sub stelele 
In aceste 

..__ , <,______ - concentra
te-capătă dimensiuni nebânuite $i totul dă sen
timentul că te afli, cum spunea Malraux. intr-o 
catedrală a viitorului...

Aici la I.M.M.R. — „Grivița Roșie- una dintre 
întreprinderile bucureștene cele mai greu încer
cate de cutremur, viața și-a regăsit matca. Bă
tălia pentru normal a fost cîștigată. Oamenii 
muncesc. Muncesc cu dăruire, cu abnegație, cu 
îndirjire. Îndrăgostiți de meseria lor, de uriașa 
familie în care au intrat acum o lună, un an sau 
acum 30 de ani, ei fac din zilele, din nopțile lor 
o singură și minunată zi lumină.

Liliana Unu

f radio

plini de dorințe mari, ori cu copii mari, elevi, 
cărora le Împrumută sau de La care împrumută 
caietele de aritmetică. Nu vrem să fim senti
mentali si poate că nici nu înțelegem noi prea 
bine acest timp liber atlt de ocupat al unor 
muncitori din această uzină, acestora însă le 
revine marele merit de a schimba profund 
vechea înfățișare a lucrătorului de pe vremuri 
rare nu știa nici să-și citească numele De foaia 
da angajare.

■Ar
în această margine de altădată a Bucureștiu- 

lui care cuprinde uzina. Calea Gri viței si stră
zile care vin si pleacă din ea. au fost dîntot- 
d ea una oameni tari, greu de clintit sau de în
tors din calea lor odată hotărită. Nu întîmplă- 
bor tocmai aici, la „Grivița Roșie", sportul cel 
mai iubit este rugbiul. un sport aspru. în care 
înfruntările sînt dure, deschise, dar lipsite de 
violentă. Dimpotrivă. legile acestui sport bazîn- 
du-se pe corectitudine, rugbiul nu poate fi ju
cat decit de oameni loiali care fac din cinstea 
si corectitudinea adversarilor singura lor ga- 
xanție de integritate fizică. Nu exagerez cînd 
rus tin că era firesc ca tocmai aici, intr-o ase
menea uzină în care valorile morale și spiri
tuale au fost respectate si apărate cu prețul roșu 
al sîn«elui. să se înființeze cu 45 de ani în urmă, 
prima echipă muncitorească din țară, echipă care 
du Dă cel de-al doilea război mondial a cîștigat 
cele mai multe titluri naționale, iar in 1964 
Cupa Campionilor Europeni. ..Caracterul acestui 
joc. îmi spune maestrul emerit Radu Demian, 
actualul antrenor de rugbi al clubului sub cu
lorile căruia a jucat 51 s-a afirmat cu strălu
cire, se potrivește cu caracterul oamenilor de 
aici. Rugbiștil gînt oameni curajoși, gata să se 
sacrifice, în stare să gindească rapid în situații 
limită, generoși, solidari. Rugbiștii noștri sînt 
muncitori, tehnicieni, ingineri care pînă la ora 3 
lucrează, de la 3 la 5 se antrenează, iar după 
această oră multi dintre ei se duc la liceul se
ral xau la școlile de subingineri unde învață pînfi 
la 9 seara". Rugbi club „Grivița roșie", primul 
Club de acest fel din tară înființat abia în ia
nuarie este puternic, are echipe bune de ju
niori și de copii recrutați din școlile tutelate de 
uzină și, deși echipa de seniori are acum re
zultate mai slabe, aceasta se datorează procesu
lui iiresc de scnimhare a jucătorilor". A unor 
jucători, adaug eu. care au constituit mindria 
nu numai a clubului, ci si a naționalei, astăzi 
oameni de nădejde la locurile lor de muncă din 
aceat perimetru industrial, ca : Vasile Mladin, 
Viorel Moraru, Gheorghe Serban. Dan Stoenescu, 
Ion Teodor eseu. Dan Stoian. Ion Tibuleac. Con
stantin Stănescu si. nu in ultimul rind. ingine
rul Radu Demian. Desigur că atitta ani de rugbi 
înseamnă mult mai multe nume decit cele amin
tite in această pagină și ar fi nedrept să nu 
recunoaștem acest lucru, apunînd însă că mo
destia bine știută a jucătorilor de rugbi ne va 
ierta graba enumerării, reținând doar că prin 
ei toți, prin dăruirea lor nemărginită a existat 
și există acest leagăn al unui spori în care ca
priciile unei mingi curioase au fost si sînt în
vinse de măiestria lor. Scriind astfel despre 
club, scriem, se înțelege, cu aceeași admirație 
despre toți cei care 
sau neamintiți aici.

Pe ci nd lumaa rătăcea 
Sub a marții neagră stea 
Aici moartea cea mai poc 
Era baw >a rindea
Arborii intacrimețu 
Erau tuftși precum soldațiI 
Erau puși ca sdlpi do poartă
Să vegheie fora lăuta - 
Peste moarte fără somn
Lemn domesticit de om

Suflete de vrei răcoare 
Cată-o poartă peste care 
Soarele din veac răsare 
Cine vrea să se-odihneascâ 
Afle umbră-mpărătecscă 
La o poartă românească 
Pe sub poartă pe-nserat

Adolescență

Victor TâMcaru 1 „Luptele da ta Podul 
înalt - Vaslui-

m fi lipsiți de realism să credem că, 
in<tate de toate., tinerii muacitoti de 
La O Ulină de veche tradiția cum acte 
I.MJfcR.-Gri vita Roeie n-au altceva de 
făcut decit să se distreze tot timpul.

Odată lucrul terminat Intr-o zi. cei mai mulți 
dintre ei ies m porțile uzinei cu caietele ta 
subțioară pentru a Îndrepta spre licee *au  
facultăți unde, pînă tirziu in noapte. Ia cursu
rile serale. învață. Muncitorii Învață Bă fie teh
nicieni sau maiștri, iar aceștia, la rindul lor, 
învață *ă  fie «ub ingineri ei ingineri. De aceea, 
și nu numai aici, în această uzină, se poate 
spune că ..distracția" intre distracții, cea care 
acooeră cea mai mare parte din timpul liber 
al tinerilor este Învățătura, chiar dacă multora 
dintre ei nu k este deloc uaor după ani și ani 
de întrerupere si. de ce nu ? dup! fireasca obo
seală a lucrului. ..Este greu, confirmă Adrian 
Nicol eseu. Mere țar adjunct al Comitetului de 
Partid, ambiția si draooatea pentru carte ii Îm
ping Insă «ore învățătură, mai ales că Intr-o 
Uzină în permanentă modernizare aceasta ce 
impune cu necoitita. ridicarea calificării fiind 
cor.diUa întâii a protetici fiecăruia. Dacă ar fi 
să dau numai dleva exemple.-**.  Exemple sînt. 
pentru că unna nu duce lipsa unor oameni e- 
templani care, după ani si ani de eforturi îm
părțita intre munca lor orooriu-zisă «i învăță
tură. au reușit să m ridice acolo undo au țin
tit încă de cînd au intrat pe porțile uzinei ca 
simpli ucenici. Tiz Gheorghe. astăzi inginer, șef 
de atelier, a Dlacat. cum se zice, de 1a strung. 
La fel lăcătușii Ștefan Marin si Olaru Gheor
ghe. astăzi și ei șefi de ateliere. La fel alții si 
alții care, prin puterea lor de a se strecura în 
bănci leari da Oftară. atunci cînd nici o uni
formă de elev nu li i-ar mai fi potrivit, sînt 
astăzi exemple pentru cei care li urmează. Si 
nu trebuie uitat că Intre aceștia destui au fost 
si destui mal tint familiști, părinți cu copil mici

Radu Marian este
ceasta nu l-a împiedicat să reușească la Școala 
populară de artă, la secția de regie brigăzi ar
tistice. justifieîndu-și astfel activitatea de in
structor al brigăzii artistice din uzină. Noap
tea scrie versuri, iar înainte de a *e  culca to
tuși mai citește — acum ..Mărirea si decăderea 
imperiului roman". In timpul care-i rămîne — 
cit ii rămîne ? — 1] învață £ă recite pe băie
țelul lui de 6 ani. Acum îmi recită el un text 
de brigadă pus la îndemîna membrilor ei. ti
nerii muncitori Naiman Adriana. Mariana Ma- 
zilu. Ionel Păvălucă si Constantin Dobre : „Fiți, 
măi. oameni mai asa / Veseli, harnici, altcumva / 
Că aici e țara noastră l Zorile și floarea-n glas
tră / Asta-i tara, cum g& zic / Unde ai crescut 
de mie / Si 21 simplu, românește / Nu simți ini
ma cum creste / Cînd vezi țara că-nflorește !“. 
Se dau spectacole la Club, se dansează la „Mo
dem" sau la ..înfrățirea", se citesc cărți îm
prumutate de la bibliotecă ori cumpărate de la 
standul uzinei, se merge la film, la 
în parc, se înfiripă Idile între fetele 
din U2ină, se întemeiază cămine...

Sculerul-matrițer. sef de echipă Ion 
tin și l-a întemeiat mai demult, astfel_ _____
primul drum, după ce ie.ee din schimb. îl face 
la cresă. De la cresă. acasă. unde si-a făcut 
din sculptură, gravură, metalo-plastic adevărate 
pasiuni cărora le dedică tot timpul liber. Cine 
ei-ar fi închipuit înainte că un muncitor poate 
avea asemenea pasiuni si că poate să si !e cul
tive ? Ceea ce Insă ar fl fost uimitor atunci, 
chiar senzațional într-Un fel. astăzi pare să fi 
intrat în firescul vieții. Pentru că totul se pe
trece firesc aici. în uzină, izvorind dintr-o de
plină înțelegere a tinereții celor care. întele- 
gînd să trăiască muncind, se bucură senini de 
ceea ce 11 se cuvine dincolo de porțile uzinei.

plimbare 
băieții

Constan
cy acum

Iulian Neacșu

ifplasticâ'^-

p J
f muzica^

Drama 
înstrăinării

Prime audiții 
beethovenîene

Dintre obisnuițil radioului 'probabil 
că puțini mai sînt aceia care nu știu 
că emisiunile de fiecare zi de la ora 3, 
eu fost lansate și sînt realizate în ca
drul programului III, program specia
lizat în emisiuni pentru tineret. Ele 
(emisiunile acestea) au Intrat In obiș
nuința ascultătorilor semn nu numai 
al longevității lor. ci |i al maturității 
de care dau dovadă.

Formula adoptată comportă discuții 
fiind cea mai comodă și. tocmai dato
rită necesității de a trece dincolo do 
comoditate, foarte dificilă. Dovadă că, 
după mai multe căutări, unele au re
nunțat la formula caleidoscopului, a 
magazinului, și au propus altceva : a- 
bordare tematică („Clubul invitaților"), 
structură fixă („Meridian club"). O e- 
misiune ce cultivă programatic varie
tatea (fără a ocoli divertismentul) cum 
e „Clubul curioșilor" nici nu-sl poate 
schimba profilul fără a pierde de La 
bun început din interes. Rămîne așa
dar ca formula-magazin (club) in care 
celelalte emisiuni sînt realizate să fie 
discutate numai în funcție de realiza
rea lor practică, de modul în care ști
rile, reportajele. Interviurile, muzica, 
se completează reciproc pentru a nu fl 
un simplu conglomerat lipsit de liant 
(conținut).

Lunea, de la 3 la 4, despre si cu 
adolescenți. Poate emisiunea cea mai 
dificilă, știut fiind că adolescența este 
vîrsta marilor visuri, dar și a marilor 
emoții, a energiilor ce se vor consu
mate în fapte de neuitat, dar și a ca
pricioaselor și subtilelor mutatli sufle
tești, vîrsta la care se trăiește pentru 
o floare și se moare într-un stupid ac
cident de tramvai. Mai presus de orice 
adolescenta este o stare ce se cere des- 

dfrfttfl pentru ■ fl tnțelMil și Îndru
mată. Se cere a fi remarcată mai intil 
la această emisiune încercarea de cu
prindere a tonului exact, viu. natural 
prezent in glasul tinerilor colaboratori 
al emisiunii. Din acest punct de vedere 
George Ena the a realizat o emisiune 
bună. Adolescenții au vorbit duios- 
nostalgic despre vacanța care a trecut, 
și ierioe despre trimestrul ca re-a în
ceput. unul dintre ei lansînd o frumoa
să idee : In fond, spunea el. vacanța 
e-o prelungire a școlii, iar școala o 
prelungire a vacantei. Au fost sur
prinse momente din activitatea școlilor 
de ta Brănești (liceul agroindustrial), 
de la București (liceul de construcții de 
mașini). Ploiești (liceul real-umanist) 
ete. momente ce au cuprins si exame
nul de conducere pentru tractoare și 
practica in atelierele-școală. dar și 
faza finală a festivalului național 
..Clntarea României" și excursia „Iti- 
nerariile Independenței". Un program 
complex, variat completat cu un bun 
comentariu șî o foarte bună partitură 
muzicală.

Pentru ca emisiunea să cîștige în ca
litate (și În interes) ar trebui rezervate 
cîteva minute problemelor puțin mai 
delicate ale vîrstei. A-i trata pe acești 
adolescenți cu metodele școlărești este 
echivalent cu a băga capul în nisip. La 
vîrsta duioșeniei și a maturității, a- 
cești copii teribili numiți adolescenți 
dau uneori impresia că cunosc mai pu
țin decît ceea ce știu. Să-i ajutăm să 
cunoască lumea fără a ne feri de abor
darea directă, fără ocolișuri ce pot 
naște în mintea lor îdeea unor tabu
uri ale vieții, ale realității.

Constantin Stan

Ircecfrid cu anul 187S dtevi valuri 
«uccesive de emieranți italieni, prove- 
niți în cea mai mare parte din terito- 
ruU Venetian și in special din zona 
muntoasă a provirxnei Belluno. au luat 
drumul Braziliei pentru a se stabili în 
vasta și sălbatica regiune a lui Rio 
Grande del Sud. Pentru biserica San 
Pellegrino din Caxias do Sul. oraș cu 
aproape două au te de mii de locuitori, 
unde memoria luptei omukM cu na
tura. în condiții de o duritate greu 
imaginabilă, s-a păstrat încă vie. 
sculptorul Augusto Murer (căruia Con
stantin Prut i-a dedicat acum cîțiva 
ani o monografie tipărită de editura 
Meridiane), a executat trei porți de 
bronz care, neîndoielnic, au o semni
ficație deosebită nu doar pe plan ar
tistic ci și pe olan. uman, căci ele fiin
țe tizează istoria unei aventuri plină de 
eoisoade dureroase și tragice, a cuce
ririi cu eforturi supraomenești a 
dreptului de a suwavietud.

Această istorie o reconstituie în cu
vinte simple dar emoționante profeso
rul Silvio Guarnieri •, cunoscut om de 
litere, prieten vechi șl statornic al 
culturii române, el însusl originar ca 
$i Murer din provincia Belluno. Ne- 
propunînidu-șl să interpreteze lucrările 
lui Murer din prisma Istoriei sau criti
cii de a>rtâ, Guarnieri a preferat să 
vorbească despre universul din care 
ele s-au inspirat. Textul său devine 
astfel o Sintetică și elocventă prezen
tare a motivelor de ordin social care 
au împina un mare număr de țărani 
din zona Venetiană să își abandoneze 
locurile natale în speranța că undeva, 
departe, un teritoriu promis si rivnit 
îi așteaptă. Dar acest teritoriu promis 
și rivnit i-a primit cu ostilitate : fie
care metru de teren smuls i ung Lei a 
fost plătit cu sacrificii si uneori cu 

mn«e : fiecare plantă cultivată a fost 
udata cu sudoare și uneori lîngă ră
dăcina ei a rămas pentru totdeauna 
tropul urmi emigrant vlăguit, consu
mat de eforturi fizice aproape supra
omenești. Dar timpul trece sl viata I«i 
urmează cursul. Comunitatea dcoore 
care vorbește Guarnieri. formată din 
oameni «impld. a trebuit să își înau- 
Șeafict o altă limbă, fără a putea să 
perpetueze în familie tradițiile cultu
rale italiene și limba italiană cultă, 
căci acești oameni simpli voriieau doar 
dialectul Venetian, din provincia lor de 
origine.

Despre drama căutării identității de
parte de patrie vorbește textul lud 
Guarnieri șl cuvintele sale explică 
mult mai natural și mai pătrunzător 
sculpturile lui Murer, căci affnîndoi — 
și exeget și creator — au avut în ve
dere același lucru.

în poarta centrală de la San Pelle
grino din Caxtas do Sul e iintetizată 
drama dureroasă a unei experiența 
umane, a înstrăinării și căutării iden
tității. a dezrădăcinării și încercării de 
adaptare, a abandonării unui teritoriu 
oatll. prin nedrepte orînduieli. pentru 
confruntarea cu o altă lume. mai 
dură si mad ostilă decît prima. Mode
lajul energic, accentele dramatice do
zate. Jocul de umbre si lumini, subli
niind tensiunea scenelor, sînt doar 
cîteva din caracteristicile reliefurilor 
lui Murer — acest important artist 
pentru care viata cu dramele ed, ră- 
mine izvorul inepunzabil al artei.

Grigore Arbore

După 150 de ani de ta stingerea din. 
viață a Titanului, publicul bucureștean 
a avut prilelul să asculte pentru pri
ma oară integrala creației beethove- 
niene pentru pian la patru mîini. A- 
ceastă idee — frumoasă șl ca semni
ficație a gîndiril autorului, prin exce
lentă simfonică, și ca punere în va
loare a unul gen cameral mai puțin 
cunoscut — a revenit cuplului de pia
niști Suzana SzOreny și Corneliu Ră- 
duleacu. Am putut astfel asculta la 
Sala Mică, alături de mai cîntatele 
„Variațiuni în Do major pe o temă de 
Waldstein", patru prime audiții : „So
nata op. fl în Re major", „Trei mar
șuri" op. 45, „Șase variațiuni pe tema 
unul lied pe text de Goethe", „Marea 
Fugă op. 134".

Plăcute și oarecum tributare modei 
aecolului prin seninătatea temelor, bro
deriile si aerul uneori școlăresc al suc
cesiunii ideilor, lucrările ne-au trans
pus intr-o lume oarecum deosebită de

Co>t«l Bod«o 1 „Memoria timpului*

ceea ce ne-am obișnuit să considerăm 
..beethovenian". Cu toată pregnanța u- 
nor acorduri si accente. Sonata în Re 
major unduia mozartian ; cu toată 
fantezia variațiilor și romantismul te
melor secunde, cele „Trei marșuri" își 
păstrau o curgere amabilă, lipsită de 
orice încrîncenare.

Se cuvine să subliniem în primul 
rînd meritul celor doi muzicieni care 
au diferențiat atlt de inteligent inten
țiile lucrărilor. Dacă Suzana Szoreny 
desena delicat liniile melodice, lui Cor
neliu Rădulescu îi reveneau în gene
ral răspunsurile tonice, foarte ritmice, 
..energizarea" desfășurării muzicale. 
Deosebit de clare în dezvoltare si ine
dite prin prezentarea temei cu text cîn- 
tat. au părut „Variațiunile pe un lied 
cu text de Goethe". In ce privește 
„Marea Fugă" din cvartetul de coarde 
op. 130, cunoscută nouă pînă acum doar 
în interpretare de cvartet, ea și-a do
vedit utilitatea transcripției (făcute 
chiar de către autor) prin sublinierile 
de mare claritate a vocilor, prin deli
mitările planurilor de nuanțe într-un 
mod mult mai precis decît ar fi pu
tut-o face instrumentele de coarde. U- 
soarele imprecizii ritmice și impercep
tibilele neconcordanțe de intrări care 
mal putuseră fi auzite în prima parte 
a concertului, au lăsat loc în această 
piesă fundamentală a polifoniei beetho- 
veniene unei perfecte sincronizări, u- 
nei atmosfere de extremă limpezime a 
ideilor.

Originală atît prin program cît și 
prin formula de interpretare, seara 
de prime audiții pentru pian la patru 
mîini se înscrie printre cele mai pre
țioase flori aduse aniversării beetho- 
veniene.

Grete Tartler
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Din volumul inedit „Corabia lui Sebastian*

V.

us către Nord cartiere de locuit Ansambluri compacte. Geometrismul contami- 
Sneaxă întregul peisaj. Ziaristul preocupat de probleme sociale fotografiază în- 

runa. Poartă haine sociale. Aparat social. A venit și un pictor limfatic, autor de 
„Collagen". Sudamerican depeizat. Încercare de dialog sincopat. Arta precolum- 

biană din Dahlem — Alter Trodel. El refuză ideea de creație. E producător de Obiecte. Mai 
jos in \A/eddingul proletar in atelierul unui sculptor. Nu mai știu din ce parte a lumii venise. 
In încăperea mare și luminată violent stătea gol un cerșetor foarte bâtrin. Jalnicul declin al 
anatomiei sale se străduia să-l realizeze artistul intr-un mulaj ce nu ignora pinâ și cele mai 
dezolante detalii. Cerșetorul iși privea abătut replica neînsuflețită. Sculptorul îi dădea din 
cînd in cind cite o smochină. Am plecat spre Tiergarten. Printre copacii desfrunziți, Acade
mia de Artă ca un imens și splendid bolovan orizontal. Arhitectul a visat într-o noapte Pa
lazzo Pitti tăiat intr-o singură piatră. Aierul mi-a făcut bine. Sub podul pe deasupra căruia 
trece metroul aerian într-o circiumă plină de tineri stau la o masă izolată. Unul din ei re
petă mereu aceeași fraiă care începe cu happy sau cu unhappy. Cînd îmi fixez privirea 
asupra fiecăruia din ei mi se pare că i-am mai văzut undeva. Par membri ai aceleiași secte. 
Cred că si eu fac parte uneori din secta lor. Am fast și in Savignyplatz lingă zidul acela 
afumat. Și la Schlcchtensee deasupra pădurii și pe Neue Kantstrasse între cele două lacuri. 
Și totuși ei mâ privesc suspicioșî de parcă nu m-ar fi văzut niciodată.

Doru Rotaru : „Victorie*

Confruntări

Critica criticii

Era de
Piatră, piatră...

Grămezi de piatră, zid de piatră, arbori de 
piatră — 

mulțimile văd noaptea tribuni pietrificați 
și decapitații congenitali sînt fericiți 
cind simt pe umeri crescindu-le capul de 

piatră —

fi fericiți sînt cei ce zidesc, fericiți 
vixionarii-gindaci

piatră
fericit avangardistul onanist ce se visează 

noaptea 
purtind un falnic phalus de piatră...
fericiți în piatră, nefericiți in piatră 
neconsalați in piatră...

Piatra, piatra...

Cu o suta de tineri pitecantropi 
am umblat căutind era de piatră 
dar piatra nu mai are era.

o. e. bac

Literatura romană 
și spiritul sud-est european

Urmare din pag. 1

este prea larga, inglobînd în ea țări «i culturi 
diferite.

A existat desigur de-a lungul istoriei o co
munitate culturală sud-est europeană, ceea ce nu 
înseamnă că putem vorbi de omogenitate sau 
vasalitate si că fiecare popor s-a adaptat in 
același mod gi a suferit aceleași înrîuriri. fără 
vreun aport personal. încă din cele mai vechi 
timpuri, românii au avut conștiința romanității 
neamului și a latinității limbii lor si orice in
fluență bizantină, slavă sau otomană s-a altoit 
pe un fond latin. Exemplul cel mai tipic este 
Dimitrie Cantemir care scrie in limba greacă, 
turcă, slavonă, dar mai ales în latină în care 
redactează Hronicul vechimii româno-moldo-tla- 
hilor. operă de demonstrație a romanități:, a i- 
tinității și continuității romane in Dacia, in iun- 
ba română.

A doua chestiune care ne îndeamnă sa vor
bim ou rezerv? de aaa-numițul nostru ba.^v 
niam -este că. după «im a arătat foarte biaa 
într-un număr trecut al revistei Luceafărul (2d 
februarie 1977) Nicolae Serhan Tanașoca. el nu 
a fost niciodată la noi un ideal spiritual, nu a 
reprezentat niciodată o idee creatoare de cul
tură ca romanitatea gi elenismul ori ca illrismul 
și slavismul ..in vremea redeșteptării naționale 
a popoarelor din Peninsulă44, rămînînd totdeauna 
un aspect secundar, nedeterminant.

Toată lucrarea lui Mircea Muthu. Literatura 
română șî spiritul sud-est european (Minerva, 
colecția „Momente și sinteze" 1976). interesantă 
in unele detalii, este un studiu fără obiect, căz
nit. silnic, dilatat peste marginile cuvenite, pri
mul dintr-o serie ce amenință că va continua !

întîiul volum al acestei incredibile cercetări 
se ocupă de etapele istorice ale conceptului de 
spirit sud-est european în literatura română si 
care ar fi în număr de patru. Cea dintîi pri
vește „Bizanțul dincolo de moarte44 reflectat în 
învățăturile Iui Neagoe Basarab către fiul său 
Theodosie, cea de a doua se află ..între balca- 
nitate și balcanism44 și ar fi reprezentată de 
Dimitrie Cantemir. a treia etapă marchează „con
sacrarea balcanismului44 cu Anton Pann. Nico- 
lae Filimon 81 Ion Ghica. în fine ultima constă 
din niște „prelungiri literare44 la I. L. Caragiale, 
Panait Istrati. EmanoiI Bucuta, Gala Galaction, 
Adrian Maniu, George Magheru. Mateiu Cara
giale. Ion Barbu și Eugen Barbu. Să discutăm 
puțin despre fiecare, nu înainte de a ne întreba 
de ce ar fi nevoie să scoatem autorii mai sub 
pomeniți din sfera literaturii române și să-i in
tegrăm conceptului de spirit sud-est european, 
altfel spus balcanismului ?

Se știe că Învățăturile lui Neagoe Basarab 
către fiul său Theodosie. operă la stabilirea pa
ternității căreia ne mîndrim a fi contribuit și 
noi într-un moment cînd era încă aprig con
testată. sînt scrise în limba slavonă. Avem a face 
cu o lucrare parenetică de înrîurire bizantină, 
modelul său fiind opere similare ca învățăturile 
lui Vasile Macedoneanul către fiul său Leon sau 
învățăturile lui Constantin Porfirogenețul către 
fiul său Romanos Ia care trebuie să adăugam 
pasaje din Biblie, din Umilința lui Simion cel 
Nou, din Alexandria, Varlaam și Ioasaf, Fizjo- 
log, Albina (Melissa), omilii de loan Hrisostomul 
și Efrem Siriul. Studiul complet al izvoarelor 
n-a fost efectuat. Nu s-a pus de asemenea sufi
cient de clar în evidentă ce aparține în chip 
exclusiv lui Neagoe Basarab, ce e românesc m 
această operă care, nefiind de ficțiune, are un 
Caracter literar limitat. Se adaugă faptul că nu 
a fost scrisă în limba română și că manuscrisul 
slavon e lacunar. Sigur, învățăturile lui Neagoe 
sînt un monument inestimabil al culturii române 
medievale, dar credem că nu este esențial a ana
liza structura lor bizantină duală (concepția sa- 
cral-profană și dinamismul în plan artistic), ceea 
ce e aulic și popular în această scriere, raportul 
dintre aria bizantino-slavă și cea occidentala, ul
tima foarte subțire. S-ar fi putut dezvolta ideea 
de sentiment al istoriei tragice în Învățături dar 
de ce să vedem in acesta un efect al balcanis
mului ? Un asemenea sentiment îl au toți cro
nicarii și in primul rînd cronicarii cu conștiința 
latinității, contemporanul lui Neagoe, care scrie 
în limba latină. Olahus. apar Grigore Ureche. 
Miron Costin, Constantin Cantacuzino.

Mircea Muthu nu se ocupă de aceștia, iar la 
Dimitrie Cantemir, după o lungă discuție asupra 
formației cultural-științifice și a gîndîrii lui filo
zofice șl istorice, se identifică în viziunea tipo
logică din Istoria ieroglifică, roman cu cheie, 
deci nu chiar caracterologic, ci mai curînd sati
ric, „începuturile balcanismului literar14, echiva
lent cu barocul. în acest înțeles ar fi balcanice și 
epopeea lui G.B. Casti Gli animali parlanti și 
Țiganiada Iui Budai-Deleanu ! Autorul mai des
coperă în stilul Istoriei ieroglifice „răscumpăra
rea prin cuvîntul recuperator44, procedeu socotit, 
iar nu știm de cp, balcanic, cînd poate fi foarte 
bine francez, germanic și bine înțeles românesc 
carpato-dunărean pontic.

Putem accepta calificarea de balcanic la An
ton Pann care era un balcanic la propriu, născut 
în localitatea Sleven din Bulgaria, ca fiu al câl- 
dărarului Panteleon Petrov. La Anton Pann nu

i-a elucidat insă bine studiul izvoarelor orale ti 
culte. Astfel Hristoitie au școal» moralului are 
la bază De civilitatc morum puerillum de Eras
mus, tradusă în grecește de Andrei Vizantios si 
de Chezaire Daponte, iar in românește, după 
Vizantios, întîi de Naum Rimniceanu in a 
Buna obicinuință noua, in versuri. Mai există o 
traducere romanească in proza (după ce inter
mediar ?) din 1815 cu titlul îndreptări morali
cești tinerilor. Pe care o prelucrează, in vermin. 
Anton Pann, care nu seamănă cu Naum Rimni
ceanu ? De asemenea, după ce traduceri manu
scrise românești, a lucrai Anton Pann in prora 
Archirie și Anadan și. in versuri. Istoria poame
lor (Parikologos de ?5 Pi ‘ C ..--
este modelul Năzdrăvanilor lai Na-*r»îiB  Ho
gea? -J MliîkU rcsțta D =>-'?- .â c--
£ iirrr*s~  Giumele Isri Hogea
Efendi
n-o t:*  e-rit -■*

Cj pr. = .r= ta V i •- « a
tot ceea e -t-.--
aflăm uj Ciocoii ierta Mi. i~ ere a
premers revoluția Iul ludw*  Viad - dar ri
Tuziuc și Păturici siat români, ilustrează o tipo
logie națională pe care o va relua Vașițe Alec- 
sandri. Simpatia lui Filimon. ca și aceea a iui 
Alecsandri. nu merge cu ciocoii, produs al unor 
împrejurări sociale nefericite la care concură 
reaua conformație morală, iar cit despre tehnică 
este evidentă la Filimon înrîurirea romantismu
lui occidental. Oricit de oriental in apucături « 
moravuri. Păturică e „biblioman" și are in bi
bliotecă operele lui Machiavel. ceea ce. măcar in 
mentalitatea scriitorului. îl scoate din balcanism. 
Cit despre Ion Ghica, acesta e un occidental prin 
definiție, a tradus din Moliere și voia să-«i în
ceapă activitatea literară prelucrînd în Isteria lui 
Alecu romanul lui Louis Reybaud Jerome Fatu- 
rot a la recherche d’une position sociale iar m 
ale sale Scrisori către Vasile Alecsandri reme
morează epoci și figuri în stilul marilor epirto- 
lieri literari, a lui Merimăe de exemplu.

Nici I. L. Caragiale nu e esențial un balcanic, 
mai ales nu în Kir Ianulea, prelucrare, orice 
s-ar zice, după Belfagor arcidiavolo de Machia
velli, autor citat fie și greșit de eroii săi (Tra- 
hanache : „Apoi, dacă umblă el cu machiave- 
licuri, să-i dau eu machiavelicuri"), alături de 
Metternich' (același : „N-am umblat in viața mea 
cu diplomație ; dar dacă e vorba să facem pe 
iezuitul a la Metternich, apoi sâ-i dau eu, 
neică...")

Panait Istrati, scriitor român de expresie 
franceză, e un balcanic, dar și un mediteranean.

Ginette Santa : 
„Familia Constantin Brincoveanu"

Fragmente critice

Simțul epic 
în critică
noțiune ce merită a fi discutată e«te 

-ra o '~pție in critică. Se re- 
2 unei cărți de eseuri,

unei mor etc. ca are prea multe
ti-scrip*:  i f. in genere, că autorul este

un spirit ă -cripîîv «rea ce vrea să spună : un 
• . - — * : « poate fi reală, analiza
r.d :»e coc.firidă tară cu descripția operei, 
spiritul trriic ur r-—:e râmine legat de litera 
unei căr:;. r*  exiăia un nucleu epic în orice
cri', că adi.-Arsiă n o reconstituire a operei 
este ir. analteă. aceasta mi se pare un
fapt inc r.testai: ‘ cazai unui eseu despre
un roman. Opera^s elementară este aici deta- 
5=rea epice randamentale. „recreația",
cum rice G. Ca'.r.n*:*--  a narațiunii în spirit cri
tic ceea ce nu rezumarea ei în chip
plat E. Lov: _ .. G. Călinei cu recurg des
la acest pri a pregăti propozițiunea
cr.’ică finală de - ae^atlvă. Descripția nu 
tete nicinda-^ r.t’Jiră- un acuent, o mici ironie. 
*uaiimerea ~rdănțe în planul acțiu
ni aratA pre?--:- rx**  oglinzi critice care r-- 
Cectă im ' a.' . ar*  judecă fapteue epir=.
Este o jstA a r*  - • fără a distruge, spi
ritul aâ < - *ă_!  a reconstitui fugă
rind «a . - cărți, și numai mar::
critid ne de măreție a crea
ției «jc. d de J mce și de universul
maîsui al ceva : orice ana-
Luă tă op*v»ază  cu un număr
de =‘• ■ ■ ; rtraxlateL conf».--.

m wte c=*ea£  pe cuvin: t_
- - - J - . ^nnț4t>*i  c -

; ă .• r a arata
wnaalMiMk te Kaa «Mftc. a acm poemeaț 

PMMMk VflMM Matrix.^ ru a?-- -c reil
— • «bombem te pr?w tras» OteO*

- _ - - J de ide. Li
cacrfSrj*®  s ie Ia

eoest:riz> x^zzrea arau- 
î-'i *.  * - - îerw. pofrSSl. Once analiză ta 

r.r’-.sî uiri-ur triip altul pe re-
etrer: , -îu — a Iar reconstituirea

’ va r.-.;- epic Critica nu poate
fi o rt de abstracte, ea tre
ble .ii aix« o re trebuie așezată pe

id-i.x ipe> j’^ția cea mai pură are ne- 
d- _ ’ ce lapte cu precădere

din cv f.arâ. .
L'-'ă ma.-ufe^ă in critică si în

ai: ch.p. . uc^ir-«rar-»a a demod-
N’u-m: crtri-i era-rian și mâ in-

p-_-_ d □> Cc: care. >cru_nd două propo- 
r*:u_u  cesare o carie, cred că au ți făcut do
vada sau inexistenței ei estetice. Orice
mîroă evL fond, o democutrație ți demon
Agrara pr^upur*  « organizare, daci un simț 
epic al .d«._or. Eate, indiseuiabiL un secret al 
criticului aufestie de a țu șă-și pună în pagina 
îdette a d? a k plimba in eseu in chipul in 
care pre- rominrferoi cu personajele sale.

î*  grafie aia. vreau doar gâ spun 
eă ar.ui text țtae $1 de bogăția, ori-
grnaliiatoa aee«mi proiect spi—twi ce trebuie 
că exiai-» is anca creație critică. A duce la ca
păt acest ^rțsect, folosind elementele operei, a 
te expnma pe tme, cum ziceau cu orgoliu vechii 
impreaioniți^ vi;j ndii-te de datrie obiective ale 
iiierafuru. late >a ce stratecie complicată recurgi 
critcuL vechi țx eo-j. pentru a-ți impune ideile.

Cind ideile, după oarecare timp, se învechesc, 
răminc r.; fansezia ce la pune in lumină, cu alte 
cuvinte îdelior. Ideile «eh Mai crescu au
devenit bun uri comune, le cunosc școlarii, le re
petă intr-o conversație Individul cu o instrucție 
medie, totuși critica lui se ciie^te. place și astăzi, 
pnn ce ?. daeă nu prin acuitatea demonstrației, 
precizia limbajului, desfășurarea epica a ideilor 
adică prinîr-un număr de mstifiri din sfera pro
zei de ide; ? ! J-J-cățile critice cele mai origi
nale se banalizează și e!e prin omologarea Jar 
de către nvarele public, critica este, atunci, ame
nințată ț.J piară odată ee a impus în conștiința 
epocii opera literară, ca acele viețuitoare ce dis
par în precerri fecundației. insă vedem că nu se 
întlznplâ totdeauna așa, ce\*a  se salvează din- 
tr-un text, ce, oare ?, de nu acest subtil simț de 
a vedea corporal ideile și de a le introduce într-o 
narațiune ce urmează ritmul imprevizibil al 
spiritului mtc ? 1 Acest scenariu epic există, 
rizibil sau invizibil, in orice operă critică, fârâ 
el essul este o tablă de propozițiuni moarte.

Eugen Simion

*a cum se anunțau încă din primii ani 
ai deceniului al șaselea din veacul 
nostru, direcțiile de dezvoltare a noii 
critici din unele țâri occidentale (cu 
precădere Franța) vizau ci te va obiecti

va fundamentale, destinate să reprezinte zonele 
de departajare față de critica tradițională. Re
lația dintre autor și operă, modul de abordare 
a textului, degajarea mecanismului intern al 
discursului literar și a semnificațiilor sale ete-, 
constituie spațiul teoretic si practic fundamen
tal în funcție de care se definește atitudinea ex- 
ponenților actuali ai luptei dintre clasici și mo
derni.

Primul obiectiv situat sub semnul interogației 
l-a constituit biografia scriitorilor cu toate con
secințele sale de ordin metodologic în demersul 
critic. Bkxgrafismul reprezenta intr-adevăr unul 
din procedeele cele mai vulnerabile, adoptate de 
critica și istoria literară tradițională. Se sti« 
doar că cele mai multe explicații de tip cauzal 
duceau finre comprehensiunea operei prin datele 
sale genetice, căutate în itinerariul vieții oame
nilor de litere. Pe această cale, biografia a ajuns 
să fie considerată ca un depozit uriaș de infor
mații evidente si ascunse. Cercetătorul își asuma 
doar libertatea de a utiliza pe acelea ce conve
neau procedeului adoptat. Aceeași sursă, explo- 
rsiâ din unghiuri de vedere diferite, este vizata 
atît de demersul Lstoricist. socio- gene tic. cit și 
de cel psihanalitic, existențialist etc.

Suprasolicitarea biografiei, privită ca o cheie 
explicativă a relației dintre autor și operă a sus
citat pe parcursul timpului numeroase rezerve. 
Confruntarea depozitului de informații, prezent 
în viata unui scriitor cu cel existent în creația 
sa literară, relevă ipoteze variate, eensibil mo
dificate de la un autor la altul.

In biografie pot exista unii indici referențiali 
care trimit spre înțelegerea parțială a unui frag
ment al etimonului operei. Dar aceștia pot fi 
absenți, străini de actul de creație, incompatibili 
cu opera sau o simplă prezentă deformanta.

Din această cauză, căutarea de chei biografic*  
în operele literare apare ca un act de curiozitate 
minoră a unor amatori de senzații. Doar în u- 
nele cazuri izolate, metoda biografică releva 
unele premise parțiale de înțelegere a semnifi
cațiilor*  unilaterale ale unui text. Sensul său glo
bal nu se relevă niciodată De această cale. Lec
tura prin cheile biografice actuale, romanul Iui 
Eugen Bartou. Princepele a lăsat să se întrevadă 
doer unele informații de ocandal (și ele incerte), 
străine de atitudinea normala a unei conștiința 
valori zante.

Datele componente ale biografismuluî nu ofe
ră niciodată soluții general valabile. Asumarea 
individuala a condiției umane, determinate de 
aceeași factori, variază de la un autor la altul. 
Faptul că doi scriitori provin din același mediu« 
aceeași familie și au traversat aceleași eveni
mente. nu este edificator pentru înțelegerea și 
explicarea operei loc prin parametri cu un sens 
egal. Creația literară a fraților Mann este o do
vadă elocventă. Hotărîtoare sînt opțiunile lor 
filozofice, politice, evenimențiale. integrate într-o 
viziune proprie asupra lumii.

Riscurile biografici materiale au du« spre o 
deplasare a accentului apre biografia intelectua
lă. Dar și pe acest plan apar atitea variabile 
ce la un caz la altul Incit incidentul biografic 
intelectual are o valoare relativă. Eminescu l-a 
citit in tinerețe pe Schopenhauer gi BLaga pe 
Bergson. Primul iși descoperă o puternica afini
tate cu ideile gi nd i torul ui german, al doilea nu 
depășește stadiul unei admirații intelectuale 
fără consecințe pentru ooera ta literară

Exemplele de acest gen m doc înmulți. De a- 
ceea rezervele fată de prima tui biografiei in ex- 
o.iorea operei m se dat juaUfieate. Unele din
tre acestea au tins acre abolirea totală a biogra- 
?:■=<- Multi d-ztTE cxocr.'ntn noii crttkz. me-gir.d 
pe decari:-?< d*  forciaLstii r-jși. au oecla-
r«» ăîofafia qtj -rrr fScK~*â  la modul total pen- 
v-v teteteawa othW Btenx Nmri te*-  
r-ifi-a. **
•os-*  tăssr.le ce r'foeEar*  duce ir^â
- *a  abcdiTM per^ocUvei trto-

rice.
Dacă In unele cazuri ruptura dintre viata unui 

autor si opera sa este totală, in alte situații ale 
istoriei indixldtilui creator, canalul acesta de 
comunicare este evident sau latent. In aceste 
imorei urări, explicația de gen biografic, nu poa
te fi eludată deciț în perspectiva unor judecăți 
absolute. Multe din operele lui Sadoveanu. Ar- 
ghezi. Beniuc. Malraux, Saint-Exupery. Brecht 
etc. nu pot fi corect intelese fără apelul La acest 
tin de referințe.

Din aceste motive, socotim că erorile biogra- 
fismului. rezultate dintr-o radicalizare excesivă 
a metodei, nu trebuie să ducă la o renunțare to
tală La explicațiile de acest gen, ci la conceperea 
biografiei intr-o altă manieră. Punctul de vede
re adoptat de Dominique Fernandez și Serge 
Doubrovsky, ni se pare acceptabil și fertil. Viața 
unui scriitor nu mai este concepută doar ca o 
Bultfi de în timp lari mai mult sau mai puțin 
spectaculare. Ea apare ca un itinerar punctat de 
proiecte reale și imaginare, de evenimente trau
matizante, iluzii și eșecuri. Biografia însumează 
astfel fapte istorice și sociale suportate, relevă 
mtimplări neasumate de receptorul lor. trădea
ză un proiect individual în existentă. în sfera

căruia se înscrie si opera ca un proiect uman 
dominant, adeseori, ca un superlativ al exis
tenței.

Conceperea biografiei ca un spațiu existențial 
deschis influenței reciproce dintre autor și o- 
peră, ni se pare O cale posibilă de urmat. Aceas
ta nu însemnează că biografia ca entitate con
stituită. trebuie să fie mereu prezentă în de
mersul critic. Lectura psihobiografîcă poate fa
mine un act anterior demersului critic. Discursul 
critic are un caracter selectiv. El integrează in
formațiile biografice în structura sa numai în 
măsura în care pot spori actul de comprehensiu
ne al unui text. Biografia nu este insă o pre
misă fatală, destinată să ducă la explicația unica 
a operelor literare.

Erorile rezultate din excesele biografismului 
au impus primatul operei. Argumente de natură 
multiplă motivează această opțiune. Adeptii a- 
cestui punct de vedere pleacă de la premisa câ 
orice oroeră literară se vorbește prin limbaj. In
tr-adevăr. nu știm nimic sau aproape nimic des
pre Homer, dar aceasta nu ne împiedică să pă
trundem direct în universul operelor sale. De
ținem de asemenea sumar? informații despre 
viața luî Shakespeare, dar actele de exegeză a 
dramaturgiei sale reprezintă o bibliografie imen
să. înțelegerea codului și degajarea structurilor 
stilistice semnifieante ale unui text constituie 
etapele decisive ale cunoașterii sale. Discursul 
literar nu este însă un simplu mecanism pe car? 
îl demontăm si îl montăm doar pentru a-i cu
noaște misterul modului de funcționare. Limba
jul ca depozit general de elbmente este imper
sonal și legile sale de funcționare sînt puter
nice. Tirania lor nu este nelimitată. în ipostaza 
sa de emițător al unui mesaj, autorul nu este 
indiferent în fXa soluțiilor oferite de limbajul 
organizat. EI are opțiuni proprii, decisive pen
tru determinarea individualității sale artistice. 
Afirmația făcută de Val&ry si reluată cu o altă 
motivație de Lacan duce la o totală supremație a 
limbajului în raport cu vorbitorul, deci și cu 
acrii tor uL Privit din această perspectivă, orice 
creator este doar un meditator prin care limbajul 
sr vorbește. Dacă această teză ar fi adevărată, 
atunci toate operele ar fi egale și anonime. Or, 
unicatul oricărui discurs literar învestit cu o va
loare artistică reală, rezultă tocmai dintr-o asu
mare a unor forme semnificanie, nu a unor for
me neutrale sau fără sens. De aceea, opera se 
definește pe planul comunicării ca o abatere 
relativă, dar firească si inteligibilă, de la unele 
norme curente ale modului de vorbire. Opera «e 
vorbește printr-un discurs pentru care a optat 
un anumit autor.

Dacă erorile biografismului au dus la abolirea 
autorului, acceptarea supremației limbajului a- 
cupra vorbitorului duce la anularea operei ca act 
individual de creație.

Ideea mai veche a lui Maurice Blanchot că prin 
limbai nu vorbește nimeni si acesta nu comu
nică nimic, reluată de unii critici francezi con
temporani. este o aberație, nu o simplă enunța
re a unui punct de vedere nihilist. Dacă ar fi a- 
devărat. comunicarea normală nu ar fi cu pu
tință. iar scriitura literară cu o paternitate asu
mată. nu ar mai fi justificată. Contrar tezei taie. 
Maurice Blanchot si-a semnat toate operele cri
tice sau literare, care au o notă personală foarte 
pronunțată.

Opera are o apartenență, chiar dacă aceasta 
nu este cunoscută, nota ei proprie fiindu-i con
ferită de personalitatea celui ce a creat-o. Au
torul unor opere nu poate fi înțeles doar prin 
cunoașterea bioerafief sale, dar nici scrieri te ^ale 
nu beneficiază de o comprehensiune volarizaniă. 
eetetici. dacă te reducem la scara unui diaeura 
verbal cur.

Orice creație literară reprezintă un praec*  
uman ooomtizat. In acest proiect fina’2za: 
sedimentate vaiori și eșecuri, intenții oroțra 
mance latente. Diacursul literar nu este neu
tral. Q poartă amprenta unei manipulări aucto- 
nate de'ernuaati de an «eon care vizează nn 
Mstmatar.

Ay&ooi xm strai peotru e peroaxe CTiâeilor ta 
tacă exorații s*rartura>  sau semantice ne mar- 
gmea operei lor. Acestea atnt acte adăugat?, 
care aparțin altul proiect uman. Criticii care 
reduc textul literar, starea de limbaj verbal 
structurat, bun pentru simpla lui lecturare prin 
anumite coduri, rămin Ia periferia înțelegerii 
operelor bazate pe un suport informațional 
multiplu, destinat unei conștiințe volarizante.

Dezumanizarea creației literare prin eludarea 
proiectului existențial al autorului și reducerea 
sa la stadiul limbajului anonim ee conjugă cu 
riscul dezumanizării actului critic. Modelele for
male construite de structuraliști și semiologi sînt 
utile pentru acreditarea logică a unor intuiții 
critice. Ele devin insuficiente și riscante pentru 
criticul care nu poate depăși comportamentul 
unui bricoJeur.

Literatura și critica «« justifică ontologic șî 
social ca două proiecte umane, Ele capătă un 
statut în existență prin prezența unei conștiințe 
volarizante. Înnoirea actului critic nu poate fi 
doar una de natură pur formală. Actul critic 
trebuie investit cu complexitatea oricărui proiect 
uman cu o destinație publică.

Romul Munteanu

[ sport |
Amicalul de

• Consideram norocoi finalul meciului de fotbal 
dintre România și R.D.G. Norocos pentru că oas
peții au reușit să ne scoată pe tușă doar un singur 
jucător, e drept, cel mal bun •. Dumitru, deși . 
pericolul a plutit amenințător și asupra lui Crlșan 
și nu numai asupra iul.

Cel mal mare succes a! echipei noastre a fost 
■ cela de a termina meciul in picioare și In bune 
condiții de joc. Echipa de fotbal a R.D.G., pe care 
antrenorul Ștefan Covaci o consideră a face parte 
d;n .elita fotbalului mondial, confundă programa
tic jocul atletic cu jocul brutal. O echipă care-șl În
găduie trei faulturi violente și succesive împotriva a- 
celuiașl jucător, e vorba de Crlșan, nu este o echipa 
de elita. Credeam de altfel fără a-i minimaliza 
deloc pe iugoslavi, că jocul de la Zagreb va pune, 
din acest punct de vedere, mai puține probleme

Luciditate și dăruire

Marți 3 mai, ora 19, va avea loc Ia Muzeul 
literaturii române recitalul „Poetes d’au- 
jourd’hui44 susținut de actrița franceză 
Marianne Auricoste. Cuvîntul introductiv 
va fi rostit de Dan Hăulică.

Bucuta ilustrează balcanismul, în varianta tur
cească, sub aspect etnografic, deci exterior, pi
torescul moral al lui Gala Galaction are și alte 
surse decît cele balcanice, scriitorul e din familia 
veriștilor, a lui Verga, puțind fi apropiat și de 
Anatole France. Adrian Maniu e un estet, ironist 
din linia Jules Laforgue, George Magheru paro
diază involuntar pe Ion Barbu, Mateiu Caragiale 
trebuie înțeles ca un autor mai degrabă fantas
tic din familia Poe, Huysmans, Villiers de l’Isle- 
Adam, iar Ion Barbu nu e balcanic decît prin 
decor, acesta simbolic și himeric la el. Mircea 
Muthu risipește multe pagini pentru a situa ge
ografic Isarlîcul, uitind că într-o notă la poezia 
In Memoriam, Barbu arată că a dedicat versu
rile sale unui cîine cu nume nemțesc (Fox), dă
ruit lui de un prieten frînc, dar crescut la Isar- 
lîk, în București, nici vorbă. In fine un balcanic 
se recunoaște el însuși, și e în Princepele, Eugen 
Barbu.

Urmare din pag. 1 

istoriei literare, ci al genezei dintr-o nebuloa
să a unei planete distincte. In fata răbdării și 
efortului unui scriitor trebuie să ne simțim În
totdeauna copleșiți. Știm că marele Sadoveanu 
iși așternea. aproape fără greș, prozele sale de 
aur. cristaline, fremătînd de ir.tîmplările vieții, 
dună ce gindise-ndelung. scrisul său se alegea 
fără efort a-i spune, clar, curat, limpede. Chi
nul si îndoiala nu se vădeau, mergea precis la 
un filon, in munte, visindu-1 in somn si vră- 
jindu-1 treaz. Rebreanu. iarăși ne aducem amin
te. sta nopți întregi treaz, fumind ai iarăși fu- 
mînd. așteptînd momentul rar. clipa unică, e- 
xactă. cind personajele și complicațiile lor pot 
prinde viață. Și se aștemea pe scris numai după 
multe nooti de proiecte și așteptări. Semăna cu 
un căutător de aur. care nu are odihnă pînă 
cind nu-și descoperă zăcămintul. in.tuindu-1 în
tîi. atwi fiind obsedat de prezența lui. Iarăși mai 
Știu câ un artist român, modest și exigent. în
cerca. Se spune, up sentiment de jenă nemo
tivată. cînd i se descopereau bruioanele, tato
nările. ezitările dorind să ofere numai expre- 
lia închegată, cristalizată a sforțărilor și cău
tărilor sale neostenite. „Nu oricui îi este dat 
să vadă cum se naște Nilul44, spunea pictorul 
fitînjenit. făcînd din modestie orgoliu, din chin 
bucurie a creației. Să nu uităm niciodată că a 
fi scriitor înseamnă înainte de toate această

munci fără cruțare pe manuscris, această exi
gență impună de tine însuți, luciditate si dă
ruire și numai apoi, eventual, răsplata recunoaș
terii publice. Cuvîntul scris implică o deose
bită responsabilitate, el este o formă de ma
nifestare a esenței noastre, nu un exercițiu în- 
timolător al unei dexterități oarecare. Mai sînt 
insă, din păcate, multi autori grăbiți, doritori 
de succes cu orice preț, uitind că talentul neîn- 
tretinut de perseverență, cultură și puritate mo
rală se stinge într-un facil foc de artificii. O 
vocație trădată se răzbună însă întotdeauna, iar 
un ideal trădat lasă urme mai adinei decît un 
insucces oarecare.

La Prislop sau la Ciucea. la Siria sau la Hor- 
dou. acolo unde oamenii de bună credință, răb
dători si harnici — au fost transfigurați de un 
crez si au crezut în menirea lor. poți să te con
vingi. ușor, ce înseamnă noblețea efortului unui 
scriitor. Spirite luminate care au sfințit timpul 
si locul- Numai medltînd la neodihna lor. asu- 
mindu-și. cu probitate profesională, dificultățile 
meseriei, un om care publică. în reviste sau 
in volum. îsi cîștigă numele de scriitor. Mai 
mult decît de succes și popularitate literatura 
noastră se află într-o relație strinsft cu o alti
tudine morală si intelectuală. Conferința Scrii
torilor pentru care ne pregătim face și mai ac
tuale aceste deziderate majore, ne impune să 
scriem într-un spirit de sporită rigoare și răs
pundere.

pe Ghencea
jucătorilor români decît cel de Ia București cu 
R.D.G. Pentru integritatea picioarelor jucătorilor 
români înaintea unor meciuri oficiale de importan
ța celor care urmează, ar fi fost de dorit un adver
sar in al cărui arsenal tehnico-tactlc jocul dur să 
ocupe un loc mai mic. Echipa oaspeților din păcate 
a tratat meciul de la București ca pe o finală de 
competiție.

Oaspeții au reușit să nu piardă, deci și-au atina 
ținta. Dar fotbaliștii noștri ? Scopul lor era de a-și verifica potențialul defensiv și ofensiv. Din punc
tul de vedere al defensivei echipa a jucat mulțu
mitor, greșind doar o singură dată, dar greșeala a 
fost foarte gravă ducînd la gol. Cu atlt mai gravă 
cu cît adversarul ne era cunoscut și faza de gol 
previzibilă. Din punct de vedere al ofensivei me
ciul n-a corespuns scopului. Am marcat un singur 
gol, de la distanță, șl am ratat cîteva bune ocazii 
(între ele mai ales bara Iui Dudu). Orirft ar li fost 

de incomod adversarul echipa noastră a combinat 
prea puțin, a ținut prea mult mingea, s-a penali
zat singură cu timpi morți care favorizează pe ad
versar. Meciul, superior ca valoare celui cu Spania, 
a evidențiat contribuția apărării și o mai vie miș
care a compartimentelor din față. Mehedlnțu a ju
cat bine și e titularlzabil. La fel Romllă II care a 
înțeles cel mai bine tipul de meci propus de oas
peți și a acționat în consecință. Indisponibilitatea 
lui Iordănescu a dus la prezența în națională a lui 
Bălăci care n-ar fi trebuit să depindă de o indis
ponibilitate, fie ea șl a lui Iordănescu. Prezența Iui 
Lucesch a arătat șl ea încă o dată că gazetarii au 
mal multă dreptate decît Ștefan Covaci în chip de 
selecționer. Lucescu a arătat că a lipsit echipei na
ționale în meciul cu Spania, după cum Troi a ară
tat șl atunci șl acum că este sîrguinclos dar Inefi
cient. Tot gazetarii au decis și apariția în prima 
echipă națională a lui CriȘan consemnînd jocul 
bun făcut de acesta în fața Poloniei A și Crlșan 
și-a justificat selecționarea atît în jocul cu Spania 
unde și-a dovedit utilitatea, cît șl în meciul cu 
R.D.G. în care forma lui mai bună a fost „sanc
ționată" de oaspeți cu repetate șl nemiloase faul
turi. Hotărît lucru în postura de selecționer Ștefan 
Covaci n-are cel mal bun ochi.

în curînd va începe numărătoarea inversă pentru 
Zagreb. Ce e de remediat se mai poate remedia, 
în fond, deși ar fl fost de dorit să întîlnim o echi
pă de prestigiu care să aibă șl noțiunea meeiului 
„amical" tot răul e spre bine. Oaspeții ne-au ară
tat care eînt slăbiciunile noastre și dacă doctorul 
ne informează că după întîlnirea cu R.D.G. toți ju
cătorii români rămin apți de joc, credem că ciuda
tul amical de pe Steaua și-a justificat desfășura
rea. La Zagreb echipa României trebuie să știe să 
contraatace, ceea ce cu înaintași ca Lucescu, Cri
Șan, Dudu Georgescu, Dumitru, Bălăci este posibil.

Discobol
P-S. Mîine rugbyștll români au prilejul să-și re

afirme valoarea în fața XV-lui italian. Succes ’



atelier literar
[ posta redacției )

V. PR. : în ultiHiele două 
plicuri, destule lucruri intere
sante (pe lingă cîteva cam „be- 
lalii", din ciclul sentimental) : 
„Aici", „Aripi lăuntrice", „Acest 
fel de pasăre", „Poem despre 
aerul ' primăverii", „Despre 
iarnă", „A dărui".

ELEV. I. : Fragmentul nu ne 
îngăduie să intuim nivelul în
tregului. Ca impresie generală, 
rămîne un gust de improvizație 
cam „pe deasupra", cu argu
mente și replici care sună Intre 
convenție și artificiu. Pro
blema e mai profundă, cu im
plicații multiple și majore, Im
posibil de rezolvat cu replici da 
ocazie, de suprafață și cu tră
sături schematice, caricaturale. 
Mulțumiri pentru vorbele bune 
fi...... reciproca" !

I. RNACHl : Recoltă intere- 
gantă, în progres : „Răsculațil", 
„Țăranii", „Măria Ta", „A- 
tuncl", „Fără titlu", „Multă 
vreme" (ultimele trei încă in
suficient transfigurate liric, fi
nisate).

AUREL ALBU : Ne-ați trimis 
un nou plic plin de „hieroglife" 
greu (uneori imposibil) de des
cifrat. Binevoiți să ne retrîmi- 
teți textele bătute la mașină.

V. 1ONESCU : „Urna verde-, 
„Vale pierdută", „Școală de ba
let", „Poiana regăsită", „Ceai", 
„Cel fără adăpost", „Grădina 
de iarnă" — confirmări, la dife
rite trepte, ale acelui „drum 
spre poezie" (discret și distins) 
de care se vorbește in scrisoare. 
Trebuie să pomenim, trusă, și da 
<o anumită senzație de paloare, 
de devitalizare, care-te face loc 
în lectura ultimelor pagini (re
zultat al unei abstractizări in
sistente ?, al unei tendințe her- 
metizante ?, al unei topici une
ori nefirești, forțate ?...)

“ AUG. MOCANU-BOJANU ! 
fiint unele semne care par să 
arate oarecari aptitudini, deșt 
nu lipsesc nici nesiguranței*  
începutului, nici achematiamuL 
Să vedem ce mai urmează.

C. PROTASIEV1CZ : E vorba 
de niște încercări de Început, 
juvenil-romanțioase, șovăitoare, 

care cuprind, însă, șl unele in
dicii promițătoare. E cazul să se 
insiste.

C. BUICIUC : Din nou, vești 
proaste. Versurile, înghețate, 
fără ecou, nu aduc noutăți. „Ță
rile" e o poveste surprinzător 
de slabă, plină de naivități, im
provizații superficiale (în lipsa 
unei cunoașteri temeinice a 
faptelor și vremurilor relatate), 
scrisă stingaci, cu mijloace ru
dimentare. Nu departe de acest

Ofelio Dumitreleu

nivel, și cealaltă schiță, înjghe
bare frugală, convențională, pe 
marginea literaturii „astronau
tice". E de neînțeles perfor
manța dv. actuală, dacă ne gin- 
dim la bunel*  promisiuni de 
odinioară 1

D. JELA : Pagini nebuloase, 
aproape fără sens, scrise negli
jent. greoi, nesigur. Preocupă
rile pe care le mărturisiți în 
scrisoare (in legătură cu per
fecționarea mijloacelor) trebuie 
să înceapă de la povestirea 
simplă, relatată direct, îngrijit, 
cu efortul de a te face Înțeles 
In toate sensurile și amănun
tele (nu de a căuta cu dinadin

sul „efecte"). Criteriul de bază 
râmine acela al lecturilor, stu
dioase, aprofundate.

EM. GV. î Gestul e delicat 
pios, textul de asemenea, dar, 
după cum desigur ați observat, 
nu prea mal e oportun.

L. LETCA : Surprinzătoare ai 
regretahilă afcdere in conventio
nalism fi manufactură (neins- 
pirită, greoaie, lncilritl, plină 
de nesiguranța de gust, de ima
gini forțate, imposibile, ten 
„trec vpilun cădelnițlnd dimi
nețile crestelor de-adincuri" ? L. 
sau : șl caii toarnă convoi in fe
reastră" ? î, etc.). Ce m intUn- 
plă ?

P. CERN AT : „Noi nu ne ta
chinăm" nu e o reușita (reto
rică, uscată, prozaică, lipsită da 
orice freamăt, poate chiar eu 
unele accente parodice). în 
schimb, „Mi *e  face frig*  « nn 
lucru bun (simplu, deschis, li
ric). Pe aceeași linie, dar nu la 
același nivel, fi „îmi «pcli că
mașa-. Mulțumiri pentru vor
bele bune fi pentru amabila in
vitație fi succes cenaclului !

FL. JIANU : Schitele. mal 
ales „Amintiri" (plutind, deo
camdată, într-o atmosferă fan
tastică cu ușoare ecouri livrești 
— altminteri, foarte bine recon
stituită) arată reale aptitudini 
pentru proză, chiar dacă expre
sia nu e întotdeauna foarte si
gură. iar redactarea pare une
ori cam neglijentă. E cazul să 
continuați, cu toată ©omrtaie- 
rea.

HALMTRIS : Ua e.rfu omo
gen, cu o tematică nobilă, dar 
rezultatele, cam greoaie, căz
nite. rămln In bonă Tifcarrri r-b 
semnul confecției laborioase, di
dactice, prea puțin însuflețite 
Cîteva pagini ies oarecena tfcn 
acest plan : „Zid pesta tinsp". 
„Tot ce facem-, _Și totuși-. 
„Sezon de vînătoare"

M. VITIVC (ceva mai bine, in 
„In timp de pace tara*).  L 
Ciaaaeăf, Rodie*  Stăareleaea. L 
V Periam (ceva rr.ai bîne. îs 
„Doar poezia~J : Nimic nou !

Geo Dumitrescu

Basculați!
Da pa vatra răscoalelor, sprijiniți In arme, 
Cind Începeau sâ vorbească, din gurile lor 

zburau ciocîriii
Și înspicatele lănci ala unui lan de porumb 
Din ogoarele palmelor incepeau sâ 

foșnească...
Adevărate ca griul erau cuvintele lor
Și pretutindeni In pămintul acesta
Cu fiecare țăruș de la gard ci și-au Implintat 

o speranța.

ION ENACHI

al regăsit vraja care iți aduce 
t re murul amurgului și respirația 
de iubire a plantelor 
un prunc nevinovat devii și 
tragi spre tine razele de soare 
întrezărite printre frunze 
zrmbeșle în vis și chipu-ți risipiște 
senin de singurătate.

Succesiunea norilor
Ca tăișul rece al unei amintiri ascunse 
IjT.ina se Împrăștia, 
apusul pe perete desena 
vagi umbre.
Se auzeau parcă din spate 
g^garbee hohote de rii 
visul trecea ca un miros d*  vară, 
eu uo sperațiu noaptea se furișa, 
eî.neva o~ta Ic o vioară.

ION PUSA

VIORICA IONESCU

Alice Koppsș hăneeane • 
.Fie de istorie : Gorâildu"

Degeaba
Laoc dezbracă seara
oe p^.-5trie
d^n t-e n-a atai rămas 
cec'd o mim a și obos tâ tandrei*  
cuvinte**  taie tent niște 
dulci ghilotine
H g râd Hă
lebede ’ngsoapd wrtuner oui
sub eîreți
anRinfc'.te sună ca niște
chei oe anjM
stee'e unt de nd’p
dtegecba focwc sâ le vie dec 
cu «ș fîocne-

ansnNB. pwcop

Son la isbri
bucune de a ragâsl 
prietena a cărare pierdută 
si sur'sJ are puterea sâ ardă 
Mfburue să Date*  ce închideau ea ea

Dissire iubire
Mă doare cind 
mâ aud stngînd — vino !
acolo jr-d*  vorba 
eu-e*  ■ hjată d*  
rid ix? ecmo 
și n-ai cum sâ m~euzi.

Mă doar*  că iubesc 
ceea ce nu merită iubit — ceea ce 
nu e iarbă adevărată, umedă 
ci doar un pâmâtuf 
vopsit onum*  pentru 
a da creiore mindÎL

Mâ doare dnd 
mâ găsesc rntinz>ndu*mâ  pe 
un ioc prea cofturoc de pași 
și unde pomintul 
i»y moi știe 
sâ fie moaie.

N
Mă doar cind
trebuie să tree rizînd printre oameni
care rid și risul meu,
cuib pentru lacrimi,
nu știe să mintă 
și se sparge.

ARMINA RALU

Demult
Mâ-ndur să nu citesc o zl
in achil tuturor amintirilor uitate, 
dar « ceva neomenesc atunci, 
e undeva o barieră 
și-o distrug,
In ochii amintirilor mâ cufund 
tot eăutindu-mi num*  
cu care pot chema zile 
pierduta demult
In niște ani seci ca păstfiile
fără boabe,
cind tata se-ntorcea din război
cu un colț de piiae tare 
ca un tun
și ni-l întindea stingherit 
trecîndu-șl mina plină de catran 
prin părul nostru galben 
ca griul pa care-1 visam.

AUREL DUMITRAȘCU

Oslndirea lui Giordano Bruno
Gmpul aruncă in mine cu ciocîrlii 
infam legat pe-un stîlp inalt da stela 
dar visele libere, cotropitoare și vil 
aruncă fringhiile de pe brațele mele.

Am eăleat în picioare muguri de miere, 
am legat cu iarbă gurile zeilor, 
cm sporit lumina cu un adevăr, 
cm aruncat un bici in mijlocul leilor.

Bintuie cerul multe fntîmplârl rupta din mine 
nădejde odincâ strigâ-n surpare 
topește noaptea, dezvelește stele 
stilpul acesta ca o luminare.

ADRIAN ALUI GHEORGHE

Fizicul aău aa 
trăda nimfe din for
ței*  *>1*  lăuntrica Era slab fi firav, 
doar fața sa brăzdată 
de riduri încă din 
tinerețe. desenata 
dur, pare*  «le forțe 
geologice, dezvăluia 
cite ceva din ceea 
ce ae petrecea in 
universul acestui 
om, eare de mic co
pii a Învățat l*cpa  
amară a mizeriei fi 
legile bărbătești ale 
luptei de clasă. Me*  

■o la atelierul de tim-■erîa de scriitor a învățat-L __ ______ __ ___
plărie unde-și făcea ucenicia, in fabrici, la adu
nările sindicate și de U.T.C. la ședințele celu
lelor de .partid fi închisoarea Doftenei. De-a lun
gul a mai bine de patruzeci de ani al și-a de-, 
dicat flecare gind șl rlnd luptei muncitorilor 
înfrățiți In marea bătălia dusa pentru elibera
rea de sub exploatare, de zămislire fi con
struire a unei orinduiri mai drepte fl mal 
umane. Romanele ți nuvelele sale ilnt populate 
de sute și sute de muncitori, constituind astfel 
o adevărată antologie a tipologiei muncitorești. 
Fraza sa, cioplit*  parc*.  are ceva din forța lo
viturilor de ciocan. L&slnd impresia percutantă 
a ritmurilor de mașină, a pașilor »cttor oameni 
care se iau la trtnU cu materia. Etadtad me
tafora. el lasă sâ explodeze frumusețe*  — amară 
sau luminoasă — in însăși adevărul vieții, rur- 
prins In nuditatea sa, dar fără rabaturi natu
raliste.

intransigent, fidel ale *1  clasei sale, 
dului Comunist Român în ale cărui 
duri i-a Înrolat încă din 1121, 
neliniști creatoare, mistuit de misiunea 
n se dărui luptei fi scrisului pus 
serviciul acestei lupte, pasionat ia gradul de 
Incandescență al vulcanilor, el fi-» construit 
opera sub semnul esteticii partinității, a unei 
implicări și participări totale în existența ao- 
cială. Cărțile sale îmbărbătau ft trezeau la 
realitate. Cultiva mai mult aemnul exciama-

Partl- 
rîn- 

tulburat de 
de 
in

„Sfaturi pe întuneree"
Urmare din pag. 1

privește personalitatea lui N. lor», putem apu
ne că și istoricul, familiar cum era cu devălmă
șia marilor cicluri ale istoriei sugrumate prea 
adesea în Încleștări * finite cu hecatombe, sau 
dezlănțuite in convulsii agresiv pustiitoare pen
tru specia omului. — gi el î«i comoenaa senti
mentul zădărniciei, provocat de îndelungata frec
ventare a unor atari spectacole, cu o stăruitoare 
dăruire în folosul patriei.

Comentatorul de astăzi eare a fost Întotdeauna 
grăbit cu generozitate să afle între coperțile căr
ților reeditate ale lui N. lorga doar pagini de fru
moasă valoare literară, lgnorînd cu o superioară 
indiferență gindirea vie a acestuia, poate avea 
surpriza să constate că o lucrare de filosofic cam 
este Rostirea filozofică românească a lui Con
stantin Noica își are în aceste Sfaturi.- cîteva 
dintre cele mai importante puncte de obîraie. 
Căci, deși contemporanii l-au fost cuceriți mal 
ales de vraja oratoriei sale, fl atîtee mărturii din 
epocă o probează, fenomenul fiind descria — 
de exemplu în faimosul portret făcut de G. Că
li nescu : cum în discordantă cu comentatorii ro
mâni remarcă Mario Roques (in panegiricul ne 
care îl consacră istoricului la moartea acestuia).
N. Iorga nu a fost un orator prooriu-zis. un re
toric ; adică : fraza sa nu respectă canoanele nici 
unei retorici. Prin timiditate si prin spontaneita
te. prin incapacitatea de a-si elabora o tinută 
publică pe care mai apoi să o supravegheze cu 
strictețe, prizonier cum era al unei sincerități 
depline. N. Iorga Înfățișează mai degrabă tipul 
anti-oratorului. Ceea ce ae poate snune in 
schimb, este că asemeni celor mai multi dintre 
marii moldoveni, fie că scrie, fie că vorbește, el 
are harul povestirii, este un oral Drin excelentă, 
și numai în acest sena fi un orator aui-generis. 
Faptul trebuie remarcat cu atît mai mult cu cit 
In cazul operei la care facem îndeosebi referi
rile avem de-a face cu texte care au fost impro
vizate ca conferințe Ia radio $i abia mai apoi 
tipărite în revistă si adunate In volum. Dar. în 
timp ce oratoria reclamă fraza cît mal scurtă cu 
putință gi — oricum — limpede. N. Iorga folo
sește o frază cu numeroase ramificații asimetri
ce. adesea unele pierdute în obscuritatea unui 
sens ce rămîne insuficient lămurit. Avem de-a 
face cu o adevărată fotografiere a glndului. sur
prins in starea lui genuină, zvîcnind cald încă în 
sensibile palpitații ce-i probează modul viu de 
a fi. Cu un atare fel de-a se exprima, care con
feră scrisului său forță, nu este de mirare că 
pentru N. Iorga istoria este o alcătuire organi
că. vie. ffîlgîind de viată. într-un 1oc fantastic de

Nagy Istvân
ți el, mai puțin pe eeî al totrebârti. A fote easte 
răspurxunkjr. al soluțl^r. tnu-uchjpfnd ca am_- 
tor remarca Its Marx despre ra-±.e*îHrB  potrs- 
vlt căreia rădăcina tutamr luci mut eaae «oul. 
Sever ptn.1 la eap*t  țață tte ei ed rerea
fi de ia alțn aceeafi cxmeeeventă față «te Mea- 
1 urile revoluționare, aceenșa «lăruwe arxâaoara 
tn a te sinii eu neșărmunt devotament- Mdhea 
rar. dar printre păunite sa> ae gteesr cfteva 
pline de un nznor superb, trverit dta superiori
tatea aa morală fl a daad sate, a tremie amară 
care trece tn revtstă aurlxind efemerltăple nai- 
cuhil burghez. PRugind nu l-a văzut nimeni 
niciodată, dar tn paginile sale ae reflectă ma
gistral lacrimile mamelor de proletari ft ale co
piilor obidiți- într-o suită de romane autobio
grafice — dintre eara patru au fi apărut, dar 
al cincilea a devenit postum — el a alcătuit o 
frescă unică a destinului muncitoresc de la noi. 
de la Începutul secolului șl pfnâ ta zilele noas
tre; Găsim aici nu puține pagini antologice, de 
valoare universală, tocmai pentru că ele de
monstrează ia vivo, prin lncursKmf de mire 
forță artistică ta psihicul muncitorului, chema
rea istorică a clasei muncitoare, resorturile cete 
mai intime ale caracterului tău revoluționar.

Modest, neatins de vidul vanității * gloriilor 
trecătoare, umbla printre nat ea o gaantă ps- 
nosltă, cum poartă inasa'amrri sau marv-Hnca 
de Întreținere. Omm. fa geaam acaaa *■  ma’ 
ținea nnedte ci ttinnariw fi cărfL &asm- 
sersae — unelte fi «te tatr-un te: — eu car*  
tindea tnsâ nu sâ repare, dar sâ icfatabr lmiaes. 
Aportul Iul la schimbările revoletioaere este 
de evidența istoriei literare. Ea va consemna 
fără doar fi poate valorue «te o neasemuită 
origm&liiate ale tmel opere care tft eucerefte 
dreptul de a asalta viitorul

Nagy ta limba maghiară Înseamnă mare. In
tr-adevăr a fost un om mare, ș; pierderea lui 
lasă un gol atit de «toreros, tacit singura con
solare a acelora care au avut bucuria să-I cu
noască. râmine opera ItiL ca semn al certitu
dinii rațiunii de a fi amator militant, de a face 
din scris un act de solidaritate față de semenii 
tăi.

Szâsz Janos

orr.hre si hrmini timpul fiind oarecum abobt iar 
evenimentele conviețuind intr-o simultaneitate 
strălucitoare prin simetriile pe care le relevă si 
pnn semnificațiile pe care istoricul le desprin
de ca un adevărat mag stăoln pe arta divinatieL

Desprtndem astăzi din acest*  pagini spiritul 
curat si liber al atitudinii antinaziste a mare
lui istorie. Chiar cind nu este exprimat direct, 
el est*  continuu Drezent în sub textul paginilor 
«sare m-măresc definirea unei spiritualități națio
nale. puternică ti luminoasă fi justițiară, capa
bilă să se opună determinant acelui ..fanariotism 
de cafenea fi zeflemea care, supus spiritului a- 
pusean. ia lucrurile în ușor si răSDÎndeste. cind 
•cep ti eternul, dnd apelul Ia instinctele inferioa
re-. Importul unei ideologii a violentei găseate 
In kLașul profesorului Iorga o ripostă hotărî- 
tă ! „Toți acești maimuțărîtori de lucruri străine, 
cari vorbeec de nație fi de patrie, nu cunosc na
ția lor fi patria" In care s-au născut si De care 
au datoria s-o apere. Pledînd pentru ceea ce re
prezintă cu adevărat gindirea si simțirea po
porului său. istoricul îsi exprima încrederea în 
permanenta valorilor acestuia : „Cînd ne vom da 
seama cu toții că una e omul din Berlin sau din 
Roma si alta. în tot cursul vremii, omul din 
București sau din Lași, de la Cluj ori de la Chi- 
finău. atunci *e  vor decolora toate cămășile, se 
vor împrăștia toate trupele de asalt, se vor des
face toate defilările si vor cădea toate galoane
le unei operete stropite din cind în dnd si cu 
linge frățesc", tn texte ulterioare, care ar fi 
putut alcătui un al treilea volum Sfaturi pe în- 
tunerec. această atitudine se radicalizează într-o 
vehementă oe a fost plătită cu viata.

Adevărate ancore prinse In conjunctura politi
că a zilei, aceste texte se mențin într-o perpe
tuă actualitate prin modul în care autorul lor a 
ftiut să se devoteze țării, prin atitudini ca ale 
lui împlinindu-se demnitatea unui popor. Incit, 
în ceasul rememorărilor solemne, ne putem în
gădui gfi evocăm mai puțin acele personalități eu
ropene care s-au pus mal întîi la cald si sigur 
adăpost peste ocean, ba au așteptat chiar cli
pele fără echivoc ce au precedat victoria pentru 
a intra în luptă cu toată mînia. — cînd iată ade
văratul martiriu este al celui de un neam cu noi. 
pentru că nu le-a iertat alor săi rătăcirile, fă- 
cîndu-si datoria de bătrîn al cetății nînă la capăt

Selecția Sfaturi pe întuneree, apărută nu de
mult în Editura militară, a fost făcută de Vale- 
Ieriu Râpeanu (autor si al unei remarcabile pre
fețe) fi Sanda Râpeanu. care își dovedesc încă 
o dată devotamentul față de memoria marelui 
istoric, prin noua reeditare, ei mai făcînd un pas 
spre îndreptățită ediție științifică, cuprinzătoare 
fi definitivă.

revista 
străină

I • amnm.B ccltcbau pmeiame n-

< r C—P-iMRad ^sntnj d*Bei  —(£□ 
««r.t.beitast a.e «naKianxri artistic*  aefteiute.
Llix p’4â. a-cees obținut «te Orebestra
f_^rtnflntea eh*  Vten*  ta cwtrul unui tura**  
per^z. Sub eooâueerea tai Karl Bohm fi Clintatopb 
tx® Dotmany. au fost tatia-pretat*  lucrări de Bee- 

Mozarx. Sebubert, Brahms ft Xtebard 
I tinj*  tn to*t*  twte «spt orașe nipone, prerwn te 

la tctevixi-_m«. aaeccanl a întrecut toate așteCKâkrae. 
rfemin*  ux xtevârat trtamf. de proporții unpre- 
szaaanta ebxar pentru ixunnasa lnsutupe muncLl 
dfcta Viena, stil tte obișnunA cu reci inoațteres va
lorii sate- Publicul japonez ■ trăit o adevărata 
exaltare ta fața mmteti maeștrilor austrieci, apre
ciază cmtearti aauxaealL
• ÎSTOBICVT. TEATBAL JABOSLAT SVE0LA

publică La editura Melantrlch importanta lucrare. 
De*  ura*  — Pterrot eeraeritar. consacra ti anul ce- 
letorui mim. Jan Kaspar Debutau, care a trăit în
tre 17M f*  Ne amintim că Deburau fusese și
personajul central din Copiii para«Uiuiuj filmul lui 
Carni. Cartea lui Svehte este prefațată de Ladislav 
Flalka, numele cel mal important dintre mtaifl ac
tuali Tn Cehoslovacia, și constituia o biografie ml*  
nețioasl a vieții unul artist rep re en Ceti v in prima 
Jumătate a secolului al XlX-iea. .JEăte o biografia 
penuasivă, scrisă cu o rară sensibilitate, dînd ta 
ace.agi timp o imagine culturală fi artistică a epo
cii*,  ritim irur-o recenzia publicată de revista La 
Vte T*aarttevae*s.
• mxun. LCT MAX FVISCte continuă să 

fie un but aefier pe plata europeană a eăr- 
țn De altte. ^uLitteart*  tai a eoaatitute prDejvl 
c^ei fertfle dbaratn aampra nsfMftl ateul ao*  pe*

ioc ---»*•■  da evocare. acxapDor brice fi chiar
epj'rT?- ApinjJ «a ta Aaedi «ȘesdJaa 

pentru New Tart Ttmes BMk teevlew ora ria und 
rceenra ta core analizează paateia artMtieă fi mo
rală a autorul rd. «țtat ronsmnate marile experi
ențe ale lui Max Frtsch. ptetumi f! profuitoa Iul 
angajare tn destinul omului actual. Ochiși iui n- a 
trecut nepăsător peste expertențeie aacoiuJxxl. Frtaeb 
a făcut loc tn opera sa măritor tatrebări, te chiar 
a în cerea t unele răspunsuri- După cum mărturisea 
el însuși : „Ca dramaturg, aș eontadera eă mi-am 
făcui dassria dară aș ști că am pas întrebările ta- 
tr-«a swiiiss mod. foeft să ■■ mai poa
tă trăi firi să-fi dea un răspaz»*.
• MAIDJ P1CTOB bîrantta Teofoa. ranoarut 

sub apelativul Tcolan Grecul, maesiruj lid Rubliov 
fi autor ai unor aelebre lucrări afiate ta Kremlinul 
Moscovei și la TretLakov. este os cer tlUMline auto
rul picturilor de la biserica Spas de pe strada Hm 
din Novgorod. Colaboratorii Muxeului de istorie te 
arhitectură din Novgorod au deacopertt dovada do
cumentară a acestei atestări. într-o cronică din 
anul Irit unde se afirmă că decorarea bisericii a 
fort terminată ta acel an fi că ea a fort executată 
de Teofan. Specialiștii stol de acord asupra valorii 
acestor lucrări, proeminente tn toată arta timpului, 
prin trăsăturile stilistice fi vi<oarea execuției. 
Atestarea oricărei noi lucrări de Teofan reprezintă 
un adevărat eveniment In istoria picturii medievale.
• CELEBKUL AUTOR al Iul «Z-, după care a 

fost turnat demascatorul film politic, punind tn 
discuție cauza libertății sub regimul opresiv al dic
ta turti coloneilor, scriitorul grec Vaasilii Vaasilikos, 
este din nou prezent In vitrinele librăriilor cu un 
volum de nuvele. Frumoasa BesfaruJuL Treispreze
ce texte evocatoare a trăsăturilor specifice locuri
lor sale natale devin un adevărat Imn a! regăsirii, 
după cel șapte ani de exil. Toate culorile Medlte- 
ranel, zgomotul cafenelelor șl vorba repezită a 
pescarilor, ritmurile Instrumentelor populare, mi
cile drame și mai ales adlnca speranță care animă 
viața oamenilor, toate se regăsesc ta povestirile Iul 
Vasstllkoa. într-un melanj fermecător. Nu poți fi 
tu însuți decît acasă, iată mesajul scrisului ltd 
Vassill Vassillkos, conchide un recenzent al cărții.
• O NOUA EDIȚIE m elegiilor celebrei poete me

dievale din China, LI Qlngzhao, născută către anul 
1084 șl moartă la 1141, cunoaște un extraordinar 
succes, pentru amploarea mijloacelor literare pe 
care le Întrebuințează autoarea și pentru puritatea 
sentimentului care o caracterizează. Slnt reprezen
tate aproape toate formele de versificație clasică 
înregistrate de poezia chineză, tinztad către un 
sentiment copleșitor de dragoste. Li Qlngzhao a 
fost măritată cu Tchao Ming-tch’eng, poet el în
suși, de care au separat-o însă evenimentele potl-

I tice ale epocii șl apoi moartea timpurie a soțului. 
Slnt înregistrate suferințele provocate de ocupația 
străină, de mizeria personală și de cea a poporu
lui exploatat, precum șl singurătatea ce Înconjoară 
pe Iubita neconsolată. într-un cuvfnt. Li Qlngzhao 
este o poetă cu registru modem, remarcabilă prin 
acuitatea sentimentelor șl problematica existențială.
• „GABIN" se Întitulează romanul scriitorului 

Georges Droullîat, și n-are nimic de a face cu ce
lebrul actor dispărut ta toamna anului trecut. Pre
zentat de Joseph Kessel, Droullîat a publicat plnă 
acum poeme și nuvele, trecind la roman cu un su
biect de formulă clasică. Personajul central este 
un tînăr de familie burgheză, care caută să-și rea
lizeze sensul vieții printr-o mare dragoste, sfări- 
matâ însă de război și de suflul devastator al isto
riei. Critica subliniază îndeosebi conturul persona
jelor feminine, care se rețin cu precădere, precum 
și sinceritatea debordantă a tonului, puterea de 
convingere a viziunii autorului.
• REMARCABILA este cartea Iui Paul-Marie 

Duval, Les Celtes, consacrată uneia dintre cele mai 
remarcabile civilizații ale antichității, întinsă pe o 
mare parte a Europei, începînd din cea de a doua 
vîrstă a fierului (aproximativ 450 l.e.n.), din Asia 
Mică pînă la Atlantic. Comentatorii scriu că : „în 
acea Europă, considerată barbară. In perioada mi
racolului grecesc, se produce un fel de miracol cel
tic, în care putem recunoaște o familie de artiști și 
spirite creatoare de forme, animate de un Instinct 
sigur al armoniei, deodată cu voința ascunsă de a 
fascina prin deruta pe care o creează". Celțll au 
lăsat urme importante ta Europa, unele pe terito
riul patriei noastre.

R O mare EXPOZIȚIE, cuprtnzînd lucrări ala 
lui Dilrer, Holbein, Maulbertsch, Brueghel, Miche
langelo, Tragonnard, Renoir, Bchiandlar. Koko
schka, Kubln șl alții se va deschide la IS aprlHa 
tn localitatea australiană Adelaide, Iar apoi la 
Melbourne și Sidney. Sub titlul D«M«na ale maeștri
lor din Albertina, slnt reunite aproximativ 75 da 
gravuri șl alte lucrări de grafică reprezentativi, 
care constituie mîndria colecției vleneze, o adevă
rată istorie a acestui domeniu artistic.

cultura românească 
in lume

AnlvMarw*  tepanaatalrt evetoiaent pa eare l-a 
riMUBM ta via|a iMuri uOanxlA Râsfeatai prn- 
■ rw mâependatetă d*  la im a prilejuit in întreaga 
lttma «za anaamblw de axulfartări omagiile, care 
an tea i rto enaraetela rol turale «r*  RnmlnJa avb
imaai adtarâl tapeiegerl a pr*e*a*Jwi  tainele. 
aa traaaf armai fagcwl artistic tatr-tmnl reprezenta- 
tiv. an tai aerat epera da artă ta evalwțta culturală 
și nananală ta viața ipkrlinală a aeeaiatl papar 
ta river hi. ckamat la a re aii La te taiarirt aa*A  prin 
lnda*c*de*tâ  aailanali și apal prta realizarea, in 
anH ■•etaH^Bnlni. a d«9dderai*l*l  de juatitie la
tinii.
• LA MOSCOVA a-au deschid „Zilei*  filmului 

românesc-, ta prezența unei delegații de cineaști 
români care au asistat la proecțl*  peliculei reali
zate de Sergiu Nicolaescu. Oatada. Dc asemenea, 
la Casa oamenilor de litere din capitala sovietică 
a avut loc o masă rotundă cu tema. Literatura șl 
centenarul independenței, la care au participat 
acrii tori români și sovietici. A fost «vid en pată bo
gata sursă de Inspirație pe care a reprezentat-o 
lupta pentru independenți, care continui fl astăzi 
să lie o temă viabilă pentru seri Hori.
• POETUL DA11E NOVâCEANU S Vorbit 11 Clu

bul Urbis din Madrid ta legături cu semnificația 
irtoricâ a to dependenței României. El a deschis o 
seară eniuniâ eattsacratâ centenarului acestui im
portant e^swln—nt- Conferința te celelalte manifes
tări a-au bae.rat dc ara larg to!eres, fiind salutară 
evninfta rarrrirtratâ a contectetor culturala româ- 
F-_ lyri’r
• la cacbo ao fost prezentate filmele documen

tara isdrpwrimșa — «acwl a p«-

Actualitatea criticii literare
Umsre die pag. 1

r-.Otede. Si le-a impalsacxiat în ch:p hotlrîtor 
eferveacentn ■■ emulația spirituali caracteristici 
e*_aoe:  din tmnl d* cere am narcurs-o.

Detained tatrucitva, amintesc «uccesele Id - 
conteatahde ale istoriei literaturd române, oara 
a beneficiat de actiT.zarea generali a conștiin
țe: rxiastre si a ccestiintei noastre de fine istori
ce. precum te de valorificarea metodelor celor 
mai moderne de cercetare — succese bine se
condate de exegezele asupra istoriei literaturii 
universale clasice te mai recente : menționez 
a doi rea.izlnle unei publicistici și eseistici cri
tic*  variate, inclusiv în planul teoriei literatu
rii. esteticii te fuoaofiei culturii : In fine, no
tez eforturile analitice te în ultimul timp din 
c^ In ce mai frecvent sinîetizatoare ale criticii 
curente. aDlecaîe asupra fluxului neîntrerupt al 
operelor literare contemtxirane. Cele trei com
partimente amintite s-au Împletit strînx. ade
sea ta cadrul activității aceluiași critic, semn 
îmbucuri tor deoarece reduce din distanțele re
ci oroce de dinainte ale istoricului, teoreticianu
lui sau criticului Drooriu-zis. tot In prelungirea 
unor ilustre tradiții sincretice român ești-

Rămin. se înțelege, și motive de nemulțumire, 
dintre care enumăr doar cîteva. Se resimt în 
continuare unele adversități la adresa critici
lor. inclusiv din partea unor stimat! prozatori, 
poeți sau dramaturgi, dispuși a-i desconsidera 
pe acești frați ai lor „minori". Un anume spi
rit partizan, care nu a dispărut din păcate, a 
căutat să-și polarizeze ..aliâții" si „adversarii" 
Si printre critici, extinzînd uneori retroactiv a- 
ceastă artificială linie demarcatoare și asupra 
clasicilor criticii noastre, invocați drept mar
tori ai apărării si ai acuzării la procese mon
tate ad-hoc. si practicind în raport cu acești 
antemersători un tratament ..pro si. contra" care 
le perturbă complexitatea interioară. Critica la 
zi mai păcătuiește cind și cînd de subiectivis- 
me. deși flagrantele mostre ale denigrării sau 
apologeticii s-au împuținat ; unele teme și pro
bleme de centrală actualitate și acuitate con
tinuă să fie însă estompate, inclusiv In cazuri 
în care nu se aprofundează aensurile filosofice, 
ideologice ale cite unei ooere problematice și 
controversate.

înseamnă pă vor. trebui in viitor înmulțite dis
cuțiile de principiu și strins legate de practica 
diversă si complexă a genurilor, formelor și 
formulelor literare. Si s-ar cuveni să reflec
tăm la împrejurarea că dacă In cazul altor ge
nuri reuniunile ..interne" se justifică în mal 
mare măsură, in situația secției de critică si 
Istorie literară ele ar putea fl artificiale dacă 
nesocotesc rațiunea funcțională a criticii Si ne
voia ei de a se confrunta continuu cu domenii 
literare din afară : drept care secția ar trebui 
să găsească de acum înainte mai numeroase sl 
mal suple forme ..combinate" de activitate. îm
preună cu alte secții, după modelul amestecu
rilor firești, reciproc ajutătoare, din paginile 
publicațiilor.

In ziare, reviste, la radio și televiziune se 
publică și se rostesc numeroase texte de cri
tică. istorie literară sau publicistică teoretică — 
deși ar merita sporit si ca pondere Si ca inci
sivitate acest din urmă domeniu, de pildă, pe 
care convențional îl numesc ..publicistică teo
retică" «i care poate răspunde în formOle li
bere. prompt gi eficient, celor mai diverse so
licitări. In privința cărții de critică ar merita 
să se efectueze ajustări si îmbunătățiri supli
mentare. Practica programărilor editoriale, 
înainte cu un anumit răstimp, este de înțeles 
în perspectiva unei echilibrări tematice, pe ge

porului român șl România țară ca o grădină. In 
cadrul unei întllnlrl cu ziariști de la principalele 
ziare de limbă arabă din capitala egipteană. Tot în 
Egipt, la Alexandria, a fost organizat un simpozion cu tema ComAnla In 1877 — Romania In 1977. Ținut 
la colegiul Saintmart, cunoscută instituție de învă
ță mint din țara prietenă, simpozionul s-a bucurat 
de succes ta cercurile academice și studențești.

te LA DRESDA au fost deschise Zilele tinerilor 
artiști din România, cu participarea studenților 
Institutului de artă plastică „ion Andreeacu” din 
Ciuj-Napoca, al Conservatorului de muzică „Gheor- 
gbe Dims-. Liceului de coregrafie din Cluj-Napoca 
șl al Institutului de teatru șl cinematografie din 
București. Programul cuprinde manifestări cultural- 
artistice fi simpozioane consacrate artei tinerei ge
nerații.
• ÎN GHANA s-a deschis ® expoziție omagială 

Imagini din România, în prezența unui public nu**  
meros. Cu acest prilej au fost evocate relații ami
cale dintre Românie -și Ghana, vizită făcută d*  
președintele Nicolaa Oeaușescif pa pămîrtt ăfrPten,' 
politica d*  pace a țării noastre, energia cu eaTe 
promovează prietenia Intre popoare, cauza eliberă
rii tuturor națiunilor.
• ÎN BRAZILIA au avut loc o serie de mani

festări culturale, dintre care semnalăm conferința 
consacrată independenței naționale a României ți
nută la Universitatea din Curitiba, capitala statului 
Parana. Biblioteca Centrală de stat a oferit Uni
versității o importantă donație de cărți politice, 
literare fl științifice. Intre care un loc Important 
II ocupă lucrările președintelui Nlcolae Ceaușescu.

nuri etc., conform spiritului societății noastre, 
care ae edifică in cunoștință de cauză și de 
efect O carte poate fi însă scrisă sau nu. după 
cum pot fi definitivate și alte cărți, neprevă
zute initial Ar trebui să se faciliteze de aceea 
includerile ulterioare în plan, ca și schimbă
rile interioare si suplimentările, in așa fel in
cit să avem de-a face pentru toate genurile 
(inclusiv pentru cartea de critica, istorie 8i teo
rie literară) de un program-cadru Pe cit de 
ferm în articulațiile sale de principiu pe atit 
de mobil în detaliile lui. Modernizări se impun 
si în mult con traversata problemă a tirajelor. 
In domeniile pe care le cunosc cel mai bine, 
se epuizează din librării cu o incredibilă rapi
ditate nu numai cărțile de prestigiu traduse, ci 
Si lucrările de calitate ale confraților mei. și 
unele și altele editate adesea în tiraje cu mult 
sub solicitările reale. S-a mai semnalat como
ditatea ca care cite unui ..bestseller" străin, fa
cil sau uneori dubios, i se acordă tiraje exor
bitante. de dragul beneficiului rapid, in detri
mentul cărții bune proprii. în folosul propăși
rii noastre culturale, ar fi cazul să se înlăture 
reziduurile unui mod mecanic și hirocratic de 
stabilire a tirajelor. Să fim bucuroși că la noi 
se accentuează setea de carte, de carte bună. 
Și să aducem cit mai aproape oferta de cererea 
păturilor largi de cititori.

Privite prin prisma funcției lor globale si 
principiale, este limpede că istoria, teoria și 
critica literară sa configurează în ceea ce s-ar 
putea numi „conștiința de sine a literaturii", 
pîrghie importantă de confruntare, verificare și 
instituire a acesteia. In aceste condiții, de ni
velul conștiinței si al conștientizării depind în 
măsură hotărîtoare aceste anume domenii. Li
teratura noastră reprezintă, în ansamblul ei. o 
mărturie specifică a conștiinței socialiste, si sub 
unghiul Împlinirilor și sub al perspectivelor. 
In ritmurile generale proprii întregii conștiințe, 
și segmentului ei literar, criticii li revin. însă 
îndatoriri sporite. Mai ales îndatorirea de a 
disocia valorile culturale printr-o instrumenta
ție consecvent rațfonalistă. la antipodul tutu
ror ceturilor și negurilor, care se mai Intîm- 
plă să ne pună la încercare. Luciditatea tutu
ror meditațiilor întreprinse — Iată un impera
tiv care nu poate fi îndeajuns subliniat, mal 
cu seamă în condițiile unor confruntări ascu
țite cu mistificări și manipulări răuvoitoare cu 
privire la destinul nostru ca națiune și ca o- 
rinduire. De unde și imperativul complemen
tar al perspectivei istorice, al acelui specific 
„simț al perspectivei" care Ie este și se cu
vine să Ie fie propriu cu deosebire comuniș
tilor. O perspectivă mobilă si largă, nucleu idea
tic al întregii noastre activități, fie că ea se 
desfășoară pe valorificarea operelor trecutului, 
dezbaterea responsabilă a cărților prezente sau 
prospectarea viitorului estetic previzibil. Va tre
bui să exersăm mai cutezător acest simț — pe 
orizontala culturii, corelînd domenii de Insti
tuire valorică în același timp prezente, refrac
tar oricăror „purisme" estetizante : și pe ver
ticala ei. înnodind treptele si etapele neînceta
tei deveniri umane.

Prin aceasta îmi reafirm încrederea în filoso- 
fie. în perspectiva filosofică, fără de care am 
orbecăi în perimetre strimte si întunecate. Me
ditația filosofică marxistă, autentic dialectică si 
saturată de suflul viu al înnoirilor acestui a- 
proape sfîrșit de secol, mi se pare necesar a 
fi mai accentuată și mai din plin fructificată 
In toate genurile și speciile literaturii noastre. 
Ceea ce echivalează cu o mai deplină impli
care în totalitatea dinamică proprie României 
socialiste.

30 A
PRILIE 1977



c ăr i:187 7

eroi
într-e eroii de la

A n parcul de lingă Gara de sud din 1 Ploiești se află un monument ridicat în 
cinstea ostașilor prahoveni ce au luptat 
in Batalionul 2 Vînători, unitate acope
rită de glorie în atacul final asupra re

dutei Grivița la 30 august 1877.
Inaugurat la 12 octombrie 1897. monumentul 

ea te alcătuit dintr-un obelisc de granit decorat 
cai elemente de hronz : un vultur cu aripile des
făcute și ținind în plisc un stindard, două alto- 
rieliefuri reprezentind momente din lupta pen
tru cucerirea redutei Grivița și statuile a patru 
vînători. In centrul monumentului se află o in
scripție cu următorul cuprins : ..EROILOR DE 
LA GRIVIȚA, CARE AU REÎNVIAT VITEJIA 
strămoșească în războiul pentru in
dependența LA 1877“.

Amplasat la început pe artera princioală a 
Plodeștiulud. „Bulevardul Independenței". într-un 
rond care a purtat și denumirea ..Statuia vină- 
torilor", monumentul a fost avariat de ocupanții 
germani în primul război mondial. Restaurat in 
1927, a fost din nou avariat de bombardamen
tele aeriene din primăvara și vara anului 1944. 
Refăcut a fost dezvelit la 23 August 1954.

Adevărata poveste a acestui monument include 
în primul rind faptele de arme, exemplara vi
tejie pe cîmpul de luptă a unui batalion de vi
nă ton ce s-a acoperit de glorie la Grivița. lupta 
cunoscută sub numele de ..a treia bătălie de la 
Plevna". De fapt, prima victorie în războiul pen- 
tu independență.

Batalionul 2 Vînători din Divizia a 4-a care 
făcea parte din coloana a doua de atac nu avea 
comandant. Noaptea de luni, 29 spre 30 august, a 
fost o noapte umedă, rece, neobișnuită pentru o 
vară spre sfirșit C.T. Văcărescu, unul din com
batanți, notează în „Luptele Românilor în resbe- 
lul din 1877—1878“ :

„Peste corturile oficierilor, ca și în jurul /ocă
rilor de tăciuni Jumătate stinși din compamen- 
tele și bivuacurile soldaților, greu se anina som
nul pe vreme așa de neplăcută și în momentele 
serioase ale unui asemenea ajun. Ostile atunci 
cugetă, și gindurile atător mii de capete, simțu-

ivița
4

* cărei bătaie ajunga la 1 800 metri. Este ade
vărat deasemeni și că Batalionul 2 Vînători fo
losește cea dinții mitralieră a armatei române. 
„Așezată pe o înălțime, miiralioara bate drumu
rile care duc la Plevna, impiediemd gruparea 
turcilor" du Dă cum scrie In ,.souveniruri]e“ sale 
unul din ofițerii batalionului, locotenentul Petre 
Ștefăneficu. Singură In toată armata noastră, mi
traliera era de fapt un aparat greoi, cu 37 țevi 
de pușcă montate pe un afet de tun.

Batalionul 2 Vînători aștepta lupta. în dimi
neața zilei de 30 august un soare palid străbătu 
printre norii oe-1 acoperiră repede. Un maior de 
cavalerie, atașat pe lingă Statul-Major al divi
ziei. solicita entuziasmat ocuparea poetului de 
comandant al batalkmului format In majoritate 
de prahovenu Era Alexandru Candiano-Popescu.

Cererea i s-a aprobat — este singurul care a 
•o ii citat o funcție de comandă intr-o unitate pla
nificată să execute o grea și periculoasă mi
siune — și la ora 12 a fost prezentat bata li anu
lui. Prehiind comanda, maiorul Candiano Pcxoes- 
cu adresă celor 9 ofițeri și 550 de sergenți șl 
soldați ai batalionului cuvintele :

„Ofițeri, sub-ofițerL caporali și soldaji. 
Intr-a xi mare, dar zi de primejdie, am 

numit comandantul vaciru. Sint mindru de aceas
tă încredere a aefllor met, încrederea lor Insă 
Ic mine este intenaeiate pe Încrederea mea in 
voi.

Să ne batem vitejește, pentru că lumea să vază 
eă sintem vrednici de strămoșii noștri, sintem a- 
devărați oșteni ai wari țări ee luptă pentru a- 
părarea căminelor, patriei si neatirnarea sa.

Murind, vom trăi In aducerea aminte a neamu
lui nostru cănda M vam asigura viata prin lin
ge!*  ce vom vărsa, trăind, vom fi răsplătiți și 
cinstiți de tară".

Atacul era hotertt la cxlo 3 thwă aroiază.

feul comandanților supremi ad armatelor româ
ne și ruse și sînt decorați cu „Virtutea Militară**  
fi „Crucea Sf. Gheorghe".

O impresie deosebita lasă 
poartă eu acest prilej pălăria 
ruită de trei gloanțe si cu 
lupta pentru capturarea steagului.

• Momente solemne.

Gri gone Ion. care 
®a de vină tor. ciu- 
pamnanul nutri in

și înceapă mlș-

S latul-major al

Tudor Stănescu

să oprească tra

despre România la 1877

Emil Mânu

Luceafărul L

Betelxxr. 
tV «tar

Luptele dg la Plevna, dupâ o schiță de C. Szalmari (llluitriete reitung - 1177) — stiooa : Răniți In drum spre Cernavodă (The lluslrated London 
News - 1877) - mijloc : O strada in Giurgiu : case bombardate - dupâ Siatmari (llluitriete zeitung— 1877) - dreapta

• „Murind, vom trăi in aducerea 
aminte — trăind, vom fi răsplătiți 
ți cinstiți de țară**.

• Steagul redutei — primul trofeu al 
războiului.

a 29 august 1877 armata română aflată 
in fața Plevnei — care fusese deja a- 
saltată fără succes de două ori — primi 
un „Ordin de luptă" de la cartierul 
general aflat la Paradim :

..In revărsatul zorilor tote bateriile vor des
chide focul cel mai viu asupra întăririlor. Acest 
foc va urma pină la ora 9 dimineața. La 9 ore 
focul trebuie să înceteze de-odată pe tota linia. 
U 11 ore focul artileriei trebuie să reînceapă și 
să fie penă la ora 1 după amiadi. De la ora 1 
la 2Va bombardamentul vi reîncepe cu tariă. și 
numai bateriile cari prin focul lor pot împiedica 
marșul trupelor de atac trebuie 
gerea lor.

La ora 3 dupe amiadl trebuie 
tarea care precedă atacul".

De la Verbița. unde ae afla 
trupelor române, generalul Cernat trimifie urmă
torul „Ordin de di no. 54" :

„Miine, 30 august, corpul de armată român va 
da un asalt redatei celei mari care se află in 
fața pozițiunilor sale. Divizia 4-a va da pentru 
atac o coloană de 4 batalioane sub ordinele unui 
comandament special : aceuată coloană ti fi a- 
danaiă in vîlceana care «e află iu dosul aripei 
drepte a pocițiunel aaJe Înaintate, la ora 5 de di
mineața...

Trebuie te o facă cuuaaent laialar aameailar 
ee compun raioanele de atee ca pierderile tot 
fl neînsemnate dară ajung la redute fără a m 
opri și fără a trage, dar pierderile vor fi mari 
dacă oamenii se opresc în drum și mai ru ara
mă dacă se retrag. Tlraliorii trebuie te înainteze 
fără a trage, ei nu vor începe focul decit cind 
vor fi ajunși pe drumul acoperit la marginea 
șanțului și vor trage numai asupra inamicului 
care se află pe parapete, in arest timp, ne la toa
nele (plutoanele — n.ir) de lucrători se pogor in 
șanțuri și pregătesc urcarea eu uneltele

ste un lucru bine știut că presa inter
națională a fost extrem de receptivă 
in legătură eu victoria armatei ro
mâne la Plevna, in 1877. Ziariștii 
străini, unii nu numai in articole 
sau telegrame de presa, ei chiar 

in cărți întinse la peste 1 000 de pagini, deso- 
pereau o națiune tinără „ce merita te ocupe un 
post important și onorabil în concertul națiuni
lor independente", după cum scria ziarul italian 
II Diritto, nr. 283. din 20 septembrie 1877.

încă din 1876. Mihail Kogălniceanu .Ministrul 
de externe al României, se gindise te organizeze 
în țara noastră un serviciu modern de presă 
și de informații ; astfel aproba, prin proprie 
semnătură, acreditarea la București a doi cunos
cut! ziariști : Vigoureuse. din partea ziaruăui 
L'Independence bclge și Henry Hatze, pentru 
presa engleză.

în 26 august 8 septembrie 1877. Ministrul Ko- 
gălniceanu trimite o circulară principalelor a- 
gențh diplomatice române (Paris. — cu nr. 12.143. 
Viena — cu nr. 12.144. Berlin — eu nr. 12.145 Roma 
— cu nr. 12.146, Belgrad — cu nr. 12.1471. ce- 
rînd agenților acreditați ce le conduceau te tri
mită decupaje din presa străină cu privire la 
mersul războiului. Șeful diplomației române se 
gîndea la publicarea unui ziar de front, redac st 
în mod special pentru soldați. In care te repu
blice direct sau în sinteză, aceste știri. Textul 
circularei, aflat în Arhiva Ministerului Afacerilor 
Externe (Dosar 31, Războiul pentru independen
ță, 1877, pag. 18—10) este unul din cele mai re
velatoare documente alte timpului. document 
prin care se subliniază interesul Europei asupra 
tînăruluî stat român și spiritul modern cu care 
Kogălniceanu conducea treburile „din afara" ale 
tării :

„București. 26 august / 8 septembrie 1877.
Domnule Agent,
După cum veți fi putut vedea și Domnia 

Voastră, mai toate ziarele străine cuprind arti
cole măgulitoare pentru armata română. Vite
jia ostașilor noștri este astfel cunoscută de că
tre mai toate popoarele europene.

Cu toate acestea, aprecierile asupra operațiu
nilor militare române și laudele ce se aduc zil
nic armatei noastre nu au putut pină acum pă
trunde în mijlocul ei, din cauza lipsei unui or
gan de publicitate care să rezume toate aceste 
articole.

Prin urmare, pentru a împlini lipsa aceasta 
și a stimula curajul sub care se luptă, m-am ho- 
tărît a forma un ziar special în care să se re
producă tot ce s-a scris pină acum în privința 
armatei noastre.

Pentru punerea în lucrarea acestei idei, a- 
vînd nevoie și de concurenta Domniei Voastre, 
vin a vă ruga, Domnule Agent, să binevoiți 
a-mi trimite, cu cel dinții curier, toate articolele 
care au apărut în ziarul.............. și a continua
de a-mi înainta regulat pe toate acelea care vor 
mai apare de acum înainte în această privire.

Erau! Grigore lan care a cucerit steagul turcesc 
împreună cu sergentul Stan Gheorghe si capora
lul Nica Vasile (Grcnurâ apărută in .iMbcd']

nta «ti
tea ia față. rare dteri are. asanai, le deawart, 
poale de veșairie ti de glorios ifirsit. toate a- 
revte rindori, toate aresie simțiri se topesc ia- 
tr-o singură și mare gindire. iatr-un șentimeat 
unic și puternic care devine cugetul tuinlor. spi
ritul armatei iul regi care atancî eerreicază, ja- 
deeă. hatăresce".

Batalionul 2 Vînători care trecuse ca divizia 
sa Dunărea la 2 august »e afla în zorii atacului 
la aud de Plevna, in fața unei redute foarte bine 
Înarmate cu artilerie. în plus turcii erau dotau 
eu eel mai nou tip de pușcă. — Henri-Martin —

Sper, Domnule Agent, că nu veți zădărnici a- 
ceastă a mea intențiune și că în curind vitejii 
noștri ostași își vor putea citi faptele care au 
ridicat numele lor la înălțimea vitejiei ce-au 
desfășurat și vor desfășura încă in fața duș
manilor.

Primiți. Domnule Agent, asigurarea înaltei 
mele considerațiuni.

Ministru.
Șeful Divisiunei,

Domnului Agent diplomatic al României la..."
Agentul din Roma trimite primul, în 14/16 oc

tombrie 1877 (cu adresa nr 517. filele 19—22 
Dos. cit.), extrase din Gazzetta d’Italia (26 sept. 
1877). Republique franțaise (7 august 1877), 
Journal de Geneve, reprodus în LTtalie (la 10 
sept. 1877), Diritto (20 sept. 1877), Daily News 
reprodus în Gazzetta d’Italia (31 iul. 1877).

Corespondentul ziarului La Republique fran
chise (7 aug. 1877) face un reportaj al unei de
filări de trupe la București, reportaj pe care 
agentul diplomatic de la Roma îl transmite în 
traducere : „Asistai la defilarea a două regi-
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datei, dar moartea secerase e însemnată 
din batalion. Șanțul era înțesat de turci, 
trăgeau fără ostenire. Hafiz-Bei, comandantul
Griviței. sta In picioare pe parapet. îucurajînd 
pe ai tei.

Ne aflam fată in fată si ne amenințam unul 
pe altul. Cum a scăpat și dinsul și eu de moar
te, nu pricep".

Batalionul 2 Vînători avea aproape jumătate 
din efectivul său scoc din luptă. Maiorul Al. 
Caruhano-Popencu ordonă intrarea în acțiune, ca 
trăgători, a soldați lor din compania care trans
porta munițiile și proviziile.

Atacul de la ora 16.30 a fost și el respins. Spre 
•cară, după ora 18 este declanșat ultimul atac : 
atacul victoriei. Pe meterezele redutei cad eroic 
locotenentul Dim! trie Nico'escu și sublocotenen
tul Vasile Mihâeacu. Tunai se retrag...

Un aoktet turc cu un steag înfășurat caută te 
fugă neobservat. Se împiedică și cade. Steagul 
■e desface pe imitate. Turcul se ridică vrind 
te fugi. So-daTul Gete, re Ian tra*  ducă eL Nu-1 

S-o luat oe uimo hM ci ajmemchi-i pe 
ote «n M PW te tra-

ar,' Criere lor. Q szră- 
Apar drj aoadatl turci dar r. 

doi ostași români : oeresiml Stan Gheorghe și 
caporalul Nica Vasile. Lunca ae termină cu vic
toria vinăiorilor care cuceresc primul mare tro
feu al războiului : steagul turcesc al redutei. 
..Era nn steag mire — 11 descrie poetul George 
Coș buc — de mătase verde, cu ciucuri de aur și 
aurit pe margine. La mijloc avea semnul legii 
turcești : Inna in chip de seceră. Era vechi și, 
după marginile cam destrămate, se vedea că era 
purtat prin multe războaie".

Două zile mai tirziu. la 1 secrtembrie cei trei 
•o Ida ți împreună cu batalionul prezintă tro-

a 7 septembrie, după o săptămlnă de la 
cucerirea redutei Grivița. trofeul a fost 
prezentat locuitorilor Capitalei.

Iată cum relatează evenimentul re
porterul ziarului „Resboiul" : „Intre

trofeele luate de Români de la Osman Pașa este 
și un stindard verde. Adus de aseară în Bucu
rești, azi a fost condus in aclamațiile entuziaste 
ale poporului, care ne îndesa pe străzile pe unde 
avea să treacă cortegiul, pină la cazarma din 
Dealul Spiriei, unde a fost depus.

Chiar junele soldat, un vîn&tor, Grigore Ion, 
mic de statură, care a avut curajul și fericirea 
de a-1 smulge din mijlocul inamicilor, II condu
cea. Mulțimea întîmpina pe junele soldat cu a- 
clamații și buchete de flori.

A fost un moment solemn, care a făcut să 
treacă prin inimile tuturor un fior, cind cortegiul 
a ajuns pe Bulevardul Universității si junele 
soldat a înclinai stindardul turc, de trei ori. îna
intea statue! lui Mihaiu Viteazul.

Citiva impiegati de la primăria Capitale! l-aa 
oferit in semn de admirație un ceasornic. Bătri- 
nul colonel Popasolu și alti veterani I-au Îmbră
țișai de mai multe ori.

în scurt, azi am avut o frumoasă zi pentru ini
ma românească".

Constantin Bacalbașa își amintește în volumul 
..Bucureștii de altă dată" ; „Seara a fost la Tea
trul National o reprezentanție festivă. Sala geme 
de un public care exaltează de entuziasm. După 
imnuri și cuvînt&ri ocazionale apar pe scenă 
eroii care au cucerit steagul. Toată sala e in 
picioare și muzica cîntă imnul national. Acla
mațiile vuesc ca o furtună, doamnele din loji în 
picioare aplaudă, unele își smulg giuvaerurile șl 
le aruncă pe scenă. Niciodată un public român 
nu a fost atît de mare".

Ceea ce omite Ba ca Iha ga să noteze e faptul 
că reprezentația extraordinară de la Teatrul Na
țional este începutul primei stagiuni care se des
chide sub această titulatură, Spectacolul începe 
cu recitarea poeziilor „Balcanul șl Carpatul" da 
V. Alecsandri gi „Steaua României* 4 de G. Sion.

Tn 1897, la inaugurarea monumentului ridicat 
la Ploiești, operă a sculptorului George Vasiles- 
cu, comandantul Batalionului 2 Vînători și cei 
trei soldați care au cucerit drapelul aînt de fată.

Locotenentul-poet Carol Scrot ctiește o „Odă 
vinătorilor prahoveni" gi se păstrează un minut 
de reculegere pentru eei 2 ofițeri și 112 soldați 
oe au căzut In lupta pentru cucerirea redutei 
Grivița. prima mare victorie a războiului pen
tru independență din 1877—1878.

Deoure «oul Griecre Ion. Înălțat la aradul de 
■ei gent. un bioente «1 teu notează : «a servit ea 
exeaspla da vtte*e  ■■!(« zeneratii da ertasi. 
Cit a trăit, ta flecare aa el era chemat pe vre
mea incorporării recruților, pe la regimentele 
din Ploiești, să vorbească — așa cum se pricepea 
el. ca un tiran simplu ce era — despre vitejia 
românilor la luarea Gri viței".

în fiecare an, de ziua aniversării independen
ței, sergentul-erou Grignre Ion defila în fruntea 
plutonului de veterani ai Batalionului 2 Vînători- 
Prahova care alături de oeilalti soldați ai arma
tei noastre „au apărat eu credință și cu stator
nicie și iubire patria'

mente române, unul de infanterie, din armata 
activă, altul de dorobanți, trecute amîndouă in 
revistă de generalul Mânu, comandantul corpu
lui 2 al armatei, ți de colonelul Can ti li, care are 
funcția de general de brigada. Acestea slnt re
gimente ce ie duceau să tină garnizoană la Ni- 
copole

Soldat ii sînt bine echipați (cu toate cele tre
buincioase in campanie intr-un mod perfect și 
sînt plini de vioiciune ți de virtute). Aerul lor 
falnic și plin de bărbăție, p reci zi unea mișcărilor 
lor, fac mare onoare oficierilor lor"„ (pag. 27).

Agentul diplomatic din Paris. N. Callimaki- 
Catargi. trimite și el extrase din presă, la 27 
oct. 1877, din care reținem cite va ; astfel, ziarul 
Memorial diplomatique din Paris relatează la 
8 sept. 1877 despre luptele de la Plevna : ..În
treaga armată română se află acum pe terito
riul otoman. Trecerea Dunării a avut loc intr-o 
atmosferă de mare entuziasm și de neîntrerupte 
strigăte de Trăiască România !*.  Același ziar 
scrie in 15 sept. 1877 : „Armata română a avut 
un rol considerabil în făurirea evenimentelor e- 
roice de la Plevna. Această armată a declanșat

asaltul cu două din regimentele sale, regimentul 
5 de linie și 13 dorobanți, aparținînd Diviziei 
generalului Angelescu, cucerind primele poziții 
turcești. Un alt regiment românesc, ajutat de 
ruși, a Început asaltul redutei Grivița cea mai 
ridicată din toate intăriturile turcești". în 13 oc
tombrie 1877. ziarul continuă : „Dintre comba
tanții care au Insingerat împrejurimile Plevnei, 
românii a-au comportat cu un eroism inegalabil, 
eroism ce-ar trebui omagiat de întreaga Euro
pă (—1 Românii, scrie prințul Gorthakoff prin
țului Orloff, s-au bătut admirabil". încheind : 
„Conduita românilor. în aceste împrejurări, este 
demnă de cele mai mari elogii".

Ziarul Moniteur din 15 septembrie 1877 scrie : 
..București, 13 sept. 1877, ora 10 și jumătate 
seara. în afacerea redutei Grivița care domină 
pozițiile turcești, românii, sub privirile directe 
ale tarului, au declanșat trei atacuri puternice, 
cu scări și prăjini, cu ofițerii mergînd in frun
tea soldaților. Aici sînt angajate diviziile a treia 
și a patra române. Printre ofițerii căzuți se nu
mără maiorul Șonțu și căpitanul Walter (Ni-

colae Valter Mărăcineanu n.n.) care a împlîn- 
tat primul drapelul pe meterezele redutei. Co
lonelul Candiano Popescu este gr^v rănit. După 
11 septembrie nu a-au mai semnalat alte atacuri. 
Canonada continuă..."

Ministrul de Externe al României înaintează 
Marelui Stat Major al armatei româna o listă 
cu toți corespondenții de presă cerind permi
siunea de a fi lăsați aă viziteze trupele pe front, 
în măsura în care condițiile stategice permit, 
lată lista acestor corespondenți : LoncMn R. Cro
sse (Dailly News), Fred Villiers (L’Artlste du 
Grap hie), Fred Boy] (Standardh), Mariotti (Fan- 
fulla), Chevalier Nicolas Lazaro (L*  Uustrazione 
italiana, și Le journal de Roma et de Naples), 
Dick de Lonbay (Moniteur universel), Henri de 
Lamothe (Le Temps), Ivan de Woestyn (Le Fi
garo), T. Grasset (Republique franțalse), Chil- 
bert Breban (XIX Siecle și Le National), T.A. 
Lachman (Politic), Charles Breban (Estafette), 
Emanuel Charles Toplimont (L*  Etoile beige-), J. 
Lichtenstadt (Die Presse), I. Lukes (Neues Wei
ner Tagblatt), Iohn Schonberg, pictor illustrated 
London News), I. Lachmann (Bunde din Berna, 
Gazeta de Aussburg, gazeta oficială din Chicago, 
Gazeta din Leibach, Austria), Irving Montagul 
Illustrated London News), Robert Coingsby (Ti
mes), Edmond Arnous Riviere, cavaler al Le
giunii de onoare, ziarist oficial francez. Presa 
italiană, prin corespondentul necuprins în listele 
ministerului, Marc Antonio Canini, publică un 
adevărat jurnal de război in care este elogiată 
armata română.

De amintit articolele din Daily Telegraph din 
cursul anului 1877 șl sintezele apărute in Spa
nia. Astfel, în Editura Jesus Gracia din Madrid 
(Calle del Oliver, numero 6) apare în 1877, sub 
semnătura lui Don Torcuato Tarrago y Mateos, 
volumul Historia de la Guerra de Oriente «n 
1877. Cartea este o sinteză masivă (peste 1 000 
de pagini) a știrilor din presa internațională ; 
sînt expuse marile probleme politice ale războiu
lui și sînt comentate faptele de arme ale osta
șilor români. Dintr-un dialog între personajele 
unui capitol reiese un admirabil portret al mi
nistrului de externe al României, Mihail Ko- 
gălniceanu : „D-l Mihail Kogălniceanu este un 
om de stat de o inegalabilă superioritate, cali
tate pe care a probat-o și în timpul domniei 
principelui Cuza, rezolvînd cele mai dificile 
probleme ale politicii românești...“ (p. 348).

Tot în Spania, la Barcelona (Etablemiente Ti
pografica. Editorial de Juan Pons, Calle del 
Olmo, 13) apare în 1878, volumul „La Guerra 
de Oriente, por un distinguido militar espanol 
emigrando1* (peste 1000 de pagini).

Aceste ecouri din presa străină sînt în una
nimitate elogioase, deschizînd pentru România, 
pe plan universal, un nou capitol din istoria ei. 
Marile țări ale lumii încep să știe cu mai multă 
siguranță unde se află pe hartă România.
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