
130 de ani de la revoluția de la 1848
în cartea 

de aur 
a istoriei

evoluția de la 1848 a îmbrățișat națiu
nea română, a răscolit-o. i-a dat pri- 
leiul de a-si arăta măsura forței si dir- 
zeniei ei si i-a dat totodată ocazia de 
a se afirma pe plan european. Puter

nică si pină atunci nemaiîntilnită în amploare 
ridicare la luptă a poporului, revoluția a avut, 
in același timp, un caracter organizat. Steagu
rile de luptă au fost ridicate, dar cei ce s-au 
strins în jurul lor au înțeles să slujească 
aceleași idealuri si să acționeze in direcția rea
lizării unui program. Acesta a avut succesive 
concretizări într-o tară sau în alta, insă un unic 
fir roșu leagă aceste documente ale revoluției 
si cu ajutorul lor putem reconstitui ceea ce a 
fost programul revoluției române din 1848. Pe- 
titia-proclamație de la Iași din martie 1848, pe
tiția națională de la Blaj. ..printipiile noastre 
pentru reformarea patriei" întocmite de un grup 
de revoluționari moldoveni la Brasov, proclama
ția si programul de la Islaz ori ..Dorințele par
tidei naționale în Moldova" redactate de Mihail 
Kogălniceanu în august 1848. Ia Cernăuți, nu 
sint decît manifestări ale unui unic flux revolu
ționar. existînd. de altfel. între ele corelări si 
indestructibile relații. Aceleași probleme funda
mentale reapar firesc în aceste documente ’n 
formulări asemănătoare, uneori si identice, deși, 
totodată, se remarcă treptata îmbunătățire, am
plificare si clarificare a punctelor de vedere aie 
revoluționarilor în confruntarea lor cu procesul 
revoluționar însuși si cu necesitățile impuse de 
evoluția acestuia. De asemenea, acest program- 
rezuitantă este indisolubil legat de revoluția 
europeană si de programele ei de acțiune sî 
numeroase stipulații ale programului revoluțio
nar pașoptist al românilor se pot conjuga arti
colelor programelor revoluționare de aiurea. în 
măsura în care problemele cu care se găseau 
confruntați revoluționarii 
ce ființau în alte țări.

erau identice cu cele

Programul revoluționar unitar al revoluționa
rilor pașoptiști, destinat tuturor românilor, a 
fost determinat de condițiile obiective interne, 
de necesitățile societății românești, care trebuia 
să se desprindă din tiparele perimatei orânduiri 
feudale si să intre pe deplin în acelea ale unei 
vieți modeme. Programul reflecta marile pro
bleme ale națiunii : unitatea, independenta, mo
dernizarea. Definită pregnant de Kogălniceanu 
drept „cheie de boltă" sau drept „cunună" a 
reformelor ce se preconiza a se înfăptui, uni
tatea statală a Moldovei si Tării Românești, dar 
si. într-o perspectivă dorită cit de apropiată, a 
întregului teritoriu national a constituit firesc 
unul din obiectivele dominante ale revoluției, 
deși considerente de oportunitate externă au 
constrins. uneori, la formu'ări criptice sau elip
tice. Dar este evident că România viitoare, vi
sată de Bălcescu și de toti cei ce gindeau ca 
el. trebuia să fie patria românilor de pretutin
deni. în egală măsură, independenta a stat stă
ruitor în gîndurile pașoptiștilor, deși si in 
această privință aceleași motive de oportunitate 
externă au constrins la formulări reținute. Con
fuzia voită între autonomie si independentă, pe 
care o făceau revoluționarii, este semnificativă.

Dar condiția prealabilă a unificării si a cuce
ririi neatîmării. a afirmării libere a natiunij. 
era înlăturarea sechelelor feudalismului, era eli
minarea relațiilor feudale, care opreau națiunea 
în dezvoltarea ei firească. Vorbind despre aceste 
teluri ale revoluției, un comisar de propaganda 
arăta că „duhul luminării a strălucit in toate 
părțile Europei". în „Franța cea măreață" — 
Bălcescu vorbea de „nația cea mare" ! —. în 
„Germania cea plină de filozofie". în „sora 
noastră Italia", pretutindeni popoarele ridicîn- 
du-se la luptă pentru a cîstiga „o sfintă Con
stituție". „Asemenea, conchidea el. s-a sculat si 
s-a luptat si România, scumpa noastră Româ
nie". deoarece „duhul de slobozenie... care a 
strălucit în toti popolii Europei a strălucit si în 
inima poporului român". De altfel, revoluționa
rii români, subliniind indirect corelarea lor ideo
logică unui proces mai larg în ceea ce privea 
instaurarea unor noi rînduieli. considerau că 
programul lor stîmise admirația popoarelor „ci
vilizate" si că el corespundea necesității unei în
zestrări „cu instituții analoage cu epoha noas
tră".

Desființarea privilegiilor si rangurilor, rezol
varea problemei agrare, de a cărei „dezlegare" 
după îndrituita părere a lui Bălcescu depindeau 
„nu numai viitorul Tării Românești ci a toatei 
Românimi", organizarea unei administrații mo
deme. instituirea responsabilității ministeriale, 
ca si ocrotirea instanțelor judiciare de ingerințe 
administrative, o lege electorală care să asigure 
ca Adunarea să fie „compusă de reprezentanți 
ai tuturor stărilor soțietății", reorganizarea ar
matei pe baze naționale si crearea gărzii națio
nale. repartizarea mai justă a sarcinilor fiscale, 
constituirea unor baze puternice culturii națio
nale îndeosebi prin dezvoltarea învătămîntului — 
„instrucția egală si întreagă pentru tot românul 
de amîndouă sexele", se scria în programul de 
la Islaz — si măsuri în vederea restructurării 
istorice transilvane, nu puteau să rămînă izolați 
de aceste evenimente nu numai din Transilvania 
ci si din Moldova și Tara Românească, unita
tea complexă a celor trei țări devenind de 
multă vreme o stare de conștiință colectivă în 
sinul comunității săsești: istoria îi învățase pe 
sasi veacuri de-a rîndul să gîndească oarecum 
„românește", adică să fie constienti că soarta 
lor depindea din ce în ce mai decisiv de aceea a 
economiei în ansamblul ei. menită' să asigure 
temeiurile noîi ei dezvoltări, iată ceea ce se pre
coniza în programul revoluționar pentru moder
nizarea societății din țările române.

Confundîndu-se cu însăși ideea de revoluție, 
programul revoluționar era socotit sacru, invio
labil. Cînd se negocia astfel cu Soliman Pasa, 
foaia revoluționară „Poporul suveran" era de 
acord să se facă unele concesii, dar „numai sub 
condiție că Constituția va rămîne inviolabilă".

Dan Berindei
Continuare în pag. a 9-a

„Bălcescu** — gravură de Iulian Olariu

Idealul solemn 
al unității naționale 

și independenței
• ii Mb română de la 1848 reprezintă 

eveniment de importantă crucială 
*= istoria poporului român. Ea se dis
tinge pe planul confruntărilor de clasă 
ixmtr-o expkMăe viguroasă a energiei

revoIiitioMre » coaselor populare. Lupta împo
triva Privilegiilor feudale si asupririi naționale 
este de altfel mobilul principal al numeroaselor 
frămintări si acțiuni soeial-politice și in de
ceniile anterioare anului 1848 Niciodată insă 
înainte de această revoiupe. mișcarea antifeu
dală si de eliberare natsnrială in care au fost 
implicați românii n-a avut un scop atit de bine 
defuul si o coeziune atit de strinsă. Ceea ce a 
dat unitate numeroaselor tendințe particulare 
intreprr**e  de diferite categorii sociale, inche- 
gindu-le intr-o puternică forță revoluționară, au 
fost obiectivele luptei antifeudale si de elibe
rare națională, precis formulate in programe 
speciale de acțiune. Acestea reflectau intr-o 
largă măsură necesitățile de dezvoltare ale fie
cărei pături si clase sociale antrenate in revo
luție. precum si dezideratele fundamentale de 
propășire a națiunii române.

Principalul mobil care a provocat evenimen
tele revoluționare l-a constituit necesitatea 
lichidării structurilor social-economice anacro
nice. La jumătatea secolului al XIX-lea. socie
tatea românească era paralizată de persistența 
privilegiilor feudale, dar mai ales de starea de 
dependentă in care se afla majoritatea covîrși- 
toare a poporului român : țărănimea iobagă în 
Transilvania si aceea clăcașă în Moldova și 
Tara Românească. Ea era supusă în favoarea 
clasei feudale la rentă în muncă, in produse 
Si in bani. Tot țărănimea dependentă era prin
cipal sursă de aprovizionare a viileriei Sta
tului feudal. Menținerea breslelor în Transilva
nia si a ăorporatiilor în Moldova si Tara Româ
nească. prin intermediul cărora meșteșugarii și 
negustorii — elemente ale burgheziei in ascen
siune — erau împovărați cu numeroase îndato
riri fată de statul feudal, constituia o altă frină 
in' calea progresului.

Contribuind decisiv la triumful revoluției, 
masele țărănești mai ales acționau pentru elibe
rarea de orice servitute feudală. In Moldova, 
țărănimea demonstra printr-o serie de revolte 
locale din lunile iulie si august voința ei de

Partidului
La tine vin aceia ce-ți adapă 
Nestinsa sete de un trai mai drept, 
Acei ce minuiesc mașini ți sapă, 
Știindu-te-ncercatul înțelept 
Pe drumul vieții fără șovăială 
Ce-aduce-n țară noua rinduială.

In veacul tău trecut de jumătate 
Tu temelii ai pus pentru milenii. 
Sint trepte peste trepte înălțate 
Iar fiii plini de har ai Cosinzenii 
Ce păți de-o leghe au făcut cu steagul 
Tău ridicat sâ-nsemne erei pragul I

Spre comunism ! către'nălțimi răsună 
Din piepturi de bătrini ți tineri glasul 
Și de-s sudori pe frunți, e voie bună 
In inimile ce-ți îndreaptă pasul 
Acolo unde visuri, incâ planuri, 
Deslânțuie năvalnice elanuri.

Și-n cinstea ta toți poartă cite-o floare, 
Garoafă, liliac ori flori de peatră 
Din minele-n adincuri chemătoare, 
Sâ-ți amintească de străbuna vatră, 
La vadul dunărean ți la Carpați, 
Cu toți, de orice grai, in muncă frați.

Iar ninți de anii mulți la tine-n oaste, 
Cu gindul la cei duși, la cei ce vin, 
Dar mai urcind ne-nfrinți abrupte coaste, 
Cu crezu-ntreg, cu sufletul senin, 
Noi iți aducem pletele cărunte, 
Și dragoste de țară cit un munte I

Mihai Beniuc \_________________________________ >

Dintotdeauna, 
pentru 

totdeauna

Apostol Stan
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Fireasca 
solidaritate

mpla mișcare revoluționară din cele 
trei țări românești Moldova. Tara 
Românească și Transilvania, urmărea 
in anul 1848 cu precădere o eliberare 
atit națională cit si socială a popoare

lor subjugate de cele două mari impe
rii (Austria si Turcia), eliberarea aceasta ur- 
mind a fi continuată și încununată cu unirea 
politică, adică intr-un singur stat national, a 
acestor trei țări locuite de români. Prin telurile 
ei programatice, dar mai ales prin modul de 
acționare in vederea transpunerii lor. această re
voluție poartă trăsăturile specifice categoriei is
torice de revoluție burghezo-democratică. ceea 
ce înseamnă că ea era condusă de exponentii si 
reprezentanții burgheziei, 
limitele de manifestare si 
stări sociale, chiar dacă 
mult limitele acestea.
stantâ cu adevărat democratic, adică vizînd sî 
cuprinzînd înfăptuirea unor- idealuri ale mase
lor populare.

Se înțelege că sasii transilvani, ca parte com
ponentă si integrantă a complicatelor alcătuiri 
ce se întimpla si se infăptuia în mediul romă-

păstrată așadar voit in 
revendicare ale acestei 
programul depășea cu ■ 
fiind în ultimă in-

Adolf Armbruster
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Un dor
fără sațiu

poezii Un dor fără sațiuolumul de

Vde Emil Botta. apărut in 1976 într-un 
tiraj de 2 350 de exemplare, a reapă
rut de curind în 6 200 de exemplare, 
fără specificarea ediției a doua, deci 
ca o continuare de tiraj, probabil la cererea ge

nerală și pe drept cuvint. căci este un vo
lum excepțional, unul din cele mai 
ultimii ani. să zicem de Ia Hanibal 
Jebeleanu (1973) încoace.

Acest „dor fără sațiu" (titlu folosit 
zie dintr-un volum anterior), nu e 
în opera lui Emil Botta. exprimă aceeași nos
talgie a întoarcerii în existenta eternă, infini
tă. Numai că întoarcerea în veșnicie nu se în- 
tîmplă fără violentă, de unde împotrivirea fiin-

bune din 
de Eugen
la o poe- 
o noutate

Al. Piru
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„Scrisoare
u adevărat tulburătoare, prin tragis-

Cmul pe care-1 emană cum și, probabil, 
prin noile revelații pe care n-o să 
intirzie să ni Ie confirme istoricii, 
este scrisoarea XXXII din ediția Co
respondenței lui Alexandru Papiu Ilarian, ti

părită mai anii trecuți de către Iosif Pervain și 
loan Chinderiș. Noi nu ne sfiim a o asimila li- 
teraturiii așa cum au fost și de fapt și sint 
scrisorile lui Ion Ghica.

înainte de a încerca o detaliere a acestei e- 
pistole — care nu este altceva, am zice astăzi, 
decit un reportaj-anchetă — să mai spunem 
două lucruri. Mai intii că istoricul Silviu Dre- 
gomir nu o cunoștea de vreme ce nu se folo
sește de ea in capitolul X, Umbra, a magistra
lei sale monografii închinate Craiului Munților 
și, in al doilea rind. că variantele scrisorii, așa 
cum remarcă editorii, demonstrează că Papiu 
voia s-o scoată chiar de atunci din cercul in
tim de interes și s-o publice sau, supoziția 
noastră, s-o incorporeze, fragmentar, în Istoria 
românilor din Dacia Superioară.

„Doriți a ști de Iancul". Așa începe Papiu, 
adresindu-se lui Bârnuțtu și Laurian care se 
aflau la Iași, după sfirșitul dramatic al revolu
ției transilvane din 1848. ,,E greu lucru a vă 
spune cu un cuvint. două, în ce stare se află 
Iancul", adaugă, indată, expeditorul, încheind 
repede introducerea primei părți (scrisoarea a 
fost trimisă in trei reprize, chiar și din asta pu- 
tindu-se specula structura ei literară).

Ne aflăm în primăvara anului 1853, după ce 
Iancu refuzase să-și dezarmeze oștirea, după ce 
refuzase medaliile împăratului, după ce fusese 
arestat și dus la Alba lulia, iar apoi judecat, 
formal, la Sibiu și eliberat etc. și cînd deja

Corpusul 
marilor valori

n opera de valorificare a moștenirii 
noastre literare, scriitorii patruzeciși- 
optului ocupă un loc, poate la fel de 
însemnat cu marii clasici, formînd un 
obiect de studiu nu o dată pasionant,

Faptul e lesne de observat în edițiile de diver
se tipuri și mai cu seamă în cercetările ce le-au 
fost consacrate, incomparabil mai numeroase și 
mai adinei decît cele realizate înainte de răz
boi. Avem ediții, multe încă în plină des
fășurare, unele mai avansate, altele abia inci
piente. ale operei lui I. Heliade-Rădulescu, Gri- 
gore Alexandrescu, Cezar Bolliac, C. Negruzzi,
M. Kogălniceanu, V. Alecsandri, Alecu Russo,
N. Bălcescu, I. Ghica și C.A. Rosetti. S-au pu-

Al. Săndulescu
Continuare în pag. a 6-a

de Iancu"
circula zvonul îmbolnăvirii sale. Papiu pleacă 
în documentarea sa din munți cu o supoziție 
al cărui adevâr încă n-a fost verificat:

„Eu cred serios că deve să fie o societate, cu 
reședința în Sabiniu (=Sibiu), care-și are a- 
genți români în toate părțile, și mai ales 
pin-acum in Viena, și care nu mai lucră alta 
decit tot făurește la minciuni și la calumnii 
despre toți românii cei mai de treabă, și apoi 
lățește în toate părțile. Scopul ei e de a nimici 
in opiniunea publică pre orecîțiva români".

Lucrurile se confirmă. La Blaj află că Axente 
e mort. Dar „în 22 marțiu eram în Alba; pre 
Axente-1 aflai sănătos, ca măiestru de poartă". 
De la Zlatna la Abrud merge călare însoțit de 
un moț, care-i dă și prima știre despre erou: 
„Iancul șede acasă, sărac ca noi și mai batjo
corit ca vericare dintre noi. Imbie-1 împăratul 
cu cruci de aur, cu bani mulți, cu dereghetorii 
mari; dînsul nu vrea să primească nice una, 
nice alta, ci-i zice (a se observa atmosfera de 
basm românesc): Împărate! dă mai intii mun
tenilor pădurile ce le apărară ei cu scump 
singele lor, și care le făgădui eu lor cu tipu 
(=chipul) și numele tău. De atunci e mînios 
împăratul pre Iancul și-1 batjocoresc toți dom
nii în tot tipul; iară Iancul dacă a văzut ce fac 
cu dînsul, a zis că vrea să suferie și el dimpre
ună cu ceilalți munteni".

Interesant este că aceeași opinie o află Papiu 
și de la alți moți: „mai vorbii și cu alți moți 
mai mulți, și gindești că toți îs înțeleși întru

Gheorghe Suciu
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hotărîrea Comitetului Politic Executiv 
al Comitetului Central cu privire la 
vizitele oficiale de prietenie ale tova
rășului Nicolae Ceausescu. In fruntea 
unei delegații de partid si de stat, in 

unele țări din Asia, a dat expresie sentimen
telor unanime ale comuniștilor, ale oamenilor 
muncii din România socialistă fată de rezulta
tele deosebit de rodnice, fată de amplele per
spective ale colaborării dintre partidul si țara 
noastră si partidele și țările frățești din Înde- i| 
părtata Asie.

Extinderea conștiinței politice si culturale 
dincolo de limitele particulariste ale fruntariilor 
continentale constituie o trăsătură a frămînta- 
tului secol XX. Un mare scriitor francez, adine < 
implicat în mișcările revoluționare din prima 
jumătate de veac, afirma că secolul nostru este 
caracterizat printr-o mai limpede conștiință a 
identității naționale, deodată cu descoperirea 
uriașului potential uman si intelectual din ță
rile cu tradiție milenară ale Asiei. Era vorba 
de recunoașterea unei realități fundamentale, 
capabilă să îmbogățească gama umanității si să I 
adauge o nouă splendoare si adîncime mozaicu
lui spiritual al planetei. Realitatea umană pre
supune construirea unei noi conștiințe, bazată 
pe respectul reciproc si pe colaborarea în spi
ritul egalității cu toate țările lumii, explorarea 
potențialului economic si cultural al fiecărui 
popor și promovarea relațiilor menite să con
ducă la realizarea unui interes mutual, al păcii 
si prosperității tuturor popoarelor. Calda pri
mire făcută solilor poporului român, sentimen
tele de prețuire la adresa președintelui Nicolae R 
Ceaușescu, reprezintă recunoașterea pe care po
poarele frățești din Republica Populară Chineză, 
Republica Populară Democrată Coreeană, Repu
blica Socialistă Vietnam, Republica Democrată 
Populară Laos și Kampuchia Democrată au 
exprimat-o la adresa politicii constructive a 
partidului nostru, a spiritului de independență 
și respect față de celelalte popoare, care stă la 
baza întregii acțiuni istorice a poporului român.

Comitetul Politic Executiv a apreciat acti
vitatea prodigioasă a tovarășului Nicolae 
Ceausescu privind extinderea relațiilor Româ
niei cu toate statele, fără deosebire de orin- 
duire socială, si participarea României la divi
ziunea internațională a muncii, la schimbul 
mondial de valori, a relevat totodată impor
tanta convorbirilor avute în timpul escalelor 
din Iran si India, cu Șahinșahul Mohammad 
Reza Pahlavi Aryarhehr și primul ministru al 
Republicii India. Morarii Desal.

Aprobarea unanimă a rezultatelor noii solii 
de pace si prietenie a poporului român acordă ț 
o deosebită expresivitate manifestărilor prile
juite de aniversarea împlinirii a 130 de ani de 
la Revoluția burghezo-democratică din 1848 și a 
trei decenii de la naționalizarea principalelor 
mijloace de producție. Poporul suveran este 
creatorul politicii sale, este promotorul idealu
rilor de veacuri ale prieteniei și înfrățirii cu 
toti oamenii muncii de pretutindeni. Revoluția 
socialistă reprezintă etapa supremă a unui pro
ces istoric ce reflectă aspirațiile fundamentale 
al căror glas s-a făcut auzit prin marea gene
rație a revoluționarilor de la 1848. care au sim
bolizat tot ce a avut mai pur națiunea noastră, 
înălțimea idealului de dreptate socială si inde
pendentă națională. Se poate spune astăzi, în 
lumina unui secol si mai bine de istorie glorioa
să, că poporul român și-a găsit un tipar al 
destinului national ce corespunde deplin trăsă
turilor sale dintotdeauna. marilor finalități isto
rice care definesc prezenta sa în lume. Intre 
1848 și 1948, un secol a măsurat distanța de la 
ideal la realitatea practică a realizării justiției so- ' 
ciale. Numai atunci cînd poporul este de fapt I 
stăpînul. atunci cînd pîrghiile vieții economice 
si sociale se află în mîinile sale ferme, idealul 
devine formă de viată si regulatorul energiilor 
sale istorice. Un asemenea moment trăim astăzi 
în România, patria noastră veșnică, dintotdeau
na si pentru totdeauna, ne care luptăm cu totii 
să o facem mai mindră mai frumoasă si mal 
demnă între țările lumii.

Luceafărul

A



idealurile literaturii pașoptiste
„Revoluția de la 1848 a fost una din paginile cele mai mișcătoare ale acestei epopei, dovedind prin spiritul 

de jertfa al maselor, al celor mai buni fii ai țârii, voința de libertate a poporului român. Luptind pentru elibera*  
rea de sub dominația marilor puteri cotropitoare, poporul român a fost, în același timp, animat de spiritul frăției 
cu alte popoare, de prietenie și solidaritate cu naționali tâțile conlocuitoare**.

NICOLAE CEAUȘESCU

If!

Ideologia literară
nainte de abordarea chestiunii impuse 
de subiectul propus, ne vom îngădui 
o observație mai generală privind 
epoca patruzecișiopt-ului românesc. 
Există, după opinia noastră, o foarte 

frecventă și puternică prejudecată, după care 
această epocă ar echivala cu începuturile lite
raturii române, fiind un fel de act de naștere 
al ei. Numeroși cercetători specializați în aceas
tă perioadă nu vă<j altfel lucrurile, insistînd pe 
ideea pionieratului literaturii pașoptiste, a fap
tului. că protagoniștii ei sînt precursori, deschi
zători de drumuri, începători etc. Mentalitatea 
aceasta se explică și prin unele sugestii extra
se din exegeze sintetice scrise de personalități 
eminente care par a acredita această convin
gere. Arta prozatorilor români (1941) a lui Tu
dor Vianu începe cu Eliade Rădulescu, lăsînd 
a se înțelege că pînă aci n-ar exista o proză 

literară. In istoria literaturii române moderne 
(1944) epoca pașoptistă este prima din carte 
analizată de Șerban Cioculescu al cărui prim 
autor din capitolul începuturile literaturii ar
tistice este Vasile Cârlova. Or, după opinia 
noastră, a face din momentul 1848 „însuși ac
tul de naștere al literelor românești" este cel 
puțin riscant, atîta timp cit înainte de această 
epocă au existat personalități ca Neculce, Mi
ron Costin, Dimitrie Cantemir, Văcăreștii, I. 
Budai-Deleanu, ca să dăm numai citeva nume. 
Cit de bogat și de interesant este tezaurul li
terar anterior patruzecișiopt-ului o dovedesc, 
cu elocvență, cele două tomuri: Literatura ro
mână veche și Literatura română premodernă 
(apărute anul trecut într-un singur volum) scri
se de Al. Piru, ca să ne folosim de un singur 
argument. Astfel incit, credem că este mult mai 
potrivit să considerăm patruzecișiopt-ul nu ca o 
epocă a începuturilor ci ca pe o epocă de re
naștere, de resurecție a literaturii naționale în 
contextul fertil al redeșteptării naționale, așa 
cum s-a întîmplat și în cadrul altor literaturi eu
ropene, în scopul „naționalităților".

Prin urmare, ideea de reluare, de continui
tate, provocată de o redeșteptare, de o trezire 
este cea care trebuie să impună înaintea celei 
de pionierat. Oricît ne-am mira, cercetînd cu 
atenție textele literare programatice vom con
stata predominanța celei dinții. Conștiința scrii
torilor era aceea că ei continuă faptele înain
tașilor, înăbușite atîta vreme de vitregia des
tinului. Ceea ce ni se pare intru totul firesc in 
cazul popoarelor cu istorie, care supralicitează, 
automat, trecutul, folosindu-1 ca pe lin stimu
lent de energii și ca pe Un etalon de noblețe. 
Conștiința românilor a vibrat mereu la ideea 
descendenței nobile din strămoși eroi, încă din 
sec. al XVIII-lea s-au produs texte revelatoa
re în acest sens, iar Școala ardeleană a pro
vocat o stare de spirit care a avut cele mai 
importante consecințe pe plan național. Fiind, 
prin urmare, un popor cu o mare istorie, cu 
o mare tradiție (Călinescu însuși în finalul Is
toriei sale combate ideea că am fi un popor 
„tinăr", susținind, dimpotrivă, vechimea noas
tră) în mod firesc se cerea să ne legitimăm de 
la o asemenea stare de spirit. Este deosebit de 
semnificativ că, de pildă, Alecsandri definește 
doina, cea mai specifică producție poetică a 
folclorului nostru, drept o „plîngere duioasă a 
patriei noastre după gloria sa pierdută" (s.n.). 
Același poet, cel mai reprezentativ pentru epo
că, a scris, in 1848, Deșteptarea României (și nu 
nașterea), iar „Marsilieza românească" a patru
zecișiopt-ului a fost Deșteaptă-te, române, a 
cărei analiză dovedește oricînd, ca și poezia 
lui Alecsandri, ideea pe care am enunțat-o. în 
prefața la volumul de poezii din 1847, D. Bo- 
lintineanu, spune că avem nevoie de opere 
„într-un timp cînd naționalitatea română se 
deșteaptă (s.n.) ca o auroră după o lungă noap
te", iar Alecu Russo, în Cîntarea României ex
primă o mentalitate similară; „Deci timpul so
sit-a... Semne s-au ivit pe ceriu... pămîntul s-a 
clătinat de bucurie și toate popoarele s-au 
deșteptat" (s.n.). De altminteri, cultivarea, insis
tentă, de către scriitorii vremii a inspirației 
din trecut (vezi Asachi, Eliade Rădulescu, Băl
cescu, Alecsandri, Bolintineanu, Alecu Russo 
ș.a.) dovedește din plin că ideea de legătură 
cu trecutul prevalează asupra celei de luare pe 
cont propriu a destinelor naționale, atribuita, 
în mod excesiv pașoptiștilor, poate și ca un 
mod sui generis de a exalta această epocă. Dar 
Kogălniceanu, Alecsandri, Bălcescu și ceilalți, 
conștienți de necesitatea înnoirilor în latura 
economico-socială, știau că pe planul valorilor 
spirituale „Ies vivants sont gouvernes par Ies 
morts" Dar în afara aspectului, să-i spunem 
sentimental, al prețuirii înaintașilor, se impu
nea necesitatea politică a afirmării trecutului, 
așezind pe români în rîndul popoarelor care, 
avind drepturile istoriei, aveau dreptul la uni
tate, independență și suveranitate.

Iată pentru ce al doilea punct programatic 
esențial din programul patruzecișiopt-ului ro
mânesc literar a fost, după cultivarea trecutu
lui, cultivarea ideii de unitate națională. Nu 
întîmplător Dacia literară, publicația funda
mentală a vremii purta acest titlu aspirînd a 
deveni „un repertoriu general al literaturii ro
mâne în carele, ca într-o oglindă, se vor ve
dea scriitorii moldoveni, munteni, ardeleni, bă
nățeni, bucovineni, fieștecare cu ideile sale, cu 

limba sa, cu chipul său". La 24 mai 1848, în 
programul revoluționarilor moldoveni intitulat 
Frințipiile noastre pentru reformarea Patriei, 
semnat de C. Negri, frații Alecsandri, Al. Rus
so, G. Sion (după cum se vede aproape numai 
scriitori) alături de alte probleme precum des
ființarea lobăgiei, împroprietărirea țăranilor 
(fără despăgubirea boierilor), democratizarea 
ș.a., un loc central îl ocupă unirea provinciilor 
românești „într-un singur stat neatîrnat ro
mânesc". Iar in Pruncul român din 12 iunie 
1848 (A. Rosetti, într-un înflăcărat apel Către 
frații noștri din Moldova, spunea: „Uniți, vom 
fi tari; uniți, vom sta împotriva oricărui duș
man al libertății noastre". Programul revolu
ționar de la Islaz, adunarea de la BLaj puneau, 
de asemenea, în centrul acțiunii ideea unirii 
românilor. Bălcescu, în Istoria Românilor subt 
Mihai Voevod Viteazul, o punea ca pe „o da
torie națională, o datorie de viață și de moarte".

S-ar putea obiecta, poate, că cele spuse 
mai-nainte sînt „programe politice" și n-au 
tangență cu „ideologia literară" care constituie 
obiectul articolului de față. Obiecția este însă 
șuperfluă cel puțin din două motive esențiale 
și anume: aceste programe politice sînt, în pri
mul rînd, opera unor scriitori, fac parte din 
crezul lor politic și, implicit, literar și, dovadă 
peremptorie, întreaga literatură a patruzeciși
opt-ului românesc conține, ca un motiv literar 
tipic, ideea unității naționale românești. De alt
minteri, trebuie spus că ea decurge, în mod 
logic, din prima idee pe care am subliniat-o, 
anume, evocarea gloriei trecute, care nu se pu
tea reactualiza, la 1848, decît cu condiția uni
rii „în cuget și-n simțiri" între hotarele isto
riei românești.

Pompiliu Mareea

Biblioteca 
proiectelor deschise

nul din semnele distinctive ale litera
turii române este marele ei număr de 
proiecte eșuate. Nu există aproape 
scriitor important la care să nu găsim 
vaste proiecte părăsite, șantiere in 

care lucrul n-a fost dus pînă la capăt. Stolnicul 
Cantacuzino proiectează o istorie românească de 
mare amplitudine care nu depășește insă peri
oada năvălirilor. Cartea n-a mai fost terminată. 
Ion Budai Deleanu ne este descoperit de ulti
mele cercetări ca un autor de grandioase pla
nuri, de mari tentative, unele abia începute, al
tele realizate parțial, multe rămase in manuscris 
fără șansa luminii tiparului. Ion Heliade Rădu
lescu $ste yp tipic autor de vaste pppiecfe.nedysfi 
decit rareqp la bun sfîrșit. Dacă rrțai a.dâujp^D 
șt numele lui B. P. Hașdeu care creaintotc’'_£- 
una grandios, dar de la care ne-au rămas puține 
lucrări isprăvite întărim impresia de bibliotecă 
a proiectelor eșuate. Se pare că un destin speci
fic scriitorului român urmărește pe cei mai im
portanți creatori de limbă română. Literatura 
lui Mihai Eminescu nu contrazice ci susține 
această afirmație. Opera lui cunoscută, intrată 
în circulație este cu mult mai mică față de cea 
rămasă pînă nu de mult in manuscrise. S-a spus 
că manuscrisele ar înfățișa un alt Eminescu, 
deosebit cu mult de primul. Fapt este că și ca
ietele marelui poet foiau de proiecte, că în ma
nuscrisele lui se află ciornele unor poeme am
ple, a unor drame neduse pină la capăt, a unor 
mari epopei din care manuscrisele ne transmit 
abia citeva fragmente. Opera antumă a lui Emi
nescu a fost, de aceea, comparată, cu un conti
nent scufundat din care la noi ajung numai vir- 
furile, un arhipelag de insule răzbite la supra
fața apei sub care dormitează antologicele lui 
proiecte. S-ar putea zice că aceste tentative sînt 
mai ales ale epocii romantice, că ele vin cu pre
cădere dintr-o perioadă literară 
idei și inițiative. Dar lucrurile 
Si după ce epoca romantică și-a 
turile, scriitorii români continuă 
la dimensiuni mari fără a-și putea împlini pro
iectele. G. Coșbuc e dintre aceștia. El concepe 
seria de poeme care să dea o mare epopee in 
versuri din care la noi au ajuns abia citeva 
părți independente. Semnificativ, a doua parte 
a carierei lui literare e închinată traducerii din 
limbi străine a unor lucrări de factură epopei
că. Chiar mai aproape de noi, Liviu Rebreanu 
concepea un roman de inspirație populară fol
clorică avind drept personaje principale pe Pă
cală și pe Tîndală, lucrare rămasă la stadiul de 
ciornă. Și ori de cite ori intrăm în laboratorul

generoasă prin 
nu stau astfel, 
consumat avîn- 
să construiască

Lidia Nancuinschi : Pe colinele Feleacului
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unui scriitor român de anvergură vom descoperi 
ciornele marilor proiecte.

Nicolae Bălcescu este dintre aceștia. Opera 
memorabilă rămasă de la el este Istoria româ
nilor subt Mihai Voevod Viteazul, operă care, 
semnificativ nu este terminată. Pios, un istoric de 
probitate și devotament a adăugat cărții capito
lele lipsă, ceea ce ne-a făcut să regretăm și 
mai mult faptul că Nicolae Bălcescu nu și-a pu
tut duce pînă la capăt istoria. Biografia scriito
rului în strinsă, intimă legătură cu faimoasa luj 
operă este o altă bibliotecă de proiecte eșuate. 

Nicolae Bălcescu proiectează mereu și mereu 
este obligat s-o ia de la capăt. Sfințenia acestei 
figuri vine tocmai din indiferența la eșec. Suflet 
arzător, el începea din nou cu aceeași forță, cu 
același patos, cu aceeași luciditate. Personalita
tea lui Nicolae Bălcescu s-a afirmat și s-a cris
talizat printr-o continuă sfidare a eșecului. Cea 
mai sumară trecere in revistă a biografiei lui 
este o listă de eșecuri depășite. Să le vedem. La 
1838 Nicolae Bălcescu intră în oștire cu gradul 
de iuncher. El se vrea nu numai militar dar și 
învățător al soldaților. Este primul lui proiect 
eșuat. In 1840, în urma unei participări perife
rice la un complot descoperit, e condamnat la 
3 ani de detenție. Este cel de al doilea eșec. 
Ieșit înainte de vreme din detențiune plănuiește 
să devină profesor la Academia Mihăileană. Nu 
reușește. Dar nu dezarmează. încearcă să edi
teze, prim proiect de natură literară, o Biblio
tecă militară împreună cu Tell. Dar nici acest 
proiect nu ia ființă. Alături de Ghica și Tell, 
N. Bălcescu purft la cale societatea secretă 
Frăția. Un proiect care prinde viață dar care se 
va sfirși tot cu un eșec. In 1848 proiectează, începe 
și duce la bun sfirșit studiul despre Puterea 
armată și arta militară de la întemeierea Prin
cipatului Valahiei pină acum. Un plan neeșuat. 
Succesul lucrării e mare. Alt proiect neeșuat : 
al unei reviste de istorie pe care N. Bălcescu o 
scoate cu August Treboniu Laurian : Magazin 
istoric pentru Dacia (1845—1846). Călătorește in 
Moldova și Transilvania, cunoaște la Mînjina pe 
cîțiva din viitorii oameni politici ai 1848-ului ro
mânesc, pleacă peste hotare. E greu de presupus 
că aceste călătorii, mai ales cea făcută peste 
hotare sint fără scop, cu alte cuvinte că ele n-ar 
fi urmarea unor proiecte, dar biografia tace din 
acest punct de vedere. La Paris, N. Bălcescu nu 
se dezice. El întocmește alte proiecte. Participă 
aici la constituirea Societății studenților români. 
Alt proiect : intenționează să scrie împreună cu 
Mihail Kogălniceanu un dicționar al personali
tăților românești din toate țările și toate vremu
rile. Nici acest proiect nu 6-a realizat. Vin apoi 
la rînd alte eșecuri. Proiectează o declanșare 
mai grăbită a revoluției românești. E pus în mi
noritate și planul se năruie. încearcă, alt pro
iect, să meargă in Transilvania pe cîmpia de la 
Blaj. Și acest proiect cade. După declanșarea 
revoluției toate încercările, proiectele de radi
calizare revoluționară a mișcării se izbesc de 
mari adversități. N. Bălcescu pare logodit cu 
proiectele eșuate și cu eșecul. Tot acum proiec
tează o gazetă zilnică Naționalul care rămine 
doar un proiect. Propune, și are desigur din nou 
un plan de impotrivire armată față de forțele 
externe care veneau să sufoce revoluția. Alt 
eșec.

Naufragiul revoluției de la 1848 în Muntenia 
nu-1 demobilizează pe N. Bălcescu. El vede re
voluția ca o mișcare a românilor de pretutin
deni și concepe un proiect nou. O revoluție care 
să fie a românilor de pretutindeni. Urmează 
marea tentativă și marele eșec al vieții lui 
N. Bălcescu. El merge in Transilvania pentru 
a realiza o unitate de gindire și acțiune romăno- 
maghiară sub flamura revoluției. E marele său 
proiect , pentru care vrea să moară. Acestuia i se 
adaugă altele secundare. De pildă. înființarea 
unei „legioane" de voluntari români care să 
lupte pentru independența românească in cadrele 
armatei revoluționare maghiare. Dar sublimul 
lui proiect de a împăca pe Kossuth cu Iancu nu 
duce la nici un rezultat. Revoluția maghiară nu 
face concesii decit in ultimul ceas ci nd nimic 
n-o mai poate salva. Marele proiect se năruie.

Expatriat, N. Bălcescu va continua să acționeze 
ca un revoluționar român în slujba marii cauze 
românești. Alte inițiative, alte proiecte. Din pă
cate și alte eșecuri. Scrij Question economique 
des Principautes Danubiennes. Succesul acestei 
scrieri este postum. Face alte planuri : să se 
stabilească în Dobrogea ca fermier. Părăsește 
proiectul. încearcă o revistă România viitoare. 
Din ea apar doar două numere. Nimic nu are 
stabilitate și durată în viața lui N. Bălcescu în 
afara adversității condițiilor și a exilului. Stra
niu e că tocmai într-o astfel de viață impune 
consecvență. N. Bălcescu sfida condițiile și mai 
ales sfida eșecurile.

Chiar atunci cînd eșecurile îi provoacă o 
stare de sațietate, omul nu se modifică. El mo
difică doar nivelele de existență. N. Bălcescu a 
fost un decepționat politic. A făcut nenumărate 
planuri fără a reuși să ducă vreunul pînă la ca
păt. Revoluția nu s-a desfășurat așa cum o ve
dea el. Nici mișcarea românească revoluționară 
înfrățită cu cea maghiară din pricina orbirilor 
naționale nu s-a dovedit un proiect viabil. Ii 
mai rămăsese speranța unei vii activități revo
luționare în exil. Emigrația românească l-a de
cepționat însă și ea. N. Bălcescu îi scrie lui 
I. Ghica și scrisorile cuprind adesea notele de
cepției. Viața lui N. Bălcescu cunoaște în acest 
punct un interesant transfer. Ideile politice ră- 
min. Dar N. Bălcescu revoluționarul le transferă 
din viață în scris. Se produce separația dintre 
politică și literatură și N. Bălcescu revoluționa
rul devine N. Bălcescu scriitorul. Ceea ce n-a 
reușit să înfăptuiască la București sau pe cîm- 
piile de luptă ale Transilvaniei încearcă să rea
lizeze cu pana. Aici, N. Bălcescu are o putere 
absolută. Sînt, scrie el lui Ion Ghica, „acum pînă 
în urechi îngropat in niște in-folio grozave, de 
unde culeg vitejiile strămoșilor, de vreme ce pe 
contemporanii mișei i-am dat dracului". (Ion 
Ghica, Amintiri din pribegia după 1848, Scrisul 
Românesc, 1940). E vorba de istoria lui Mihai 
Viteazul care condensează visul care-1 mina pe 
la 1848 în tabăra lui Kossuth sau a lui Iancu. 
Ceea ce n-a putut să facă prin mina armată a 
celor doi capi de revoluție întreprindea prin 
mina marelui erou înviat din paginile documen
telor și cronicilor. N. Bălcescu se refugia — an- 
ticipînd pe Eminescu — din pricina contempo
ranilor „mișei" în lumea de ficțiune proprie a 
istoriei românești. Dar ultimul proiect al lui 
N. Bălcescu este și cel mai dramatic eșec. Car
tea n-a putut fi dusă pînă la capăt. Ca o neagră 
apoteoză a întregii lui vieți, încercarea de a-și 
revedea țara pe care o iubise atît, alt proiect 
ultim, se izbește de împotriviri oficiale. Alt și 
ultim eșec. N. Bălcescu moare respins la hota
rele propriei lui țări. Viața lui este o continuă 
sfidare a eșecului și o uimitoare sublimare a 
vieții în operă. N. Iorga s-a străduit să ne de
monstreze că Istoria românilor subt Mihai Voevod 
Viteazul (Schițe din literatura română 1893—1894) 
nu e aproape deloc o carte de istorie ci o scriere 
destul de liberă, aproape un eseu am zice noi 
astăzi. Ceea ce ar fi încă un eșec, superb 
eșec, al marelui revoluționar român. In biblio
teca proiectelor eșuate a literelor române, 
N. Bălcescu, sublimul vizionar, ocupă un loc 
de seamă.

M. Ungheanu

Prezența 
vie a patriei

deschizător de drumuri în multe direc
ții ale culturii românești, „munte cu 
capul de piatră" cum îl numește Emi
nescu în „Epigonii", Ion Eliade Rădu
lescu a impresionat în primul rînd 

prin amploarea preocupărilor sale', prin propen
siunea spre universal și totalitate. Literatura, 

filozofia, istoria, filologia, învățămîntul sînt tot 
atitea domenii în care personalitatea sa com
plexă, gîndirea și talentul său efervescent își 
găsesc ilustrarea contribuind din plin la înteme
ierea și afirmarea literaturii și spiritului pașop
tist. Multiplelor ipostaze ale operei sale li se 
adaugă, ca un capitol substanțial demn de tot 
interesul, corespondența sa. Multe din punctele 
controversabile ale gindirii sale social-politice, 
multe din ideile, atitudinile și gesturile care au 
stîrnit intre contemporani reacții uneori pripite, 
exterioare, sînt puse în cu totul altă lumină în 
urma lecturii epistolarului, ce relevă, indiferent 
de varietatea sa, spiritul umanist al unui mare 
patriot. Un umanist dar nu din specie renascen
tistă ci din aceea mesianic-revoluționară ce ca
racterizează generația de la 1848, ale cărei idea
luri sînt unitatea națională și realizarea inde
pendenței și neatirnării țării.

Singular oarecum prin diversitatea preocupă
rilor și vastitatea dimensiunilor proiectelor pînă 
la utopie, Eliade este insă profund solidar cu 
generația sa în ceea ce privește idealurile pa
triotice și revoluționare, chiar dacă formele ex
terioare diferă, ceea ce a dus uneori la o izolare 
artificială a marelui spirit. Rar se pot întîlni do
cumente umane mai elocvente în care sentimen
tul și ideea de patrie să impregneze direct sau 
subiacent aproape fiecare gind, fiecare scrisoare. 
Aflat in exil după înfrîngerea revoluției, Eliade 
simte cu și mai acută percepție prezența țării. 
Iată un fragment din scrisoarea către I.D. Ne- 
gulici (iulie 20/1 august 1849 Paris) : „Frate Ne- 
gulici, fraților Zossima și Russo, dacă mă iubiți 
cum vă știm și vă iubesc, vă rog arătați-mi ace
lași semn de dragoste toți. Scrieți-mi cum vă 
scriu, frate iar nu domnule căci frații ce am avut 
de la mama i-a luat Dumnezeu ; și mama ca să 
mi-i dea, n-a simțit atitea dureri la naștere cit 
a simțit și simte mama voastră patrie ca să ne 
înfrățească și să ne dea fiecăruia atițea frați. 
Durerile patriei ne-au înfrățit..."

O Înaltă idee umanitară, prietenia, dragostea 
față de semen îmbrăcată în haina patriotismului 
pașoptist : ideea unității naționale. In altă par
te acest imperativ capătă o formulare tranșant 
politică, subliniind necesitatea unirii tuturor re
voluționarilor români împotriva pericolului ce a- 
menință țara : „Un cîmp sîntem toți, și altu ina
micul ce sugrumă țara". Frază deosebit de im
portantă pentru că ea relevă dincolo de patrio
tismul autorului ei, o platformă comună de gin- 
dire și acțiune. însuși Bălcescu a acționat în a- 
cest sens (dacă istoria conjuncturală i-a separat 
uneori pe Bălcescu și Eliade, în schimb perspec
tiva istorică îi situează în același plan al ctito
rilor de țară) atunci cînd a încercat medierea 
dintre revoluționarii români și maghiari împo
triva dușmanului opresor comun, imperiul țarist. 
De altfel și Eliade Rădulescu dorea și proiecta o 
Europă democratică, unită, liberă de imperii 
(scrisoare din 18/30 august 1852, Paris). Și acesta 
nu este singurul punct comun între scriitor și 
generația sa ; din contră, aș putea spune că 
ideile sale sînt trecute prin baia comună a gîn- 
dirii pașoptiste : „Eu ca scriitor nu pot să am 
nici ură, nici patimă, cată să naru (să povestesc) 
(n.n.) lucrurile așa cum le știu și cum stau do
cumentele de față", spune Eliade într-o scrisoa
re către Gheorghe Magheru (1851, mai 8/20), ve
ritabil, unic tratat de morală și etică profesiona
lă. Frazele sînt aproape identice cu cele din „In- 
troducția" Daciei literare a lui Mihail Kogălni
ceanu din 1840 : „Critica noastră va fi nepărtini
toare, vom critica cartea, iar nu persoana. Vrăj
mași ai arbitrarului nu vom fi arbitrari în ju
decățile noastre literare. Iubitori ai păcei, nu 
vom primi nici în foaia noastră discuții ce ar 
putea să se schimbe în vrajbe". Altădată se adre
sează compatrioților săi (către emigranții români 
internați la Brusa, 1849, iulie 20/1 august) nu ca 
organizator și conducător al revoluționarilor ci 
în calitate de patriot, de român : „Eram hotă-

Petre Bedivan s „Avram Iancu"

riți, v-am scris cîte trei, să nu ne mai amestecăm 
în nimic ca capi sau coade, decît numai ca ro
mâni".

Un alt grup de scrisori, mai puțin spectaculoa
se dar impresionante prin nuditatea faptelor, 
sînt semnificative pentru activitatea plină de 
privațiuni și dificultăți a omului politic, activi
tate pusă în slujba idealurilor de unitate și in
dependență a țării. Sînt notate cheltuielile, con
siderabile avind în vedere și starea materială 
precară a exilatului, și eforturile pentru publi
carea scrierilor și memoriilor politice menite a 
face cunoscute marilor puteri situația românilor, 
poziția și doleanțele lor. Desigur, corespondența 
lui Eliade Rădulescu este mai densă, problema
tica mai variată (de la importantele idei și eve
nimente pe care le-am amintit pină la lucruri 
intime), dar, in ansamblu, ea conturează por
tretul interior al unei personalități de excepție, 
al unui patriot luminat prezent in focul marilor 
încercări istorice pe care le-a străbătut țara sa.

Paul Dugneanu
• ______ _

Poeta vates
ria tematică a acestui fervent poet 
pașoptist a părut definitiv fixată prin 
evocarea lui Eminescu din Epigonii, 
„Bolliac cinta iobagul ș-a iui lanțuri 
de aramă", trimitere la Muncitorul, 

monolog al unui țăran înlănțuit în urma răscoa
lei. Cu toate acestea, personalitatea și opera a- 
cestui înaintaș depășesc clasificările prestabilite, 
intrucît, contopind ca si Bălcescu elanul revo
luționar cu obsesia cuvintului ardent. Bolliac 
intră la 17 ani ca voluntar în Straja pămîntea- 
nă. Curînd, emul al lui Ion Câmpineanu, devi
ne pe rînd membru al Societăților conspirati
ve. revoluționare ale vremii („Frăția", „Asocia
ția literară"), vornic al Capitalei cu misiunea 
de a antrena tabacii la revoluția din 1848. pen
tru ca apoi, exilat pe Dunăre și editor de publi
cații patriotice la Paris, să apară în ipostaza de 
partizan înfocat al Unirii și apărător al iobagi
lor în filele publicațiilor din țară, de el iniția
te ca „Buciumul", „Trompeta Carpaților". jus- 
tificînd prin toate acestea elogiul unui ziar ar
delean. („Aurora Română") de a fi fost „cel 
mai mare român al epocii de la 1830". Pe de 
altă parte, rîvna nobilă de a contribui la ge
neza culturii românești moderne, l-a determinat 
ca și pe Ion Heliade-Rădulescu, să îmbrățișeze 
domenii de o varietate ce ne apare astăzi deru
tantă : arheologia, prin care urmărea să cerce
teze. spre amuzamentul nedrept al lui Alexan
dru Odobescu, vestigii de temple solare dacice 
în Bucegi, intuiții verificate astăzi, istoria, in 
care aborda aceeași epocă glorioasă, ziaristica 
militantă în sprijinul Revoluției. Unirii si. desi
gur. în modul propriu acestei generații, proteice 
poezia.

In acest din urmă domeniu, al creației litera

re propriu-zise. temperamentul impetuos dar și 
consemnul estetic european motivează situarea 
entuziastă a lui Bolliac de partea romantismului 
generos, militant, de un umanitarism înrudit cu 
acela al lui Victor Hugo și cu socialismul uto
pic al lui Saint-Simon, pașoptiștii clamînd ne
voia unei poezii care să fie „filosofică, socia
lă, umană și politică". (Articolul Poezia, mani
festul nostru romantic, apărut în „Foaie pentru 
minte, inimă și literatură". 1846, îi aparține lui 
Cezar Bolliac în egală măsură).

Așa se face că. mult mai diversă decît ne-ar 
lăsa versul citat din Epigonii s-o credem, poe
zia lui Bolliac include glorificarea poetului ge
neric. „Sfînt mister", ce desfide voracitatea fi
listinului burghez prin versul aforistic „sărac 
este bogatul cu sacii lui de bani". (Idealul și 
pozitivul). Același Poeta vates „Preursit martir 
de ceruri adevărul a cinta" (La maior Voinescu 
II) va lua apărarea văduvei împovărate de 
„șase copilași" care contemplă prefigurînd ta
bloul din Împărat și proletar, petrecerea boga- 
ților : „Ferestrele-ndoite ce crapă de lumină / 
Și vesela-vă umbră, rîzîndă, dulce, lină / Săl- 
tînd în bucurii" (Carnavalul). Monologul ioba
gului urgisit (Muncitorul, Clăcașul) imagini e- 
pice ale mizeriei și împilării (Sila), destinul a- 
mar al robilor țigani (Fata de boier și fata de 
țigan. Țiganul vindut) temă umanitară și in 
egală măsură romantică, frecventă și la Vasile 
Alecsandri, conturează într-adevăr muza pro

testatară a poetului pașoptist, secondată de pu
blicistica sa militantă. In sfîrșit. evenimentul 
Unirii, punte dintre Dacia și idealul României 
modeme, întregite generează versuri ca 
„deșteaptă-ți. Românie orgoliul străbun 1“ 
(La România — 1856), marcate de stilul
retoric al romantismului prezent în ega
lă măsură atit la Grigore Alexandrescu, 
Vasile Alecsandri. cit și la foarte tinărul Emi
nescu. Dar tribunul anului 1848, Bolliac este tot
odată vizionarul romantic ce evocă universul 
montan, cu forme gotice, al vechii Dacii în 
versuri inspirate despre „Palaturi milioane din 
vîrstele titane" populate de amintirea eroilor : 
„Pe-aicea uriașii ai Daciei cei efude / Săgeata 
otrăvită zvirlea din mal'în'rhal, 7 Pe-aicea um
blă umbra lui Zamolx. ce s-«rude / ?e-aici încu- 
ra calul viteazul Decebal" — O dimineață pe 
Caraiman. Mai puțin cunoscut ne apare in cele 
din urmă Bolliac in ipostaza de poet al grandio
sului montan (O dimineață pe Caraiman. Ermi
tul, Schitul, Cugetare I și Cugetare II), prece- 
dînd și în acest sens viziunile eminesciene, 
Avind privilegiul de a contempla stihiile în 
grandoarea lor violentă și teribilă, cînd brazii 
devin „cetăți", vîntul „tună", iar furtuna izbește 
în „cremeni", poetul evocă procesiunea sihastri
lor într-o muzică gravă ce anunță Strigoii, 
poemul eminescian din 1876 : „Orbiți de bătrî- 
nete, slăbiți de-al rugii jug / Se leagăn în 
toiege. căci mai le-au trecut seara ; / Sint grei 
ca și pămîntul și galbeni ca și ceara / Ce lumi
nează groapa de morți fără coșciug". (Schitul). 
Premisă a titanismului romantic, universul mon
tan stimulează în egală măsură meditația filo
sofică. Misterul cunoașterii, „un caos de-ntune- 
rec“, solicită „popoarele de gînduri" ale poetu
lui ; în alt poem gindul devenit vultur, stră
bate „al timpului noian", punînd întrebările e- 
tern-lirice despre sensul destinului uman, tre
cut și prezent, viață și moarte. Cu un zbor 
puternic al imaginației, Bolliac atinge astfel 
aerul marilor teme eminesciene. In universul 
naturii grandioase el are viziunea generațiilor 
care se succed „ca undele de valuri", și chiar 
intuiția unui obscur sîmbure vital aproape^ de 
voința lui Schopenhauer intrucît are a străbate 
regimurile „treptat pînă la om".

Departe de a fi un poet ocazional. Cezar Bo- 
lliac ilustrează printr-o vocație de revoluțio
nar frenetic și prin citeva poeme de mare alti
tudine lirică, epoca romantismului nostru pașop
tist.

Elena Tacciu

Fata nevăzută 
a astrului

așoptismul a 
de talie — și 
mișcare mai 
orice școală 
fată oficială.

avut nonconformistii săi 
nu este de mirare : orice 
amplă de gindire ca si 
literară prezintă lumii o 

___ ______ rapid oficializantă. ulte
rior oficializată de istorie, față pe care începe 
s-o compună ea însăși. Imaginea diurnă presu
pune însă pe cea nocturnă. în orice creatiune de 
adîncime. Posterității i s-a impus varianta ofi
cială a pașoptismului : elan liberal incendiar, 
militantism și abnegație, poezie declamatorie 
transformată în artă cu sens național.

La alcătuirea acestei imagini transmise cu 
perseverentă didactică prin timp, au contribuit 
majoritatea pașoptiștilor — în mod inegal, dar 
armonios. Construcțiile parțiale ale fiecăruia s-au 
putut finalmente constitui într-un joc al hazar
dului aproape programat : din avînturile cos
mice ale lui Heliade, transformate după Revo
luție in mesianism; din verbul înaripat al lui 
Bălcescu, interesant prin el însuși, dar și prin 
„școala retorică" pe care a creat-o aproape in
voluntar (I. Voinescu II, frații Golești. Dimitrie 
Brătianu etc.) ; din magia folclorului, prelucrat 
drept mit tutelar de C. Negruzzl și exemplificat 
de V. Alecsandri în cunoscuta culegere — din 
toate acestea s-a realizat cu relativă ușurință 
portretul-robot al pașoptismului mediu, afirma
tiv și energic. Firesc, acest topos combativ a 
devenit în cele din urmă triumfător, odată cu 
Unirea și formarea României moderne. Iar a- 
ceastă efigie a sfîrșit prin a deveni imaginea is
torică a pașoptismului.

Numitorul comun al aluviunilor eterogene in
trate în combinație rămine încă de stabilit : 
oricare ar fi fost deosebirile de educație, tempe
rament și stil între Alecsandri, Bălcescu sau 
Bolliac. ele se estompau la căldura unui credo 
în ultimă instanță comun, credo-ul afirmării na
ționale, al încrederii. O întreagă exegeză pașop
tistă inteligentă a stabilit aceste adevăruri în 
ultimii ani. S-a observat poate mai puțin o altă 
explicație posibilă pentru unitatea surprinzătoa
re a frontului pașoptist : ne gindim la ideolo-
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gia secolului precedent, a secolului al XVIII-lea. 
asimilată de toți pașoptiștii la virsta crudă cind 
rezistentele intelectuale sint imposibile. Nu de
geaba atit de diverșii Heliade, Negruzzi, Kogăl- 
niceanu sau Alecsandri au absorbit aceeași fi
losof ie, filosof ia „luminilor", nu degeaba au citi', 
pe Voltaire și au crezut că Florian înseamnă 
poezie : mai tirziu. cind personalitatea fiecăruia 
va ajunge la configurația știută, reziduurile -lu
minilor" vor fi mereu prezente, cel puțin in r.iL 
Ideologia progresului și a supremației culturii 
dă o frază echilibrată, controlată in cele din 
urmă de rațiune, dă un bun gust și un savo-.r 
vivre epistolar din care nici cei mai fantasii nu

reflectă, fără Îndoială. sensibilitatea contempo
rană. Fie că se cheamă lamartmism. filosofie 
sceptică sau dezabuzare. această latură repre
zenta ecoul direct al unei Europe anrooiindu-se 
de momentul prinsei mart grave „crize a con
științei" (pe care exegetfi actuali o fixează că
tre 1*50).  Mtaontarj n ianocerut . pașoptiștii 
selenar: fcsi ascundeau '* ta'ia idealitate con- 
riderind-o. fikră îndoială, drept an fel de mala
die rușinoasă- a tontul . în raport cu triom- 
fa'isaal esertac. se smieau de bună aeeamă 
complexa Nu puteau bănui că reprezentau 
vii loruL

MiluJ Zamfir

Semne ale unei 
renașteri spirituale

Virgiliu Almăjeonu : „Pașopta' '

Istoria in epistole im

reușesc vreodată să iasă (Boiiioe sau CA. Rc- 
setti). Din luminile veacului precedent. ortxâ 
dintr-o filosofie fragmentară speculată unilateral, 
va rezulta unitatea pașoptismului — unitate a- 
dincă baaztă pe un liant ce atra e treziâtual 
grupul.

Dar unitatea absolută, cel puțin in domemui 
gindirii sau al literaturii, rămine un vis. ea du 
se poate obține niciodată. Dialectica se insi
nuează in asemenea cazuri prin exirtert» 
imagini-revers. opuse portretului cr*"uo  si ofi
cial. a unei opoziții tacite de sptnt ce actit»- 
nează complementar cu masca arănisă de '• 
lumea. Pașoptismul nu face excepție. Alături ife 
afirmativ și optimism, alături de reputber^ :a 
bloc a trecutului (fanariot, prin asi.” tiare). ală
turi de doctrina progresului național transfor
mată in mit. există și scepticismul, idealizarea 
trecutului sau „răul veacului". A face o demar
care netă intre scriitori oficializabili și scriitori 
..contestatari". în funcție de aderenta la imagi
nea tradițională a pașoptismului, ar fi imposibil.

Există însă autori la care latura nonconfor- 
mistă covirșește, figuri bizare ale unei epoci, 
contratimp al ritmului evoluției generale. Să 
ne gindim o clipă de Alecu Russo. In timp ce 
alti pașoptiști se cultivau cu profesori particu
lari în casele părintești sau urmau colegiile des
tinate fiilor de boieri, adolescentul Russo trăia 
în Elevetia experirența singurătății și a intro- 
vertirii totale, în decor rousseau-ist propriu-ns; 
pe cind prietenii săi deveneau șefi de generație, 
el trăia izolat, se strecura prin viață sau scria 
diferite încercări nepublicabile : schite poetice, 
un jurnal intim în limba franceză, invadat de 
melancolie existențială (Soveja); pe cind cei
lalți conmilitoni făceau paradă de o cultură fran
cofilă superficial asimilată, Russo — cunoscător 
perfect nu numai al francezei și al germanei, ci 
și al literaturii esențiale scrise în aceste limbi 
— „își tăcea" cultura sau și-o utiliza, cu ironie 
superioară, în pagini de reflecții individuale ne
destinate tiparului. Ceilalți publicau. El broda 
schite subtile și considerații pătrunzătoare de 
filosofie socială, bruioane pentru o viitoare ope
ră pe care — de la un moment-dat înainte — 
știa că n-o va mai scrie. Ecourile lui Jean 
Jacques Rousseau, ale lui Hugo (cel din Four 
interieures), ale lui Xavier de Maistre se stin
geau amuțite in această personalitate de mare 
timiditate, estet subtil, care știa mai b:ne fran
ceza decît româna și pe care lumea din jur il 
speria. în fond, tot ceea ce a scris Russo va 
trece la capitolul notațiilor intime : titlul în
tregii sale opere fragmentare ar putea fi acela 
de Fragments d’un journal intime, in consonanță 
cu titlul operei celui mai mare genevez din se
colul trecut, Amiel.

Dacă situația lui Alecu Russo — acea de izo
lare aproape mizantropă in sinul generației — 
se desenează cu oarecare claritate, cea a lui 
Grigore Alexandrescu poate stirni confuzii : 
prietenul lui Ion Ghica. protejatul și apoi duș
manul lui Heliade nu reprezintă, oare, din plin 
pașoptismul ? Cu puțină luciditate, ne vom da 
seama că nu. în stilul de viață, Alexandrescu 
era poet întîrziat de curte, produs al secolului 
precedent, un mini-Voltaire in căutarea prințu
lui providential. A crezut o vreme câ-1 găsește, 
dar s-a înșelat. în schimb, „răul veacului" se 
afla instalat în marele nostru poet filosof mult 
mai profund decît aiurea. Lamartinian. așa cum 
l-a numit G. Călinescu. a fost nu doar prin ver
sul vag melodios, ci mai ales prin consecventa 
cu care și-a autosavurat nefericirea.

„Et je dis : nulle part le bonheur ne m’attend !"
Acest vers al lui Lamartine a ghidat.- parcă, 

poezia lui Alexandrescu. îi răspund drept ecou 
zeci de versuri ale poetului nostru, turnate in 
efigii la fel de adine pesimiste. „Și trăiesc in 
durere ca-n elementul meu" ar fi doar unul 
dintre ele.

La Alexandrescu, meditația sceptică și deza- 
buzată (Anul 1840 descifra eternitatea „în ruina 
unui an“. atunci cind colegii săi de generație 
își păstrau încă iluziile cu privire la viitor) are 
un reflex ciudat in lipsa universală de încre
dere în oameni : poetul pare o persoană male
fică. făcută să demonstreze deșertăciunea unor 
cuvinte precum amor, speranță, armonie. S-a 
observat foarte puțin pină acum și finalitatea 
sceptică a fabulelor : dacă ar fi să reconstituim 
lumea plecînd de la fabulele lui Grigore Alexan
drescu. ar trebui să vedem aplicarea în viată 
a aforismelor lui La Rochefoucauld. împinse 
uneori la extrem. Ca si Alecu Russo. Alexan
drescu s-a strecurat în cele din urmă prin exis
tentă. într-o uitare publică deplină. Nici guver
nul represiv de după 1848 n-a mai crezut de 
cuviință să-1 exileze.

D. Bolintineanu. în schimb, a avut existenta 
tipică a revoluționarului, cu studii vagi la Pa
ris, activitate politică, revoluție, exil prelungit 
și luptă pentru Unire. O bună parte a operei 
sale reflectă această stare de disponibilitate li
berală. Dar cea mai interesantă întoarce spatele 
inspirației comune pentru a-și căuta resursele 
în zone ambigue. Cele mai profunde poezii îm
bină inocent thanatofilia și erosul, într-o înge
mănare preeminesciană care lasă profund sur
prins pe cititorul obișnuit cu declamația legen
delor istorice. în contextul poeziei oraculare 
pașoptiste, melodia „otrăvită" dintr-un poem ca 
Herol — prefigurare aproape perfectă, pînă la 
ritm și metru, a eminescienei Mortua est — 
sună oarecum bizar, pentru a nu mai vorbi de 
toate basmele erotic-macabre. După cum, la 
fel de insolită pare situația romanului Manoil : 
unul dintre primele romane românești. în loc să 
aducă frămîntarea istoriei, iși trăia dramele în 
spațiul claustrat al unui conac izolat, fierbind 
de erotism multiplu si preocupat exclusiv de le
garea și dezlegarea cuplurilor.

Și aici umbra lui Jean Jacques contrazice în 
treacăt „luminile" voltairiene : Manoil poartă 
stigmatele epistolare ale Noii Heloise.

Am ales trei exemple elocvente. Dar în opera 
cîtor pașoptiști nu s-ar putea desprinde „latura 
de umbră" ! Probabil că în opera aproape fie
căruia. De trecerea ei pe planul al doilea n-ar 
fi în nici un caz învinuită posteritatea, din mo
ment ce autorii înșiși au avut grijă s-o oculteze.

Descifram unitatea de fond a pașoptismului 
oficial în ideologia luminilor transmisă, prin 
cultura scoliastă, aproape tuturor scriitorilor în 
cauză. Latura nonconformistă a pașoptismului

dinafară și de prejudecăți Intime. Aparent. si
tuația In care află Kocălnicvanu la CixSl In 
«trămătate ar putea fi Hxntitâ ca fiind una pri
vilegiată. căci el »e găsește împreună cu _be- 
zâdclile*.  eu fii adică ai domnitorului Mihail 
Sturdza care girează na numai • parte dtn cota 
de întreținere, dar iaata intrai «a ta viață • 
viitorului ora de «*t  Cu toate wtia. naair mat 
contrar primei istpreata. pentru eă nucul oai- 
vvn al Unâruha An rtrl. ratate e«e a prvte- 
cre. o pretaagtre ta țota tndtas ■ ca aefia 
prin unaare mai împovărător, a unhide ab- 
«oiuîiu, poilțMXtrw ăto prupria-i Ură. Supes- 
vegbetoei d gușâe ate umaradiroaMter (rte ilnre 
nești. preceptori -i guvernări, care mai de care 
mai mărginit, mai btșr*.  mai intrigant £ mii 
„iscoadă*,  ii fac viața amară, supv ndo-l unei 
cenzuri morale și intelectuale la fel de apăaote. 
dacă nu și mai și. decît aceea dm Moldove 
reacționarului demnitor Mihalache S-ur-S». O 
curte „in mic", dar cu nelipsitele ierarhii fă in
trigi. umilințe si suspiciuni trebuie să-l fi în
conjurat. Obedienta și recunoștința (cit poate fi 
de negativ acest sentiment 5 datorate „bahn- 
căi" și protectorului principe ii devin din zi ta 
zi tot mai nesuferite si mai ~eu de aAuiș : 
.Aici in Evropa luminată oamenii cad la j?- 
nunche numai înaintea hă Dumnezeu, iar nu 
înaintea oamenilor. De aceia ți eu am învățat 
aice că fiește omu ii de o potrivi. că unu! se 
deosebește de altul numai prin merit și prn 
fapte bune. De aceia nici odată nu vot pica ia 
jenunchi înaintea domnului Hufelanf sau îna
intea ori și cui. Aceasta aș fi putut face de aș

„Bălcescu" — sculptură de Ion Vlosiu

fi fost crescut în Țarigrad, unde fiește care ii 
rob a unui mai mare rob". Citite așa cum re- 
buie, aceste rînduri, de respingere hotărîtă a 
„îngenuncherii" nu se referă, firește, numai 
la domnul Hufeland, ci bat mai departe, vizibil 
mai departe, către orice autorități oprimatoare. 
Un alt exemplu : ca să poată să-și dea la tipar 
proiectata Histoire de la Valachie, de la Molda- 
vie et des Valaques transdanubienes, „ma chere 
histoire", cum o numește, și în vederea scrierii 
căreia se înarmase cu documente încă de Ia 
plecarea din țară, pentru partea referitoare la
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Cnsiet

Amintiri 
contemporane

d-s ariomea pe care
odihnă re ax g*s:t  ta 

m etfires SoioateSse «oa
re txâbou n care m-*„  marejat orea 
adeni- dar cu toc dmadmssl că ur- 

taet.-je. aă ie completezi, rin mai ai mclie 
tta-aaătă

■•^■•ă ii «ea vHteare" (sm.) Definind astfel 
memorujua kr Saca. Alecaandri gteise for- 

exactă care deacooerea-structora cărți, in 
aSaTUl intim al istoriei ra ficțiunea $i-i releva, 
haplijt, dubla valoare, documentară si estetică. 
Savenireie rint. in bună măsură, mărturie de t- 
ixe o epocă de mare efereeacoită politică si cul
tural dominată de everumenteie de la 1*0.  Ia 
care scnriorul a luat oarte. animat de idmlu- 
r3e eJbecăi! si nngătri natianale. F» capitol 
■otscan&ai. cu titkil _Dtn arul IMP*  fare mo- 
ncul revotimei dts Moldova, de Ia intnxiirea 
<Ea J7 martie in sala teolelaitâ Petei cb ană 
Ja U >DK IM*,  daca detronări: domanoralsi 
Miba; Suna, ta paralei eu ^ontrie refer?.-;

știr șa. Pt» re*  bata penau iaucr «mira peu- 
■— acr-ntate revoiuxionacă rabcuaivă. G. Sx» 
fuse ia AedeaL unde nomei ai la starea adu
nare de la Blai. m-moare multi «fcs tre onix re
voluției, trece prin sumedmăe de I-.fimplăn tfca- 
mafirr saa doar a mu zar te. ajunge, in j-
Buctwiao. ultima etaoă a ex..'jiut. Sptrital si 
a oirera pesootîsză isi non amorecta a*  asre 
relatării. cmrrtanutiDd textul*  eera din tens-t*-  
nea si Mtetismul re caractor zaru eooca : _Dcr 
in zilele acele de eferveaasU politică, sa ne 
puteam opri de a nu cnoeca la afacerile d r- 
lăunti u ale tării noastre. Făreare cocsiliabiile 
îndesite si ne formulam banele se care să re- 
oc*.  ■' tan tara, după re iun reuși a intra în 
ea. Incbetarăm un act prin care ne obhsam a 
lucra ser.fiu unirea P. îimjpetelor, pentru eman- 
anarea tiranilor, centru improcrietărirea țăra
nilor. Denrtu armarea poDoriud: si alte refix-ne 
frumoas re aveau de acot> ridirarea romăr/s- 
mului din mizeria in care se afla*.  Naratorul, 
de multe ori personaj adus in prun t lan. vor
bește cu superbie si sinceritate despre regene
rarea nationa'ă. despre libertatea popoarelor, 
despre visul României Mari și fericite, in dia
logul sau in digresiunile avinrete re punctează 
povestirea. Epoca este reconstituită din datele 
experienței personale, devenită autentică infor
mație istorică dar si veritabilă literatură. Per.- 
tru că Sion este un povestitor remarcabil, atent 
deopotrivă la detaliul pitoresc si la psihologia 
personajelor, zăbovind cu măsură in descriere si 
digresiune, fără ca narațiunea să treneze, domo
lind intemperanta romantică a caracterelor cu 
accente ironice sau coJc-^-.d efectiv replici si 
situații altfel banale. în nuvela „Emanciparea 
țiganilor" aflăm măsura întreagă a talentului 
său de prozator. Scriitorul ichimbă de la o sec
vență la alta, cu nonșalanță și abilitate, timpul 
narațiunii.
perfecte a 
menit" pe 
nului rob 
m intui, dar. deodată, povestirea face un orol. se 
ram'fică. sint intercalate considerații asupra si
tuației politice, apar alte personaje cu istoriile 
lor. suspansul creste, pentru a se rezolva apoi 
prin revenirea temporară la narațiunea princi
pală. Citeva portrete se detașează, pe măsură ce 
povestirea înaintează oe cursul ei sinuos. Judî- 
neasa Anghelina. cămărăsita. este un amestec 
de cruzime administrativă ri meiancobe bahică : 
boierul Păscanu reprezintă boierimea de vită 
veche, dreaptă în spirit si blîndă dar contamir 
nată de moliciune levantină si dedată la plă
ceri orientale : 
este ps'hologia 
canu. Femeia 
tească fată de ____ ____ ______ _. _
cărei voință depinde soarta supusului său. în
vinge semetia boieroaicei de neam iar sărma
nul Dincă isi zboară creierii. Moartea acestuia 
va grăbi însă eliberarea țiganilor, prilei pentru 
autor să încheie nuvela cu un 
lizatiei si progresului.

Prozatorul veghează atent la 
rilor sale. De cite ori ritmul . _ . ....
nuează monotonia, autorul inventează o istorie 
palpitantă, un amănunt Pitoresc, un conflict pa
sionant. o secvență cu haz. care refac interesul 
lecturii, amenințat pentru o clină. Plăcerea fa
bulației nu poate fi reprimată nici In capitolele 
cu puternică tentă biografică, intitulate „Din 
copilărie" si „Din tinerețe". Episoade din ro
manțul tineretei" — cum este cel în care se 
povestesc tribulațiile sentimentale ale Marghio
litei Sturza — chiar dacă autorul tine să ne în
credințeze că s-au petrecut aevea. sint con
struite cu mijloacele inconfundabile ale ficțiunii 
literare. Valoarea informațiilor rămine intactă 
dar. la adevărul documentar Suvenirele lui 
G. Sion adaugă un alt adevăr cel puțin la fel 
de adevărat. Al literaturii.

in virtutea riăninirii unei tehnici 
povestirii in povestire. Cititorul „ade- 
un fir epic soec'-.cu'os (istoria tiga- 
Dincă) așteaptă nerăbdător deznodă-

interesantă si exact surprinsă 
cocoanei Profiri ta. soția lui Păs- 
oscilează Ir.tre afecțiunea părin- 
Dincă si orgoliul stăoînei de a

elogiu adus civi-

dinamica povesti- 
scade si se insi-

Valentin F. Mihăescu

« as ea iraera erriMeaht» —
vara ra ea barb* alb*, ei trebuae ră p

Trmntr dr a «coate ta evidență ce reprezintă 
ele ca lnrrabtră. «ă ț« răsfoim fl sâ ne oprim 
asupra onor pasaje mai semnificative. Tlnârul

IpoiescM la afibararaa gwvamului provizoriu
IUI

C. A. Boeettî nu are n*d  o prejudecată in ceea 
ce privește seiecua rMuenaluim destinat înregis
trării in juraaL Totul mentă consemnat, desi
gur. ta măsura in care a atins și a făcut să 
vibreze coarda sensibilității rate. Drept urmare, 
o mare parte dintre notele zilnwe se referă la 
tribulațiile sentimestate trăite de an adept con
vins al cebbatuhu. Xtmw nu-mi place mai 
mult decît să mă sărut cu o femeie care mă 
iubește. Ce blestem î" — mărturisește el. cu un 
curaj al banalității p frivobtății care nu este 
nici banal W nia frivol. Anabza rece, chirurgi
cală a propriului comportament ține, de aseme
nea. de o sinceritate pătimașă ; _Eu nu știu de 
ce pretinz să be flacără mare și puternică fără 
ca eu să suflu." Așadar, toată cochetăria de 
tinăr răsfățat de femei, care mereu așteaptă 
ea ele să aibă inițiativa, este desconspirată. 
seara, la lumina unui sfeșnic, in paginile unui 
jurnal destinat...

Revenind la temele Însemnărilor, să citim cu 
atenție reflecțiile despre inevitabilitatea morții. 
Nu sint sentențioase și grandilocvente, ci naive, 
cu substrat practic, semănind cu un fel de tra
tative duse intre muritor și ordinea cosmică : 
„Doamne, cred că pentrucă tu ai dat moartea, 
cred că trebuie să fie bună. Dar, stăpine, este 
un bine care este foarte ascuns : relele ei le văz. 
stăpine. simt și gem de chinurile ce ea ne face." 
Sau : „ce-m folosește a fi mare, nobil, sfînt. în 
minte și in suflet, astăzi, dacă miine o să mor ? 
Eu unu știu că dacă mi-ai da pe mumă-mea, pe 
frate-meu și vre< 5 sau 6 din cei vii ce iubesc, 
și o viață de 1 000 de ani măcar, ași fi îndoit 
mai bun." Reduse la acest nivel, al găsirii unor 
soluții de compromis, lamentațiile tanatice pierd 
mult din tradiționala lor anvergură metafizică, 
dar ciștigă in firesc și chiar in dramatism.

Respirind atmosfera romantică a timpului 
său. C. A Rosetti nu s-a putut desprinde cu 
totul de obișnuința de a face gesturi teatrale. 
La un moment dat îl surprindem, de exemplu, 
luindu-și poza de erou insensibilizat de ingrati
tudinea lumii in care trăiește : „Cit pentru 
mine, an nou. iată-mă, lovește că rîz de tine, 
îm bat joc. în turbarea ta, lovindu-mă, simț 
aceea ce aș simți cind as vedea tin om înfuriat 
bătind cu palma sa o piatră." Adeseori însă 
această teătral:‘ate este minată din chiar inte
riorul ei de motivul cu totul domestic al declan
șării „tragediei". Autorul jurnalului pare în ase
menea momente un personaj caragialian. După 
ce se căsătorește și i se naște primul copil, el 
urmărește cu înfrigurare evoluția acestuia, 
ajungînd să deplingă în fraze de epopee clipa 
dureroasă a... înțărcatului, realizat prin ungerea 
sinului mamei cu zeamă amară de aloe : „O ! 
dar cine poate descri durerea mumei. [„.] Intră, 
în sfîrșit, copila plină de veselie și de nevino
văție ș-ntinse brațele spre maică-sa care in acel 
minut pregătise pentru dinsa durerea, intîia du
rere a omului..." etc. Trebuie însă menționat că 
asemenea perorații melodramatice care, in fond, 
au contribuția lor la întreținerea impresiei de 
autenticitate, sint destul de rare. De cele mai 
multe ori, scriitorul pașoptist se confesează cu 
spontaneitate, făcîndu-ne să-1 simțim foarte 
aproape în timp ce-i citim jurnalul, să-i au
zim, parcă, respirația. Suferința provocată de 
moartea mamei sale — în amintirea căreia 
concepe un calendar avînd ca punct de plecare 
data decesului — ne este comunicată cu o mare 
simplitate : „Venind astăzi de la cursul de poe
zie, mi-a venit un mare dor de muma mea, nu 
însă în felul aceluea ce vine de o ființă ce nu
mai este ci întocmai ca acela cind ființa ce

iubești este vie și departe de tine. Ere am aproape 
să intru in tocmeală cu mine, cum să fac a 
împăca mergerea mea d-a o vedea cu datoria 
de a ședea aci". Spiritul spontan, muntenesc se 
manifestă si Drintr-un represibil ignor. Cind una 
dintre iubitele sale. Zoe. o femeie mai masivă, 
se Îmbolnăvește și mama ei U Înștiințează, după 
mai multe nopți de veghere, că. în sfîrșit. A 
începu: să se încălzească degitile. dar nasul este 
tot rece", C. A Rosetti exclamă : „Apoi pină 
si Încălzească atita colos, trebue vreme lungă." 

în acest fragmentarism constă, de altfel, va
loarea „notelor intime*.  Cu aproape un secol 
mai tirziu. in epoca literaturii experimentului 
s*  autenticității cultivată de generația lui Anton 
Holban și Mircea Eliade. direcția va deveni do
minantă. Prin insolitul său jurnaL C. A Rosetti 
este, astfel, un precursor, depășind in moderni
tate tnsăși mișcarea junimistă care avea oroare 
de improvizație și de dezvăluirea vieții intime. 
Cuvintul de ordine lansat de Titu Ma*orescu  cu 
ocazia „prelecțiunilor populare*  ca vorbitorii să 
se pregătească minuțios acasă pentru ca apariția 
in public să fie impecabilă rezumă, după cum 
se «tie. un program estetic axat pe obsesia 
creației monumentale, definitive. C. A. Rosetti, 
descoaaidernt de către junimiști ca scriitor și 
satirizat ca politician, vede astfeL fără poate ca 
el Insos s-o știe, mai departe dedt ei. ridirind 
la rangul de subiect de literaturii „prozaismul*  
viețE cotidiene. Desigur, nivelul strict literar al 
smerii este rudimentar. înțelesul abia reușind 
si șe ridice, ca un abur, din mlaștina unei ex
primări greoaie șt adeseori, confuze. însă in
tuiția că omuL cu toate problemele sale zilnice, 
rxrxi adus in prim-plan vestește de timpuriu 
o renaștere spirituală cu apogeul in epoca 
noastră.

.Hex. Ștefănescn

Revelația 
orizontului folcloric

O deea că la rădăcinile literaturii noas
tre stă cultura populară românească 
ni se pare astăzi una din cele mai 
firești afirmații teoretice. în egală 
măsură, majoritatea literaturilor na

ționale iși revendică „etimonul" cultural din 
folclorul specific plaiurilor autohtone. Uneori, 
i—să. contactul cu universul creației populare a 
fost exploziv, imbrăcind formele unei revelații, 
a descoperirii neașteptate și surprinzătoare. în 
general, sintem convinși că acest fenomen se 
□aiorează romantismului, singurul din marile 
curente culturale ale Europei care s-a dovedit a 
fi deschis spațiilor artei populare. Nu ar trebui 
insă să confundăm sensurile pe care o cultură 
(închegată pe traiectul care unește Renașterea, 

clasicismul, barocul, . iluminismul și romantis
mul) le acordă contactului său cu lumea (ne
cunoscută) a folclorului, cu sensurile pe care 
acesta le are într-o cultură tinără, aflată într-o 
fază incipientă a evoluției sale. Dogma trepte
lor necesare prin care trebuie să treacă orice 
literatură stăruie și în gindirea critică româ
nească. De aici eforturile permanente de a des
coperi un clasicism și un romantism autohton, 
gindite ca fenomene distincte, detașate în timp. 
Șl cum la scriitorii generației pașoptiste vom 
ințilni, uneori chiar în cazul aceleiași opere, 
atit note romantice cit și trăsături clasice, po
lemici arzătoare se vor naște pentru „cataloga
rea" definitivă a autorului intr-unui din cele 
două canoane. Un asemenea mod de a vedea 
istoria literară, reminiscență a gindirii evoluțio- 
nist-mecanice, riscă să ascundă adevărata față 
a problemei : E. R. Curtius a remarcat inutilita
tea periodizărilor excesive : , '-aloarea științifi
că a unor atari termeni retușați de periodizare 
este foarte scăzută (...) ei induc in eroare și 
dăunează cind sint ipostaziați in mod abuziv. 
O denaturare grosolană a imaginii istorice rezultă 
atunci cind se încearcă a se înghesui dezvoltarea 
tuturor literaturilor europene de după 1 500 in
tr-o schemă atit de meschină, construită abs
tract și exclusiv după mersul literaturii france
ze". (Literatura europeană și evul mediu latin). 
Iată de ce. a pune în seama romantismului 
(sau, mai exact, a influenței romantice) desco
perirea folclorului românesc de către generația 
pașoptistă este o judecată, nu greșită, dar desi
gur. parțială.

Ceea ce șochează în creațiile literare ale ace
lor ani este senzația de alteritate pe care o re
simte cititorul in fața operei de artă. El păs
trează in permanență sentimentul construcției, 
al intenției autorului de a ctitori o literatură. O 
anume senzație de căutare continuă plutește 
deasupra tuturor textelor datorate acestei epoci 
(Sint aici nu judecăți de valoare, ci simple con
statări de lectură). Care să fie cauza acestui 
fenomen ? Scriitorul pașoptist are revelația li
terarului, adică a creației di*ecționate  estetic, 
închegate in jurul unor anumite convenții și 
adresate unui public bine definit. Scriitorii an
teriori iși concepeau operele minați de intenții 
nu întotdeauna bine precizate estetic și literar.

Literatura populară a fost prezentă în toate 
creațiile anterioare. Suflul ei este resimțit de-a 
lungul istoriei noastre culturale în forme lăun
trice. in inima gindirii creatoare din orice pe
rioadă. Chiar dacă trimiterea la texte bine 
precizate este absentă, dimensiunea folclorică, 
deschiderea către orizontul simbolic popular 
poate fi regăsită in orice operă. Odată cu pa
șoptiștii apare trimiterea explicită la folclor, 
parafraza și citatul popular, elogiu] vădit al cul
turii orale. Nu este vorba deci de descoperirea 
creației populare, ci de valorificarea ei pe plan 
superior, de transfigurarea ei din fapt cultural 
in model literar. Pașoptiștii descoperă folclorul 
ca „obiect", ca lume situată in afara spațiului 
ei cultural. Ei marchează, in mod vădit, proce
sul de rupere a culturii noastre din matca tra
dițională, autonomizarea și afirmarea ei inde
pendentă. Și cum acest fapt nu putea avea loc 
prin negarea unui filon anterior, el are loc prin 
ipostazierea lui, prin mutarea lui în alt plan, 
astfel incit, prin detașare, să se obțină definirea 
de sine. Și aici regăsim aceeași constantă (spi
rituală) a gindirii pașoptiste : sentimentul alte- 
rității. Excesul de epitete, judecățile de valoa
re hiperbolice, bogate în valențe poetice catali
zatoare, dar în slabă măsură analitice, se nasc 
tocmai din distanța care separă spiritul pașop
tist în spiritul literaturii tradiționale.

întîlnirea dintre gindirea pașoptistă și orizon
tul literaturii populare se situează nu atit sub 
semnul întrepătrunderii reciproce, al influențe
lor de substanță, cit sub zodia elanului patetic, 
al definirilor propagandistice și al ipostazierii 
în modele absolute. Revelația culturii populare, 
adică a unei forme superioare de creație artis
tică, aparținind fondului cultural autohton, a 
dus în mod firesc la absolutizarea ei, la înțele
gerea ei ca acel „altceva" definitoriu, decisiv 
pentru prefigurarea (prin detașare) a profilului 
literaturii române. Scriitorul pașoptist trăiește, 
într-un anume sens, drama inadecvării : între 
literatura populară, moment suprem al artei și 
literatura viitorului, desigur instituind valori e- 
teme, creația sa ii apare ca o treaptă, ca un 
moment de trecere necesar ; ea este decît în 
mod inerent, imperfectă. De aici și teama de 
a-și asuma (pe planul creației literare și nu 
numai pe acela al aprecierilor elogioase), spa
țiul lăuntric al folclorului. Mult mai tirziu. Emi- 
nescu va regăsi dimensiunea de adîncime a 
poeziei populare, reintegrind circuitului litera
turii culte marile valori ale folclorului româ
nesc. Pașoptiștii marchează momentul de con
stituire a conștiinței literare românești, conști
ință care s-a format prin procesul sinuos de 
eliberare de sub canonul tradițional, de „obiec
tivizare" a literaturii populare și de ipostaziere 
a ei ca model ideal al creației artistice.

Mihai Coman



mircea stăncel
• A venit un bărbat ttaăr ; avea un braț de caiete mari, și-a Întrebat de mine.
Cînd l-am văzut cu atita materie m-am neliniștit in aceste vremi ta care producția de 

versuri devine test medical ;
Și de-asemenea ajută la diagnostic în marele infern al științei psihiatriei.
Omul care m-a întrebat de nume avea chipul bine odihnit, arăta impecabil ca formă publică 

și-n deplină cunoștință de sine ;
Șl de-asemenea dovedea oarecare bronz, propriu bărbatului la altitudine ;
Și de-asemenea in aventura ideilor.
Mi-a pus pe masă unul din caietele lui mari. Pe cele două etichete bine dactilografiate și 

bine lipite stă scris : MIRCEA STANCEL : Cămașa de sare.
După obiceiul nostru de lucru l-am rugat să aleagă vreo zece poezii la care ține mal mult.
M-a refuzat zicîndu-mi să citesc de la prima plnă Ia a zecea poezie. N-a intrat in jocul prin 

care eu incerc spiritul de discernămint și tăria de autor.
Am citit și-am însemnat de Ia prima pînă la a zecea poezie.
Am citit zece, am mai însemnat zece.
Și incă zece și Iar zece, pe toate șaptezeci de poemele.
Numai a șaptezeci și una nu sufla, nu palpita, nu bătea a viață.
Am tras-o furios afară din marele caiet.
Mărturisesc azi că nu mi s-a mai fntîmplat în lunga mea muncă de redactor să citesc cu 

plăcere, interes și folos, 70 de pagini cu autorul de față.
Iată o carte, lată un autor. Un transilvan cu țărani cu sate și cu magica gresie de-ascuțit 

coasele.
□a. dar piatra nu lucrează asupra armelor de răscoală, agitație socială.
Gresia acestui poet, in cămașă de sare ascute Ideile
Se-aude și Blaga, desigur, dar cine mai poate veni de peste munți fără să nu se fi odihnit 

o noapte în timpul Marelui De Acolo 7 1
Acesta e un semn de trăinicie.
Așa cum v-am povestit mai sus s-a întîmplat venirea în literatura noastră a poetului 

MIRCEA STANCEL. care este precum a venit, gata de îmbarcare.
Nu mai are nevoie de exercițiu și corijări din partea oamenilor.
Numai din partea timpului ce va fi, nu știm nici noi — nici cu noi nici cu alții ce va fi ! 
Așa cum v-am povestit — vl l-am recomandat pe mai de curînd venitul nostru coleg, 

MIRCEA STANCEL.
Ion Gheorghe

viorel stirbu

in cetatea munților

Nerv de strigăt
Neliniștea ta liniște îmi dă,
Din umbra ta sint luminat, 
Ți-ai uitat făptura in oglindă 
De multă frumusețe oglinda s-a crăpat.

Pe cioburile acelea mâ-ncreștinez, râmin, 
Mă pregătesc cu rănile ușoare, 
Te-ntimpin cu-n cosit de fin
Pe lingă rîuri de răcoare.

In jur sint numai inul, iia, 
Simt boarea ce-ai putea s-o lăți, 
Iți vin cuvintele melancolia 
iți vine numai foșnetul din păți.

Printre stele-i zgomot de ființe, 
Se bănuiește liniște de lut.
Tu unde ești, prin ce semințe 
Sau poate mugur te-ai făcut

Clara Davidescu : „Generații**

Poem
Deodată ele-mi sparseră ușa 
Cu umerii lor albi -
Cu sinii lor ridicați, sănătoși.

Țăndări au făcut-o
Și au venit la mine prin spărtură,

Ce seară fusese aceea, 
Dimineața aveam maci in cuvinte, 
Ce dimineață cu ușa aceea spartă 
Prin care cinta aerul.
Ușa aceea spartă de sini
Și de șolduri...
Ce stele frumoase se nâscuseră-n ușă 
Doamne
Ce stele de sini și de șolduri.

Am lăsat ușa aceea, spartă, 
Multă vreme
Imi plăceau sinii, șoldurile, umerii... 
Aerul cinta prin spărtură.

E liniște-n cătun 
și mai în jos
E liniște-n cătun ți mai in jos, 
Fintina-i răsturnată vara,
Boii sint un mit frumos,
De ei mi-aduc aminte primăvara.

Vin păsări de argilă, mă ating uțor, 
Stele au miros de ființe.
Țăranii-s bătuți in cuie pe ogor 
De aripi mari iețite din semințe.

Cum intri in cătun simți iile, ispite, 
Iubita crinului am vrea să fim.
Finu-i o carte cu iubite
Pe care-n tinerețe-o răsfoim.

Spre cătune singele mă-ndeamnă, 
Hanurile intră in castani.
Cobor in pivniți lungi de toamnă 
Și beau doar L abre de țărani.

Țăranii
Țăranii aduc ziua din stele mai jos, 
Răstoarnă umbrele-n ape la amiaz*,  
Bat coasa-n cîmpul lunecos 
Să rămină trupul verii treaz.

Nimic nu-i poate tulbura in mers, 
Ceața-i cuprinde pe la spate.
Țăranii cumpără lumini din univers 
Și le aduc cu umărul in sate.

Au pasul sub zăpezi anotimp, 
Din plinsul lor se naște zarea, riuf. 
Țăranii coboară primâvara-n cimp 
Și râmin acolo pin’ se coace griul.

Nu ești, nu te cheamă 
Medeea
Nu ești, nu te cheamă Medeea,
Valuri de finuri te-arată, 
Te-ai pus in genunchi ți de-aceea 
Lumina e azi mai curată.

Vorba o țtii precum cheia, 
Ce numai ție ți-e dată.
Te-ai pus in genunchi ți de-aceea 
Pe lanuri ingeri s-arată.

In somn ți in mine erai,
In ochi un pictor ți-e mura.
in seara aceasta de mai 
Ascultă cum naște pădurea.

Septembrie-i aprins 
și e cu noi
Septembrie-i aprins și e cu noi, 
Poamele au culoarea plină.
Sâmința-i aruncată prin arbori înapoi 
De inima țăranului diamantină.

Ceru-i stors de holde, riu 
Curg semințele-n cuvint, 
Cad spițele in cercuri mari de griu 
Și roata prinde gustul de pămint.

Luna-i ciob pe zare, strimb, 
Lasă-n sate fecioare de lumină, 
Soarele se pierde-n boabe de porumb 
Și luminează iarna cu raze de făină.

Tovarășul meu
Aducem in singe hotare de dor, 
Se-mbogățește cuvintul ; cărările, podul... 
Pe ogorul acesta deschis, roditor 
Sint tovarăș cu țăranul, cu rodul.

Se-nchină curcubeul ochilor săi, 
Cerul din ochi să i-l salte.
Cu lumina alături mă afund in clăi, 
Coasa sună prin ierburi inalte.

Păzit de griu de nimeni nu mă tem, 
Stelele ne lasă albastre impresii, 
Din osia finului miresme scoatem 
Cu tovarășul meu cu briul de gresii.

A n cancelaria vastă, dar austeră, ca 
orice birou cazon, fie el și al celui mai 
mare comandant de oști — și Puchner 
nu era cel mai mare comandant de 
oști — generalul-comandant cugeta.

Nu la destinele imperiului, ci la ce gindeau cei 
de la Curte, nici la implicațiile și specificul po
litic al războiului, nici la cuvintele lui Bariț, 
„Fericiți făcătorii de pace", cuvinte ce-1 expri
mau pe Bariț, dar nu erau scrise de el, ci de 
Sfinta Evanghelie. Ce-ar fi dacă s-ar folosi de 
biserică pentru a-i tempera pe români ? Sigur, 
cu toată micimea sa intelectuală, Puchner ir. - e- 
legea atita, că biserica nu putea cere enoriașilor 
să se lase omori ți, chiar dacă biserica nu se con
ducea după legea talionului, ci a lui Iisus. Ne- 
maivorbind că el se putea adresa bisericii cato
lice, doar, nu și celei ortodoxe, iar numai o mică 
parte a transilvănenilor trecuseră la catolicism, 
cei mulți rămăseseră ortodocși... Cum il chema 
pe preotul sau călugărul acela ortodox venit din 
Țara Românească în perioada in care se făceau 
eforturi pentru a-i catoliciza pe români ?... 
Cum ?... Nu-și mai amintea numele, dar știa că 
mulțimile îl urmau ca pe un adevărat Cristos, 
că împăratul insuși trebuise să se aplece nițel 
în fata lui. că trimiterea lui din Muntenia in 
Transilvania era un indiciu al conștiinței națio
nalității românilor™ De fapt aici era nodul pro
blemei și Puchner nu înțelegea decit foarte pu
țin din chestiunea românească. Nu-1 impresio
nase nici acel „Memariu al ««perului român din 
Transilvania*,  adoptat la 28 septembrie la Blaj 
de către cei adunați acolo, in care se cerea par
lamentului austriac aiurea tuturor românilor, in
clusiv a ..fraților din Principatele Dunărene", 
intr-o uniune liberă de popoare libere, sub con
ducerea Austriei. Adică o cerere de largă auto
nomie internă, sub suzeranitate babsburgică, ce
rere ce. desigur, nu era dezagreabilă Austriei, 
dar imperiul era prea slab pentru a da dovadă 
de o putere ce nu o mai avea. In plus, politi
cienii austrieci se gindeau cu îngrijorare la per
spectiva politică a formării României. Va ac
cepta ea 1a nesfîrșit suzeranitatea habsburgică ? 
Greu de crezut fiindcă românii, uniți, reprezen
tau, ca popor, o entitate mai mare, românii, ca 
națiune, numărau mai multe milioane de oameni 
decit Austria propriu-risă... La acestea vor fi 
reflectat politicienii imperiului, insă, pe el, pe 
Puchner. problema nu-1 preocupase decit în mâr 
sura in care eforturile sale de a reteza ambițiile 
naționale erau sau nu încununate de succes. Era 
singura misiune pe care o lua cu adevărat in 
serios. Părea chiar mai preocupat de asta decit 
de mersul războiului. Ce-i drept, pină la eșecul 
de la Huedin, balanța înclinase net in favoarea 
imperialilor. Și incă o bucată de vreme Puchner 
nu realiză însemnătatea eșecului de la Huedin. 

Puchner știa, totuși, ce voia. Lansă un mani
fest osindind națiunea română, acuzind-o de în
treținerea unei atmosfere de cruzime. Iar cind 
Bărnuț îi atrase atenția. în numele comitetului, 
că acuzația era neîntemeiată, inșirind toate cri
mele comise de unguri și de secui. Puchner crezu 
că-1 va descumpăni pe liderul român argumen- 
tindu-i :

— Românii sint protejați de Viena. «rin ț 
mare Carte*,  ir.-’Jr.zmdu-și brațul ocrotitor pese 

> • 'îrMwilvania. și-a luat si răspunderea atenuăj- 
durității războiului avii. Românii ar face bine 
dacă n-ar dezamăg1 Austria civilizată™

— Românii n-au lovit niciodată primii, ripostă 
Bărnuț, supărat. Ti durea condiția umilitoare a 
conaționalilor săi față de Carte. Nu imbecilita
tea generalului 11 ustura, dt faptul că ea re
prezenta, fie și în acest chip, atitudinea de an
samblu a Vienei. Rididndu-se aproape imediat 
după cele spuse. Bămuț dădu spre ieșire. Din ușă 
îi zise lui Puchner. punlnd oarecare sarcasm în 
amărăciunea sa : Oricum, domnule general, de 
vreme ce ne cereți socoteală întregii națiunii ro
mâne, înseamni că o recunoașteți !

Puchner vru să răspundă că nu recunoștea ni
mic — deși manifestul dat de el atesta conclu
zia lui Bărnuț — însă fruntașul revoluționar 
trânti ușa. hotărit să nu i se mai adreseze gene
ralului. O va mai face, deși din acel moment 
comitetul își înteți legăturile directe cu parla
mentul austriac, dîndu-și seama că Puchner nu 
pune suflet nici pentru români și niri pentru a 
respecta instrucțiunile formale ale Vienei.

într-o asemenea atmosferă nimeri Iancu la 
Sibiu. Comitetul făcea eforturi să împiedice adu
narea pusă la cale de generalul-comandant prin 
mijlocirea bisericii și să organizeze una singură, 
la 28 decembrie, reunind pe toți românii și re- 
afirmînd principiile exprimate in 15 mai, la Blaj. 
Puțin descumpănit, Iancu se duce la Bărnuț, cam 
enervat și vorbindu-i acestuia repezit și decep
ționat :

— Domnule Vicepreședinte, nu cu adunări se 
mai poate face față situației create !

Bărnuț. mîngiindu-si barba cu gesturi in apa
rență calme — doar tremurai degetelor trăda 
starea reală de spirit, numai că Iancu nu ob
servă tremurai degetelor — și privindu-1 cu ochii 
săi liniștiți, luminoși și pătrunzători totodată, nu

se iăsă antrenat de temperamentul iute al tine
reții, pentru că nu putea.

— Domnule Bărnuț, înfrângerea de la Huedin 
ii va costa scump pe austrieci, continuă Iancu, 
interpretind greșit tăcerea vicepreședintelui.

— Știu, zise, incet și ingindurat celălalt. Apoi, 
cu greutate : din nefericire nu numai pe aus
trieci ii va costa. Ci și pe noi, și pe unguri, pină 
la urmă. Pe noi, fiindcă ne vom bate singuri... 
Pe unguri, pentru că austriecii vor părăsi la ne
voi Transilvania, dar vor reveni... și-i vor in
fringe, căci ungurii vor fi obosiți de războiul de 
uzură ce-1 vor duce cu noi...

Iancu iși ieșea foarte greu din fire, însă și 
minia ii trecea greu. De data asta se potoli, în
țelegi nd că Bămuț nu-i era ostil și pricepea 
exact sensul evoluției evenimentelor viitoare. 
Totuși tinăral avocat era trist, deși nu descu-

Modâlcă Eftimie : „Avram Iancu”

rajat Nu mai trăia decît pentru politică, pentru 
luptă, viața sa aceasta era, nici el, ca și Băl- 
cescu și majoritatea revoluționarilor din genera
ția sa. nu avea o viață-personală propriu-zisă. 
•De- țapi, timpul ni^t.jiu te Îngăduia &ă se gin- 
dească la altceva,™ ,

— Cred că vă dați seâma, zise Iancu, de si
tuația ce se va crea...

— Eu imi dau seama, răspunse Bămuț, pe un 
ton ce se voia optimist Nici nu e sigur că aus
triecii vor părăsi Transilvania...

Iancu păli. Oare profesoral nu înțelegea ? Nu 
înțelegea că evenimentele își schimbaseră mer
sul alunecind spre dezastrul armatei imperiale ? 
Simțindu-se bănuit, Bămuț ar fi vrut să se ex
plice, dar avea el oare dreptul să alimenteze de
primarea celuia ce avea să fie în curînd singur 
în munți și înconjurat din toate părțile ?

— Nu știu dacă vă dați seama, Insistă politi
cos Iancu. Dar eu am fost acolo. Ungurii se but 
bine, imperialii se bat însă fără nici o convin
gere. Iar noi, românii, sîntem slab înzestrați. 
Dacă n-am fi în alianță cu Austria, am putea 
cere și cumpăra arme de la alții... Dar nu se 
poate, din pricina „prietenilor" noștri... Știți, pe 
mine mă cam îngrijorează atitudinea acestor 
așa-numiți aliați...

Bămuț se încruntă, nedumerit ;
— Cum adică „așa-numiți aliați" ? în cine alt

cineva ți-ai putea pune încrederea ? Pe bucu- 
reșteni turcii i-au păcălit... A face front comun 
cu muntenii, acum, ar fi greu. Capitala Țării 
Românești e ocupată, guvernul din iunie alun
gat... N-aș fi avut nimic împotriva unei uniuni 
a tuturor românilor sub suzeranitate otomană 
dacă Poarta ar fi avut curajul — sau forța I — 
necesară de a-și apăra cu mai multă inteligență 
interesele... Acum ne-a rămas Austria... Poate și 
alte puteri europene... Dar cine să știe ? Căci 
nici pentru guvernul din București occidentul nu 
a făcut mare lucra.

Așa era, și totuși...
— In plus, continuă Bămuț, fără a reuși însă 

să-șl mai ascundă îngrijorarea, o fi Puchner un

prost politician, dar de ce nu ar fi un general 
iscusit, capabil să redreseze situația ? Sorții răz
boiului sint schimbători... Asta o știi dumnea
ta, mai bine ca mine, chiar. Doar ai pornit vic
torios campania și ai sfirșit-o printr-o înfrân
gere. Cine ar fi crezut ? Nici dumneata nu ai 
crezut-o, nici noi, nici austriecii, nici, poate, 
ungurii...

Iancu vru să-i zugrăvească tabloul crâncenului 
război civil, se răzgindi însă, temîndu-se ca nu 
cumva Bămuț să interpreteze greșit, adică să se 
simtă suspectat de necunoașterea realităților, și 
mai ales de perceperea amploarei problemei. La 
urma urmelor, poate că și comitetul avea în
dreptățirile lui. Doar el decisese formarea celor 
15 legiuni militare românești în scopul azvirlirii 
lor în bătălie și, concomitent, ducea și el bătălia 
ce i se potrivea, aceea diplomatică.

— Eu mă voi pregăti in munții noștri, zise 
Iancu, și vă previn că nu peste mult timp, în 
toată Transilvania acela va fi singurul loc unde 
românii vor ține sus steagul războiului libertății 
lor... Avem nevoie insă de armament șl de re
zerve alimentare.) Munții noștri, știți bine, nu 
sînt prea bogați în alimente... Aurul nu se poate 
mînca... iar ca să ieși cu el din blocadă și să 
cumperi cele necesare asediaților, va fi greu. 
Lanțul se va strînge tare...

Și astfel, mai devreme decît voise. Bămuț se 
văzu constrîns să revină la sentimente mai bune 
față de Puchner. Trebuia să-i mijlocească lui 
Iancu întrevederea cu generalul-comandant pen
tru a-i expune situația militară pe larg, precum 
și să formuleze — și să obțină — cele necesare 
războiului în munți sau, mai exact, să reziste 
asediului la care vor fi supuși. Termenul era 
puțin schimbat. Puchner înțelegea importanța 
strategică a înfrîngerii de la Huedin și devenise 
mai conciliant cu românii. Avea nevoie de sol
dați : fie ea și o oaste țărănească, o armată în 
plus nu putea decît să fie utilă imperialilor ! 
In sfîrșit, răceala comitetului față de el îl pu
sese în gardă, deoarece trimișii acestuia la 
Viena, mai exact pe lingă parlamentul din 
Kremzier, transmiteau vești îmbucurătoare... Și 
parlamentul și succesoral lui Ferdinand, Fran- 
cisc Iosif, promiteau punerea în aplicare și res
pectarea noii constituții. Deci nu era de dorit să 
întindă prea mult coarda...

La data de 23 decembrie II primi pe Avram 
Iancu și la vederea sa se crea, poate, prima — 
dar și ultima — breșă în prejudecățile sala. 
Tribunul zvelt și emanînd prospețime, tinerețe 
și încredere in viitor, il obliga să-și reconsidere 
in parte părerile despre români. Reconsiderare 
pe care i-ar fi putut-o impune și comitetul de 
la Sibiu, dar ochii săi refuzaseră să vadă chipu
rile, iar auzul său refuzase să audă glasul acelor 
inteligențe sclipitoare. însă tinerețea ți vigoarea 
prefectului îi dădea o imagine a unui popor nu
meros reprezentat de tineri dirji și maturi poli
ticește. Cu asemenea oameni nu »e putea trata 
superficial. Ce-i drept, puteau fi trași pe sfoară, 
dar nu prea tare, căci era riscant pentru el în 
împrejurările nou create.

Luindu-1 de braț patern, deși ceva falș degaja 
bătrinul Puchner,, generalul-comandant il ches
tiona cu șiretenie :

— Cum credeți voi că armata imperiului ar 
putea fi infriptă ?

— Armata imperiului a și fost înfrfntă, exce
lență, zise Iancu, smulgindu-se de lingă moșnea
gul acela față de care nu nutrea prea mare res
pect. Era adevărat că șl el, Iancu, acționa sub 
impulsul unei prejudecăți. Avertizat de Bămuț, 
prefectul vedea în Puchner un aliat incapabil de 
fidelitate, incapabil, prin urmare, să aprecieze el 
însuși fidelitatea celor ce-1 slujeau pe cîmpul de 
luptă.

— Războiul nu s-a sfîrșit, reveni Puchner, 
Zîmbind printre zbirciturile mari ale feței sale, 
germanice totuși.

Iancu oftă, exasperat de ceea ce i se părea 
lui a fi incapacitate. Era doar viclenie, însă. 
Generalul-comandant pipăia pulsul națiunii prin 
intermediul acestui prefect tînăr și încăpățînat.

— Războiul începe, sînt de părerea excelenței 
voastre, abia începe... Vorba vine, de altfel, dar, 
mă rog, să cădem de acord că războiul in toată 
amploarea lui abia începe.

— Prin urmare, nu văd motive de îngrijorare, 
exclamă senin imperialul bătrîn.

— Ba eu văd, excelentă, se menținu Iancu pe 
poziție.

— Cum adică ? exclamă generalul nemulțumit.
— Ungurii se bat bine, sînt conduși de un ge

neral capabil... Se opri, făcuse o gafă. Cum adi
că, Bem era mai capabil și mai iscusit decît 
Puchner ? își aminti că Bărnuț îl asigurase că 
generalul austriac era destul de iscusit pentru a 
schimba în bine situația, iar că el îl avertizase 
pe vicepreședinte că, din iscusință în iscusință, 
Puchner va duce armata din infringere în în- 
frîngere și că Bem va curăța Trasilvania de Im
periali. Afară de moți, adăugase.

— Da, așa este, admise Puchner. Știu că un
gurii și polonezii se bat bine, dar asta nu în
seamnă că victoria finală le va surîde...

Z teatru
Cititorul 

de contor...
.. .este un gen despre spaimă. Acea 

spaimă constructivă, pe care o trăiește 
orice creator, orice om dispus și capa
bil să treacă prin viață lăsînd urme. 
Intr-adevăr, așa cum mărturisea în
suși Paul Everac, piesei nu trebuie să 
i se aplice „rețete de măruntă mora
lă maniheistă", nu trebuie să schema
tizăm mesajul (subiectul) ei, afirmind 
că arhitectul Jinga ar fi elementul 
negativ, iar irealul, simbolicul cititor 
de contor — cel pozitiv, hotărit să 
facă dreptate. Jinga este un om; cu 
calități și defecte, cu vanități și neli
niști, cu acțiuni mai mult sau mai pu
țin cugetate, incomodat de impunerea 
brutală a momentului „adițiunii". Mo
ment ineluctabil însă, pe care-1 trăieș
te chinuindu-se, zbuciumindu-se, 
introspectindu-se cu sinceritate, cu o 
finală detașare.

Cerînd o mare combustie intelectua
lă, o știință a folosirii simbolului, o 
risipă de inteligență aș zice eu, textul 
este foarte dificil de montat. Ințele- 
gind aceasta, in urma unei vechi ex
periențe de dramaturg, Paul Everac 
și-a asumat greul direcției de scenă, 
speriat de ipoteza trădării sensurilor 
piesei. Grija sa față de text este fi
rească, dar acțiunea consecutivă — 
foarte temerară. Pentru că, deși a 
progresat vizibil ca regizor (spun asta 
reamintindu-mi și spectacolul piteș- 
tean) mai are unele lipsuri în . eea 
ce privește lucrai cu actorii. Sint în 
spectacolul Teatrului Mic momente de 
inspirată mizanscenă, dar și stridențe 
actoricești, flagrante. Prima din ele, 
fiind sesizabilă chiar Ia nivelul inter
pretului lui Jinga, Silviu Stănculescu. 
Apreciatul actor are prestanța fizică 
necesară personajului, ba chiar reu
șește, înspre final, o scenă foarte 
bună; dar pe întreg parcursul specta

colului dovedește un calm inoportun, 
o absență a zbaterii intelectuale. 
Faptul este evidențiat și datorită jo
cului superior al lui Nicolae Iliescu 
(Cititorul) partener permanent al pri
mului, alter-ego insinuant și ironic, 
de-o politețe subtil-acuzatoare. Ciu
dat: această frumoasă piesă a găsit 
mereu foarte buni interpreți pentru 
rolul straniu al Cititorului de Contor, 
dar n-a găsit niciodată interpretul 
ideal pentru familiarul Jinga..,

Din distribuție, am mai reținut nu
mele Ioanei Ciomîrtan (cu excelente 
accente grotești), Ileana Dunăreanu 
(luptîndu-se elegant cu contre-em- 
ploi-ul), Nicolae Pomoje, Petre Mora- 
ru și Mihai Dinvale.

Scenograful Mihai Mădescu (desi
gur, în acord cu intențiile regizorului) 
a căutat să neutralizeze locul acțiunii, 
subliniind caracterul aproape fantast, 
imaginar al dezbaterii.

Bogdan Ulmu

Serghei Niculescu : „Peisaj industrial”

Cu glazură 
muzicală

televiziune^

Bucuria

Se pare că nu avem nici o scăpare, 
din cînd în cind trebuie să suportăm 
rețeta Love Story, altfel glazurată, alt
fel colorată, dar cu același gust. Luigi 
Cozzi vrea și el să stoarcă lacrimi cu 
filmul Cintă pentru mine. Nu sîntem 
împotriva iubirii, nici a poveștilor de 
dragoste filmate, nici a delicatelor par- 
fumuri romantice ce invadează moda 
actuală. Dar o copie, multiplicată fără 
măsură și fără haz, devine plictisitoa
re și total gratuită, chiar dacă Ea 
moare de cancer, altădată de inimă sau 
de o boală nenumită dar incurabilă. 
Tristețea pentru astfel de întîmplări 
tragice există în fiecare dintre noi, îi 
cerem filmului un salt estetic în etala
rea ei, sau, măcar un iz specific.

Compozitorul și pianistul blazat, Ri
chard (actorul Richard Johnson) și Stel
la (Pamela Villarosi) își trăiesc pito
resc întimplarea de dragoste pe care 
le-o oferă viața, și asta este frumos. 
Primo Tempo : „la ragazza pazza" pe 
care italienii vor s-o lanseze în film ca 
tipică feminității de astăzi, cucerește 
prin comportamentul spontan și tem
peramentul nestăvilit de convenții, nu 
lipsit de gingășie și puritate, pe bla
zatul și „ratatul" muzician. Secundo 
Tempo : filmul vrea mai mult și inten
ția e lăudabilă — transformarea și re
cuperarea celui ce părea pierdut. Dra
gostea care-i redă artistului puterea și 
succesul cere sacrificiu, ea, în ciuda 
virstei fragede, moare în timpul con
certului lui de glorie, sub ochii lui, 
îmbrăcată într-o rochie vaporoasă, în
cărcată de flori și volane. Rezolvarea 
nu este simplă prin stilizare ci simplis
tă. E adevărat, mulți ochi, în sală, lă
crimează îmbelșugat. Sentimentalismul 
există în spectatorul contemporan, nu 
trebuie disprețuit, dimpotrivă, reabili
tat și stimat, dar nu prin minimaliza

rea lui, ci prin estetizarea lui. Cu Soa
re și Umbră, cinematografia bulgară a 
realizat, de mult, un film de-o remar
cabilă calitate. De curînd, Timotei 
Ursu realizează la noi un film de mare 
delicatețe sufletească, cu implicații 
morale profunde, filmul Septembrie. 
Filmul lui Luigi Cozzi nu depășește 
nivelul de „comercial" al unui film, și 
nici pe acesta nu-1 atinge prea bine. 
Cele mai frumoase secvențe sînt cele 
ale peregrinărilor prin Bretania. Pei
saje splendide, surprinse diafan, în 
efecte de transparență ireală, defilea
ză încălzind ochiul și inima mai mult 
decit povestea în sine. Din păcate po
vestea ocupă prea mult Ioc, mai ales 
în partea a doua a filmului, fără să 
încarce cu tensiune desfășurarea. Dacă 
filmul ar fi accentuat peregrinările 
fragile ale eroilor ar fi putut fi un fru
mos film de gen. Muzica participă ma
siv la derularea acestui film, acuzînd 
în mod inspirat temele romantice. Ceea 
ce impresionează în acest film este ca
litatea imaginii. Aparatul de filmat 
întrece în calitate regia, scenariul, 
chiar și interpretarea. Imagini de o 
extraordinară gingășie, perlate — ga
mă bogată de tente sidefate —, colorate 
cu estompă sau cu stridență cu efect 
pictural, nuanțe de interior și exterior, 
amănunte de-un decorativ grăitor și 
rafinat, există în acest film. Ne-a su
părat adesea, ca moment, și perma
nent ca idee. încercarea de a face un 
dialog libertin, picant în expresii, căci 
nu rar, dialogul atinge vulgarul, chiar 
trivialul, in ciuda traducerii pudice. E- 
fectul nu era necesar și nici nu aduce 
prea mult farmec. Dedicat unei Stelle, 
la propriu și la figurat, filmul nu ne 
convinge despre nici un fel de stea. 
Ori filmul este arta „stelelor".

Corina Cristea

• Duminică dimineața, timp de o 
oră, am avut „bucuria muzicii" împre
ună cu acest mare dirijor care este 
Sergiu Celibidache. Transmisie de ex
cepție, înregistrarea de la Ateneu a 
fost nu numai un spectacol de „auzit", 
ci și unul de „privit" avînd și noi față 
de Sergiu Celibidache aceeași fascinație 
ușor de observat în privirile instru
mentiștilor care, sub bagheta sa magică, 
s-au întrecut parcă pe sine. Sperăm 
și așteptăm, desigur, și alte înregistrări 
T V. din concertele dirijate de acest 
vrăjitor al pupitrulul, gîndindu-ne încă, 
și cu părere de rău, la ora improprie 
de programare, în general, a emisiu
nii de muzică, mai ales cînd sîntem 
în fața unui „eveniment" cum a fost 
cel de duminică.
• „Telecinemateca", emisiune care 

oscilează de la o vreme între filme de 
linia întîi și filme de rezervă, a pro
gramat miercuri „Hamlet", versiunea 
lui Tony Richardson, evident, film din 
prima categorie. Un Hamlet umanizat, 
mai aproape de indicația de autor 
(„scund și gras"), conform datelor fi
zice și interpretării lui Williamson Ni
col, decît cel transcendentahzat al lui 
Laurence Olivier, care a provocat re
acții diferite și opoziții categorice în 
rîndul telespectatorilor. Un film inci- 
tant, cu multe semne de întrebare asu
pra comportamentului eroului shake- 
sperian. de data aceasta complexat și 
neputincios, fără detașarea sublimă cu 
care ne obișnuise șablonul clasic de 
interpretare. Adică un film de discu
ție. exact ce dorim să se întîmpie cu 
toate filmele programate la „telecine- 
matecă", filme care nu trebuie neapă
rat să placă tuturora, pentru aceasta 
fiind și alte zile, inclusiv duminica.

• Nu am putea omite în „telesăptă-

muzicii
mîna" noastră transmisiile de fotbal 
din Argentina care se pare că ne vor 
sătura de „balon" pentru întreaga va
canță de vară. Dar dacă ascultăm cu 
plăcere comentariile lui Cristian Țo- 
pescu, e drept, martor direct al acestui 
festival fotbalistic, nu același lucru ni 
se întîmplă ascultindu-i pe unii dintre 
comentatorii meciurilor înregistrate, 
monotoni, cu păreri preconcepute. Cre
dem că invitarea unor cunoscuți scrii
tori, cronicari de fotbal în reviste și 
publicații, chiar antrenori și fotbaliști 
ar fi binevenită și, de ce nu, mult mai 
amuzantă.

Iulian Neacșu

De»en de : Timotei Nâdâțon
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— Posibil, dar dacă dumneavoastră veți da 
înapoi, noi nu avem unde da înapoi ! Noi sintem 
obligați să rămînem pe loc și să înfruntăm sin
guri forțe cu mult superioare alor noastre...

— Libertatea se cucerește cu prețul multor 
jertfe, il avertiză generalul.

— Nici nu ne-am închipuit altfel, excelență. 
Dar jertfele pot fi mai mici și rezultatele mai 
mari...

— Dacă ?...
— Dacă vom avea cele trebuincioase luptei... 

Adică armament și o bună aprovizionare... Noi 
vom rezista în munți și vă vom ușura propriile 
dumneavoastră acțiuni...

,— Asta e tot ce dorești de la noi ? păru să 9e 
mire Puchner.

— Ce altceva ? De soarta imperiului aveți 
dumneavoastră grijă... Dar de noi ?...

— Domnule avocat, răbufni militarul din el, 
răbufnire tipică a oricărui militar față de civili, 
mai ales cînd aceștia sînt și politicieni, vă rog 
să nu uitați cu cine vorbiți.

Nefiind necuviincios din fire. lancu iși mă
sură calm interlocutorul și răspunse neutru :

— Mă aflu în fața generalului-comandant. ex
celență, însă eu nu mai sînt avocat și cine știe 
de-mi voi mai profesa vreodată această mese
rie... Acum sînt, ca atiția ofițeri din armata 
dumneavoastră, un combatant care are în răs
pundere vi< ți...

— Dar ofițer nu sînteți, observă Puchner cu 
răceală.

lancu nu răspunse. Ce să-i spună ? Evident că 
nu era ofițer de carieră. El se batea, doar, și ju
deca. în sinea lui, că acela ce se găsește pe linia 
de luptă, este oricum un soldat și trebuie tratat 
și respectat ca atare. Dacă Puchner nu voia «ă 
privească realitatea în față, cinstit, el nu avea 
cum să-l schimbe acum, la sfirșit de carieră—

— Nu sînteți ofițer, se imbun i generalul, dar 
sinteți combatant... însă vă sfătuiesc să țineți 
seama de experiența militarilor noștri. Pentru 
că răspunzător sinteți și dumneavoastră de in- 
fringerea de la Huedin...

lancu tresări. Deci pină la urechile clăpâugu- 
lui ăstuia ajunseseră neințelegerile cu Ivano
vici ?... Sigur, el. lancu, nu-si lepăda răspun
derile de cele întimplate acolo, cit că nu era vi
novat personal de acea intimplare nefericită ce 
distrusese un element tactic important, poate ho- 
tăritor, anume asigurarea surpnz» totale. ir_să 
generalul-comandant ar fi tretxr*.  să fi fost 
corect informat. Căci tot eL lancu. schttaae pla
nul de luptă menit să redreseze situația ce se 
crease, și răspunderea neexecutăv.- nu-: revenea 
lui, d căpitanului Ivanovici. „cumifarat".

— Excelență, se avintâ e'_ ar fi mai util dară 
am avea instructori piicepoți » in număr sufi
cient. care să facă din no» o armată de temut, 
ar fi mai utili, zic. asemenea oameni decit con
silieri. inspectori și tot felul de băgător: de sea
mă pe care mi-i trimiteți pe cap. Doar nu vă 
temeți de noi ?

Puchner se prefăcu a nu fi auzit ultima între
bare și se mulțumi să-i comunice sec t

— Căpitanul Ivanovici rămine atașat— rămite 
pe mai departe pe lingă dumneavoastră, se ro- 
rectă. Una e să fii „consilier" si alta atașai—

Principial. lancu nu avea nimic împotrivă '•a 
austriecii să țină un ofițer de legătură pe lingă 
el. Ba putea fi chiar util un asemenea «n. dacă 
acel om ar fi fost de bună credință și ar fi ținut 
Curtea la curent cu mersul evenimentelor, cu 
nevoile românilor, nevoi impuse de starea de 
război. Dar o persoană de rea-credință nu-i p>u- 
tea fi utilă nici în a apropia pe lancu de împă
rat și putea, prevalîndu-se de calitatea de 
silier" și nu de om de legătură, să determine 
schimbarea planurilor de luptă și uneori nu in 
bine. Iar Ivanovici, bunăoară, se făcea oricum 
vinovat, grav vinovat, de eșecul de la Huedin, 
înfringere cu consecințe grele și pentru _ impe
riali și pentru români. Și acum să-l țină în fața 
oamenilor din munți drept chezășie a bunăvoin
ței austriece ? Era și o gafă politică și militară. 
Politică, pentru că Viena nu trebuia să apară 
in ochii oamenilor arogantă și dezinteresată, iar 
Ivanovici era și arogant și străin de cauză. Mi
litară, deoarece căpitanul nu dădea dovadă de 
capacități serioase. N-avea orientare tactică, era 
impulsiv, necugetat, prin urmare, și, în sfîrșit, 
se arătase lăncierilor ca un laș oarecare. Dar 
cum să-i explice toate astea generalului-coman
dant, el însuși un Ivanovici ridicat doar cu 
citeva trepte mai sus ?...

— Excelență, poate cunoașteți că domnul Iva
novici...

— Cunosc, îl întrerupse nemulțumit Puchner, 
nemulțumire ce nu și-o explică, de altfel. Expli- 
cindu-se, ar fi fost nevoit să-l acuze pe lancu, 
iar din raportul lui Losenau, care-i parvenise de 
curînd, nu rezulta că prefectul ar fi comis el 
însuși vreo eroare demnă de stigmatizat. Era 
nemulțumit că lancu îndrăznea să-i dea lecții 
de comportament politic și militar. Căpitanul 
Ivanovici va rămîne pe mai departe „consilierul- 
nostru pe lingă dumneavoastră.

Refuzat atît de puțin elegant — Puchner ar fi 
putut avea măcar alt ton — lancu se socoti în
dreptățit să răspundă în același mod :

— în cazul acesta, excelență, considerați de pe 
acum că domnul Ivanovici va fi un simplu vi
zitator în munții noștri, deoarece nimeni nu-i va 
da ascultare...

— Adică nu-i veți da dumneavoastră atenție, 
domnule avocat, nu-i așa ? se agita inutil Puch
ner. Inutil, deoarece plimbarea prin încăperea 
spațioasă nu avea nimic maiestuos in ea și ni
mic amenințător. Era plimbarea unui moșneag 
înfuriat ce-și încrunta sprincenele, atit de albe, 
incit păreau blonde, și care-și scutura umerii ca 
de o povară imaginară. De fapt povara nu era 
chiar imaginară. El știa bine că imperialii se vor 
retrage din fața lui Bem și că numai românii 
vor continua să se lupte. în fond, era treaba lor, 
era provincia lor, să și-o apere. Sigur că și-o 
vor apăra, aar atunci ce pretenții ar mai putea 
avea vreodată Viena asupra principatului tran
silvan ?... Treaba parlamentului !... Nu, nu era 
numai treaba parlamentului, era și a împăra
tului, iar el, Puchner, era leal imperiului. Deci, 
trebuia să înghită pilula românească, de voie, 
de nevoie, nu avea importanță. Importante erau 
interesele Vienei... Dar Austria nu era de mult 
o mare putere. Or. exact. Austria nu mai era de 
mult o mare putere...

— Dacă eu i-aș da și cea mai mică atenție, aș 

pierde încrederea oamenilor mei. adică a acelora 
ce se luptă cu arma in mină, il auzi pe lancu 
vorbind. Acesta exagera și el nițel, cu bună ști
ință. Sigur că oamenii, moții lui, îl vor urma, cu 
sau fără Ivanovici, dar voia, dacă era posibil, 
să-și asigure mină liberă și un statut aparte față 
de austrieci. Aliați da. dar nu subordonați fite- 
cui...

Puchner se opri din plimbare și rămase locu
lui, ingindurat Argumentul civilului trebuia luat 
în seamă. Pe de altă parte, insă, neîncrederea 
in <mâni era cvasiunanimă in rindurile impe
rialilor. Dacă ei se vor împăca in cele din urmă 
cu Kossuth ?... Puchner ar fi putut să-1 înlocu
iască pe Ivanovici. Asv: n-ar fi schimbat nimic 
din raporturile existente, ar fi fost un mic com
promis doar. El credea că numai omul conta și 
in parte avea dreptate. Nu și total. în cele citeva 
zile de ședere la Sibiu. lancu incepuse să se în
doiască serios de reușită in cazul in care mergea 
alături de austrieci, fără a face o anumită ordine 
in relațiile dintre imperiali si români.

— în cazul in care nu-1 primiți pe căpitanul 
Ivanovici în calitatea cu care e» il investesc, 
amenință generalul, vă vom refuza armele, mu
niția și alimentele de care aveți nevoie in 
munți-- Se răsuci brusc pe câlciie. făcind dușu
melele să ■ea’—ă : dar în food ce doriți dum
neavoastră in munți ?_ De ce au urmați armrta 
imperiali

— Si dacă armata imperială se retrage, ce 
veți face dumneavoastră cu o armată țărăneasca, 
bună șs-sî apere cetatea, dar nefiind organizată 
ca arma*â  propriu-zisă ?

— Voiri să spuneți că in cazul in cane armata 
noastră ar ced din ter-.toriu in fața he Bem. 
deși nu va ceda, vă asigur, dar <â admitem p-rin 
absurd că asa s-ar ir.timpia. dumneavoastră veți 
act.’fina :n spatele înamfiru ui. obtigindu-! să-si 
slăbească puterea ’o-'.turtkjr asupra noastră ?

Fiind un om ctrvtit. îaacu nu putea minți, A» 
•'—ma nu vru să-și asume ar.gz;amente pe car - . 
eventual. -.u le-ar ps-tea nes<*j»rsi  :

— Deocamdată vrem să «s vi-" - smstiL-
— Dar bîne. erriodâ Puchner pu -ii. atei

** irxtriu că B:m_ icsa^dad. ri-ar dtr>?-7fo-- 
tele pentru s rrîisdte o «rte a armatei în nv □- 
tii T.mpott j coafam oncărei leitei el
va urmărt eurăterea Tranc;>ag«e de armd-rU- 
noaste. de— uf va începea teute Sorșrfe» ~?'- 
triva noastră. Sitnaba intemă o va lăsa pe - 
ma tajuritar ce nu fac porte dta trupele regu
late—

— Adteă a nemeșilor a borwr-k» _ Dar. ex-
ctaenti. Jocmr *«ta  e ’’robtesia_  Că et wor doce
o pofirieă de ex’ermriare. iar nu de norasab-

— ”3 reemnose nări un «ei de bttelejere—
— Le •rinWt Mutata dt ș-tow- .
Ptxrimer pl~ pre^cemlcr de la Viena.

sincere sun srîrie de jâ-t. iaeă. aveau
rotteerinte grave.

— TXr." «ata_ d-V-m .«<-4. bt e»m
rionat. sinteți ue roro*s  rizeiar ” *Ș  era atica nr- 
rare pe rfsfao? rf_ inrtt lanct; - taîrefau d«- 
eer ce anume isi armei frav?-
lul -comandant Cura. vreme de z'.xst hs» su În
țelesese nimic ? !

— Bineînțeles tă st— rew>ftri?crar— Dar. ex
celență. eu nu vi întreb pe dusnearoastră d- 
ce sinteți ce sintet» ț de ce gbx' ti. cum gtn- 
dițt- Soarta a vrut să tne-gem coc la cot trr.: 
cu alții, am acceptat fiecare să o facem, rru rx 
rămîne dectt «ă ne cocrportâm cfarf.it im fati 
de alții... Dumneavoastră ati promis te.spei.tarea 
constituției, noi am promis h*tăăori_

— N-am să vă ajut cu nfaric. «e ' yipâtînă 
bătrinul militar. Cu nimic. O poșcă --am să vă 
trimit. Un glonte măcar nu va veni din arsena
lele noastre pentru voi. Un sac de pesm "

— Bine că-1 trimiteți pe Ivanovici. ii Între
rupse lancu zelul.

Puchner se potoli brusc. El nu făcea politică 
el executa ordinele...

— S’nteți sigur că ungurii vor încerca să 
obupe munții ? reveni, îăsind impresia că estd 
dispus să discute acum serios situația, asa cum. 
de altfel, împrejurările o cereau.

— Mai devreme sau mai tîrziu o vor face, 
spuse lancu. Depinde și de comportamentul ar
matei imperiale...

— Sâ nu anticipăm, respinse observația Puch
ner.

— Eu nu fac asta, excelență— Eu cintâresc 
♦oete probabilitățile— Nu posibilitățile, ci ch’ar 
probabilitățile— Dacă Ctujv’ cad**,  și părerea 
mea este că va căd»a. deoarece armatele noas’re 
=e retrag in debandadă, trupele dumneavoastră 
se vor vedea dispersate, tăiate, iar un~T-.i vor 
înainta spre Sibiu și apoi ror trece in Banat—

Puchner cunoștea și el că situația militară nu 
era bună, imperialii erau răsp:nd:*i  pe tot întin
sul vastului teritoriu stăpinit de habsburgi si nu 
puteau face față peste tot. iar in privința Tran
silvaniei și Banatului, austriecii aveau in Bem 
un adversar-conducător de oști nrimejdios. Și 
dacă lancu a”ea dreptate ?... Nu era de dorit să 
aibă dreptate, dar dacă totuși nu se înșela ?... 
Sigur că recrutările dintre români pentru par
tea imperială va continua, dar oare un focar in 
spatele frontului nu Încurca socotelile adminis
trației Kossuth ?...

Generalul-comandant nu înțelegea drama Iui 
lancu și, în general, nu înțelegea drama transil
vănenilor. Lui i se părea normal ca moții să se 
„țină“ bine în munții lor și să nu accepte su
punerea decit odată cu moartea. Dar nu era 
chiar atit de normal. în situația in care s-ar crea 
prin retragerea austriecilor, moții ar fi împre
surați din toate părțile si pentru a rezista even
tualului asediu, erau nec_sare măsuri raP’de si 
energice. Căd ulterior eu greu ar mai putea a- 
liatii să întindă mina de ajutor necesară printre 
iiniile dușmane. Decit alungindu-1. dar asta era 
o problemă mai complicată...

liliana
ursu

Supraviețuire
Ce țipăt tulbură tiparele de cearâ 
Ale tâceirii î
Trunchiul retezat de o parte,
De alta, pădurea.
Cercurile a.be, att de curate 
Ale bătrinului arbore 
Ca un ochi o b fixează cerut.

Tăietorii de lemne iși icol pnnea, mermdea. 
Si o sticlă cu vin
Se așează in junii lui ;
Rădăcinile încă vii asudă sub ei 
Cineva răstoarnă sticla
Ce curile ros*«  acum 
încep să semene 
Cu anii poetului
Pe care nimeni altfel nu-i poale număra.

Moara de vint
Moi car pm -ele mari, 
Luooase, rotunde
In ele se ascunde singe'e meu.
Ziua landă ca un taur turbat 
CeOoară si urcă străzile
S< fiecare respuat e
E o aăfcureă roșie
S liecare pas
C isodă penau mlaștina de asfaltam 
In care se zbate orașul.

In fc?o ta
Șr-ti picur locnmi 
in paharele oatte.
tarelui de ceară
Nu-I vezi
Si rizi
Eu car p eriete mari,
Luc roase, rotunde
In ele se ascunde singele meu.

Autobiografie
Ce mumie înăsprite de spălatul rufelor 
Ui mărețe cursul unei zile, ii pipăi modularele 
De mă g " resc kt viitoarele poeme. 
Chiar in autobuzul aglomerat.
Cu taupuf prins in cămașa fierbinții amiezi 
Mintea mea se răsfață pe pajiștile înmiresmate 
Ale unui vers.
Spre seară cu spa.mă și dragoste potrivesc 
Foam aba pentru Cuvint
Knuen. xu mă întreabă
Docă are cine să-mi schimbe o siguranță 
Docă as vrea să am copii
Numai eu știu cum imi plătesc viața
Si cit de scu*npa-i  poezia
Ș ce ieftin lutul I

Solie r i • ’IV * • T tl d
Fiecare piatră kilometrică insemna trecerea 

noastră 
Intr-un alt ținut
Altă zod^e.
Atunci ca la un semn al zeului
Locul tăinuit in căușul dintre dealuri 
Cu mortii și viii laolaltă,
Ni s-a infâtisat in zi de Sărbătoare 
Aici l-am cunoscut pe Nicodim, 
loan
Maria 
Nicula
Cu sufletul in verdele curat al sakiei 
In rosul s. lacrima ingropate 
In vechile icoane.
Solul lor, o ti noră fată 
Prin muzeul de Kngă biserica mică 
Cu miini înfiorate, desena in aer 
Hărțile celeste.
Oare miinile ei nu erau ale plecatelor femei 
Care scoteau acum in fața noastră
Din lada de zestre afumată de timp
Rochia de mireasă
Doar de două ori purtată
In viață
Și in moarte T
Am băut din toate fintinile 
Și-am mincat piinea lor. 
Așa cum se cuvine.
Am mai trecut o Poartă
Zeul ne-a inchinat incă o zi și o noapte 
Smulgind cu suflarea lui
Toate pietrele kilometrice din noi.

ioana proca
Nefericirea
așteaptă fericirea
E ■uai ți-ar trebui să fiu fericită.
s*  alerg pita la cireșii afiați in coacere 
d să-mi pnu in jurul urechilor
— nsa cum inai puueana copil —
cărese rmii.
să fiu fericuă.

i să-mi <*ăl  glrrwele amorțite
in rouă ierbilor sărate
să iuot ia mirosul bujorilor

* tarig ia gura mare :
-stat fericită “

?ă-uai miagii iabtaxl si să-i apretez gulerul, 
•ă-i aărut iariaral și.
fără voia Im.
să rouă : ..vreau să fia aerasta ta" 

să strig
și să urlu ea aa uliu decapitat.

i și să eied că și el e fericit,
1 si să cred că ae mai iubim
j d să eved eă dat euviat

și să ned eă sita trecut.
și s» ered ce na se saai ponte erede

I și să uit ee nu pot uita
si să asxeta nefericirea.

I Dar. au.
1 Oglinzile rarei iad iutore spatele
I fiarile să-aa pierdut mirosul 
| tubital i tropii despărțirea 

d nefericirea așteaptă fericirea.
îaaaai ro. nta eu

port pustiei cu mine
1 si știu cit dta de singură.

E mai ți-ar trebui să fiu fericită
ț si cântecul gugwtiueiler să-l pot asculta
' si să-l pot iairiege.

să-mi îngrop fata ia dtaura fintinii
al cărei lanț a rugitat
de-atita umilință a nefotodriL 
să rop lăstarii și să secta iasetată

| boxele inbitnlui 
înnoptat «ab eebii mei prea negri.

' să tulbur neliniștea
' si Mtaita ce stăruie pe baltă
I ca o provocare a răbdării.

să bat eu piciorul țarina viilor
pe care definita
in ciuda plecării neutre, 
eontinaă să crească.
Ia fel de sălbatică,
de ghimpată.
ți. rai. la fel de măreață ia sălbăticia ei
en. femeia nani singur bărbat 
ar trebui să fiu fericită acum, in mai 
să înnebunesc de nefericire.
E mai, vedeți.
și. voi poate sinteți fericiți 
in nefericirea voastră, 
insă eu,
atit de puțin obișnuită cu fericirea
adun cintece și bocete
din fiecare cruce,
din fiecare strop de brumă 
pe care le recunosc în răcoarea dimineții de mai, 
și iarăși plec spre piețele orașului 
unde, fără voie mă liniștesc 
privind femeile frumoase, 
înverzite de roboteaiă 
prin grădinile decapitate.
și ndate cu singele omizilor, 
ee-au supt de-atitea ori 
și din carnea noastră, 
a cocii lor care-am fost 
odată fericiți.
Și, iarăși vin către tine iubite, 
pentru că in vacarmul nebunesc 
numai pe tine te am.
obosit și drept, 
luminare pe care o consum 
în fiecare zi 
și de-al cărei fum nu mă satur 
niciodată, 
și strig :
_ar trebui să fiu fericită pentru că e mai, 
pentru că sint îndrăgostită
de tine, și-a] cărui nume il zic în fiecare zi 
cu aceeași voce, 
ar trebui să fiu, să fiu, sâ fiu"—
Ecoul fericirii mele
e nefericirea,
și trupul meu se-alintă in nefericire
ți glasul meu coboară 
tot spre nefericire 
ți mina mea atinge 
tot o nefericire.
poate a florilor, 
a păsărilor, 
sau a pămintului adormit.
Atit de singură, eu, 
numai eu in pustiul enorm 
pe care-1 apăr.

ioana 
ieronim
Radiografia
„Acesta e arborele vieții", imi arăți vertebrele 
aburoase
și citeva păsări negre se lasă de la o creangă 
la alta, prin somn
— aerul, mișcarea lor

: ne izbește in față.
„Nu" spun - și-mi feresc obrazul -

; fructe de umbră, mușcate adine
, ne cad la picioare

arunci un pumn de țarină in aer
I se luminează

■ pe lingă albele câmii ziduri 
singele-și poartă, aproape inofensiv

! popoarele infometate

Clara Davidescu : „Pastel"

Conversație
S-a răcit cafeaua
intre aburul ei inalt, agresiv 
și ochiul rece de-acum 
adincit in ceașcă 
au nins, au nins cuvintele noastre
- cuvinte fără stăpin —
cine s-ar dori stăpinul atitor 
incertitudini ?
și totuși — văzul împărțit 
in multe incâperi, ca niște 
unelte divine infipte in soarele negru 
văzul a știut el oare 
cu vreuna din subțirile fețe 
clipa cind aburul viu șezu 
pe luciul tot mai ferm
- gestul rotund, imprudent al jivinei 
in culcușul de-o viață ?
dar printre albele noastre cuvinte 
cuvintul acesta nu vrea sâ incapâ 
vom sorbi acum licoarea sumbră 
ochiul frigului, pe care plutesc nemișcate 
scame de aer î

Pastel
Femei pe la geamuri scutură așternutul 
o cămașă albă de noapte 
planează in văzduh, căutindu-și 
drumul cu brațele — 
atinge ușor pâmintul 
și iar se ridică, 
acum s-a oprit 
pe o gură ruginită de apă
La scara blocului, un adolescent străveziu 
iși repară bicicleta, 
trece o bătrină, tirindu-și picioarele de lină 
in papucii bărbătești, 
duce o crosnie de lemne in spate, 
pe sub sfori, din crengile ude 
izbucnește o creangă înflorită
o femeie trece cu plasa plină de 
ouă — privirea lor minerală printre verdețuri — 
cițiva bărbați in haine întunecate 
inspectează betonul armat, noul fagure, gol, 
ii pipăie mânunchiurile de antene rigide - 
jos, un băiat in salopeta murdară de var 
impinge o roabă goală
și cintâ o doină barbară de dragoste
in adine, niște țevi s-au rupt 
sevele curg fără oprire 
treptat, pâmintul se învinețește

De la I la 3

^plastlcă^
Un liceu 

de artă plastică 
și citeva întrebări

^muzică

Trei sonate 
de Enescu

Există emisiuni de autor si emisiuni 
de formulă. Emisiunile de autor se 
caracterizează prin mobilitate, diver
sitatea fiind o condiție a personalității 
redactorului chemat mereu la o între
cere cu sine însuși în folosul ascultă
torilor. Despre aceste emisiuni am 
scris în mai multe rînduri asa că. deo
camdată. pină ceva nou se va mai ivi 
in problemă, mă voi ocupa în citeva 
cronici de emisiunile de formulă (nici 
ele neglijate pe parcurs, dar cărora 
nu le-am acordat niciodată întregul 
spațiu).

Să spun mai întîi că. în astfel de 
emisiuni, echipa redacțională iese mai 
puțin în evidentă, ceea ce nu-i drept, 
bineînțeles, dar e necesar (zona de 
umbră in care pătrund redactorii lor 
reprezintă garanția continuității valo
rice).

Să mai spun că ele sînt zilnice si că 
stabilitatea este elementul care le or
donează. Lucrurile sînt normale dacă 
ne gîndim că importantă e emisiunea, 
structura ei cu care radioascultătorul 
trebuie să se întîlnească. Radioascul
tătorul. avînd și el preferințele si pre- 
feratii lui. trebuie să știe că deschi- 
zind aparatul va găsi la o anumită oră. 
intr-o anumită emisiune informațiile, 
știrile, dezbaterile care-1 preocupă (si 
acest lucru nu-i de neglijat atunci cînd 
se gîndeste structura unei emisiuni).

Dintre emisiunile de formulă m-am 
oprit azi la ..De la 1 la 3“. emisiune 
cu o cotă valorică ridicată, răspun- 
zind aproape tuturor exigentelor. Este 
o emisiune de zi si la zi, ceea ce vrea 
să însemne că ritmul ei de apariție 
coincide cu ritmul difuzării de infor-

\_________ _______________  

mâții din zona cea mai fierbinte a 
realului : actualitatea. Preocuparea 
permanentă este de a racorda publicul 
ascultător la cotele înalte ale muncii 
și realizărilor ei din toate zonele eco
nomiei. dar si din toate punctele tării. 
Emisiunea are ritm și este judicios 
gîndită. îmbinind radioreportaiul cu 
transmisiunea în direct, comentariul 
cu informații utile. Totul într-o com- 
perare plină de naturalețe. O remar
că specială pentru regia muzicală a 
emisiunii, totdeauna bine pusă la 
punct și de bun gust.

Din cînd în cind emisiunea este un 
dublex și dialogul realizat între stu
diourile din București și unul local 
(Timișoara. Fetești etc.) este un prilej 
excelent nu numai de prezentare în 
regie proprie a unui oraș, dar si o bună 
ocazie pentru ascultătorii bucuresteni 
de a cunoaște, si în acest fel. munca 
redactorilor din altă zonă a tării. For
mula dublexului (si chiar a triplexu- 
lui) mi se pare extrem de interesantă 
și de spectaculoasă (din punct de ve
dere radiofonic) și ea trebuie extinsă.

Ca stil este de remarcat uneori dis
tanta ușor cam mare între naturalețea 
practicată în studio si artificialul unor 
reportaje încă nedezbărate de ticuri si 
șabloane. O formulă nu implică si nu 
trebuie să implice o formularizare 
statică (ce poate produce o impresie 
de sufocare a realității).

în ansamblu însă, emisiunea repre
zintă o reușită a programelor noastre 
avînd un prestigiu (cîștigat pe merit) 
printre ascultători.

Constantin Stan

Trebuie să avem curajul acestui su
perlativ : cea mai bună expoziție din 
București, in vremea din urmă, e aceea 
a Liceului de Arte Plastice din Timi
șoara (sala Kalinderu). Nici un 
afiș nu o anunță, iar înăuntru nici 
un catalog nu o prezintă, după tipic, 
eventualului public. E o neglijență a 
organizatorilor bucureșteni ? E excesul 
de modestie al expozanților ? Sau e, 
pur și simplu, acea superioară discreție 
a lucrurilor de calitate, lipsite de ve
leitatea vîlvei mondene ?

Expoziția Liceului timișorean, ase
mănătoare unui atelier supraîncărcat, 
unui mușchiulos rezervor de eforturi 
și tatonări, e greu de analizat in citeva 
rînduri. La început ai sentimentul unei 
adevărate jungle meșteșugărești, al 
unui tezaur dezordonat în care există 
sumedenie de cărări, dar nici o cale 
largă. Foarte curînd însă vei înțelege 
că nu cu un ansamblu improvizat ai 
de a face în această expoziție, ci cu 
un ansamblu viu, deschis, surprins „in 
plin mers“, in plină devenire. Deasu
pra sa plutește atmosfera densă a 
unui bine dozat respect pentru tradi
ție,. laolaltă cu aceea a experimentu
lui sobru și curajos, liber de orice 
prejudecăți, dar și de orice snobă 
afectare. Alături de acribia unei lungi 
serii de desene, presupunînd temeinice 
preocupări de ecleraj, modelaj și 
compoziție, alături de sondaje răbdă
toare — pe urmele lui Itten și ale 
Bauhaus-ului în general — in univer
sul culorii, alături de unele încercări 
de disecție gramaticală a citorva capo
dopere (Leonardo. Vermeer. Pallady), 
expoziția cuprinde și secțiuni care, 
fără a căuta inovația cu orice preț, au 
o alură cu totul insolită. („Comunicații 
vizuale-, „Transformări“, „Natura ca 
partener" etc.)

O programă analitică gindită pe o 
asemenea cuprinzătoare claviatură 
merită omagiul nostru necondiționat. 
Pe autorii inșiși ai lucrărilor expuse, 
elevii liceului, nu-i putem numi. Har
nicul lor anonimat este el însuși o 
lecție : el demonstrează șubrezenia 
legăturii dintre talent și gloria expli
cită. Elevii au, cu toții, destulă perso
nalitate pentru a-și putea suspenda — 
ca meșterii medievali — semnătura. 
Nu ne rămine decit să le-o subînțele
gem sub aceea a profesorilor lor : 
Doru și Elena Tulcan, Constantin 
Flondor, Adriana Oancea-Șuteu, E. 
Takacs. R. Banciu, I. Gaița, V. Toma,
I. Perciun.

Pentru orice plastician, pentru orice 
tînăr artist, expoziția liceului timișo
rean poate fi o încurajare și o garan
ție. O provocare de asemenea, căci ea 
se adresează dotației native a fiecăruia 
cu maximum de exigență. O asemenea 
expoziție trebuie să stîrnească ne- 
intirziat emulația noastră. O emu
lație alimentată de cîteva funda
mentale întrebări : de ce aflăm atît 
de tîrziu și în condiții atît de frugale 
de existența liceului timișorean ? De 
ce nu există în peisajul învățămîntu- 
lui nostru de artă mai multe asemenea 
licee ? Care facultate de belle-arte 
este, la această oră, suficient de bine 
structurată pentru a prelua absolvenți 
ai unui liceu de asemenea capacitate? 
Cînd vom avea răspuns la asemenea 
întrebări, vom putea contempla cu 
sporită liniște interioară spectacolul 
plasticii românești. Și nu vom mai 
vedea într-o expoziție ca aceasta un 
eveniment rar, cum vedem acum.

Andrei Pleșu

Un recital cu trei sonate pentru vioa
ră și pian de Enescu (sîmbătă 3 iunie, 
la Sala Mică) ne semnalează prezența 
de o rafinată ținută intelectuală a vio
lonistei Elena Popescu și a pianistului 
Iustin Oprean. Buni cunoscători ai es
teticii enesciene, conștienți de autono
mia interioară a fiecărei creații, aceș
tia au obținut printr-o nuanțată curbă 
acumulări de idee, au închegat cu pro
pria lor personalitate discursul fluid, 
lipsit de punctuații categorice, al iriza- 
telor teme enesciene. Cuvintelor lui 
Goethe, care afirma că în natură ca și 
in artă nimic nu este cu totul termi
nat, de parcă o taină s-ar ascunde în
dărătul lucrurilor, îi răspunde creația 
enesciană, născătoarea de începuturi, 
disprețuitoarea clișeelor, a procedeelor 
în serie : Enescu este dificil de inter
pretat fiindcă trebuie duse la capăt 
abia marcatele sale intenții ; numai 
mințile pătrunzătoare asociate unei’ 
intuiții nealterate îi pot completa 
„începuturile".

Și totuși, tocmai largul cîmp de idei 
abia deschise lasă loc unor înfloriri cu 
adevărat bogate, în culori nelimitate. 
Sunetul de o mlădioasă fermitate al 
Elenei Popescu, datorat nu numai unei 
perfecte tehnici de mîna dreaptă ci și 
unei intense participări logice și afec
tive, a subliniat legile construcției cla
sice (altminteri greu de observat în 
Sonata II-a în fa minor), a întărit co
ordonatele arhitectonice ale vestitei 
Sonate a IlI-a „în caracter popular 
românesc".

Varietatea de scări modale, folosirea 
treptelor mobile, cromatismele ușor ori
entale și-au atins scopul — o atmosfe
ră de indecizie, de alunecare — prin 
subtilul dozaj de intensități al celor 
d.oi interpreți, performanță care îndeo
sebi la pianiști nu reușește întotdeau

na. Este cunoscut, la Enescu, rolul im
portant al pianului în sublinierea me
sajului emoțional : Iustin Oprean a 
întărit accentele dramatice, a ondulat 
caracterul lung, doinit, al părților me
diane, a susținut cu vioiciune transfor
mările ritmice.

Un alt „început" de idee enesciană, 
voioșia copilărească a rondo-urilor fi
nale, a fost de asemenea împlinit de 
talentul acestor tineri muzicieni. Im
presiile lăsate de rezolvarea, mai bine 
zis recrearea celor trei dificile sonate 
într-o singură seară, sînt de lungă du
rată ; le-am dori aceleași în fața unui 
disc.

Grete Tartler

J
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• Intilnirea sa cn Mecu Russo in închisoarea din Cluj •
emorialistica anului 1848 este încă de
parte de a fi cunoscută și editată în 
întregime. Numeroase foi și caiete deM JL Jl însemnări au mai rămas păstrate și 
necunoscute fie în arhivele unor fa

milii, fie chiar în unele arhive oficiale. Datoria 
istoriografilor este de a le scoate cit mai curind 
la iveală, pentru a se putea reconstitui in forme 
cît mai complete și cît mai autentice atmosfera 
și marea acțiune revoluționară de la 1848—1849, 
în cadrul căreia s-au mișcat, susținuți de masele 
populare, atîția din marii eroi ai revoluției In 
frunte cu N. Bălcescu, M. Kogălniceanu, 
C. A. Rosetti, I. C. Brătianu, Al. G. Ionescu, 
C. Negri, Vasile Alecsandri, Alecu Russo, Gheor- 
ghe Magheru, Simion Bărnuțiu, Avram Iancu, 
George Barițiu și atîția alții. Printre memoriile 
ce își așteaptă încă tiparul și valorificarea isto
rică sînt și memoriile revoluționarului transil
vănean Ioan Oros alias Rusu, originar din co
muna Vidrasău de lingă Tirgu Mureș, unul din 
colegii de liceu, facultate și practică juridică ai 
lui Alexandru Papiu Ilarian și Avram Iancu, 
alături de care a participat la marile adunări de 
la Blaj : 18/30 aprilie, 3/15 mai 1848. în toamna 
anului 1848, Ioan Oros a fost numit prefect al 
legiunii române din comitatul Cetatea de Baltă.

La pătrunderea în Transilvania a trupelor ma
ghiare comandate de generalul polonez Bem, 
dispozitivul austriac, ca și cel românesc a fost 
despărțit în două, o parte rămînînd în sudul 
Transilvaniei — Bem dominînd în primele săp- 
tămîni numai centrul — iar cealaltă în regiunea 
Năsăudului și a Bistriței, sprijinindu-se pe mun
ții Moldovei și ai Bucovinei. Avram Iancu a ră
mas însă stăpîn pe Munții Apuseni de unde nu-1 
va putea clinti nimeni pînă la sfîrșitul revolu
ției. Trupele austriece, comandate de colonelul 
Carol Urban, au fost silite în cele din urmă să 
se retragă în Bucovina, aceeași cale urmînd-o 
și unitățile de lăncieri români care luptaseră 
alături de ele. Odată cu trupele s-au refugiat în 
această provincie și fruntașii Ioan Oros, Florian 
Micaș, Iosif Hodoș, Artemie Lupa și alții. Ajunși 
în Bucovina, revoluționarii transilvăneni s-au 
îndreptat în spre Cemauca și Dulcești la fami
liile fraților Hurmuzăchești, care în această pe
rioadă au fost ocrotitorii tuturor revoluționarilor 
din Moldova și Transilvania refugiați acolo. 
Ioan Oros s-a împrietenit îndeosebi cu Nicolae 
Hurmuzaki, cu care va întreprinde în primăvara 
anului 1849 o lungă călătorie prin sudul Bucovi
nei și nordul Moldovei ajungind, cu un poștalion 
tras de 12 cai, pînă la Iași. în timpul acestei 
călătorii au făcut popasuri mai lungi la Suceava, 
unde au vizitat vechile ctitorii ale lui Alexandru 
cel Bun și Ștefan cel Mare. în această călătorie 
au avut ca tovarășă de drum și pe sora lui Nicu 
Hurmuzaki, Elena Sturdza, soția boierului mol
dovean George Sturdza.

Impresiile din Bucovina și Moldova au fost 
povestite mai tîrziu de Ioan Oros într-un volum 
de memorii, consacrat vieții politice a timpului 
său care se află astăzi la Arhivele Statului din 
Tîrgu Mureș, unde au ajuns datorită directoru
lui loan Ranca, ele fiind achiziționate de la una 
din nepoatele lui Oros, doamna Silvia Rusu To- 
gănel. Asupra lui Ioan Oros alias Rusu, care a 
murit la virsta de 85 de ani (1909) am publicat 
un articol in anul 1969 în „Studii, revistă de is
torie".

în cele ce urmează vom reproduce din memo
riile lui Oros fragmente din paginile în care a- 
cesta a povestit intîlnirea sa cu Alecu Russo — 
respectiv vocabularul și formele sale de expresie 
— numit de memorialist în mod frecvent 
Ioan Russo — în închisoarea din Cluj, și apoi 
citeva fragmente din călătoria tăcută in Moldova 
in decursul căreia a vizitat pe mama și sora lui 
Alecu Russo.

X ntr-o zi — povestește Rusu — s-a lățit 
ca fulgerul in Cluj vestea că in orașul 
Dej s-a prins un spion muscăîesc. care 
a fact arestat la Cluj și care se a£3 
închis in casa orașului. Se vorbea eă 

nimeni nu se poate înțelege cu el, fiindcă nu
mai in limba franceză vorbește, iar la magis
tratul orășenesc nimeni nu știa limba franceză", 
în cele din urmă, cu ajutorul baronului Carol 
Hussar, care cunoștea amintita limbă, s-a intrat 
în contact cu „spionul", aflindu-se că acesta nu 
era spion, „ci un biet tînăr român de la Iași, din 
Moldova", care, fiindcă avea o proprietate în 

u cele 27 de distincții obținute în faza 
fina’ă a primei ediții a Festivalului 
Național „Cîntarea României", Argeșul 
s-a situat pe primul loc in această în
trecere cu adevărat grandioasă prin 

multitudinea și varietatea forțelor artistice care 
au fost antrenate pe tot parcursul ei.

„Bineînțeles — îmi spunea zilele trecute to
varășul Florea Dinu, președintele • Comitetului 
județean pentru educație și cultură socialistă, că 
toate aceste distincții nu ar fi putut fi obți
nute dacă desfășurarea festivalului n-ar fi con
stituit un nou imbold, dintre cele mai puternice, 
pentru creație, pentru îmbogățirea conținutului 
și calității întregii mișcări artistice din acest ju
deț, cunoscut ca unul dintre județele cu cele 
mai vechi tradiții culturale.

Toate aceste rezultate, obținute printr-o mun
că asiduă, printr-o antrenare masivă a talente
lor creatoare și interpretative existente in ju
deț, dau adevărata măsură a seriozității, pasiu
nii și abnegației cu care reprezentanții culturii 
și artei argeșene s-au prezentat în festival".

Aceste cuvinte, așezate în loc de prefață la 
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Marcel Olinescu : „Cîntarea României"

ediția a II-a a Festivalului Național „Cîntarea 
României", așa cum se desfășoară ea. în Argeș, 
se constituie ele insele ca o profesiune de cre
dință pentru miile de oameni ai muncii arge
șeni antrenați în actuala ediție, și anume cre
dința în muncă, in munca în care s-au investit 
pasiune, talent, suflet.

Frumusețea gestului artistic
Un confrate, scria, cu puțin timp in urmă, că 

oricine vrea să afle adevărata măsură a profe- 
sionalității artistului amator o poate găsi în- 
tr-unul din (oricare) spectacolele oricărei for
mații a Palatului Culturii din Pitești. Cheia tu
turor succeselor, obținute atît în țară cit și pes
te hotare de aceste formații, se află in perse
verența și maturitatea cu care se pregătește 
fiecare manifestare artistică, fiecare spectacol. 
Așa se explică faptul că toate cele 5 formații 
ajunse în faza finală a ediției precedente a 
Festiva'u’ui Național „Cîntarea României" s-au 
întors acasă cu cite un premiu. 5 premii : două 
premii I și trei premii III — aceasta e „recol
ta" unei munci adevărate.

Aftenie Radu : „Intilnireo Bălcescu — Avram Iancu"

Rusia, poseda un pașaport rusesc". „După ce 
s-a lățit vestea — relatează Rusu în continuare 
— că presupusul spion ar fi român, eram curios 
să-l văd și să vorbesc cu el. Am mers deci la 
primarul orașului, Grois Gustav, și la rugarea 
mea acesta a venit cu mine in odaia unde se afla 
spionul și după ce am vorbit cu el am asigurat 
pe primar cum că acela e intr-adevăr român cu
rat din Moldova. A mai chemat primarul — 
adaugă memorialistul — și pe protopopul Negru- 
țiu de a vorbit cu Russo și după ce Negruțiu l-a 
asigurat că-i român, l-a lăsat liber de unde apoi 
s-a dus către Pesta și Paris».

în cele ce urmează vom reproduce cîteva sce
ne din timpul șederii sale la Iași.

-...In ziua următoare — sosirii la Iași (7 mai 
1849) ne-am trimis pașapoartele la poliție de 
unde am primit scrisoare de ședere pe o lună 
de zile. Aceasta s-a poftit că muscalii erau in 
Iași. A doua seară am mers la teatru unde cu 
Nicu Hurmuzachi ne-am luat lojă lingă loja 
prințului Vodă. Edificiul teatrului era mare și 
foarte frumos decorat și bine prevăzut cu mași
nării. Publicul ce era in teatru era curios că cine 
să fie acei doi tineri străini din lojă, și nu-și 
mai luau ochii inarmați cu lunete de pe noi, 
însă nici noi nu ne lăsam de scădere și ne uitam 
cu lunetele noastre in toate părțile teatrului. 
Ce fel de piesă s-a jucat nu-mi mai aduc amin
te. destul că atunci am văzut mai intii teatru 
românesc care a făcut in mine o impresiune 
foarte plăcută, și nedescrisă. Atunci am văzui ce 
deosebire este intră noi și frații noștri din Prin
cipate cu privire la viața națională și socială 
(in Transilvania). Noi aici (în Transilvania, apă
sați și maltratați de inamibul secular, ei acolo 
liberi. Ei și atunci erau mai fericiți decit noi 
astăzi (Oros scria la sfîrșitul secolului trecut). 
Vestindu-se in Iași sosirea unui prefect de legiu
ne română din Transilvania corpul profesoral 
din Iași pe la 12 ore a zilei următoare au v*ti* 
la mine și după ce un"! din profesori tir.u 
o vorbire cam in sensul următor: ..Domnule 
prefect. Venind La fjnosț ita • -
trista soarti a rs-sbehiiui din TransiWania r-rn 
aruncat te patria sS jîi.r-d s<s
râ in astfel de însor? iurări rod ora —a da» Ssusa-ș 
voie ci silit dg inamic trece e*c" ta .utx. 
sale patrii, mai mult liosit decit prevăzut cu 
cele de lipsă. De altă parte ne buciri c*  put era 
avea norocirea de a vă saluta in caorala Moldo
vei, și totodată a ne ruga ca să nu luati in nume 
de rău dacă noi. corpul profesoral din Iași, ne 
luăm libertatea de a vă ajuta cu un mic ajutor

frumosul la el acasă
Pe unul din pereții biroului directorului aces

tei instituții culturale a municipiului Pitești, 
Valeriu Dobrin. se află și acum „planificarea" 
succeselor (pe faze) obținute in ediția I a fes
tivalului. Cine parcurge cu privirea acele cifre, 
acele procente ale succesului își poate da seama 
că de fiecare dată ele au fost depășite, de fie
care dată succesul obținut a fost mai mare de- 
cît ce! scontat.

Acum, cind toate cele 12 formații cu care 
Palatul Culturii s-a înscris în cea de-a II-a edi
ție se află in focul pregătirilor, cind fiecare re
petiție contează, directorul Valeriu Dobrin gă

sește de cuviință să ne spună, repetînd de mai 
multe ori, că un prestigiu e mai greu de men
ținut decit de ciștigat. Se impune de aceea, o 
permanentă grijă pentru pregătirea vechilor 
formații, dar și pentru perfecționarea măiestriei 
interpretative a celor noi, înscrise acum pe 
fișele de participare. Pentru că în ediția a II-a 
a festivalului, Palatul Culturii din Pitești va 
mai „arunca" în focul bătăliei pentru premii 
noi formații ca : o formație de dans ritmic, 
condusă de coregraful Dorin Oancea ; un trio 
instrumental de muzică cultă condus de dirijo
rul Marius Giura ; o formație de teatru de pă
puși condusă de Silvia Constantinescu ; o for
mație de cafe-concert, condusă de Mihai Butaru, 
precum și o ryouă formație de miniaturi satirice, 
condusă de Valeriu Dobrin.

O lume de basm
«Ediția I a Festivalului Național „Cîntarea 

României" — îmi mărturisea tovarășul Costin 
Alexandrescu, directorul C I.C.P.M.A.M. Argeș 
— a însemnat, efectiv, o revoluție in sensul re
nașterii activității culturale, la modul organizat, 

ca un împrumut, că dacă vitrega soartă oare 
cind ne va arunca in Transilvania, ne vom bucu
ra și noi, dacă vom primi un ajutor cit de nuc . 
După aceia or pus pe masă o cutie a căruia l">- 
ținut nu se vedea. Eu le-am mulțumit. ajutoriui 
primindu-1 ca un Împrumut in sensul incucat 
de vorbitor, dorindu-i insă din jr,.—ca bunul 
Dumnezeu să firească Moldova de o «oartă ar-a- 
logă cu a Transilvaniei iar pe dorr..-:; profesori 
împreună cu toți locuitorii ei de soarta noastră, 
a celor din Ardeal. După aceia am dat mina cu 
feștecare și după o mică conversauune inue r.ci 
s-or depărtat. Conținutul cutiei era ® de galbeni 
austrieci. în ziua următoare pe la lt ore mi-am 
luat un fiacăr galant (birjă) beriuit cu barșon 
roșu, care dc la 10 ore dimineața la 10 ore 
seara sta sub dispozițiunea mea cu plată de un 
galbin. — cu acela am mers și am reîntors vizita 
la fiecare profesor După aceia am făcut un tur
neu prin străzile cele mai frecventate a lașului 
și apoi m-am întors la cortel...

Acuși eram de șase zile sorit la Iași și boie
rită (dna Sturdza) m-a rugat ca să fac vizită ia 
cocoana Russu ca să-i duc vestea bună și să-i 
enarez ce știu despre Cus-o loan Russu (Alecu), 
care a fost arestat in Dej ca spion rusăsc. de 
la Dej escortat și închis la casa orașului din Cluj, 
după cum mai sus e deats-is. despre care 
mumă-sa și soră-a de end cu imprăștierea con
juraților din casele boierului Costachi Sturza, 
prin fiul prințului Mrba.1 Gregore Sturza nimica 
r.u știau. în avizai madamei Sturza m-am suit 
în flăcărui meu s ajwgktd la locuința madamei 
Russu. m-am dat ~ suind scările Ia etaj am 
intrat intr-un salon unde afli nd pe madam 
Russo cu fiica Cleopsua m-am recomandat in 
forma următoare ; „eu smt loan Russu prefectul 
unei legiuni române et Transilvania, am dorit 
a-mi face onoarea £ a vă aduce o veste imbucu- 
ritoare*.  Față de a*k«c  «ta madam Russu și ceva 
'ătre srin.53 sa Sita ri frumoasa Cleopatra, o 
f -'a athnîe^bKă d- frumoasă «i cu tot dreptul 
-■ pua: rice sj : „Regina frumuseții" un

ădeva-et_ recotnandartâ mea, madam
sis t „cupă rum— "-"ie să fbn ru

gi - iz- răspuns ca dc- nu tropeste
- zur i-s. ruSeterie «imem rudenii, si apoi 

«-«t -----r-z- a areiKă-ri: lui loan Ru-su
1. .. r-iiio R_—j ri fratele frumoasei C’.eo- 
ra’rs p-j---- a 1„. La hbertaee și mergerea lui la 
Part «i ca sa na ăc hxkxasca de adeveritate*  
vorbelor mele am descris persoana lui in for
ma urrr.ii.jare : ..acel tînăr era de statură înaltă, 
la _c,..-el. obrazul cam slab și brunet, 

a mișcării artistice de masă, „Cîntarea Româ
niei" a oferit, in plus, un cadru organizat de 
confruntare și de întrecere a unor talente, a 
unor ambiții. In plus, acest festival a prilejuit 
redescoperirea unor vocații, renașterea unor 
formații precum si nașterea si ivirea altora noi».

Aveam să mai aflu că pregătirile amatorilor, 
care cad in sfera de preocupări a C.I.C.P.M.A.M. 
Argeș, se desfășoară sub semnul transformării 
cantității intr-o nouă calitate. Aceasta înseam
nă. pe de o parte. îmbogățirea repertoriului bri
găzii artistice de la întreprinderea de autotu
risme și al Ansamblului folcloric „Chindia", al 
Combinatului petrochimic, laureate ale ediției 
I-a . ..„ratării României", dar și îndrumarea a- 
tenta. ub <tmnul aceluiași deziderat al calită
ții, a noilor formații constituite după încheie
rea primei ediții. Pentru că prima ediție a în
semnat, in plus, declanșarea unei efervescențe 
în toate sectoarele vieții cultural-artistice, deci 
și in rindul amatorilor. Asitel. ediția a II-a a 
festivalului a consemnat actul de naștere al 
cercului literar-artistic de la Boteni, al corului 
bărbătesc din comuna Bogați, al corului mixt al 
Căminului cultura] Vedea, al brigăzii artistice 
din comuna Ștefan cel Mare, al formației de 
dansuri a bătrinilor din comuna Vața, al Cena
clului muzicienilor argeșeni „George Ștephă- 
nescu" și al altora.

Cit despre creatorii individuali, care aduceau 
Argeșului, în ediția anterioară a „Cintării 
României", un număr impresionant de premii ce 
se adăugau celor 42, obținute la „interpretare", 
aceștia iși gindesc participarea la această edi
ție ca pe un prinos de frumos care să înnobi
leze, să înalțe, să cutremure și să tulbure adine 
viața noastră, să sature setea noastră de fru
mos. Pentru că fie că este vorba de Maria Pătru 
din Apa Sărată sau de Maria Ungureanu, izvo- 
ditoare de frumos „pictat" cu acul și cu firul 
de borangic, fie că este vorba de Dan Ghera- 
simescu, de Ion Păuna, de Sofia Anculescu, de 
Floarea Facere, de Ilie Dobre sau Vetuța Man
ga, fiecare încearcă, să facă din ceea ce lasă 
in urmă, un semn al existenței noastre pe a- 
ceste meleaguri, un semn că izvorul nesecat de 
talente al poporului nostru iși duce in lume 
rostul și dăinuirea.

Din agenda unui cenaclu
Pe „agenda de lucru" a Cenaclului literar 

„I.iviu Rebreanu" al municipiului Pitești se află 
diverse acțiuni, nenumărate manifestări puse 
sub semnul Festivalului Național „Cîntarea 
României". Răsfoind-o, împreună cu unul din 
vicepreședinții cenaclului, Sergiu Nicolaescu, re- 
dactorul-șef adjunct al revistei „Argeș", am 
reținut, pentru ambianța deosebită de care se 
bucură in lumea iubitorilor de literatură piteș- 
teni, întîlnirile cu oameni ai muncii din între
prinderi, spectacolele de poezie și muzică folk 
susținute la întreprinderea de stofe „Argeșana", 
la întreprinderea „Textila", la întreprinderea 
de morărit și panificație. Un excepțional spec
tacol de poezie rostită și cîntată s-a desfășurat 
zilele trecute pe scena Casei de cultură a sin
dicatelor din Pitești. Peste 500 de tineri, dornici 
de frumos și poezie, au gustat cu ochii, cu au
zul și cu inima, poezia muzicii și muzica poeziei 
scrise în cenaclul literar „Liviu Rebreanu". Au 
fost două ore care vor rămîne înscrise adine în 

mustață neagră, barbă mică franțuzească și pe 
cap o pălăne neagră iată in piază". Pe cind eu 
lc vorbeam așa. crește expresia bucuriei pe fe
țele lor. Mai la urm*  intr-atita le-a răpit bucu
ria incit madam Russu drept in față m-a cuprins 
in brațele sale z»arxi : „Of aesla e fiul meu. el 
trăiește, pe cind eu il credeam de mort". Tot 
deodată cu mamă-sa m-a îmbrățișat și frumoasa 
Cieopatra de cătră brațul stmg peste brațele 
mamei sale zicind : „acela e fratele meu. doamne 
ce bine că trăitțte". îmbrățișarea a ținui vre-o 
trei minute, eu insă ași fi vrut din partea Cleo- 
patrei să fi ținut pînă la ora morțiî mele. După 
bac turcesc și aprins, care eu nefiind fumător 
și frumoasa Cieopatra și de fericire pentru mine, 
am cuprins loc pe un divan in mijlocul ambelor 
ființe. Mi-or făcut mai multe întrebări la care 
eu le-am răspuns. Apoi un servitor a adus pe 
o tavă de argint dulceață și apă, și după ce ne-a 
servit cu ele mi-a adus un ciubuc umplut cu ta
bac turcesc și aprins, care au nefiind fumător 
nu l-am primit. Atunci frumoasa Cieopatra ca 
și cuprinsă de mirare mi-a zis : „ce, dumnea
voastră ca bărbat nu sinteți fumător" ? la ce eu 
i-am răspuns „da scumpă coconiță, nu sînt. După 
aceia a luat in mină o tabacheră de argint cu 
un tutun turcesc și făcind cu minuțele ei cele 
frumoase două țigare de hirtie, care ținindu-ie 
in palma deschisă a minei drepte le-a întins 
spre mine zicind : „una e pentru dmuneavoastră 
și una e pentru mine", apoi uitindu-mă in ochii 
cei negri și strălucitori ca doi luceferi de pe 
bolta cerului i-am zis : „să știu că in minutul 
prezent voi muri, totuși primesc țigara", apoi 
le-am aprins și le-am fumat amindoi. Aceia 
mi-a fost prima țigară de hirtie care am fu
mat-o in viața mea. După aceia am rugat pe 
frumoasa Cieopatra ca să-mi arete și să mă în
vețe a face țigare de hirtie, ce ea bucuros a 
făcut și eu cu mare drag am învățat, ce mi-a 
rămas de suvenire plăcută in toată viața, căci de 
cite ori am mai făcut și îmi fac țigară, totdeauna 
cu plăcere-mi vine-n minte că de la dinsa am 
invătat a face țigare, și chipul ei cel îngeresc 
ca o ființă cerească in frumusețe și in splen
doarea ei de atunci mi se arată, iar de prezent 
e puate numai prav și cenușă astupată undeva 
in pămint După aceia m-a întrebat că unde sint 
ir. cortel (in gazdă) și după ce i-am spus că la 
madam Elena Sturza in strada Copoului, mi-a 
zis că la trei ore după amiaz să fiu acasă că o 
să-mi reintoarcă vizita. Acele cuvinte atît de 
tare m-or surprins, îneît nu știam ce să-i răs
pund. zicind că la noi în Transilvania nu era in 

biografia acestui cenaclu. Membrii Cenaclului 
„Liviu Rebreanu", condus de poetul Ion Bănuță, 
au sub tipar două antologii de poezie, precum 
și multe, multe planuri de viitor. Un cenaclu ca 
„Liviu Rebreanu" se vrea mai degrabă un ca
dru de manifestare a talentelor, de confrunta
re de idei și păreri. De aceea cele patru sec
țiuni ale lui au darul de a ocaziona discuții pe 
genuri de creație, discuții care să evidențieze 
saltul calitativ pus în lumină de creația discu
tată și înscrisă in festival. Ediția a II-a a „Cin
tării României" presupune pentru cenaclul pi- 
teștean și o susținută muncă de depistare de 
noi talente, precum și o bogată activitate de 
răspindire a produsului artistic de valoare...

Un dialog pictat în tușe ușoare
— Care sint proiectele cu care sint înscriși în 

ediția a II-a a Festivalului Național „Cîntarea 
României" artiștii plastici piteșteni ?“ — l-am 
întrebat pe pictorul Ion Pantilie, membru al 
Consiliului județean de educație politică și cul
tură socialistă, reprezentantul artiștilor plastici.

— Dintre manifestările înscrise in „Cîntarea 
României" voi aminti: participarea noastră ia Ex
poziția de la Oradea (Ion Vlad. Sorin Ilfoveanu, 
Mariana Șenilă), și Cluj-Napoca (Ion Pantilie, 
Gh. Pantilie, Ana Ruxandra, Margareta Popes
cu, Constantin Marinescu), realizarea mozaicu
lui de la Fabrica de piine Pitești, dedicat ani
versării a 30 de ani de la industrializarea din 
1948. precum și a unui mozaic dedicat conducă
torului primului stat dac centralizat — Bure- 
bista. Aș mai aminti, dintre proiectele noastre, 
îmbogățirea calcanelor clădirilor din noile car
tiere cu elemente decorative — sculptură și mici 
mozaicuri ; colaborarea cu întreprinderile arge
șene in vederea asigurării unor calități noi ale 
produselor, privind designul ; deschiderea unei 
expoziții dedicată cărții, expoziție in care artiș
tii plastici argeșeni vor aduce machete de co- 
perți, ilustrații de carte etc. Și, pentru a fi cît 
mai scurt, voi încheia șirul acesta al participă
rilor „la zi" la ediția a II-a a „Cintării Româ
niei" cu anunțarea expoziției-premieră : Doi ce- 
ramiști la Curtea de Argeș.

Final de reportaj
Nu știu cît de sugestive au fost cele scrise 

mai sus despre ceea ce înseamnă ediția a II-a 
a marelui Festival al muncii și creației pentru 
mișcarea cultural-artistică argeșana.

Cert este că nu există zi in care Argeșul să 
nu-și poată intimpina vizitatorul cu o expoziție 
de pictură, cu un spectacol de muzică și poe
zie, cu un concert de muzică simfonică, cu un 
concert coral, cu o expoziție de carte, cu o pre
mieră teatrală, cu un simpozion cinematogra
fic, cu un recital de muzică clasică, cu un pro
gram de balet sau cu o lansare editorială. Zi
lele Argeșului au început să fie mai frumoase 
din punct de vedere artistic. Pentru că fru
mosul artistic se naște sau se manifestă în ori
care localitate a județului. Fie că se numește 
Pitești, Cimpulung, Curtea de Argeș, Leordeni, 
Boteni, Ștefan cel Mare, Albești sau Rucăr... 
Ir. oricare localitate a Argeșului frumosul este 
la el acasă.

Dan Rotaru

Eftimie Bârleanu : „Grupul revoluționar de la 
Minjina"

modă ca o domniță să-ți reintoarcă vizita făcu
tă, și am cugetat că după ce eu le-am făcut o 
bucurie mare in privința frateso, nu-i cu putință 
ca acel înger pămintesc să vroiască a se bajocori 
cu mine și reculegindu-mă i-am zis „cu toată 
plăcerea primesc promisiunea prin care-mi cau
zați o bucurie foarte mare". După aceia lu- 
îndu-mi adio și sărutind miinile ambelor ființe, 
iar ele, după moda de atunci sărutindu-mi frun
tea, m-am depărtat fiind însoțit pină la trăsură 
de ambele dame. Ajungind acasă madam Sturza 
m-a întrebat, cum am fost primit și cum. mi s-a 
părut de Cieopatra, la care i-am răspuns că 
foarte bine m-or primit, căci le-am făcut o 
bucurie grandioasă. Mai încolo i-am spus că o 
ființă mai frumoasă și mai drăgălașă ca Cleo
patra in vișța mea n-am văzut, n-am cutezat 
însă a-i spi*ne  cum că mi-or propus la trei ore 
după amiaz a-mi reîntoarce vizita, fiindcă nu 
știam moda de acolo».

...Oprim aici paginile memorialistului 
loan Rusu, pcopunindu-ne să le continuăm altă
dată.

Vasile Netea

Corpusul 
marilor valori

Urmare din pag. 1

blicat valoroase culegeri de documente literare, 
mai ales corespondență, aparținind lui I. Helia- 
de-Rădulescu, George Bariț, V. Alecsandri, N. 
Bălcescu, ceea ce permite o mai bună cunoaș
tere a momentului impetuos pe care l-a marcat 
revoluția de la 1848, ca și a protagoniștilor, a- 
proape toți scriitori. Și activitatea aceasta de 
restituire continuă. Trebuie s-o spunem insă — 
pentru a cita oară ? — că intr-un ritm prea 
lent și in forme nu întotdeauna corespunzătoa
re. Avem diverse ediții Bălcescu, dar încă nu 
ediția operelor complete ale marelui patriot 
democrat-revoluționar, după cum nu aveam pc 
aceea a lui V. Alecsandri sau M. Kogălniceanu. 
Știm că cercetători competenți se pregătesc de 
ani de zile (să amintim pe Georgeta Rădulescu- 
Duigheru, Dan Simonescu, Paul Cornea, Roxa
na Sorescu), dar știm de asemenea că se mai 
intimpina unele dificultăți în legătură cu inte
gritatea textului. Anumite realități social-isto- 
rice riscă să ni se comunice deformat, am 
spus-o mai mulți la o recentă Rotonda a Mu
zeului Literaturii Române, datorită punctelor de 
suspensie intempestive, care s-au mai împuți
nat, e drept, in vremea din urmă, dar n-au dis
părut cu desăvirșire. Progresele și ciș- 
tigurile exegezei actuale sint evidente atît in 
monografiile cit și in cercetările de sinteză. Ca 
de obicei, G. Călinescu se situează printre ma
rii promotori cu studiile lui despre Gr. Alexan
drescu, I. Hcliade-Rădulescu și V. Alecsandri. 
Lucrări documentate, uneori exhaustive, sau 
analize cuprinzătoare au semnat G. Zane (N. 
Bălcescu), Al. Piru (l.H. Radulescu. C. Negruzzi), 
G.C. Nicolescu (Viața lui V. Alecsandri), Al. Dima 
(Alecu Russo), Teodor Vârgolici (D. Bolintineanu), 
D. Păcurariu (D. Bolintineanu, Ion Gaicaj, ivi<r- 
cea Anghelescu (Gr. Alexandrescu), Al. Zub 
(M. Kogălniceanu), Marin Bucur (C.A. Rosetti). 
Tratatul de Istoria literaturii române, vol. II, 
se ocupă și el pe larg de această perioadă pe 
care a studiat-o in profunzime Paul Cornea în 
Originile romantismului românesc și într-o lu
crare colectivă, concepută foarte modern, Struc
turi tematice și retorico-stilistice in romantis
mul românesc. Sigur că unele dintre studiile a- 
mintite sînt depășite ca Informație și, uneori, ca 
interpretare, insă meritul lor este incontestabil 
în abordarea diferențiată a scriitorilor pașop
tiști, etichetați prea adesea cu formule simpli
ficatoare, minimalizante. In acea spiritualitate 
patriotică și revoluționară au apărut mari crea
tori ce cuprind domenii vaste, ca Heliade și, în
tr-un fel, ca Alecsandri. prozatori de valoare 
universală ca C. Negruzzi, istorici și oameni 
politici, veritabili profeți ai națiunii, ca N. Băl
cescu și M. Kogălniceanu. Exegeza noastră cri
tică iși face un merit important din a se fi o- 
cupat de ei și dc a fi realizat uneori lucrări ce 
au devenit de referință. Dar și aici, ca și in ca
zul edițiilor, istoricii literari, dacă nu cumva și 
scriitorii, mai au înainte un larg teren de acți
une. Oricit s-a publicat in ultimii 15—20 de ani, 
nu avem încă o mare monografie Heliade Ră- 
dulescu și nici o mare monografie V. Alecsan
dri. Și unul și celălalt au ctitorit literatura ro
mână modernă pe toate planurile, au fost des
chizători de drumuri, in presă, în învățămînt, 
în publicistică (Heliade mai ales), participant ac
tivi la evenimentele de seamă ale secolului (mai 
ales Alecsandri). Marile monografii intirzie pen
tru că intirzie edițiile critice și colecțiile de do
cumente (principalele instrumente de lucru), pen
tru că ne mai stăpinește sfiala marilor subiecte 
și, poate, uneori, inerția.



demna călătorie prin timp împlinire peste ani
■ FOSTUL „3 354...“

n costum bleumarin și cămașă in 
dungi, cu început de chelie, umblam 
curat ce mai... Da, da, purtam și 
șapcă sau nu... Ah, nu, nu pot să 
țin minte cum naiba eram. Mi se 

spunea «tov Rădan». Lasă dragă, ii zic soției, ai 
să vezi tu, ai să mă auzi... am vorbit la miting... 
vezi să nu te împuște careva, Isache... Era și ea 
comunistă din ’45, asesoare populară, judecase 
criminali de război. La mitingul din sala de 
mese, am făcut bilanțul capturilor. îmi fîlfîia mi- 
neca, prea largă, cînd gesticulam. Ați văzut, to
varăși. luxul bandiților ? Ați văzut plaimuturile ? 
La Radio se cînta o melodie veselă. Crainicul se 
pregătea să anunțe vestea. Sirena uzinei răsuna. 
Muncitorii erau murdari, obosiți, nerași. Unii nici 
nu știau ce urma să se comunice. Au sărit in sus, 
unii si-au pierdut sepcile. Mi s-a pus un nod in 
gît si am tăcut o vreme. De ce. Isache. neaten- 
tule. ți-ai pătat cămașa ? Iar ai fost la strun
guri. bravo ție... Avea dreptate ; era singura 
mea cămașă fără petece...

Prea multe nu-mi puteam închipui din ce va 
fi. Nu vor mai fi lipsuri de la lucru, vom avea 
utilaje mai bune, vor dispărea carcerele, nume
rele de ordine. Pentru patron, eu eram doar 
atît : «3 354...»“
■ TANCUL MAREȘALULUI

..Mă frate-meu. ne bat ăștia de ne zvintă... 
Eram cu Ionescu Vasile la vîndut «Șcinteia», m 
cartier. în noaptea de 10 spre 11 iunie am ple
cat la posturi, pe la ora două. în echipe. Vin- 
dusem ziarele si acum urma să-i însoțim pe 
muncitori într-o treabă fără nume. Ca activist 
politic nu-mi permiteam să-ntreb. Călătorisem 
cu hanomagul. o platformă deschisă, din fier, 
pe care iama te făceai iască. Cu salariul pe o 
săptămînă îi cumpărasem soției un ou si o turtă 
de pîine cu mălai de la speculanți. Mălai de 
mătură, mama lor... Am fumat două pachete de 
Naționale, de ciudă.

ÎN CINSTEA ZILEI DE 1 MAI, C.A.M. PUNE 
ÎN VÎNZARE ȚIGĂRI CARPAȚI. MARAȘEȘTI 
ȘI NAȚIONALE DE CALITATE SUPERIOARA.

în Pantelimon, unde locuiam cu soția, aveam 
o odaie fără sobă. Un pat de scinduri. o saltea 
de paie, un primus care ne putea asfixia. în 
ziua de 11 iunie, am vorbit să stea la coadă la 
Economat, să gătim ceva carne, că vom sărbă
tori ceva. Ce ? Ceva... Las’ pe mine, că nu de
geaba am fost la școala de agitatori. După 
masă, după Comunicat, zărim un munte de oțel 
intr-un birou al lui Malaxa. Ce e ăsta. mă. fra
te-meu ? Tai tu ? Ai curajul ? Tai. Am. Am 
tăiat 3 ore cu aparatul de sudură. Cind colo, 
peste ce dau : peste documentația tancului ma
reșalului-.".
■ TRIMITE-MI UN FIER DE PLUG.-

..M-am trezit la ora 5. plin de năcaz, ca in 
toate diminețile. Că n-a putut tata să ne facă o

Amelia Gheorghe : „Șantier naval"

condiție deloc. Unsprezece frați... Locul vostru, 
tică. să fie pe lingă industrii. Amin. Eu întot
deauna — zicea -r am dat 2 bănicioare de griu 
pe 1 m de pînză. Griul se face o dată pe an, 
cămașa se rupe de două ori. Și zicea tata : toată 
viata nu mi s-a vindecat buba din umăr. Oame
nii din Voineasa de Olt aveau toti bube in 
umăr, de la împinsul căruței cînd voiau să iasă 
din sat, din vale. Față de situația de la părinți, 
eu am venit la Craiova, la fabrică. Trimite-mi, 
bă. tată. bă. un fier de Plug si o foarfecă de vie... 
M-am trezit la 5 — cum spuneam — si am făcut 
mortarul. Eram în lucru la o cămăruță. Rămi- 
nea soția să zidească. După veselia de la fabrică. 
Auzind la radio comunicatul si după ce am stri
gat «ura», cum se proceda pe atunci, m-am 
întors acasă să-mi reiau opera. Am cumpărat o 
sticlă de vin «Rezervat» cum nu mai băusem 
în viata mea.

ADMINISTRAȚIA FERMELOR DE STAT. 
PRELUÎND PIVNIȚELE «RHEIN AND CIE 
AZUGA». CONTINUA SĂ SERVEASCĂ CLI
ENTELA CU VINURI CABINET. PINOT, RE
ZERVAT ETC.

Ioane. îmi zice nevasta seara la masă, caută- 
mi un servici. ceva mai ușor, că zici că de azi 
înainte căzură patronii. Arată ce poți, ori nu 
vrei să ai o nevastă în rindurile clasei munci
toare... Cum vechii patroni fuseseră înlocuiti cu 
cadre bine pregătite si cu multă dorință, m-am 
adresat unui sef de la un atelier de covoare, cu 
care fusesem coleg de grajd pe cînd ne odih
neam. argati în gară la Moțătei. sub adăpostul 
logofătului Făncică. Așa a devenit și nevasta 
mea muncitoare1*.

ȚESĂTORIILE REUNITE EUFROSINA PO
PESCU CAUTĂ ȚESĂTORI DE PLUȘ.
■ O PÎINE LA 18 UCENICI

„Ca niciodată, trezirea a fost dată la ora 4 în 
ziua de 11 iunie. Controlul părului, controlul 
păduchilor. Ucenic, răcnea, unu de vreo 2 metri, 
du-te după pîine ! Nu mă duc... Mă băiete, 
picameru te mănincă. auzi ? Așa a și fost. în 
acea zi mi s-au spart bășicile în palmă. Tata îmi 
scria : Fănică. dacă nu te faci mecanic de loco
motivă, să nu care cumva, dracu, să mai dai pe- 
acasă. N-aveam putere să-nvăț, mi se rotea capul 
de foame. O piine la 18 ucenici... O sută de 
grame de marmeladă... Tata avînd permis c.f.r. 
a .venit să-mi aducă ceva de-ale gurii. M-a văzut 
galbin la fată, m-a pipăit pe frunte să-mi ia 
fierbințeala. Ce să-i spui eu lu’măta. Fănică ? 
Vorbește, mă. cu conducerea, cu muncitorii care 
au luat puterea... ai nevoie de un sanatoriu, de 
ceva...

CASTELUL DE LA VOILA. AL CONTELUI 
HAUSE DE BLOME. A FOST PUS LA DISPO
ZIȚIA MUNCITORILOR EVIDENȚIAȚI ÎN 
PRODUCȚIE.

Lasă. tată. zic. N-am nimic, ai să vezi. O să 
mă urc pe locomotivă si am să cer traseele de 
munte, din Valea Prahovei, să respir mai mult 
aerul munților. Uasă. nu-ți face griji. Tocmai 
azi, cind ar trebui...*'
P.S. : în ordinea de mai sus. mărturiile apar
țin următorilor : Isache Rădan. 63 ani. fost con
trolor de calitate la Malaxa. București : Gheor
ghe Răzleț, 60 ani, fost maistru timplar la

,30 de ani de la naționalizare
„Preluind din mina burgheziei fabricile și uzinele, 

să le gospodărească incomparabil mai bine și să le 
cu cinste pe umerii săi greul industrializării, a luptat cu 
tală pentru națiunea noastră să triumfe, stimulind prin

bogățiile naționale, clasa muncitoare s*a  dovedit în stare 
dezvolte neîncetat in interesul întregului popor. Ea a dus 
abnegație și a făcut sacrificii pentru ca această operă vi- 
exemplul său energiile și avintul întregului popor".

NICOLAE CEAUȘESCU

Malaxa. București ; Ion Oacă. 55 ani. fost 
bobinator la Inspecția atelierelor c.fir Malaxa 
Craiova ; Ștefan Belea. 50 am, fost ucenic la 
I.A. C.F.R. Malaxa. Crajova.
■ FILME DE ACTUALITATE

„Fumurile incruosirdn-se in ceruri numără 
anii" întreprinderii August" w culori pastel 
trec pe linii de manevră cind se fac probele teh
nologice la locomotivele Diesel pentru Costa 
Rica. Dintr-un panou de onoare mă privesc cu 
un zimbet ă la minut ..personalități ale uzinei" : 
un Avram, un Hristacbe. un Iscru. un Butuc |i 
ceilalți. Prin uriașele hale, un om dind binișor 
in virsta a doua, tine prt estona] la ochi un apa
rat de filmat. Pe o bandă de plastic infăsoH :ă 
pe un miner citesc ..eneclub Faur*.  Cum as 
putea cunoaște mal bine uzina, mă intreb. dacă 
nu cu ajutorul acestui om care, se vede, isi face 
meseria cind alături, in hală .xa o poruncă 
se-aude glasul otelului*  Aflu că e maistrul 
electrician. Gheorghe Hirdău. „Gicu bolnavul de 
film", responsabilul cineclubului. In cele peste 
30 de filme realizate de cineclubiști. mi se spune 
că încape o bună parte din viata uzinei. Ei 
și-au propus : „să dăm ascultare sufletului uzinei, 
să ne căznim a-1 înțelege".

1. — CULBUTORUL ECHIPEI GEANTA
Gheorghe Hîrdâu povestește : ..Am filmat nu 

de mult contribuția unei echipe la realizarea 
unui mare si complex utilai metalurgic pentru 
R.D.G. Este vorba de un culbuior si de echipa 
lui Geantă Ionel. Ăsta, șeful echipei, se arată 
în film, pe cind stă in tata proiectului, oare a 
spune : „Dati-mi lampa lui Alaom. vreau să 
văd lucruri neobișnuite*.  Intr-adevăr un lucru 
neobișnuit, prin complexitate înaltă tehnic.- 
tate. a ieșit acest culbmor In film se vede de
butul. se înfățișează efortul echipei, know bour
ul iui Costică Udroiu. complexitatea lucrărilor. 
Filmul demonstrează că munctorî: si tehnicienii 
de la „23 August" pot oriând să realizeze pro
duse competitive pe piața mondială. In înche
iere, toți stau in jurul utilajului, ca la un exa
men. cu cite o cheie ori altceva in mină, gata 
de orice intervenție in momentul testării".

La sugestia lui Gheorghe Hirdău. voi consulta 
unele statistici. Voi citi astfel că asigurarea cc<n- 
petivității produselor marca „Faur*  a devenit 
pentru realizatorii lor unica rațiune a tnunrit. 
sursa sigură a unui mare prestigiu. Astfel. 25 
de țări cumpără de aici diferite tipuri de mo
toare Diesel. 18 țări cumpără locomotive pentru 
cele mai diverse modalități de exploatare, pe o 
întindere cuprinsă intre Cercul polar și Ecuator 
sint instalate fabricile de ciment ale acestei gi
gantice întreprinderi. Fostul ..mecanic șef" al 
tării a devenit in numai 30 de ani principalul 
producător de utilate de transport, de «împre
soare si coloane de sinteză pentru combinatele 
chimice, de tractoare grele, de piese pentru in
dustria mobilei, de linii de ciment, urmi nd să 
producă în c uri nd masini-unelte de o Înaltă teh
nicitate. compresoare fără ungere, mari rezer
voare sferice pentru gazul sub presiune ridicată. 
r>oi tipuri de locomotive si motoare Diesel. De 
altfel. „Faurul" bucureștean este și una dintre 
putinele întreprinderi din tară, distinsă de 4 ori 
cu Ordinul Muncii clasa I. cu Steaua Republicii 
clasa I și Ordinul „23 August" clasa L

2. — IMPRESIA LUI TEODOR COLONELU
în filmoteca lui Gheorghe Hirdău se află un 

film numit „Note de călătorie". A fost filmat, 
spune Gh. H. cu ocazia deplasării echipei noas

tre „Service" în Bulgaria. Acolo urma să acor
dăm asistentă tehnică la exploatarea locomoti
velor Diesel exportate de întreprindere. „Din 
imagini — spune autorul — rezultă comportarea 
în exploatare a locomotivelor, probele de vite
ză. aparatajul de bord, sistemele electronice. Dar 
în primul rind rezultă impresiile gazdelor, satis
facția pentru calitatea si performantele locomo
tivelor. pentru trecerea cu bine a tuturor teste
lor prevăzute în proiect Unele imagini surprin- 
zînd pauza de masă in care lăcătușul Teodor 
Colonelu. reprezentantul tehnic, avea impresia 
că la Tîrgul de la Plovdiv locomotivele noastre 
vor primi neapărat o medalie. Și chiar așa a 
fost : una din locomotivele „Faur Diesel- a pri
mit Medalia de aur Dacă am putea revedea fil
mul. v-as arăta că fetele echipei „Service" nu 
erau deloc crispate, v-as arăta schimbul de pri
viri in timpul funcționării, trăirea unor satis
facții".

3. — SFlRȘITUL SE AMtNĂ.
Tot ..momente de satisfacție" a filmat echipa 

de cineaști amatori in timpul celor 7 luni cit a 
durat demolarea vechilor barăci si înălțarea pri
mului bloc in Pantelimon. destinat muncitorilor 
de la „23 August". Responsabilul cineclubului :și 
amintește : „N-am mai Prins pe peliculă hano
magul. in schimb am prins barăcile in care lo
cuiau muncitorii noștri. Un moment emotionar.t 
a fost cind chiar proprietarii au început demo
larea hardughiilor. Pe peliculă se vede cum 
izbeau cu tirnăcopul in cercevele, cum stivuiau 
cartonul asfaltat, cum retezau ulucile, «i nimă
nui nu se vede că i-ar C părut rău. Aveau tra- 

zere de inimă, căci peste puțin timp s-au întors 
tot ei in apartamentele nou in ăl ta te. Am insistat 
ir. special cu obiectivul asupra famiLei Mirică. 
prima care a primi: cheia de la bloc. Am filmat 
momentul in care omul isi prindea zăinOe ia 
primul ceas al ctmme'ai pe cind mai dormeau, 
aaot momentul cind isi desuruba pompa din 
curte, isi arunca paturile suprapuse si cite alte

Lrvw Stoicpv'O : „Întreprindere in A foc lulia*

vechituri. La selecție, am fost întreba: de ce 
filmul „Noul Panulimon- (in paranteză fie zis : 
prezentat cu succes si in R S. Cehoslovacă) nu 
are sfirsit. Păi. sfirsitul se amină, am spus, că 
nici Pantelimonul nu s-a terminat".

4. — SC1NTEI PE HARTA LUMII
Unul din cele mai frumoase filme color ale 

cineclubului a fost făcut in turnătorie. Gheorghe 
Hirdău si echipa au vrut să imortalizeze elabo
rarea unei sarie de către o echipă de oțel ari. 
.nu contează care : Zibter sau alta". In oțelâ- 
rie. spune maistrul electrician, ceea ce merită 
toată atentia sint frunțile oțelarilor. sudoarea 
frunților (..La turnătorii si laminoare / in zor
năitul si fluieratul si vuietul halelor ! Fumul iși 
schimbă chipul Și oamenii isi schimbă chipul"). 
Otelul, spune omul, se vede in film ca un aluat 
al zilei de miine. iar pătratul visiniu. furnalul, 
„improscă in preajmă cu flăcări". Se văd multi 
tineri lingă furnale, in echipa Zibter sau cum s-o 
fi numind. în toată întreprinderea sint sase mii, 
la care se adaugă aproape două mii anual, ab
solvenți ai Liceului de mecanică". Filmul e sim
bolic. eu văd in Emil Zibter si oe Ștefan Zibter. 
si oe Nicolae Petre și oe Niculescu Ștefan și 
Pe Gheorghe Corcan si pe alții". „Fumul oțelului 
se vede albastru si rece", din proba de otel sar 
scir.tei imense, vii. lungi ca niște spice, care se 
întind peste o hartă a Lumii, se întind ca liniile 
Taromului : iată, spune imaginea, pină unde 
ajung produsele uzinei...

Ion Longin Popescu

sau ce i-a arătat un fust ucenic fostului patron

domnu’ Friedrich, dar dumneata îți 
mai amintești cind ne-am văzut 
ultima oară ?

Bătrînul nu răspunde imediat. 
Pare copleșit de ginduri. încearcă 

parcă să-si adune amintirile, fără succes de altfel. 
Clatină din cap. Vasile Pop reia firul povestirii cu 
un ton monoton, cu o detașare care i-o dau cele 
trei decenii scurse intre timp, dar si cu o sigu
ranță a frazei care exclude lipsa celui mai mic 
amănunt „Veneam de la școală, tin minte că 
aveam cărțile sub braț și mă gindeam să mă 
duc să măninc la cantină, că după aia începea 
lucru] si curățenia prin ateliere, după ora trei. 
La nici 19 ani eram deja membru de partid, de
venisem de cum împlinisem 18. adică virsta obli
gatorie. că mai devreme nu se putea. De cum am 
intrat pe poartă insă, vine cineva la mine si-mi 
spune să merg la organizația de partid, că avem 
o ședință. Nu exista, bineînțeles, un sediu al or
ganizației P.C.R.. dar aveam unul al sindicatu
lui. acolo ne si întruneam. Practic tot comitetul 
sindicatului era format din membri de partid. 
Acolo, secretarul organizației a luat cuvintul și 
ne-a spus — iată, tovarăși, dinsul este noul di
rector ai fabricii, tovarășul Fried Ernest, mun
citor. Acesta s-a ridicat apoi in picioare. Tova
răși. zice, pe mine m-a trimis aici partidul ca să 
fiu director. Trebuie să păzim fabrica, să nu ducă 
patronul nimic afară, că de-acum e a noastră ! 
Ne-am împărțit, cei șapte-oot comuniști care 
eram de tată, toate sarcinile — pe la porți. la 
telefoane, să nu poată nimeni coc*  tr.ica in afară.

oină nu vine ordinul de a acScrA Mic mi s-a 
spus să stau intr-un birou de la contabilitate, 
unde era un telefon. Cum s-a făcut că tocmai 
acolo a venit patronul să dea -*.  te>for.. iar eu 
a trebrit să pun mai repede deci: el mina pe 
receptor, spunindu-i : nu aveți voie, domnu’ 
Fi ednch ! S-a uita: la mine, de ce ? — a în
trebat . o sâ vedeu imediat — i-am răspuns. 
S-a inters si a ieșit in curte. Am citit mai tirziu 
că prin alte părți naționalizarea s-a făcut noap
tea. La noi insă. Un minte, ordiaui a venit pe 
la ora prinzului. Atunci a venit președintele -in
dicatului si secretarul de partid, au dat bună ziua 
cuviincios si i-au spus patronului : In numele 
legii, fabrica se naționalizează ! Tovarășul Fried 
este noul ei director. Vă rugăm să predati toate 
cheile. A mers repede. Am aduna» apoi toti oa
menii de prin ateliere, erau vreo sută de mun
citori pe atunci la „Industria fierului", că așa 
se chema pe atunci întreprinderea, și-am făcut 
un fel de miting. Oamenii doreau să știe cit mai 
multe — cum o să fie fără patron, adică la stat?, 
si tot felul de alte întrebări.

Andrei Friedrich, bătrînul din fața noastră, 
este fostul patron al întreprinderii timișorene 
„Electromotor". A frecventat cercuri socialiste la 
Berlin, pe cind se pregătea să devină inginer 
mecanic Oa facultate l-a avut profesor, printre 
alții, și pe Einstein l). asa incit naționalizarea nu 
l-a surprins foarte mult. zice, o aștepta de De o 
zi pe alta, simțind că timpurile erau in schim
bare si vremea patronilor pe moarte. 11 recu
noaște in cele din urmă pe Vasile Pop. fostul 
ucenic al secției de turnătorie in 1948. in mo
mentul ultimei lor confruntări. Cunoaște desigur 
mai bine dedt oricine istoria fabricii timișore
ne. -Știu că in 1975 s-au sărbătorit 75 de ani 
de la înființare, dar cred că este prea puțin. Nu 
mai există date, din păcate majoritatea au dis
păru: odată cu marele bombardament al Timi
șoarei din ’44. dar eu știu că anul înființării este 
de fapt 18?6. atunci cind bunicul meu a pus 
oe picioare un mic atelier mai mult pentru 
unele lucrări de artă din fier, apoi si reparații 
de mașini agricole, cum erau cele de treierat, 
secerătorile mecanice si asa mai departe. înce- 
pind din anul 191*1.  la conducere au trecut tata 
si cu fratele său. întreprinderea s-a mărit, pur- 
tiDd acum numele de „Frații Friedrich". Făcea 
batoze, mașini de treierat cu aburi, asa-zisele 
..locomobile", pe care cred că tata le-a făcut 
orima oară la noi in tară, si tot felul de repa
rații. Prin 1916 am făcut un mare pas înainte, 
deschizind o turnătorie proprie. Eu am plecat la 
Berlin, la Politehnică, și m-am întors inginer 
mecanic. Nu-mi mai plăcea ce făceau tata și 
unchiul, as fi vrut să pornim ceva mai serios. 
Atunci am făcut un raid in tară, să văd mai intii 
necesitățile. Și-am văzut la București un regis
tru. care arăta cum se introduceau in tară 400— 
500 de piese pentru valturile de morărit. aduse 
din Elveția, la preturi exorbitante. Dar noi. de 
ce n-am face ? — mi-am zis. că tot oameni sint 
aceia care le fac in altă parte ! Țin minte că 
tata mi-a spus — ce crezi, mă. mucosule. o să 
mănînci tu lumea ?! Eu o țineam insă una și 
bună. Am avut, e drept, o mulțime de eșecuri
— nu știu cum se făcea că mereu se crăpa 
valtul la turnare. întreprinderea pierdea o gră
madă de bani, si tata a ajuns la un moment dat 
să ne interzică să mai încercăm. Cum nici eu nu 
mă lăsam, iată că-mi spune intr-o zi : „Mă. 
Andrei, poate c-ar fi mai bine să pleci de-a- 
casă !“ „Bine tată, i-am zis. dacă tu crezi c-așa 
e bine, asa o să fac..." Tot atunci m-am nimerit 
să ajung la o fabrică mai mare din Budapesta, 
si uitindu-mă eu pe geam la turnătorie, mai 
mult într-o doară, neatent la ce făceau ăia acolo, 
văd că se toarnă ceva : pină să intrăm înăuntru
— turnarea era gata ! Atunci m-am uimit deja. 

Și-am fost pe loc atent — să fi durat vreo opt 
secunde toată turnarea. Asta e. îmi zic. Și cum 
m-am intors la Timișoara, am hotărît să facem 
ultimul experiment. Tata lipsea două zile din 
oraș si i-am spus maistrului — uite ce-i. găsește 
tu un băiat cu mina sigură, să toarne cit poate 
de repede otelul din oală direct în forme, nu 
asa cum îl țineam noi. de se-ntărea. că aici tre
buie să fie greșeala, iar eu îmi fac bagajul ; 
dacă nu merge nici acum, am plecat ! A mers. 
Moșul a venit, cum se face, chiar atunci — ne-a 
văzut si a făcut scandal. No. stai puțin, tată, 
i-am spus, stai să vezi. Valturile erau perfecte. 
Si uite asa. de atunci am început să facem ma
șini de morărit. tot mai bune de altfel. Și tata 
s-a tras mai de-o parte, intr-un atelier mai mic, 
numai pentru reparații Am rămas să conduc eu, 
dar toată lumea tot „Frații Friedrich" numea 
fabrica. După bombardamentul din ’44. care 
ne-a făcut praf, am intrat în combinație cu trei 
acționari foarte bogati. numele lor nu mai con
tează acum, si-am inceput să reconstruim, iar 
întreprinderea a devenit „Industria fierului". 
Prin 1947 a venit o decizie de a nu se mai con
strui mori in tară. Trebuia să schimbăm iar pro
ducția. sau să tragem obloanele. Si atunci eu 
am fugit iar prin tară, m-am interesat prin 
toate părțile si la Ploiești am găsit un coleg 
care acum lucra undeva în petrol, și-mi zice 
ăsta : „Andrei, dacă poți tu să faci motoare de 
40 de wați, te pup !*.  Și zic. „hai să încercăm, de 
ce nu ?!“ Experiență in motoare electrice nu 
aveam, dar aveam strungari calificați, și turnă
tori. si lăcătuși — oameni de toată nădejdea. 
Asa am inceput să facem motoare electrice, spe
cialitatea ..Electromotorului" de astăzi !».

...Din primele zile ale naționalizării în fabrica 
timișoreană s-a simtit un suflu nou. Cu comu
niștii in frunte, intre care si Vasile Pop. actua
lul secretar de partid al întreprinderii, munci
torii timișoreni au făcut mii de ore de muncă vo
luntară. ridicind chiar o hală întreagă în numai 
100 de zile. „Hala celor 100 de zile" a început 
să se construiască La 1 Mai 1949 si a fost gata la 
23 August. 2 500 de metri pătrați. cea mai mare 
hală a irtreprinderii pe atunci .astăzi cea mai 
mică ! Vasile Pop. secretarul U.T.C. pe între
prindere pe vremea aceea, si-a scris numele în 
cartea de aur a fabricii, alături de alte nume, 
comuniști sau utecisti deopotrivă, precum Nico
lae Moț. loan Vacsi. Elena Dellinger. Adalbert 
Fenyvesi. Ioan Dicu. Nicolae Fusian. Ilie Bălan, 
Gheorghe Semenea si incă multi alții. Nu se fă
ceau totuși la început decit 30 de motoare pe 
lună. „Europa liberă" susținea pe atunci că 
România n-are ce căuta în producția de motoa
re electrice cu numai un motor pe zi. că desti
nul ei trebuie să rămină legat de agricultură. 
Astăzi se fac mai bine de 40 000 de motoare pe 
lună la „Electromotor", din care o mare parte 
se exportă pretutindeni in lume, inclusiv in țara 
care subvenționează numitul post de radio...

Vasile Pop lucrează de mai bine de trei de
cenii la „Electromotor". După 11 iunie â mai 
participat la citeva naționalizări, in agricultu
ră mai ales, unde lucrurile nu erau deloc mai 
ușoare. S-a intors apoi în fabrică, s-a speciali
zat in turnarea metalelor neferoase, a devenit 
cu timpul un maistru foarte priceput. Pină în 
1963 a fost președinte al sindicatului din între
prindere. apoi secretar al Comitetului de partid, 
de mai multe ori reales, ceea ce este si azi. de 
cițiva ani. Așa s-a făcut ca. luindu-se după 
mintea reporterului. Vasile Pop să-l invite 
intr-o bună zi oe Andrei Friedrich din nou la 
fabrică, unde nu mai fusese de peste 25 de ani.

Horio Poțtinâ : „In curtea fabricii*

Cu vizibilă mîndrie. Vasile Pop l-a dus peste 
tot. parcă incercind să-i arate „patronului" — 
să răminem la acest cuvînt. deși el nu respectă 
intrutotul personalitatea lui Andrei Friedrich — 
că fabrica sa a încăput pe mîini dintre cele mai 
bune, că atît el. Vasile Pop. cit și ceilalți pa
troni de astăzi, tot colectivul întreprinderii, au 
cu ce să se mîndrească în fata trecutului. A fost 
exact ceea ce îmi închipuiam că o să fie : ui
mire. admirație, chiar stupoare uneori. Lipsă de 
cuvinte, imposibilitate de comparații, poate și 
invidie ! Vasile Pop l-a luat de braț pe fostul 
său patron, pentru a-si putea vorbi. în ciuda 
zgomotului, ca doi cunoseuti care nu s-au mai 
văzut de mult si au atîtea să-si spună. Andrei 
Friedrich a avut o mulțime de cuvinte, pe care 
le considera însă sărace : incomensurabil, admi
rabil. de neînchipuit ! „Este adevărat, spunea, 
de crescut am văzut eu si de afară că tot creste, 
si creste — dar ch'ar asa nu mi-am putut închi
pui". Simt că se bucură în sufletul lui. si-1 în
treb dacă a sperat vreodată ca fabrica lui să 
ajungă la asemenea dimensiuni, la o asemenea 
producție, la un asemenea renume mondial. 
„Niciodată, imi răspunde De altfel, vreau să vă 
mărturisesc sincer că îmi dau bine seama că 
numai astfel, preluind poporul conducerea, statul 
socialist, s-a putut dezvolta si perfecționa in 
asemenea măsură întreprinderea noastră (spune 
a „noastră" '— si nu-1 contrazice nimeni, nici 
Pop. nici eu). Mă bucură, pe cuvintul meu. că o 
văd asa de prosperă, si poate nu trebuie să-mi 
fie nici mie rușine, că poate un atom din ea 
este si contribuția mea. Oricum, vă mulțumesc 
mult pentru marea bucurie pe care mi-ati fă- 
cut-o astăzi

Dumitru Graur

EFTIM!E MODÂLCĂ

Tradiția 
continuității

caracter profund 
de adevăr și emo- 
la dimensiunile zi-

încerca să definești poziția artistului 
față de istorie și contemporaneitate, 
pentru mine nu înseamnă altceva de- 
cît determinarea orizontului metodo
logic și de concepție al acestuia în ra

port cu propria-i creație.
Conținutul este firește „esențial" dar căută

rile pentru forma cea mai potrivită acestui con
ținut înseamnă în primul rind „exigență" și to
tală accesibilitate pentru public — iată ce coor
donate consider că trebuie să-1 preocupe pe ar
tist și căror elemente primordiale trebuie să le 
dea propriu-i răspuns.

A te preocupa permanent de îmbogățirea sti
lurilor și manierelor în artă raportate la bogata 
noastră tradiție vor da un 
uman artei : va fi pătrunsă 
ție, va fi raportată continuu 
lelor noastre.

Adevărata tradiție este cu 
continuității, a evoluției. O tradiție 
toare", statică ar fi un non sens. Tradiția pre
supune succedarea unor valori și înlănțuirea lor 
organică intr-o singură direcție — aceea a pro
gresului.

„Meseria" pe care mi-am ales-o nu este ac
cesibilă. Oricum, tocmai de aceea trebuie să o 
ridicăm la semnificația superioară a cuvintului, 
la care firește se ajunge treptat. împletind zi 
de zi rezultatele, potrivindu-le dorinței tale de 

siguranță aceea a 
„conserva-

Wf
a găsi forma cea mai expresivă. Sinceritatea, 
spontaneitatea, originalitatea, aceste elemente 
specifice procesului de creație sint emoționante 
cind apar ca părți ale unui întreg organic. 
Structurat pe linia gindirii și sensibilității pro
prii. Forța de transmitere a propriei tale viziuni 
inscriindu-se în albia adincă a spiritului po
porului pe care îl reprezinți.

S-a spus nu o dată că preocupările mele ar
tistice, firește de factură figurativă, au o trăsă
tură comună legată de viața și preocupările 
„padurenilor", că ori de cîte ori am evadat în- 
tr-un alt cîmp de preocupări „Lumea Pădureni- 
lor“ m-a urmat, m-a copleșit și m-am intors 
umil la ea, redescoperind de fiecare dată sem
nificația și măreția neamului dacic, de la Sar- 
misegetuza și firește că nu am putut să fug de 
mine însumi.

Și pentru că arta este în primul rind filozo
fie, cu alte cuvinte, un mijloc al omului de o- 
rientare spirituală, iar frumusețea un reflex al a- 
devărului descoperit, artistul este obligat să ex
prime adevărul care condiționează viața con
temporană, aceasta de fapt fiind funcția artei 
noastre realiste.

Noi preluăm de la înaintași numai experien
ța artistică intr-un anumit sens, dar acesteia ii 
adăugăm elemente noi, căreia îi imprimăm o 
funcție superioară de transcriere a realității, în 
raport cu capacitatea emoțională și energia spi
rituală a consumatorului.

Mesaj si opțiune in arta plastică
Mișcarea plastică românească încununată de 

atitea succese, bogată și dinamică în tot ceea 
ce a realizat este expresia cuprinzătoare a mo
dului in care artiștii răspund sau caută să răs
pundă marilor interogații ale contemporaneită
ții.

Poate că niciodată mai mult ca acum, în fața 
cuceririlor tehnico-științitice, in fața casei de 
beton, sticlă și oțel a civilizației moderne, a uzi
nelor automate și a creerului electronic, sensi
bilitatea umană nu a resimțit atît de acut ne
cesitatea prezenței fenomenului artistic.

De aceea încet și fără grabă, dar sigur, tre
buie să relevăm un adevăr nou, esențial și di
ferit în raport cu concepția noastră despre lu
mea preexistentă, de azi și de miine.

Conferința națională a artiștilor va fi cu si
guranță bilanțul nostru, în contextul societății 
socialiste a cărei artă optimistă și robustă re
prezintă timpul nostru. în care vibrează aspi
rațiile noastre proprii spre viitor, spre situarea 
artei românești intr-un context universal viabil.

Dezvoltarea armonioasă a artelor pe tot cu
prinsul țării se înscrie dinamic și convingător 
în procesul de educare spirituală a maselor la 
care noi înșine ne-am angajat, punînd la dis
poziția lor tot ceea ce am creeat mai de valoa
re, întreaga noastră operă izvorîtă din bogatul 
tezaur românesc de ieri și de azi, inepuizabila 
sursă de imagini și idei ce constituie marea 
frescă a zilelor noastre.

HORIA FLĂMANDU

Un crez generos
parținînd domeniului sensibilității^ arta 
nu poate fi niciodată indiferentă, neu
tră sau lipsită de sens ; ea are întot
deauna o dimensiune axiologică. Afir
mația este de o evidență imediată și 

totuși, adîncimea ei ascunde un nebănuit pe
ricol. Căci, deși valoarea este recunoscută, scă
rile și criteriile de apreciere sint departe de a 
fi unanim acceptate. Istoria abundă de receptări 
diferite ale uneia sau aceleiași opere, iar pan
teonul artei și-a schimbat mereu zeii. Arta mo
dernă, mobilă și imprevizibilă uneori chiar de
concertantă. sporește și ea nesiguranța aprecie
rilor, totul conducind spre capcana scepticismu
lui (axiologic). Dacă pentru spectatori (și expo
nent» săi cei mai avizați, criticii și esteticienii) 
dificultatea poate fi mai ușor trecută (sprijiniți 
si de criterii de valoare extraestetice — politice, 
etice, filozofice, științifice — si de o întreagă pa
noplie de tehnici de decodare si interpretare) și 
chiar greșită, o judecată poate fi refăcută (cum
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adesea e cazul), pentru artist situația este inevi
tabil tensionată. Fiindcă, pe de o parte, opțiunea 
(estetică) odată făcută, revenirea asupra ei implică 
riscul unei incoerențe dezolante, iar pe de altă 
parte, artistul trebuie să asculte deopotrivă 
glasul vremii și cel al propriilor emoții și senti
mente. Aici se află miezul problemei, în modul 
în care opțiunea estetică și trăirea interioară 
fuzionează cu conținutul de idei pentru a pro
duce acea apariție unică : opera de artă. Și des
pre aceasta vom vorbi la apropiata Conferință 
a artiștilor plastici. Și pentru ca din rindurile 
de mai sus, inevitabil simplificatoare, lucrurile 
să nu pară peste măsură dramatizate, imi fac 
o datorie din a aminti că ne luminează un crez 
generos, sintetizat în îndemnul secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
„Sufletul omului nou conștiința Iui, deschide 
artistului un orizont nelimitat de investigație. 
Cercetarea și redarea acestui univers palpitant 
— iată ce cerem noi oamenilor de artă și 
cultură".



/-----------------------------------
ă bucur să scriu des- 
pre Leonid Dimov, 
chiar cu o foarte 
mare întîrziere, și 
iată de ce : îmi place 

în chip deosebit acest poet 
singular ale cărui mustăți ga
lice și plete tăiate scurt, po
pește, îl fac să poarte pe umeri, 
leit, capul lui Alfred Jarry. 
M-a cucerit de prin 1950, cînd 
încă nu debutase și venise la 
mine cu niște versuri ca să 
le public în „Contemporanul**,  
unde lucram. A trebuit să-i ex
plic că, deși regret amar, nici 
o șansă de apariție a lor, atunci, 
nu exista. Am fost apoi în
cântat, mai tîrziu, de revenirea 
și debutul său răsunător în 
„Viata Românească**.  Pentru 
mine, Leonid Dimov face parte 
din categoria poeților pe care-i 
citesc, nu pentru că sînt con
siderați „mari**,  ci fiindcă-mi 
plac pur și simplu. Volumele 
lui le-am parcurs pe toate, filă 
cu filă, delectîndu-mă, nu pen
tru a le consacra o „cronică li- 
terară“. De aceea, m-a mus
trat lungă vreme conștiința că, 
datorită împrejurărilor, adesea 
stupide, am pierdut pînă acum 
prilejul să mărturisesc public 
cit îl prețuiesc.

Nu e totuși ușor — constat 
surprins — să definești poezia 
lui Leonid Dimov, chiar atunci 
cînd te-a vrăjit și-ti este fa
miliară. O senzație similară au 
avut-o — se pare — și colegii 
mei. aproape toti încep prin a 
sublinia dificultatea definirii 
artei poetului, în ciuda extre
mei ei originalități.

Un ermetic descins din Ion 
Barbu, balcanizant ca Gh. Ma- 
gheru, dar la o treaptă a fiin
ței mult superioară, arghezian 
și bacovian pe alocuri, „oniric**  
și acumulator de realități fas
cinante prin teribila lor con
cretețe, barochist, grav și bur
lesc deopotrivă, manierist prin 
gratuitatea invenției imagistice 
și virtuozitatea asamblării cu
vintelor rare în versuri perfec
te, toate acestea sint, negreșit, 
adevărate. Dair, dincolo de ele, 
farmecul secret al artei lui Di
mov scapă. Ca un silf, deși ni 
se înfățișează dimpotrivă în 
posturi mai curînd grotești și 
neajutorate, Dimov lunecă prin
tre definiții.

Au dreptate cei care con
testă o evoluție a poetului ; el 
a apărut, format de la început 
ca Minerva înarmată din capul 
lui Jupiter (a fost o ivire în- 
tîrziată de împrejurări vitrege, 
autorul apartinînd „generației 
pierdute", Tonegaru, Geo Du
mitrescu, Ion Caraion, Radu 
Stanca, Șt. Augustin Doinaș, 
a avut prea mult timp să facă 
exerciții). Totuși, Al. Piru nu 
greșește cînd observă o limpe
zire treptată, care face versu
rile să-și părăsească bolborosi- 
rea dodonică inițială, să capete 
o deplină cursivitate, fără a 
pierde insă aerul enigmatic.

Ultimul volum. Dialectica 
vîrstelor, confirmă observația ; 
cele mai multe piese sînt na
rații, nu așa de lungi ca ver
surile din primele volume, dar 
nici foarte scurte, nesucite a- 
proape deloc, expuse calm, răb
dător, cu atenție mare la deta
liul descriptiv exact, părînd a 
păși tot timpul pe terenul vie
ții cotidiene, nu o dată vag 
paupere, ca să ajungă in
variabil, fără artificii, direct, 
în fantastic. O plecare la baia 
comunală devine o aventură 
plină de primejdii și cuprinde 
episoade cînd comice, cînd 
atroce, ba capătă chiar impli
cații metafizice, pentru că ad
duce prezenta, fie și bănuită 
doar a Atoatelui (Baia sau 
o eternitate iterativă). Numă-
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rul unui acrobat ia o turnură 
încă o dată miraculoasă. Insul, 
tot prinzînd bile și cuburi co
lorate, în aer, iese prin pînza 
circului și se trezește plutind la 
înălțimi amețitoare ; apoi intră 
în acțiune „numărul memo
rat încă din școală reprezentînd 
accelerația gravitațională**  și-1 
prăvălește către pămînt. (Me
moria acrobatului). Tipică e mai 
cu seamă O dimineață în curte, 
lungă și sfătoasă povestire 
care preface niște îndeletniciri 
higienico-fiziologice într-un 
straniu ceremonial macabro- 
fetid. Istorisirile relatate altă
dată au „domestic iz“, după în
săși precizarea autorului. Ex
plorarea banalului, odată cu 
simplificarea aceasta, în * stare 
să păstreze misterul întâmplă
rilor narate ba să-l și ampli
fice, așa cum a pornit să o 
exercite din volumul Carte de 
vise, Leonid Dimov ne-o ex
plică pe jumătate gemînd, pe 
jumătate foarte serios : „M-am 
hotărît / Să scormonesc și-n 
ce-i urît / Si vă rog să mă cre
deți — nu-i o poză,*  / N-o fac 
nici în poezie, nici în proză, / 
Ci într-un soi de descriere / 
La mijloc între desen și scrie
re, / Cu fel de fel de intruzii, 
că / Mă gîndesc să pară o mu
zică / Plină de anotimpuri și de 
sfîșiere..." (Romanț).

încerc să mă apropiu, nu 
știu cu cît succes, de secretul 
formulei poetice a lui Dimov : 
cred că puterea ei fascinatorie 
rezultă din fantezia prodigioa
să, aplicată pe o materie in
grată, rezistentă prin insigni
fiantă și natură derizorie la 
miracol. De aici vine și ecoul 
cîteodată bacovian al unor ver
suri. Laboratorul minunilor lui 
Dimov e situat undeva. într-o 
periferie cu case vechi, insalu
bre, aflate permanent sub a- 
menintarea demolării apropiate. 
La coltul cîte unei case „se 
zbate o bucată de burlan / 
desprinsă de demult, pe jumă
tate". Pe străzi „mărginașe", cu 
„lucarne" și „cuferașe" zac„du- 
ghene rănite" și se aude dis
părutul „spoitingiri**.  sau sună 
lovite în trecere de noctambuli, 
„bidoane cu lapte". Arpentori 
se pierd în labirintul unor curți 
nesfrrșPe și își instalează mire
le printre cojile mîncate seara 
de nenumăratii locatari. Veci
nii se interpelează de la feres
tre : „Madam Cîl-ni-cea-nu! 
Ai auzit că moare Neică Ma

rin ?**.  Pe o cumătră o doa
re capul, din pricina între
buințării și acum a fierului de 
călcat cu mangal ; o fată umblă 
într-o pijama bărbătească și 
tîrlici cazoni, de postav kaki.

Materia însăși, cu care lucrea
ză iluzionistul, e comună, iefti
nă, la indemina oricui : niște 
ardei aninați în plafon, cîteva 
ulcele pe prichici, harbuji cu 
purici albi, sculuri de lină nea
gră, verde, albastră, violetă, 
jucării din mucava, o zdrăngă
nea, gavanoase. tramvaie, indi- 
gouri, aniline, șoricei morti.

De ce modestia acestei materii 
se pretează la efecte poetice 
speciale ? Pentru că e miraculos 
să scoți, tocmai din sărăcia ei, 
un univers de necontenite sur
prize. Marea lucrare alchimică 
nu constă în a transmuta meta
le nobile ci. dimpotrivă, a pre
face plumbul în aur.

Dimov realizează o lume mi
rifică, folosind rumegușuri. fiare 
ruginite, lemne putrede, hîrtii și 
cocă. Printre ardei stacojii și 
ulcele prăfuite, calul alb. ciudat 
Pegas bolnav, urcă pe o scară 
și străpunge ca o licornă din 
basme pe veterinarul în costum 
sumar și înarmat cu clistire. 
Vasele de noapte se transformă 
în urne care au cele mai curioa
se și neprevăzute forme. Unul 
de culoarea „piersicii coapte", 
iar capacul său „tronconic" se 
prezintă învelit în catifea. Al
tul, „japonez", de sticlă, ne apa
re ..îmbrăcat în mătase frez, cu 
dragoni violeți pictați pe el". 
Doamna Cîlniceanu folosește un 
lighean pîntecos de culoare gri. 
Din sculuri de lină, consoarta 
poetului croșetează o bonetică 
pentru maimuța fostului vecin, 
sosit în vizită. Acesta are ..plete 
de zăpadă" și mai posedă „un 
uistiti, cîntînd la clavecin".

Cum are loc trecerea din ba
nalul sordid în miraculos ne 
arată următoarele versuri : „Nu
mărul meu venea după o dresu
ră de pachiderme / Intram 
— contorsionindu-mă ca un 
vierme — / In arena cu două 
grămezi : / De bile galbene
și cuburi verzi / Aveam un cos
tum negru, aveam și coadă ' Ba 
chiar o pafta aurie pe noadă * 
Ca să semăn cit mai bine c-un 
baset / Deși sufletul meu era 
suflet de poet" (Memoria acro
batului). Joc ? Da și nu... Fiind
că spiritul lucid intervine me
reu, dar o boare de mister și o

deschidere către minunea auten
tică îl însoțesc, așijderi, necon
tenit : „E totul cenușiu și dat / 
încă din zori, cu petrosin / 
Scoală ! Pe poartă a intrat / In 
sus. călare pe asin" sau „E un 
gind ce bate, bate, bate / La uși 
deschise, lustruite toate / E un 
gînd abia ce se-nfiripă / Precum 
o fîlfîire de aripă"...

Nu s-a vorbit, cred, destul de 
rolul extraordinar al rimei la 
Dimov. încercați să o suprimați 
și magia se spulberă instanta
neu.

Ce funcție indispensabilă în
deplinește oare rima în această 
poezie ?

întiia. mai ușor observabilă, 
e de trambulină pentru săritu
rile spectaculoase ale imagina
ției. Dimov are rime acrobatice 
ca fanteziștii francezi, Toulet, 
Pellerin, Carco, Verene și Dere- 
ne. De altfel, a și tradus din ei 
excelent. Iată cîteva exemple 
de rime acrobatice : „Pentru 
parastasul celui care nu mai e / 
Si a fost conductor C.F.R. / So
țul ei adică : / Fănică" ; „Iute / 
o bilă, un cub. numai unu / 
9, 81. 9. 81, 9. 81, 9, 81, 9. 81“ ; 
„Cu fel de fel de intruzii. că / 
Mă gîndesc să pară o muzică".

De trambulină, imaginației, 
rima slujește și în alt sens. 
Adesea senzația este că urmă- 
rind-o, vînînd-o ca pe tigrii, 
cum spunea Derene, poetul 
ajunge la asociațiile sale cele 
mai insolite. Rima lucrează ast
fel exact ca bilele și cuburile 
din versurile intitulate Memoria 
acrobatului (Pot fi. la rigoare, 
luate ca o „ars poetica"). Ori
cum. îl fac pe autor să sară 
după ele, tot mai sus. mai cute
zător, mai imprevizibil : ,.Și-a 
început adevărata viață : / Cu 
arici răsuflati, cu ochi de ghea
ță ' Printre paharele cu băuturi 
verzui / Tu de colo ! Agată-mă 
de-un cui"..... Cînd acele fete șu-
lugeace / Au început să mă dez
brace ‘ Iar una s-a lipit strîns de 
mine / Apoi m-a purtat prin in- 
digouri și aniline ? Pînă cînd a 
ajuns cu mine jos / Și mi-a șoptit 
mîngîios : / Vezi clădirea cea 
mare ? Nu aia ! ' O văd / — Ei 
bine, acolo e Baia".

Dar cea mai fericită mi se 
pare funcția rimei de a împru
muta narațiunilor fantastice o 
abia auzită muzică egală, uni
formă. metronomică, ușor ador
mitoare. Astfel numai, prozais
mul cultivat cu deliberare se 
convertește într-o poezie bizară, 
unde gustul descripției amănun
țite în loc să obosească, farme
că. Altfel zis, ia naștere o 
cursivitate muzicalizantă discret, 
dar riguros, fără cusur și chia’’ 
în chip virtuoz. Prinse în chin
ga rimelor istorisirile descusute, 
ca și stăruințele autorului pe 
descripții detaliate, capătă o 
stranie fluiditate care transfigu
rează banalul. îi împrumută 
mișcarea plutitoare și neobsta- 
culată a visului.

Fără veste, în debitul acesta 
verbal, pe porțiuni de o logică 
strictă, dar evoluind global sub 
semnul absurdului, se insinuea
ză un fior liric scurt și profund. 
Oare nu comunică Dimov, ju- 
cindu-se și ceva din marile cris
pări ale ființei noastre lăuntri
ce, cînd scrie : „Căci, făcătorii 
de parodii / Dulci, altminteri, și 
cilibii / Credea-vor că voi a 
răspunde, ’ Pe cînd noi folosim 
alte unde / Mai albastre, mai 
domoale, / Cu sclipelci și roto- 
goale / Dansate dimineața : / 
Iată că s-a terminat și viața... t 
Ei bine, nu s-a terminat ! / 
Există un tremur scuturat ' Și 
dincolo de moarte..." (Calei
doscop).
Ov. S. Crohmălniceanu

CARTEA DE DEBUT

Reveriile tânărului
reporter

deși, la un moment 
dat, Alexandru Spinu 
afirmă despre cartea*)  
sa că e doar „o invi
tație literaturizată la 

călătorii posibile**,  — adică, așa 
cum se zice, un ghid turistic 
realizat cu mijloacele specifice 
reportajului literar —, totuși, 
în ce ne privește, nu ezităm a 
spune că, în realitate, ne aflăm 
în prezența unei scrieri de un 
caracter mult mai complex și, 
ca atare, susceptibilă unei re
ceptări critice mai adinei. Con
taminați de apetitul tânărului 
autor pentru definiții și diso
cieri — formulate, întotdeauna, 
pe un ton orgolios patetic și 
dezinvolt teoretizant —, ne în
găduim și noi o delimitare cir
cumscrisă condiției genului în 
cauză considerînd că volumul 
său, atît de poetic intitulat, 
Iubind printre Crișuri, se în
scrie în sfera a ceea ce, cu o 
expresie frecventă în cimpul 
criticii moderne, numim „lite
ratură de frontieră". Nu încape 
îndoială că însușirea cea mai 
de seamă a scrierilor ce reven
dică un atare statut constă în 
eclectismul lor fățiș, adesea, 
de-a dreptul provocator. Este 
vorba, prin urmare, de o atitu
dine ce sfidează programatic 
nu numai teoria genurilor și 
speciilor literare ci și ideea în
săși că scriitorului nu i-ar fi 
îngăduite cele mai imprevizibile 
și mai insolite imixtiuni în do
menii de activitate spirituală al 
căror statut creator presupune 
norme de factură prin excelen
tă diferită. Rezumînd, e de ob
servat, că exigența estetică li- 
minară, în cazul scrierilor de 
acest tip, rezidă în chiar co
erența structurală a... eclectis
mului lor. Intr-asta se releva 
marca talentului literar auten
tic. In ipostază de călător avi
zat, saturat de lecturi și de me
ditație în marginea acestora, 
autorul trebuie să facă, necon
diționat. dovada unei revelatoa
re ingenuități spirituale și in
telectuale în oricare din mo
mentele contactului său cu rea
litățile ce îi ies în cale. Din 
acest punct de vedere, lectura 
cărții lui Alexandru Spînu este 
realmente pasionantă. Tonalita
tea dominantă a periplului său 
reportericesc este asigurată de 
suflul exultant-patetic, trecut, 
cu măsură și fără trudă, prin 
filtrul reflecției cărturărești. Am 
spune deci că ochiul reporteri
cesc al lui Alexandru Spînu în
registrează realul făcînd alianță, 
în același timp, atît cu cenzura 
mintii cît și cu glasul inimii. 
Din această dibace conlucrare 
se iscă cele mai bune pagini 
ale cărții, nu puțin dintre ele 
efectiv strălucite. Insolita „joa
că" de-a livrescul, dintr-un pa
saj în care scriitorul (aflat in 
postură de critic de artă ad-hoc) 
descrie interiorul clădirii Muzeu

lui Țării Crișurilor, degajă un 
farmec aparte: „Capela cumeza 
altarului e din marmură roză, a- 
ceeași marmură care avea, peste 
cîteva zile, să mă scoată din 
minți la Vașcău, deasupra tro
nează pictura murală a lui 
Schopf. S-a „decretat" influen
ta școlii miincneneze și cea a 
lui Andrea del Pozzo, dar mie 
mi se pare mai apropiată de 
acel Tintoretto din „Relicvele 
Sf. Marcu", același dinamism, 
aceeași repartizare a luminii, 
același sentiment al perspecti
vei, racursiul și clarobscurul 
creează impresia de adîncime. 
Apropieri de Nicola Pisano, cel 
ce urma obiceiul medieval de 
a reuni mai multe scene într-o 
singură compoziție, învolbura
rea faldurilor îmi împinge re
tina spre Bernini ; mult aer, 
personajele se „mișcă" degaja
te, contrastele de lumină pro
duc tensiune și numai atît pen
tru că, personal, nu întrezăresc 
dramatism, este mai mult un 
spectacol bine regizat, învăluit 
în intimitate, este chiar un mij
loc de spectacol cu începutul și 
sfîrșitul sugerate abil, de aici și 
iluzia dinamismului. M-am în
șelat oare ? Oricum, cobor sca
ra asta imperială și parcă mă 
înconjură aidoma lumini evoca
toare, splendide rochii și splen
dide doamne, se-aude menuetul, 
se simt parfumuri rare...»- La 
rîndul ei, poza de inspirat și 
însingurat contemplator al Car- 
paților bihoreni, indică în Ale
xandru Spînu un reporter din 
aleasă stirpe a bogzienilor pen
tru care școala maestrului ado
rat nu constituie nicidecum o 
sursă de inhibiție epigonică, ci, 
dimpotrivă, o sigură rampă de 
lansare :

„Punct de referință în Car- 
pații bihoreni, loc întins pen
tru sfat de uriași, memorie fi
zică. Aici tăcerea devine stri
dentă, toate antenele trupului 
meu vlăguit au înțeles vremel
nicia nopții. Noaptea Padișului 
este o noapte integrală, nimic 
nu presupune răsăritul, presim
țirea zorilor ar părea o falsă 
iluzie a mintii înstrăinate de 
rosturile ei raționale, într-atît de 
smolită și compactă este șuba 
nopții prăbușite. Timpul dispa
re. Rămin distanțele de nestră
bătut, ideale dintre ochii tăi e- 
maciati și rarele astre muzica
le, sfidătoare și reci. Refrenul 
pascalian, spaima de tăcerea 
infinită a spațiilor încremenite, 
eternitatea devine măsură uni
că a stagnării. Am căutat cu 
auzul vreun țipăt de sălbăticiune, 
vreun clipocit de apă. ceva care 
să-nsemne cît de cît mișcare, 
dar nu am dat decit de-mpo- 
trivirea glacială a sferei de-n- 
tuneric. aici culoarea are mi
rosul combustibilului, este cu
loarea infernului desăvirșit, ori
ce pare posibil pe-ntinsul său 
imperiu. Complice la tăcere,

o lună vrăjitoare rînjește din 
ce în mai deschis, te simți păr
taș la înghețarea vieții, dar to
tul e vremelnic".

De s-ar lua cu totul în serios 
— de pildă, mai multă sobrie
tate ca ton și expresie n-ar 
strica ! — și de ar persevera, 
Alexandru Spînu ar putea de
veni, in scurt timp, un reporter 
de tip estet dintre cei mai origi
nali. 11 așteptăm cu încredere și 
cu vie curiozitate.

esusținute de un con- 
nvingător subtext re

flexiv, problematizant, 
reportajele lui Eugen 
Mihăescu**)  nu izbu

tesc întotdeauna să se sustragă 
festivismului de circumstanță. 
Numeroase sînt paginile din 
cartea sa în care jovialitatea 
idilică, bucolismul post-festum 
fac ravagii, chiar dacă, să zicem, 
cititorului i se sugerează că 
faptele prezentate sînt aidoma 
celor din viață : «Ați fost vreo
dată în sat cînd se face primă
vara ? Atunci se petrec lucruri 
cu totul deosebite cum ar fi
faptul că femeile încep să scrie 
bărbaților duși departe. „Gheor- 
ghe, vei ști din primul rînd că 
eu sînt tare bine sănătoasă și 
vitele-s bine, numai cu nutrețul 
o duc cam prost, vezi trimite 
și tu niște bani să scoatem vi
tele în primăvară și copiii sint 
răi de mi se suie în cap, de-abia 
aștept să vii tu să pui cureaua 
pe ei, că mie nu-mi știu de fri
că și să știi tu Gheorghe că 
sînt tare sănătoasă"»- etc. etc.

Curiozitatea e de a observa
că lui Eugen Mihăescu îi izbu
tește, in schimb, reportajul 
sublimat în materie cvasiepică. 
In unele împrejurări, realul, cît 
va fi existat, e proiectat în fic
țiune și astfel ne aflăm în pre
zența unor scurte povestiri cu
ceritoare fie prin sentimenta
lismul lor elegiac (Istoria Ro
mei sau a Bizanțului), fie prin 
reveria lor difuză (Seară de 
seară, Un zbor plăcut), fie, în 
sfirșit, prin întorsăturile hître 
și grotești ale narațiunii, ele
mente ce amintesc de proza lui jp 
Nicolae Velea. In cea din urmă' ‘ 
direcție, Reîntoarcerea cailor 
conține secvențe demne de toa
tă atenția, dătătoare de speran
țe pentru posibila evoluție a 
prozei lui Eugen Mihăescu : 
„El, Gheorghiel, tot așa îi zicea, 
deși fiica lui, Maria, era soția 
factorului însă de-acum doi 
ani, aveau și-un copil, factorul
cel mic ; și iar fu scos Gheor
ghiel din hodina sa de musca
aceea teribil de flămindă. Se-n-
tinse-n așternut, sătul de somn, 
numai bun să viseze și visul în
cepu să-i placă pentru că-n ziua 
aceea cînd căpătase iapa, bău de 
bucurie o navetă de sticle de 
bere, el și cu gineri-său și mă
car de somn să mai trăiască un
asemenea paște al cailor. Și vi
sul se petrecu Întocmai și chiar 
îl și bătu pe spate pe gineri-său, 
de băiat bun ce este și se lau
dă la toată lumea ce ginere 
grozav are el. „Măi, Victore, 
(Victor era vinzător la bufet) 
un băiat de aur, mă" ! și țoc, 
țoc ii pupă pe toti, cîți erau la 
bufet»-.

Nicolae Ciobanu
*) Alexandra Spira : „Iubind 

printre Crișuri", Editura „Sport 
Turism", 1977.

**) Eugen Mihăescu: „Noaptea 
după ploaie," Editura „Albatros", 
1977.

Fireasca solidaritate
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nesc. indiferent că era vorba de Transilvania, 
de Moldova, de Tara Românească.

Lucrul acesta se noate surprinde cu deosebită 
putere de convingere în perioada de eferves
centă revoluționară premergătoare si pregătitoa
re anului revoluționar 1848. cind de pildă un 
Daniel Roth (1801—1895) se pronunță cu o ab
negație adevărat revoluționară si cu o consec
ventă nepărăsită pentru un ideal de unitate ro
mânească („Daco-romanismul"). cînd un Stephan 
Ludwig Roth (1796—1849) intervine în faimosul 
„Sprachkampf" răspicat în favoarea limbii 
române ca limbă oficială din Transilvania, si 
pentru solutionarea democrat-revolutionară a 
altor probleme ale populației române majoritare 
din Transilvania, cînd un Joseph Martin (1824—- 
1849) scrie romanele istorice cu titluri semnifi
cative si cu conținut prezenteistic Hora șț De- 
zebalus, cînd. în sfîrșit, presa democratică să
sească se angajează în chip manifest în această 
efervescentă revoluționară pronuntîndu-se pen
tru revendicări burghezo-democratice radicale, 
cuprinzînd deopotrivă masele largi populare din 
Transilvania, indiferent de originea, limba, cre
dința lor. Aceste atitudini nu stau izolate în 
mediul săsesc, ele au darul unor exemple cu 
forță simbolică și ele s-ar putea enumera la in
finit, concretizînd parcă multitudinea si com
plexitatea problemelor care deveniseră de strin
gentă actualitate in primăvara anului 1848.

Odată cu izbucnirea propriu-zisă a revoluției, 
atitudinea sașilor fată de aceste evenimente se 
radicalizează si ea. mergînd de la simpla în
registrare neangajată pînă la luarea unor po
ziții răspicate și la participarea nemijlocită la 
evenimente. Presa săsească informează cu 
promptitudine și cu vădită simpatie pentru 
români mersul revoluției în Moldova si Țara 
Românească. îndemnul revoluționarului sas 
Stephan Ludwig Roth lansat conaționalilor săi 
de a nu întreprinde nici o măsură ..ohne die 
Romanen" (fără consultarea românilor!) își 
aflase așadar ecoul așteptat, semnificative în a- 
ceastă direcție fiind instrucțiunile date deputa- 
tilor sași la dieta Transilvaniei în aprilie 1848 
de către magistratul din Sibiu, instrucțiuni*  sa
lutate de ziarele săsești ca mareînd. în sfîrsit. 
începutul „evoluției pașnice oficiale a celor două 
națiuni" (adică a românilor si sașilor), căci, 
argumentează cornițele sașilor „mersul istoriei 
i-a unit pe români și sași pe unul si același 
teritoriu: baza unei bune înțelegeri între ei. o 
pace internă, devine o obligație sfîntă ce con
diționează bunăstarea lor".

Mersul revoluției îi va surprinde în această at
mosferă predominantă deopotrivă pe români și 
sași, deciziile luate in afara granițelor (dieta din 
Bratislava) și adoptate de nobilimea maghiară 
(faimoasa problemă a „unirii"!) solidarizindu-i 
în plus în fata unei amenințări comune.

O nouă argumentare si justificare a pozițiilor 
adoptate vor găsi mediile săsești în evenimen
tele revoluționare de dincolo de Carpeti. Orga
nele de presă săsești se înscriseseră într-atît pe 
o linie în favoarea revoluției românilor din 
Moldova si Tara Românească îneît însusi dom
nitorul George Bibescu interzisese difuzarea 
ziarelor săsesti din Transilvania; el ordonase 
chiar ca aceste cotidiene să fie arse în public! 
Măsura aceasta nu i-a putut însă opri pe alcă
tuitorii ziarelor săsesti să-si informeze cititorii 
de ceea ce s-a întîmplat bunăoară în hotelul 
St. Petersburg de la Iași sau la Izlazii din Țara 
Românească.

Atentia se concentrează însă asupra revolu
ției din Transilvania. Sașii au salutat si parti
cipat la marea adunare de la Blaj, i-au admirat 
pe fruntașii revoluționari români, au explicat si 
justificat revendicările lor revoluționare (care 
erau de fapt si ale lor proprii): pentru transpu
nerea lor în fapt au luat armele în mînă si 
unii dintre ei si-au lăsat chiar viata pe cimpul 
de bătălie.

\______________________________

Simbolul acestei atitudini săsesti va deveni 
Stephan Ludwig Roth. El își precizase atitudinea 
revoluționară, marcată printr-o simpatie deschisă 
pentru români. încă înaintea izbucnirii revolu
ției propriu-zise. El a participat din proprie ini
țiativă la adunarea populară de la Blaj, pe care 
a descris-o amănunțit, surprinzîndu-i semnificația 
revoluționară si forța pilduitoare pentru sasii 
transilvani care ar trebui să învețe din revendi
cările revoluționare ale românilor, radicalizin- 
du-se și solidarizindu-se cu românii pentru o 
cauză comună. El nu se mulțumește numai cu 
apeluri scrise, ci se angajează decis în transpu
nerea în practică a revendicărilor revoluționare. 
El va deveni jertfa si martirul propriilor sale 
convingeri revoluționare si înfăptuiri revolu
ționare fiind executat de forțele contrarevolu
ționare la 11 mai 1849. Spre cinstirea și memoria 
sa nealterată. Stephan Ludwig Roth nu și-a a- 
bandonat atitudinea nici în fata situației limită, 
preferind să moară pentru o convingere decît s-o 
abandoneze de dragul salvării biologice.

Soarta acestui mare revoluționar sas are o 
forță simbolică de netăgăduit pentru comunita
tea săsească, dovada mitului său în mediul 
săsesc care nu l-a negat niciodată, el intrînd în 
panteonul marilor personalități revoluționare din 
țara noastră. Exemple de acest gen s-ar putea 
continua, bunăoară, amintindu-1 pe neînfricatul 
Anton Kurz. căzut alături de poetul Petofi San
dor în bătălia de la Albești (iulie 1849). Nu 
trebuie uitată presa democratică săsească în ati
tudinea ei constant prorevolutionară. a atâtor 
sasi autori de foi volante si broșuri ocazionale 
revoluționare, de masele populare săsesti din 
sate și orașe care s-au opus cu armele în mină 
forțelor contrarevoluționare.

Acestea s-au impus în cele din urmă. înăbușind 
violent revoluția. Multi sasi s-au refugiat dincolo 
de Carpati. între care fiind și Johann Karl 
Schuller (1794—1865). care a avut astfel prilejul 
să cunoască mai bine Tara Românească si astfel 
va deveni unul din cei mai valoroși istorici sasi 
ai realităților complexe românești.

Prin înfrîngerea revoluționarilor s-a pus capăt 
revendicărilor lor imediate. Nereușita aceasta, 
condiționată de împrejurările vremii, nu trebuie 
să ne îndemne la nesocotirea cuceririlor de ne
tăgăduit ale anului revoluționar 1848. Acestea 
nu sînt puține la număr. Intre ele figurează si 
o pagină luminoasă a cronicii conviețuirii 
româno-săsești. mersul revoluției prilejuind o 
afirmare plenară a multiplelor si complexelor ra
porturi între români si sasi dominate — la ni
velul maselor populare — de o comunitate de 
interese, de o prietenie si de un respect reciproc 
adînc înrădăcinate în istorie.

Un dor 
fără sațiu
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tei. protestul sau negația în forma blestemului. 
Interesant e faptul că. deși om al himerelor, 
moartea nu e pentru poet un mister, ci ceva 
limpede ca lacrima, cum se intitulează o poe
zie : „Doar vremea nu trece / de la o vreme. / 
Și privesc la cer, / La norii, — trireme / pe 
marea din cer. / Și trece o umbră / de la o 
vreme. / — Stai. Moarte, / ai vreme, / nu te 
grăbi ! / — Pe ce cunoști / că sînt Moartea ? / — 
Te cunoști după semn. / pe rînjetul coasei. / pe 
sapa de lemn. / Semnele / nu sînt misterioa
sele semne cerești. / Nu este cazul / de ocuite 
științe, / Să le citești. / Cazul e limpede / ca 
lumina de zi / Moartea ești, n-ai mai fi !“.

Moartea e altădată „Doamna cu toporaș" de 
care lumea se ferește ca de foc. baricadîndu-se 
în „refugii de beton". Poetul care, văzînd-o ca 

pe o imagine a primăverii, a reînvierii o cîntă 
cu patimă, nu e de acord cu cei ce nu văd 
decît toporul și. cuprinși de spaimă animalică, 
se lasă pradă lașității : „Voi, / cu insolențele 
voastre, / cu lipsa de tact, / ati alungat cîn- 
tecul. / Verzi ca spanacul / și galbeni, de cea
ră. / o să vă mănînce frica, / să știți — / Și 
Doamna cu toporaș / nu o să-l vadă, acest 
oraș. / Nici ghiocel nu veți vedea. / Să știți 
voi !“. El. poetul, stînd cu o mînă la frunte și 
una la falcă, se simte ca Dionisie Areopagitul 
care, decapitat, și-a dus capul în mînă două 
mile spre a-1 preda unei femei, Catula : „Parcă 
port în mîini / un cap fără trunchi ; / parcă

Horio Poștino : „Flori"

țin un potir / ca Denis cel Scurt / săracul mar
tir. / cel de cap scurtat".

Spațiul poeziei lui Emil Botta e o tară a 
umbrelor cu ciudate fantome. In Zarand e stri
goiul unui Chezăraș Iulie, undeva doarme bui
macul de odinioară... Dus-Pierde-Vară, la Pa
lermo Bălcescu, pe Columna din forul ro
man dachii în Apune-Soare „umbra de mîn- 
dru bărbat" Petru Cercel, la Mărășești „di
vizii de oase". Dar Eminescu ? Ce patimă 
a avut el întreabă poetul pe „doctorul fan
tasmelor" dintr-o ramă. „Eminescu se cre
dea Eminescu", răspunde acela „o patimă ne
înduplecată, / mai tare ca otelul și cremenea". 
Rareori se pot citi elogii mai mari decît ace
lea pe care Emil Botta le aduce figurilor ilus
tre printr-o ușoară înscenare, precum cea cu 
Eminescu sau cea cu pictorul Whistler, prieten 
al lui Baudelaire, „plictisitul de moarte, / de 
moarte prins" așteptând pe „doamna căruntă / 
cu brațe de ghiafă, / în manta ca smoala, cel 
care a murit viata și a trăit moartea".

Sigur. în unele cazuri Botta reinterpretează 
cu o subtilă ironie miturile ca de exemplu mi
tul Mioriței, unde nu e vorba de uciderea ba
ciului moldovan, ci de administrarea și chiar 
molestarea unui „viclean domnișor" care s-ar 
înțelege că a vrut să fure sau chiar să distrugă 
legenda : „Alei, ce vis. alei ! / M-au bătut cei 
trei. / veri păcurari trei. / ca intr-o întâmplare 
nelumească / m-au lovit / cu bîta lor ciobă
nească. / Si m-au ciocănit / Și m-au ciomă
git : / Ce vrei de la noi. / De la noi, / De la 
oi. / Ce vrei, ce mioară cei / Tu. cu floarea 
la piept, / Veșted cavaler. / Viclean domnișor / 
Nu ești oare îngerul / exterminător

Cuvintele lui Horatiu cînd Hamlet moare : 
„Good night, sweet prince" sînt puse Pe sea
ma lui Hamlet, „danezul în doliu", pentru prie

tenul său Horatiu și rostite la moartea ciine- 
lui Zed, oratori prin jur nefiind , cînd e arun
cat în „apa dulce a Dîmboviței" : „Noapte bună, 
Ciine !".

Don Quijote e Pe meleagurile noastre un 
„Vai de mine cu eliptic discurs", un Stan Pă
țitul care-și redactează într-un pompos stil de 
hidalgo naivul credo-testament : „Noi, Stan Pă
țitul / pe o piele de capră scriind / testamente 
spaniolești iscălind / pluralul Noi. însumînd / 
ale mele crunte pățanii / și moara cu vîntul 
cu tot / și aripele ca o răstignire la pătrat, / 
Noi Stan Pățitul / murind / Și de a nu muri / 
fiind nemîngîiat / spre a mea consolare / am 
murmurat / al meu laitmotiv, al meu Credo. > 
Frumusețea este o stea / după umila părere a 
mea".

Vorbind de interpolatorii cronicii lui Grigore 
Ureche. Simion Dascălul și Misail călugărul, Di- 
mitrie Cantemir îl face pe unul „teaca minciu
nilor" și pe celălalt „cinstitul în basme", pe 
amindoi urmași ai unor părinți tîlhari de la 
care au învățat a fura adevărul istoriei. îi 
apostrofează și Emil Botta împrumutând limba
jul Hronicului vechimii : „Ce fel de călugăr 
ești Misaile ? / Ce hram porți Misaile / Și cum 
ești ? / Slab îngerul ori duhul cu doaga să
rită ? / Și tu Simioane Dascăle / ce mutră ai ? 
Ce isoane ții tu / — Simioane ?... / Voi sînteți, 
vai vouă. / vînzarea neamului nostru. / Și încă 
mai rău : / sînteti Misail. / sînteți Simion. / 
tristeți și bureți, vai vouă !“.

Nimeni n-a cîntat în poezie dragostea ca Emil 
Botta. Detestînd femeia ascunsă sub fard, scla
vă a poșetei („regina platitudinii") și a pudrie- 
rei cu ajutorul căreia vrea să se îmbujoreze 
și înflăcăreze, poetul îi preferă femeia capabilă 
de trăire adîncă a emoției pînă la autonimi- 
cire : „O, de-ai ști / cum te rogi / nu tremura, i 
Mai bine / înmărmurește / împietrește / fii o 
statuie. / Niobe să fii / mînjită de singe". Dra
gostea. cînd e adevărată, e pentru poet o scla
vie, o relegare în veșnicie și beznă, după cum 
spune răscolitor o pasăre „Iubirea te-a luat în 
robie ! Și ce întunecime, ce beznă / și nici o 
stea ! / Secetă mare, uscată-i lumina / și nici 
urmă de stea nu văd să fie / în spațioasa veș
nicie... Oh, comediantule, ce tragedie ! / Așa-i / 
cînd Iubirea te ia în robie".

Nu e desigur cazul să ilustrăm poezia lui 
Emil Botta decupîndu-i imaginile, totuși nu știm 
dacă cineva a mai vorbit de grindină „cu nu
cile sale incasabile" și de o ploaie cu „imens 
rafinament sonor" „Glin, glin / ploaia rară că
dea. / Poate aud tot așa / cristalul de Boemia / 
Și ele au acest son cristalin, / glin, glin...".

Poezia face legătura între pămînt și ea. e 
o zburătoare necunoscută, către cetatea sacră a 
tuturor sfinților ca Primăvara boticelliană. re
amintind pe pămînt paradisul celest : „Ce ar
pegii în cer ! / Cine cîntă, / ce luthier ? / O 
notă din cer. / scăpată din cer. / numele îmi 
scapă. / O navetă între pămînt și cer / un zbor 
straniu (imprevizibile sînt căile tale) / o pa
săre. / nici pe departe / semănînd cu suratele / 
o_ contra-pasăre / o anti-pasăre. / încotro, pa- 
săre-anti, / pe calea soarelui, / pe drumul care 
duce la Xanadu. / la burgul D’Ogni Santi ! ? / 
Primavera te voi numi ! / încotro. Primavera ? / 
încotro contra-pasăre. pasăre-anti ? / O, ce bine 
ar fi de m-ar lua / Primavera / pe aripa sa !“

Aspirația către infinit se conjugă cu țintui
rea în condiția de Pagliaccio a artistului, claus
trat în turnul său de fildeș sub amenințarea 
timpului implacabil „Tumul tău de fildeș / este 
cel mai frumos / de pe Terra ! / Și acoladă și 
lanțuri / Și parcă m-a prins cu arcanul / Vio- 
letera / Si cîntă cuci în odaie. / aici în colibă. / 
ca într-o pajiște, / ca pe o colină / Și nu am 
văzut / și nu mi-am dat seama / cum brăzdatii 
obraji. / obrajii mei de făină, / se scurg. / Vai, 
ești Amurg, / îmi cîntă la cap un cîntec de 
mort / Violetera / ești amurg de făină / Plîngi. 
plingi. / face bine plînsul / aici în colibă. / aici 
pe colină / în cel mai frumos / Turn de fildeș / 
pe Terra !“.

Ne amintim de La Violetera, tango-bolero de 
Jose Padilla, cîntat în filmul Violete imperiale 
de Louise Rainer.

„Scrisoare de lancu"
Urmare din pag. 1

această sentință." La Abrud însă prima surpri
ză. Un „popă de ai noștri" răspunde: „In sâp- 
tâmîna trecută... a fost la Cîmpeni, și d. proto
pop și alți domni îl chiemară înainte pe Iancul 
și-i spuseserăm cu frumosul să nu facă atîta 
rușine noă.„“ La Roșia, popa Balint — „om 
personat; precum sînții, poartă păr lung, barbă 
lungă. Și om de societate" — cu toate că mai 
nuanțat și nu fără un ziar de compătimire, 
îi repetă anchetatorului „toate cîte-mi spunea 
părintele din Abrud". Balint și Papiu îi scriu lui 
lancu să vină la Roșia. lancu răspunde la 23 
martie (v. anexa IV, vol. II) că „atîta vremea 
cît și alte jurstări" îl împiedică să vină la în
tâlnire, dar a doua zi sosește totuși. „Purta o 
pelerie albă, rotundă, veche, de cele de care 
avea dînsul datina de a purta totdeauna. în 
spate, o bundă de cele de poson, mi se pare 
chiar a d-sale din (18) 49... El, de altminteri, tot 
așa e de plin în trup precum îl văzusem în 
Viena pre la (1) 850... Ochii prea înflăcărați... Și 
cu toate că mi se păru ceva și spăriat, pare că 
tot zimbește cu un fel de superioritate și de 
despreț. Pare că tot cugetă profund..." Lui Papiu 
nu-i scapă comportamentul „grobian" al come
senilor față de lancu, interesat în investigația 
sa, își reține revolta. „Seara, înainte de cină, 
ceilalți de multe ori, în discurs, îl tăia cu vorba 
și-I batjocorea, după datina lor ; iară Iancul, 
cu o nespusă pațiență și despreț, nu-i bagă în 
seamă".

Mai tîrziu, „veni vorba de (18) 48, Iancul zise 
că timpuri ca acelea, pentru români, nu vor mai 
fi. Zise Balint: „—Pentru ce nu? Doară te temi 
că nu vor fi conductori ?“ Iancul răspunse : 
„— Ba conductori vor fi, poate mai mulți decît 
oameni carii să alerge după ei". Comentind 
răspunsul, Papiu notează : „Și judecind eu după 
aceste cuvinte, iarăși mi se păru că Iancul, în 
toată întîmplarea, are mai multă minte decît 
cei ce-1 numesc nebun".

Un alt denigrator al Iancului este judele co
munității din Cîmpeni, Teocu Todor, „om decît 
care mai necioplit nu este în tot muntele", cum 
observă Papiu. Trist fapt, pe care e silit să-1 
constate Papiu și la Vidra, dar în tabăra defăi
mătorilor lui lancu e însuși părintele acestuia, 
„de altmintrea, el e instrumentul cel de căpe
tenie al inimicilor săi". Iată cîteva linii din 
portretul bătrînului : „Un egoist, astut și ma
lițios, umblat prin tot feliul de oameni și meș
ter de vorbă. Om înalt și impuitoriu, atît cu 
vorba sa cea aleasă, cît și cu căutătura sa cea 
măreață". Tatăl eroului, precum și mama lui, 
ca și fratele lui, Popa Lepedeu, („om mai lung, 
mai nătîng și mai rău n-am văzut") incrimi
nează pe lancu întocmai ca și „domnii". Un 
răspuns clar e a lui Axente : „Eu nu cred că 
Iancul să fie nebun". In sfîrșit, Papiu mai ia o 
ultimă mărturie tot de la un moț : „Iancul șede 
acasă ; socot că iară va învăța el minte amuși 
pre toți". Alexandru Papiu Ilarian se ferește să 
tragă o concluzie fermă asupra stării lui lancu. 
Nu crede, totuși, că eroul este bolnav, cît mai 
degrabă se „minunează cum putu afla intriga 
străină în munte destule elemente spre a-1 
răsturna pre Iancul chiar prin români, prin 
colegii și amicii lui". Stabilirea adevărului 
asupra situației lui lancu din această epocă 
revine, cum spuneam, istoricilor. Un scriitor 
spunea cîndva că lancu este un Hamlet al ro
mânilor. Trama acestei epistole a lui Papiu, 
care ne dă doar o secvență din destinul atit de 
complex al eroului, ne-a amintit, nu ne sfiim 
s-o spunem, de tragediile „marelui Brii". 
Oricum, ea va trebui asimilată și literaturii și 
pusă alături, într-o antologie, de nuvela lui 
Negruzzi, „Alexandru Lăpușneanu" sau de 
studiul — de asemenea cu atâtea implicații li
terare — al lui Hașdeu, „Desțărarea lui Petru 
Vodă Rareș".
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atelier literar
C posta redacției J

L. C. M. : Neașteptat de slabe, 
căznite, tulburi, sărace („frun
zișul tăios al frunzelor" ? !). 
Citeva pagini mai aproape de 
luc.-urile bune de altădată : 
„Plate", „înflorire", „Vis", 
„G;nd I".

V. PR. : Din ultimele două 
plicuri : „Nu se mai știe", „Si
metrii", „Deschiderea pleoape
lor", „Dinspre b“, „Pînă la tea
ma", „Călătorie", „însemnări," 
„Grădini".

SILVIA MUNTEANU : Lu
cruri mai bune, de data asta, 
printre care : „Visînd o cora
bie", „Cîntec despre curaj", „O 
noapte după o zi".

M. I. — Alexandria : Citeva 
pagini in care se găsesc și unele 
promisiuni (destul de vagi, de
ocamdată) : „Poluare". „Cerere 
respinsă" etc. Să vedem ce mai 
urmează.

la țară", „Vis", „Oglinzi").
PALL DROXÂ : Lucruri mai 

slabe de data asta, și „Varice", 
forțată, „trasă de păr", și „Na
politane", artificială, neverosi
milă (între altele, monologul 
unui om beat seamănă foarte 
puțin cu discursul atit de orga
nizat, logic, pătrunzător al per
sonajului dv.).

A. P. — Galați : Ne puneți o 
problemă cu totul neobișnuită 
In această rubrică, problemă di
ficilă, a cărei rezolvare depășește 
puterile și mijloacele noastre.

I. ICOBESCU : Versificări 
simple, îngrijite în general, de 
un nivel mijlociu, adăpostind 
multe convenții și locuri co
mune, dar lăsind uneori un ecou 
liric, mai mult sau mai puțin 
convingător, care poate însemna 
o speranță și o promisiune („Ca
mera albă", „Vin deseori", „Au 
rămas oamenii" etc.).

M. Gavrilă : „Peisaj"

M(UCENIC) : Pagini de efort 
și acurateță, dar uscate, reci, 
neajungînd la freamăt și ecou. 
După cum spuneți, însă, adevă
rata dv. „vioară" ar fi proza. 
Rămine să ne convingeți. Cit 
privește „omulețul", prezența 
lui e de neinlăturat. Dar nu inu
tilă !

R. DACIAN: Scrisoarea lă
murește unele lucruri. La vîrsta 
dv., încă nu e cazul să scrieți 
romane. E cazul. în schimb, in
diferent de profilul scolii, să 

Akdați toată atenția studiului, lec- 
’ turii, formării dv. ca om și ca 

intelectual. (Personajele nu tre
buie să vorbească, cum ziceți 
„ca la carte", dar trebuie să se
mene cu ele însele și in fapte 
și în vorbă).

T. APRILIE : Ceva mai bine 
ca în ultima vreme („Fata de

Nu știm cum v-am putea fi de 
ajutor. Dați-ne, totuși, niște 
amănunte bio-bibliografice (vir- 
stă, studii, ultimul loc de muncă, 
lucrări publicate, din ce organi
zații profesionale faceți parte 
etc.), ca să ne putem orienta 
mai bine în eventuala aflare a 
unei soluții.

G. G. CRĂCIUN : Sint citeva 
lucruri interesante (se pare, tot 
din cele vechi — dar noutăți, 
pe cind ?) dintre care unele ri
dică probleme nu din cele mai 
simple (apropo de întrebarea 
dv., căreia nu sintem in mă
sură să-i dăm răspuns — cer
cetările continuă, desigur...) : 
„Conversație cu un fost". „Po
sibile definiții". „Morții noștri", 
„Poeții lumii", „Hirtie". „Gos
podina", „Morții".

I. MONORAN Semne de 
creștere și maturizare, și in pro
blematica noilor pagini, și în 
mijloacele de expresie (chiar 
dacă au ciștigat oarecare teren, 
se pare, și unele insistente dis

cursive) : „Pe sub sîrmele", 
„Am crezut". „Inimă de putre
gai", „Mereu mai puține", 
„înainte să te apuci", „Urmind 
realul", „Cu voce rece", „Copa
cul". Excelentă și poza.

G. T. Iași, P. Ivancu, Elena 
Dumitru (ceva, in „De dragoste", 
„Joc", „Vis"), Vasilichi Onișor, 
Itit (ceva, in „Chipul apei", 
„Cintecul statuii"). P. Loturi, Io- 
nescu S. Mihai, Sinziana Bog
dan, G. Iulian, Mariana Moisă, 
C. Slobozeanu, S. Vitalian Vaida, 
Ecaterina Șovu, Didona Soare, 
Leia Ardin, Traian Tomescu, 
Georgeta Drago mir, E. Bucu- 
rescu-Mițulan. A. N. P.. C. C. 
(Oradea), B. O. Lonton (ceva in 
„întrebați bradul"), L L G., Șo- 
taru Canin. Stan Ariton. Lucian 
Bucurescu, M. B., Simion Re
nt etan, Ion Stnpina. Si pot Hoi
nara, Dinira Marian. Nicolae 
Catant, Make S., Silviu Dumi
trescu : încercări de nivel mo
dest. Alexandra Tudor. L. D. 
Voiculescu, N. Alexandra. J. 
Ziemssen (ceva mai bine. în 
„Bătrinul". „Ochii ciinelui"). FL 
Frunză (ceva, in ..Eu ?int"), V. 
Dilimot. V. Bradea. Olga Ro
mano, Dumitra Mascirn. T. Pir- 
van. Vi orei Munteanu. Vic
toria M.. N. Stroeseu-Șovar- 
na. X. Y. Z., Eugen Boitaș. Ale
xis Narbes („Tablou"). Safian. 
Virginia Bogdan (.Am o aripă 
frintă"). C. Otesen. Nicu Gabriel 
(ceva, in „Ne-am jucat". ..Nici
odată"). Ion Cloșcă. Paul Tra
ian. Serbians : Nimic nou ! Va
sile Norocel. Doina. Traian Pop 
Traian, Olimpia Sirii. Maria 
Constantin : Sint unele semne ; 
merită să stăruiți.

Manuscrise neiscălite : _N-am 
cintat niciodată toamna" (pro
ză) : „Pămîntul suferă". „între
bare" ; „Scrisoare". „Tunurile-, 
Traian. Olimpia Sirii, Maria 
Constantin : Sint unele semne ; 
merită să stăruiți.

Geo Dumitrescu
N. R. Manuscrisele nu se 

restituie.

Creionul
Caut creionul 
pierdut prin întîmplârile zilei 
ca acul în carul cu fin.
Aș avea cite ceva de spus 
dar sînt bruiat de larma trepidantă 
a faptelor mărunte 
care nu duc în sus, 
stau cu genunchii pe pieptul meu, 
mi-au pus umerii la pămint...
Mi-e greu 
să încep să mă avînt 
înspre ginduri mai fine, mai rare ți mai 

de preț.
Imi trebuie curaj ți daruri deosebite 
să evadez din tăcere ți îngheț, 
din pămintul acela alb ca o zăpadă 
care există înainte de gind.
Rădăcinile visului sint ți mai departe. 
După ele umblind 
uit de veacul care curge in jos ca o apă 
(zvîrcolindu*se  ca un șarpe tăiat) 
din care fug de Spaimă mH de femei 

frumoase 
și se furișează la mine in pat, 
ți-mi spun povești străvechi 
cu ființe atit de pure, că zburau prin văzduh. 
Ca să se facă vorbele vers 
trebuie să fi fost folosite de multe generații 
care s-au petrecut ți s-au șters.

• S-a vorbit despre marile surprize ale 
„mundialului" argentinian. După părerea noas
tră ele încă nu s-au produs și trebuie să aș
teptăm meciurile din grupele semifinale pen
tru a vorbi cu adevărat de surprize. Era de aș
teptat ca echipele latine, sudamericane si eu
ropene, să aibă un cuvint mai greu de spus la 
acest campionat unde publicul e atit de pasio
nat și partizan și unde și citeva arbitraje, dis
cret. dar ferm, au creat acestor echipe un cli
mat favorabil. Nu acuzăm arbitrajele de injus
tiții. ci de o atenție pe care am dori s-o intil- 
nim mai des și în Europa față de așa-zisul joc 
în forță. Ne-a plăcut și arbitrul maghiar Palo- 
tai care n-a trecut cu vederea obstrucțiile lui 
Ruben Cano din meciul Spania—Austria, fapt 
care a decis probabil victoria Austriei. Pentru 
mulți această victorie e o surpriză. Pentru noi, 
românii, care am jucat în grupă cu Spania 
faptul n-ar trebui văzut ca o supriză. Echipa 
Spaniei, formație tehnică și tenace, nu are cu 
adevărat o mare clasă, calificarea ei fiind în 
bună măsură un cadou româno-iugoslav. Dacă 
Brazilia nu și-a spus ultimul cuvint, — Austria 
dind aici peste cap toate pronosticurile — Peru 
în schimb ne-a procurat cea mai frumoasă 
surpriză, nu atît prin victoria împotriva 
Scoției, echipă creditată peste măsura 
valorii ei reale, dar de o forță de joc 
egală cu a echipei României sau Spaniei, 
cit prin calitatea jocului lor. Putem spune că 
după atitea meciuri dezordonate, reținute, cris
pate, tari echipele Perului si Scoției au reabilitat 
la „mundialul" argentinian fotbalul. O dezamă
gire rămine echipa Mexicului pe care o ve
deam înainte de începerea campionatului în 
stare să încurce socotelile celor mari. N-a reu
șit. Dimpotrivă le-a facilitat înaintarea către 
vîrf. Cînd ne gîndim la soarta Franței nu pu
tem să nu regretăm că această echipă n-a căzut 
intr-o grupă cu R.F.G., sau Olanda pentru echi
tatea acestui campionat. R.F.G. și Olanda, care

Ața că nu e o afirmație bizară 
aceea că poeții sint pe pămint 
mai vechi decit toate ființei» care ii 

înconjoară.
EMIL GAVRIUU

Fata de la țară
La unu’ din blocurile 
noului cartier 
s-a mutat de curind 
o fată de la țară.

De la fereastra mea 
asist in fiecare noapte trist 
la neputința ei 
de-a se întoarce acasă 

pentru că 
de cite ori încearcă 

părul ei lung 
rămine multă vreme 

încurcat printre blocuri.

TRAIAN FURNEA

Lasă-mă
La să-mă singur să lupt 
nu-mi pune mina pe frunte 
răcoare și umed mai $>mt 
sufletul meu e un munte.
Peste frunza neagră și putredă 
pasul incă tinăr mi-l port 
chiar dacă singele imi întinde 
inima ca pe un cort —

D. BORCEA

Și trec ploi și zăpezi peste ea 
obrazul nu e palid și supt 
da. iubit vreau să fiu, dar 
lasă-mă singur să lupt

M. Gavrilă : „Peisaj transilvănean*

Morții cu viii
Trărți ? Trăim ! 
Munciți ? Muncim ! ! 
Vorb.ți ? Vorbim I ! !

Și incă nu s-a rezolvat 
problema teniților 
in județele solare. 
Mincați î Mincăm I 
Oftați ? Oftăm ! I 
Muriți ? Murăm I I I

Dar cite morminte 
or mai fi 
pe cop de locuitor 1 
Iubiți ? Mincăm I 
Oftați î Muncim I 
Murați î Murim I 
Și. totuși, nu se mai găsesc 
braboade negre : 
Oborul s-a închis ; 
p>ața de Miercuri 
e Joi ; 
â mic de tipar 
se vede tot mai rar. 
Iubiți ? Iubim. 
Iubiți ? Iubim, 
iu — biți î Iu — bim.

GEORGE STANCA

--------------------------s
Poate
Poate a fost o apă
Cu cercuri luminoase 
Arzind asemeni unor 

Ochi flămînzi 
In întuneric...

- O, spuneai tu, semănăm
Tot mai mult 

Cu această blinda nepăsare
A pietrelor, 

Care ne insingerează pașii.
- O, spuneam eu, semănăm

Tot mai mult
Cu două frunze 
Atrase de-un vîrtej 

Spre focul înghețat al stelelor

LUCIAN MANAILESCU

Reconstituire
Ce departe am descint 
Din hotar în hotar 
Spre rivnitul amar 
Care azi m-a aprins

Ceilalți au ieșit de mult la drumul mare, 
eu mai caut, mai merg, nu e departe dacă 

știu că există.
Ca o promisiune licărea orașul migrator; 

închizi ochii, 
te mistui în închipuire sublimîndu-i grădinile, 
pleoapele nu-s zăvoare să apere, lată, m-am 

pierdut 
spre o cîmpie săracă, înaintez sau mi se 

pare mie 
în jurul luminii e beznă.

Singur umblător și înalt 
în liniștea nouă doar pe mine pulsînd mă 

aud, 
nu am la ce să mă împart, 
doamne, de nimic nu mă pot sprijini eu 

privirea...

M-am prăbușit sau altfel am ajuns.
Și ce tulbure mulțumire mi-amină trezirea, 
îi recunosc : greierii, aproape de buze 

menta, pelinul
- lumea de miresme ți cîntece — 
sufletul se desfoaie deplin intre frunze 
încearcă intrarea în verde.
Te sărut viață verde, 
Eu trăiesc fericit că trăiesc.

SILVIA MUNTEANU

A

Idealul solemn 
al unității naționale 

și independenței
Urmare din pag. 1

libertate. In Transilvania. în vara aceluiași an, 
mișcarea țărănească se izbea de opoziția înver
șunată a nobilimii reacționare care recurgea la 
violentă și chiar la masacre în încercarea de a 
stăvili mișcarea de emancipare socială si națio
nală a iobagilor. In Tara Românească, țărăni
mea participa la o amplă mișcare antifeudală 
cu profunde urmări pe planul radicalizării spi
ritului revoluționar, abolind toate obligațiile și 
prestațiile cu caracter feudal. Prin amploarea 
desfășurărilor ®i prin profunzimea revendicări
lor. masele populare au imprimat revoluției un 
larg caracter burghezo-democratic, acțiunile lor 
vizînd nu numai schimbarea radicală a struc
turilor sociale, ci și reorganizarea întregii 
suprastructuri politice.

Aflati sub dominația celor trei mari imperii 
absolutiste : otoman, habsburgic si țarist si divi
zați' sub raportul organizării statale, în împre
jurările triumfului unor insurecții populare in 
cele mai multe țări ale Europei, românii au 
avut de înfruntat. încă de la început, nu numai 
reactiunea internă, ci și. mai ales, pe aceea 
externă.

In condițiile revoluției, programul minimal al 
luptei pentru emancipare politică dobindea 
anumite nuanțe. în funcție de particularitățile 
mișcării naționale in fiecare din cele trei pro
vincii istorice. In Transilvania. în ciuda faptului 
că românii reprezentau majoritatea absolută a 
populației, fiind total lipsiți de drepturi politice, 
unul din aspectele luptei împotriva dominației 
6trăine consta in autodeterminarea națiunii ro
mâne prin recunoașterea ei ca element politic 
Lonstitutiv și fundamental al Principatului. Im- 
primind mișcării naționale un asemenea sens, 
fruntașii revoluției, mai ales Simion Bămuțiu, 
Avram Iancu, Timotei Cipariu năzuiau să con
fere si administrației Transilvaniei un caracter 
românesc, în concordanță cu ponderea demo
grafică majoritară a populației acestei provincii. 
In Principatele Moldova si Muntenia, state au
tonome aflate sub suzeranitatea Porții otomane, 
principalul obiectiv al luptei de emancipare na
țională consta nu numai în lichidarea depen
dentei fată de un imperiu aflat în plină destră
mare. ci si. mai ales. în înlăturarea protectora
tului rusesc. In tendința de expansiune și de 
cucerire în sud-estul Europei. Imperiul țarist 
care se erijase la început în sprijinitor al luptei 
de emancipare a popoarelor asuprite de turci, 
prin anexiuni teritoriale, dar îndeosebi prin 
asumarea rolului de protector al drepturilor 
acestora în raporturile cu Turcia, reușise în 
fant să substituie suzeranitatea prin protectorat. 
In acest chip, la jumătatea secolului trecut, un 
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Grupe infernale, indulgente și crude

puternic adversar al emanciDâru Doooarelor din 
sud-estul Europei si constituirii lor in state na
ționale independente era absolutismul tarist. 
Din aceste motive, pentru românii din Moldova 
și Muntenia, in condițiile revoluției pașoptiste, 
emanciparea politică presupunea abolirea pro
tectoratului tarist concomitent eu desființarea 
suzeranității otomane. Sint obiective politice 
reflectate clar in programele revoluționare si in 
activitatea politică efectivă a conducerii revo
luției muntene mai ales.

In condițiile triumfului revoluției europene, 
in vara și toamna anului 1848. cind Imperiul 
habsburgic era paralizat de revoluția popoarelor 
din cuprinsul lui. iar Rusia si Turcia dezbinate 
de contradicții care le făceau incapabile de a 
întreprinde in comun măsuri represive in Prin
cipatele române, problema unității și indepen
dentei statale — programul maximal de acțiune 
al fruntașilor revoluției din țările române — era 
formulat si difuzat in rindul maselor populare 
cu o vigoare deosebită. Incă din mai 1848. re
prezentanții românilor din Transilvania reuniți 
în marea adunare populară de la Blaj revendi
caseră. printre altele, necesitatea nnei acțiuni 
energice de făurire din întregul bloc etnic româ
nesc a unui singur stat unitar si independent. 
Masele populare înseși exprimaseră o asemenea 
tendință care venea din străfundurile istoriei 
noastre naționale prin strigarea ..Vrem să ne 
unim cu țara adică cu Moldova si Muntenia. 
Considerat posibil a fi înfăptuit chiar in timpul 
revoluției, obiectivul acesta al mișcării naționale 
românești fusese integrat in programele alcă
tuite de reprezentanți ai românilor din Princi
pate. mai ales de acelea formulate Ia Brașov și 
la Cernăuți. In Muntenia, presa revoluționară 
se lansa intr-o susținută campanie propagan
distică in jurul unui asemenea ideal, propunind 
drept soluție pentru înfăptuirea lui organizarea 
unei adunări naționale a românilor Prin care 
să se proclame solemn unitatea si independența 
națională.

In scopul dobindirii unui sprijin in lupta îm
potriva reactiunii externe, emisari român: fu
seseră trimiși in diferite centre revoluționare 
europene. La Pesta. Viena. Paris și Frankfurt, 
plenipotențiarii români acreditați propuseră 
cooperarea in luptă impotriva celor trei imperii 
contrarevoluționare, reorganizarea popoarelor in 
temeiul principiului national, in state unitare 
și independente. Totodată, pentru apărarea im
potriva invaziei externe, in Muntenia s-a orga
nizat in pripă o oaste revoluționară sub co
manda generalului Magheru. In Transilvania. 
Avram Iancu organiza o forță militară identică 
constituită cu precădere din țărani, transfor- 
mind zona munților Apuseni intr-o citadelă a 
naționalității românești. Bucurindu-se de con
cursul maselor populare. Avram Iancu transfor
ma întreaga regiune intr-o zonă cu administra
ție românească, apărată cu succes pină in vara 
anului 1849. Eroismul moților din munții Apu
seni în lupta pentru recunoașterea existentei 
națiunii române, precum și lupta pompierilor 
din Dealul Spirei, la 13 septembrie 1848. pentru 
apărarea capitalei de invazia otomană au con
stituit episoade deosebite ale revoluției care au 
demonstrat voința poporului român de a se eli
bera de sub dominația străină. La aceste ac
țiuni eroice ale revoluției s-au mai adăugat o 
serie de revolte locale provocate de ocupația 

n-au strălucit pînă acum, au avut șansa unor 
grupe lipsite de dificultate. In schimb. Brazilia 
sau Italia și Argentina au căzut în grupe ex
trem de puternice valoric. Șansa reală a echi
pelor latine de a controla acest campionat a 
fost diminuată de tragerile la sorți care avan
tajează evident pe fostele finaliste ale campio
natului mondial. Dacă se califică Argentina si 
Italia ele ies dintr-o groapă cu lei. ceea ce nu 
se poate spune despre R.F.G. sau Olanda. Cînd 
anunțam surprizele în grupele semifinale a- 
veam în vedere inevitabila tărie a noilor gru
pe în care atît R.F.G.. cit si Olanda nu se vor 
mai putea strecura atît de ușor ca pină acum. 
Campionatul mondial va începe abia în aceste 
grupe semifinale, deși nu este exclus ca injus
tiția tragerilor la sorți să producă eliminări ne
meritate. Echipele a căror calificare e sigură par 
a fi R.F.G., Polonia. Olanda, Peru din grupele 
indulgente, și Argentina, Italia, Austria și, totuși, 
Brazilia din grupele infernale. Pronosticul ultim e 
cel mai nesigur. O candidată sigură la medalii 
se anunță de pe acum doar echipa Italiei, soli
dă, tehnică, sobră, experimentată, cu o mare 
capacitate de joc. Dar ce va fi acest campionat, 
ce configurație va căpăta clasamentul n-o vom 
ști decît după ce grupele semifinale vor înce
pe să funcționeze. Am uitat : noua revelație a 
componentelor e formația Tunisiei.

• Pină atunci să observăm că in campionatul 
românesc, cap la cap se află două echipe. 
Steaua și F.C. Argeș, și că egalitatea dintre ele 
se datorează unui meci ciștigat în deplasare de 
fiecare dintre ele. Dar cită diferență între me
ciul ciștigat în deplasare de F.C. Argeș în fața 
echipei constănțene și cel ciștigat de Steaua la 
U.T.A. Dacă Steaua va ieși campioană, și șan
sele sînt de partea ei, tilul va fi adjudecat da
torită acestui indulgent meci de la Arad pentru 
care nici una din combatante nu poate fi lău- 
dată- Discobol 

turco-rusă din toamna anului 1848. care demon
strau adeziunea Drofundă a ideilor revoluționare 
in rindul maselor pooulare. mai ales al țără
nimii.

Deși înăbușită, datorită intervenției masive a 
Rusiei țariste in sprijinul forțelor contrarevo
luționare din central si sud-estul Europei, revo
luția a lăsat urme profunde in inima si con
știința poporului român. Ea a contribuit in 
măsură considerabilă la dezvoltarea conștiinței 
naționale si la transformarea ei într-o forță ma
terială de neînvins. In imprejurările revoluției 
9e cristalizează deplin proiectele românești de 
unitate si independentă statală, care. în scurt 
timp, in 1859, se infăptuiau parțial prin Unirea 
Moldovei cu Muntenia, punîndu-se astfel bazele 
statului național român unitar. Era un ideal al 
revoluției pașoptiste realizat în imprejurările 
biruinței asunra adversarilor externi ai poporului 
român, imperiile feudale si absolutiste vecine 
care iși disputau supremația in zona centrală și 
de sud-est a Europei. Statul național român, 
apărut pe harta politică a lumii, era o întru
chipare a „ energiei si luptei hotărite a unui 

‘popor eaw. intr-un răstimp scurt, după ■ ee' 
■realiza cucerirea independenței. desăvirșea. 
unitatea statală prin unirea cu România si a 
celorlalte provincii rămase sub dominație străi
nă. In acest chip. România așa cum era ea 
concepută, de fruntașii revoluției, mai ales de 
N. Bălcescu. Avram Iancu si Mihail Kogălni
ceanu. un stat national unitar, alcătuit pe baza 
comunității de limbă, de tradiții, de aspirații, 
de factură economică si spirituală, iși găsea o 
întruchipare deplină prin lupta energică a în
tregii națiuni pentru împlinirea aspirațiilor ei 
titale.

A

In cartea de aur
a istoriei
Urmare din pag. 1

Acest program al revoluției trebuia apărat cu 
fermitate. „Cum — se scria in «Pruncul român» 
— credeți că românul nu se bate pentru dreptul 
lui de autonomie, pe care Mircea și Vlad 
al V-lea l-au ținut cu singele bătrînilor 
noștri ? Care român nu se bate ca să aibă si el 
drepturi politice ? Care sătean nu se bate ca să 
scape de iobăgie, de clacă, de angarale si pod- 
vezi si să fie si el om liber si proprietar ?“ 
Românul, afirma un comisar de propagandă, „va 
reimpinge orice năvălire dușmană, care ar avea 
să-i pingărească. să-i necinstească sfînta sa 
Constituție".

Revoluția a fost înăbușită. Armatele represive 
ale imperiilor limitrofe au supus țările române 
contrarevoluției, reactiunea internă fusese inca
pabilă de a se împotrivi valului revoluționar, dar 
biruința forțelor „trecutului" n-a fO6t decît tre
cătoare. Ideologia si programul revoluționar au 
rămas neîntinate, vii. în sufletul poporului de
venind îndreptarul pașilor săi in etapele isto
rice următoare. Programul revoluției a devenit 
programul făuririi României moderne si în de
curs de un secol el a cunoscut succesive si bi
ruitoare întruchipări. Următoarele mari momente 
din istoria devenirii României — Unirea. Refor
mele. Independenta. Desăvîrșirea unificării sta
tale în cadrele unui stat unitar grupînd întreaga 
națiune — n-au fost decît concretizări ale ma
rilor stipulații din programul pașoptist. Pas cu 
pas. națiunea i-a dat acestuia viată, demonstrîn- 
du-se viabilitatea gîndirii pașoptiștilor, viziunea 
lor largă, atotcuprinzătoare. Zilele insurecției 
naționale armate antifasciste si antiimnerialiste

Năpăruș Georgeta : „Grup de revoluționari"

au creat, apoi, condițiile trecerii la etapa desă- 
virsirii revoluției burghezo-democratice si atunci 
programul revoluției din 1848 a ciștigat noi va
lențe. el fiind amplificat în măsura dezvoltării 
înseși a României. Prin urmările sale, revolu
ția desfășurată cu 130 de ani in urmă, deschi- 
zînd drum larg spre înfăptuirea României mo
derne si a României contemporane socialiste, se 
înscrie nemuritoare în conștiința națiunii, in 
cartea de aur a devenirii României, a afirmării 
națiunii în fata istoriei, dreapta si implacabila 
judecătoare a faptelor omenești.

REVISTA STRĂINĂ
• IN LlnM LI MMAB AL REVISTEI „CUL

TURES*  (editată de UNESCO) consacrat „Cul
turii și comunităților-. P-ui Schafer socotește că 
pentru a face cit mai plăcută viața, acolo unde 
trăiești, trebuie create anume instrumente care 
să permită locuitorilor „să participe la construi
rea vieții sub toate aspectele*.  Pe de altă parte, 
el crede că există și alte profile — natural, isto
ric, științific, instituțional, uman și estetic — pe 
care locuitorii vor trebui să se străduiască să le 
contureze. Din aceste cercetări și inițiative, va 
rezulta „un peisaj cultural care va restitui dem
nitatea tuturor comunităților, tuturor culturilor, 
oricare ar fi importanta lor fizică, statutul sau 
situația lor geografică*.  In cuprinsul aceleiași 
reviste, etnologul sovietic A. Arutlunev studiază, 
tn lumina aceleiași teme, mecanismele de trans
mitere a trăsăturilor culturale în interiorul socie
tăților și legăturile Intre tradiție și inovație In 
viața culturală. Autorul subliniază că tn U.R.S.S. 
.... procesul interacțiunii culturale universale șl a 
culturilor loca.e este cel mai intens", _

« COLțCȚIA „PETITE PLANETE*  A EDETU- . 
Rll-^SEUIL",- înființată de Chris Masker,- a 
pierdut ipcă nimic din atractiva sa formulă de 
editare, schimbindu-și în ultima vreme obiectivul 
avut. Astfel, acest interesant ghid al națiunilor 
a trecut la Orașe, prezentind sub semnătura lui 
Jean Marabini un prim volum „Veneția". Auto
rul Iși poartă cititorul pe „gondola talentului și 
erudiției sale*,  după cum se exprimă cronicarul 
Jacques-Pierre Amette, de la Ponte di Rialto la 
Fenice și de la Torcello la San-Marco.
• O CONTRIBUITE la Istoria ultimului război 

mondial a apărut de curind in editur» mon din 
Varșovia, sub titlul „Caiul împiedecat*  și purtind 
semnătura lui Kozlowska K. și Paiecka J. Este 
descrisă aci soarta francezilor și a belgienilor 
care au fost închiși sau ascunși pe teritoriul 
Poloniei ocupate de naziști. Diferitele capitole ale 
cărții descriu ajutorul populației polone dat 
prizonierilor francezi și belgieni și celor care 
evadau din lagăre, solidaritatea codeținuților po
lonezi, francezii Iuptlnd în rezistența și in arma
ta poloneză. O mare parte a materialelor care 
au servit la elaborarea lucrărilor sînt inedite.
• IN RUINELE CASTELULUI DE LA BUDEC, 

una din cele mai importante regiuni ale popu
lației din Przemysl din centrul Boemiei, au loc 
de mai mulți ani intense cercetări arheologice în
treprinse de oameni de știință cehi. Ceramicile, 
uneltele, armele și bijuteriile descoperite sînt o 
mărturie a vieții bogate care a animat acest 
castel timp de cinci secole. Evoluția aglomerării

Groza Nicolae : „1848“

populației este dovedită de mai multe straturi 
dintre care cea mai veche datează din sec. VIII- 
IX. Alte descoperiri atestă locuirea acestor așe
zăminte în sec. X-XIII. Cea mai importantă este 
locuința principală legată de biserica Fecioarei 
Maria, din care au rămas numai funda
țiile. In interiorul acestui spațiu s-au găsit urme 
de colibe din lemn și construcții din piatră. Era 
vorba de o construcție cu un etaj din sec. X, 
dispărută în secolul XII. Aceasta este una din 
primele mărturii ale locuințelor din piatră din 
Boemia.
• IN STUDIOURILE POLONEZE „ILUZJON" se 

turnează un nou film pentru televiziune, in 6 
episoade, intitulat „Spectrele*  după romanul 
autobiografic cu același nume al actriței și dan
satoarei Maria Ukniewska (1907—1962); filmul 
desfășoară viața unei dansatoare in micile teatre 
cabarete ale anilor ’20. O tînără care se pregă
tește să facă primii pași in viață, aflîndu-se în 
fața grelei alegeri a unul adevărat drum spre 
viitor. Rolurile principale sînt interpretate de 
Izabella Schultz, Krzysztof Chamiec, Emil Kare- 
wicz și Lidia Wette.
• CEA DE-A 500-A ANIVERSARE din anul 

acesta a Editurii „Oxford University Press" a pur
tat titlul „Oxford prints what the whole world 
thinks" (Oxford tipărește gîndirea întregii lumi). 
Prima carte, tn comentariu latin „Apostle’s creed" 
poartă data 1478, dată la care a fost tipărită de 
Theodoric Rood, care tnvățînd meseria la Kdln, 
s-a stabilit în acel an la Oxford Infilnțlnd o tipo
grafie in care a tipărit 17 cărți, în 1478. Astăzi, 
„Oxford University Press" (OUP) editează 10 mi
lioane de volume pe an, cifră corespunzind 
aproape la 800 de titluri. Aniversarea include im
portante expoziții la New York, in Canada, la 
Londra, la tirgul de cărți din Frankfurt, Biblio
teca „Bodleian" din Oxford, și Biblioteca Congresu
lui la Washington, spectacole de muzică, concerte 
corale și un documentar TV. Una din cele mai 
mari glorii a editurii este însă „The Oxford 
English Dictionary" care și-a început publicarea 
sub conducereea redacțională a lui Sir James 
Murray, fiind terminat in 1928. Lucrarea dicțio
narului însă continuă. Un al patrulea volum, pri
vind dezvoltarea limbii și secolul 20, este în curs 
de publicare. Această editură se mai ocupă In 
paralel și de numeroase alte dicționare și lucrări 
intr-o largă varietate de domenii.

în preajma vizitei 
președintelui României 

in Marea Britanie
• Mar ci nd apropiata vizită de stat (13—16 iu

nie) a președintelui Nicolae Ceaușescu în Marea 
Britanie, la Londra a avut loc vernisajul unei 
expoziții de pictură și sculptură românească. 
Găzduită de prestigioasa galerie de artă „Somer
set House", și organizată sub patronajul Insti
tutului „Visiting Arts Unit", expoziția intitulată 
„O sută de ani de artă românească. 1870—1970“ 
reunește lucrări ale celor mai importanți ar
tiști plastici români. Sint expuse picturi de Ni»

î colae- Grigorescu, Ion Andreesqu, Ștefan 
chian, Nicolae Tonitza, Theodor Pallady, Ion- 
Țuculescu ș.a. precum și lucrări' reprezentative 
din creația sculptorilor Constantin Brâncuși, Di
mitrie Paciurea, Cornel Medrea, Romulus La- 
dea, Ion Irimescu.

• Municipalitatea din Coventry, oraș înfrățit 
cu Galațiul, a inaugurat la 2 iunie un complex 
de acțiuni cultural-artistice grupate s.ub generi
cul „Zilele. României la Coventry", 1st. alocît- 
țiunea rostită la festivitățile de inaugurare, lor
dul primar Charles Maxwell a subliniat semni
ficația deosebită a vizitei de stat a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, moment memorabil în cro
nica relațiilor britano-române. în cadrul ma
nifestărilor organizate la Coventry, la care au 
participat personalități din domeniul social-po
litic și cultural, Biblioteca centrală a orașului 
a organizat o expoziție de carte românească. La 
loc de cinste sînt prezentate operele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, alături de volumele autori
lor britanici dedicate activității și personalității 
proeminente a președintelui României. „Zilele 
României la Coventry" includ, de asemenea, 
expoziții foto-documentare și proiecții de filme 
inspirate din viața poporului nostru. Locuitorii 
orașului englez au avut prilejul să admire fru
musețea și bogăția folclorului românesc cu oca
zia spectacolelor cunoscutului ansamblu folcloric 
„Călușul" din Scornicești.
• Asociația de prietenie Marea Britanie— 

România a organizat la Sudbury Conference 
Hall din Londra o seară românească. Cu acest 
prilej, președintele executiv al asociației, 
Harry Francis a relevat importanța istorică a 
apropiatului dialog la nivelul cel mai înalt, 
exprimînd convingerea că rezultatele ce vor fi 
obținute vor contribui decisiv la întărirea rela
țiilor de prietenie dintre popoarele român și 
britanic. în holul principal unde s-a desfășurat 
manifestarea a fost organizată o expoziție de 
fotografii cuprinzînd aspecte din viața și acti
vitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu precum 
și o expoziție cu operele alese ale președintelui 
României.

• La Londra, în modernul complex situat în 
apropiere de Waterloo Bridge, a fost inaugu
rată, sub patronajul cunoscutei instituții a cine
matografiei britanice „National Film Theatre", 
Săptămîna filmului românesc. La gala de des
chidere, directorul prestigiosului institut, Keh 
Wlaschin a spus în alocuțiunea sa că astfel de 
manifestări culturale reciproce contribuie la o 
mai bună cunoaștere între cele două țări și po
poare. Filmele artistice românești „Prin cenu
șa imperiului", „Dincolo de pod", „Filip cel 
bun", „Mere roșii", „Tănase Scatiu", „Osînda", 
„Actorul și sălbaticii" vor fi prezentate timp de 
mai multe zile spectatorilor londonezi, urmînd 
ca, în continuare, ele să fie prezentate publicu
lui din New-York.

• în aula bibliotecii „Victoria Library" din 
districtul Westminster al Londrei, a avut loc 
vernisajul unei expoziții de carte românească. 
La loc de frunte sînt expuse volumele din se
ria de opere ale președintelui României precum 
și lucrările consacrate activității și personalității 
statului român. Dintre lucrările cu caracter 
științific, un deosebit interes a trezit lucrarea 
acad. dr. ing. Elena Ceaușescu, intitulată „Cer
cetări în domeniul sintezei și caracterizării com
pușilor macromoleculari". Sint expuse, de ase
menea, opere literare, istorice, științifice și lu
crări despre arta românească, în limbile engle
ză, română și în limbile naționalităților conlo
cuitoare din țara noastră.

în cuvîntul inaugural, comandorul William 
H. Kearney, lordul primar al districtului West
minster, zonă în care se află palatul Bucking
ham, reședința rezervată oaspeților români, și-a 
exprimat satisfacția pentru faptul că va avea 
onoarea de a prezenta personal președintelui 
statului român un omagiu călduros în numele 
locuitorilor și al Consiliului municipal din 
Westminster.
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Avignon — 1978 „Latina gintă e regină“
distincte, 
nișele de 
crenelate 
sive ale

înd a venit conductorul să mă trezeas
că eram imbrăcat și priveam de la 
fereastra vagonului platoul ușor aburit 
de cețuri, coborînd spre valea Rhonu- 
lui. Din sud-vest, din ce în ce mai 
se decupau în azurul mișcător acope- 
olane ale vechiului Avignon, zidurile 
care înconjoară orașul, turnurile ma- 
Palatului Papilor, peste care flutura,

stindard celest, un nor.
Deși era doar cinci și jumătate în zori, lumina 

ireal de limpede da peisajului o tulburătoare 
adîncime. apropiindu-1 în același timp atît de 
mult încît aveam impresia că dacă întind mina 
pot mîngîia zidurile cetătii.

Am coborît în gară într-un vacarm de trîmbite. 
într-o explozie de cîntece ale celor din primele 
vagoane care anunțau intrarea în capitala cîn- 
tecului și dansului provensal. Mi-am reamintit 
atunci scena de la Paris, din gara Austerlitz, 
cînd grăbit să nu pierd trenul (mai erau două 
minute pină la plecare), l-am întrebat pe un fer 
roviar francez de la ce peron pleacă trenul spre 
Avignon. Sobru și condescendent s-a întors spre 
mine repetând cu un aer conspirativ : ..Avignon ? 
Avignon?... Și. deodată.'curo veselie imprevizi
bilă care i-a inundat fata a început să cînte, 
legănîndu-se, primele măsuri ale celebrei me
lodii :

„Sur le Pont d’Avignon 
on y danse, on y danse 
sur le Pont d’Avignon 
on y danse tous en rond"...

Apoi, explicîndu-mi. în timp ce mâ conducea 
spre vagon : „Excusez-moi, monsieur, mais je 
suis aussî de Provence"...

★
Era duminică : la șapte dimineața orașul nu 

se trezise din somn. Doar măturătorii dereticau 
tăcuți străzile, și așa destul de curate. Cutre
ieram împreună cu poetul Petre Ghelmez bule
vardul străjuit de platani, urcînd spre Place de 
l’Horloge și mai departe spre Palais des Papes, 
cu enorma piață dreptunghiulară suind în terase 
spre Petit Palais, unde a doua zi aveam să văd 
unul dintre cele mai reprezentative și mai fru
moase muzee, cu capodopere ale primitivilor ita
lieni (Girolano di Benvenuto, Francesco di Gior
gio, Puccio di Simone, Ludovic Urbani ș.a.), 
mulți dintre ei întîlniți în celebrele galerii de 
artă din Perugia. Siena, Florența.

Am coborît străzile înguste, cu case medievale, 
la vestitul pod St. Benezet, frîrit peste Rhone, ca 
o aripă de albatros tăiată, cu două arcade mai

Primăvara varșoviană
ctivitătile desfășurate pe tărîm spiri
tual dau Varșoviei. în luna mai, un 
farmec inedit. A devenit tradițională 
aici, și în întreaga țară, organizarea 

•în această lună a zilelor cărții și pre
sei, manifestare cu un larg răsunet în cele mai 
diverse medii.

Tot în această lună s-a deschis și Tîrgul In
ternational de carte, organizat și în acest an 
la Palatul științei și culturii, pentru a 23-a 
oară. Producția editorială din întreaga lume s-a 
confruntat și acum în spațioasele săli ale imen
sului edificiu.

Prezentă cu lucrări de prestigiu apărute in 
ultimii ani, țara noastră a expus la loc de 
frunte lucrările secretarului general al P.C.R., 
președintele Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu.. împreună cu o se
lecție din titlurile apărute în toate editurile ro
mânești, în domeniul științelor politice, econo
mice, beletristicii, artei, matematicii, chimiei, 
medicinii, agriculturii.

Un ochi atent nu poate să nu remarce, printre 
cele peste 100 000 de volume prezentate la Var
șovia de aproape 150 de firme .de seamă din 
27 de țări, cărți valoroase care oglindesc reali
tățile României, traduceri, apărute în ultima 
vreme din limba română în polonă și în alte 
limbi. Astfel, la Editura „Ksiazka i Weidza" se 
află în stand volumul de Articole și cuvîntări 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, aparut in 
mai 1977 cit și Documentele de bază ale Con
gresului al XI-lea al P.C.R. Directorul editurii, 
Alfred Walek, ne-a destăinuit că se află sub 
tipar Istoria României de Mieczyslaw Iawo- 
rowski, Constituția Republicii Socialiste Româ

larU Festivalul international de poezie
unicipalitatea capitalei franceze a or- 
ganizat, la. inițiativa domnului Jacques 

[_ Chirac — întîiul primar al orașului, 
'“'după secole de vacanță a postului — 

Primul Festival Internațional de Poezie 
de Ia Paris, manifestare pe care-a deschis-o 
poeziei mondiale (bine-nțeles, și celei franceze), 
reprezentată prin aproape 350 de participanți din 
32 de țări. Acestor soli ai verbului metaforic le 
revenea onoarea de-a celebra poezia contempo
rană în locuri ilustre (piețe, case memoriale, 
instituții publice de cultură, săli de spectacol, 
cartiere vestite, catedrale, poduri, cimitire, 
parcuri), vegheate de umbrele glorioase ale ver
sului francez modem, de la Hugo la Baudelaire, 
de la Apollinaire la Leon-Paul Fargue, de la 
Rimbaud la Saint-John Perse, de la Paul Fort 
la Raymond Queneau. Magnific program, demn 
de orașul-lumină ! Uniunea Scriitorilor din țara 
noastră a desemnat o delegație compusă din 
Ana Blandiana, Mircea Dinescu, Șt. Aug. Doinaș 
si din semnatarul acestor rînduri ; iar „Cartea 
Românească", pentru a cinsti cuviincios eveni
mentul, a editat, înfr-un timp record (2 săptă- 
mîni) și într-un tiraj de 2 000 de exemplare, un 
volum de 280 de pagini, precedat de un studiu 
introductiv, însoțit de note bio-bibliografice, de 
indici și de un tabel cronologic, o amplă cu
legere bilingvă, 30 de poeți români contempo
rani. înfățișați cu cite două poeme semnificative 
fiecare. în afară de România, care, finalmente, 
s-a dovedit singura țară ce-a privit cu deferentă 
colegială Festivalul și și-a onorat cultura și de
legația tipărind un volum special destinat aces
tei manifestări de prestigiu, numai confrații 
iugoslavi au mai salutat asemănător întilnirea, 
consacrînd numărul dublu 5—6 (ianuarie-iunie), 
al revistei trimestriale „Relații" („Relations"), 
în text francez și englez. Noii poezii sîrbești 
(200 de pp.). Cu mai bine de două luni înainte, 
odată cu invitația scrisă, autoritățile culturale 
franceze solicitaseră participantilor din fiecare 
tară cîte-o poezie, spre-a fi inclusă într-b impre
sionantă antologie bilingvă internațională, ce 
urma să-i intîmpine la sosirea în țara-gazdă, lan
sată fiind cu prilejul deschiderii festive de la 
primăria orașului... La Paris, am băgat de seamă

\______________ ____ ____________  

spre mijlocul fluviului, dincolo de Capela St. 
Nicolas stînd între ape cu un aer benedictin...

Priveam oglinda somnolentă și limpede a flu
viului pe care l-am urmărit cu ani în urmă, de 
la izvoarele ce se adună de sub ghețarul din 
Pasul Furka, gîtuit de Alpi pină la Brig, de 
unde trece — printr-o lungă vale străjuită de 
munți — pină in apropiere de Montreaux. După 
metamorfozarea lui în „marea" Genevei, pătrun
de în Franța, adunîndu-și izvoarele de sub ulti
mul pod al orașului, aruncat peste lac.

Mi-am reamintit și marea lui deltă care se 
desface într-un arc grandios de la Arles. în care 
închide acea mirifică lume a păsărilor și ani
malelor. Camargue, pe care n-o tulbură decit 
norii, soarele Mediteranei și Mistralul...

Aici, la Avignon. Rhonul își îngenunchează 
însă apele în umbra turnurilor pontificale.

★
Le Palais des Papes este nu numai un impre

sionant monument de artă medievală, conceput 
ca o fortăreață, cu turnuri și ziduri inexpugna
bile. cu impresionante curți interioare si săli 
unice prin deschiderea și grandoarea lor ; el este 
însăși inima legendară a acestui oraș muzeu 
care își trăiește prezentul în deplină armonie cu 
gloria de odinioară.

La ceremonia de înmînare a Marelui premiu

Cînd am intrat în sala Grand Tinel (48 m lun
gime și lată de peste 10 m) pe sub arcadele 
înalte ale plafonului mai stăruiau acordurile de 
orgă ale corului Madrigal care, cu o seară înain
te. entuziasmase pe cei peste o mie de spectatori.

In primele rînduri ale sălii arhipline erau pro
fesori universitari, notabilitățile orașului și ale 
Felibrilor, invitați de onoare. La. masa prezidiu

nia ; de asemenea, romanul Păsările de Ale
xandru Ivasiuc, în traducerea Janinei Wrzos- 
kowa.

Alături de standul românesc, în vitrinele cu 
cărți prezentate de Editura P.I.W. se află și 
volumul de Poezii alese de Mihai Eminescu, se
lecție din creația marelui nostru poet realizată 
de Stanislaw Ryszard Dobrowolski, in tălmăcirea 
unor poeți de frunte ai Poloniei.

în seria „Romanul contemporan universal", 
într-o prezentare grafică de tinută, am găsit 
romanul Apa de Alexandru Ivasiuc.

Tot în apropiere de standul românesc expune 
Editura . Siask" din Katovice. care a publicat cu 
doi ani în urmă o monografie competentă des
pre Mihai Viteazul, semnată de scriitoarea Da
nuta Bienkowska.

„Wydawnictwo Literackie" din Cracovia a venit 
la ediția din acest an a Tîrgului Internațional 
de carte de la Varșovia cu două traduceri din 
literatura română realizate de Zbigniew Szu- 
perski. E vorba de volumele Duios Anastasia 
trecea de D. R. Popescu și Necuvintele de Ni- 
chita Stănescu, acesta apărut în seria Humanum 
est. Tot în aceeași serie urmează să apară, in 
curind. Versuri alese de Lucian Blaga ; în aten
ția editurii se află o culegere de povestiri de 
Laurențiu Fulga și microantologia Zece poeți 
contemporani români.

Prestigioasa casă editorială „Ossolineum". din 
Wroclaw, care se mîndrește cu o tradiție de 
peste 160 de ani, prezintă monografia de o înaltă 
ținută științifică Alexandru Ioan Cuza, întoc
mită de prof. dr. Juliusz Demel, autorul unei 
monumentale Istorii a României, apărută tot 
la această editură cu cițiva ani în urmă. Di

că n-apăruse nimic. Probabil că n-am priceput 
noi bine cum stăteau lucrurile, altfel spus, că 
florilegiul e destinat, cine știe, să-i salute pe cei 
care-au să ia parte la al doilea Festival...

Simbătă, 20 mai, la deschiderea festivă și ofi
cială de la Primărie, din alocuțiunea de salut a 
primarului, am aflat, și odată cu noi și Franța, 
că versul mai celebru chiar decît poemul din 
care era citat. Albatrosul („aripi de uriaș 
l-împiedică să meargă"), albatros devenit, la 
rindu-i, mai notoriu decît însuși autorul său, 
aparține ui Victor Hugo. Presa franceză de-a 
doua zi l-a repus pe Baudelaire in drepturi, 
între 16,30 și 20. Seară de poezie internațională, 
în sala UNESCO, mai plină de poeții partici
pant! din 32 de țări, decît de public. După mai 
bine de patru ore de lecturi exhaustive, în limbi 
autohtone și-n .versiuni franceze, și de intermi
nabile prezentări și evocări istorico-literare, pe 
la 9 și-un sfert a venit, potrivit ordinei alfabeti
ce, și rindul_ delegației noastre, care-a-ncercat să 
definească, într-un chip cît mai concis cu pu
tință — date fiind orele caragialesc înaintate — 
poezia românească dintotdeauna : „Un cîntec, de 
la originile orale și pînă astăzi, neîntrerupt, cu 
un autor unic, rapsod anonim, acceptînd pseudo
nime numeroase, devenite adesea nume ilustre. 
Identitatea acestui aed necunoscut : poporul". 
Prezentarea și recitările au durat numai 5 mi
nute și jumătate, efectul de lapidaritate adu- 
cind, probabil, delegației românești intiia (și ul
tima^ furtună de aplauze prelungite din acea 
primă și excesiv de prelungită întîlnire cu pu
blicul francez. Delegațiile străine și parizienii 
„eroici" în răbdare și-au disputat volumele și 
discurile pe care — de ce să n-o recunoaștem, 
mîndri că ni se solicită — le-am oferit.

Luni seara, de la 8 și jumătate la miezul nop
ții, Noapte de poezie la „Olympia" : poeme re
citate și cin tale de vedete ale scenei, ale ecra
nului (mare și mic) și ale cîntecului francez. 
Din 32 de delegații străine, reprezentate sînt nu
mai patru țări : cîntărețul francofon polonez 
Marcel Nowek (altminteri excelent interpret și 
cu un repertoriu de calitate, alegîndu-și însă, 
aici, nefericit cele două piese) ; un trio vocal- 
instrumental suedez, însoțindu-1 pe poetul Jor- 

lui. într-o prestigioasă componentă, au luat loc 
Andre Chamson. academician și majorai (mem
bru al conducerii Felibrilor), d-ra Turon, regina 
Felibrilor. președintele acestora Rene Jouveau, 
d-na Ilinca Barthouil Ionesco, secretara gene
rală a Jocurilor latinității, coordonatoarea si su
fletul Asociației culturale franco-române din 
Avignon, dl. Georges Barthouil. profesor la Fa
cultatea de litere din Avignon, reprezentantul 
Consiliului municipal.

M-am așezat între doi membri ai consiliului 
general al Felibrilor. nu departe de profesorii 
Alexandru Bălăci si Virgil Cândea. (care au 
reprezentat cu strălucire cultura românească — 
alături de ceilalți componenti ai delegației noas
tre — la sesiunea de comunicări științifice ..La
tinitatea ieri, astăzi, miine") — și de poetul Ste- 
lian Oancea, unul dintre coautorii succeselor ro
mânești la această ediție jubiliară a Jocurilor 
latinității.

Solemnitatea a început în acordurile orchestrei 
municipale. Academicianul Andre Chamson a 
elogiat apoi, într-o vibrantă cuvîntare, spiritua
litatea latină care a dat lumii multe din valorile 
ei fundamentale și care astăzi, prin marea fa
milie a popoarelor latine, „reprezintă una din 
șansele majore ale umanității".

Cind Georges Barthouil a citit palmaresul con
cursului internațional de poezie, numele Româ
niei a răsunat de trei ori. ca un omagiu solemn, 
pe sub înaltele arcade.

O emoție puternică, greu de stăpinit. mi-a 
inundat sufletul cind, după inminarea marelui 
premiu al latinității, am fost invitat să citesc 
poemul pe care Georges Barthouil l-a citit apoi 
în frumoasa versiune franceză realizată de el si 
Ilinca Barthouil Ionesco. La întoarcerea pe 
locul meu. cei doi felibri s-au sculat solemn in 
picioare felicitîndu-mă călduros și adăugind cu 
o impresionantă curtoazie seniorială : ..Nous 
sommes honnores de garder le grand vainqueur"...

★
Formule asemănătoare aveam să aud în seara 

aceea și a doua zi. pe stradă și la restaurant, 
în le Petit Palais (unde am fost „acostat" de 
dl. Rene de Vieze, scriitor felibru. care ne-a 
invitat, luni după-amiazâ. pe Petre Ghelmez si 
pe subsemnatul, la ferma lui din Lauris. pe 
valea Durancei, intr-o căldare de munți unde 
am petrecut o după-amiază de neuitat, in com
pania d-nei și d-lui Leo Dalmon. vorbind des
pre poezie, despre scris, despre felibri și latini
tate. despre Vasile Alecsandri. despre popoarele 
noastre. Excelente gustările pregătite de di. 
Vieze si nemaipomenitul vin roșu din producția 

rectorul instituției. Euge usz Adamski, ne vor
bește de includerea in seria ..Clasicii literaturii 
universale" a unei .“-.’o'orii reprezentative din 
opera lui Mihai Emlr.escu, pe care urmează să

Wojciech Kvzywoblocki : ^Constructori"

gen Nash, bolborosind un poem „situaționist" 
(onomatopee oculte de-un ezoterism „universal", 
luind in serios și cu gravitate ceea ce la noi e 
bufonadă și joc in limbă „spargă") ; poetul so
vietic • Voznesensky (recitind în rusește un lung 
poem, Scrîmtîmnîm, cu un refren siberian omo
nim propus publicului spre-a fi reluat în cor) ; 
și, datorită unor modificări în program, obligat 
să „treacă" imediat după ilustra cîntăreață 
Catherine Sauvage, cel care vă relatează (ales 
pentru acest spectacol de music-hall poetic și 
din rațiuni de francofonie, probabil, dar nu și de 
memorie actoricească, pentru că-și învățase pe 
dinafară poezia). Publicul — sala ticsită — plă
titor la 30 de franci biletul, tratează cîntăreții, 
actorii, folkiștii și poeții, ca unul care-a dat 
bani ca să intre la revistă, și mai și fluieră, mai 
și-aplaudă (rar însă). Aleg un poem scurt cit 
două catrene epigramatice și-o morală de fa
bulă : nici 40 de secunde. Oricum, așa n-au timp 
nici să-nceapă să mă ia-n tărbacă. Presa de-a 
doua zi nu-i remarcă decît pe român și pe so
vietic (anunțat in ediția de dimineață drept 
Evtușenko, rebotezat corect, în cele de prînz și 
de seară, Voznesensky). Marți, 23 mai, seara, în 
saloanele Cercului Republican, de pe Avenue de 
l’Opera, sub auspiciile asociației de prietenie 
franco-română, sub prezidenția lui Pierre Paraf 
și în prezenta reprezentanților Ambasadei noas
tre, dineu-dezbatere : mîncăruri suculente, vi
nuri alese, serviciu ireproșabil, toast convențio
nal și puțin nesigur al gazdei. în răspunsul de 
mulțumire la salutul de bun-venit adresat dele
gației prietene românești, modestul meu hobby 
filologic mă determină să precizez, în treacăt, că 
româna a fost, vorba lui Dosoftei, „zid de pace" 
al avanpostului civilizației occidentale și nația 
noastră — insula de latinitate grație căreia ce
lelalte 9 limbi și civilizații surori neo-latine 
și-au putut conserva, relativ intacte, și destinul 
și istoriile respective. După lecturi din opera 
cîtorva poeți de-acasă (Bogza, Jebeleanu, Sores- 
cu) și-a cîtorva dintre cei prezenți, dăruim — 
și din nou se dovedesc prea puține — exemplare 
din ontologie și discuri. întîlnirea de la Sorbona 
(III), cu studenti și cu profesori de la catedrele 
de română și de italiană, de miercuri 24 mai, ni

In fata Palatului Papilor.
De la stg. la dr. : Stelian Oancea, Virgil Cândea, 
Alexandru Bălăci, Teodor Balș, Maria Platon, 
Petre Ghelmez. Ilinca Barthouil Ionesco, Adrianne 
Barthouil. Marilena Rotaru, Constantin Milaș cu 

soția.

viei sale care coboară de lingă terasa fermei, pe 
lingă plantația de măslini, spre unul din unghiu
rile de fugă ale văii...).

Dar pretutindeni in acele zile unice, ochiul 
meu interior vedea silueta marelui bard de la 
Mircești. în timp ce urechea prindea din văz
duhul Provencei ecoul glasului său peste veac :

„Latina gintă e regină 
intre-ale lumii ginte mari"...

Teodor Balș

o întocmească scriitoarea Danuta Bienkowska. 
..Așteptăm să apară, ne spune E. Adamski, pină 
la sfirșitul anului, lucrarea de referință Cultura 
românească, semnată de cercetătorii Ryszard 
Brykowski, Tadeusz Chrzanowski și Marian 
Hornecki. De asemenea, dorim să publicăm un 
compendiu al Istoriei literaturii române".

In standul Editurii „Czytelnik“ din Varșovia, 
două lucrări românești ne rețin atenția : Viața 
lui Mihai Eminescu de George Călinescu, în 
traducerea Danutei Bienkowska, și Nuntă în cer 
de Mircea Eliade, lucrare tradusă de Raymund 
Florans. Aflăm că Editura are în portofoliu 
Departe de Mircea Radu Iacoban, Galeria cu 
viță sălbatică de Constantin Țoiu precum și alte 
lucrări.

La Editura pentru copii și tineret Nasza Ksie- 
gamia sînt prezentate volumele Taurul mării 
de Ion Marin Sadoveanu și Cirețarii de Con
stantin Chiriță. In lucru se află Recreația mare 
de Mircea Sintimbreanu și multe alte cărți.

Spre sfirșitul lunii, noi prezente românești : 
turneul Teatrului Național din București cu 
piesele Autobiografie de Horia Lovinescu și Ro
mulus cel mare de Durrenmatt, care vor fi pre
zentate pe scena Teatrului Dramatic din Var
șovia și Lodz.

Un afiș înfățișînd un personaj antic pe un 
fundal roșu, realizat de cunoscutul grafician 
polonez Jan Lenica. anunță, tot în luna mai, 
la Opera din Varșovia, o premieră de răsunet : 
„Oedip" de George Enescu. De cîteva luni, un co
lectiv al Operei din București lucrează împreună 
cu artiștii polonezi la montarea celei mai re
prezentative lucrări a marelui nostru compozi
tor. Va fi pentru prima dată jucată o operă 
românească pe scena acestei instituții, care a 
sărbătorit 215 ani de existență și care se bucură 
de o unanimă apreciere în lume.

Nicolae Mareș

se pare bizar programată de organizatorii Festi
valului : la aceeași oră (18), la care, în marele 
amfiteatru al Sorbonei centrale, se desfășoară un 
recital de poeme Leopold Sedar Senghor, căruia, 
dimineață, la Primărie, i se-atribuise titlul de 
Prinț in poezie, în cadrul unei recepții festive ; 
(ultimul „Prinț al poeților" fusese Paul Fort, 
principe al baladelor acesta). Cu tot regretul 
cultural că nu-1 putem asculta și aplauda pe 
Senghor, am oferit studenților — după recitările 
de rigoare și după o succintă prezentare a poe
ziei românești — cărțile și discurile care ne mai 
rămăseseră.

De vicisitudinile organizării municipale și de 
aleatorismul olecuță prea nonșalant boem al în- 
tilnirilor programate și-al manifestărilor oficiale, 
ne-am consolat datorită solicitudinii amicale pe 
care ne-a arătat-o, cu ospitalitate juvenilă, o 
salariată a Institutului Pasteur din Paris, fată 
care studiase filologia romanică și care se spe
cializase, acum 10 ani, în România, și-n casa că
reia, emoționată, delegația română, poftită la o 
cină copioasă și fără mofturi, a întîlnit, cu sur
prindere și cu duioșie, două rafturi înțesate cu 
autori clasici și moderni autohtoni, în limba 
de-acasă : Creangă și Voiculescu, Eminescu și 
Augustin Buzura, Ion Barbu și Antologia poe
ziei simboliste, Caragiale și Macedonski...

Descendentă a lui Jose-Maria de Heredia, pă
rintele neuitatelor Trofee, Marie-Jose, nepoata, 
a reabilitat — concis ca-ntr-un sonet — printr-o 
sintagmă de prietenie pentru cultura noastră și 
de respect al poeziei românești, albatrosul celei 
franceze (ale cărui aripi sînt și-ale noastre, în
tr-un sens deloc neglijabil), restituind, fără trim- 
bite și fără steme municipale, prin memoria 
unui străbun de elită, versului galic strălucirea 
de blazon pe care-au fost cît pe-aci s-o umbreas
că niște carențe (inevitabile ?), imperfecțiunile 
unui- debut international ce amenința să trans
forme în eșec ideea generoasă a schimbului de 
idei și de metafore contemporane. Pentru acest 
„trofeu" inedit, de răscumpărare, ca iubitor al 
culturii franceze, de care mă simt și puțin răs
punzător, în măsura în care-i sînt implicat, îi 
exprim și-aici gratitudinea românească.

1 Romulus Vulpescu

din lirica 
engleză 

contemporană
TED HUGHES
Ciulinii
împotriva limbilor de cauciuc ale vacilor și a 
miinilor-săpăligi
Ciulinii spintecă aerul verii
Și pocnesc de presiunea albastrâ-neagră.

Fiecare — o explozie răzbunătoare
De reînviere, un pumn încordat
Pe armele sfărimate, ca înghețul islandic răzbind

Din subteranele resturi ale decăzutului Viking.
Ei sint ca părul decolorat și ca guturalele 

dialectelor.
Fiecare stâpinește un penaj de singe.

Apoi devin suri, ca și oamenii.
Sint secerați cu vrăjmășie. Dar urmașii lor apar 
Drepți și-narmați, gata de luptă pe același 

pămint.

LOUIS MACNEICE
Rugă înaintea nașterii
(fragment)

Eu nu m-am născut incă. O, ascultă-ți-mă. 
Nu lăsați liliacul-parazit ori șobolanul ori 

șontorogul 
jefuitor de morminte să se apropie de mine.

Eu nu m-am născut, alinați-mă.
Mă tem că neamul omenesc mă va imprejmui cu 

ziduri inalte, 
cu narcotice tari mă va droga, cu minciuni 

bine ticluite 
mă va amăgi, pe negre roți de tortură mă va 

trage, prin băi de singe mă va rostogoli

Eu nu m-am născut incă ; pregătiți-mi 
Apa care să mâ dezmierde, iarba care să 

crească pentru mine, 
copacii să stea de vorbă cu mine, cer să-mi 

cinte, păsări și 
o albă, lăuntrică lumină să mă călăuzească.

Traducere de 
Ion Segărceanu

Dennis Bailey : „La țărm"

ALAN BROWNJOHN
Al patrulea iubit
Al patrulea iubit pe care l-ai numit, acela 

periculos
Despre care trebuie să vorbești cu grijă,
Cel mai puțin accesibil, incă : pe el n-o să-l 

desfac in bucățele.
O să fiu chiar generos și o să-i las
Un mic ducat privat in Imperiul Sfint 

al conștiinței tale.
Numele lui î — Neadormita nostalgie.

CHRISTOPHER MIDDLETUN
A opta invenție elementară
Către ce se indreaptă oare lucrul 
Cei mai greu de imaginat cu putință 
Cum va arăta oare fantoma

Cum să dai socoteală pentru cele 
Care iată se-a mestecă
Un grăunte de nisip fierbinte în deșert 
Blindețea pașilor tăi

O muzică, depășindu-ne, o adiere răcoroasă, 
ca libertatea, 

modificindu-ne formele, moartea și lucrul acesta, 
uitat.

PENELOPE SHUTTLE
Orbul
Soarele privindu-mă fix, mă tulbură. 
II răstorn pe orb.
Sub aceste haine vechi de amiază 
ca o eșarfă pielea mea freamătă. 
Pielea mea e subțire și uscată 
ca unele plante
Și mi-e frică de apropierea sinelui meu atit de 

puternic, 
de acea reflectare 
care mă va jupui 
pină cind zdrențe din pielea mea 
se vor legăna ca niște orbi 
in bătaia unui vint 
căruia nici nu-i pasă.

Traducere de 
Denisa Comănescu 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ —_ _ _ _ _ _ _ _ _ /
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