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AUTENTICITATE 
REVOLUȚIONARA
CUVlNTAREA tovarășului Nicolae Ceaușescu la Con

gresul Uniunii Generale a Sindicatelor din România 
constituie un document de o deosebită însemnătate 
teoretică și practică, prin analiza profund științifică a sta

diului de dezvoltare economico-socială a țării, prin abor
darea problemelor fundamentale de perspectivă ale cinci
nalului 1976—1980, prin pătrunzâtoarea definire a situației 
internaționale in actualul context mondial, cu argumente a 
căror pregnanță generează un larg ecou pe meridianele lu
mii.

Fapt este că in cincinalul precedent s-au obținut progre
se remarcabile in dezvoltarea și modernizarea forțelor de 
producție, în creșterea potențialului economic al țării, in 
sporirea avuției naționale. Dezvoltarea industriei intr-un 
ritm de peste 13 la sută anual a avut drept urmare reali
zarea, in 1975, a unei producții globale egale cu cea creată 
in întreg deceniul 1951—1960. Față de anul 1970, producția 
noastră industrială a crescut, pe întregul cincinal, cu a- 
proape 85 la sută, iar venitul național eu peste 70 la sută. 
In agricultură, în ciuda unor condiții climatice nefavorabile, 
s-a realizat o producție cu peste 23 la sută mai mare decit 
in perioada cincinalului precedent. Mari progrese a înre
gistrat dezvoltarea învățămintului, a științei și culturii. Fe 
ansamblu, veniturile reale totale ale populației au sporit, 
față de 1970, cu 46 la sută, respectiv cu 74 miliarde lei. 
S-a acționat pe scară largă și in mod consecvent pentru 
perfecționarea relațiilor de producție și sociale, pentru a- 
dincirea democrației socialiste și intensificarea participării 
maselor populare Ia conducerea treburilor obștești, a sta
tului. pentru aplicarea normelor și principiilor eticii și •• 
ehității socialiste în întreaga viață a societății noastre.

Este — acesta — un bilanț demonstrind capacitatea cla
sei muncitoare de a asigura ridicarea întregii națiuni pe o 
treaptă nouă de dezvoltare. Hotăririle Congresului al 
XI-lea, planul cincinal 1976—1980 marchează intrarea 
patriei noastre într-o etapă superioară de propășire econo
mică și socială, etapă caracterizată prin accentuarea pro
cesului de edificare a societății socialiste multilateral dez
voltate. Producția globală a industriei va crește intr-un 
ritm mediu anual de eirca 11 la sută, urrnind să ajungă iu 
1980 la circa 1 000 miliarde lei. Dezvoltarea intensivă a 
agriculturii prevede o creștere cu eirca 30 la sută a pro
ducției față de perioada 1971—1975. Planul de investiții, in- 

—>umînd circa 1000 miliarde lei, va asigura creșterea 
puternică și repartizarea rațională pe tot cuprin
sul țării a forțelor de producție, ridicarea economico-socia
lă substanțială a tuturor județelor țării. In perioada ac
tualului cincinal, veniturile totale reale ale oamenilor 

- iîi uncii vor crește cu eirca 37 la sută ; pe întreaga econo
mie se vor crea incă 1 milion noi locuri de muncă ; totoda
tă. se vor mări cu peste 50 Ia sută cheltuielile social-cultu- 
rale ale statului, ajungând în 1980 la eirca 11 000 lei pe o 
familie, față de 7 400 lei in 1975. Ca rezultat al continuării 
terme a politicii de industrializare, al dezvoltării puterni
ce a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, in 1980 
peste 70 la sută dm forța de muncă activă va lucra in sec- 
toarele neagricole, iar, din aceasta, aproape 50 la sută în 
industrie și construcții. Așadar, o schimbare fundamentală 
in structura forțelor de producție și socială, marcind tran- 
siormarea României intr-o țară industrial-agrară in care 
rolul preponderent îl va avea industria.

Un asemenea vast și profund proces de mutații struc
turale va face posibil ca în anul 1990 să se ajun- 

'▼'gâ la un venit național de circa 2 500—3 000 dolari pe locui
tor. față de circa 1 000 dolari cit este în prezent. Iată de ce 
— a subliniat secretarul general al Partidului — realizarea 
unei rate înalte a acumulării este o problemă fundamen
tală pentru prezentul și viitorul patriei noastre, pentru 
participarea activă a României la schimbul de valori mon
diale. la diviziunea internațională a muncii, o condiție 
pentru a putea ține pasul cu marile cuceriri ale revoluției 
tehnico-științifice, pentru asigurarea progresului rapid și 
multilateral al României, pentru a făuri un destin lumi
nos poporului nostru, pentru a întări independența țării.

INTR-O asemenea perspectivă, cu o asemenea voință 
de acțiune in edificarea continuă, cu succes, a noii 
societăți, partidul nostru acordă o atenție deosebită 
vieții internaționale, promovind o politică externă activă 

de pace și colaborare cu toate popoarele. întreaga des- 
“ fâșurare a evenimentelor internaționale a confirmat și 

confirmă pe deplin justețea aprecierilor Congresului al 
XI-lea al Partidului Comunist Român, in sensul că in 
lume au avut și continuă să aibă loc profunde transfor
mări revoluționare, naționale și sociale : s-au petrecut și 
se petrec mutații adinei in raportul internațional de 
forte.

Constatind că întreaga evoluție social-politică contem
porană demonstrează in modul cel mai evident rolul pe 
care il joacă popoarele in făurirea istoriei, in dezvoltarea 
progresistă a societății, — tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a relevat că o pregnantă ilustrare a acestui adevăr, uni
versal valabil, o constituie experiența revoluționară a pa
triei noastre. Pornind de la realitățile istorice concrete
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Rinduri de întii de Mai
SE ÎNTÎMPLĂ la noi și nu numai Ia noi de pică 

floarea albă de cireș odată cu ziua de unu de mai. 
Și ea, floarea, cade și se așează în „troieniri" 
eminesciene pe umerii noștri, pe brațele noastre 
și pe frunțile noastre arcuite calm, armonios și 
lucid în devenire și construcție comunistă.

Și se mai întîmplâ și o faptă (de data asta nu
mai la noi după cîte știu) : cu cîtva timp înainte 
de „armindeni", de întii de mai cum ar veni, să
rim niște focuri în care am aruncat gunoaie ori 
uluci putrede. Focul, incandescența muncii, purifică 
și unifică.

„Măsură a lucrurilor", omul este totodată mă
surat de ele, de cele făurite de el însuși, de du
rabilitatea și frumusețea lor. El își sporește, sau 
scurtează durata în timp și în memoria altora 
după felul cum, mai destoinic sau mai stîngaci, 
mai dăruit ori mai reținut sau mai zgîrcit a știut, 
folosind o inflexiune de frază cronicărească „a-șî 
face fiecare lucrarea sa". Se înțelege, nu orice 
„lucrare" poate deveni și o operă, nu orice pro
dus finit poate fi iscălit — și aceasta și din pri
cina pregătirii și specificului muncii fiecăruia — 
însă există și mindria, cu satisfacții cel puțin egale, 
a efortului colectiv, a zilelor, a nopților, a ume
rilor și gîndurilor alăturate unanim.

Există brigăzi de muncitori tineri sau de acum 
% încărunțiți care au tăiat și năruit „în circuit" stînci 

și obișnuințe pentru a da țării circuitele noi de 
energie nouă și obișnuințe noi la Bicaz, Argeș, 
Lotru, pe întinderile nesfîrșite ale cîmpiilor sau 
pe amețitoarele culmi ale Carpaților.

Ei construiesc prezentul și odată cu ei scrutînd 
cu optimism viitorul trebuie, omagiind ziua de 
întii Mai, să fim cuprinși de profundă recunoștință 
că sărbătoarea de acum este o prelungire nece
sară a unor îndelungate lupte revoluționare. Și 
dacă epoca noastră atit de vertiginoasă ne-a adus 
călători printre stele și pași săltați euforici pe 
lună, ea a consemnat răsturnări fundamentale de 
table de valori în ordinea socială și politică și 
în redimensionări interioare. Sintem beneficiarii 
norocoși ai unui timp cînd efortul omului, străda
niile lui nu merg pizmaș către semen ori vecin, 
ele, eforturile se întorc spre el, spre om, sporin- 
du-l, îmbogățindu-l, făcîndu-i mai lungi orizontu
rile, mai generoase deprinderile, mai deschise și 
mai decise gesturile și atitudinile.

Sintem încorporați în miezul incandescent al unui 
timp național definit și definitiv, pulsînd robust, 
tenace și ascendent pentru a asigura istoriei noas
tre momente-piscuri și a dărui țării maturitate 
prosperă, adevăr, personalitate și prestigioasă re
cunoaștere internațională. Oamenii, in anii socia
lismului, în climatul lor s-au alcătuit și pe ei înșiși 
altfel. Anii aceștia n-au însemnat doar o schimbare 
de raporturi dintre făuritorul de bunuri materiale 
și spirituale și produsul muncii ; anii aceștia au 
dăltuit și profiluri umane noi, în mișcare, cu linii 
suple și sinuoase care ne obligă la creionări 
exacte, convingătoare,

Nicolae Velea



Viața literară
Întîlnirea președintelui Leopold Sedar Senghor

cu membri ai conducerii Uniunii Scriitorilor

Din 7 in 7 zile
Dialogul româno-senegalez

VIZITA OFICIALA ȘI DE PRIETENIE în tara 
noastră a președintelui Republicii Senegal, Leopold 
Sedar Senghor, cu doamna Colette Senghor, la invi
tația președintelui Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
a luat sfirșit in ziua de 25 aprilie. In Comunicatul 
comuD se consemnează cu satisfacție dezvoltarea ra
porturilor de prietenie, de colaborare și de cooperare 
intre România și Senegal în domeniile economic, teh
nic, științific și cultural. Cele două părți au reliefat 
contribuția pe care intîlnirile precedente ale celor doi 
șefi de stat, de la Dakar și București, au adus-o la 
intensificarea relațiilor dintre țările lor.

Comunicatul menționează ca atare semnarea Decla
rației solemne comune, precum și a unui acord de 
cooperare economică, tehnică și științifică și a unui 
protocol de cooperare in domeniile mineritului, in
dustriei, dezvoltării rurale, asistentei tehnice și pregă
tirii de cadre. Cei doi președinți au exprimat deplina 
lor satisfacție față de punerea in aplicare a acordului 
cultural existent intre cele două țări, in perspectiva 
intensificării schimburilor in domeniul artelor și lite
raturii. Cooperarea dintre Partidul Comunist Român 
și Uniunea Progresistă Sencgaleză, precum și promova
rea relațiilor de colaborare între parlamentele celor 
două țări, ca și facilitarea de contacte intre organi
zațiile de tineret, de femei, precum și cele 
sindicale au fost de asemenea evocate in Comunicat.

Referitor Ia relațiile internaționale, cei doi președinți 
au evidențiat schimbările profunde care au avut loc in 
lume, in sensul afirmării tot mai puternice a voinței 
popoarelor de a dispune liber de soarta lor, creșterii 
continue a influenței forțelor progresului, democrației 
și păcii. Ei au reafirmat rolul important pe care statele 
socialiste, țările in curs de dezvoltare, țările nealiniate 
îl joacă în viața internațională, pentru instaurarea unui 
climat de securitate și pace, de natură să favorizeze 
dezvoltarea relațiilor de prietenie între toate națiunile 
lumii. Comunicatul trece in revistă celelalte domenii de 
importanță mojoră ale vieții internaționale pe care 
le-au evocat în cursul convorbirilor de la București și 
care marchează perspectivele fecunde ale recentului 
dialog româno-senegalez.

DIN AGENDA INTERNAȚIONALĂ A SĂPTĂMlNII : 
MAJORITATEA absolută de voturi, atit la Hanoi cit 
și Ia Saigon, pentru conducătorii de partid și de stat, 
la alegerile generale pentru Adunarea Națională comu
nă a întregii țări, semnifică hotărirea edificării unui 
Vietnam pașnic, independent, unificat și socialist. RE
ZULTATELE scrutinului din Portugalia au confirmat 
faptul că Partidul Comunist Portughez a fost singurul 
care și-a sporit (prin cele 40 de mandate obținute) nu
mărul de voturi —, precum afirmă intr-o declarație, in 
care se pronunță pentru valorificarea majorității de 
stînga (cu cele 108 mandate-ale Partidului Socialist) și, 
totodată, pentru continuarea activității actualului gu
vern pînă la alegerile prezidențiale. IN LIBAN ar urma 
ca sîmbătă să se procedeze la alegerea succesorului ac
tualului președinte. IN ITALIA disputa asupra even
tualității alegerilor anticipate continuă. IN JAPONIA 
se întrevede posibilitatea unei lupte unite duse de 
Partidul Comunist Japonez, Partidul Socialist Japonez 
și Komeito, discutîndu-se și formarea — drept conse
cință a alegerilor — a unui guvern corespunzător.

Cronicar

Vineri după-amiază. președintele 
Republicii Senegal, Leopold Sedar 
Senghor, a avut o intilnire cu mem
bri ai conducerii Uniunii Scriitori
lor din Republica Socialistă Româ
nia.

La întîlnire au fost de față Ali- 
oune Sene, ministrul culturii, și 
Adrien Senghor, ministrul dezvoltă
rii rurale și hidraulice.

în cadrul întilnirii, președintele 
Leopold Sedar Senghor și-a expri
mat aprecierea deosebită față de 
valorile culturii și științei poporului 
român, care a dat personalități de

frunte ale vieții culturale și științi
fice mondiale. Oaspetele și-a mărtu
risit admirația față de drumul pe 
care a pășit România în construirea 
socialismului, în edificarea unei noi 
orînduiri.

Președintele Senegalului a reafir
mat sentimentele de înaltă stimă și 
prețuire pe care le nutrește față de 
președintele Nicolae Ceaușescu, per
sonalitate remarcabilă a vieții poli
tice internaționale, față de larga sa 
viziune asupra fenomenelor sociale, 
culturale și științifice, față de aten
ția pe care o acordă dezvoltării lite-

raturii și artei în țara noastră.
în cuvîntul său, Virgil Teodorescu, 

președintele Uniunii Scriitorilor, a 
reliefat prețuirea de care se bucură 
în țara noastră președintele Leopold 
Sedar Senghor, ca urmare a activi
tății sale politice și pe tărîmul cul
turii, activitate pusă în slujba idea
lurilor de libertate și independență 
ale poporului senegalez, ale tuturor 
popoarelor Africii.

A avut loc apoi o discuție în ca
drul căreia au fost abordate aspecte 
ale edificării culturii naționale -și 
„decolonizării" spirituale în Senegal, 
s-au reliefat eforturile ce sc fac 
pentru dezvoltarea învățămîntului, 
artei, literaturii în această țară, care 
a pășit pe calea unei dezvoltări pro
prii, independente. S-a subliniat, în 
context, menirea literaturii de a re
flecta în forme specifice, naționale, 
realitatea socială și economică a fie--'**''  
cărei țări, contribuția pe care scrii
torii și artiștii militanți trebuie -sa 
o aducă la construirea unei societăți — 
mai drepte și mai bune, a orinduirii 
socialiste.

In încheierea întilnirii s-a expri
mat convingerea că relațiile dintre 
cele două țări vor cunoaște și în 
planul culturii, artei și științei o 
evoluție ascendentă, pentru o tot 
mai bună cunoaștere reciprocă a va
lorilor spirituale, pentru întărirea 
legăturilor de prietenie dintre po
poarele român și senegalez.

Premiile Asociațiilor Scriitoriilor
București

JURIUL : Romul Mim- 
teanu (președinte), Ion 
Băieșu, Constantin Chiri- 
ță, Gabriel Dimisianu, 
Radu Dumitru, Fănuș Nea- 
gu, Mircea Iorgulescu, 
Gheorghe Pituț, Radu Po
pescu, Catinca Ralea. Mir
cea Sîntimbreanu, AI. I. 
Ștefănescu.
POEZIE

Traian Iancu: „Să iubim 
ce-i de iubit" ; Mircea 
Mica : „Vînătoare de sea
ră" ; Gheorghe Tomozei : 
„Gloria ierbii".
PROZA

Teodor Mazilu : „Intr-o 
casă străină"; Ileana Vul- 
pescu : „Rămas bun".
DRAMATURGIE

Aurel Baranga : „Viața 
unei femei".
LITERATURA 
PENTRU COPn 
ȘI TINERET

Alexandra Ioachim : ..O 
idee isteață nu se vinde la 
piață".
CRITICA ȘI ISTORIE 
LITERARA

Nicolae Manolescu: „Te
me II" ; Marian Popa : 
„Comicologie".

TRADUCERI 
DIN LITERATURA 
UNIVERSALA

Aurel Covaci : „Teatru" 
de Tirso de Molina ; C. D. 
Zeletin : „Sonete" de Mi
chelangelo.

Brașov
JURIUL: Gheorghe Chi- 

vu (președinte), Mihai Ga- 
vril, Radu Selejan, Dan 
Tărchilâ, Dragoș Va- 
cariuc.

Nicolae Stoe : „O ramu
ră deasupra ierbii".

Cluj-Napoca
JURIUL : Letay Lajos 

(președinte), Constantin 
Cubleșan, Fodor Săndor, 
Bazil Gruia, Aurel Gur- 
ghianu, Lăszloffy Aladâr, 
Szilâgyi Istvân, Mircea 
Vaida.

Victor Felea : „Cumpă
na bucuriei"; Kirăly Lăsz- 
lo: „Hanibal" de Eugen 
Jebeleanu (în limba ma
ghiară). ; Teohar Mihadaș : 
„Elegii"; Veress Zoliân: 
„Princepele" de Eugen 
Barbu (în limba maghia
ră).

lași
JURIUL : Constantin

Ciopraga (președinte), Al. 
Andriescu, Andi Andrieș. 
Mihai Drăgan, Dumitru 
Ignea, Ioanid Romanescu, 
Corneliu Sturzu.

Nicolae Barbu : „Noi și 
clasicii" ; Nicolae Turtu- 
rcanu : „Nocturne".

Tg. Mureș
JURIUL : Nagy Păi 

(președinte), Farkas Ar
pad, Hajdu Gyozo, Jânos- 
hăzy Gydrgy, Mihai Sin.

Gyorffi Kălmăn : „Hăz- 
avatăs, Âgnes" („Inaugu
rare, Agneta"); Papp Fe
renc : „Moartea lui Orfeu" 
de Laurențiu Fulga (limba 
maghiară).

Timișoara
JURIUL : Ion Arieșanu 

(președinte), George Bu- 
lic, Vladimir Ciocov, Geor
ge Drumur, Endre Kâroly, 
Franz Liebhard, Mircea 
Șerbănescu.

Sofia Arcan : „Neștiute
le noastre iubiri" ; Alexan
dra Indrieș : „Corola de 
minuni a lumii".

Al Vl-lea
Salon național 
al cărții

Sub genericul Retro
spectiva editorială 1911— 
1975, miercuri s-a deschis, 
în holul Teatrului Națio
nal, cel de-al VI-lea Sa
lon național al eărții. In- 
cadrîndu-se în ampla ac
țiune de pregătire a Con
gresului educației poli
tice și culturii socialiste, 
Salonul prezintă realiză
rile obținute in acest in
terval în crearea și răs- 
pîndirea în mase a cărții 
românești, ca o afirmare 
deplină a politicii parti
dului în domeniul edu
cației politice, al ridică
rii nivelului cunoștințelor 
culturale și științifice ale 
oamenilor muncii, în sco
pul formării omului nou, 
constructor conștient și 
devotat al societății so
cialiste multilateral dez
voltate și al comunismu
lui în România.

Autenticitate revoluționară>

(Urmare din pagina 1)
și de la condițiile specifice ale României, clasa munci
toare, sub conducerea partidului ei revoluționar, mar- 
xist-leninist, s-a afirmat și se afirmă drept forța socială 
hotărîtoare a edificării societății noi, socialiste, bazată 
pe dreptatea socială, pe egalitate și echitate, pe liber
tatea și dreptul poporului de a fi stăpin in propria țară. 
Ca atare, clasa noastră muncitoare, Partidul Comunist 
Român s-au dovedit cei mai vajnici apărători ai inde
pendenței și suveranității naționale, promotorii unei poli
tici care_ a asigurat patriei noastre un rol activ în lupta 
mondială pentru progres, un loc demn în rindul națiu
nilor lumii, considerația opiniei publice internaționale, un 
binemeritat prestigiu, prieteni pe toate meridianele.

Punind in lumină creșterea rolului clasei muncitoare în 
evoluția social-politică a lumii contemporane, secretarul 
general al Partidului a atras luarea-aminte că asistăm, 
totodată, la declanșarea unei puternice ofensive împo
triva dezvoltării libere și independente a popoarelor. For
țele reacționare își manifestă astfel ingrijorarea și teama 
față de profundele procese înnoitoare ce se petrec în 
lumea contemporană, față de relațiile de tip nou, menite 
să exercite o puternică influență asupra raporturilor 
dintre națiuni ; aceste forțe privesc eu panică prăbușirea 
ireversibilă a sistemului colonial (peste 100 de țări s-au 
eliberat de dominația colonială și au pășit pe calea dez
voltării de sine stătătoare), după cum sint tot mai intens 
Preocupate de tendințele popoarelor din țările capitaliste 
dezvoltate de a păși pe calea unei politici noi, de pro
gres social și independență națională.

Dorind să oprească uriașul proces revoluționar al lumii 
contemporane, forțele retrograde își îndreaptă atacul prin
cipal împotriva politicii de independență și suveranitate 
națională a popoarelor. De aici încercarea de a acredita 
teza că națiunea, independența națională ar fi categorii 
sociale perimate ce nu ar mai corespunde actualului stadiu 

al dezvoltării istorice, că omenirea a intrat în 
epoca companiilor, a diferitelor organisme supranaționale. 
De aceea, pe plan filosofic și teoretic se desfășoară o vastă 
activitate pentru a convinge popoarele că ar trebui să re
nunțe la independență și suveranitate sau măcar să cedeze 
• însemnată parte din acestea, lâsindu-și soarta, viitorul 
in miinile organismelor supranaționale, care nu reprezintă, 
de fapt, decit o nouă formă a politicii de dominație și a- 
suprire. Caracterizind acest complex de acțiuni și tendințe, 
președintele României a subliniat că, in esență, se urmă
rește dezarmarea popoarelor, perpetuarea politicii de inge
rință și exploatare a bogățiilor naționale ale altor state, 
frinarea dezvoltării și afirmării socialismului, precum și 
diminuarea rolului tinerelor state independente in viața 
contemporană.

CONTINUIND analiza în întreg eomplexul ei, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a relevat că în ultimul timp 
rolul națiunii, principiile independenței și suveranită
ții naționale sint subapreciate, sau chiar negate, și de pe 

poziții marxist-Ieniniste, invocindu-se concepția marxist- 
leninistă, internaționalismul proletar. Căci sint unii fi
losofi, teoreticieni care încearcă să demonstreze că națiu
nea și-ar fi încheiat misiunea istorică și că, in socialism, 
ea n-ar mai avea nici o perspectivă, că, prin urmare, poli
tica de apărare a independenței naționale ar constitui o 
încălcare a marxism-Ieninismului, o alunecare pe pozițiile 
naționalismului burghez, că afirmarea principiilor egalită
ții și independenței ar reprezenta principalul pericol in 
lupta revoluționară, antiimperialistă. Ei susțin nici mai 
mult nici mai puțin — a arătat secretarul general al Par
tidului nostru — că apărarea independenței naționale, afir
marea statelor independente sint manifestări incompatibile 
cu internaționalismul revoluționar, cu spiritul solidarității 
in lupta împotriva dominației, pentru progres social.

Citind pertinentele cuvinte ale lui Marx și ale Iui Engels 
marcind atenția acordată de către aceștia luptei 
pentru independență, dezvoltării națiunii socialiste, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a pus cu atit mai mult in lumină 
modul cum apreciau clasicii marxism-Ieninismului așeza
rea relațiilor dintre națiuni pe baza legilor egalității și 
moralei, a independenței și suveranității, a dreptului fie
cărui popor de a fi stăpin in propria țară. Pentru ca, refe- 
rindu-se la celebrul articol al lui V. I. Lenin, Despre min- 

dria națională a velicorușilor, să sublinieze cu atit mai in
tens inalta datorie a clasei muncitoare, devenită conducă
toare a societății, de a apăra libertatea patriei, indepen
dența și suveranitatea poporului, de a face totul pentru 
propășirea și bunăstarea națiunii, de a asigura clădirea 
noii orînduiri sociale corespunzător condițiilor istorice spe
cifice și voinței propriului popor. Căci ignorarea salvgar
dării independenței naționale, acceptarea încălcării suve- 
ranității poporului căruia aparține clasa muncitoare, parti
dul comunist, sint sinonime, in ultimă instanță, cu abdi
carea de la principiile revoluționare marxist-Ieniniste, de 
la misiunea încredințată de istorie comuniștilor, cu alune
carea pe panta cosmopolitismului și nihilismului național, 
— implicind o atitudine de „slugoi, de tîrîtură, care stir- 
nește un sentiment legitim de repulsie, de indignare și 
dispreț" — cum se exprima Vladimir Ilici.

Așadar, nu trebuie uitat nici un moment că apărarea li
bertății și independenței, este o condiție esențială a înfăp
tuirii idealurilor socialismului și comunismului in lume, că 
aceasta constituie adevărata piatră de încercare a adevăra
tului internaționalism proletar revoluționar. Tăria in
ternaționalismului proletar, a solidarității internațio
nale depinde tocmai de forța clasei muncitoare din fiecare 
țară, de autoritatea și încrederea de care ea și partidul ei 
revoluționar se bucură in rindurile propriului popor — și 
nu de nesocotirea și sacrificarea intereselor naționale în 
numele unor teze și principii aflate în contradicție flagran
tă cu cerințele obiective ale vieții, cu însăși dezvoltarea 
istorică.

Afirmarea plenară a națiunii noi, socialiste, reprezintă 
o uriașă forță dinamică in mobilizarea energiilor întregii 
societăți în lupta pentru înflorirea economică, științifică și ♦" 
culturală a patriei, pentru edificarea socialismului și co
munismului. Fără Îndoială că națiunea, întărirea indepen
denței naționale sint factori determinanți ai progresului, 
ai însuși viitorului comunismului pe planeta noastră.

Am reprodus întocmai argumentele secretarului general 
al Partidului Comunist Român, ca un document din cele 
mai semnificative, eu o forță de convingere și iradiere Ia 
Înălțimea celor mai inalte imperative ale contemporanei
tății noastre. Ele constituie manifestarea de voință a unui 
intreg popor, a cărui conștiință de sine și-a aflat astfel 
desăvirșita ei afirmare prin glasul exprimînd mesajul de
plinei autenticități revoluționare.
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inamica literaturii
P ĂCI eu sînt din numărul acelora 

care cred că poezia, pe lingă ne-
HBn condiție de a plăcea — condiție a existenței 

PBft; - este datoare să exprime trebuințele societății 
și să deștepte sentimente frumoase și nobile care înal
ță sufletul prin idei morale și devine pînă în viitorul 
nemqrginit și în anii cei veciniei".

în ajunul lui 1848, cînd se tipăreau aceste cuvinte, 
drept prefață a noului volum de poezii ale lui Grigore 
Alexandrescu, numărul celor ce credeau, ca poetul, că 
dinamica literară se leagă direct de cea socială, ca o 
consecință a ei și ca o necesitate a ei, era conside
rabil. 0 dovedește întregul moment literar 1848. Alec- 
sandri era cel dintîi chemat să creadă și să întru
chipeze această convingere ; Bolintineanu, Russo, ase
menea ; Bolliac era un militant direct, fără a mai vorbi 
de Kogălniceanu și Bălcescu, teoreticieni ai unei ast
fel de dinamici, dedusă de ei din aceea a istoriei și 
subsumată cerințelor momentului, care era al revolu
ției. Eliade era adeptul aceleiași poziții, și toți parti
cipau la slujirea maximă a comandamentelor derivate 
din necesitățile dinamicii sociale, erau promotori ai ei.

Integrarea scriitorului în istoria timpului său s a rea
lizat în continuare în felurite chipuri, esențial fiind că 
un puls intens al vieții cotidiene a creat suflul intrinsec 
literaturii, dindu-i acesteia o eficiență specială, 
care i-a asigurat pătrunderea largă, accesul ime
diat la public. Structurile estetice s-au grefat pe 
structurile care exprimau caracteristicile fluxului 
vieții sociale. De unde acea dezvoltare admirabilă 
a romanului care, la 1863, cînd apăreau Ciocoii 

r vechi și noi, abia înregistra o primă piesă de
mare valoare a genului, apoi în numai treizeci
de ani, prin Viața la țară, Tănase Scatiu și in 
război realiza primele lui exemplare moderne, pen
tru ca, după alți numai 25 de ani, să ajungă, prin Ion, 
la treapta maximă a romanului european, in șase de
cenii proza noastră românească recupera o evoluție 
de cîteva secole a genului din alte țări ale conti
nentului — și aceasta datorită în principal valorificării 
maxime a potențialului pe care îl asigură literaturii, 
dinamica socială, acel ritm al vieții dictat de cerințe
le dezvoltării , de intensitatea și formele integrării scrii
torului în marile traiecte ale istoriei, capacității sale de 
a recepta problemele acestuia, de a încerca răspun
suri la întrebările și conflictele ei.

■IU înțelegem prin dinamica lite- 
■’raturii, acea dispoziție sau dis

ponibilitate a subiectelor cu caracter senzațional de a 
âțjrni curiozitatea, de a-l face pe cititor să urmărească 
eroii epici cu „sufletul la gură" ; nu cucerirea interesu
lui cititorului prin fapte și situații captivante, care merg 
de la ritmul exterior al epicii, pînă la stilistica suge
rând prin contrageri o mare viteză a lecturii. Dinamica 
literaturii o legăm de cursul obiectiv al vieții colectivi
tății noastre umane, cu problemele ei social-politice, 
cu succesiunea de evenimente capitale, care au pla
sat România în scurt timp la loc de frunte în viața con
tinentului. De la clasicii secolului trecut s-a trans
mis către epoca actuală o moștenire care, în chip pre- 

•dominant, aparține spiritului luptei și se leagă de salv
gardarea specificului național, începînd cu teritoriul, 
cu vatra unde s-a format și a trăit poporul, și mergînd 
pînă la păstrarea limbii. Expresia cu care Octavian 
Goga iși definea ființa cîntecului și acțiunii sale în do
meniul literar-social, „Eu m-am născut cu pumnii 

'Sfcf'tnși', se potrivește ansamblului literaturii noastre. Mi
tul Meșterului Manole, constructorul care își zidește so
ția in clădirea pe care o înalță, vorbește de condiția 
existenței noastre, tot atît cît șî de legenda artistului : o 
i-'t'-eagă istorie, poporul român a trebuit să dreagă 
ziua, în priveliștea lumii, ceea ce pe furiș sau cu lovi
turi directe se distrugea în noaptea cotropirilor de tot 
felul. Și totul s-a făcut cu sînge și sacrificii umane uria
șe, cu un efort nemăsurat, transmițînd spre noi ideea 
luptei. Autocontemplarea, introspecția cu preocupări a- 
nalitice n-a lipsit dar a fost numai una dintre compo
nentele unui profil, care s-a întemeiat pe acțiune. A- 

Jtrnci cînd s-a confundat aparenta resemnată așteptare 
fatalistă a morții, din Miorița, ca spiritul poporului ro
mân, s-a pierdut din vedere că testamentul ciobanului 
e numai o parte a baladei, rezumînd o eventualitate 
de care el nu se înfricoșează, căreia îi face față cu a- 
ceeași tărie cu care a știut să treacă prin viață — 
iar prin viață a trecut cu decizia unui loc de frunte 
in domeniul acțiunii : el era „mai ortoman" și,

dacă proporția agoniselii marchează totdeauna un 
rezultat al inteligenței, inițiativei, muncii, atunci 
baciul Mioriței e cel mai vrednic în trinitatea 
tovărășiei baladei, căci el „are oi mai multe ( 
mîndre și cornute" — și însăși resemnarea în fața morții 
trebuie amendată, căci un întreg program al reacției 
eroice precede viziunea testamentară prin care să se 
realizeze reintegrarea în natură. Mioara își cunoaște 
bine stăpînul I

Interpretarea de mai sus dată legendei lui Manole 
nu aparține semnatarului acestor rînduri, ea e dintr-o 
carte ce va apărea, dar despre legenda baciului Mio
riței vom spune că, mai curînd decit așteptarea morții, 
ea definește o altă caracteristică a spiritului dinamic 
românesc, aceea de a nu rîvni la viața și bunul altuia, 
dimpotrivă, de a-și apăra prin istorie „sărăcia și ne
voile și neamul", cum spunea Eminescu. Poetul Lucea
fărului însuși contemplativ, meditativ în poezie, uneori 
preconizînd retragerea din lume, distanțarea de viața 
socială (Glossă) o făcea in perioada celei mai vii ac
tivități în sfera social-politică, unde se afirma ca una 
dintre cele mai dinamic-creatoare personalități ale is
toriei noastre, elaborînd un excepțional program de re
organizare a statului în direcții constructive, înnoitoare 
și regeneratoare, indispensabile după lunga noapte a 
dominațiilor străine. în continuitatea directă a folcloru
lui, Creangă este un scriitor al acțiunii, eroii săi au 
permanent obiectivul de a schimba stările sociale pe 
care le întîlnesc și, cînd forțele lui Strimbă-lemne, Sfar- 
mă-piatră, Setilă, Ochilă, Gerilă se irosesc zadarnfc, 
Harap-Alb sau Făt-Frumos îi chemă și-i călăuzește pe 
acești titani la treabă cu folos. Caragiale, Slavici, Ma- 
cedonski, Coșbuc, Delavrancea, Duiliu Zamfirescu, apoi 
scriitorii primei jumătăți a secolului : Sadoveanu, Re- 
breanu, Galaction, Arghezi, Blaga, Minulescu, Goga, și 
teoreticienii acestei literaturi, de la Ibrăileanu și Lo- 
vinescu pînă la Călinescu, Vianu, Pompiliu Constanti- 
nescu și contemporanii lor, au promovat aceeași miș
care către idealuri înalte, constructive, care a confe
rit literaturii noastre un optimism caracteristic, a făcut-o 
să transmită sentimentul tonic al încrederii în viață, în 
viitor, în forța proprie de a realiza.

SECOLELE XIX și XX au fost mar
cate la noi de necesitatea recu
perării unor întîrzieri, cu care ne-a lovit istoria ante

rioară, dîndu-ne prilejul afirmării eroismului, dar lip- 
sindu-ne de tihna în care să se dezvolte larg însuși
rile creatoare ale poporului. De aici, din această ne
voie de a străbate în scurt timp un drum pe care alții 
au avut răgazul să-l parcurgă mai normal, anumite tră
sături caracteristice activității spirituale s-au conturat 
în ceea ce am numit : corelația sau corespondența din
tre dinamica socială și cea a literaturii, in secolul tre
cut, ea traducea în limbajul poeziei, romanului, pie
sei de teatru, chiar al criticii, ieșirea întregului popor 
în lumină ; de la jumătatea secolului XX trăsăturile a- 
cestei dinamici relevă un nou potențial, tradus în via
ță, în ritmuri specifice și integrat trebuințelor sociale și 
naționale, prezente totdeauna la locul prim între da
toriile noastre de conștiință.

Spiritul critic al literaturii noastre prin raport cu oamenii 
și cu faptele lor, tot din acest zăcămînt se trage, în ca
drele lui se dimensionează și se explică. Orice dinamică 
în acțiune nu poate să nu cunoască momente și mani
festări ale ei care nu slujesc în aceeași măsură cursul 
principal dorit ; uneori chiar i se opun, din neînțelege
re, din inerție, poate chiar din ostilitate. De aceea tre
buie cultivată și promovată cu toată grija direcția 
critică din literatură, și spiritul dinamic, combativ a! 
criticii literare, în analizele sale. Și aceasta cu atit 
mai mult cînd e vorba de noile generații de scriitori 
care întruchipează în chip fericit ideea aceasta fecun
dă în toate compartimentele literaturii, exprimînd o ten
dință netă a mișcării continue, ascendente, proiectată 
din istorie și legendă pină în imaginile ce reproduc 
viața actuală, forțele ei creatoare, constructive, carac
terele ei specifice.

O astfel de stare a literaturii, prezența continuă o 
tensiunii, a pulsației vii, reprezintă nu doar mărturia unei 
stări generale a națiunii, ci și garanția permanentă a 
realizărilor, a viitorului — a succesului pe care-l implică 
în mod necesar existența dinamicii, ca trăsătură prin
cipală, ca mod de viață al unui popor.

Mihai Gafița

(---------------------
Lucrarea 
primăverii

PRIMĂVARA este anotimpul cel mai pilduitor 
pentru om. Natura îl copleșește din toate părțile, 
prima oară, cind el trebuie să-și supună eul uce
niciei celor mai umile creaturi, îmbrăcate in slă
vită podoabă, vărsindu-și mireasma cu generozitate.

Aerul e numai balsam împletit cu aurul azu
rului și cintecul privighetorilor. Floarea de cireș 
miroase a sîmbure amărui zdrobit în miezul iernii, 
laleaua bordo cu miezul dalb, hexagonal potir, 
pentru clopotele munților, vița de vie retezată 
plinge cu lacrimi mari toată ziua, vărsindu-și lim
pezimea leac pentru ochi care, sosită toamna, 
prin focul solar, va mirosi a tămiie.

Din vremi străvechi, anotimpul genezei, pri
măvara, inseamnă priveghi pentru om, priveghi în 
preajma seminței care moare; bobul de griu și 
de mei, bulbul crinului și crisalida fluturelui se 
supun deșertăciunii de dragul zborului imaculat al 
noilor făpturi ce-și vor tremura umbrele diafane cu- 
rind sub corola cerului înstelat al lunilor de vară.

Acum anotimpul acesta invita la tragic pe an
tici ; in Carpați, pe suliți, prin norii călători era 
trimes ostatec un tinăr frumos ; acum se rosteau 
textele cele mai greu de purtat pentru om, se pro
nunțau sentințele cele mai inspăimintătoare pentru 
om ; țapul ispășitor era minat in pustie ; izgonit 
și părăsit. Omul era mai in stare să rabde ceasul 
cel mai greu, cind natura renăscînd mustește de 
viață și nădăjduire.

Imnele inimii vorbesc despre cerul deschis » 
și noapte acum, nici un obstacol netulburind ascen
siunea dorurilor omenești, columbele, toată ziua 
perechi, adună căldura cuibului pentru oul din
ții, in care vuietul aripelor zborului de mîine doar
me sub sîngerii peceți pe crucea teiului. înseși ose
mintele, spun bătrinii, pe dealurile transilvane, în 
noapte de florar adie pe sub pruni in țintirime mi
rul mirurilor, Toată firea lucrează și de bună sea
mă acum omul se descoperă pe sine ființă lucră
toare in ritmul adine al naturii sale, care iși începe 
drumul anevoios către rodnicie, precum această 
desfoliere florală, această armonie a vederii, ecou 
al deplinătății copleșitoare ce-o ocrotesc lăuntru- 
rile nevăzute.

Ioan Alexandru



Dezbaterile 
„României literare“

Caracter

și cultură

SPIRITUL MILITANT
ÎN LITERATURĂ 

SI ARTĂ

Istoria văzută
de aproape

DACÂ nu cunoști istoria Angliei 
și dacă nu știi care au fost 
regii sau prinții care au prece

dat-o pe Elisabeta, e mai greu să-ți 
dai seama exact de raportul în timp 
dintre epoca lui Henric al V-lea sau 
Richard al III-lea și cotidianul Shakes
pearean. Și totuși, indiferent de infor
mația în materie a spectatorului, im
presia primă care se degajă din tea
trul Shakespearean este cea a unei vi
ziuni globale asupra istoriei Angliei. Și, 
din acest punct de vedere, marele me
rit al lui Shakespeare a fost că a uni
versalizat istoria Angliei. Și a făcut-o 
într-o măsură mult mai mare decît 
chiar istoricii, și chiar decît unii dintre 
regii descriși de Shakespeare.

O lucrare lipsită de un efort de uni
versalizare estetică a unui concept exis
tențial (fie el istoric sau contemporan) 
este nu numai o lucrare inutilă, dar 
chiar și dăunătoare, pentru că subțiază, 
uneori pînă la un nivel periculos de 
reducție, conceptul însuși. Literatura 
există într-o bună măsură prin mito
logia creată de ea și chiar și așa numita 
demitizare nu este, în fond, decît o 
remitizare. Adică recrearea unei mito
logii într-o manieră care, după opi
nia și convingerea autorului, este mai 
apropiată de structura afectivă a omu
lui contemporan. Dar, la urma urmei, 
nu termenii creează literatura, ci lite
ratura creează termenii.

Richard al III-lea, să zicem, a deve
nit un mit literar, nu pentru că el a 
fost englez, ci pentru că Shakespeare a 
fost englez. Evident, marile figuri 
trăiesc în primul rînd prin istoria pe 
care au făcut-o sau pe care, cel puțin, 

ADRIAN MARINESCU : Șantierul naval Brăila
(Din Expoiiția republicană de artă plastică „Magistralele 

socialismului* — sola Ateneului Român)

au încercat s-o facă, dar această trăire 
se petrece în afara conștiinței estetice. 
Ca un fapt istoric să devină un mit li
terar nu este suficient să se scrie des
pre el, trebuie în primul rînd ca scri
sul să universalizeze faptul istoric. 
Astfel, universalizarea nu mai apare ca 
o chestiune de ambiție, ci ca o pro
blemă de atitudine estetică.

Este, evident, mai ușor și - mai la 
îndemîna oricui să spui muntele este 
mare, dar este mult mai greu să te ca- 
țări pe munte și să asculți acolo sus 
cum crește iarba și se topește zăpada. 
Istoria nu poate să rămînă pentru un 
scriitor doar un spectacol văzut de la o 
distanță convenabilă, istoria trebuie vă
zută de aproape, să te scufunzi în ea, 
să-i simți valurile și să-i vezi lumina, 
să descoperi sensul uman al spectacolu
lui și nu doar numele personajelor. 
Pentru că în primul caz faptul istoric 
va căpăta și girul general-umanului, 
iar prin asta și un sens universal, pe 
cînd în cel de al doilea nu vom asista 
decît la o încercare de a salva litera
tura prin autoritatea marilor figuri ale 
istoriei.

Problema care rămîne deschisă este 
cea a capacității scriitoricești. Un fapt 
rămîne în afara oricărei discuții : nu 
numai nobila intenție trebuie să diri
jeze lucrarea, ci posibilitatea reală de 
a spune ceva, de a transmite ceva, de a 
emoționa cu ceva.

Leonida Teodorescu

Românii au trebuință astăzi să se 
întemeieze in patriotism și în curaj 
și să cîștige statornicie in caracter.

NICOLAE BALCESCU

A face din fiecare tânăr al patriei 
un om dîrz și curajos, combativ și 
perseverent, care să nu se teamă de 
greutăți, de muncă și de luptă, care 
să se situeze întotdeauna în primele 
rinduri ale eforturilor națiunii noas
tre pentru propășirea materială și 
spirituală, să ducă cu fermitate îna
inte flacăra progresului pe păinintul 
României.

NICOLAE CEAUȘESCU

IN ULTIMA VREME am avut pri
lejul să particip la numeroase în
tâlniri cu intelectualitatea din 

orașele țării, în cadrul acțiunilor orga
nizate in vederea Congresului educației 
politice și culturii socialiste la Bacău, 
Orașul Gh. Gheorghiu-Dej, Piatra- 
Neamț, Vatra Dornei, Rîmnicu Vîlcea, 
Craiova, Govora, Călimănești, Olănești. 
Constatând cit de imensă este setea de 
cultură și de informație ce caracteri
zează cele mai felurite categorii de lo
cuitori ai țării noastre, avînd posibili
tatea să întâlnesc oameni de vîrste, pro
fesii și gusturi foarte deosebite, un lucru 
mi-a apărut ca „numitor comun-' al tu
turor acestor fructuoase contacte uma
ne : interesul acut, pasiunea și mîndria 
pentru prezentul în care sîntem impli
cați. Oricît de mare este bucuria cu care 
ți se urmăresc ideile sau informațiile 
despre trecut, oamenii se „aprind" mai 
ales atunci cînd aud vorbindu-se despre 
prezent. Treptele unei demonstrații isto
rice își ating ținta doar în clipa cînd 
pătrund în universul contemporan, cînd 
dintr-odată trecutul se proiectează ca 
o lumină pătrunzătoare asupra prezen
tului. Oamenii cei mai diferiți vor să 
afle de la scriitori, de la istorici, de la 
ziariști, de la cei ce și-au asumat o ase
menea sarcină, cum este lumea în care 
trăim și ce sîntem și ce trebuie să nă- 
zuim a fi noi, românii și toți locuitorii 
acestui pămînt românesc, în lumea con
temporană. E ceea ce explică interesul, 
mai mult, foamea publicului de carte cu 
miză contemporană. Nu numai romane, 
de felul Delirului (o carte istorică dar ex
trem de contemporană totodată), Caloia- 
nului, sau altor scrieri similare ce încear
că o exegeză mai mult sau mai puțin reu
șită a istoriei trăite de foarte mulți din
tre noi, dar și voluminoase tomuri de cri
tică și istorie literară, chiar dacă unele 
nu justifică întru totul așteptările, 
dispar instantaneu, înghițite de această 
sete imensă de a cunoaște, de a intui 
„profilul de epocă" al prezentului. Este 
un semn ce nu înșeală, că societatea 
noastră, că omul nou al României con
temporane a atins o treaptă de maturi
tate interioară ce aspiră la o cultură 
majoră pe măsura exigențelor sale. Și 
apariția acestui tip de om, de cititor, de 
auditor, care este, profesional, muncitor, 
țăran, funcționar reprezintă marea șan
să a creatorului român de azi. Este 
aliatul lui firesc, este păzitorul dem
nității sale, este mîna puternică ce-i 
ține făclia aprinsă asupra filei albe.

Așa cum înaintașii noștri în nopțile 
de veghe se simțeau vorbind în numele 
unor forțe uriașe ce se chemau trecutul, 
tradiția și totodată omul viu, concret, 
al vremii sale, poporul, care era, odi
nioară, numai țăranul (vezi Eminescu, 
Sadoveanu, Iorga ș.a.), astăzi creatorul 
român se simte întemeiat pe granitul 
unui ethos nou, care este muncitoresc, 
țărănesc și cărturăresc deopotrivă ; care 
a lărgit și a făcut atît de complex sen
timentul participării, în clipele de trudă 
scriitoricească, la marele destin al na
ției din care faci parte. în astfel de 
momente este salutară întâlnirea cu 
acest uriaș ethos, a cărui revărsare în 
sufletele noastre și în scrisul de azi va 
da marea cultură română la care avem 
dreptul să năzuim.

DAR cum putem folosi deplin acest 
uriaș rezervor de energie, de visa
re și de încredere în demnitatea 

și viitorul „cărturarului" sau al scriito
rului propriu-zis ? Cum putem realiza 
acea fuziune tainică — magistral defini
tă de Coșbuc — ce s-a petrecut cîndva 
în sufletele celor mai mari exponenți ai 
culturii române ? Care este secretul stă- 

pînit de giganții înaintași ce s-au che
mat Neagoe Basarab și Grigore Ureche, 
Dosoftei, Milescu, Constantin Cantacu- 
zino, Cantemir, Șincai, Maior, Heliade, 
Hasdeu, Eminescu, Maiorescu, Gherea ?

Una din întrebările cele mai tulbură
toare și mai dese la care a trebuit să 
răspund, mai ales tinerilor, elevi sau 
ucenici aspiranți la gloria scrisului, este 
tocmai aceasta : în ce a constat secretul 
unor destine șl unor opere ce ne apar, 
în zarea timpului, aproape irepetabile, 
deși s-au repetat, epocă de epocă, veac 
de veac, clădind, etapă cu etapă, această 
„strălucită literatură", această cultură 
română care va fi recunoscută, într-o zi, 
printre cele mai mari ale lumii ? Să-mi 
fie îngăduit a le răspunde, tuturor, 
rîndurile de față. Secretul a fost ți 
de caracter pusă în slujba scîntewl 
lentului sau geniului. Ea a făcut di' 
fiul modestului învățător din Perchiu, 
la numai 30 de ani, unul din cei mai 
mari arheologi ai Europei — Vasile 
Pârvan. Ea a făcut din modestul fiu al 
unei cusătorese văduve, cu obîrșie ilus
tră dar cu realitatea sărăciei lucii sub 
ochi, un savant de talie mondială numit 
Nicolae Iorga. Ea a făcut din atîția fii 
de țărani, de muncitori, de modești 
funcționari, de mici intelectuali „aristo
crația" geniilor științei, literaturii, mu
zicii, picturii românești. Oameni fără 
puternici protectori, și cărora umila 
obîrșie le atârna ca o ghiulea de picior 
într-o lume de ciocoi cu fumuri, oameni 
pe fruntea cărora nu era scrisă nici o 
stea cînd s-au avîntat în lume, au știut 
să ridice gloria numelui de român pe 
cele mai înalte piscuri, deși porniseră 
din cele mai necunoscute locuri.

Ce era această tărie de caracter ? Era 
o extraordinară subsumare a destinului 
personal, destinului major al poporului 
și culturii ce o slujeau. Era o mistui
toare voință de a demonstra virtuțile 
„celulei" românești, de atîtea ori persi
flată, socotită incapabilă să suporte ten
siunile înalte ale științei și culturii 
„europene". în modesta lor avere, in 
traista cu merinde de acasă, părinții, 
învățătorii, dascălii de liceu, le strecura- 
seră acest bulgăr- de aur cu care trebuiau 
să biruie : iubirea de neam și țară, 
ambiția de a-i purta, pe orice meleagul-;, 
onoarea, și de a agonisi știința cea mai 
înaintată a altora, spre a o aduce acasă 
și a o zidi la temelia culturii naționale, 
continuîndu-i și depășindu-i pe cei de 
la care învățaseră. O minunată armătu
ră morală meșteriseră, în fragedele vlăs
tare, cei ce le călăuziseră primii pași. 
Și ea crescuse, uriașă, pe măsură ce se 
adăugaseră exemplele strămoșilor, se 
făcuse legătura cu marea tradiție căreia 
i se simțeau legatari. Oamenii aceștia, 
care la 20—30 de ani erau mari perso
nalități, scriitori mari, profesori univer
sitari, academicieni, nu au fost supra
oameni. Au fost însă oameni intreg>- 
crolți ca atare de cei ce i-au adus pe 
lume ori i-au educat la primii lor pași. 
Și încă ceva : ei posedau acea trăsătură 
supremă a omului de caracter, adică 
putința de a-ți asuma o misiune, de a 
îndeplini un ideal, de a milita pentru o 
cauză fără să te întrebi nici ce „aduce" 
și nici ce jertfe cere, ei, găsind suprema 
răsplată în tine însuți, în fapta înfăp
tuită.

Oamenii aceștia erau niște voievozi— 
„de sine stătători" ai culturii neamului 
lor ; ei stăpîneau „împărăția mumelor- 
în care se zămislea marea ctitorie spiri
tuală a veacului. Și chiar dacă uneoi: 
erau obligați să plătească tributul dure 
ros al inferiorității lor sociale în fața 
potentaților zilei, o făceau cu conștiința 
că măcar astfel vor obliga superbia dis
prețuitoare sau obtuzitatea cinică să-și 
dea obolul la zidirea nemuritoare a 
Meșterului Manole. Zidire pe care nu 
numai unul a fost dispus să o plătească 
cu propria viață, istovindu-se de muncă 
asemeni lui Pârvan, sau pierind în 
luptă, ca Nicolae Iorga.

Flacăra talentului sau a geniului a 
ars, la toți, în cățuia plină cu untdelem- • 
nul caracterului. Și de aceea, ea conti
nuă să lumineze, de dincolo de veacuri 
și de dincolo de zare, drumurile poporu
lui lor. Iar exemplul și tâlcul vieții lor 
ne-a rămas ca o moștenire scumpă, la 
fel de scumpă adesea ca însăși opera 
pe care ne-au dăruit-o.

Dan Zamfirescu



Militantism
și talent

FĂRĂ să intenționez o polemică 
în rîndurile de față, cred că e 
normal să fac precizarea că nu 

toată literatura bună, cu talent scrisă 
la noi, este și militantă, că nu orice ro
man social este implicit și roman poli
tic, cum adesea întîlnim afirmîndu-se 
oral și tipărit. Există, totuși, o specifi
citate a politicului, după cum se poate 
vorbi despre una a militantismului. 
Ierarhizarea — ce e mai important, 
deci, pentru nivelul culturii românești 
actuale — poate cădea sub unghiul su
biectivității autorilor, al împrejurări
lor. în ce mă privește nu sînt parti
zanul exclusivismelor și cred că în
fierările, etichetările, minimalizările, 

K de pildă, punerea modalităților literare 
estetizante sub semnul imitației, nu 
dovedesc altceva decît abordare sim
plistă a problemelor complexe ale li
teraturii. Așijderea, crisparea în fața 
romanului manifest social, categorisi
rea acestuia ca o fază depășită a genu
lui este reflexul unui dogmatism dău
nător, iscat din superficialitate și sno
bism.

Militantismul pentru scriitor este, 
desigur, o opțiune. A scrie o proză mi
litantă presupune a-ți stabili obstacole 
pe care să le învingi dincolo de litera 
cărții. A proceda, deci, deliberat, a te 
gîndi pe tine ca exponent al unui punct 
de vedere, al propriului punct de ve
dere, însă de interes mai larg. Este 
posibil ca nu fiecare scriitor să aibă 
vocație de exponent, structură mili
tantă, capacitate de a-și însuși și trans
mite, în expresiile artei, un punct de 
vedere ? Probabil. Numele pe care se 
sprijină literatura lumii sînt însă nume 
de luptători, programatic luptători.

’ Numele pe care se sprijină literatura 
română modernă sînt, de asemenea, 
nume de scriitori care au voit pentru 
societate. în vreme, deocamdată, isto
ria pe aceștia i-a reținut și, s-a văzut 
de atîtea ori, încercările de a reac
tualiza opere debile ca mesaj social 
n-au trecut dincolo de nivelul unor 
frumoase speculații. Mai mult, rezisten
ța și succesul operațiunilor de arheolo
gie literară s-au reclamat tocmai de la 
descoperirea unor comunicări cu lumea, 
nesesizate de contemporani. Or, invers, 
invalidarea anumitor comunicări, ofi
cioase și oficiale în vremea lor. Monu
mente s-au clădit, sfărîmat și reclădit, 
în cele din urmă, tot pe temeiurile mili
tantismului.

U SPUN o noutate afirmînd că 
societatea
parcurge o etapă 

mări. Epoca e de înnoiri în 
menii, de radicale înnoiri adesea. Țara 
are foarte mult de lucru, se află în 
fața multor probleme și întîmpină 
destule obstacole. E o vreme de rară 
concentrare a forțelor spre direcțiile 
principale ale îmbunătățirii vieții omu
lui, cu atît mai mult cu cît vine după 
altă vreme cînd omul nu a fost elemen- 

*k^tul focalizator al construcției so
ciale. Ca literatura să-și conjuge efor
turile cu marile strădanii destinate 
parcurgerii rapide și cu efecte pozi
tive maxime a acestui tip eroic, dar 
dificil, este mai mult decît normal. 
Ca societatea să-i ceară literaturii să 
militeze alături de ea — este firesc. 
Nu e vorba de o subordonare a litera
turii, de o împiedicare a ei cu ghiu
lelele unor obligații moralizatoare, di
dacticiste, impuse de realitate. Nu este 
vorba ca literatura să abdice de la 
specificul ei. Dar lucrurile nu se pot 
desfășura, totuși, la întîmplare, anga
jarea avînd obiective, țeluri, me
tode.

Cred că militantismul scriitorului și 
literaturii presupune nu numai opți
une, atitudine, ci și conștiința că aceas
tă atitudine trebuie „să treacă1* la 
titor. Problemele de atitudine 
transformă, astfel, în probleme 
limbaj, afectează modalitățile de ex
primare ale operei literare. Spre a nu 
fi o propagandă simplistă, literatura 
militantă, conștientă de scopul ei, are 
de înfrînt un serios handicap: a ră
mîne, a deveni literatură de înaltă va
loare estetică în condițiile unei comu
nicări cît mai penetrante. Cititorul, 
pentru scriitorul militant, este o pre
zență care nu poate fi ignorată. Ci
titorul, pentru acest gen de literatură, 
nu este un cobai, ci subiect și obiect în 
același timp, materie primă și instanță 
de judecată, simultan. Ibsen spune 
undeva că ultimul la care se gîndește 

N românească de azi 
de transfor- 

multe do

ci- 
se 
de

este spectatorul. A scrie cu gîndul la 
spectator, spunea marele dramaturg, 
înseamnă a te trăda, a confecționa. 
Adevărat. Dar tot teatrul ibsenian e o 
poartă deschisă spre inima spectato
rului. O contradicție ? Aparentă. Scrii- 
torul militant s-a impregnat întot- 
deauna de vremea sa, a murit în clipa 
în care l-au părăsit puterile de a exista 
în timpul său. A fost exponent, născut, 
iar nu făcut. A fost tribun prin harul 
talentului său. Spectatorul, în cazul de 
față cititorul, a existat înăuntru-i. Acel 
„nimic din ceea ce este omenesc nu-mi 
este străin“ presupune angajarea intimă 
și solemnă în același timp, creație dar 
și obligație.

Poate fi format spiritul militant, 
totuși ? Problema nu e dintre cele 
mai simple. Orice exces, orice inge
rință în viața internă a literaturii poate 
avea urmări imprevizibile pentru scrii
tor și literatură. Eșecurile dintr-o epo
că nu prea îndepărtată sînt o dovadă și 
trebuie puse atît pe seama îmbrăcă- 
rii de către scriitor o unei armuri care 
nu-i era fiecăruia pe măsură, cît și pe 
aceea a îndemnului simplificator de a 
o îmbrăca. Din fericire, acestea sînt 
experiențe definitiv de domeniul tre
cutului, scriitorul român de astăzi do- 
bîndind un statut al demnității și li
bertății de creație pe care, prin cele 
mai bune opere ale sale, dovedește că-1 
utilizează în folos social. Prin multiple 
căi societatea îl solicită și, în primul 
rînd, astfel s-a format și dezvoltat mi
litantismul literaturii noastre. Societa
tea socialistă are nevoie de scrisul nos
tru în scopurile nobile ale mai binelui 
omului ; are nevoie de el nu oricum, ci 
angajîndu-i valoarea și conștiința de a 
făuri artă. Militantismul literaturii de 
azi, imperativ cerut de realitate, este un 
militantism al exigenței, al calității. 
Comanda socială adresată scriitorului 
scontează pe-o literatură autentică, nu 
simplu reflex ilustrativist al unei idei 
sau al alteia. Nu militantism oricum ; 
militantism pentru credințele cele mai 
fierbinți, printr-o literatură de înaltă 
ținută !

Pentru scrisul nostru, important este 
climatul în c»r?,,țg. dezvoltă literatura, 
însemnată es-. ' Tarea fără echivoc 
a spiritului e P.Ulht de către critica 
literară. Astfe Justul pentru social al 
scriitorului, patosul de propagator al 
unor valori politice și morale pot fi 
formate, dezvoltate, mai ales prin lar
ga dezbatere a ideologiei profesate de 
literatură, depășirea în analizarea lite
raturii, a stadiului în care discutarea 
conținutului, sublinierea nevoii de me
saj se reduc la frumoase declarații de 
intenții.

Platon Pardău

i STORIA LITERATURII ROMÂ
NE demonstrează că de la bun 
început scriitorii noștri au înțeles 

să-și identifice aspirațiile lor artistice 
cu aspirațiile sociale și naționale pro
funde ale poporului și să-și găsească 
unțtatea de concepție și acțiune în 
această identificare. în aceste condiții 
nu este deloc întîmplător faptul că în- 
tîia mare generație de scriitori români
— cea pașoptistă — a fost, în același 
timp, nu numai o pleiadă de scriitori-re- 
voluționari, ci chiar o generație de re
voluționari, în deplinul înțeles al cuvîn- 
tului. De altminteri, în toate epocile, 
marii noștri scriitori — să-i amintim 
doar pe Eminescu, Caragiale, Coșbuc, 
Delavrancea, Goga, Iorga, Sadoveanu
— au considerat literatura o tribună de 
afirmare a idealurilor poporului și este 
demn de remarcat faptul că tocmai 
luptînd pentru libertate și unitate na
țională, glorificînd trecutul eroic, apă- 
rînd drepturile celor asupriți, criticînd 
racilele sociale scriitorii noștri, uniți în 
mari curente cultural-artistice, și-au 
făurit cele mai reprezentative creații.

Astăzi, în spiritul acestei nobile tradi
ții, celei mai tinere generații de scriitori 
îi revine misiunea de a ridica pe o 
treaptă calitativ superioară nivelul lite
raturii noastre socialiste, contribuind 
astfel, într-un mod specific, dar nemij
locit, la consolidarea cuceririlor revolu
ționare de pînă acum și la impulsiona-

EUGEN POPA : Studenți la măsurători pentru irigații 
(Din Expoziția republicană de artă plastică „Magistralele 

• socialismului* — sala Ateneului Român)

O nobilă misiune
rea transformărilor novatoare pe care 
le traversează România în actualul sta
diu de dezvoltare economică, socială și 
culturală. Coincidența, fericită și bine
făcătoare, face ca această generație să 
se impună într-una din cele mai com
plexe și dinamice perioade istorice pe 
care le-a cunoscut existența României 
moderne: perioada desăvîrșirii con
strucției societății socialiste multilateral 
dezvoltate și a înaintării țării noastre 
spre comunism, care, deloc întîmplător, 
este și perioada afirmării prodigioase a 
ființei naționale pe plan universal. în 
acest context istoric, cea mai tînără ge
nerație de scriitori trebuie să-și asume, 
cu luciditate, devotament, spirit patrio
tic și revoluționar, responsabilități spo
rite. Pentru nici un alt motiv decît a- 
cela că angajarea plenară în destinele 
epocii noastre, participarea nemijlocită 
la realizarea programului politico-ideo
logic de formare a omului nou, cu o 
înaltă conștiință partinică, afirmarea Tn 
lume a civilizației milenare a poporului 
român, glorificarea luptei sale pentru 
libertate și unitate națională, pentru 
eliberare socială, reprezintă deziderate 
astăzi indispensabile unei autentice 
împliniri spirituale și artistice. îmbi- 
nînd dialectic experiența de gîndire și 
creație, viață și luptă a trecutului, cu 
abnegația de care poporul nostru 
dă dovadă acum pentru a-și nemuri 
existența, împlinind-o în cea mai îna-

NiCOLAE CONSTANTIN : Magistrale

intată civilizație pe care a cunoscut-o 
istoria umanității, tinerilor scriitori le 
revine îndatorirea de a contribui la 
realizarea Epopeii Naționale, prin re
flectarea celor mai caracteristice aspec
te ale existenței istorice a poporului 
român și, implicit, prin stimularea efor
turilor lui actuale de redimensionare 
a aspirației dintotdeauna spre libertate 
națională și progres social.

Sîntem contemporanii unui grandios 
program de acțiune socială, care a im
primat și literaturii un spirit nou, revo
luționar, intransigent față de orice as
pecte evazioniste, anacronice și retro
grade. Identificîndu-se cu acest program 
și militînd pentru a-i traduce în viață 
ideile fundamentale, sub a căror zodie, 
de altminteri, s-a și afirmat, cea mai 
tînără generație de scriitori trebuie să 
facă totul pentru a rămîne în istoria 
literaturii ca o generație a Programului 
partidului. Premisele unei astfel de as
pirații majore, spre care tinerii scriitori 
tind cu fiecare carte a lor tot mai mult, 
le oferă însăși bogata tradiție a litera
turii române. în patriotismul ardent și 
în dăruirea revoluționară există un 
sentiment de comuniune spirituală cu 
toate marile valori ale literaturii și cul
turii noastre, semn distinctiv al vitalită
ții tradiției organic asumate.

Adrian Isac



A PATRIEI CINSTIRE
Patrie, adevăr nesfîrșit
Cu blîndețe sîngele meu se simte chemat
De un zvon neîntrerupt, mineral
Patrie, adevăr nesfîrșit 
Peste hotarele tale mătăsoase celebrează rouă 
Respirînd în umbra holdelor melodioase 
Ca o vestală veghind rodul..*
Patrie, dialog primăvăratec al miresmelor
Nu cunosc pămînt mai bogat în părintească înțelepciune
Nu cunosc grîu care să nu-și fi hrănit
Floarea sălbatică-n vîntul aspru al cîmpiei—
Adevăr grăiește iarba
Adevărul zidirii veșnice a lumii în fruct
Spontane alchimii ale primăverii
Inima mea vă salută întemeind
Cetate suavă-n cuvînt
Căci nu cunosc lumină mai clară
în albul patriei veșmînt
Decît trecerea numelui său in cintec necontenit.

Gabriel Stănescu

Mărul
Pămîntu-acesta bun curînd va fi 
ca mărul plin de sevă în grădină 
desăvîrșit în pomul firii lui 
și primenit în straie de lumină

A fost cercat de viermi pe dedesubt 
dar i-a zvîrlit afară pe vecie 
ca-ntr-o Eladă-a sufletului blind 
mină prin vene noua lui pruncie

Pe un altar de-arome graiul său 
in candela iubirii arde rouă 
dar cei ce vin cu șarpele la sin 
învață să se facă pe dindouă

Pămîntu-acesta bun curînd va fi 
ca mărul plin de sevă in grădină 
desăvîrșit în pomul firii lui 
și primenit în straie de lumină

Lucian Avramescu

Un veșnic
tînăr astru

O ! primăvara asta de argint
Beteală dănțuită pe coline,
în care ne-ascultăm înalt vîslind 
Speranțe noi cu aripi opaline.

Și zîmbetul, acest columb rotat
Mergînd cu noi, sub ceruri, pretutindeni 
Prin aerul cu murmur de cobalt
Spre dimineața clarului armindeni.

Și soarele din inima ce-așteaptă
Să-i despletească zilei vers anume ;
Și fiecare frunză tremurată
Ca un cuvînt la margine de lume.

E glasul lor, nestinsul ?... Sau, întoarsă
9

Lumina vieții, limpede-n cuvînt ? !... 
De-atîția muguri cruzi ce se revarsă 
Abia mai văd, abia mai știu că sînt-

Dar vine zvon de galaxii, albastru 
în fiecare clipă... Și-mi șoptesc
Că inima-i un veșnic tînăr astru 
Cu grai de lut și seve, pămîntesc..,

Haralambie Țugui

Țara
Țară binecuvântată
De eroi și flori de vișin, 
Soarele în zori de ziuă 
Cum răsare ți se-nclină.

Crește peste tine slava 
Și mocnitul foc de stele,
Țară binecuvântată
De eroi și flori de vișin.

în fintini de dor străbunii 
Ți-au pus rouă dimineții 
Și-n potire de lumină
Noi îți punem preamărire,

Țară binecuvântată.

Dumitru Udrea

Acum, timp de soare
Acum, timp de soare în r.iezul naturii, 
precum o mamă născînd prunci în poeni și livezi, 
în cercul cald al florii 
aprinderea sferei, ca o mirare.

Nemuritoare trupuri de grîu respiră pămîntul, 
partea etern viscolită a chipului meu 
se luptă cu semnele reci.

Timpul de soare dezlănțuit în cetate, 
ca jocul copilului cu cercul de foc, 
să dăm furtuni la o parte 
precum Oceanus
ar mărturisi apele mîniate de el în lumină.

Nimeni nu va visa, decît ceea ce simte pămîntul !
Petale ca un scut
cad pe umerii mei.
Acum, timpul de soare — timp uriaș !

lolanda Malomen

Ipostazele mării
Ca într-o vizuină stă marea în umbră 
și ca o țundră se-ntinde iar în lumină.
Aici se nasc mieii în nouri
și rouri cresc pe iarba ca zaua.
Tulnice se aud dinspre o veche cetate. 
Curcubeie sînt arcurile în ziua, în neaua 
zidirilor proaspete ce mă-nconjură-n marte. 
Aici cîntă macii în pliscul soarelui 
marelui.
Și marea vine înțeleaptă

Cuvinte curate
Nu-i nevoie să cazi în genunchi ; nu-i nevoie 

de rugăciuni, 
de extaze,
nici de sentimentale leșinuri nevoie nu este. 
Iarba acestei țări n-ar putea vreodată ierta 
dulcegele rime, ei închinate.

Nu-1 acceptă frunzele, 
nu-1 acceptă liniștea sfintă, 
nici binecuvîntatele soiuri de plante 
pe cel ce cu intenții murdare se pleacă.

Tu umblă prin țară, 
sprinten pasul tău fie pe plaiul acesta — 
pămînt natal, nu numai în vers, el numindu-se, 
pămînt natal identic cu tine, 
cu vigoarea ta tînără ;
știi doar că in grădina de-acasă a mamei 
fructele cresc fără făgăduințe și lacrimi,

fără-acea falsă smerenie 
ce aparent te-mpacă cu soarta 
prin zornăitoare 
cuvinte.

Botezul tău fie pămîntul acesta, și imn 
simțit pînă-n degete —
pentru el, orice jertfă înseamnă puțin ! 
Iar fruntea doar atunci să ți-o pleci — 
doar cînd patria astfel îți spune :

ți-am dat viață, 
în viață te țin, 
scumpul meu fiu.

Eu acum prin tine trăiesc...

Și merită să trăiești, 
zău că merită.

se primenește cu primăvară 
în liniștea țărmului dreaptă. 
Stau într-o boltă înaltă de țară.

Octavian Georgescu

Fuziune
M-aplec pios pe albii... întregul mi se-mparte 
în fiecare apă crescută peste-o moarte...

Atitea Dunări suie prin trupul meu de zbor 
să umple cerul nostru cu nemurirea lor._

Atîta grîu frenetic îmi încolțește drept 
deodată-n monumente și-n flacăra din piept...

Cînd îmi ridic genunchii sînt mai bogat puțin 
cu-o umbră călăuză cărărilor ce vin...

Czego Zoltăn
In românește de Dina. RACHICI Constantin Voiculescu
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Acum optzeci de ani — Ia 1 mai 1896 — s-a născut, la București, Mihai Ralea. 
Și-a făcut studiile Ia Universitatea din Iași, și apoi la Paris, unde și-a luat doc
toratul în anul 1923, cu teza Ideea de revoluție în doctrinele socialiste. In același 
an, reîntors in (ară, a fost numit conferențiar de pedagogie socială și apoi pro
fesor de psihologie și estetică la Universitatea din Iași. Din 1938 va fi profesor 
titular al catedrei de psihologie la Universitatea din București. La început cola
borator permanent și apoi (din 1933) director al revistei „Via(a Românească", a 
publicat un număr considerabil de studii sociale, de estetică și critică literară. A 
întemeiat Partidul Social-Țărâncsc, pe care l-a alăturat Frontului Patriotic Anti
fascist, în iunie 1943. Patriot, om de gindire înaintată, Ralea a fost unul dintre 
inițiatorii memoriului intelectualilor progresiști prin care se cerea ieșirea Româ
niei din războiul antisovietic. In primul guvern democrat, condus de doctorul 
Petru Groza, profesorul Mihai Ralea a condus Ministerul Artelor, apoi a fost 
ministru al țârii noastre la Washington. Reîntors în patrie, a ocupat, după I960, 
numeroase funcții : membru al Consiliului de stat, vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale, președinte al Comitetului național pentru apărarea păcii, membru 
in Biroul Consiliului Mondial al Păcii, președinte al Comisiei naționale a R.P.R. 
pentru UNESCO, președinte al Grupului național român al Uniunii interparla
mentare, director al Institutului de psihologie al Academiei R.P.R. Din 1957 a 
devenit membru al Partidului Muncitoresc Român. Pentru elogierea activității 
multilaterale a lui Mihai Ralea, Academia R.P.R. a ținut o ședință specială, la 
11 mai 1958, cu ocazia împlinirii vîrstei de 60 de ani. Tudor Vianu, Geo Bogza, 
G. Ionescu-Gulian și Paul Popescu-Neveanu au arătat atunci valoarea operei 
sărbătoritului — pe tărirn politic, științific, cultural și literar. La vremea aceea 
scriitorul Mihai Ralea avea publicate peste douăzeci și cinci de volume. In plină 
putere de creație, a murit la 17 august 1964, cînd abia Împlinise șaizeci și opt 
de ani.

fi constructor al socialismului 
este un titlu de glorie. El trebuie 
să însemne — pentru orice tînăr — 
a avea pururi în minte interesele 
poporului muncitor ; a lua pildă — 
in munca de fiecare zi — de la 
eroismul, elanul și vrednicia cu care 
masele populare, conduse de partid, 
au știut să facă din vechea Româ
nie o (ară tinără, în plină înflorire

„Societatea noastră caută să pro
moveze pe toate căile noul, progre
sul, in detrimentul vechiului și al 
stagnării. Ca specialist exigent, ca 
om de cultură, ca un cunoscător

profund al științei marxist-leniniste 
— adică al adevărului științific des
pre natură, viață și societate — ti- 
nărul intelectual va putea ajuta la 
promovarea acestui nou, aducîn- 
du-și astfel contribuția sa la înflo
rirea patriei noastre socialiste. El 
va fi astfel la înălțimea eforturilor 
eroice, creatoare, pe care Ie-a depus 
și le depune, zi de zi, poporul nos
tru atit de harnic și talentat, anga
jai in edificarea noii sale istorii".

MIHAI RALEA

(„Colocvii", 1962).

Manifestarea
integrității umane 
în actul critic
U

RMAȘUL lui Ibrâileanu Io 
conducerea „Vieții românești” 
a practicat critica literară mai 
ales ca pe o activitate obli
gatorie pentru orice persona
litate culturală completă, in

teresată mai puțin de stabilirea ierarhiilor 
și promovarea valorilor, dar preocupată 
permanent de explicarea opțiunilor sale și 
de stabilirea de relații între conceptele cu 
care operează. Două sînt carac
teristicile activității sale critice : una 
este conceperea artei ca activitate soli
dară cu celelalte manifestări ale conștiin
ței umane, de aici urmind firesc posibili
tatea de a transfera concepte psihologice, 
sociologice, istorice în analiza fenomenului 
artistic ; cealaltă, în aparentă contradicție 
cu prima, este predominarea judecății de 
gust, adesea marcat subiectivă, asupra 
conceptelor teoretice întrebuințate cu fina
litate explicativă și cu care aceasta intră 
nu o dată în conflict

Determinismul istoric și social, conceput 
nu în sensul mecanic, de răspuns direct și 
iminent al personalității umane la stimulii 
exteriori de diferite feluri, ci ca interde
pendență a factorilor formativi, este de
rivat direct din considerarea unitară a 
personalității umane, marcate de circum
stanțele geografice, istorice și sociale in 
aceeași măsură ca și de datele biologice 
și caracterologice. Latura pozitivă a 
ceea ce s-ar putea numi eclectismul so
ciologic și estetic al lui Mihai D. Ralea 
se manifestă în evitarea afirmațiilor exce
sive, în oricare dintre formele lor de ma
nifestare.

Trebuie să deosebim în noțiunea de de
terminism utilizată de Ralea două tipuri 
de conexiuni cauzale : unul este determi
nismul derivat direct din conceperea uni
tară a psihicului uman, consecință ime
diată a imposibilității de a separa ideo
logia, morala și estetica, altul este deter
minismul materialist taine-ian prin care in
dividul este privit ca factor derivat al unor 
structuri anterioare și exterioare lui, cu 
caracteristici obiective. „Estetica se ba
zează pe toată personalitatea, nu pe o 
parte din ea. Ea are la bază tot ce e 
uman : adică idei, credințe, atitudini, 
sentimente" (Militantism ideologic). Nu 
e o afirmație întîmplătoare, ci una 
care va reveni frecvent în critica sa 
și pe care, mai ales, se vor întemeia nu 
o dată admirațiile lui literare. In prac
tică, Ralea utilizează frecvent determinis
mul și istorismul drept criterii ale valorii 
estetice, pura gratuitate, plăcerea tehnică 
lipsind aproape ofemplet din considerațiile 
sale concrete. De cele mai multe ori evo
cările universurilor romanești se întemeiază 
pe figurări de universuri analogice, ale so
cietății reale și ale operei de artă, multi
tudinea punctelor de coincidență între ele 
fiind un merit totdeauna relevat. Pentru 
criticul Ralea problemele spinoase ale 
mimesisului se rezolvă într-un act de su
gerare prin comparație, în care plăcerea 
lecturii ține de stilul evocării, iar bogăția 
imaginilor psiho-sociale provocate de ea — 
de sociologia care a generat-o. Pentru 
Ralea teoria, artei este doar o etapă de 
trecere intre sociologie și critică practică.

I 
DEEA esențială a criticii sale, 
aceea care conexează în
tr-un întreg sociologia, psiho
logia și estetica, este ideea 
de unitate a sistemelor. Uni
tate care presupune posibili

tatea reducției lor la o idee centrală, în 
jurul căreia s-ar polariza toate explicațiile 
parțiale. Unilateralitatea unor justificări 
ale criticului de aici derivă, din căutarea 
formei prime, esențiale, a matricei gene
ratoare a operei, idealul ar fi ca unitatea 
să se regăsească în toate manifestările 
creatorului, ca viața să nu fie decît o for
mă a operei, iar opera — una a vieții. Cel 
ce ar fi realizat complet dezideratul ar fi 
fost Goethe. Dintre cele trei caracteris
tici care ar defini, după Ralea, profilul 
omului integral — ideea de completitu
dine, ideea de sănătate și ideea de 
obiectivitate — completitudinea este 
cea care l-a fascinat pe criticul ro

mân, nu numai pentru câ satisfăcea 
aspirațiile native ale inteligenței sale, 
de cuprindere a mai multor domenii, ci, 
mai ales, pentru că părea a oferi soluția 
unor contradicții pe care, mai mult sau 
mai puțin deschis, și le asumase el însuși s 
„Faust și Mefisto sînt doi poli ai existen
ței pe care a voit să-i suprime. Și a reușit”, 
(Goethe - Omul integral).

Din concepția unitară asupra persona»' 
lității este derivată direct ideea eteroge
nității esteticului, care-și înglobează și 
subsumează valori străine lui.

Cea mai puțin contestabilă și neschimbă
toare formă a determinismului exercitată 
asupra operei de artă și asupra artistului 
este condiționarea lor întîi națională, apoi 
socială. Ordinea citării exprimă ierarhia 
factorilor formativi în estetica lui Ralea : 
naționalul are o sferă de cuprindere mai 
largă decit socialul, accentul cel mai apă
sat asupra lui se pune, cel puțin în etapa 
primă a criticii sale, cea de pînă la 1940. 
Premisa demonstrației lui Ralea că etni
cul reprezintă locul de interferență a ge
neralului uman cu particularul personali
tății artistului, ca și locul comun între ori
ginalitatea deplină, dar incomunicabilă, 
și comunicabilitatea cu necesitate socială, 
o constituie considerarea frumosului ca 
valoare de sinteză a unor elemente alo
gene. Ceea ce în Specific și frumos era 
afirmat ca un postulat estetic, devine în 
Etnic și estetic baza unei clasificări posi
bile a tipurilor culturale. Demonstrația reia 
raționamentul expus deja : personalitatea 
umană este un tot armonios, ale cărui 
funcții sînt interdependente ; arta este una 
dintre aceste funcții ; individul este un 
produs specific local, temporal, național ; 
ergo, arta este una dintre expresiile spe
cifice ale determinismelor exercitate asu
pra individului ; pe temeiul ei se poate 
realiza unitatea persoanei cu grupul din 
care face parte și pe care-l reprezintă, 
G. Simmel (Zur Philosophie der Kunst) re
prezintă punctul de pornire, Dilthey, cu 
tipologia structurilor culturale — cel de 
sosire.

Interesat de stabilirea legăturii între na
țional și individual, Ralea nu are răbda
rea de a defini sfera de cuprindere a no
țiunilor ; el le utilizează global, introdu- 
cînd la nevoie, în aplicare, cite o deter
minare specifică. Ceea ce lipsește teore
tizării se poate extrage, parțial, desigur, 
din prezentările concrete afe scriitorilor. 
Unul dintre punctele de rezistență ale 
elogiilor criticului este, fără excepție, 
funcția ilustrativă pentru specificul național 
a unei opere. De ce e Brătescu-Voinești 
un mare scriitor, după Ralea? Pentru că 
„nicăieri nu e mai bine desenat românul 
ca acolo” (în schița Călătorului îi șade 
bine cu drumul). D.D. Patrașcanu ilustrea
ză „comicul național românesc1*,  care este 
cel „popular”, Sadoveanu este un mare 
scriitor pentru că „a demonstrat realitatea 
fenomenului românesc. L-a urmat evoluție, 
cu răbdare în toate momentele afirmației 
sale. Opera d-sale reprezintă, etapă cu 
etapă, formația progresivă a sufletului nos
tru, procesul genetic al psihicului româ
nesc. Venea o moară pe Șiret e epopeea 
declinului unei clase, după cum Neamul 
Șoimâreștilor e epopeea ascensiunii”, 
(Perspective)

j

D
ACĂ problema determinării 
etnice este pusă în termenii 
datului aprioric, conștientizat 
sau nu de artist, dar căruia 
el nu i se poate sustrage, 
chestiunea influenței mediu

lui social, niciodată negată, este pusă în 
termenii unui raport mereu variabil între 
grup și tendința de originalitate în mani
festarea personalității puternic individuali
zate a artistului. Mediul este de la înce
put dublu conceput de Ralea : „Cînd vor
bim de influența mediului trebuie să înțe
legem : un mediu social (influența institu
țiilor) și influența mediului estetic1*.

Roxana Sorescu
(Continuare in pagina 15)



Breviar

Un poet al 
zărilor transilvane

EDITURA DACIA din Cluj, care ne-a 
mai făcut și alte surprize de ordin 
bibliofilic, s-a întrecut pe sine cu 

noua culegere de poezii ale lui Ion Horea, 
Măslinul lui Platon (in-8°, 72 pagini, cu 
„simbolul copertei și vignetele" după Du- 
rer, „macheta artistică și prezentarea gra
fică" aparținînd unui alt poet, Romulus 
Vulpescu). N-aș jura că pomul răsucit de 
pe copertă și din interiorul volumului ar fi 
să fie însuși măslinul cu pricina, dar el ne 
sugeră zbaterile unui suflet contemporan, 
care și-a găsit limanul în aspirația vetrei 
părintești și în cultivarea, cu deosebită 
artă, a versului tradițional. Ca un bun ar
hitect al cărții, autorul a împărțit-o în trei 
cicluri (era să spunem : caturi) : Cearcăn, 
Elada și Rondeluri.

Sensul celui dinții ciclu ni-l divulgă poe
zia finală, cu același titlu : „Se duce lu
mea înainte / Cu grija fiecărui pas, / In 
potopire de cuvinte / Și fără locuri de po
pas. // Dar pînă unde ? Vin din urmă / 
Nedumeriri și întrebări / Dar pină unde — 
această turmă / Cu praful drumului în 
nări ? // Cînd soareie prin bălți de singe / 
Călcînd se tînguie-n apus, / O lacrimă se 
mai răsfrînge / în limpezimile de sus !"

Către o disciplină spirituală ne îndeamnă 
și finalul poeziei Nu-i nimeni dincolo... : 
„La ce să mai repeți povestea și vorbe 
spuse să mai vinturi ? / Mai bine curăță 
regina de pe hîrleț, cu filosofii, / Și sapă-ți 

‘ cît mai poți grădina și ieși afară la pă- 
mînturi / Unde te-așteaptă frunza-n mu
gur și-n cuiburile lor cartofii I".

Și cuvîntul de pe urmă al lui Candide, 
eroul lui Voltaire, după periplul tuturor 
dezamăgirilor, țintea la aceeași soluție : 
„...trebuie să ne cultivăm grădina".

Munca manuală are și efectul unei tera
peutici morale, înlăturînd tot ce este inso
lubil în problematica timpului nostru, mai 
complicată și mai dramatică decît oricînd, 
precum și propriile neliniști și abisuri su
fletești. Cultivarea grădinii propune sensul 
simbolic al perfecționării morale, al unei 
severe autodiscipline.

Mîntuirea omului modern nu mai vine 
din afară, ea este de ordin interior. Ion 
Horea își exprimă într-un loc neîncrederea 
în gîndirea livrescă și în sfaturile celor
lalți : „Nici o carte nu m-ajută, nici un 
gind al nu-știu-cui". (Din tot ce-a fost...).

De ce și-a intitulat însă autorul cartea 
Măslinul lui Platon ? Nu oare în amintirea 
sublimului gînditor, care a dat dialogului 
socratic cea mai înaltă realizare, atit filo
sofică, de bună seamă, cît și artistică ? 
Și ce este cartea, cartea cea bună, decît 
un prilej de dialog între cititor și autor, o 
confruntare de puncte de vedere și o șan
să de întrezărire a mult căutatului ade
văr ? Să nu desconsiderăm această șan
să I

Poetul este în fond hărțuit de toate con
tradicțiile timpului nostru. Consecința 
pentru mulți dintre copiii acestui sfîrșit de 
veac însîngerat este adîncirea „ontolo
gică" sau „ontică" în disperare. Ion 
Horea a trecut și mai trece pe lîngă 
această experiență, de care îl apără însă 
un fond ancestral sănătos, amintirea înain
tașilor și mai ales aceea a revoluționari
lor ardeleni, reprezentînd vitalitatea neîn

Paul B. Marian, septuagenar
PESTE 114 traduceri, între 

care romane, nuvele,' teatru, 
lucrări de artă, politice — a 
realizat, între 1934—1976, Paul 
B. Marian, care acum împli
nește 70 de ani. Așadar, zile 
și nopți zăbovind pe cele mai 
diverse tomuri din literatu
rile franceză, engleză, italia
nă, americană, cehă, germană 
și altele.

Atras de literatură încă de 
pe băncile liceului, Paul B. 
Marian a debutat, propriu-zis,

la „Bilete de papagal". A intrat apoi în virtejul 
activității ziaristice, întilnindu-ne în numeroase 
redacții ale revistelor „Reporter", „Adevărul li
terar și artistic", „Cuvîntul Liber", „Rampa" și 
altele, unde publica schițe, nuvele, reportaje, 
cronici literare, dramatice și plastice, ori inter
viuri. A înființat el însuși revista „Ecranul" în 
1932. După cel de-al doilea război mondial ne-am 
regăsit la ziarul „Națiunea", condus de G. Căli- 
nescu.

Pe lîngă marele număr de cărți traduse din au
tori prestigioși (Louis Bromfield, Upton Sinclair, 
Charlotte Bronte, Gian Dauli, Andre Maurois, 
Gerhard Hauptmann și alții), cărți care au con
tribuit și contribuie la cunoașterea celei mai 
bune literaturi universale de către cititorii din 
țara noastră, Paul B. Marian a scris cărți pentru 
copii și tineret. El este și autorul cunoscutului 
Dicționar de citate și locuțiuni străine realizat 
în colaborare cu fratele său, Eugen B. Marian. 
La toate acestea, trebuie adăugată munca in
tensă de adaptare și dramatizare pentru radio și 
teatrul TV a numeroase romane și piese de tea
tru prețuite în întreaga lume, înlesnind și pe a- 
ceastă cale cunoașterea la noi a unor importante 
opere literare.

îi urăm la împlinirea a șapte decenii de viață 
să aibă aceeași sănătate și uimitoare putere de 
muncă de pină acum, pentru a-și continua no
bila dăruire, in slujba literelor românești.

Al. Raicu

vinsă a neamului, nesecatul rezervor de 
energie pe care i-l dă „...Cîmpia Transil
vană cu pătimirea ei preasfîntă" (în jocul 
timpului...).

Lingâ-un păr sălbatic... îi trec poetului 
pe dinainte, ca într-o grandioasă revistă 
istorică, marile figuri ale Transilvaniei : 
„Domnul Șincai", „Cu Scriptura țării scri
să, în desaga jumătate", I. Papiu llarian, 
„Sfîntul Părinte Maior", eroul lui Pavel 
Dan, „Urcan Bătrînul”, și voievodul unifi
cării, Mihai Viteazul. Ce lecție de energie 
și de speranță închide o asemenea viziune 
a trecutului și „...lumina fără seamăn a-n- 
temeierilor de țară !" (în graiul mirilor).

IN AL DOILEA ciclu al culegerii, 
autorul a scris jurnalul poetic al u- 
nei călătorii în Grecia de astăzi, 

care oferă peregrinilor din lumea întreagă 
mirajul arheologic al Eladei. Cele „două
sprezece inscripții", adică poeme, străbat 
prin Capul Sunion, Mikene, Corint, La Ele- 
uzis, Spre Cytera, La Delfi, Atena, cu Ago
ra ei, La Epidaur și La Maraton, cu evo
carea lui Dafne și a măslinului lui Platon, 
în grădinile lui Akademos, pe urmele peri
pateticienilor.

Melancoliei stirnite de atîtea ilustre și 
evocatoare vestigii îi răspunde sentimen
tul de satisfacție al poetului, de a fi a- 
juns la obîrșia nobilei sale vocații : „Aici 
sîntem alături de neamul lui Apollo". (La 
Eleuzis).

Lectura celor două cicluri ne-a edificat 
asupra orientării lirice a lui Ion Horea, 
poet prin excelență htonic. al zărilor natale 
mureșene, rămas credincios vetrei familiale 
și celei străbune, pe linia marilor înaintași: 
Coșbuc, losif, Goga, Blaga. In poezii de 
dimensiuni diferite, de la catrenul de fac
tura densă a haikaiului, la versul amplu, 
de 18 silabe, manevrat de Macedonski și 
de Anghel, poetul se afirmă ca un artist 
și ca un virtuoz al rimei. Folosindu-se ade
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sea de „Ingambament", cu cele două for
me ale sale, numite în prozodia franceză 
„rejet" și „surjet". Ion Horea dă versului 
clasic o mlădiere nouă, o capacitate spo
rită de a înveșmînta meandrele gîndirii 
poetice și ale simțirii (pentru că, în defi
nitiv, poetul artist compune pe un fond 
irepresibil sentimental). Las cititorului să 
descopere singur înalta acrobație a rime
lor funambulești, chiar cînd exprimă un 
fond grav, ca în distihul :

„Și-ascult cum în trecerea ce cade peste 
pietre-i

Rămasă tînguirea de moarte a Electrei". 
’ (La Epidaur)

Nicăieri însă virtuozitatea nu e mai 
îndreptățită să-și exercite măiestria ca în 
foarte frumosul ciclu de Rondeluri. Se știe 
ce e rondelul, care prin trei catrenuri și 
un vers final se instituie pe procedeul sa
vant și invariabil al repetiției.

Intr-unui din aceste rondeluri, poetul 
ridică o întrebare de ordin istoric : „Spu
ne-mi, dar, Miron Costine, / Dreptu-i oare 
să mă mir/ De gilceava lor cu tine, / A 
domnilor Cantemir?// închinare se cuvi
ne/ Celora din cimitir./ Spune-mi, dar, 
Miron Costine,/ Dreptu-î oare să mă 
mir ? // Cînd in graiul vostru vine / Să vă 
lege-același mir, / După zăboviri latine,/ 
Spune-mi dar, Miron Costine,// Dreptu-i 
oare să mă mir ?"

Dreptu-i, dar incompatibilităților de tem
peramente și deosebirilor de cultură li s-au 
odaos și poziții politice adverse, care au 
dus la tragicul deznodămînt. Nu știu 
dacă acest răspuns, în locul celui solici
tat, îl va satisface pe Ion Horea, așa cum 
Măslinul lui Platon ne-a încîntat prin bo
gatul său registru de sentimente și de idei 
poetice, rod al unei netăgăduite maturi
tăți artistice.

Șerban Cioculescu
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. Munca
VALOAREA fundamentală a so

cialismului e munca. Nu numai 
pentru că este o societate a oa

menilor muncii, ci chiar ca rezultat al 
unei înțelegeri principiale și funda
mentale a omului și societății, esenția
lă pentru marxism. Munca a născut 
specia noastră, deosebind-o de toate 
celelalte specii de viețuitoare, relațiile 
de muncă definesc fiecare etapă a e- 
voluției omenirii, omul se dezvoltă și 
acum în procesul muncii, devine trans- 
formînd lumea, munca este sursa și 
măsura valorii, munca înlocuiește re
flexul prin proiect și construiește di
mensiunea viitorului, caracteristică o- 
mului. Deci, în înțelegerea clasicilor 
marxismului, nu efortul este compo
nenta fundamentală și definitorie a 
muncii, eforturi pentru a trăi îndepli
nesc toate viețuitoarele, ci conștiința 
scopurilor efortului, proiectul și proiec
tarea, precedența imaginii mintale a- 
supra realității imediate care deose
bește pe cel mai prost arhitect de al
bină, cum afirma Karl Marx în esen
țialele sale teze asupra lui Feuerbach.

Munca deci, nemulțumindu-se cu 
cauze și introducînd finalitatea, scopul, 
în înțelesul său cel mai înalt, - este 
creație, care ține. seama de realitate, 
dar o depășește, născînd forme nemai
întâlnite, obiecte ce nu există în na
tură, scoțînd în evidență ceea ce este 
latent, transformînd în real ceea ce 
este numai virtual sau posibil. Tocmai 
această teză, esențială, aș spune fun
damentală, teza princeps a materialis
mului dialectic și istoric, implică ale
gerea scopurilor din posibil și alegerea 
mijloacelor celor mai adecvate pentru 
a le atinge, este, deci, fundamentul 
filosofic al libertății, definitive pentru 
ființa umană. Repetarea fără creație, 
supunerea la cauze din trecut fără di
mensiunea viitorului, este o scădere a 
umanității din om. De aceea, adevărata 
trecere din „preistoria umanității" in 
istoria ei coincide cu trecerea „din 
imperiul necesității în imperiul liber
tății". Acest stadiu nu este imediat vi
zibil, el reprezintă, ca să folosesc un 
termen matematic, „limita" activității 
noastre.

Dintre toate activitățile umane, din
tre toate formele de muncă, cea care 
poartă încă din vechime caracteristi
cile muncii viitorului, este creația ar
tistică. Ea este esențialmente creatoa
re, ea produce unitate, ea este boga
tă în fantezie, ea conține și a conținut 
dintotdeauna germenele visat al viito
rului, ce a apărut în imaginație cînd 
era încă irealizabil în practică. Opera 
marilor creatori respiră acel aer de 
libertate, de stăpînire a materialului, 
de finalitate spre care se îndreaptă 
toate liniile de forță ale creației.

Artistul este, în afară de orice dubiu, 
un muncitor, un lucrător. El nu co
mandă, el face, creează, imaginează, 
proiectează. Producția de bunuri ma
teriale face viața posibilă. Dar fără 
artă, o societate s-ar sufoca și ar a- 
vea tendința să se osifice, pentru că 
arta deschide perspectiva noului și a 
inventivității, acea plasticitate a mun
cii umane fără de care și activitatea 
nemijlocit productivă de bunuri ma
teriale și-ar pierde avîntul și s-ar osi
fica. De altfel și creația artistică își 
trage seva din mobilitatea realității 
sociale, din problemele ce confruntă 
oamenii. O societate imobilă produce 
artă ritualizată, un nivel strict ciclic 
al producției, o falsă imagine de eter
nitate care, vai, nu este decît o frac
țiune a timpului trecut, consolidat ca 
un obiect, lipsit de grandoarea mobili
tății și continuei transformări.

Artistul, de oricîte tradiții ar fi în
cărcat, ca adevărat muncitor, esențial 
bunului mers al societății, trebuie să 
fie un inovator neostenit, în ritmul 
vremii lui, adesea precedînd-o. El nu 
este supus clipei, ci devenirii și în a- 
ceasta constă marea valoare umană a 
muncii lui, solidară cu orice adevăra
tă activitate productivă, de care nu 
poate fi disociat

Alexandru Ivasiuc



Cronica literară DEBUTURI

dintr-un 
ironizată cu 

fantezistă 
cruzimile 
„Orice aș

0 POEZIE antisentimentaîâ scrie 
de la debut Mariana Bulat (De
sueta noblețe), în care nu senza

țiile formează conținutul liric precum în 
Tara fetelor (ia care ne mai trimit unele 
versuri s „Primăvara aleargă desculță 1 
prin zăpadă, / cum a alergat tinerețea 
mea. / Martie, mirosind / la subțiori 
ude, ) a degete crude de prunci, / m-a 
dezbrăcat cu de-a sila de sfială / și am 
rămas călugăriță goală / pe care toate 
anotimpurile o înșeală, / călugăriță în 
genunchi / la mănăstirea 
trunchi11), ci feminitatea 
inteligență care, în această 
genealogie, ne amintește de 
cu sine ale Ninei Cassian :

• face, prin gard iese la iveală / tenul 
meu proaspăt de provincială. I Roma
nele sentimentale din pod / mi-au înti
părit pe față un zîmbet nerod. / Cei 
șapte ani petrecuți într-un burg medie
val / m-au învățat cu un anume cere
monial, / iar genealogia mea princiară, / 
cu un hidalgo nebun, / un prinț idiot, / o 
fată de curtean înecată / și un tată care 
s-a vîndut Satanei / îmi dă un aer de 
desuetă noblețe / ca unui descendent 
zdrențăros care vinde la talcioc / steme 
regale11. Mai substanțial lirică decît 
această cochetărie livrescă, unde recu
noaștem pe Don Quijote, pe Hamlet și 
Ofelia, și pe Faust, este genealogia din 
Memoria : „Asemeni cartofului, scaiete- 
lui, crizantemei, / sînt o plantă — cu 
invizibile rădăcini. / Sînt ridicolă ase
meni cartofului, / sînt arici vegetal ca 
scaietele, / sînt tristă asemeni crizante
mei l pentru că înfloresc o singură 
dată. / Cine a spus că rădăcinile sînt 
amare ? / Aceeași tiparniță va tipări la 
nesfîrșit același contur de floare. I De 
cartofi și de crizanteme / piața va fi 
întotdeauna plină. / Memoria plantelor 
e în rădăcină." Orgoliul vital (dar și 
nostalgia) tinerei femei transpare totuși, 
altădată, în Rodie, poezie la fel de fru
moasă ca atîtea altele din acest volum 
remarcabil: „Tinerețea mea, rodie fără 
înțelepciune, / cîți pot spune / că au 
mușcat din tine / ca dintr-o lună bună 
de mîncat ? / Tinerețea mea, rodie lumi
noasă, nu-ți pasă / că nici unul nu S-a 
săturat / de parcă ar fi înghițit lumi
nă. / Au rămas toți cu mireasma între 
dinți, / dar nici unul cu sîmburii tăi 
fierbinți." Poezia antisentimentaîâ a 
Marianei Bulat este în fond expresia 
unei frustrări sentimentale. O dorință 
secretă de iubire cutreieră imaginile 
neîmplinirii.

AI șovăielnică, alunecînd în ale
gorii naive (Jnepenii) ori în ab
stracte versuri rele („Sînt mai pu

ternică și sînt datoare / să rotunjesc cu 
mîinile mele ziua / ce se rostogolește 
pătrată, / pentru că i s-au crispat lumi
nile"), este poezia Doinei Felicia Mihoc 
din Floare de sînger. Nota personală o 

<ăsim în sinceritatea dramatică a confe- 
iei : „Nu mă întreba despre mări / 

nu-ți pot răspunde / decît cu glas de 
țărmuri / căci numai pe ele le am. // Nu 
te prinde a-mi purta seceta / pînă la 
răscruci de ape ; / apucă mările și adu- 
mi-le, / te vei osteni mai puțin. // De ce 
te-ai oprit ? / De ce te uiți la mine / cu 
o atît de tristă uimire ? / Pentru că am 
îndrăznit să ies / atît de bolovănoasă / 
dintr-o atît de frumoasă metaforă ? ft 
Atinge-mi necruțătoarea vară fără să te 
usuci. // Măsoară și-nfioară-te de ma- 
rea / pe care țărmurile-ți cer / șă mi-o 
aduci." Imaginația e cîteodată patetică 
și pură, în absența reprezentării, ca în 
poema titulară : „Să-mi spui / cum sînt 
florile sîngerului, / mă înfioară numele 
lui l și nu l-am văzut niciodată. // îl 
simt doar. / Chemarea l-a apropiat, f 
Peste ochii mei verzi / își ține apăsat 
frunzele roșii / prin vîlvătaia cărora / să 
îl întrezăresc. II Doamne, n-am văzut, 
niciodată / o atît de zbuciumată viitoare 
de traversări / între scăpătări și începu
turi, între țipăt și șoapte / între amiezi 
și amiezi, l între noi și noi—“

DIN CONTRA, senzorialitatea e sfr- 
Iizată, emoția răcită, în versurile 
corecte ale Doinei Sterescu (Ploa

ia de sîmburi), pline de imagini prea 
căutate („A înflorit și teiul mai cu- 
rînd I / Pe pleoape încă nedeschise, pe

Mariana Bulat. Desueta noblețe, Ed, 
Cartea Românească ; Doina Felicia Mihoc, 
Floare de singer, Ed. Albatros ; Doina 
Sterescu, Ploaia de sîmburi, Ed. Cartea 
Românească ; Mihai Tătulîci, Ceața și 
obișnuința, Ed. Albatros — 1975. 

cărări / nemaiumblate de sandale, ] po- 
lenu-a năvălit foșnit, ca vinul / Ciuturi 
lunatice rotesc frunzoșii regi, / beau au
rul emoțiilor mele. / Cu nepăsare de pe
treceri își aruncă din cupă arhaismele 
de miere : / trestiile vîntului le poartă-n 
somn răcoare, / arcușuri lungi alunecă 
pe pleoapă, / mîinile mele, sălcii, se 
umplu de apă“ etc.) și, în genere, de o 
afectare ce le face pretențioase („în aer, 
apă, foc și pămînt / vrei să pășești eu 
mine peste biblii ?“ sau: „Trăiesc în 
spațiul timpului de seară, / plin de orbi- 
mea lumii lagunară, / în care mor gon
dole înfrățite11 sau în fine : „O liniște 
de empireu / simt cei ce ție, Tată, ți 
s-au încredințat. / Cuvine-se și mie 
să-mi dai mai mult, mai greu / miezul 
pămîntului, de cer necercetat11).

Cu toate acestea, cîteva poezîî sînt 
frumoase, în ritm de romanță subtil mu
zicală („Sufletul meu, naiv oraș de 
lemn11) în care prețiozitatea congenitală 
se umple de autenticitatea emoției ero
tice : „De strigătul meu mut, oi vida 
mia, / se tulbură culorile-n păun, / în 
petele ce-și poartă-ncet magia / spre 
închisoarea dorului păgîn. // Au numai 
vorba dragostei s-o spun / mai pot, cînd 
mă-mpresori c-un gînd ce doare ? If îmi 
cazi în suflet ca un nour mare, / îmi 
cînți în sînge fără răsuflare, / oi vida 
mia, lamură de soare, / oi vida mia, 
dorul meu păgîn."

DIN cele două nuvele din volumul 
de debut al lui Mihai Tatulicî 
(Ceața și obișnuința), prima este 

relevabilă atît pentru ideea ei, cît și 
pentru o anume substanțialitate a mij
loacelor. Ea se compune din jurnalul 
unei tinere de optsprezece ani și din co
mentariile .autorului care, după încer
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Violeta 
Zamfirescu 

Simfonie
Editura Albatros, 1975

• DUPĂ volumul antologic Poezie — 
1950—1972, care reținea cu parcimonie pu
ține poeme dintr-o creație destul de abun
dentă, lirica Violetei Zamfirescu a căpătat 
o coloratură nouă, un alt regim de inten
sități sufletești și chiar o deosebită formu
lă prozodică. Dacă poezia masculină a 
maturității se definește prin echilibru și 
seninătăți olimpiene, dimpotrivă, lirica fe
minină parcurge în evoluția vîrstelor zone 
mai tulburi, de o virulență tragică. Nu am 
fi vorbit de vîrste dacă n-ar intra în 
specificul operei autoarei această răspicată 
subliniere a anilor, raportarea creației la 
etapele cronologice ale „creșterii" : „Eu 
dacă trăiam într-o seră ferită de intempe
rii n-aș fi înțeles frumusețea ereșterii, n-aș 

cări neizbutite de a-i descoperi o conti
nuare, constată cu surpriză că persona
jul imaginat de el a existat cu adevărat, 
avînd nu doar aceeași biografie, dar 
(amănunt excesiv) și același nume. 
Totul este, desigur, un pretext de a pune 
problema literaturii, a raportului din
tre ficțiune și realitate. Jurnalul 
Elvirei Reznic constă în transcrie
rea unui episod din anii războiului, 
în care eroina caută un mijloc de eva
dare din viața meschină pe care i-o 
oferă o mamă erotomană (deși cu nume 
de sfîntă : Agapia) și, după moartea ei, 
un unchi, Colonelul, mediocru și insipid. 
Personajul cel mai interesant este Elvi
ra Reznic însăși, o Emma Bovary fru
moasă și inteligentă, judecind fără me
najamente pe toată lumea, cîteodată 
crudă, mereu nesatisfăcută de ce i se 
oferă și bîntuită de fantoma unui tată 
absent. Jurnalul se sfîrșește cu fuga 
fetei, chemată de presupusul ei tată. 
Restul nuvelei constă în explicațiile au
torului, care nu mai poate închipui un 
final potrivit acestor întîmplări. Așa 
apare tema literaturii. Autorul își anali
zează povestirea, sugerînd un sens : „Un 
destin ciudat o azvîrle pe adolescenta 
E.R. între niște oameni străini, indife
renți la ceea ce îi este apropiat, ostili. 
Orfană de mamă, eroina încearcă să se 
apropie de Th. Pal, tatăl ei (după cît se 
pare), un om aproape necunoscut. Nu 
reușește decît după o lungă perioadă de 
așteptare, de fapt perioada jurnalului. 
Prilej (pentru E.R.) de a-și verifica o 
serie întreagă de noțiuni, începînd cu 
aceea de consecvență și sfîrșind cu 
aceea de om... înclinată permanent spre 
explicarea situațiilor curente și spre 
justificarea lor, E.R. își creează singură 
probleme, situații dificile, pe care tot 

fi înțeles adevărul încleștării care ucide 
și învie mereu, spre trecerea de la să- 
mînță la fruct. Mulțumesc vieții care nu 
m-a răsfățat. [...] Deși m-a tatuat o jumă
tate de secol11 (Cuvînt către cititori în 
Poezie).

Ca toate poetele noastre și Violeta Zam
firescu cîntă monocord iubirea, specifici
tatea universului liric provenind din mo
dul de proiecție al sentimentelor în tota
litatea existenței. Ca la Nina Cassian, și 
spre deosebire de Magda Isanos, poezia 
autoarei vorbește foarte bărbătește de o 
iubire plenară, cu o forță acaparatoare 
născută din superioritatea față de partene
rul de cuplu. în alt sens, Violeta Zamfi
rescu serbează erosul ca formă de prezen
ță a feminității încetate, iubirea care im
plică un dialog social.

Simfonia aduce șî ceva nou. Poemul se 
amplifică printr-o tentă de epicizare a 
conținuturilor și, oarecum în contradicție 
cu afirmația de mai sus, devine mai cri
tic, mai concis, fără nimic din talentul de- 
clamativ al autoarei, asumat mai înainte. 
Nu e nici un fel de resemnare feminină în 
poeme, ci o voință vindicativă, copleșită 
de încrîncenări uitate : „Mai stau obraz 
Ungă obrazul tău puternic, / sau nu, mi

singură încearcă să le depășească... Pro
blema numărul unu rămîne în tot acest 
timp străină eroinei : care este punctul 
de vedere, absolut obiectiv, din care se 
pot judeca oamenii ?“

Din păcate, materia propriu-zisă a jur
nalului e prea fragilă ca să suporte 
astfel de considerații. Mihai Tatulicî 
scrie bine, cu finețe și este incontestabil 
un prozator inteligent; deocamdată însă 
între jurnalul eroinei, interesant, însă 
nu prea bogat în observații și nuanțe 
psihologice, și interpretările lui rămîne 
o mare distanță, de unde impresia că 
se forțează nota. Parcă spre a complica 
și mai mult lucrurile, autorul adaugă o 
împrejurare ciudată : Elvira Reznic a 
existat și ceea ce el crezuse a fi pură 
ficțiune se dovedește (pînă în amănun
te) a fi realitate. Autorul o va căuta și 
întîlni pe eroina lui, acum o femeie îm- 
bătrînită și sastisită, își va confrunta 
personajul din carte cu acela din viață. 
Va scrie, chiar, un final istorisirii sale 
pe care nu-1 cunoaștem, dar care va 
coincide miraculos cu ceea ce i s-a în- 
tîmplat femeii după fuga ei din casa 
Colonelului ; o va omorî în cele din 
urmă pe hîrtie, ca să afle curînd că, în 
aceeași zi, a murit și în realitate. Aceas
tă acumulare de coincidențe este, de 
la un punct înainte, exagerată și între
barea autorului — cum au fost coinci
dențele posibile ? — rămîne desigur fără 
răspuns. Adevărata problemă este alta, 
schițată în convorbirea autorului eu 
bătrîna doamnă Reznic : „Există vreo 
asemănare între jurnalul acela și textul 
pe care vi l-am dat eu ?“ „Nu, nici una, 
în afara faptului că e vorba tot de mine, 
cu tot ce mi s-a întîmplat. Numai că 
eu am notat în caietele acelea gînduri 
simple și fapte, mai mult fapte, pe cînd 
dumneata ai gîndit pentru mine, ți-ai 
făcut probleme în numele meu, ai creat 
conflicte și mi-ai pus în spate judecăți 
pe care nu le-am făcut în scris. Stilul « 
același, paradoxal, e stilul meu, dar în 
afara faptelor, care s-au petrecut aie
vea, nu pot recunoaște nimic din 
mine..." Cu alte cuvinte, literatura se 
inspiră din viață, faptele pot coincide, 
dar sensul e totdeauna inventat: fiindcă 
literatura începe de la semnificație. Au
torul trece pe lîngă adevăratul raport, 
mizînd prea mult pe hazardul potrivirii 
materiale.

înclin să cred că este la mijloc, șî 
atracția unui subiect neobișnuit. Cea de 
a doua narațiune, Salvatorul, abundă, 
și ea, în evenimente neobișnuite, fiind 
înrudită cu prima prin personajul cen
tral, tot un tînăr, și tot în căutarea unei 
rațiuni de a fi. Dar de data aceasta, 
perspectiva exterioară lipsind, persona
jul însuși este cel care trăiește și-și re
flectă trăirea în conștiință. Nuvela e 
cam superficială și într-un stil facil, eu 
lungimi inadmisibile (erau și în prima t 
întîlnirile dintre autor și prietenul lui 
care-i revelă existența Elvirei Reznic). 
Defectul narațiunilor lui Mihai Tatulicî, 
prozator veritabil, constă deocamdată în 
a ne oferi prea puțină viață și prea 
multe considerații teoretice, uneori in
consistente în Salvatorul. Așteptăm to
tuși cu interes continuarea (promisă) a 
acestei a doua nuvele.

Nicolae Manolescu

roase a ghețuș nemernic. / Tu nu erai, sa« 
tot erai cu mine? / Ori nici duhul iu
birii — același nu revine. 1/ Totul se pierde 
în albastrul tare / al cerului, ori poate mi 
se pare, / e numai clipa care adună și 
desparte, / sau trecerea renaștere prin 
moarte. // Din umbre frumusețea iar se 
cere. / Tîmplele mi-au rămas senine, J! 
mieii cu lumea în ureche pasc din mine | 
iarbă de cîmp păgînă și muiere. // Tai pia- 
tra-n lacrimi și răsar din ele / pămînt ne
săbuit plouat de glas, / prescrișii viermi 
s-aștepte, o să-i las / moștenitori doar sub 
un cort de piele". (Senin).

Natura și-a mărit importanța în sim
bioze cu erosul; astfel, unele poeme to
tuși de dragoste — sînt definibile imediat 
ca fragmente de pastel. Si aceasta este • 
pecete heraldică: „Răsărită la cîmpH I 
ameținde într-o floare, / știu cîtă rouă plă
tește / fiecare fir polen / ridicînd aripa, J 
după lună, după soare, / vechi peceți je- 
desenate / pe piept și pe spate..."

Document sufletesc și motivație a sucea- 
siunii vîrstelor, lirica Violetei Zamfirescu 
acoperă o zonă inconfundabilă în contex
tul poeziei feminine actuale.

Aureliu Gocî



în spațiul 

adevăratei poezii
NU vă uitați că părul mi-i cărunt/ 

Același sunt, același încă sunt“. 
în cîte variante nu ne întîmpină 

în poezia lui Mihai Beniuc, de aproape 
un sfert de veac, de la Mărul de Ungă 
drum și Inima bătrinului Vezuv încoa
ce, și la drept vorbind de tind știm că 
Beniuc este Beniuc, adică dintotdeauna, 
aceste asigurări de identitate, de unică 
identitate, aceste mîndre întorsături de 
frază după care-1 recunoaștem din mul
țime și care constituie o dată și încă 
o dată semnul de prezență și luptă al 
„Toboșarului vremurilor noi", semna
lul unei continuități în sine impresio
nante ? Și, de fiecare dată, (vorba sa : 
ne place, nu ne place, dar nouă ne 
place !) trebuie să-i dăm dreptate. Da, 
același încă este. Am spune-o noi în
șine, cu cea mai deplină consimțire, 
chiar dacă poetul n-ar avea grija să 
ne-o reamintească, să ne-o repete la 
fiece pas, parcă neliniștit de surprizele, 
oricînd posibile, ale unei memorii fri
vole, necredincioase.

Dar memoria noastră în care „bă- 
trînul baci" nu prea se încrede, temîn- 
du-se de firea ei discontinuă și trădă
toare, înclinată spre fidelități noi și 
nerecunoscîndu-le pe cele vechi, toc
mai ea, încărcată și supraîncărcată de 
nenumărate Vestigii încă vii, de sutele 
de frînturi și întorsături și versuri și 
strofe întregi de la Cintecele de pierza
nie pînă la ultimul Beniuc, „leul că
runt", tocmai această memorie lucrează 
cu vivacitate și abundență în favoarea 
sa. Nici nu mai e nevoie de altceva, 
este deajuns acum ca poetul să înceapă 
a vorbi, pentru ca involuntara tresări
re a memoriei să-i sară într-ajutor și 
să umple din nou cu veche substanță,

*) Mihai Beniuc, Patrula de noapte, 
Ed. Eminescu, 1975. 

cu o substanță grea, inalterabilă, vor
birea sa. Fiecare vers de astăzi*)  al lui 
Mihai Beniuc cheamă spre sine toată 
seva poeziei sale de totdeauna, cuvîn- 
tul nou trage după sine puterea cuvinte
lor vechi, a cuvintelor verificate de timp 
și se consolidează cu ajutorul ei. Pen
tru că știm cine îl rostește. Vocea lui 
Beniuc poate fi astfel recunoscută de 
departe ; iminența acestei recunoașteri 
sporește considerabil spațiul de rezo
nanță al poeziei. Oboseala, dar și orgo
liul sinelui care nu se dezminte, a si
nelui răzbătător, a sinelui de curse lun
gă ; îndoiala cumplită și brusca rege
nerare ; singurătatea pustiitoare a vira
tei de neconceput și revitalizarea cre
dinței ideale ; pierderea, ieșirea din 
„formă” și revenirea in mare formă ; 
această succesiune dramatică și, de
sigur, eroică, de stări și dispoziții con
trarii, provocîndu-se unele pe celelalte, 
ocupă toată scena. Spectacolul este co
pleșitor : „Aceiași ochi... / Aceiași ochi / 
Ca două ciute / la pîndă pe un vîrf de 
stîncă / lîng-o prăpastie adîncă / Ace
iași — / .../ Același năvod / Același eu 
Același, mereu același / Timonier ori 
căpitan / De cursă lungă / Pe o corabie, 
însă, / Tot mai veche, mai veche. / 
Scîrțîind, trosnind / Din încheieturile 
toate, / Cu hărțile roase și șterse Ne
potrivite cu cerul, cu apele, / Cu buso
la rotită adesea ! Pe loc intr-un joc ne
înțeles. / Cu portul care nu se mai a- 
rată, / Ori cu porturi care nu primesc / 
Cu neguri tot mai groase / Cu zile tot 
mai furtunoase. / Pe-o mare cu zgăuri 
și hăuri, / Același eu. Curaj !“

•) Vasile Rebreanu, Moartea comando
rului, Editura Dacia, 1976.

înfruntarea singurătății devine dra
matică la un poet de structura lui Be
niuc, obișnuit cu elanurile supreme ale 
solidarității, la un poet crescut „cu 
laptele dîrzeniei în vine" ; căci este la 
Beniuc atîta impresie de forță, de ră

sucire dureroasă în loc, de neresemnată 
ambiție luptătoare. Drama nu o tră
iește oricine, ci exact cel mai refractar 
și mai nesupus complicității cu ea; 
poetul tribun, același Beniuc revoluțio
nar. Temperamentul vulcanic, poetul 
unei mari vocații mesianice. Si el ră- 
mîne așa, nici nu poate concepe să fie 
altul, chiar în plină primejdie, în plină 
dramă „intimă". Și faptul că rămîne 
același și face să se audă, în chiar dia
logul cu solitudinea și cu forțele devas
tatoare dinlăuntru, cunoscutele acor
duri neîmpăcate ale patriotului ire
ductibil, ale „sentinelei din Carpați", 
ale „paznicului Revoluției", toată a- 
ceastă extraordinară fidelitate cu sine 
potențează, la un prag maxim, tensiu
nea rostirii sale, conferă monologului 
său (pe care nu-ți mai vine să-l nu
mești „liric") un timbru de foarte ome
nească autenticitate : „Cine-a scăpat de 
șaptezeci de ani, / Prin plasa lor tre
când, ori e plevușcă, / Ori face parte 
din Leviatani / Ce și năvodul de oțel 
îl mușcă. / / Dar plasa cu răbdare iar 
se strînge, / Și cine ride c-a scăpat va 
plînge Cînd are să-1 sugr ume iar Cum
plita. / / Sînt leu cărunt, dar nu-i nici 
o ispravă / Că sînt. Mai bin’muream 
ucis de slavă / Nel mezzo del cammin 
di nostra vita !“

Această autenticitate „sfințește" to
tul, pătrunde cu mare suflu toate lo
curile poeziei lui Mihai Beniuc neoco
lind, am putea zice, nici știutele ei 
locuri comune. Temele intimității se 
confundă, începînd cu „subteranele" 
poeziei și sfîrșind cu simpla tonalitate 
a rostirii și aparent neînsemnatele ar
ticulații ale frazei inimitabil spontane, 
cu temele civice exponențiale. Ceea ce, 
de pildă, în planul trăirii strict indivi
duale, constituie motivul (frecvent re
luat in ultimul volum) al insomniei

chinuitoare anticipînd trecerea în nefi- - 
ință („Ascult cum pînă-n ziuă-și spală X- 
somnul / Cu cîntece trezindu-ne din 
noapte păsări / în timp ce eu îmi le- 
găn insomnia / Ca pe-un copil bol- 
nav... / Nu mai e mult. / Odată cînd am 
să stau așa de veghe / Privind în jurul 
meu / Mă voi mira că seîndurile sicriu
lui / Nu mai prezintă contururi / Și nu 
se mai face ziuă") devine, printr-un 
transfer de energie, în planul simbolu
rilor reprezentative, motiv al stării de 
veghe, al dăruirii și jertfei de sine în 
serviciul celorlați, motivul dominant al 
atîtor versuri memorabile puse sub 
semnul Patrulei de noapte : „Nu cer 
nimic să mi se recunoască — / Pe șe
sul meu au turmele să pască, / Iar ba
cii noi de nu-și aduc aminte / De cel 
ce-a fost de mult, mai dinainte, / Nimic 
nu-nseamnă, totul este turma / Ce-și 
lasă prin eternitate urma. / Uitați-ne!
— nici noi nu știm ce-am fost : / Un fel 
de sentinele prin vr-un post / Păzind 
o veșnicie să nu vină / Din bezne și hă
țișuri vreo jivină. / Nici noi nu știm cît 
om fi stat de pază / Vom fi murit de 
mult, făr’ să se știe..."

Astfel de transferuri nu se execută 
decît în spațiul adevăratei poezii. Ele 
dau de veste că poezia există, nu a în
cetat să existe.

Lucian Raicu

narative
0 PERMANENTA disponibilitate

caracterizează scrisul lui Vasile
Rebreanu. Noul său volum*),  a- 

părut la Editura Dacia, confirmă în 
acest sens o impresie mai veche. Po
vestirile, în majoritate scrise recent 
(aparținînd „producției" anului 1974, 
după cum aflăm din datarea de la 
sfîrșitul fiecărei proze), păstrează ceva 
din tatonarea, din febra, din neliniș
tea celui ce se caută încă. Prozele a- 
ceste „de maturitate" ale lui Vasile 
Rebreanu au de fapt pulsul, tempera
tura scrierilor sale de început. Mobili
tatea, refuzul de a se fixa sînt evidente 
dacă observăm cu cită ușurință trece 
autorul de la proza de factură para
bolică (de pildă Paznicul de noapte, 
Vînătoarea de vulpi), la cea dezinvolt 
ironică (Castraveți pe care lumea..., 
Metamorfoza abulică) sau realistă 
(Schimbarea la față) sau, în sfîrșit, ia 
cea suav idilică, tandru domestică 
(crochiurile despre micuța Nora, gru
pate la sfîrșitul volumului de față). 
O discuție însă despre „adevăratul 
drum", sau despre „autentica vocație" 
a lui Vasile Rebreanu ni se pare a fi 
inutilă. Decît să facem riscante supo
ziții — cînd și în ce fel se va fixa 
Vasile Rebreanu ? — preferăm să în
cercăm să citim „în felul nostru" — 
întotdeauna actul critic ni s-a părut 
mult mai curînd o „lectură" decît un 
verdict — povestirile grupate în Moar
tea comandorului.

Un pretext polițist structurează pro
zele Ancheta și Urmărirea, foarte a- 
propiate, ca formulă, de un scenariu de 
film (fraza lapidară, notînd doar ges

turile și mișcarea eroilor, secvențe dia
logate, fragmentarea, cu bună știință, 
a episoadelor etc.). Recuzita literaturii, 
dar mai ales a filmului expresionist (ur
măriri în întuneric, detectivi misterioși 
și fantomatici, crime în miez de noapte 
pe linia ferată, dedublări tragice etc.) 
este evidentă, folosită însă cu o anu
mită ironie și detașare. în prezentarea 
cazului adolescentului Cristian, urmă
rit de un chinuitor sentiment de culpă, 
explicat printr-un complicat complex 
freudian, apar, desigur, reminiscențele 
unor lecturi psihanalitice. însă autorul 
nu ia chiar în serios întîmpiările sum
bre pe care le înfățișează în aceste 
două povestiri, de unde și impresia de 
exercițiu, de scriere „ă la maniere 
de".„ Apropiată mai ales tematic, de 
prozele amintite, ni se pare a fi Moar
tea comandorului. Doar că, de data 
asta, V. Rebreanu se implică parcă 
mai mult; dezbaterea ce ne este pro
pusă capătă chiar o anumită amploare. 
Schimbul dintre anchetator și deținut, 
acceptat de bună voie, la început ca 
un simplu joc, ulterior cu implicații 
grave, se dovedește a fi destul de pe
riculos. Iar speculațiile care se fac cu 
privire la implicațiile unui astfel de 
„schimb" nu sînt nici ele lipsite de in
teres.

în Schimbarea la față îl regăsim pe 
Vasile Rebreanu din romanul Casa, pe 
prozatorul atent să descrie cît mai 
exact un mediu pentru care are o deo
sebită comprehensiune : lumea satului 
ardelean, o lume dramatic implicată în 
istorie. Convulsiile, frămîntările pe 
care le cunosc locuitorii dintr-un sat 
din Ardeal în anii războiului, sînt am
plu și veridic relatate. Iată un sat în

treg gîndindu-se și așteptînd, plin de 
speranță, sfîrșitul războiului : „Și iată 
că s-a lăsat de mult noaptea. Noaptea 
rece și limpede de toamnă. Și se spune 
că frontul este dincoace de munți. Așa 
se spune și oamenii știu. Știu și aș
teaptă și speră și doresc să vină ar
matele de eliberare. Știu și speră și aș
teaptă" „. „Așteaptă mereu chiar și în 
această limpede și rece noapte de 
toamnă. Căci seara pînă tîrziu au vor
bit numai despre asta, apoi s-au culcat 
și au adormit greu, așteptînd, sperînd 
că o să le vină bărbații. Și în fiecare 
seară ele își amintesc de scrisorile pri
mite, își amintesc de vorbele celor ve- 
niți în permisie"...

O alunecare pe nesimțite în fantastic 
e realizată în Vînătoarea de vulpi. în- 
tîmplarea povestită nu este ieșită din 
obișnuit : un țăran pleacă într-o dimi
neață de iarnă cu sania la tîrg și, în 
plin cîmp, departe de orice așezare o- 
menească e atacat de o haită de lupi, 
în acest fel bietul om își găsește moar
tea. Plecînd Ia tîrg, țăranul își pre
simte sfîrșitul. Povestirea alunecă în 
fantastic, iar reîntoarcerea din final 
este desigur imaginară.

Virtuțile poetice ale scrisului lui Va
sile Rebreanu nu vor fi greu de ob
servat într-un pasaj ca acesta : „Caii 
aleargă mai tare, parcă minați de un 
bici nevăzut, tăios, înfricoșător, îar 
lupii vin pe drum, în urma lor, săltîn- 
du-și capetele, aruneîndu-și picioarele 
de dinainte, parcă mușcînd din distan
ță, vin, așa, parcă voioși și ei, jucîn- 
du-se parcă, și caii aleargă, în pasul lor 
se simte spaima, e ceva nefiresc și vrea 
să-i oprească și le simte zăbala, dar 
fuga lor nu se curmă. Vîntul îi taie

fața, spulberarea de bulgări mărunți îl 
izbește peste ochi și copitele le vede 
lucioase în aer, aruneînd bulgări în 
sanie peste el“... Vînătoarea de vulpi 
rămîne fără îndoială proza cea mai 
densă din volumul de față. Să indice 
ea drumul— narațiunea aceasta fan
tastă, cu virtuți mitice — pe care va 
merge Vasile Rebreanu în viitor ?

Sorin Titel
PRECIZARE

In nr. României literare" din 15 
aprilie 1976 a apărut articolul „Confrun
tări etice" de Sorin Titel, care se ocupă 
de volumul de nuvele O seară de 
noiembrie al subsemnatului. Doresc să 
menționez că în cuprinsul articolului 
s-au strecurat două greșeli care pot im- | 
pieta și asupra exactității celorlalte 
afirmații făcute în text. Astfel, două 
dintre personajele principale ale ultimei 
nuvele din volum, Mircea Onișor și Cos- 
tică Ilișiu, sînt numite eu insistență 
Mircea Oprișor și Costică Iliescu. înclin, 
mărturisesc, să cred nu într-o greșeală 
de tipar ci într-un viciu (grabă) de 
lectură. îi mulțumesc lui Sorin Titel 
pentru promptitudinea cu care a reac
ționat la apariția volumului meu, și 
socot totodată că precizările făcute în 
prezenta sînt binevenite.

Alexandra Papilian



A fi într-o literă
E

xercițiile de virtuozitate le
xicală care i-au atras lui Toma 
Michinici stima amatorilor de 
jocuri enigmatice au un efect în ge

nere nefavorabil asupra vocii sale li
rice (Impresia unei seri, Ed. Cartea 
Românească). Obișnuința exprimării 
calamburești, a exploatării fonologice 
a cuvintelor, utilă și eficace în cazul 
diverselor moduri ale rebusismului, er- 
metizează excesiv discursul poetic 
care, nu de puține ori, pare o succe
siune de definiții, inteligente desigur, 
căci autorul are un înalt spirit al li
terei, pentru un careu de cuvinte în
crucișate ; avînd în față poezia iar nu 
respectivul, virtualul, careu, cititorul 
trebuie să facă eforturi disperate spre 
a descifra sensul liric al versurilor, 
uneori găsindu-1, alteori nu. Iată, de 
pildă, acest Vot deschis: „Nici lupă 
îndulcită, nici / fete-morgane, convin- 
gîndu-te intr-un fel, / cît secunda ma
terială e aici, / axul unui regret, sau 
explozie, sau drapel. / / Am văzut 
grădinar adormit / pe zăpadă, et cae- 
tera. Am dat / definiția setei-sete, iar 
din mit / am extras aureolele obse
dat / / de concretețea trecutului pro
priu. Iată : / mîine e venind ca un 
claxon. / subțire precum irisul, scăzut 
deodată / — coarne de melc, privin- 
du-1 — are tron [ / litere și sunete alcă

tuitoare — / fața aceasta, aidoma po
lenului, rost / află în lume doar prin 
geană de soare — /și mîine va fi me
reu, cum mîine a fost". Fiecare vers 
pare că ascunde ceva, e o metaforă, 
dar una scrisă într-un cod diferit de 
cel comun poeziei ; poetul leagă, e a- 
devărat, versurile într-o unitate logi
că gramatical, dar ceea ce lipsește, mai 
exact spus nu se lasă descoperită, e 
logica interioară a metaforelor ; avem, 
de fapt, a face cu false metafore, a 
căror semnificație trebuie citită într-un 
alfabet unde „fiorul", „emoția", „ten
siunea" și alte „litere" ale lirismului 
se supun fără cîrtire „literei" unei gîn- 
diri asociative suficientă sieși. Dar 
poetul nu e numai un maestru al pa
rafrazei ori al comunicării prin asocia
ții lexicale proprii enigmismului, el 
este chiar un poet; are, așadar, de 
spus nu doar cuvinte despre alte cu
vinte, ci și cuvinte despre sine. De aici 
situația incomodă, inconfortabilă și, aș 
zice, dramatică în care se află : sim
țind că întîmplările vieții lui au su
ficientă forță semnificativă spre a in
tra în materia poeziei lirice, știind și 
că harul poetic nu-i lipsește, are, în 
același timp, conștiința clară că expri
marea „enigmistică" i-a devenit o a 
doua natură.

Cu toate acestea, există în volumul 

lui Toma Michinici cîteva poeme mai 
puțin tributare răcelii enigmistice, con- 
servînd numai muzicalitatea versului 
ermetic, locul plăcerii de a demonstra 
mereu un. cum spuneam, înalt spirit 
al literei fiind luat de libera afirmare 
a orizontului afectiv. în astfel de ca
zuri poezia impune prin ceva care îi e 
propriu : tensiunea lirică. Ultimul poem 
din carte deschide calea unei posibile 
împăcări între cele două feluri de ex
presie („Spuneam cîndva, iubito, că 
soarele orbește / cînd caii prin privire 
se-ngroapă în asfalt / și-un trandafir 
cu spinii de plastic înflorește / de-și 
scutură din sînge petala celălalt — // 
și mai spuneam, iubito, că liniștea-i un 
clește / ca veacul în răscruce cu ochiul 
său de smalț / în care fericirea cum
plit ni se-ntregește / prin pneuri, cifre 
oarbe, prin bombe și cobalt / / O, iar
tă mîngîierea aceasta obosită / și um
bra noastră lungă, sărutul meteoric, — 
/ născocitor al nopții în iarna regăsi
tă / cînd bate blind prin plete și prin 
vitrine Yorick / / Să ne iubim cu vina 
de-a fi-n etern popas : / tu-n carna
val o zînă, eu ruginitul ceas". E de 
sperat că inteligentul autor al acestei 
cărți va reuși să-și revele condiția 
poetică.

Laurențiu Ulici NICOLAE KRUCH : Portret 
(Galeria „Galateea")

Ignat Florsan Bocîort

Teoria, progresului literar-artistic
(Editura științifică și enciclopedică, 1S75)

LUCRAREA debutează cu cîteva 
afirmații privitoare la circum
scrierea stadiului actual al pro

blemei în estetica românească și euro
peană. Maestrul recunoscut al autoru
lui este Tudor Vianu. Discuția este voit 
limitată la două teme mari :

1. Raportul artist-artă-public ca mij
loc de elaborare a unor criterii pentru 
o istorie internă a literaturii ;

2. cercetarea unor poziții anterioare 
care neagă progresul în artă (Kant, 
Croce, Giovanni Gentile) sau îl acceptă 
(Aristotel, „Anticii și modernii", Fr. 
Schiller).

1. în primul caz recunoaștem net 
coordonatele Esteticii lui Tudor Vianu. 
Descrierea structurală a obiectului, în
treprinsă în paginile acesteia, este du
blată acum de una dinamică. însușirile 
și momentele creației artistice, de pil
dă, au dat modelul abstract al creației. 
Aici ele sînt apreciate și din punctul 
de vedere al „funcționalității" lor. în
cet și sigur, accentul se mută de la 
creație la receptare. Creația este înțe
leasă prin prisma valorii ei de recepta
re. Criteriile pentru o istorie internă 
a literaturii nu pot nega finalitatea o- 
biectului artistic, determinismul „care 
l-a creat și îi guvernează dezvoltarea 
ontogenetică și filogenetică" (p. 43). Nu 
o dată, în cuprinsul cărții, „comanda 
socială" apare ca centru de greutate al 
chestiunii.

2. In analiza succintă a unor înain
tași, îndeosebi sub aspectul concepției 
lor asupra progresului în artă, umbra 
lui Tudor Vianu se profilează mai pu
țin distinct. în privința pozițiilor care 
refuză ideea progresului, sînt urmărite 
două concepții : aceea kantiană, după 
care arta, în calitatea sa de aspirație 
transcendentală, este finalitate fără 
scop. Simbolul său moral exclude, prin 
eternitatea lui, orice idee de progres. 
A doua este concepția lui Benedetto 
Croce, care nu admite decît progresul 
estetic. Gentile, împingînd la extrem 
teoria croceană, fărâmițează chiar și a- 
cest sens îngust al ideii de progres.

Ambele concepții sînt idealiste. Nu sin
gurele. Poate ar fi părut mai firesc să 
fie abordat Hegel și nu Croce, inspi
rat de acesta. Sau, cel puțin, relevată 
această influență hegeliană. Autorul însă 
optează pentru unul și nu pentru celă
lalt, justificîndu-și atitudinea prin, re
ceptarea, în cultura noastră, a Iui 
ce (mai mult decît a lui Hegel b piu 
luăm în discuție chestiunea, de<Ș, ' _ 
numai ea ar necesiți numeroase 
mentări pro și contra pînă la limpezire. 
Dar relevăm acest accent al tratării 
materiei prin prisma a ceea ce s-a re
ceptat îndeosebi la noi. Printre înainta
șii care au acceptat ideea progresului 
în artă este admis Aristotel. De ce n-a 
fost considerat Platon între cei ce o 
respingeau ? Este apoi citată „la que- 
relle des anciennes et des modernes". în 
sfîrșit, Schiller. în Dualismul artei, Tu
dor Vianu a făcut o asemenea apropie
re, spunînd că dicotomia schilleriană na- 
iv/sentimental se referă, în fond, la 
antic/modern. Așa ne și explicăm pu
nerea alături a acestor concepții. Pen
tru că, într-o istorie a esteticii, Schiller 
ar trebui să stea alături de Goethe, în
tre Kant și romantici. Criteriile lucră
rii de față n-au fost, așadar, cronolo
gice. Nici nu s-a urmărit o paralelă 
strictă între detractorii și partizanii 
teoriei progresului în artă. Nu mai 
funcționează aici nici criteriul influen
țelor care au primat la noi. Citarea u- 
nor nume în defavoarea altora rămîne, 
în bună măsură, o chestiune neexpli
cată pentru cititor.

Ceea ce s-a discutat pînă acum din 
lucrarea lui Ignat Florian Bociort ține 
mai mult de materia cărții decît de 
scopul și realizarea ei. Abia ultimele 
două părți, Progres, artisticitate, orga
nizare și Criteriul progresului literar- 
artistic, își propun împlinirea scopului 
cărții. Ele expun teoria proprie a au
torului în chestiunea progresului. In e- 
sență, noutatea lucrării se bazează pe 
elaborarea unei concepții care ține sea
ma numai de aspectul algoritmic al 
gîndirii umane. în perspectiva acestui 
aspect este pus semnul egal între artă

și știință. Ambele sînt înțelese prin 
prisma cantității de informație nouă pe 
care o aduc cu fiecare produs. în artă, 
ca și în știință, „funcționalitatea" este 
dată de „optimarea condiției umane" 
(p. 221). O definiție a progresului artis
tic sună astfel : „Legea dezvoltării ar
tei este crearea unor sisteme în care 
entropia scade, fără a atinge însă vreo
dată limita zero", (p. 247).

Acesta este, pe scurt, traiectul cărții. 
Ea lasă deschise cîteva întrebări :

— ideea progresului literar-artistic 
ca chestiune social-politică poate fi gîn- 
dită numai sub aspect informatic și 
statistic ?

— care este relația între o lege a 
progresului astfel formulată și „func
ționalitatea" artei ca „optimare a con
diției umane" ? Nu cumva aici se poate 
face trecerea de la procedeele ciberne
tice la înțelegerea reală a specificului 
artei ?

— care este în această lucrare pon
derea esteticii, a teoriei literare, a me
todologiei ? Avem de-a face cu o lu
crare interdisciplinară ?

— la noi, ca și pe plan european, con
tribuția în problemă nu trebuia mai 
sistematic prezentată ? Autorul nu for
mulează nicăieri, e adevărat, ambiția 
unei prezentări complete, rotunjite a 
chestiunii. El trebuie, fără îndoială, 
disculpat pentru absența răspunsului la 
aceste întrebări. Poate nu și pentru 
faptul că n-a precizat mai sistematic 
ce-și propune să facă și ce nu, în ce 
mod contribuția, altminteri evidentă și 
deloc neglijabilă, folosește esteticii ori 
teoriei noastre, progresului ei. Din cau
za lipsei unui termen ferm și explicit 
de comparație a acestei noi teorii, exis
tă primejdia ca audiența lucrării să se 
reducă simțitor. Ea nu poate fi citită, 
cu șanse de receptare, decît de acel pu
blic restrâns familiarizat cu procedeele 
de lucru și cu întreaga arie a proble
mei ; care știe dinainte ce verigi din 
lanț lipsesc și în ce loc se simte nevoia 
unor soluții noi. Este o carte scrisă de 
un specialist pentru specialiști. Este 
sîmburele unei dezvoltări ulterioare, pe 
care, de altfel, autorul a și făgăduit-o, 
încă din primele pagini, cititorilor.

Ecaterina Țarălungâ

• 27.IV.1872 — a murit Ion Heliade 
Rădulescu (n 1802).
• 27 IV. 1911 — s-a născut Kovacs 

Gyorgy.
• 27.IV. 1950 — a murit H. Bonciu 

(n. 1893).
• 28.IV.1764 — s-a născut Paul lor-

govici (m. 1808)
• 29.IV.1886 — s-a născut G. Rotîcă

(m. 1951)
• 29.IV.1936 — s-a născut Gheorghe

Tomozei
• 30.IV.1895 — 

nador (m. 1971)
s-a născut Ury Be-

• 30.IV.1906 — 
lexandrescu

s-a născut Matei A-

• 30.IV.1933 — a murit Anna de
Noailles (n. 1878)
• 1.V.1859 — s-a născut Alex. Phl- 

lippidț (m. 1933).
• 1.V.1896 — s-a născut Mihai Ralea 

(m. 1964).
• 1.V.1904 — s-a născut Paul Sterian.
• 1.V.1912 — s-a născut Lucian Geor- 

giu (m. 1948).
• 1.V.1916 — a reapărut la București 

revista „Viitorul social"
• 1.V.1921 — a apărut la Cluj pri

mul număr din „Gîndirea", condusă 
de Cezar Petrescu și D.I. Cucu.
• 1.V.1921 — s-a născut Vladimir 

Colin.
• 1.V.1928 — s-a născut Ion Ianoșl
• 1.V.1933 — s-a născut Miron Sco- 

robete.
• Mal 1933 — au apărut revistele $ 

„Gînd românesc" (Cluj, red. Ion Chi- 
nezu) și „Abecedar" (la Brad fi 
Turda, red. Em. Giurgiuca).
• 1.V.1934 — a murit Paul Zarifo- 

pol (n. 1874).
• 2.V.1909 — s-a născut Teodor Ru- 

denco (m. 1967).
• 2.V.1924 — a murit folcloristul I.G> 

Bibicescu (n. 1848).
• 2.V.1928 — a murit George Ranetti 

(n. 1875).
• 2.V.1940 — s-a născut Ion Lotrea- 

nu.
• 3.V.1896 — a murit Victor Vlad 

Delamarina (n. 1870).
• 3.V.1906 — s-a născut Paul B. Ma

rian.
• 3.V.1934 — s-a născut Andi An- 

drieș.
• 3.V.1971 — a murit Sidonia Dră- 

gușanu (n. 1908).



1 MAI -

1890

Moțiunea din 1889, de la Paris, preciza : 
„Muncitorii diferitelor națiuni vor organiza 
demonstrația după felul lor, cum li se va 
părea mai bine și mai potrivit cu împre
jurările din țara lor". La noi, punerea in 
practică a obligațiunilor luate prin sem
narea moțiunii, a revenit Clubului Munci
torilor din București. Comitetul executiv ol 
Clubului (Constantin Miile, loan Nădejde 
și Al. lonescu) a publicat în ziarul „Mun
ca" din 3 martie 1890 un apel adresat tu
turor muncitorilor din țară, în care se spu
nea : „Tot muncitorul să lase lucrul, in 
această zi, și să sărbătorească frățește in
dia mișcare uriașă a muncitorilor din toată 
țara, în care vor cere ca ziua de muncă 
să scadă la opt ceasuri. Ceea ce fac 
frații noștri din toată lumea să facem și 
noi ; avem suferințe ca și ei, ca și dînșii 
muncim azi mai mult decît dau voie pu
terile omenești". Apelul acesta și-a atins 
țelul. La demonstrația din ziua de 1 mai 
1890 au participat, la București, peste 
cinci mii de muncitori, care au defilat 
cu muzica în frunte. După defilare s-a 
ținut o mare întrunire în grădina „Troca- 
dero”, de la Filaret, unde au vorbit s 
Alecu Constantinescu, Panait Mușoiu, Al. 
lonescu, Constantin Miile și alții. Totul a 
decurs în liniște și ordine deplină, atît la 
București, cit și în țară.

1893 - 1900

Pentru întiiul Mai 1893, Partidul Social- 
Democrat al Muncitorilor din România 
(constituit la București în aprilie 1893) a 
dat o mare amploare organizării demon
strației, pregătind-o cu apeluri publicate 
în ziare și cu afișe răspîndite în fabrici : 
(Aluncitori, să veniți în număr cît mai mare 
ta această demonstrație ; totul să se pe
treacă în liniște, pentru a dovedi claselor 
Siăpînitoare că sînteți vrednici să căpătați 
drepturile ce le cereți" — se spunea in 
cliemare. Demonstrația s-a ținut la 18 a- 
prrlie (1 mai stil nou). Muncitorii s-ou &• 

dunat in gradina Cișmigiu și de acolo ou 
pornit pe străzile principole, purtind pan
carte prin care își exprimau revendicările : 
„Vrem 8 ore de lucru" ; „Cerem votul u- 
niversal" ; „Muncitori din toată lumea, 
uniți-vâ*  ; „Nici muncă fără piine, nici 
piine fără muncă". După terminarea de
monstrației — atunci, ca și în anii următori
— s-ou încins horele, și strigăturile nu mai
conteneau : „Vino-n mîndră hora noastră i 
Asupritule țăran / Vin-tir ruptă j ^ță-al- 
bostră / Nu vă pese de tiran [..■£ '“'te
că s-au auzit atunc’, în acei primi _„id 
serbările de Intîi Mai au fost organizate 
de P.S.D.M.R., și versurile lui Nicolae 
Iorga (publicate în „Literatură și știință"
— 1893) s „Răbdare-n noapte muncitori 7 
Profeți cu ochi de foc, răbdare / Lumina 
falnicilor zori / Acum, sau mai tîrziu, ră- , 
sare".

O cercetare a colecțiilor ziarelor socia
liste ne dă posibilitatea să cunoaștem des
fășurarea demonstrațiilor de 1 Mai, în 
toată țara, de-a lungul anilor, precum și 
înțelesul acordat de muncitori acestei săr
bători :

TIMIȘOARA, 1893 („Voința poporului"): 
«La Timișoara, muncitorimea a întîmpinat 
cu liniște și demnitate întîiul Mai. La 9 di
mineața s-a ținut în Piața fabricii aduna
rea populară anunțată, care s-a bucurat 
de o asistență numeroasă [...]. In cuvîntări 
s-a susținut dreptul muncitorilor la ziua de 
muncă de 8 ore și la sufragiul universal 

S-a pornit apoi spre Jagwald, unde 
muncitorii au venit purtînd cocarde roșii 
[...] care au părut Poliției o primejdie pen
tru patrie. Au fost prezente vreo 3 000 de 
persoane [■„]»•

„Lumea Nouă", organ zilnic al demo
crației române — numărul din 18 apri
lie 1897, cu titlul pe întreaga pagină :

Trăiască Intîiu .Maiii

CRAIOVA, 1898 („Revoluția socială") : 
«în toate părțile lumii proletariatul serbea
ză astăzi ziua înfrățirii popoarelor, zi in 
care muncitorimea își manifestă deștepta
rea din letargia de pînă acum, cînd in
tr-un glas milioane de oameni prigoniți de 
puterea banului și a organizației păcătoa
se dau semnalul luptei pentru dreptate, 
adevăr și lumină — semnalul dezrobirii 
[...]. Muncitorimea de la sate, muncitori
mea de la orașe, lucrători de toate bres
lele, funcționari de tot felul, trebuie să se 
manifeste grupați laolaltă cu dragoste, iar 
importanța zilei de 1 Mai să fie pentru 
cei orbi și increduli expresia muncitorimii 
hotărîte a lupta pentru realizarea îmbună
tățirii soartei întțegului proletoriat, ozi 
sclav robiei și exploatării [...]».

1901 - 1915

CLUJ, 1901 („Gazeta muncitorească din 
Transilvania") : «Pentru a douăsprezecea 
oară sărbătorim această zi glorioasă. La 
început (în 1890) s-a adunat doar un grup 
modest, mic ; din an în an însă uriașul s-a. 
prezentat tot mai puternic, făcînd să tre
mure jefuitorii muncitorilor și sădind spe
ranță în inimile milioanelor de deznădăj- 
duiți, asupriți [...]. Poporul, milioanele de 
muncitori au vrut această sărbătoare și 
peste tot unde există mișcare muncft^ 
rească organizată, voința s-a concretizat 
în fapt. Această zi este zîua speranței 
[...] Zori de Mai prevestitori ai libertății, 
vă salutăm, noi luptătorii internaționali ai 
libertății. Trăiască social-democrația re
voluționară internațională !»•.

BUCUREȘTI, 1904 („Independența tipo
grafică") : «Același strigăt plin de entu
ziasm și în aceeași zi iese din milioane, 
de piepturi. E glasul celor dezmoșteniți, e 
glasul celor care de veacuri se svîrcolesc 
Să scape din ghearele robiei. Un singd*  
gînd au toți și un singur dor le încălzește 
sufletul : gîndul înfrățirii, dorul nestrămu
tat al desrobirii de sub jugul marelui ca
pital [...]. Vă înșirați dar în coloane / în- 
groșați mîndrul alai / Și eu toții strigați 
veseli / Să trăiască întîi Moi I».„Munca" — 91 aprilie 189»



N UL
■XJREȘTI, 1904 („Adevărul") : «Mem- 
■Cercului socialist „România Muncitoa- 
Icum și numeroși socialiști neinscriși 
lin cerc, s-au întrunit în număr de pes- 
Bse sute în grădina Societății de dare 
fcmn, spre a serba ziua de 1 Mai. Au 
lat dintre vechii socialiști : C. Dobro- 
nu-Gherea, Frimu, Al. lonescu, Al. 
Igescu și întreg statul major al vechiu- 
llub socialist Un cor de bărbați a 
■t numeroase cintece revoluționare».
|i ocazia acestui întîi Mai din 1904, so- 
Ktii din București au tipărit și un ziar 
■umăr unic — cu titlul zilei sărbătorite. 
I Frimu scrie în prima pagină un arti- 
I * conținutul căruia extragem : „întîi 
I te salut I Tu torni în suflete bucurie
■ inimi speranță. Prin tine, Întîi Mai, 
viază dorul de libertate, dorul unei 
I mai bune. Prin tine, întîi Mai, încol- 
fc-derul unei lumi de egali, unde nu vor 
I fi asupriți și asupritori, muncitori și 
lori

RK1LA, 1907 („Desrobirea1') : «Dumini- 
■2 aprilie a avut loc îri sala „Paradis" 
■area muncitorească a cercului „Româ-
■ muncitoare" și a comisiunii sindicale 
I Tovarășul N. D. Cocea a spus : Miș
to socialistă are două ținte : să distru- 
■ot ce-i învechit și rău și să creeze tot 
I bun [...]. Socialismul e creator. De a- 
t> el cere în locul legei meseriilor, în
tărea unei legislații ocrotitoare a mun- 
llegislație care să constea în stabilirea
■ maximum de opt ore de muncă pe 
Interzicerea muncii copiilor, asigurarea 
fctriva accidentelor sau bătrînețelor. 
■edenie de reforme pe care va trebui 
le cucerim [...]»,
IrGU-MUREȘ, 1911 („Buletinul Cămi-
■ i muncitoresc") : «An de an muncitori- 
I își serbează cu emoționantă pietate 
I aceasta de întîi Mai. în această zi 
motărăște cine sînt aceia care s-au tre
ia conștiința solidarității muncitorești 
I Noi, aici ia Tg. Mureș, sîntem întocmai 
Iun rîuleț, dar vărsîndu-se în mare, pî- 
jșul se va contopi cu nesfirșitele ape, 
lîndu-le să poarte pe talazurile lor 
Isa mîndră navă a viitorului, nava pro- 
Eului, plutind spre o lume mai bună

[uCUREȘTI, 1913 „Foaea Tînărului" —- 
lanul mișcării tineretului muncitoresc din 
Inânia (gazetă înființată în 1910), pu- 
|d întrebarea rostului pe care-l are tine- 
Ll muncitor în ziua de întîi Mai, răs- 
hde : «Și voi, tineri muncitori, în a- 
pstă zi trebuie să deșteptați pe cei de 
îta voastră și să-i chemați în mijlocul 
tru. Nu sînteți voi oare muncitorii de 
ne ? Cea mai importantă cerere a 
pstră este schimbarea vieții noastre 
ată de legea meseriilor, prin desființa- 
i ei. Cerem în această zi înlocuirea a- 
rterlfegi, cu aplicarea legii de protegui- 

a minorilor».
ată deci coloanele manifestanților de 
1 Moi îngroșate de cei mai tineri mun- 

Dri ridicați cu revendicări : ucenicii din 
Ste fabricile și atelierele.

1 Mai 1939 : Fragment dintr-un document multiplu semnificativ.

BRĂILA, 1913. Gazeta muncitorilor de 
transport pe apă și pe uscat, „Tribuna 
transporturilor", își îndeamnă cititorii să 
participe la demonstrația de 1 Mai : «Mun
citori, dați lui Întîi Mai importanța cuveni
tă. Va trebui să facem pe cei de sus să 
înțeleagă că nici o prigonire, nici o ares
tare, nici o nelegiuire nu va fi în stare să 
abată muncitorimea din țară de la calea 
de organizare, de cultură și de luptă pen
tru binele ei [...]».

Tipografii din București, folosind prilejul 
pe care îl au în ziua de 1 Mai 1914, de
monstrează pentru obținerea zilei de lucru 
de 8 ore. Demonstranții sînt membri qi so
cietății „Gutenberg".

1919 - 1921

în 1919 sărbătorirea lui întîi Mai s-a 
extins în întreaga țară, luînd proporții ne
maicunoscute pînă atunci. Ecouri ale ma
nifestărilor din acea zi rămîn consemnate 
in presa vremii. „Adevărul" din Sibiu 
scrie : „întîi Mai nu e numai o sărbătoare 
a noastră, căci în ziua asta toți muncitorii 
din întreaga lume pun ciocanul jos, adu- 
cîndu-și și sărăcia, mizeria, bolile în stradă 
să le arate lumii întregi, să arate că-n so
cietatea de azi e o mare nedreptate, că 
acei ce muncesc nu au ce mînco, sînt goi, 
desculți și bolnavi [...]. întîi Mai e o zi de 
protestare generală a întregului proleta
riat La lași, doctorul L. Ghelerter
scrie în „Revista literară, artistică și 
socialo" : „întîi Mai a trecut de la în
semnătatea limitată a demonstrațiunei 
de voință, a plingerii către autorități pen
tru reforme practice, la cea largă, de pu
nere în valoare a forțelor proletare acumu
late în cursul luptelor și jertfelor de dece
nii, pentru dezrobirea omenirii întregi și 
pentru desființarea claselor și înfrățirea 
noroadelor". La București, „Socialismul" 
scrie pe o pagină întreagă : „Și în ziua de 
1 Mai muncitorimea socialistă de pretutin
deni, fără deosebire de rasă, sex, demon
strează printr-o serbare frățească în fa
voarea luptei socialiste ; aceea de reforme 
imediate, ca și aceea de reformă finală. 
Garanția de reușită și a uneia și a celei
lalte, este înfrățirea muncitorilor din toată 
lumea în spiritul și sub steagul socialist".

Anul 1920 vine întunecat, apăsat de cri
za financiară care bîntuia în lume. „Mi
nerul" din Sibiu, scrie la 1 Mai 1920 : 
„Nu-i de lucru. Nu se lucrează în mine ; 
trebuie să ne rugăm ca la sfinți pentru ca 
să fie primiți oamenii în lucru și trebuie să 
stăm aci cu mîinile încătușate, căci nu-i 
permis să scrii, să faci adunări, greve". La 
Brăila, „Muncitorul socialist" anunță ; 
„Niciodată ca astăzi nu a avut de înre
gistrat proletariatul român atîtea sacrifi
cii, dar și atîtea victorii. Sute de morți șî 
închiși, cu mii de prigoniți și cu surghiun, 
iar pilda lor mii de alți apostoli gata de 
luptă și de sacrificii a adus. Ridicînd 
steagul celor căzuți în luptă, am pornit 
înainte pentru scuturarea jugului apăsă
tor".

.Socialismul ", numărul din 1 Mai 1920

Sub steagul P.C.R.

După crearea Partidului Comunist Ro- 
min (în mai 1921), sărbătorirea zilei de 
întîi Mai a căpătat o nouă înfățișare, lup
ta revendicativă a muncitorilor fiind con
centrată într-un singur mănunchi, puternic, 
organizat științific. în 1922 se vor vedea 
noile lozincii purtate de manifestanții înco
lonați la demonstrații : „Lupta împotriva 
reacțiunii" ; „Pentru amnistie generală po
litică și militară" ; „Pentru ziua de opt 
ore" ; „Pace cu Rusia sovietică" ; „Pentru 
organizare în sindicate" ; „Trăiască frontul 
unic al proletariatului". în acel an, ca și 
în anii următori, demonstrațiile muncito
rești s-au desfășurat sub crunta teroare a 
autorităților înspăimîntate de puterea me
reu crescîndă a Partidului. Dar teroarea 
n-a putut stăvili elanul asupriților conduși 
acum, cu pași siguri, spre victorie. Și ast
fel, tot mai îndîrjiți din an în an, comuniș
tii români au dus mai departe, neîntrerupt, 
steagul măreței zile de 1 Mai.

Un 1 Mai memorabil prin profunda lui 
semnificație de largă acțiune democra
tică și antifascistă este cel din 1939. Din 
comitetul de organizare făceau parte 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, aflat în 
fruntea Comisiei Centrale de Organizare 
a Tineretului Comunist, llie Pintilie, Con
stantin David, Alexandru Iliescu ș.a. Fapt 
este că 1 Mai 1939 a constituit una din 
cele mai importante demonstrații de masă 
a clasei muncitoare și aliatelor ei progre
siste în Capitala țării, demonstrație con- 
damnînd tendințele guvernanților de 
înăsprire a exploatării oamenilor muncii 
și, totodată, de a merge pe linia conce
siilor în fața Germaniei hitleriste, conce
sii oare periclitau independența naționa
lă. „Calea Victoriei avea aspectul unui 
cîmp de manifestație revoluționară" — 
recunoșteau în rapoartele lor organele 
represive. Cît despre serbarea cîmpeneas- 
că ce a avut loc, în după amiaza zilei 
de 1 Mai 1939, un fragment din aceste 
rapoarte constituie astăzi un elocvent do
cument : «ILIESCU EFTIMIE și NICOLAE 
CEAUȘESCU, ultimul fost condamnat la 
trei ani închisoare pentru activitate co
munistă, pedeapsă executată, au strigat 
la terminarea serbării lozinca comunistă : 
„Trăiască Frontul Popular”» (cf. facsimi
lului alăturat).

1945. PRIMUL 1 MAI liber s-a sărbătorit 
la București printr-o uriașă manifestare or
ganizată în Piața Victoriei unde „coloane 
lungi de zeci de kilometri veneau neînce
tat să asculte cuvîntările fruntașilor parti
dului, purtînd pancarte revoluționare : 
„Trăiască alianța muncitorilor și țăranilor"? 
„Să ștergem orice urmă a urii de rasă" ; 
„Trăiască frăția naționalităților conlocu
itoare" ; „Trăiască armata noastră" ; „Tră
iască eroii noștri". Seara, la festivalul or
ganizat la Teatrul Național, primul minis
tru, doctorul Petru Groza, a spus, în cuvîn- 
tarea sa : „Fie ca ziua de 1 Mai 1945, ad
mirabila zi plină de soare, pe care am 
trăit-o astăzi, să rămînă simbolul biruinței 
luptei proletariatului pentru o viață maî 
bună, simbolul prăbușirii pentru totdeauna 
a reacțiunii și a forțelor întunericului care 
stau în calea unui proces de dezvoltare o 
acestei omeniri

Era acesta al 55-lea an în care muncr- 
torimea română sărbătorea întîiul Mai. 
Astăzi, 1 Mai 1976, consemnăm ANUL AL 
86-LEA.

Documentar întocmit 
de Ion MUNTEANU

Zintîi Mai
Paralel cu el însuși, Zintîiul de 

mai, din aducerile aminte, a fost 
multă vreme ziua petrecerilor cîm- 
penești [...]. Pe neașteptate, s-a 
ivit intr-o bună zi Zintîiul maiului 
socialist. Alți oameni : muncitorii 
din ateliere și fabrici, oameni evo
luați, probleme, alte moravuri, alte 
perspective. Omul Începea să fie om 
și să aibă o demnitate, o ținută 
[...]. intiiul mai era sărbătorit în- 
tr-altă ambianță. Se discutau în 
grădini, la tribună, tezele propuse, 
nu prea de mult în epoca aceea, 
de Mart și Engels [...]. De întîi mai 
iritarea guvernelor creștea pe mă
sura duratei. Data revoluționară 
contesta dreptul tuturor stăpînilor 
in ființă. Cuvintele : burghez și bur
ghezie scoteau din sărite pe miniștri, 
prefecți, clerul, armata, Justiția, po
liția, subdirectorii, șefii, președinții, 
amenințînd să surpe bunul plac, 
abuzul, huzurul, minciuna de Stat, 
falsificarea Constituției, hoția siste
matizată, privilegiile acordate nuli
tății, destrăbălarea — zeci de sub
stantive și calificări critice ale pu
tregaiului îndătinat. Zintîiul de mai 
a putut fi, în sfîrșit, sărbătoarea 
Muncii și a Speranței perpetui prin 
biruința ideii.

Tudor Arghezi
(1956)

întii de Mai
(Din marșurile și cînte- 
cele apărute în ziarul 
„Munca", 1890-1894).

Oin munte, din cimpie 
Din r erele orașe, 
Dir,~ Pieile care 
SîrS Jj ucigașe,
A" „Jți cu alai
Spre-a prăznui serbarea 
întiiului de Mai.
1.........................1
E sărbătoarea muncii 
Pe care-o prăznuesc 
De-a valma muncitorii 
Pe globul pămintesc ; 
E sărbătoarea muncii 
Și-al muncii strașnic grai 
Deci ție salutare 
intîiule de Mai.

Constantin Miile
■ • • • • • • -g • ■
Prin palatele luxoase 
E tăcere ca-n mormînt 
Căci poporul azi ridică 
Steagul păcii pe pămint

Vă-nșirați dar în coloane 
Măriți falnicul alai
Și cu toți să strigăm veseli : 
Să trăiască Intii Mai.

Ascultați ce mîndru cîntec 
întii Mai azi a sosit 
Vestitorul libertății 
Și-unui trai mai fericit.

Gh. A. Teodora



Un reportaj la Uzinele „23 August" Munca:
cea mai deplină

Cetate a muncii

Pentru un muncitor uzina, cu tumultul 
vieții ei, este o realitate obișnuită, dimen
sionată permanent de activitatea sa coti
diană. Uzina este realitatea lui ; creînd-o, 
alături de alții, el o cunoaște cum se cu
noaște pe sine. Pentru cel venit „dinafa
ră", uzina este o realitate ce se dezvălu
ie printr-o multitudine de ipostaze inedite. 
O uzină ca „23 August", impresionantă 
prin proporții — în viitorul apropiat se va 
extinde cu incă 72 de hectare I - iți dă 
dintru început senzația neputinței de a o 
cunoaște în întregime. încotro să mergi 
mai intîi ? Hale imense, oameni, utilaje... 
Metal și iar metal. Cuptoare. Uși imense 
de fier. Sunet de metal și voci de oameni. 
Uzina „23 August" este o cetate a mun
cii. Desigur, aceasta poate fi o metaforă. 
Dar îl întreb pe llie Safta, maistru la sec
ția aparataje, 'dacă este de acord cu o 
astfel de comparație și el imi spune :

— Noi, românii, am ridicat și în trecut 
cetăți. înainte le făceam pentru apărare. 
Acum — pentru a ne face țara moi dem
nă, mai frumoasă, pentru a ne fi țara o 
casă mai bună. Lucrez aici de la 15 ani, 
din 1943. Cetate a muncii a devenit mai 
tîrziu, cînd a început să se extindă, să se 
înnoiască. S-a ridicat ea, am căutat și eu 
să fiu in pas cu vremea. Dacă privesc îna
poi, pot spune : uzina m-a făcut om.

In vorbirea noastră, a afirma despre ci
neva că „te-a făcut om" înseamnă un su
prem omagiu adus celui ce a manifestat 
o deosebită grijă pentru împlinirea ta. 
Acel cineva nu este in acest caz un om, 
ci o uzină, o colectivitate, o mare colec
tivitate de oameni.

—- O să vi se pară ciudat : am fost pro
movat maistru fără a avea școala de 
maiștri. Asta mai de mult. E adevărat, 
n-am prea fost școlit înainte de a veni in 
uzină, aveam doar o mare poftă de mun
că. Pofta de muncă ținea de mine, iar 
frecventarea unei școli, de condiții. Astea 
nu cam erau pe atunci, dar pentru 
acea perioadă dorința de muncă era De 
primul plan. Timpul s-a schimbat, sarcinile 
au devenit mai mari, exigențele au cres
cut, tehnica avansată a pătruns mai adine. 
Uzina care apreciase munca depusă de 
mine m-a trimis la școală. Și am învățat...

— Ce vi se pare acum absolut necesar 
unui om pentru a fi socotit un muncitor 
bun ?

— Să învețe și să gindească. Acum ai 
obligația să înveți și să gîndești. Și să 
aduci îmbunătățiri. Munca fără gindire 
este muncă pe jumătate. Și ce înseamnă 
muncă pe jumătate ? Rămînere în urmă. 
Munca trebuie să fie creație. Eu, de 
exemplu, nu mă compar cu acel ce am 
fost acum 20 de ani, cînd nu-mi puneam 
probleme de acest fel, ci cu cel ce am 
fost acum un an, acum o lună. Tehnica, 
cunoștințele avansează astăzi într-un ritm 
deosebit de rapid.

— Ce este după dv. o inovație ?
— Unii mai cred că a propune, de e- 

xemplu, o înlocuire de metal — material 
prețios, scump —, prin mase plastice în
seamnă o inovație. Păi tocmai asta trebuie 
să facem, asta e menirea muncii noastre. 
Inovația înseamnă a scoate o piesă din- 
tr-un utilaj, deci economie de metal, și a 
avea un randament mai bun, deci a rea
liza un cîștig real pentru societate... O 
inovație este, de exemplu, inelul nostru 
de siguranță, prin care o piesă care se 
făcea înainte manual în 80 de minute se 
realizează acum în 30 de minute.

într-un fel sau altul mi se dăduse în
tr-un mod cu totul nedidactic, dar cu atît 
mai convingător, o definiție a muncii, sau 
măcar o parte a unei posibilie definiții o 
muncii demne de a fi ratificată de con
temporaneitatea noastră imediată.

In secția aparataj a acestei mari citade
le muncitorești bucureștene lucrează 620 
de oameni, llie Safta conduce 48 de oa
meni. „Nu-s oameni care ar putea fi la 
fel, mi-a precizat. Fiecare are personali
tatea lui. Respectul reciproc ni-l înteme
iem, însă, pe același mod de a privi mun
ca, activitatea noastră zilnică. Respectînd 
munca ne respectăm pe noi înșine" Și, 
fără să-l întreb, mi-a vorbit despre cîțiva 
oameni. Despre Nicolae Poteraș, despre 
Stelică Radu, despre Florea Dinu, despre 
Marin Saru...

Le-am întîlnit apoi numele printre frun
tașii secției, pe un panou. Cu siguranță, 
asemenea oameni, și mulți alții ca ei, au 

dreptul și în același timp datoria să re
înnoiască mereu cea mai grea și mai no
bilă definiție care este definiția muncii. 
Ea poate fi dată de cei pasionați, de cei 
care gîndesc, de cei care luptă cu inerția, 
de cei care spun mai bun, mai mult, mai 
repede, de cei ce mînuiesc mașini de mare 
complexitate, de cei caie iscodesc și au 
inițiative, de cei care spun simplu, cu toa
tă ființa lor : da, se poate ! Se poate să 
fim totdeauna la datorie, să dăm țării 
ceea ce țara cere de la noi : muncă, a- 
dică creație, adică pasiune, adică con
știință.

Cite ceva 
despre focul continuu

Forjor ? Este o meserie grea. A fost și 
este o meserie grea. Greutatea ei insă îi 
sperie pe cei slabi. Pe cei tari îi apropie. 
Forjorii de la „23 August" ca toți forjorii 
din țară sărbătoresc zilele înscrise in ca
lendarele patriei cu culoarea roșie, deci 
și ziua de 1 Moi, lingă cuptoare, pentru 
că focul din e'e nu este un foc oarecare, 
ci un foc continuu. Forjorii adevărați 
spun : meseria noastră e grea, dar e fru
moasă. E și poetică (gindiți-vâ cite poeme 
s-au scris despre ea !). dar mai ales eroi
că. Ca și alte meserii de altfel, pentru că 
munca s-a apropiat la noi, pas cu pas, 
prin înțelegerea superioarelor sale rosturi, 
de eroism.

Gheorghe Eftimie, șef de brigadă la tra
tament secundar-forjă, este un bărbat ro
bust, liniștit, aproape tăcut. Are 37 de 
ani, dintre care 14 i-a petrecut lingă forjă. 
E de fel din Botoșani,' părinții lui sînt a- 
gricultori și este primul din familie care 
lucrează in industrie.

— Am auzit despre forjă de la un cu
noscut, forjor mai in virstă. Mi-a descris 
foarte exact munco la forjă. „Ce zici, te 
încumeți ?" Răspunsul meu a fost afirma
tiv.

Nu puteam să nu notez un amănunt im
portant : prin ocest atelier trec toate pie
sele din uzină, pentru a „suporta" necesa
rul tratament termic. Aici se dau caracte
risticile pieselor. De aceea dialogul nostru 
nu putea ocoli problema responsabilității, 
care, dacă comparația nu pare forțată, 
este un fel de tratament termic al spiritu
lui muncitoresc :

— Noi, cei de la forjă, sîntem obligați 
să ne gîndim la calitate. La calitatea mun
cii noastre, la calitatea produselor. Unul 
din sectoarele uzinei, pină la poarta de 
ieșire a produsului finit spre beneficiari — 
interni sau externi — este forja. Eu spun : 
munca e ceva vital pentru om, face parte 
din ritmul lui. (Nu este numai frumos 
spus, dor și foarte adevărat Lingă focul 
continuu se nasc nu numai fapte, dar și 
cuvinte frumoase I) Nu orice muncă, ci 
munca aceea care vorbește despre tine 
și te definește ca un om ce ți-ai asumat 
conștient toate responsabilitățile. Fără res
ponsabilitate ai rebuturi, nu poți fi mul
țumit de tine. Munca te reprezintă, ea vor
bește mai bine despre tine decit poți vorbi 
tu însuți. Te caracterizează din cap pină 
în picioare. Și îți spune și ce suflet ai. 
In discuții, ca peste tot, sarcinile. Discu
tăm despre sarcinile mari puse în fața tu
turor oamenilor acestei țări de actualul 
cincinal denumit al revoluției tehnico-știin- 
țifice. Pentru cei de la forja acestei uzine 
ele sună așa : trebuie să se treacă de la 
o producție lunară de 800 tone piese la 
o producție de 2 000 tone piese tratate. 
Prin amplasări de utilaje noi. Iar mărirea 
capacității de tratament se face prin îm
bunătățirea tehnologiilor și ridicarea cali
ficării oamenilor. In paralel cu această 
acțiune, o alta : ridicarea nivelului de cu
noaștere, cultural, științific al tuturor celor 
ce lucrează aici. Deci : istoria devenirii 
unui loc de muncă întrepătrunsă cu istoria 
devenirii umane, în ordinea ei spirituală.

— Deviza noastră : planificare riguroasă, 
respectarea programărilor, calitatea lucră
rilor. Este, în fond, o deviză care implică 
ordine, disciplină, discernămînt Fără a- 
cestea se merge în „gol", — eficiența su
feră.

Cîtă deosebire este intre a spune: 
«și-a găsit un loc „călduț" și lucrează în
tr-un loc „cald" I- Inginera Ioana Ghelac, 
șefa atelierului tratamente termice din 
secția forje, muncește într-adevăr într-un 
loc cald. Imi spune :

Fotografie de Gheorghe Cucu

— Receptivitatea la nou este pentru om 
o necesitate. Fără ea nu poți progresa, 
pur și simplu, nu poți da randamentul cu
venit. Am terminat facultatea în 1974 și, 
de cînd mă aflu în această uzină, asist ia 
un continuu asalt al noului, lată : hala 
noastră este în extindere, vom aduce uti
laje noi produse in țară la „Independența" 
— Sibiu, noi inșine vom confecționa dispo
zitive ajutătoare prin acțiunea de autodo- 
tare. Noțiunile se învechesc repede. Acti
vitatea zilnică, producția cer de la om un 
lucru pe care altădată îl cereau mai pu
țin : să aibă idei. Cu ani in urmă rutina 
(in înțelesul ei bun, dacă se poate accep
ta așa ceva) era suficientă. însemna să ai 
dexteritate, să nu greșești, să fii pe linia 
de plutire. Rutina era un fel de tipar. Bun 
la toate. Dar, uneori, chiar oamenii erau 
priviți după un anume tipar. Deci, lupta 
cu tiparul și rutina. Nu e ușoară această 
luptă. Nimeni nu spune că e ușoară. Dar 
trebuie dusă de toți ; ea cere deschiderea 
unui front comun pentru că tiparul și ru
tina pot fi învinse.

în acest punct ol discuției noastre in
tervine secretarul organizației de partid 
pe secție :

— Atelierul de tratament termic a fost 
permanent fruntaș pe uzină în tot cincina
lul trecut. Aici controlul de calitate func
ționează la nivelul fiecărui muncitor. Fie
care își controlează din punct de vedete 
calitativ propria muncă, produsele reali
zate. Nu poți fi muncitor bun fără dragos
te pentru meserie, fără pasiune. De aceea 
fiecare angojat nou este în atenția noastră 
pentru a-l ajuta să descopere această pro
fesie prin frumusețea și utilitatea sa so
cială.

La anul 2000

— înainte, oamenii aveau carte mai pu
țină, sau deloc. In uzină îi adusese nevoia, 
înainte veneau în uzină cei ce n-au putut 
să învețe. înainte...

Marian Avram, șeful echipei de trosaj 
mecanic, știe foarte bine cum a fost îna
inte. Auzise de la alții cum era în 1940, in 
1942... E| a intrat în uzină în 1949, după 
terminarea liceului. Situația era alto. Ve
niseră vremuri noi.

— Să știți, pe mine uzina m-a atros su
fletește, pentru că puteam deveni funcțio
nar sau altceva. Era nevoie de oameni mai 
bine pregătiți și nu întîmplător am început 
activitatea în secția trasaj mecanic unde 
munca impunea cunoștințe de geometri?__
de trigonometrie : era mai dificilă, mai pre
tențioasă. De trasaj depinde forma defini
tivă a piesei. Un calcul greșit și metalul se 
rebutează. Sute sau mii de kilograme de» 
metal ’jptă deosebire între trasajul de a- 
tune, f cel de acum 1

N’5 »Avram este un om deosebit de 
mot - la început îți creează senzația 
că poate răspunde la orice întrebare des
pre viață și muncă, despre pasiune și da- 
torie pe baza propriei biografii muncito* —' 
rești sau pe baza altor biografii pe care 
le cunoaște pentru că s-au „născut" în 
jurul lui. Gîndurile lui au. o mare prospe
țime și robustețe. Sînt gînduri trăite, sint 
gînduri pentru materializarea cărora tră
iește. Avînd idei nu se sfiește să le afir -^ 
chiar dacă unora nu le convin. Nu este un 
om, cum se spune, cuminte și la locul lui. 
Nu este „cuminte" tocmai pentru că își știe 
locul și puterea de muncă, pentru că și-a 
format, în decursul anilor;, convingeri :

— De la o etapă la alta munca cere o- 
mului mai mult ; să nu fie numai un exe
cutant. Să aibă o minte născocitoare, in
ventivă. Avem realizări mari, dar corpul 
tehnic, inginerii, proiectanții înțeleg să-și 
pună mai mult inteligența în valoare. Cin
cinalul actual poate și trebuie să dea o 
nouă dimensiune muncii. La nivel național, 
el e o imensă și exemplară încorporare în^, 
conștiințe a spiritului științific in acțiune. 
E o uriașă acțiune dirijată conștient ce 
va conferi muncii noile valori ale științei. 
Vorbim despre România anului 2000 în de
plină cunoștință de cauză, pornind de Io 
Programul partidului. Trebuie să vorbim 
și despre noi și despre munca noastră din 
perspectiva acestui an. Totul depinde de 
noi. Sîntem liberi să luptăm ca să ne fa
cem munca mai ușoară. Avem datoria de



angapre Mihai Ralea

• găsi în noi înșine resursele de energie 
ole viitorului. Pentru că asemenea resurse 
nu pot fi căutate numai în laboratoare, ci 
și în odîncurile omului în energia și con
știința sa.

Viitorul cere 
o pregătire superioară

Prin 1949 unul din tinerii din cartierul 
jroceni mobilizați de organizația U.T.C. 
ntru a astupa gropile de bombe 

era Constantin Pavelescu. Avea 17-18 
ani și nu se hotărîse spre ce mese
rie să se îndrepte. Intr-o zi a venit
cineva de la organizația de par
tid și i-a întrebat pe toți ce meserie 
le-ar plăcea, pentru că aveau posibilita
tea să se califice :

— Eu am zis că vreau să mă fac lăcă
tuș.

Șeful de echipă de la presă, Constantin 
Povelescu, retrăiește o perioadă la care 
nu s-a mai gindit de mult.

— Atunci — își amintește el — era o 
situație cînd puteai să te apuci de orice. 
Am fost trimis la atelierul-școală al Uzinei 
„23 August". Practic, uzina m-a strins de 
pe stradă, m-a învățat ce este munca, in 
secția în care am lucrat atunci, lucrez și 
astăzi. Douăzeci și șase de ani mă leagă 
de această uzină.

—Sînteți bucureștean sau...
— Sînt din Stupea lui Ciprian Porum- 

T>escu. Am rămas orfan de mic. Sîntem 
cincisprezece frați, trăiesc paisprezece. Toți 
au devenit oameni muncind cu dragoste, 
cu pasiune. Am folosit din plin această 
șansă oferită de noua societate : de a 
munci și de a ne realiza visurile. După pă
rerea mea, în uzină, efortul fizic trebuie să 
fie însoțit de o bună profesionalizare. E 
aici o chestiune mai complicată decit a- 
pare ea la prima vedere.

— Anume ?
— Vreau să zic că omul trebuie să se 

pregătească prin studiu și învățătură să 
fie capabil să folosească în condiții opti
me mașinile moderne. Meseria îți cere cu
noaștere, pasiune. Dacă ai vrut să te faci 
cofetar și ai ajuns intîmplător în industria 
constructoare de mașini, nu foci mare trea
bă, încurci lucrurile, te încurci și pe tine 
și pe ceilalți.

Constantin Pavelescu, un muncitor. Un 
destin clădit pe muncă, pe tenacitate, pe 
înțelegere, pe entuziasm, pe cinste și dem
nitate. Și pe o înaltă încredere în muncă, 
în forța ei modelatoare. De cîteva zile a- 
cest om destoinic a trăit o satisfacție ce 
s-a adăugat unui șir întreg : realizarea sa 
tehnică, un dispozitiv pentru șlefuirea pie
selor numit mina mecanică. Inovația sa a 
făcut să crească eficiența, înlăturînd efor
tul fizic.

ION CIOBANU : Cazangerîe 
(Din Expoziția republicană de artă plastică „Magistralele 

socialismului* — sala Ateneului Român)

Care este părerea lui despre tineri ? In 
jurul său cresc mulți elevi de școală pro
fesională, muncitori în primul an de acti
vitate productivă. Mi-a spus : „Scrieți des
pre Nicolae Gheorghe, are 19 ani, e disci
plinat, e exigent cu el, e ordonat. Promite 
mult. Va fi un muncitor foarte bun. Și mai 
scrieți despre Petre Sebi : are 22 de ani, 
o mare dragoste pentru muncă, foarte se
rios, va realiza lucruri mari, merită toată 
încrederea. Sînt oameni ai schimbului nos
tru de mîine pe care putem conta că vor 
duce mai departe tradiția noastră de mun
că".

Aspirații și angajare

„întotdeauna avem piese noi, întotdea
una avem de învățat. Meseria de modelor 
în lemn este o meserie pentru unii curioa
să și ciudată. Cei care n-o fac din plă
cere pleacă. Cei care rămîn sînt oame.ti 
pasionați de inedit". Pentru Ion Bociu, de 
la secția de utilaj tehnologic, aceasta este 
o profesie de credință. E un om tînăr. Vor
bește cu mîndrie despre dificultatea mun
cii sale. Tînăr ca și el este și Ion Gulie, 
strungar la secția aparataj, care mi-a vor
bit despre muncă și prietenie. îl pasionea
ză acest subiect pentru că uzina i-a adus 
nu numai satisfacții, dar și prietenii ade
vărate. Unul dintre prietenii lui este fre
zorul de la mecanică, Petre Adrian, un 
băiat înalt, cu o privire adincă, sinceră. 
El vede în muncă o angajare, cea mai de
plină angajare. Secția lui face compresoa- 
re care pleacă în toate centrele mari me
talurgice. Marca „Faur", marca întreprin
derii — îmi spune — este și marca lui. 
Munca este pentru el și o identificare cu 
aspirațiile celor din jur. Un contract intim 
cu timpul tău, pe care nu-1 iscălești odată 
pentru totdeauna, ci mereu. Așa cum cere 
viața, cu amplele și trepidantele ei rit
muri. Inginerul Anton Stach este unul din
tre promotorii popularizării tehnicii noi 
în uzină.

„Munca la strung cere și fantezie și cre
ație. Actualul cincinal, perspectivele ce le 
deschide patriei, omului este o deschidere 
lucidă spre un viitor visat de generații în
tregi. Avem datoria ca prin munca noastră 
să-l apropiem spre binele nostru, al tu
turor".

In urmă cu cîteva zile, ziarele au înserat 
următoarea știre :

Prin Decret Prezidențial, pentru ocuparea 
locului I în întrecerea socialistă pe anul 
1975, întreprinderii „23 August*  i s-a con
ferit „Ordinul Muncii" clasa I.

Era vorba despre toți oamenii acestei 
citadele muncitorești. Despre munca lor. 
Despre visurile lor. Despre împlinirile lor 
de mîine.

Florin Costinescu

(Urmare din pagina 7)

Situația specială a artistului, existind 
doar în măsura în care e original, repre
zintă expresia cea mai acută a dilemei in
dividului contemporan și a teoriilor despre 
individul contemporan. Caracterul social 
al artei se deduce, în ce privește geneza 
ei, din existența artistului ca persoană de
terminată social, în ce privește finalitatea 
ei, din necesitatea receptării și comunică
rii sociale.

O demonstrație concretă strălucită a co
relării mediului social și a mediului estetic 
în evoluția unei specii literare o constituie 
explicațiile din cunoscutul articol De ce nu 
avem roman ? Argumentele utilizate sînt 
pe rind sociologice și estetice, ținînd, pri
mele — de situația individului în societate, 
factor determinant pentru o literatură ba
zată pe reflectare, celelalte — de lipsa unei 
tradiții literare care să rezolve dificultățile 
tehnice ale realizării. Nu 'îndreptățirea ar
gumentației lui Ralea ne interesează aici, 
ci mai ales natura ei, specifică pentru un 
anumit mod de gîndire tipic sociologic asu
pra artei. Constatarea de la care pornește 
este de sorginte lovinesciană : literatura 
română, în care înainte de război au pre
dominat nuvela și schița, face efortul de 
a se reoiiza și în roman, din imboldul de 
a fi în pas cu Europa apuseană. Un para
graf precum următorul încearcă să unifice 
tradiția explicațiilor social-naționale cu 
aceea a considerațiilor estetic-a utonomiste: 
„Există o strînsă concordanță între poetica 
timpului și structura sufletească a colecti
vității care o adoptă. Evoluția genurilor e 
determinată, fără îndoială, de felul psiho
logiei unui moment dat, de caracterul său 
etnic, de structura sa socială. Dar ea e de
terminată în mare parte și de fenomene 
de imitație de la popor la popor". In naș
terea și dezvoltarea genurilor literare, tra
diția joaca un rol hotăritor. Din tradiția 
baladei nu se putea ivi decît nuvela. Ro
manul implica un proces mai profund, 
pe măsura dimensiunilor epice. Chestiu
nea nu se mai pune sub semnul îndoielii. 
Explicațiile sociologice nu se referă Ia 
dezvoltarea necesar organică a romanu
lui. Ele privesc cînd sociologia creației, 
cînd pe cea a receptării, natura lor însă 
nu se schimbă. In România, pînă la sfîr- 
șitul secolului al XlX-lea, spune Ralea, 
„datina și tradiția predomină", interceptînd 
„tentativele de originalitate și progres", 
căci „individualitatea creatoare nu s-a 
degajat încă din mediul social indepen
dent, ca o valoare autonomă". 
Afirmația următoare reprezintă cheia 
de boltă a gindirii estetice a lui Ra
lea : „Literatura oglindește perfect struc
tura societății". Acceptarea acestei pre
mise face posibilă întreaga desfășurare 
de cauzalități anterioară. Realismul de
vine, încă o dată, transpunerea în estetic 
a sociologicului, așa cum fusese și a et
nicului.

Romanul presupune, afirmă Ralea, „per
soane fără importanță istorică, dar cu 
mare semnificare morală", individualități 
„caracteristice". Intr-o manieră încă nebu
loasă era postulată, ca o cerință imediată 
a realismului — tipicitatea. Esteticianul ce
rea însă existența tipicului în realitate spre 
a fi transpus în artă, întrucît individuali
tatea tipică ar putea exista, după Ralea, 
într-o societate evoluată, scriitorul neavînd 
decît misiunea a o transfera intr-o litera
tură produsă pe gustul ei. Evident, lui 
Ralea, în stringența demonstrației sale, îi 
scăpa faptul că potențialul creației ar
tistice a poporului român avea o tradiție 
generatoare infinit mai bogată decît o 
puteau arăta la acea dată cercetările — 
încă insuficiente — în acest domeniu.

Ă TEORETIZĂRILE din De ce 
nu avem roman ? nu repre
zintă o explicație întîmplă- 
toare a unei stări de lucruri, 
ci caracterizează perfect mo
dalitatea lui Ralea de a 

concepe literatura, cel puțin în geneza ei, 
și de a o motiva, o dovedesc aplicările 
la analizele concrete de proză. Cînd scrie 
despre romancieri sau povestitori, criticul 
începe, aproape fără excepție, prin a trasa 
tabloul societății, stratificările grupurilor și 
lupta de interese din vremea ce constituie 
subiectul operei. Balzac este, desigur, 
autorul ideal asupra căruia o astfel de 
metodă se poate exercita. Intr-o pagină 
despre Medelenii lui Ionel Teodoreanu 
trăiește mai ales evocorea estetică a unei 
lumi considerate cu ochiul sociologului. 
Eseul ce evocă frumos realități demonstra
te științific, fără pedantism, cu grația și 
bonomia cunoscătorului fin și neincorsetat 

de idei preconcepute, eseul â propos de 
o carte selectată poate tocmai pentru că 
fusese presimțită ca o cauză optimă a 
unui alt tip de considerații, aceasta a dat 
specificul și farmecul criticii lui Ralea.

Cînd noțiunile cu sfera de cuprindere 
mai largă din cîmpul sociologicului înce
tează să opereze eficace, criticul recurge 
la explicații biopsihice, înseriind artistul in
tr-un lanț de determinări interne la fel de 
puternic evidente ca și cele externe. De 
altfel, explicația psihologică este utilizată 
de Ralea mai des decît cea sociologică, 
chiar dacă teoretizarea ei este mai rară. 
Artistul, ca om, este puternic caracterizat 
de capacitatea de o se împotrivi circum
stanțelor, de voința liber exercitată, de 
amînare. Cu mult înainte de Explicarea 
omului, încă din studiile din Psihologie ți 
viață, Ralea teoretiza, după G. Simmel și 
Max Scheier, capacitatea de dominare a 
impulsurilor imediate, din care rezultă 
reflexivitatea specific umană. Capocitatea 
de inhibare a reacțiilor imediate, devenită 
axa explicativă a antropologiei filosofice 
a lui Ralea, corectează și nuanțează de
terminismul direct și nemijlocit ce apărea 
din teoretizările lui sociologice.

Reacția estetică și aceea religioasă cons
tituie cele mai adecvate exemple de 
reacțiune prin împotrivire și amînare la 
determinările mediului. Valorile pozitive 
ale inhibiției sînt, pentru prima dată în 
estetica noastră, teoretizate de Ralea 
care ridica, pe . temeiul lor, elogiul inte
lectului capabil să domine circumstanțele, 
in acest punct central al esteticii sale se 
face tranziția de la conceperea pur re- 
flectorie a artei la conceperea ei ca uni
vers organizat și formalizat. Logosul ar
tistic este rezultatul unui efort de voință 
ce presupune antispontaneitatea.

Structura poetică cea mai adecvată tipu
lui de reacție preconizat de Ralea, cea 
care a servit de strălucit exemplu raportu
lui dintre excitație și inhibiție in expresia 
literară, a fost structura argheziană. Pro
funzimea analitică a studiului său despre 
Arghezi vine din întilnirea unor premise 
intelectuale conținute într-o întreagă operă 
de sociolog și psiholog cu un univers 
poetic ascultînd de legile descoperite 
înainte de teoretician. Tipul de construcție 
artistică argheziană, într-o parte a Cuvin
telor potrivite și in Flori de mucigai, lim
bajul contorsionat și selectat din zonele 
cele mai eterogene reprezintă efectul artis
tic al îndelungii comprimări sufletești. In 
epoca redactării studiului despre Arghezi, 
Ralea . era conștient că puterea de inhibi
ție, de amînare, de a spune „nu" e o 
caracteristică izolată a omului deosebit ; 
abia mai tîrziu, în timpul războiului, se va 
transforma ea în caracteristica general 
umanului, dintr-un impuls de modelare 
ideală a unei omeniri care încetase să mai 
creadă în valorile culturii.

Condiționarea psihică a artistului nu 
este nymoi una de atitudine conștientizată 
față de realitate, ci și una biologică. Și 
diferențierile există pentru critic nu numai 
după sexe, ci și după tipuri de tempera
mente, la rîndul lor efecte ale unei geo
grafii combinate cu o tradiție etică speci
fică. Interesant este că Ralea își alege ca 
exemplu de pură determinare a psihicului 
de către biologic un poet de înaltă inte
lectualitate, ca Rilke.

Psiholog și sociolog, Ra, P- se rapor
tează la opera literară ccc .<• realitate 
care poate servi drept -olu unor
teorii extrase din alte discij Anteriori
tatea teoriei față de realizarea ei empirică 
într-unul din cazurile posibile, caz care are 
totodată și calități estetice, nu e pusă 
sub semnul îndoielii. Nu literatura se justi
fică social, biologic și psihic pentru Ralea, 
ci socialul, psihicul și biologicul se reali
zează și literar. Această răsturnare de 
perspectivă justifică, în fond, orice incon
secvență aparentă în interpretarea litera
ră. Pentru că, dacă opera e un e- 
xemplu, trebuie să judecăm doar adec
varea exemplului la teoria pe care e 
chemat s-o ilustreze. Din clipa cînd înțe
legem că literatura în ansamblul ei re
prezenta pentru Ralea una dintre forme
le de manifestare ale omului integral, și 
că nu omul integral trebuia dedus din 
literatură, inconsecvențele și contradicții
le se rezolvă toate prin subordonare față 
de principiul unității ființei. Teoria deter- 
ministă și capacitatea de a trăi senzorial 
plăcerea literaturii, reunite, înseamnă 
exercitarea concomitentă a intelectului și 
a afectivității, adică manifestarea integra
lității umane în actul critic.

Roxana Sorescu



DE CE a fost ales orașul Bîrlad ca 
sediu al Colocviului tinerilor regi
zori și al Galei spectacolelor create 

de ei ? Pentru că în ultima vreme toate 
acțiunile republicane de cultură teatrală 
au loc în țară (nici una în București), au
toritățile locale dînd cel mai larg sprijin 
organizării și încurajînd inițiativa, iar 
Consiliul Culturii și Educației Socialiste, 
precum și Asociația oamenilor de artă, de 
regulă patronînd aceste acțiuni, stimulează 
necondiționat descentralizarea lor. Și-apoi, 
Comitetul județean de cultură și educație 
socialistă Vaslui și Teatrul „Victor Ion 
Popa", singurul care poartă numele unui 
regizor, s-au oferit ca gazde ale întîlnirii, 
pregătind și asigurînd desfășurarea ma
nifestării în mod ireproșabil. între
gul oraș, în frunte cu primarul, a 
participat la spectacole, ca la o sărbătoare 
populară, la încheierea lucrărilor a luat 
parte — și i-a salutat cu deosebită căl
dură și stimă pe oaspeți — primul secre
tar al Comitetului județean de partid, to
varășul Gheorghe Tănase.

întîlnirea de creație a tinerilor re
gizori (împreună cu criticii din toată 
țara) e cea dinții, in felul ei. Ea 
s-a constituit în consecința ponderii 
pe care au căpătat-o tinerii artiști 
în marea majoritate a teatrelor dramatice, 
a succeselor lor remarcabile și a amplu
lui registru de probleme generate de si
tuația nouă din cîmpul creației regizorale.

Ideea spectacolului 
și oscilațiile formei

AU FOST prezentate opt spectacole, în
tr-o selecție care să favorizeze dezbate
rile. Cum în fiecare zi aveau loc cite două 
reprezentații, diminețile au putut fi 
consacrate unor seminarii aplicative. 
Ivona, principesa Burgundiei de po
lonezul W. Gombrowicz, regizată de 
B. Barasch pe scena Naționalului 
ieșean, și Macbeth de Shakespeare, 
spectacol ploieștean regizat de Aureliu 
Manea, au prilejuit atît analiza amănunțită 
a realizărilor, cît și abordarea unor pro
bleme generale. S-a afirmat, de pildă, că 
orice spectacol se cere raportat, cu precă
dere, la gustul și capacitatea de percep
ție a publicului, care e, azi, pregătit să 
recepționeze orice experiență pusă de
clarat în slujba unei idei majore (regi
zorul Virgil Tănase din Reșița). Acest pu
blic nou nu se mai mulțumește doar cu 
relatarea intrigii. Metafora scenică și modul 
cum își subsumează ea toate elementele 
Spectacolului, într-o viziune integrală (vi
ziune care în spectacolul ieșean e încă 
aproximativă — Radu Boroianu. regizor 
din București) sînt determinante pentru 
puterea de înrîurire a operei scenice asu
pra conștiințelor. Mijloacele tehnice folo
site și cadrul scenografic somptuos din 
spectacolul Shakespearean au constituit o 
preocupare dilatată în raport cu demon
strația artistică intenționată, deși ideea 
morală generatoare e impresionant gîn- 
dită (Antoaneta Iordache, critic, Timi
șoara).

Conspectînd pătrunzător și cu finețe 
montările supuse discuției, regizorul Alexa 
Visarion a subliniat necesitatea cuprinde
rii globale a sensurilor descifrate într-o 
piesă și a urmăririi finalității ideologice 
în toate compartimentele spectacolului. 
Vizualizarea excesivă nu e adecvată rele
vării depline a înțelesurilor. în raportu
rile regiei cu textul dramatic e îndeobște 
preferabilă calea cea mai simplă de expri
mare a esențelor ; autoexprimarea regizo
rului capătă preț în măsura in care mărtu
ria devine actuală din punct de vedere 
civic și estetic. Orice spectacol semnifică 
recompunerea unei lumi (Paul Cornel 
Chitic, dramaturg), materia artistică ofe
rită avînd deci ca semn de autenticitate 
corespondența cu o realitate efectivă de 
ordin istoric sau sufletesc. Criticii Vale
ria Ducea. Radu Anton Roman, Mira 
Iosif, Vladimir Brînduș, Miruna Ionescu- 
Novăceanu au căutat să definească noua 
etapă de creație a regizorului Aureliu 
Manea, vorbind despre relația mai di
rectă ce se statornicește acum, în munca 
sa, între idei și modalități creatoare, 
dar și despre o anume fascinație 
a vizualului, care ascunde uneori, para
doxal, miezul întîmplărilor. S-a vorbit, 
de asemeni, despre maturitatea tinerilor 
regizori și seriozitatea cu care își în
deplinesc îndatoririle în colectivele tea
trale (Corneliu Revent, actor, directorul 
teatrului din Ploiești, Constantin Paiu, 
critic. Iași).

Atitudinea
față de dramaturgie

AMURGUL UNUI COCOR de japonezul 
J. Kinoshita, regizată de Alexandru Toci- 
lescu (Pitești) și Acum și în cele din urmă 
de Theodor Mănescu, regizată (în pre
mieră pe țară la Galați) de George Rada 
au generat o discuție amplă referitoare 
la îndatoririle tinărului regizor in raport

în pregătirea Congresului educației politice și culturii socialiste

Prezența dinamică a regiei tinere 
în cultura teatrală actuală
cu selecția repertorială. Deși s-a apre
ciat unanim că spectacolul gălățean are. 
prin unele neîmpliniri ale piesei și tra
tare scenică superficială, o valoare rela
tiv redusă, s-a convenit, de asemeni una
nim, că ideea importantă, politică a lu
crării și actualitatea dezbaterii pe care o 
propune justificau efortul de a o considera 
scenic ; regizorul nu e îndrituit să facă 
spectacole de ocazie (Mircea Cornișteanu, 
regizor, Craiova), misiunea sa de propul
sare a lucrării românești de calitate e 
fundamentală. .

Contribuția regizorului tînăr Ia alcătui
rea repertoriului, inițiativa sa de om de 
cultură teatrală s-au dovedit utile în ca
zul spectacolului piteștean (Adrian Lupu, 
regizor, București), dar. îndeobște, este 
regizorul tînăr angrenat efectiv în munca, 
atît de însemnată, de întocmire^ a reperto
riului unui teatru ? Tvt această întrebare 
s-au formulat răspunsuri afirmative 
(George Rada) și negative (Alexandru To- 
cilescu). Accentuind asupra faptului 
că regizorul e chemat a fi un factor 
activ în determinarea repertoriului și în 
mișcarea progresivă a unui teatru, cri
ticul Margareta Bărbuță a pledat pentru 
o responsabilitate mai profundă atît a 
creatorului tînăr față de sarcinile sale, 
cit și a celor ce veghează asupra dezvol
tării sale, față de formarea tînărului 
artist ca personalitate, ca animator. Ex- 
primîndu-și impresia personală că. la un 
moment dat, ar fi existat o sciziune între 
regie și dramaturgie, scriitorul Theodor 
Mănescu a apreciat că acum echilibrul 
normal ar fi fost restabilit, răminînd însă 
ca regizorii tineri să manifeste o mai pro
nunțată selectivitate și, în același timp, o 
angajare mai directă și mai eficace în 
destinul literaturii românești actuale a 
realităților socialiste.

Inițiativa creatoare 
în controversă cu 
excesele unilaterale

TREI SPECTACOLE diferite, o scîn- 
teietoare punere in scenă a comediei gol- 
doniene Slugă la doi stăpini de către 
Iulian Vișa (Piatra-Neamț), admirabila 
reevaluare scenică a dramei caragialiene 
Năpasta de către Alexa Visarion( Teatrul 
Giulești) și o încercare nereușită de abor
dare a feeriei lui Alecsandri Sînziana și 
Pepelea de către Anca Ovanez (Cons
tanța) au impus discuției problema re
considerărilor de piese vechi.

Rezultatul, in cazul Năpastei, a fost 
socotit de participanți ca excepțional, 
aici ca și în spectacolul goldoni- 
an, dominat de gîndire _ clară și 
inventivitate artistică neobosită, neconte
nit raportată la țelul propus (Alexandru 
Colpacci, regizor, Oradea) într-o struc
turare foarte temeinică a compoziției 
(Mihai Dimiu, regizor, București, C. 
Dinischiotu, regizor, directorul Teatrului 
din Botoșani și alții). Anca Ovanez a 
arătat că ea a refuzat deliberat satira lui 
Alecsandri, reținînd doar aspectele de 
feerie ale piesei și că a lăsat un loc larg 
improvizației actoricești, spectacolul jucîn- 
du-se de fiecare dată altfel. S-au expri
mat însă serioase rezerve asupra opțiu
nii înseși, menționîndu-se că s-a investi
gat regizoral doar în stratul superficial al 
comediei (Carmen Kehiaian, critic. Cons
tanța — și alții) implicarea spectatorilor- 
copii fiind vagă. Și-apoi, o comedie fără 
umor apare întotdeauna ca un nonsens, 
veselia făcînd parte din chiar funcționali
tatea ei. Excesul de scenografie (numit, 
printre alții, de secretarul literar al Tea
trului din Constanța, Romeo Profit, o în
călcare a simțului măsurii) n-a făcut 
decît să dea fadoare montării.

Definirea conceptului
ÎN ULTIMA ZI a lucrărilor, consa

crată colocviului propriu-zis (aproximativ 
zece ore de dezbatere), efortul de ge
neralizare a fost și mai pronunțat, încer
cările de teoretizare în concret fiind do
minante. Referatul regizoarei Mușata Mu
cenic (care a semnat și spectacolul bîrlă- 
dean cu Puterea întunericului de Tolstoi) 
a expus drepturile și obligațiile regizorului 
tînăr. Cel ăl lui Alexa Visarion a schițat 
o definiție a regiei tinere ca generație 
angajată în confruntarea responsabilă a 
idealurilor, practicînd un teatru viu, de 
incitare a conștiințelor, făurind spec
tacole de esență civică și politică, căutînd 
formele optime ale activității, luptînd 
împotriva abuzului de soluții formale, a 
șocului de provocare fizică, a estetismului, 
a aspectelor spectaculare parazitare. Refe
ratul regizorului Dan Micu s-a preocupat' 
de condițiile formării echipei în teatru, el 
definind, în principal, condiția etică a re
gizorului tînăr chemat să conducă echipa 
în spirit creator, militant.

în discuții, dramaturgul Dumitru So
lomon a adus punctul de vedere al 
scriitorului lucid care vede în regizor un 

profesionist chemat a da viață scenică 
textului, prelungindu-i și îmbogățindu-i 
semnificațiile. Regizorul Aureliu Manea 
a argumentat substanțial ideea că regia 
e artă și știință, inspirație și meserie, el 
pledînd pentru o continuă autoeducare 
a artistului ce-și propune a-i educa pe 
alții. Actorul Constantin Petrican, direc
torul Teatrului din Bîrlad, regizorul Nico- 
lae Scarlat din Tg. Mureș, criticul Ion 
Lazăr, regizorul Mihai Dimiu, criticul 
Margareta Bărbuță și alții au dezvoltat 
propunerile teoretice ale referatelor. Cri
ticul Stelian Vasilescu (Oradea) a invitat 
la o reevaluare spectaculară a celor mai 
bune producții dramaturgice originale din 
ultimii treizeci de ani. Criticul Ion Cocora 
(Cluj-Napoca) s-a referit îndeosebi la 
inițiativele regizorale de pe scenele din 
țară arătînd că generația actuală de re
gizori poate fi calificată, de pe acum, 
drept matură.

în încheierea colocviului am schițat o 
scurtă istorie a problematicii regizorale 
românești, din anul 1946. cînd a apărut 
programul unei noi regii a teatrului dra
matic, elaborat de Ion Sava, și pînă în 
momentul actual, cînd se poate observa o 
atitudine creatoare fundamentală, regi
zorul fiind efectiv un factor esențial de 
creație, asumîndu-și opțiunea repertorială, 
formulîndu-și un program de perspectivă, 
elaborînd relația de fond cu actualitatea 
a fiecărei montări, sprijinind alcătuirea 
trupei și aspirația spre stil a echipei, po- 
tențînd caracterul cetățenesc al actului

Sluga la doi 
stăpini de Goldoni, 

spectacol al 
Teatrului Tineretului 
din Piatra-Neamț, 
în regia lui Iulian 

Vișa ; scenograf 
Vasile Jurje ; în 

rolul valetului 
Truffaldino, tînărul 

actor Horațiu 
Mâlăele (în 

fotografie, in prim- 
plan)

Idealul 
în viață și

• LA 50 de ani de la 
apariție, revista „Ko- 
runk“ a fost sărbătorită 
la televiziune printr-o e- 
misiune-document. Amin
tiri și comentarii au e- 
vidențiat locul publicației 
în cultura română, linia 
sa consecventă și curajos 
progresistă, căci, aflată 
încă de la apariție sub 
îndrumarea P.C.R., „Ko- 
runk“ a militat pentru 
independență și democra
ție, în spiritul marxismu
lui viu creator, pe linia 
umanismului socialist și 
a valorificării tradițiilor 
culturale comune. REAL 
este cuvîntul care ar 

artă
putea să sintetizeze ideo
logia și preocupările re
vistei, considera Meliusz 
Josef — într-un frumos 
eseu omagial — vorbind 
de capacitatea gîndirii de 
a sluji imperativele re
voluționare ale istoriei. 
PASIUNE în slujba pro
gresului definește, de a- 
semenea, evoluția revis
tei și a grupului de co
laboratori, nucleu de gîn
dire marxistă în cel de-al 
treilea deceniu, avînd, în 
continuare, șansa și me
ritul — după caracteriza
rea lui Dumitru Ghișe — 
de a se ancora într-o 
realitate, de a fi oglinda 
ei, oglindă lucidă și ac

teatral. în concluziile forumului birlă- 
dean, directorul general al instituțiilor 
de spectacole din Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste, Constantin Măciucă, 
apreciind atmosfera constructivă și clima
tul stenic al acestei importante manifes
tări de cultură teatrală, a conturat con
ceptul de artă regizorală cu statut spe
cific, autonom, precum și trăsăturile dis
tinctive ale artei noastre regizorale ac- * 
tuale : căutarea continuă a soluțiilor de 
creație, refuzul indiferentismului, spiri
tul militant, orientarea realistă, statorni
cirea unei convenții teatrale de cores
pondență creatoare evidentă cu realitățile 
socialiste. Observînd critic neîmpliniritag| 
unor spectacole și aplecările unor 
gizori către abstractizări și eludări 
determinărilor istorice ale pieselor, către^ 
căutări vane ale insolitului, vorbitorul a 
pledat pentru generalizarea celor mai 
înaintate atitudini creatoare șj a celor mai 
fecunde experiențe de artă scenică, cu 
permanentă raportare la țelurile socia
liste ale teatrului românesc contemporan.

Prin tot ceea ce a însemnat, și prin 
ceea ce a cuprins. Colocviul tinerilor re
gizori s-a justificat pe deplin ca o acțiune 
pozitivă, aptă a se continua anual sau 
bienal. El și-a propus — și în mare parte 
a izbutit — să dezbată modul în care 
teatrul poate fi integrat mai puternic în 
viața spirituală a patriei.

Valentin Silvestru

tivă, de a exprima con
cepția Partidului Comu
nist Român cu privire la 
'^portul dintre teorie și 

j pactică, de a exprima 
'*?sele  convergente ale 
lorilor, oamenilor de 

rfMință, reprezentanților o- 
piniei publice din Tran
silvania, uniți, indiferent 
de naționalitate, pentru 
edificarea unei Românii 
democratice și indepen
dente. De a exprima, deci, 
un ideal de viață și artis- * 
tic profund evocator pen
tru noi.

„Cerul 
și pămîntul 
țării mele“

• NU mai puțin emo
ționant — și excelent pus 
în lumină de documen
tarul Floricăi Holban —• 
ne-a apărut idealul de 
viață și artistic al picto- “ 
rului Corneliu Baba. Ntt 
mă pot vindeca de pa
siunea de a privi și a 
picta pomii, cerul și pă
mîntul țării mele, spunea 
Maestrul, interesat de 
„prețiozitatea" materiei 
în care totul trebuie să 
fie cizelat cu pasiunea și 
dăruirea marilor bijutieri. 
Tablouri, tablouri, ta
blouri, comentate de vo
cea sa gravă și melo-
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DICTATORUL"
ACEST FILM al lui Chaplin riscă 

să fie înțeles greșit. El nu este o 
satiră, ci un pamflet. Nu-i un 

rechizitoriu cu cheie, ci un rechizito
riu pur și simplu. Spectatorul _ n-are 
nevoie de cheie. El înțelege de la înce
put că numele personajului Adenoid 
Hynkel este o combinație de Hitler și 
Himler ; că aliatul său Napaloni (și nu 
Napoloni, cum greșit a fost scris pe 
copia românească) este o combinație de 
Napoleon și palone, adică balon, adică 
umflat și gol pe dinăuntru : că Herring 
2"Goring, că teoreticianul dictaturii se 
•rieamâ Garbitsch, care se pronunță 
Garbegi (garbage^gunoi). Filmul aces- 
ta nu vrea, și nici nu trebuie să fie (ca 
*a*ke  celelalte mari filme ale lui Cha- 

o Lnă,.-- ironică, înduioșătoare, 
.poveste care, cu ajutorul umo- 

să ne facă să privim cu tandre- 
fei oropsiți. Nu. Este altceva. Este 

strigăt de alarmă și în același timp 
o curajoasă înfruntare a unui nebun, 
ucigaș public, într-un moment cînd a- 
cesta înspăimîntase o întreagă lume ; 
într-un moment cînd în Statele Unite, 
marea finanță, marea industrie și 
presa profesau izolaționismul, neu
tralitatea și neagresiunea față de o 
Germanie în care investiseră imense 
capitaluri. Pe acești coloși vrea Chaplin 
să-i ridiculizeze și, mai ales, la lumina 
atrocităților comise de ei, să lanseze un 
apel către popor. Marele cetățean 
Charles Spencer Chaplin își lansa, chiar 
în anul 1940, teribila lui diatribă, îm
potriva nazismului, disprețuitoarea lui 
tiflă.

Asta dorea să fie filmul Dictatorul. 
Nu, ca de obicei, o fină comedie, ci un 
pamflet direct, necruțător. Iată de ce 
n-aveau nici un sens criticile presei 
americane care reproșau filmului că e 
„prea lung și că subiectul e prea serios 
pentru un film comic", sau că e prea 
hazliu pentru un subiect așa de serios. 
Principalul e că gagurile se țineau 
lanț, că personajele sînt mereu ridicu
lizate, că ridicolul lor provine nu numai 

^din imbecilitate, dar și din cruzime, din 
ferocitatea pe care o aduce simplita
tea mentală și, invers, din cretinizarea 
pe care o dă cruzimea.

Mai spuneau condeierii presei 
Hearst, călare tot pe înalte consideren
te de estetică, mai spuneau că (citez) : 
„discursul de la urmă e o țesătură de 
banalități de mii de ori auzite“. în rea
litate, aceste „de mii de ori auzite" cu
vinte nu mai fuseseră auzite exact nici
odată. Unde se mai pomenise ca în 1940 
cineva să se adreseze, în fața unui pu
blic de o sută de milioane, cu vorbe ca 
(citez) : „Soldați, nu vă dăruiți acestor 
brute... acestor ființe care vă dispre
țuiesc, vă tratează ca pe niște robi, vă 
încazarmează viețile, vă dictează fap
tele, sentimentele, gîndurile ; care vă 
dresează, vă pune la post, vă tra-

Dictatorul, un pamflet cinematografic semnat de Chaplin 
(in imagine : Paulette Goddard și Chaplin)

tează ca pe vite și fac din voi carne 
de tun ! [...] Soldați, în numele demo
crației, să ne unim !“

Acest discurs avea un rost mult mai 
mult etic decît estetic. Repet : nu era 
vorba de data asta de compus, ca de 
obicei, o fină comedie, ci un riguros, 
dur, direct pamflet.

SI TOTUȘI, finul artist care e 
Chaplin nu a putut realiza fil
mul Dictatorul fără a introduce 

și cîteva elemente de „fină comedie". 
La o mare solemnitate, un na

zist habotnic trebuie să comunice 
ceva Fiihrer-ului. îl vedem cum emo
ția îl copleșește, cum e gata să 
izbucnească în lacrimi, cum vorbele i 
se îneacă în gîtlej, vrăjit de suprana
turala onoare de a vorbi cu „zeul". Asta 
ne aduce aminte că, pe deasupra im
posturii și șarlataniei, acești criminali 
exercită uneori asupra celor săraci cu 
duhul o adevărată vrăjitorie.

într-o altă secvență, omul care îi 
apără pe evreii din gheto și care pînă la 
urmă îl părăsește pe Hynkel este un na
zist cu înaltă situație în partid. 
Pare, la prima vedere, absurd să 
se introducă în poveste un aseme
nea „erou-pozitiv“. Personaj totuși 
necesar întregii drame. El ne amin
tește că partizanii regimurilor de dic
tatură nu sînt numai lașii, lichelele și 
tîmpiții. Se mai află printre ei și idea
liști, care însă vor cunoaște la un mo
ment dat acea „priză de conștiință" de 
care vorbește Pudovkin : momentul de 
lămurire.

Așadar, cu tot stilul burlesc al filmu

lui său, Chaplin a presărat și momente 
de amară tragedie. Această operă nu 
este cu nimic mai prejos de celelalte 
ale sale. Și ideea, aici, e că înșelarea 
poporului este o crimă mai mare decît 
omorul, care apare de altfel ca un sim
plu corolar al primei vinovății. înșe
larea ! Aici artistul Chaplin a avut o 
găsire genială. în locul crucii încîrli- 
gate, pe uniforma bestiilor, insigna, em
blema este o dublă cruce. în engle
zește double cross este un verb care 
înseamnă a păcăli, a mistifica, a trage 
pe sfoară, a avea două cruci, două ju
răminte, unul că da, altul că nu...

Iată și o altă găsire de fină estetică, 
în cursul poveștii au loc multe scene de 
bătaie, unde inamicul nazist este învins 
grație unui gag norocos. Dar, de data 
asta, nu pipernicitul omuleț cu mustă
cioară este acela care lovește pe duș
man, ci un personaj încă și mai slab : 
Hannah, fetița firavă, subțirică, delica
tă. Această inversare a raportului de 
forțe rimează, în contrapunct, cu ima
ginea arestării micului bărbier. Mai 
mulți SS îl arestează. Mai mulți, con
tra unuia singur. Cîți ? Cam cîți cre
deți ? Vreo... patruzeci ! !...

Desigur, meritele morale și estetice 
ale curajosului Chaplin sînt considera
bile. Dar felicitări egale merită publi
cul, marele public american care a asi
gurat filmului un mare succes de casă, 
căci Dictatorul era, sută la sută, în acord 
cu ce simțea măria sa, omul de pe 
stradă.

D. I. Suchianu

Flash-back

Ambiții și riscuri
• FILMUL din 1929 al lui Horia Igi- 

roșianu — Haiducii — este în mai multe 
privințe un martor, în sensul că indică 
pînă la ce punct ajunsese, exact in ajunul 
sonorului, concepția românească despre 
cinematograf, despre specificul național, 
despre interpretare, scenografie, imagine...

De la inceput, trebuie spus că, în ciuda 
duratei de aproape două ore, filmul 
atrage și chiar incintă un public ameste
cat, format din cinefili și spectatori în- 
tîmplători, cum a fost cel de la ultima 
reprezentație a Cinematecii. Partea intro
ductivă are o limpezime ce ține cont de 
tiparele clasice. Deși se explică mai mult 
decît ar îngădui specificul unui film de 
aventuri (tentație proprie filmului mut, 
obișnuit să rezolve totul prin intermediul 
inserturilor), intrarea în subiect se face 
destul de rapid și acțiunea se derulează 
pînă la un punct cu destulă naturalețe. 
Personajele se mișcă firesc intr-un decor 
incîntător, subcarpatic, îmbrăcate în cos
tume țărănești adevărate și neostentative. 
Reconfortantă este lipsa oricărei tendințe 
de a artificializa, de care suferise pro
ducția românească anterioară, în în
cercările ei sporadice de a fi „națio
nală" și „specifică". Totul se păstrează în 
registrul bunului gust : de la lumina 
blindă a poienilor pînă la rîurile cămăși
lor și mobilierul interioarelor oltenești. 
Din păcate, filmul își pierde suflul acolo 
unde autorii săi se lasă seduși de com
plicațiile epice și de dorința de a imprima 
unor gesturi explicații profund psihologice. 
Ca intr-un roman, acțiunea o apucă — dar 
intr-un timp prea scurt — pe mai multe pla
nuri a căror suprafață nu mai poate fi aco
perită decît cu prețul pierderii ritmului ini
țial. Interpreții — tineri absolvenți ai 
Academiei de mimodramă — încep să obo
sească și să devină manieriști cînd sînt 
scoși din cadrul larg al exterioarelor și 
sînt puși să „trăiască", în fața aparatului, 
complicațiile sufletești impuse de acțiune. 
Astfel încît, în a doua jumătate a sa, fil
mul eșuează în monotonie și stagnare, 
neputînd să se smulgă din meandrele pe 
care și le impusese decît printr-un final 
apoteotic. Dar, încercînd să împărțim cele 
115 minute de proiecție în trei sau^ patru 
episoade de serial, repartizîii ^^ăz ba
lastul explicativ în mai multe D.tf n-ar 
rezulta oare un serial mai antreii t de
cît întregul ? Iată o experiență pe care
Televiziunea și-ar putea-o propune în- 
tr-una din emisiunile sale destinate fil
melor de arhivă.

Romulus Rusan

dioasă : chiar atunci cînd 
declarăm triumfători că 
ne-am eliberat de in
fluențe. ele pot fi ușor 
regăsite pentru că, adău
ga pictorul cu nobila mo
destie a celui ce și-a găsit 
drumul în viață, un fir 

■L aducător leagă drumu
rile tuturor pictorilor, 
dind relief și stabilitate 
originalității, libertății de 
creație. A picta înseamnă 
pentru Corneliu Baba a 
implica formelor și cu- 
WBObr ..așteptarea atît de 
inxricoșătoare" dintre su
netele simfoniilor lui 
Beethoven, a găsi secreta 
legătură de unire dintre 
arte. Pictorul este și pro
fesor, condiție nu mai 
puțin angajantă și com
plexă. Ce i-am putut, 
nare. învăța pe elevi ? se 
întreba Corneliu Baba 
privind tablourile învăță
ceilor săi, pentru a re
cunoaște, apoi, cu umi
lința omului superior : 
dator le sînt eu pentru 

. spectacolul pururea nou 
tinereții lor creatoare, 

dator le sînt eu cu iubire 
ă prietenie, căci spațiul 
limitat al artei este 
spațiul prieteniilor și al 
pașnicelor conviețuiri.
Pictez pentru că nevoia de 
a amesteca culori a de
venit un viciu de care nu 
mai pot scăpa. E unicul 
rost al meu.

„Să muncim 
și să trăim 
în chip comunist"

• UN nobil ideal de 
viață : Să muncim și să 
trăim in chip comunist a 
fost edificator exemplifi
cat de Anca Fusariu și 
Gheorghe Marian, repor
teri ai televiziunii în vi
zită la studenții din Bra
șov. Un centru universi
tar tînăr, principii mo
derne și eficiente de al
cătuire a sistemului de 
învățămînt. inițiative din
tre cele mai semnifica
tive, precum acel Premiu 
al omeniei acordat anual 
unui absolvent, studenți 
pasionați de cercetare și 
de utilitatea cercetării 
lor, un exemplar pre
ședinte A.S.C., șef de 
promoție, care, în pragul 
examenului de diplomă, 
se gîndește să înceapă o 
nouă facultate, pentru că 
lucrul de care se desparte 
cel mai greu din Brașov 
este Biblioteca universi
tății. Caracteristicile e- 
misiunii, dar și ale „su
biecților" ei : seriozitate, 
entuziasm, sinceritate, 
voie bună...

Ioana Mălin

Secvența:
A IMAGINA
• AM revăzut sîmbătă (la 

„Vîrstele peliculei") cîteva 
fragmente dintr-un film 
greu de uitat : începutul, 
de Gleb Panfilov, cu ex
traordinara Ina Ciurikova în 
rolul, în care rol, de fapt ? 
întrebare nu lipsită de rost 
dacă ne amintim că, aici, 
Ciurikova interpretează ro
lul unei fete oarecare che
mată să joace rolul Ioanei 
d’Arc într-un film. Nu știu 
multe pelicule care să fi 
conturat atît de exact și de 
sfîșietor, precum acest în
ceputul, atracția artei ca 
ficțiune exercitată asupra 
unui suflet simplu și curat, 
.modul în care pătrunde și 
cucerește el acest domeniu 
al ficțiunii și cum trebuie 
să se întoarcă după aceea, 
irevocabil, în cotidian, căci 
„primum vivere“ — apoi 
imaginare. De unde vine 
oare efectul tulburător al 
filmului ? Poate -din faptul 
că, eseu despre ficțiune, 
cum am văzut, este el în
suși o ficțiune...

a. be.

' ay» « • 38M8HMITeiecinema Inexpresivul de lingă Kojak
• — „Crocker ! Sa-

perstein ! ! Stavros ! ! !“ — 
strigă, cu semne tot mai 
multe de exclamație, Ko
jak, și subalternii săi 
apar imediat, tare fasci
nați de chelia albă și pa
harul tot alb dar cu ca
fea neagră din mina șefu
lui lor. Volens nolens, e- 
chipa locotenentului ne-a 
devenit apropiată — și 
rămîn la părerea că cel 
mai bun Kojak a fost cel 
fără de crimă complica
tă, fără de bestii prea 
violente, acel cu o sea
ră de sfîrșit de an în care 
o fată de neuitat își cau
tă iubitul complexat de 
sărăcie, dar gata să făp- 
tuiască un furt armat 
pentru a-i face un cadou 
de anul nou. Ciudat, țin 
minte pînă la amănunt e- 
pisodul acela nonviolent 
și sentimentos, lipsit de 
intrigă grea, căzut pe o 
rină în reportaj citadin, 
încheiat la margine de 
patetism retoric, neavenit 
în gura senzuală a celui 
care spune borfașilor un 
„baby" de-ți vine să-i dai 
una, dar atît de necesar : 
„Oameni buni, aveți-vă 
ea frații" (a. bc. a anali
zat și el aici într-o „sec
vență" memorabilă acest

episod) — țin minte, deci, 
o întreagă „chestie" fără 
de suspans, în timp ce am 
uitat fără păreri de rău 
multe șantaje, găinării, ba 
chiar asasinate oribile. 
Dintre toți subalternii lui 
Kojak, mie îmi place însă 
cel mai mult cel nestri
gat, cel nechemat la a- 
pel. Acesta poartă nume
le de Frank, e mai în 
vîrstă decît făt-frumosul 
titular și se nimerește a 
fi în ierarhia scenariului 
chiar superiorul lui. în 
logica spectacolului și a 
faptelor, Frank se dove
dește subordonatul cel 
mai respectabil dar și cel 
mai respectuos. Raportul 
dintre căpitan și locote
nent e suficient de ironic 
pentru a-i găsi un miez. 
Frank are față de Theo 
aceeași dragoste cam 
mioapă ca Stavros și 
Crocker. Privirea lui a 
tot obosit de cînd recu
noaște geniul ideilor năs
cute sub coaja acelui ou. 
Numai că de multe ori — 
în umanismul lui de-ajuns 
de sumar exprimat — 
„oul" are și porniri ne- 
dogmatice care lezează 
interesele poliției federa
le (alt episod substanțial), 
ale unor „crocodili" din

justiție, ale aparatului de 
stat pe gînduri, ale unor 
politicieni deloc indepen
denți de voința lor. 
Frank și-ar da imediat 
consimțămintul la iniția
tivele lui Kojak — dar 
poate ? Nu poate — și 
privirea lui inexpresivă 
capătă expresie doar în 
aceste clipe de neputin
ță, cînd e prins între sub
ordonarea de idei și de 
farmec față de subordo
nat și aceea birocratică și 
rece față de superiori. 
Soluția găsită de căpitan 
e inteligentă : el își dă 
consimțămintul prin refu
zuri prudente, prin obiec
ții bine temperate. Cu cît 
Frank se opune — cu 
atît Kojak capătă mai 
mult curaj, spre satisfac
ția intimidată a șefului 
său. Fiind Inteligentă, so
luția lui e și dramatică. 
Fiind dramatică e și co
mică. Fiind comică e și 
nițel tragică, baby. Blin
da inexpresivitate a 
chipului lui Frank e 
media eforturilor sale de 
a anula toate aceste con
tradicții vesele și triste 
ale unui suflet de am
ploaiat.

Radu Cosașu



„GALERIILE DE ARTĂ ALE 

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI’'

• CONCEPUTĂ ca un dialog plurivoc 
între imaginea literară și imaginea plas
tică, expoziția de la Galeriile de artă ale 
municipiului București readuce în atenție 
activitatea cîtorva dintre cei mai buni gra
ficieni, dar și realitatea unui paradox le
gat de starea de existență fizică și este
tică a ilustrației de carte.

în acest teritoriu de incidență a artelor 
atît de lax și de stimulativ s-a produs în 
ultimii ani o vizibilă deplasare a parame
trilor firești, ce ar putea fi reprezentată 
grafic prin două curbe antinomice. în 
timp ce cantitatea cărților ilustrate a scă
zut simțitor și inexplicabil, calitatea ima
ginilor provocate de lectura unui text a 
crescut pină la punctul instalării unor va
lori plastice autonome, de mare forță și 
rafinament. Iar expoziția actuală ne dove
dește încă o dată acest lucru, în primul rînd 
pe planul relației specifice de intercondi- 
ționare și amplificare a sugestiilor prin 
soluție de reciprocitate. Cei 17 expozanți 
pot oricînd reprezenta cota valorică maxi
mă a graficii românești contemporane, 
unii dintre ei sînt chiar ilustratori de 
carte în sensul statutului lor artistic, dar 
toți aduc în lucrările lor o certitudine a 
modului in care semnificația unui text 
poate stimula interpretări șl restructurări 
polisemantice în cîmpul imaginilor vizu
ale. Inerent, paralel cu această demonstra
ție prin care calitatea decis intelectuală a 
demersului plastic își afirmă imperativele 
de natură conceptuală și stilistică, asistăm 
și la o nuanțare ce nu depinde numai de 
pretextul literar ales, desigur proteic prin 
sugestiile conținute, ci și de ecuația su
biectivă după care fiecare artist rezolvă 
dialogul cu textul și, implicit, cu cititorul, 
în cele mai multe cazuri trebuie admirată 
fără rezerve performanța grafică de mare 
profesionalism, dar niciodată ca o soluție 
în sine, pentru că referirea apriorică la un 
precedent explicit sau metaforic impune 
acel coeficient de certitudine datorită că
ruia o ilustrație manifestă totdeauna un 
raport variabil de dependență față de sur
sa interpretării.

încercînd o eșalonare a raporturilor de 
Condiționare dintre text și imaginea plas
tică vom stabili și preferințele artiștilor, 
dar, în același timp, necesitatea unei deci
zii stilistice în raport cu stimulul literar, 
pentru ca soluția aleasă, am spune cu pru
dentă responsabilitate, să fie cît mai adec
vată, elocventă atît cît permite trecerea 
dintr-un cimp semantic în altul, la fel de 
specific și de autoritar. Există o diferență 
între tonul epic al imaginilor narativ-evo- 
catoare propuse de V. Socoliuc, Stan Done, 
D-tru Cionca, Val Munteanu, Ion Panai- 
tescu sau Marcel Chirnoagă, și cel liric- 
subiectiv, polimorf, propriu interpretărilor 
pe care le semnează Mircea Dumitrescu, 
Dan Erceanu, Vasile-Kazar, Wanda Mihu- 
leac, Ion Donca, Adrian Dumitrache, 
George Leolea, Tiberiu Nicorescu, Peter 
Pusztai sau Ana Maria Andronescu, în 
acest context desenele lui Benedict Gă- 
nescu introducînd un ton particular prin 
simplitatea lor căutată. De altfel, aceste 
nuanțări, inerente sub raportul condițio
nării obiective, depind și de climatul tex
tului, căci între poezia lui Ovidiu. Rene 
Char. Robert Sabatier, M.R. Paraschivescu. 
V. Voiculescu, Eugen Jebeleanu, Sorescu 
și proza lui Sadoveanu, Filimon. Th. Mann, 
Zaharia Stancu, Mirceâ Malița sau Geo 
Bogza există diferențe capabile să pro
voace alte interpretări posibile, pentru că 
în acest punct apare determinarea subiec
tivă, proprie fiecărui grafician. Dialogul 
rămîne deschis in acest fel, iar propunerea 
conținută de expoziție, aceea de a se a- 
corda atenția meritată relației text-ilus- 
trație impune mai mult decît o simplă 
consemnare cu valoare de semnal.

„CĂMINUL ARTEI"

• Pentru Csaba Zemlenyi natura sta
tică prezintă interesul propriu oricărui 
model descriptiv capabil de interpretări 
în care, dincolo de performanța picturală 
cu nostalgia vetustității, se pot incorpora 
meditații subiective, raporturile cu un me
diu domestic atent analizat și organizat, 
dar și concepții de viață disimulate sub 
o impersonală obiectivitate. Lecția mici
lor maeștri flamando-olandezi din marele 
secol al naturii statice, sau al „vieții tă
cute", după propria lor formulare, consti
tuie ea însăși un pretext, un punct de ple
care spre integrarea obiectului banal, 
component al ambianței cotidiene, într-o 
structură plastică generatoare de noi bio
grafii. Pentru că, recunoscute ca făcînd 
parte din decorul intim prin expunerea 

explicită a „modelului" aseptic, aceste pre
zențe capătă un rol nou, interpretează o 
partitură ce le revine prin actul regizoral 
al artistului. Fascinația exercitată de pic
tura în „trompe-l’oeil", de cele mai multe 
ori depășind simpla performanță compe- 
titiv-iluzorie prin raportare la realitatea 
concretă, constituie, fără îndoială, una din
tre premisele stilului ales de Zemlenyi. 
Dar acordurile monocrome în limitele că
rora dialogul alburilor colorate cu brunul 
instalează o rarefiere atmosferică de tip 
metafizic, frecventa diseminare compozi
țională a unor elemente siglă : scoica, 
portretul-mască, vasul receptacul, aluzia 
la alchimie, izolarea obiectelor înțr-un 
spațiu alveolar și nu unificator ne dau 
certitudinea unei tensiuni spirituale ce se 
consumă intens pe plan intim, dincolo de 
aparența picturii practicate „după motiv". 
Stratagemă profesională, atitudinea arti
zanului reușește să-l atragă pe vizitator ; 
în acest punct apare însă acțiunea ope
rantă a planului mental și din simplu 
spectator el se transformă în participant 
implicat în parabola existențială propusă 
de artist. Aici trebuie căutată motivarea 
picturii lui Zemlenyi, dar și firescul dia
logului dintre „viețile tăcute", obiecte- 
simbol, imagini aluzive, și subiectul uman 
căruia i se propune brusc o altă moda
litate de abordare a banalului, prin redi- 
mensionarea mesajului conținut și anula
rea calității de „lucru" in favoarea celei 
de „existență".

„ORIZONT"

• „Atelierul 35“ confirmă prin expune
rea de la galeria Orizont realitatea dez
voltării actuale a plasticii mici pe coor
donate de originalitate și expresivitate, 
inedite prin raportare la prejudecățile ce 
însoțesc genul. Pentru că, mare sau mică, 
intimistă sau monumentală, sculptura as
cultă de anumite rigori specifice moda
lității sale de existență ca artă, așa incit 
ea poate fi, pină la urmă, bună sau nu. 
Lucrările prezentate de tineri atestă o va
loare generală ridicată, de cele mai multe 
ori și un simț al monumentalității ce nu 
trebuie ignorat, chiar dacă piesele sint

Tradiție și umanism
DE DEMULT și pînă în prezent, 

preocuparea omului de a se zu
grăvi pe sine cu mediul încon

jurător și toate plăsmuirile sale a fost 
o dorință de întrecere cu minunile ne
pătrunse ale naturii. Acest spectacol al 
naturii, frumos și urît, măreț și dra
matic, a pus stăpînire pe întreaga fi
ință umană, i-a modelat mintea și sim
țirea. Caracteristicile vieții și ale na
turii întregi au fost reprezentate mai 
slab doar atunci cînd omul n-a mai 
cercetat natura cu asiduitatea proprie 
sieși și cînd a depreciat pe înaintașii 
lui și nu le-a continuat experiența ar
tistică. Astăzi, mijloacele moderne de 
difuzare permit o vedere de ansamblu 
asupra istoriei artei. Dialogul dintre 
artist și natură a fost milenar și s-a 
manifestat pretutindeni. Natura i-a 
fost artistului îndemn pentru cunoaș
tere și contemplare, i-a fost călăuză și 
judecată.

Arta epocilor mari — preistorică, asi- 
ro-caldeeană, egipteană, greacă, italia
nă, gotică, flamandă — stă elocvent, 
astăzi, ca mărturie a înălțimii atinse 
de spiritul uman, dar totodată și măr
turia învățăturii și a măiestriei artis
tice transmise, continuu, de la epocă 
la epocă și de la un popor la altul.

Legătura marilor experiențe artisti
ce dintre epoci și popoare este ca un 
fluviu, alimentată de un element tot 
atît de natural : tradiția. Este cunos
cută puntea dintre egipteni și greci ; 
greci și italieni ; italieni, gotici și fla
manzi. Trei mii de ani, poporul, ca un 
autor anonim, a creat arta egipteană 
cu stilul ei de noblețe și omogenitate, 
căreia i-au servit, fără orgoliul perso
nalității, toate generațiile creatoare ale 
Egiptului.

Indiferent de ce destinație avea 
creația, elementul de inspirație a 
rămas totdeauna același : natura în 
complexitatea ei. Stilul operei de artă

LUCIA BĂLĂCESCU : Manifestare marinărească

destinate interioarelor și, lucru important 
pentru sublinierea intenției tematice, au 
totdeauna coeficientul necesar de calitate 
ambientală. Raportată la dimensiunea în
căperii moderne, mărimea piesei joacă, 
evident, un rol important dar, dincolo de 
acest element obiectiv, pină la urmă cel 
mai ușor de controlat și nuanțat, există 
acea interacțiune dintre componente, acea 
reciprocitate a punerii în valoare dintre 
planuri, volume și spațiu care asigură di
ferența de destinație, ridicînd și întrebă
rile cele mai complexe. Din această pers
pectivă expozanții au știut să aleagă so
luții de eficiență plastică specifice, nota 
dominantă fiind cea a figurativului expre
sionist, așa cum ni-1 propun Neculai Pa
duraru, Gh. Adam, D-tru Cușa, Aurelian 

a fost mereu diferit, dar baza creației 
a rămas aceeași. Mutîndu-ne mai spre 
inima Europei, după greci și egipteni, a 
căror artă durează de mii de ani, în 
Italia îl găsim pe Giotto, trăind „trei 
sute de ani" prin stilul operei creat de 
înaintași și continuat de discipoli.

Triumful Renașterii italiene este în
truchipat de către maestrul Leonardo 
da Vinci. Cine este el ? O personalitate 
complexă și doar elevul lui Verocchio ? 
Prin maestrul său a preluat întreaga 
experiență șlefuită de-a lungul marilor 
generații creatoare și s-a plasat, El, Ti
tanul, cu onestitatea geniului, pe orbita 
aceleiași mișcări stilistice: în plină ma
turitate artistică, practica cu cea mai 
înaltă măiestrie schema stilistică a 
maestrului său Verocchio, tipologia 
personajelor (specifică, de altfel, Renaș
terii), modelajul anvelopat al formelor, 
candoarea și extazul nemuririi visat 
prin cunoaștere de toată omenirea. 
Ca și Leonardo, toți marii maeștri (a 
căror operă este de mult încheiată) se 
vădesc atît de constanți în idealul lor 
de frumos, încît de la creația de tine
rețe și pînă la ultima lucrare, decizia 
în alegerea acordului cromatic, a anu
mitor fizionomii, modalităților de a 
compune, tipurilor de contraste, volu
melor, rămîne neschimbată și este vi
sul operei lor.

„Micilor maeștri" ai secolului XVII 
le sîntem îndatorați pentru că ei dez
voltă o creație înfloritoare și unică, 
chiar în momentul în care fluviul ma
rilor tradiții se apropie de vărsare. 
Acești ziși „mici", dar, în realitate, mai 
marii maeștri ai artei, au practicat cu 
suveranitate știința efectelor optice 
dezvoltată în suprafața picturală. Pei
sajul din Delft al lui Vermeer, ca și 
întreaga sa operă, este receptabil chiar 
de toată lumea, dar nimeni nu poate 
contesta că din această cauză mesajul 

Contras, Viorel Fărcaș, Antoaneta Andrei, 
M. Istudor, D. Juravle, autori de o remar
cabilă calitate a viziunii și a modelajului. 
Paralel se mențin la un ridicat nivel și 
propunerile de structuri libere, nu lipsite 
de aluzii ironice în cazul lui FI. Codre, 
Horia Flămîndu, Tiberiu Bențe, echilibrat 
concepute de tinerii Dinu Cimpean, Liviu 
Russu, Cristian Bedivan. Calitatea ambi
entală pe care o urmărește manifestarea 
este subliniată și prin agrementarea ex
punerii cu piese de tapiserie, semnate de 
Dorothea Botez, Elisabeta Kollo și Emi- 
lian Mureșan, integrate organic in atmo
sfera generală.

Virgil Mocanu

operei — pentru pictorii și inițialii de 
azi — este mai puțin elocvent. Cine ar 
putea spune cu exactitate care din ple
iada „maeștrilor" și micilor maeștri 
este mai mare ? Rembrandt decît Ter- 
bcrch, Van der Goes decît Van Eyck 
și Hals, Van Goyen și Ruysdael decît 
Bosch sau Breugel? Nimeni n-ar pu
tea răspunde decît că aceștia sînt marii 
pictori ai secolului de aur din Țările 
de Jos.

După mai bine de două secole și ju
mătate, mesajul de mare tradiție artis
tică olandeză este receptat de Van 
Gogh și mai tîrziu de Mondrian. La 
Paris, ei s-au exprimat în limbajul ar- 
tistic cel mai autentic olandez și na
tal. Nu impresionismul, pointilismul, 
l-au făcut pe Van Gogh dinamic și on
dulatoriu în duetul liniei și al tușei co
lorate, ci străbunii săi Van Goyen și 
Rembrandt, gravitatea și sonoritate 
lui Frans Hals. Gloriile artistice ale 
popoarelor și personalităților au fost 
depline pentru că disciplina tradiției 
s-a practicat cu simț artistic autentic, 
eu devotament și sacrificiu.

Certificatul de naștere al poporului 
român, de o valoroasă și inegalabilă 
autenticitate, scris pe Columna lui 
Traian, mă emoționează pentru că este 
actul artistic complex (document și 
limbaj rar) în istoria artelor lumii. Aici 
se desfășoară scene din viața și lupta 
părinților poporului român, sculptate 
cu firesc, cunoaștere perfectă a ele
mentelor compoziției și ale modelajul 
lui savant. Columna lui Traian se ri
dică pe cer, ca un accent asemănătot 
obeliscului egiptean, și se înscrie în 
fluxul tradiției și rigorii artistice de 
pretutindeni, lăsînd mărturie, astăzi, că 
cele două milenii scrise pe pămîntul 
patriei noastre au întregit un patrimo
nii! artistic de ținuta și prestigiul înal
telor manifestări creatoare din lume.

Traian Brădean



în pregătirea Congresului educației politice și culturii socialiste

Editurile și cartea de teatru

Dorind a afla ce loc va ocupa teatrul (prin 
cărțile de dramaturgie și prin cele de teatrolo
gie) în producția editorială a anului cărent, am 
rugat directorii sau redactorii șefi ai instituțiilor 
de resort să ne comunice planurile lor în 
materie.

Publicăm răspunsurile primite.

Mircea Radu lacoban

I
^torul Editurii „Junimea")

BRGâTIM pentru apariție Scrierile 
Spre teatru ale lui Petru Comarnescu. 
'Jumeroși oameni de teatru vor fi pre

zent! în sumarele volumelor de convor
biri și interviuri din seria „Reporter XX“.

Se află într-un stadiu avansat de pre
gătire o culegere cuprinzind textele dra
matice jucate în secolul trecut pe scena 
Naționalului ieșean și rămase, pînă acum, 
nepublipate.

Al. Căprariu
(directorul Editurii „Dacia")

ȘASE lucrări teatrale vor fi tipărite sub 
auspiciile editurii noastre. Am să le enu
măr în ordinea pozițiilor pe care le ocupă 
în planul editorial :

1. Cartea lui Costel" Ionescu, Teoria dra
maticului — o antologie de texte a auto
rilor români și universali, un op destinat 
și specialiștilor și amatorilor de teatru. 
Titlul ei este, se pare, elocvent.

. ^..Volumul Măriei Vodă-Căpușan inti
tulat Teatru și mit, axat pe problemele 
(adiacente) ale revitalizării mitului prin 
noile viziuni teatrale, prin raportarea lor 
la abaterile de la canoanele clasice, da
torită schimbării poziției personajului 
față de destinul tradițional etc. Lucrarea 
va parcurge, cu precădere, textele esen
țiale ale secolului XX (Cocteau, Girau- 
doux, Anouilh, Sartre, O’Neill, Th. Wil
der, Miller, ș.a.m.d.).

3. Relații culturale româno-maghiare, 
se intitulează cartea Terezei Chereji-Pe-

Inițiative originale 
la Teatrul de Operetă

• EVENIMENT pe scena Operetei: tru
pa de balet a acestui teatru, destinată pînă 
astăzi să distreze publicul între două arii, 
și-a propus ca în locul dansului-divertis- 

. ment să atace dansul de idei, menit să 
•—emoționeze, să convingă, să militeze pen

tru marile idealuri umane. Inima acestui 
eveniment : coregrafa Mihaela Atanasiu, 
ale cărei creații s-au desfășurat, pînă de 
eurind, pe scena Operei din Iași.

Spectacolul, nu simplă alăturare, ci reală 
„împletire, completare, dialog între poezie, 
vm'izică și dans se numără printre acele 
puține, dar cu atit mai prețioase realizări, 
in care arta angajată este prezentată cu 
mijloace căutat elevate și epurate de di
dacticism.

Spectacolul este de o mare coeziune, 
datorită regiei, care a știut să-l facă să 
se desfășoare într-o curgere continuă, 
echilibrind ponderea momentelor dansate 
cu a celor rostite sau cintate, cît și a păr
ților dramatice cu cele lirice, sau cu cele 
jucăușe. Doar finalul, ușor ostentativ, nu 
este o reușită.

Coregrafia Mihaelei Atanasiu, de con
cepție modernă, rupe, în genere, cu sime- 
tenie, șirurile, paralelismele clasice. Fac- 

T tura mișcării este de asemenea modernă, 
liberă, inglobînd și elemente de origine 
neoclasică și expresionistă. Printre cele 
mai realizate momente, din punct de ve
dere coregrafic, se numără lucrările Aripi, 
Coșmar, Frig, Adolescenții. O mențiune 
specială trebuie făcută pentru lucrarea 
Naștere, în care singură mișcarea, fără 
canava muzicală, reușește să transpună în 
planul artei un moment pe cît de măreț, 
pe atit de riscant de evocat pe o scenă : 
sosirea pe lume a unui prune. în schimb, 

riș ; împărțită în două capitole distincte 
(1860—1918 și 1918—1940), exegeza critică 
analizează sub aspect multiplu (reperto
riu, turnee, schimburi de experiență etc.) 
conjugarea forțelor marilor oameni de tea
tru din perioada respectivă (Ady Endre, 
Goga, Blaga, Emil Isac ș.a.) în vederea 
consolidării prestigiului mișcării noastre 
teatrale.

4. Eseurile cunoscutului shakespearolog 
Leon Levițchl, reunite sub titlul Studii 
shakespeariene ; o lucrare care abordea
ză opera marelui dramaturg dintr-un un
ghi inedit, surprinzător și captivant.

5. Teatrul regăsit se numește volumul 
lui Kantor Lajos, mai precis, culegerea 
sa de articole destinate unor cuuoscuți 
dramaturgi de la noi și de pretutindeni 
— începind cu Madach și sfirșind cu Ion 
Băieșu.

6. In fine, cartea Iui Koto Joszef dedi
cată Dramaturgiei maghiare contempora
ne din România, un studiu care-și pro
pune să demonstreze continuitatea preo
cupărilor maghiare pentru teatru la noi 
în țară.

Simion Dima
(directorul Editurii „Facla")

INTERESUL Editurii „Facla" pentru 
cartea de teatru a fost marcat, în anul 
trecut, de apariția volumului de Amintiri 
semnat de artistul emerit Vasile Crețoiu 
și de culegerea de interviuri, Cred in tea
tru, alcătuită de cronicarul Stelian Va- 
silescu. Aprecierile, succesul lor de li
brărie, bogatul ecou în presă ne îndeam
nă să continuăm seria dedicată studiului 
artelor și, în special, publicisticii teatrale.

Năzuim să ne apropiem de cit mai mulți 
autori pentru a comenta și valorifica bo- 

în lucrarea Morții noștri, cu toate că, 
luate separat, cîntecele de jale au frumu
sețea lor, iar coregrafia de factură expre
sionistă este remarcabilă, cuplarea e dis
cordantă. Nici o mișcare nu face aluzie 
la dansul românesc; or, fiecare popor își 
cîntă jalea pe limba lui și dialogul cu o 
muzică populară, de un anume colorit, 
cere nu o imitație servilă, ci o creație în 
spiritul ei. în fine, două dintre bucățile 
muzicale, Sonata lunii și un fragment din 
finalul Simfoniei a IX-a de Beethoven, 
datorită celebrității de care se bucură pre
tind, atunci cînd sînt reluate, creații de 
maximă originalitate, pentru a putea fi 
apreciate.

Din rîndul interpreților se conturează 
pregnant prezența celui ce rostește, cu in
teligență și vibrantă sensibilitate, versurile 
lui Eminescu, Blaga, Labiș, Sorescu, Ni- 
chita Stănescu și Ana Blandiana : Ion Ca- 
ramitru. Partea ce revine, prin el, poeziei, 
contribuie esențial la valoarea spectacolu
lui. Și actorul intră în dialog cu dansato
rii, și mai intră în dialog discret și eu 
muzica, și cu mișcarea. Tot astfel, în cu 
totul alt context decît am avut prilejul 
de-a o vedea pînă acum, Constanța Cîm- 
peanu, spune un vers, sau cîntă alunecînd 
fantomatic prin scenă sau stînd ghemuită, 
într-un colț de scenă, sub lumina albă a 
unui proiector. Versurile spuse de actor sînt 
subliniate de o mișcare a dansatorilor, sau 
dansatorii, prinși ei înșiși de farmecul 
poeziei, spun fiecare cîte un vers (Strămo
șii) sau, actor și dansatori, ascultă cu toții 
vocea amplă și ealdă a lui George Vraca, 
adusă în scenă, peste timp, de „vînturile 
și valurile" sonore. 

gata tradiție scenică a Banatului, care 
urcă în trecut pînă în secolul al XIX-lea. 
Vom publica amintirile compozitorului și 
omului de teatru Filaret Barbu, sub titlul 
Partitura unei vieți. Esențială, printre 
preocupările noastre, va fi și cuprinderea, 
in seria amintită, a cîțorva volume con
sacrate momentului teatral contemporan, 
problematicii actuale a artei scenice ro
mânești.

Modest Morariu
(redactor-șef al Editurii „Meridiane")

TREBUIE să precizez mai întii că sîn- 
tem o editură dedicată și profilată pe 
problemele artei plastice. De aceea, car
tea de teatru (ca și cea de cinema) este 
planificată de către noi în raport cu ce
rințele publicului. Astfel se explică nu
mărul mie de asemenea volume publicate 
la Editura Meridiane. Se pare că lumea 
preferă să vadă teatru și nu să citească 
despre el. Ne limităm la patru-cinci titluri 
anual

Dacă anul trecut am publicat o lucrare 
importantă, de sinteză (Teatrul românesc 
contemporan 1944—1974), anul acesta vom 
edita lucrări axate pe cîte o problemă 
aparte, mai puțin comentată în rîndurile 
specialiștilor — și, cu atit mai mult, în 
cele alte cititorilor ; spre exemplu, cartea 
Margaretei Andreescu dedicată Teatrului 
proletar din România, ori cea predată de 
către Horia Barbu Oprișan, intitulată Tea
tru , fără scenă și consacrată momentelor 
teatrului popular național; de asemeni, tot 
din literatura noastră actuală (mai exact 
dm. publicistica teatrală !) vom publica, 
in 1976, cartea lui Ion Mihăileanu, Actori,

(Din Expoziția

Dar dansatorii în primul rînd dansează, 
și o fac cu emoționantă dăruire, fapt cu 
atit mai remarcabil cu cît problemele ce 
li se pun de astă dată, chiar dacă nu tot
deauna perfect rezolvate, sînt infinit mai 
complexe decît cele pentru care au fost 
solicitați de genul de dans practicat pînă 
acum. In acest sens e de apreciat atit in
terpretarea unor soliști — Constantin Flo
rian (în Coșmar), Dana Florea și Valeriu 
Florea (în Frig), Andreea Constantinescu 
și Tudor Cotaibă, Marina Hudac și cei doi 
parteneri ai săi, Marian Iordache și Dorin 
Moscalciuc (Adolescenții), dar mai ales 
felul cum întreg grupul de dansatori s-a 
străduit să răspundă acestui gen de spec
tacol, cu multiple pretenții, care i-a soli
citat pe întreaga gamă de posibilități, de 
la duioșie la crispare, de la solemn la 
năstrușnică joacă.

Colajele muzicale au pendulat și ele în 
timp și între genuri felurite, de la Bach 
la Gheorghe Zamfir și de la Messiaen la 
Tiberiu Olah, la Anatol Vieru și la Cor- 
neliu Cezar, comentariul muzical fiind da
torat lui Lucian Ionescu. 

actrițe (care cuprinde 80 de microportrete 
ale unor populari slujitori ai scenei).

în fine, din literatura străină va vedea 
lumina tiparului celebra carte de memorii 
a omului de teatru francez Jean Louis 
Barrault — Amintiri pentru mîine.

Romul Munteanu
(directorul Editurii „Univers")

DEȘI, din motive obiective, anul acesta 
nu va părea, poate, la fel de bogat în nou
tăți teatrale ca acela care a trecut, cred 
că nu este lipsită de interes — pentru iu
bitorii scenei — enunțarea celor mai im
portante titluri ce urmează să apară în edi
tura noastră.

în primul rînd, vreau să menționez pro
punerile Univers-ului pentru popularea 
colecției Thalia, opere clasice care fac 
parte din tezaurul literaturii universale și, 
totodată, posibile sugestii de viitoare spec
tacole ; mă refer la piesa mai puțin cu
noscutului autor antic Herondas intitulată 
Mimiambi și la celebra dramă a lui Mus
set Lorenzaccio. De asemeni, tot la capito
lul texte clasice am inclus un substanțial 
volum de teatru al lui Angelo Beolco zis 
II Ruzzante, autor cu care cititorii noștri 
iau contact «în premieră».

Sub aspect teoretic, noutățile editoriale 
ale anului ’76 se prezintă ex aequo (calita
tiv și cantitativ) : vom publica o selecție 
din scrierile lui Brecht (intitulată Despre 
teatru), un studiu amplu al Ioanei Baciu 
Mărgineanu dedicat marelui dramaturg ex
presionist Franz Wedekind și, de asemeni, 
un esseu al lui Clio Mănescu despre Mitul 
antic elen și dramaturgia contemporană.

Anchetă realizată de
Bogdan Ulmu

AUREL NEDEL : Muncitori carbidari 
republicană de artă plastică „Magistralele 

socialismului* — sala Ateneului Român)

Scenografia, realizată de Arminio Iordâ- 
nescu, a fost mai mult decît sobră, redu- 
eindu-se la perdele negre și costume gal
bene, culoarea nefiind invitată să parti
cipe la spectacol decît în aceste două ipos
taze extreme, de întunecat și de culoare- 
lumină, la care s-a adăugat doar cafeniul 
pelerinelor din lucrarea Morții noștri, bine 
gîndite pentru a putea contribui la expre
sivitatea mișcării.

Spectacolul Viața, dragostea omului, dra
gostea, cum l-au intitulat realizatorii lui, 
ne-a dat prilejul, pentru prima oară, să 
vorbim despre a doua trupă de balet a 
unui teatru din București — exceptînd mi- 
eile formații „de cameră" — care îșî pro
pune să ridice dansul la rang de artă ma
joră, depășind faza de divertisment. Spe
răm că trupa se va constitui ca atare, iar 
spectacolul nu va rămîne un eveniment 
izolat în analele Teatrului de Operetă.

Liana Tugearu



Gustave Flaubert, 
scriitor exemplar'

Extazele lui Balmont
POEZIA lui Konstantin Bal

mont. Lunecoasele umbre, din 
1894 prezintă o formă poetică 

destul de rară. Strofe de cite patru 
versuri, din care ultimul emistih al 
celui de al treilea vers e repetat în 
primul emistih al versului următor. 
Repetiția aceasta amintește anafo- 
ra din tratatele vechi de retorică. 
Tudor Vianu, într-un articol din 
1946 (O formă poetică rară, repu
blicat în Opere voi. 4. pp. 193-198) 
se ocupă de aceste repetiții ce pro
duc, după el. magice efecte de in
tensificare afectivă. Un exemplu de 
asemenea reluări avem în Ulalume 
de Edgar Poe, iar altul în balada 
lui Hasdeu, Vornicul Iancu Moțoc : 
„La cetatea Leov, în Tara leșească, 
/ Va tăia călăul pe-un român fu
gar ; / Curge tot poporul, lacom 
s-o privească —/ Lacom s-o pri
vească. că-i un lucru rar. / / Solul 
din Moldova, trimis ca să ceară / 
Marfa cumpărată : capul cel tăiat, 
/ Stă cu nerăbdare mai curînd să 
piară — / Mai curînd să piară o- 
mul vinovat" ș.a.m.d. Și. iată, în 
poezia lui Balmont această formă 
rară de repetiție care — în acest 
caz — nu contribuie la atmosfera 
baladesc-evocativă a poemei, ci la 
o atmosferă particulară a unei pseu- 
do-balade lirice: „Ca-ntr-un vis 
hăituiam lunecoasele umbre / 
Lunecoasele umbre trenînd taciturn 
/ însoțit de vibrația treptelor sum
bre ' treptelor sumbre ce suiau către 
turn. // Și cu fiece pas depărtarea 
gîngavă / Depărtarea gîngavă / 
se-mbrăca în contur / Stranii zvo
nuri iscate din lut și din slavă / Din 
lut și din slavă creșteau împrejur..." 
ș.a.m.d. Observăm că, în strofele lui 
Balmont, repetițiile se fac de cîte 
două ori pe catren, ceea ce încarcă 
și mai mult aerul dens, plin de negu
roase amintiri, ca din vis, al poeziei.

Și totuși Viziunile solare, cum a 
fost întitulat un ciclu al poemelor 
lui Balmont, sînt caracteristice unei 
exuberanțe dioniziace a poetului. 
Pornind de la sumbrele meditații 
lirice, de la elegiile apăsate și a- 
păsătoare. dar și de la jocurile poe
tice ale unui intelectual, poetul 
accede la această deschidere vizio
nară care-i dezvăluie talentul într-o 
lumină cu totul nouă. Beție de a 
trăi, fie și în lumea de acvariu, a 
tăcerilor, sete de a cuceri un cos
mos ale senzațiilor noi. proaspete, 
de a exista prin și pentru pasiune, 
într-o oră tîrzie, Balmont va lansa 
îndemnul său : „Poete, de ești dor
nic să cucerești pămîntul / Să dăi
nui pentru semeni precum nes
tinsul soare. / în foc de patimă 
călește-ți gîndul. / în inimă ră- 
nește-1 cu spada-ți cîntătoare".

Desigur, este futilă reprezenta
rea omului Balmont, cu excentrici
tățile sale într-un sfîrșit și un în
ceput de secol febril, a unui Bal
mont care se azvîrle sub roțile 
unei trăsuri pe caldarîmul pari
zian, doar așa pentru amoarea 
gestului și panașul pe care-1 a- 
cordă celui care-1 făptuiește. A 
rămas ceva din acest panaș, din 
bravada -și bravura elocventă a 
poetului în versurile sale, și aceas
ta nu este ceea ce ni-1 face mai 
apropiat. Mai degrabă „năluca" 
(după vorba lui Andrei Belii), care 
trecea pe Arbat, ni-1 închipuie în
tr-o ipostază mai autentică, mai 
apropiată de esența tăcută a prea- 
sonorei sale poezii.

Căci exclamațiile, retorica pateti
că. verva clamoroasă îi aparțineau : 
„Spre pol ? Spre pol ! Prea mare-i 
a tainelor ispită ? / Din drum să nu 
ne-abată nici cel mai aprig val ! /
O insulă acolo ne-așteaptă, însorită, 

De un lăuntric soare tropical" — 

clamează el în Corăbiile moarte. 
Viziuni oraculare, profetice își gă
sesc materia în spații imaginare 
exotice. în fantazarea poetică pe 
marginea unor călătorii dincolo de 
orice orizont. „Enorma navă zboa- 
ră-ncrîncenată, / Brăzdînd adine 
pustietatea mării. / Parcă distinge-o 
țintă mult visată / Acolo, undeva, 
sub geana zării". Această „corabie 
moartă", navigînd în derivă aminteș
te, desigur, „corabia beată" rimbal- 
diană. Mai mortuară decît aceasta, 
ea se îndreaptă mai degrabă spre tă- 
rîmuri abisal-thanatice, decît spre 
oceanul nesfîrșit al posibilelor ima
ginarului.

Destul de aproape de marii refor
matori ai viziunii și verbului poe
tic din occident, Konstantin Bal
mont încearcă să părăsească ins
trumentele oricărei cunoașteri idea
tice. și să se livreze cu totul pute
rilor cunoscătoare subliminale, unei 
„uimiri extatice". Extază prea pu
țin spirituală. Poetul este în fond 
un senzual și — dincolo de melan
coliile și tragismele. multe mimate, 
care se reflectă în lirica lui — el 
proiectează un univers senzorial. A 
purcede spre elemente, prin mijlo
cirea simțurilor, iată ce-1 interesea
ză în fond pe acest poet. Chiar 
moartea în acel „ imens cosciug, 
relicvă plutitoare" a „corăbiei 
moarte", chiar „Duhurile ciumei" 
pe care le invocă odată, ori „flo
rile de gheață" zugrăvite în geam, 
nu reprezintă un triumf al morții, 
al unei încremeniri de gheață. Ceva 
se mișcă și învie chiar și în ceea 
ce pare condamnat : „Zdrobit, 
schilod pe jumătate. / Gata să trec 
spre alt tărîm. / Zăceam întins pe 
caldarîm / Scăldat în raze-mbelșu- 
gate... / Era atotstăpîna Moarte / Ce 
pentru-o clipă m-a ales / Să-mi 
deslușească-al vieții sens. / Plecînd 
— vremelnic — mai departe".

A trăi paroxistic prin verb, iată 
ispita mare a lui Balmont. Fasci
nat de tot ce-1 îmbie, exaltat, tră
ind o primăvară, o poezie reînnoi- 
toare — precum puțini — el înalță 
un Imn focului, „Superbă stihie / 
Purificatoare. / înfricoșată, vie, / 
Atotbiruitoare!“ Imaginația pirică 
a poetului atinge extaza. Ca într-un 
delir, rostește: „Să-mi mai amin
tesc flăcările iscate de noi înșine, 
carbonizîndu-ne între păgîni și-ntre 
orbi, / pe noi, credincioșii, / îmi 
aduc aminte cum în murmur de 
rugă și urlete extatice / cîntam osa
na de puteri dătătorului. / Odată 
cu mine aprinsu-s-a marea mea 
dragoste !"

După G. Călinescu orice mare 
inițiativă poetică ascunde o fanta- 
zare pirică. Viziunile solare ale lui 
Balmont, adeseori haotic-imagis- 
tice, uneori patetice pînă la exces, 
dar nu o dată atingînd fervoarea 
orgiastică a marilor mituri crepus
culare sau aurorale. răsună de o 
muzică incomparabilă. Traducerea 
lui Ion Covaci (de o remarcabilă și 
poetică acuratețe, ca întotdeauna) 
vădește unele din valorile acestea 
sonice greu traductibile. Ce beție 
consonantică în următoarea stro
fă : „Lăcrămioare. Semn-dulce. 
Legămînt de logodnă. / Linele le
bede Liman de lumină. / Lăstări
șuri în floare. Lunci îmbătătoare. / 
Slobodul rîu lărmuind în surdină" !

Nicolae Balotă

CRIITOR aprig controversat de 
^11 contemporanii săi, suscitînd prin 

■opera sa o critică deconcertantă, 
mergînd de la blamul total la admira
ția cea mai vie, Gustave Flaubert este 
un subiect etern al literaturii critice 
franceze. Că părintele romanului mo
dern este mereu un subiect „deschis" 
și la răscrucea problemelor literare de 
azi o dovedește și monografia lui Mau
rice Nadeau (Gustave Flaubert, scriitor. 
Editura Univers — 1975, trad, de Paul 
Dinopol).

Recentele studii beneficiază de sur
sele și informațiile inestimabile pe care 
le oferă cele treisprezece volume de 
Corespondență ale marelui romancier, 
vast și seducător material confesiv, un 
veritabil atelier de lucru în care decla
rațiile de ordin estetic și artistic, pro
fesiunile de credință, comentariul pro
priilor opere, al genezei și elaborării 
lor, reprezintă pentru critică documen
te de prim ordin. Cît privește confe
siunea biografică, Corespondența rele
vă o ființă chinuită de suferințe fizice 
și morale, singulară și bizară, trăind 
intens și cu adevărat numai prin arta 
sa. clădită pe „lava fierbinte" a vieții 
și firii sale.

Monografia lui Nadeau urmărește ra
portarea om-operă în ambele ei direcții 
posibile, într-o manieră ce creează o 
punte explicativă pe cît de verosimilă 
pe atît de atrăgătoare. Nici lucrare de 
erudiție, dar nici de felul biografiei ro
manțate, ea reușește să explice, să cla
rifice, cel puțin în unele din aspectele 
ei, contradictoria personalitate a ace
luia care singur se plîngea că nu izbu
tește să-și cunoască „identitatea". Mo
nografia reușește, totuși, așa cum și-a 
și propus, să redea o imagine veridică 
a acestui „om greu de pătruns", înte
meiată încet dar solid pe un imens ma
terial documentar, pe cunoașterea apro
fundată a operei și — lucru care o face 
vie și memorabilă — pe dragostea și

Zilele filmului senegalez
• O CIVILIZAȚIE, un 

mod profund și direct de 
a percepe, de a trăi in
tens și lucid realitatea 
contemporană se dezvă
luie spectatorului român 
prin peliculele prezentate 
în cadrul „Zilelor filmu
lui senegalez". Spirituali
tatea particulară, ansam
blul valorilor și aspirații
lor acestui popor african 
se întruchipează în ima
ginile născute din medi
tația socială sau lirică, a- 
nimînd cuvintele rostite 
sau reînnoite vital de 
creația poetică a lui Leo
pold Sedar Senghor. Căci 
fiecare din serile de pro
iecție ale săptămînii 
(21—27 aprilie) se des
chidea cu documentarul- 
portret al omului politic, 
președinte al unei țări li
bere, gînditor umanist și 
scriitor de inaltă vocație. 
Versurile și frazele inter
viului filmat generează 
metafore vizuale ori di
rijează aparatul de luat 
vederi către elocvente 

segmente ale vieții sene- 
galeze de azi, mareînd de
venirea concretă a idea
lurilor, în contrapunct cu 
aspectele trecutului.

Constituit ca un mo
ment de evocare a lumii 
și artei senegaleze, pro
gramul cinematografic, 
prezentat la „Casa Filmu
lui", cuprindea și un lung- 
metraj de ficțiune, sem
nat de scenaristul și re
gizorul Tidiane Aw. Bră
țara de bronz este o pe
liculă care închide în 
sine, prin acuta sa impli
care în actualitate, prin 
grava sa apropiere de 
problemele națiunii, ca
racteristicile esențiale ale 
tinerei cinematografii se
negaleze ; o convingătoa
re pledoarie pentru păs
trarea tezaurului de cinste 
și înțelepciune, de căl
dură și puritate morală 
a omului simplu se alcă
tuiește direct, din epi
soadele înșiruite într-o e- 
xactă progresie. Destinul 
dramatie al țăranului

admirația pentru scriitor. Acesta nu 
explică și nu reflectă deloc omul, care 
nici el nu justifică opera. Ea este Cn" 
produs artistic din care respiră forță, 
vigoare, obiectivitate, simț constructiv 
și armonie formală. Omul era departe 
de asemenea atribute.

Și totuși Nadeau este convingător 
cînd împletește viața și psihologia ro
mancierului cu opera lui, ținîndu-le în 
apropiere și în confruntare permanen
tă. Un caracter, de pildă, comun operei 
și omului și fundamental pentru înțe
legerea lor este fanatica sete de adevăr 
șî tendința de a-1 exprima chiar dacă 
e unul „oribil, crud și gol". Artist re
voluționar și spirit antiburghez, rosti n'*'  
acest adevăr ce privea mai ales epoca 
și contemporanii săi, Flaubert „sapă va
lorile burgheze", spune Nadeau, și edi
fică o operă de acerbă critică morala 
și socială. A făcut-o însă în nun|^^ 
unui ideal artistic nutrit de
că marea artă trebuie să fie Știi'4jp|»l 
adică obiectivă și impersonală, izbutifl^H 
astfel să creeze romanul cel mai epic, 
dominat totuși de o idee generală, 
„magnetizat de o idee continuă, globală 
a vieții", cum spune Albert Thibaudet. 
Pontif al realismului, el detestă totuși 
această încadrare estetică, declarînd că 
personalele sale l-au afectat întotdea
una profund, că „le-a trăit", scrupulul 
extrem al observației exacte neexclu- 
zînd visul și poezia.

Acestui gen de realism Flaubert i-a 
elaborat un stil unic în care credea ca 
în rațiunea supremă de a fi a artei. 
Pentru el „stilul e viața, e însuși sîn- 
gele gîndirii", felul unic, absolut de 
a reda o idee în modul cel mai colorat 
și mai intens.

Realismul flaubertian este — în a- 
ceastă monografie — admirabil anali
zat și protejat, ca să spunem astfel, de 
clasica lui definiție. De altfel, în pagini 
uneori pline de afecțiune și poezie,' fe-~ 
fortul este de a găsi dincolo de sem
nele „scalpelului" care după opinia a- 
tîtcr detractori ai marelui romancier 
a înlocuit cu cruzime și vulgaritate 
condeiul, pentru a practica descrierea 
„entomologistă" și un realism al „na
turii fără lumină", de a găsi, spunem,^ 
penița subtilă care a cizelat mari ar
monii descriptive, metafore și imagini 
pline de culoare.

Dar nu e vorba numai de faimosul 
stil flaubertian, ci de o poezie a viziu
nii sale romanești. Și dacă acest lucru 
i-a reușit scriitorului este pentru că, Ia 
el, „visul are densitatea realității, e 
pentru că poetul a știut să adîncească 
realul, să-i îndepărteze hotarele pină 
la a-1 face capabil să manifeste virtuali- 
tățile necunoscute de care e plin".

Studiul criticului francez se preva
lează de o combinație a istoriei litera
re. menținută mai mult în cadrele bio
grafiei spirituale a operei și a omului, 
cu critica genetică și estetic interpreta
tivă. Metoda este atractivă și studiul se 
parcurge cu interesul delectabil cu care, 
ai citi un roman. Impresia ultimă este 
că eroul acestei cărți a fost cu adevă
rat, pînă la jertfirea supremă pe care 
marea artă o presupune, un scriitor 
exemplar.

Melania Livadă

pornit în căutarea unei 
noi forme de existență 
devine element al arfw- 
mentației, consistența in- 
tîmplărilor ținînd doar de 
conturarea ilustrativă a 
traiectoriei ce coboară de 
la năzuință la degradarea 
ei, din dragoste către 
moarte. Peisajul social, 
surprins1 pe ecran cu o 
percutantă obiectivitate, 
modelează evoluția perso
najului în ambianța cita
dină modernă ; concis. în 
detalii grăitoare (ritmata 
succesiune a gărilor ce 
marchează drumul din 
îndepărtatul ținut natal 
către orașul „tuturor pr 
misiunilor" ori succinta 
panoramare asupra mize
relor periferii urbane) și 
în replici lansate direct 
către public, cineastul e- 
nunță întrebările eroului 
său, comunică și partici
pă astfel la viața coti
diană a poporului sene
galez.

I. C.



POEME DE ARAGON--------

«Aragon este unul din
tre cei doi sau trei mari 
scriitori francezi ai timpu
lui nostru...
t Se știe că, în tine
rețea sa, și-a făcut uceni
cia în mișcarea Dada și 
gruparea suprarealistă. Ea 
l-a învățat să se revolte
împotriva ordinii, ordine a 
ideilor, ca și cea a cuvin
telor și să folosească o 
„simbolică a imaginilor 
modernă în care, în mod 
deliberat, sînt sfărîmate 
toate legăturile". Din a- 
ceastă revoltă elementară
va trece, în jurul anilor 
1927. la treapta revoltei 
sociale, . politice și se va 
înscrie în Partidul Comu
nist și va păstra, din 
zestrea suprarealismului. o 
libertate a compoziției care 
va constitui una dintre
arme, precum și farmecul 
său principal... Legat de 
un partid, de o iubire, de 
o țară, el va deveni un 
mare scriitor tradițional, 
dar care își va păstra la
tura barocă a primelor 
sale drumuri. Dar atenție ! 
Realismul lui Aragon nu 
este niciodată naturalism. 
Realismul lui Aragon va fi 
întotdeauna un realism po
etic care recrează realul...
Poeme ? Eseuri ? Romane ? 
Scrisori de dragoste ? Ce 
importanță au toate acestea 
din moment ce totul este 
atît de frumos...»

Astfel scria, în volumul 
său de studii intitulat 
D’Aragon ă Montherlant, 
Ed. Academiques Perrin, 
1967, un alt mare clasic al 
literaturii moderne france
ze, Andre Maurois. Este 
o recunoaștere de ansamblu 
a locului, într-adevăr de 
excepție, pe care l-a ocupat 
Aragon în viața literară a 
Franței contemporane. Pre
zența acestui poet în lite
rele franceze este, acum, in
disolubil legată de activita
tea sa politică și de opiniile 
sale progresiste, de munca 
pe care a depus-o în frun
tea unei reviste literare de 
prestigiu ; în sfîrșit Ara
gon înseamnă iubire „pen
tru frumoasa, atîta de fru
moasa și mereu tînără 
Elsa". Acestei iubiri, ajun
să, pentru locuitorii Pari
sului, unul dintre acele 
frumoase mituri contem
porane (căci*'cine  va putea 
uita acea imagine fotogra
fică de antologie care pre
zenta pe Aragon, un bătrîn 
vulnerabil, așteptînd, în 
ploaie, lîngă un pod de pe 
Sena, venirea Elsei), aces
tei iubiri, deci, îi este în
chinat și acest fragment 
din recentul volum apărut 
la sfirșitul anului trecut în 
colecția „P.S.“ a editurii 
Seghers. Alături de el, ofe
rim cititorilor „României 
literare**  un fragment din- 
tr-un lung poem închinat 
operei lui Chagall.

Sînt, amîndouă, expresia 
unei sensibilități poetice 
care, cu mijloace diferite, 
au contribuit la mai exacta 
definire contemporană a 
ideii de artist, ilustrînd 
două vieți exemplare în 
universul artelor secolului 
nostru.

Chagall la Operă
Sint două teme în pinzele lui Chagall care revin 
Adesea ca ți cum nimic, nimic n-ar putea fi ințeles fără ele 
In primul rind, undeva, intr-un colț, sint indrăgostiții 
Ea in rochie de nuntă sau goală ți trebuie ca el să o țină 
Oriunde in cer o barcă sau strada oh, numai să o țină 
Să o țină căci altfel, fără de asta, cine ar mai putea ințelege 

un vas cu flori 
Sau ceva din ceea ce-l mulțumește, in viața lui de fiece zi, pe artist 
Iar a doua temă este aceea a timpului pe care nu vezi
Cum ai putea să-l închipui dacă nu printr-o pendulă bătind ora 
Iar orologiul este întotdeauna acelați la Vitebsk la Vence la Paris 
Vreau să spun că la fel cum o lampă pe fereastră
Nu-i decit un obiect dacă in golul de umbră nu sint cuibărite 

două ființe 
Pentru a explica lumea ți, la nevoie,
Te poți lipsi de Isus dar nu ți de cei doi culcați pe norul lor 
Și tot ața trebuie să existe pendula cu coloane in tablou 
Pentru a măsura timpul ce trece Sau ar fi intr-adevăr păcat 
Dar aceasta n-ar mai fi pictură, de-abia o imagine 
a lui Epinal fiindcă timpul nu s-ar mai scurge ca apa

Marc Chagall vede deodată indrăgostiții ți restul lucrurilor 
Pentru că in timp ce sint culcați împreună, sau mai degrabă 

cuibăriți 
împreună sau cocoțați împreună sau, pentru a spune mai bine, 

inrămuriți impreună 
Citeodată in cutia pendule! unde se așează reflexul lor
Odată cu tic-tacul a ceea ce se petrece însingurați intre brațele lor 
Ei sint acolo primprejur
Sînt asemeni unei insule in mare unde vin să moară valurile 
Frumos primprejurul mării ți cu peștii ei in loc de așternuturi 
Dar ascultați cum bate timpul Spre deosebire de Opera 
Dafnis ți Chloe pe acești amanți timpul îi ține in inelul său

Intre naștere și moarte totul are mișcarea unei pendule 
In cutia sa cu geam totul oscilează in sine 
Viața are anotimpuri cum ochii au bătăi de pleoapă 
Acest pictor pune-n imagini timpul care bate in pendula amanților 
Este singurul pentru care timpul s-a făcut obiect de pictură 
Căci nu văd altul ca el, chiar nici in Academie 
Este trebuie să fim de acord o aventură neobișnuită 
Ca și cum ai fi in același timp roata și vizitiul caieștii 
Totodată să fii supus timpului ți să-l pictezi prieteni 
Și apoi timpul indura multe Explică oare cum acest om 
Cu bastonul pe acoperișuri va merge să se plimbe
Sau că, fără ca asta să vă uimească, capul să vă zboare de pe umeri 
Că ai două chipuri se vede fără să fiți in spectacol la Barnum 
Desigur toate acestea nu se petrec fără a-i tulbura pe oamenii 
Mai mult sau mai puțin obișnuiți ca obiectele unul cite unul

să-și ocupe locul 
Mărul pe compotieră cu picioarele pe pămint și să ai grijă să arăți 
Prin perspectivă dacă sint aproape sau sint departe 
Ca dintotdeauna, nu-i așa, le vedem in oglinzi 
Și atunci cind nunta in stradă merge cu o vioară 
Și cind sacagiul nu-și mai echilibrează sacaua 
Cine și-ar putea inchipui zăpada altfel decit albă 
Și atunci nisipul ar fi oare nisip dacă n-ar fi galben 
Poate așa stau lucrurile dar spuneți-mi timpul ce trece 
Este galben sau verde sau neapărat ține o coasă in mină 
Căci acest pictor care pictează timpul trebuie in acelați timp

să ne arate ți spațiul 
Un tablou este o memorie ți ce vreți să facem
In fiecare zi se dărimă totul pentru a face loc zilei de miine 
S-a văzut bine la Luvru că acolo-i prea strimt pentru a-l adăposti

pe Chagall 
Aici tavanele nu sint făcute decit pentru coroana Regilor 
Or acest bărbat e o pădure Toate palatele-i sint strimte 
Cum trebuie să-i fie dureros de strimtă timpului cutia pendulei 
Cum in inima lui cu durere-ți poartă țara 
Cu acele de neuitat detalii uitate care vă rănesc 
Și deodată simțiți in voi ceva care nu mai ascultă 
Este oare sufletul Ajunge un parfum pentru ca el să fie fermecat 
Ajunge o mică clădire albastră ți joasă, o slăbiciune

Ce neorinduială in tot ce se vede
Cresc pe cimpuri flori ce n-au ce căuta acolo
Iar Chagall spune pe toate tonurile că nu este nu deloc
Deloc realist și tărâ îndoială
Poți ușor să fii de acord cu el
Și totuși Marc, dacă-mi permiți această familiaritate poetică 
Lasă-mă să-ți spun că la tine tocmai realitatea o găsesc admirabilă 
Brueghel al secolului XX
Și nu din intimplare Ambroise Vollard care era
Un om ciudat și subtil ți-a cerut
Să ilustrezi Fabulele lui La Fontaine
Opera ta este o mare fabulă și se știe bine
Căci fără realitate niciodată vulpile
N-ar vorbi cu corpii așezați in copaci

Ce neorinduială in tot ceea ce vedem
Mâsoară-te dacă poți cu această neorinduială a lucrurilor 
Cu bucățile taie ae sticlă strălucind in cutia de gunoi univers 
Paiul din părui celui care a dormit lingă o căpiță 
Omul știe deja să imite stelele căzătoare 
Dar cea mai grea este o poveste obișnuită
Ca acest peisaj pe fereastră sau acest mare buchet de lăcrămioare 
Povestești intotdeauna fabula despre tine insuți
Poți foarte bine să-ți pui un cap de cal sau de bou 
Vei fi intotdeauna o fabulă asupra persoanei tale o I 
Cită neorinduială in tot ce se vede

Nu știu alt Paris decit
cel impreună cu Elsa
Locuim pe un lung vas nemișcat intr-un bazin in plin Paris 
Un vas lung traversat de un culoar
Pe care nu l-au părăsit nici mirosurile nici pirații 
Deasupra noastră vîntul ploaia ți soarele se plimbă pe punte 
Cu brațele tatuate de amintirile opririlor în porturi 
Hublourile de la babord au vedere spre o curte făcută pentru 

redingote cu gulere multe și biciul lung al trăsurilor 
Acolo unde detronatul lacob al ll-lea vine călare Ia

Saint-Germain-en-Laye 
Cei de la tribord visează la grădini pline cu pietre sau la copii 

care nu vor să adoarmă 
Așteptind primăvăratica ivire din fundul apelor a lalelelor 
La toamna ce ia inalta arborescență a algelor roșcate 
Ocrotite, din știute seculare pricini de constructori 
Sau dacă urci in turela căpitanului nu vor fi 
Pe sub viziera miinii tale valurile acelea pe care le vei vedea 
Dincolo de vasele cu pinze eșuate asemeni unor case de mahala 
Ci cimpurile de altădată unde a luat foc griul de la Bicetre 

ți Vaugirard 
Luminind mănăstirile de primprejur și vinătorile cu zgomotul lor 

de ciini și puști

Locuim pe un vas lung și, după exemplul lui Noe, 
Ne-am așezat gindurile pe perechi 
Toată fauna sufletului la adăpost pentru a popula cu ea viitorul 
Și toate săruturile pe care, pentru totdeauna, le-ar fi șters Potopul 
Cuvinte-bărbat cuvinte-femeie clasate pe un raft al camerei 
In chipul unei guri îndrăgostite de o alta și rostind cuvintele 

silabisindu-le 
Noaptea coboară peste noi de parcă am fi 
Emigranți innoptind pe bagajele lor

Locuim pe un vas cu un strigăt de ceață în străfundul secolelor 
Iar marea în fiece clipă amenință să ne invadeze mansardele 
O mare care nu e nicăieri in atlase
Este numită Memorie și este eufemism poate 
O regină îmbrăcată totodată cu cintece ți lacrimi 
Treceți dintr-o cameră intr-alta cuprinsă de fior Doamnă 
Pretextul invocat pentru venirea Voastră e o minciună de 

adormit copiii 
Deodată ce Vă tulbură lâsind
Mănușile dumneavoastră negre pe speteaza unui fotoliu 
Și iată-Vă ofilită ca un buchet de violete 
Ați uitat poate, din intimplare, că erați Marea 
Locuim pe un lung vas ales pentru a dormi 
Și puțin cite puțin briza se stinge, devine cenușă ți totul 

se liniștește 
Trebuie acestei vieți in sfirșit oprirea pentru a alege 
Locul acestei opriri acceptate
Aici să te așezi ți acolo să-ți sprijini fruntea de întunericul geamului 

cu a ei prospețime dincolo de geam 
Este o casă in care să te obișnuiești cu ceea ce vine ți pindețte 
Și am pregătit in linițte acest pat moale aceste lumini ce nu vor răni

Te-am privit dormind un sfert de secol in cartierul Vendome 
La etajul al doilea al unei case cu un magazin de dopuri 
Un sfert de secol ascultind, in mine, bătaia dragostei asemeni 

unui metronom 
Un sfert de secol țtiind că e ziuă după ginguritul porumbeilor 
Simbolul ulmului prizonier pinâ la briu in piatră cu o rădăcină 
Și pe care, din timp in timp cu brațele tăiate așezat chiar 
In fața ferestrei intre Saint-Just ți Robespierre...
O locuință... de unde parcă în fiecare seară deodată viața ți 

lumea par să plece 
Și acest secol de pătlăgea pe care odată inchis șantierul 
Un sfert de secol asemeni literei furate in mijlocul orașului 
Aceasta a inceput exact in zilele războiului din Etiopia
Și tot ceea ce a fost după aceea și amenințarea ți timpurile grele 
Și visurile in ciuda a tot ce aveai in tine entuziasmul utopia 
Un intreg sfert de secol care cade pe voi ca ploaie ți praf 
De-abia au avut timpul să se iubească indrăgostiții ce au acum 

păr argintat 
Găsiți găsiți pe planul Parisului strada Belle-Epiciere 
Acolo unde scurta și lunga poveste a noastră este aceea a 

multor oameni...

Prezentare și traducere de

Cristian Unteanu

Cită neorinduială in tot ce se spune
Și totuși asta nu ne oprește să imaginăm intotdeauna pe fund 

cepele de aur
Și acoperișurile verzi de la Vitebsk
Chiar ți atunci cind tabloul reprezintă Parisul
O ! fabulă o ! uriașă femeie deasupra orașului 
încearcă să te masori dacă poți cu natura ți cu tine insuți 
Și chiar calul sau boul iți seamănă căci in definitiv 
Sint niște portrete pe care le pictezi 
Niște portrete care seamănă cu tine.» MARC CHAGALL : Artistul cu paletă și model______ _ ______ 7



• întocmai ca într-un 
roman de factură polițistă 
cu elemente de anticipație 
științifică : un edificiu i- 
mens, de formă circulară 
(cu o cupolă care cîntă- 
rește 600 de tone), com
plet ascuns privirilor și 
interzis vizitatorilor ; in
trările se deschid și se în
chid sub acțiunea combi
nată a unor comenzi mul
tiple, controlate la diverse 
nivele ; sistemul de alar
mă, special imaginat de 
ingineri electroniști, foști 
ofițeri ai serviciilor de 
securitate națională și ex- 
perți ai casei, este conec
tat, pentru mai multă si
guranță, și cu stația de 
poliție cea mai apropiată ; 
orice mișcare, orice depla
sare în spațiu care nu e 
prevăzută în programul 
stabilimentului declanșea
ză alarma ; fiecare func
ționar. inclusiv directorul, 
este supravegheat de un 
altul ; seara, toate ușile 
se încuie definitiv pe 
dinăuntru și ultimii paz
nici ies printr-un tunel 
care apoi se umple auto
mat cu apă; și dacă to
tuși cineva, cumva, a reu
șit să se strecoare înăun
tru, n-are scăpare, deoa
rece gaze otrăvitoare îl 
vor scoate curînd din rân
dul celor vii, fără a dăuna 
însă cu nimic vreunui o- 
biect, oricît de gingaș, 
din acest castel al miste
relor atît de strașnic pă
zite.

Totul este adevărul ade
vărat : turnul există, în
conjurat de o clădire în 
formă de triunghi, situată 
în Place de Trocadero, la 

capătul bulevardului Ray
mond Poincare, în plin 
Paris al zilelor noastre, și 
adăpostește unul din eele 
mai prețioase depozite ar
tistice. Este sediul unei 
întreprinderi rentabile și 
socialmente utile, se spu
ne, dat fiind că ridică o 
stavilă în calea furturilor 
de artă. Numele ei este 
„Sogegarde". A fost în
ființată de Societe Gene
rale, una din cele trei 
mari bănci naționalizate 
de Franța. Nimeni nu 
poate pătrunde neautori
zat și fără a fi răzverifi- 
cat în această fortăreață, 
„la fel de sigură ca și 
Fort Knox", dar oricine 
deține o pictură, o sculp
tură sau un alt obiect 
destul de prețios pentru a 
merita taxa impusă, poate 
cere, chiar și prin telefon, 
ca acesta să-i fie luat in 
păstrare, temporar sau 
fără termen. Tehnicieni 
și experți de la „Soge
garde" vor sosi neîntîrziat 
pentru a lua în primire și 
a transporta Rem- 
brandt-ul, sau Fragonard- 
ul, sau casete cu biju
terii, într-un convoi dis
cret de mașini blindate, 
pină la turnul inexpug
nabil.

Va apărea oare scriito
rul care să imagineze o 
încercare de străpungere 
și... restul ? Păcat că A- 
gatha Christie nu mai e : 
poate că subtilul ei Her
cule Poirot ar fi reușit, 
din deducție în deducție, 
să afle slăbiciunile siste
mului și să-i demaște pe 
ingenioșii infractori. Dar 
poate că altcineva...

Festival mondial 
al Islamului

• La „Queen Elisabeth 
Hall“ din Londra a fost 
inaugurată prima expoziție 
mondială a Islamului. Te
zaure provenind din 30 de 
țări arabe vor fi expuse 
timp de trei luni în mai 
multe muzee din Londra 
și din alte orașe, ea Man
chester, Oxford, Cambrid
ge, Exeter, Edinburgh.

După cum relatează zia
rul „Times", au fost ne
cesari trei ani de colabo
rare între Marea Britanie 
și lumea islamică pentru 
a reuni mai mult de 600 
de obiecte, dintre care u- 
nele ies pentru prima 
dată din țara de obîrșie. 
Paralel cu expoziția, vor 
avea loc numeroase con
ferințe despre arta și cul
tura Islamului, cît și O 
serie de emisiuni radiofo
nice. în cadrul acestui 
festival, galeria Heyward 
prezintă o serie de tapi
serii din Orient provenind 
din diverse colecții euro
pene.

Vîrsta de aur
• „Vîrsta de aur a pic

turii spaniole de la El 
Greco pină la Velasquez" 
se intitulează expoziția 
deschisă la 10 aprilie la 
Petit Palais din Paris și 
care va dura pină la 14 
iunie a c. Ea însumează 
100 de tablouri, opere ale 
pictorilor celebri din școa
la spaniolă a secolelor 
XVI—XVII. Portrete de 
Velasquez, pînze de Mu
rillo, Zurbaran, Ribera 
constituie un ansamblu ce 
va permite publicului 
francez să aprecieze măr
turiile unei mari epoci ar
tistice.

Bicentenar teatral
• Se împlinesc două 

sute de ani de cînd tea
trul de pe lingă curtea 
imperială a lui. Iosef al 
II-lea a devenit, prin de
cret, „Teatrul Național 
German", mai tîrziu 
Burgtheater din Viena. 
Expoziția fotografică des
chisă cu acest prilej în 
holul Teatrului Național 
din București este un in
teresant document asupra 
evoluției acestui teatru.

Clișeele reprezentînd a- 
fișele premierelor absolute 
ale operelor lui Mozart, în 
deceniul 9 al sec. 18, fi
guri de mari animatori ai 
artei dramatice, actori, re
gizori, scriitori, directori, 
scenografi au o calitate 
remarcabilă : de a sugera, 
în cuprinsul cîtorva ima
gini, viața fierbinte, a- 
proape patetică, a unui 
teatru, măririle și decă
derile sale, incendiile ce-1 
distrug și vitalitatea 
extraordinară a artei ce-1 
înalță.

Scrierile Iui Nono

• Compozitorul italian 
Luigi Nono a stîrnit vîlvă 
în ultimul an prin montă
rile sale inovatoare, în 
care texte de Brecht, Che 
Guevara sau Rimbaud, 
constituie un suport pen
tru îndrăznețe colaje mu
zicale. Considerat de cri
tica de specialitate ca u- 
nul dintre străluciții con
tinuatori ai lui Schonberg 
sau Alban Berg, Nono 
mărturisește deschis, în 
problema perspectivei 
conflictelor sociale și a 
rolului artei, adeziunea sa 
la o politică militantă^ de 
stingă. De curînd a apărut 
la Ziirich, în Editura At- 
tlantis, un volum de 
Texte, semnate de com
pozitorul italian, eseuri a- 
supra muzicii contempo
rane. Cartea cuprinde și 
analize ale altora referi
toare la „musica nova" a 
lui Nono, la substanța mo
dernității sale. în ima
gine : Luigi Nono.

Congresul 
călătorilor

• într-un mic sat din 
regiunea franceză Peri
gord a avut loc între 17 și 
19 aprilie un original fes
tival al călătorilor. în a- 
fara schimbului de expe
riență propriu-zis, în ca
drul căruia participanții 
și-au descris metodele de 
a străbate lumea și de a 
o observa, au avut loc 
prelegeri de tehnică cine
matografică. de paleonto
logie, arheologie, etnolo
gie, de reparare a vehicu
lelor și de navigație, de

• cartografie, climatologie, 
igienă și sănătate.

Omagiu lui Pablo 
Casals

• Anul acesta în cadrul 
Festivalului de la Prades 
va fi sărbătorit cen
tenarul nașterii lui Pablo 
Casals, decedat în urmă 
cu trei ani. La festival, 
care va avea loc între 22 
iulie și 14 august, vor par
ticipa, pentru a-1 omagia 
pe celebrul catalan, Paul 
Tortelier, H. Szering, A. 
Grumiaux, Eugen Istomlr, 
Vlado Perlemunter, Victo
ria de Los Angeles, Al. 
Schneider ș.a.

T.E. Lawrence între 
legendă și adevăr
• Cartea biografică a 

lui John E. Mack — Un 
prinț al dezordinii noas
tre : viața lui T.E. La
wrence (Ed. Little, Brown, 
New York) este conside
rată de critică drept „por
tretul unui erou", restabi
lind o serie de adevăruri 
pe care legenda țesută în 
jurul autorului Celor 
șapte stîlpî ai înțelepciu
nii l-a învăluit adesea 
pînă la negare, nu fără 
contribuția scriitorului în
suși. Noul biograf este 
profesor de psihiatrie la 
Harvard Medical School. 
Dar interesul lui E. Mack 
față de T.E. Lawrence nu 
este niciodată iconoclas
tic, nici clinic. „Nu pre
tind a fi neutru față de 
subiectul meu" — scrie 
Mack. „îl privesc ca pe 
un mare om și o impor
tantă figură istorică". în 
loc să-l reducă pe 'La
wrence la un „caz" pato
logic, el îl relevă ca pe un 
om de o sensibilitate neo
bișnuită, „avînd nevoie de 
o arenă de mari eveni
mente pentru aplicarea 
maximă a însușirilor 
sale". întocmai ca și Ir
ving Howe, Mack îl con
sideră pe Lawrence drept 
una din figurile repre
zentative ale timpului, 
datorită îmbinării de cu
raj și vulnerabilitate ca
racteristică personalității 
sale.

Liv Ulmann : 
memorii

• Actrița norvegiană 
Liv Ulmann, laureată a 
premiului Oscar, remarca
tă, mai ales, pentru fil
mele în care a jucat în 
regia lui Ingmar Bergman, 
s-a hotărît să-și scrie me
moriile. Ea le-a oferit E- 
diturii Forum din Stoc
kholm. în imagine : Liv 
Ulmann.

Statuia lui Chaplîn
• în fața celui mai 

mare cinematograf din 
Oslo a fost dezvelită o 
statuie a lui Charles Cha
plin. Ea îl înfățișează pe 
artist cu mimica, costu
mul și bastonul din epoca 
filmelor sale mute.

Biografie
• Sub acest desen de 

Steinberg (în imagine), 
ziarul vienez „Die Presse" 
publică următorul text l 
«Cine știe că marele ca
ricaturist american, în 
vîrstă de 62 de ani, este, 
de fapt, originar din Ro
mânia ? Că și-a luat li
cența la Milano, și anume 
ca arhitect ? Că a avut 
primele succese tot acolo, 
în Italia ? Că, după sosi
rea sa în Statele Unite, 
servit multi ani în cad. 
le marinei ? Astăzi, dc^^B 
nele sale împodobesc pe- ' 
reții unor renumite mu
zee ale lumii. America îl 
iubește, nu există revistă 
care să nu se simtă ono
rată dacă primește o lu
crare a sa pentru publi
care. în Editura Rowohlt 
a apărut recent un nou 
volum de desene ale ce
lebrului grafician Saul 
Steinberg ; cele mai multe 
dintre ele au fost publi
cate 
ker“, „Harper's 
ne", „Vogue", 
„Art News"».

întii în „New Yor-
Magazi- 

„Life" și

Poezie și pictura
• Fundația franceza

Maeght dedică expoziții 
marilor artiști plastici mo
derni. Dar iată printre a- 
ceștia invitați și un poet î , ,
Henri Michaux, ale cărui 
preocupări pentru pictură 
erau prea puțin cunoscute 
pînă azi. Expoziția de 
pictură a lui Henri Mic
haux este considerată de 
presă ca un moment de a- 
naliză propice a raportu
rilor dintre cele două arte.

Problemele stângii 
latine

• Luptele muncitorești 
din Italia intre 1960 și 
1976 este titlul unei cărți 
de aprofundată analiză 
politică. Autorii, G. Gris- 
soni și H. Portelli, schi
țează un tablou larg al I- 
taliei contemporane, în 
cadrul căruia mișcarea 
muncitorească este văzută 
ca un factor de rezolvare, 
a multiplelor crize pe
ninsulare. O carte pe care 
presa o prezintă ca indis
pensabilă celor ce vor să 
înțeleagă problemele stîn- 
gii.

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

AM CITIT DESPRE..'.

Vîrsta critică a
U N SCRIITOR în vîrstă de peste 40, poate 50 sau, 

în cazul de față, aproape 60 de ani, se întreabă 
dacă opera îi justifică viața, dorește să aibă 
parte de o iubire (ultima ?) fără compromisuri, caută 

calea rațională spre un liman nebîntuit de spaima 
morții... Tema a devenit atît de curentă în literatura 
ultimilor ani, încît criticii au ajuns să creadă că este 
un obol obligatoriu pentru romancierul care trece pra
gul dintre maturitate și bătrînețe. Cărțile acestui'mo
ment de criză se deosebesc între ele prin experiența 
socială pe care se întemeiază și, firește, prin structura 
personalității creatorului, altfel spus, prin ceea ce este 
specific demersului lui artistic. Dacă te interesează un 
anumit scriitor, confesiunea care luminează din un
ghiul obsesiilor lui actuale întreaga sa operă anteri
oară nu te va lăsa indiferent.

Cînd am început să citesc Darul lui Humboldt, cunoș
team (din recenzii citate, îndată după apariția lor, la 
rubrica de față), și subiectul și ideile de bază ale căr
ții. Nu mi-o închipuiam însă chiar atît de densă, de 
expresivă. Saul Bellow a ajuns într-o etapă în care 
imensa lui capacitate de invenție (vădită în zăpăci- 
toarea succesiune de situații și întîmplări din romanul 
de tip picaresc Aventurile Iui Augie March și din năz
drăvana istorie a lui Henderson, regele ploii), aplecarea 
lui introspectivă și analitică (Herzog, Planeta domnului 
Satnmler) slujesc desăvîrșit cuvîntul și sînt desăvîrșit 
slujite de el. Am citit Darul lui Humboldt seară de

K______ ._________________

scriitorului
seară, vreme de cîteva săptămîni, pentru a relua me
reu paginile parcurse în ajun și a savura toate întor
săturile de frază, înțelesurile, aluziile și accentele.

Există făcători de fraze sonore, generoase surse de 
metafore revărsate în alte metafore, de dragul vorbelor 
frumoase, există, la polul opus, naratori convinși de 
importanța propriilor lor idei pe. care le înșiră, însă, 
neglijent, aplatizîndu-le prin inexpresivitate. Bellow 
nu are nimic comun cu vreuna din aceste categorii. 
Este un prozator care a realizat maxima adecvare în
tre gînd și formularea lui. Unele dintre punctele lui 
de vedere pot părea inacceptabile. Ca să dau un singur 
exemplu, raportată la calibrul intelectului lui, cochetă
ria cu teosofia steineriană e o soluție prea facilă 
pentru problema fără de răspuns. Indiferent, însă, de 
adeziunea sau neadeziunea unui cititor sau a altuia la 
opiniile emise, ele îl reprezintă total, perfect, pe autor. 
Personajele, situațiile, dialogurile sînt mînuite fără 
cusur, nici o frază nu ar putea să fie scurtată, lungită 
sau modificată fără a altera sensul exact al comunică
rii. Am încercat să aleg cîteva citate edificatoare, dar 
toate paragrafele sînt deopotrivă de concludente și, pe 
de altă parte, înțelesul oricăruia dintre ele este diminuat 
prin scoaterea din context. La întîmplare, deci 5

„Ca director al unei reviste importante, «Arca» — nu 
va apărea, probabil, niciodată, — mă gîndeam mereu la 
ceea ce este necesar să fie enunțat și la adevărurile 
care trebuie amintite omenirii. Lumea, identificată prin-

\ 
tr-o serie de date (1789, 1914, 1917. 1939) și prin cuvinte 
cheie (Revoluție, Tehnologie, Știință și așa mai departe) 
era alt motiv de preocupare. Te simți dator față de 
aceste date și aceste cuvinte. [...] Privesc instantanee 
luate în cîteva dintre cele mai rele ceasuri din viața 
omenirii și văd că aveam o grămadă de păr în cap și o 
tinerețe îmbietoare. Purtam un costum prost croit după 
moda anilor ’30 sau ’40, fumam pipă și stăteam sub un 
copac ținînd de mînă o nulitate dulce și nostimă și 
dormeam pe mine, în nesimțire. Am picotit astfel de-a 
lungul multor crize (în timp ce milioane de oameni 
mureau)".

Sau : „El îmi vorbea, iar eu mă gîndeam la soarta luî. 
Soarta lui ! Și nu puteam să-i spun gîndurile mele. Nu 
erau transmisibile. Atunci la ce foloseau ? Bizareria și 
idiosincrasia lor erau o trădare. Gîndurile trebuie să 
fie reale. Vorbele trebuie să aibă un înțeles precis și 
omul trebuie să creadă în ce spune. Cind îi spunea 
lui Polonius «Vorbe, vorbe, vorbe», Hamlet se plîngea 
exact de acest lucru. Vorbele nu sînt vorbele mele, 
gîndurile nu sînt gîndurile mele. E minunat să ai gîn- 
duri. Ele pot fi despre cerul înstelat, despre legea mo
rală, despre majestatea primului, despre măreția celei 
de-a doua... Pe vremuri, gîndurile erau prea reale 
pentru a fi ținute ca un portofoliu de acțiuni și titluri 
de rentă culturale. Acum, însă, avem un activ min
tal [...].

Nu eram în măsură să-i spun lui Ullick nici un lucru 
de interes veritabil. Nu aveam nimic de oferit fratelui 
meu care se pregătea să facă față morții".

Aceste reflecții nu dau însă nici pe departe măsura 
narațiunii suculente, plină de imprevizibil, de sarcasm, 
de tandrețe și de dezamăgită încredere în semeni care 
este Darul lui Humboldt.

Felicia Antip
■ y



Dostoievski 
in viziunea lui...
• Cu ocazia împlinirii a 

150 de ani de la nașterea
Dostoievski, publicis

tul vest-german Manes 
Sperber a inițiat o dezba
tere cu patru dintre cei 
mai importanți scriitori 
■contemporani : Heinricb 
Boll, Siegfried Lenz, An- 

Malraux și Hans E- 
rich Nosack. Opiniile și 
confesiunile acestora des
pre creația Iui Dostoievski, 
au fost adunate în volu
mul Wir und Dostojewsky, 
apărut la Hamburg, și in 
care se evidențiază preg
nant universalitatea și ac
tualitatea creației lui Dos
toievski.

„Patru, la miezul 
nopții"

-•ț
• Printre lucrările dra

matice disputate și apre
ciate in stagiunea acestui 
an in R.P. Ungară, se nu
mără‘și piesa dramatur-

^uluj^șudapestan Floian
■^Patru, la miezul

: ’ SCă iU -Ai-l 1
care „lumea-i un 

pBnru mare, fiecare băr
bat și femeie sînt actori 
in ea“, cum remarca un 
critic teatral maghiar, pusă 
în scenă de regizorul Ti
bor Orban, piesa lui Flo
ian Kalo se bucură de un 
real succes de public.

Costumele starurilor
• La centrul cultural 

din Marais, publicul pari
zian este martorul unei 
expoziții mai puțin obiș
nuite. Pornindu-se de la 
o idee pusă mai demult 
în practică de Metropoli
tan Museum din New 
York, sînt prezentate cos
tumele originale purtate 
de stelele Hollywoodului 
în epoca sa de aur. Prin
tre foștii purtători ai ac
tualelor exponate se nu
mără Vivien Leigh, Greta 
Garbo, Marlene Dietrich, 
Marilyn Monroe, Ginger 
Rogers, Judy Garland, 
Grace Kelly, Fred Astaire, 
Gene -Kelly, Clark Gable, 
James Dean...

Ernst Bloch, între 
utopie și speranțâ
• Studiul lui Laennec 

Hurbon, apărut în colecția 
„Horizon Philosophique" 
a Editurii du Cerf, 
are ca obiect utopia, con
siderată drept concept 
fundamental la filosoful 
german Ernst Bloch. Au
torul arată că Bloch, gîn- 
ditor al utopiei, este, în 
mod necesar, un ginditor 
al încrederii într-o lume 
mai bună, în progresul 
umanității, pornind de la 
o critică a culturii . occi
dentale Autorul consideră 

’Să Ernst Bloch pune pro
blema raportului dintre 
utopie și ideologie. Lu
crarea are și meritul de a 
fi‘prima introducere fran
ceză în lectura textelor 
fundamentale ale lui
Bloch.

După exil
■ • Melina Mercouri re
petă acum Medeea, în re
gia lui Minos Volanakis ; 
premiera va avea loc in 
august, la Epidaurus, fai
mosul teatru grec. Din 
nou acasă, în Grecia, după 
anii de peregrinări din 
timpul dictaturii militare, 
marea actriță evocă „teri
bilii ani ai exilului". „Nu 
spun că mi-ar displace 
cariera internațională — 
precizează Melina Mer
couri — dar sînt atît de 
multe de făcut în Grecia ; 
țara noastră revine acum 
din nou la viață. Există o 
adevărată foame de a lu
cra și în teatru. Este mi
nunat să te poți exprima 
în propria ta limbă. In 
acei ani murdari ai dic
taturii am uitat ce în
seamnă a fi o actriță. Am 
făcut multe filme în a- 
fara Greciei, dar în felul 
acesta îți pierzi rădăci
nile, limba, obiceiurile. 
Acum simt că revin din 
nou la viață, după ce mu
risem parcă... Vrem să 
trăim într-o democrație, 
vrem să făurim o Grecie 
nouă".

Impasibilele 
interviuri

• Sub acest titlu, Editu
ra Bompiani din Milano a 
publicat o culegere de in
terviuri imaginare cu di
ferite personalități ale u- 
nui trecut mai apropiat 
sau mai îndepărtat. Cat- 
tea reia, de fapt, o serie 
de emisiuni radiofonice de 
succes, datorate mai mul
tor autori. Cititorului i se 
propune, de pildă, o dis
cuție între Italo Calvino 
și Montezuma sau între 
Umberto Eco și Pitagora ; 
apoi un schimb de păreri 
cu Ludovic al II-lea des
pre... Visconti și Wagner 
sau o călătorie cu trenul 
în compania lui George 
Stephenson, inventatorul 
locomotivei etc. O lectură 
— se pare — cu virtuți de 
divertisment și nu lipsită 
de o încărcătură informa
tivă, cu anumite intenții 
satirice servite și de ana
cronismele la care recurg 
autorii.

„Conversații cu 
J. E. Kennedy"

• ...se intitulează car
tea lui C. Benjamin Brad- 
lee, fost corespondent al 
revistei „Newsweek" în 
Europa, apoi, în timpul 
președinției lui John Ken
nedy, director al acestei 
publicații (azi, e director 
la „Washington Post", care 
a jucat un rol important 
în dezvăluirea afacerii 
Watergate). Prieten intim 
al lui Kennedy, C.B. Brad- 
lee a avut puterea de a 
aștepta 12 ani pentru a-și 
publica amintirile prin 
care trasează un portret 
al vieții cotidiene a de
functului președinte. Se 
consideră că această lu
crare aduce un aer proas
păt în imensa și spectacu
loasa producție literară și 
istorică pe care a susci
tat-o familia Kennedy.

de ani
propie de instrument. 
Fiindcă s-a abătut de la 
acest jurămînt de tine
rețe, succesul său este 1- 
mens. La Carnegie Hall 
s-a dezvelit în mod festiv 
și un bust al pianistului, 
creat de un sculptor ame
rican. Aproape total orb, 
Rubinstein nu se gîndește 
la retragere, ci la viitoa
rele concerte. Nu va mai 
vedea clapele instrumen
tului, dar asta nu-1 va îm
piedica să nimerească nota 
potrivită. Soția și fiica îi 
vor citi în prealabil par
titura și, oricum, el și-a 
dorit de mult să dea un 
recital de o seară fără să 
vadă, în fond, pianul. Ar
thur Rubinstein declară 
că el este un om fericit și 
nenumărații iubitori ai 
muzicii admiră nu numai 
geniul său muzical, dar și 
fantastica voință de a nu 
se despărți de public. 
Chiar în acest an e a- 
nunțată participarea lui 
Rubinstein la o întîlnire 
a marilor maeștri ai pia
nului în Franța.

Imaginați-vă...

Omagiu 
lui Eisenstein

• La 29 aprilie, se îm
plinesc 50 de ani de la 
premiera berlineză a fil
mului lui Eisenstein Cru
cișătorul Potemkin. Ar
hiva „Camera" din R.D.G., 
în colaborare cu arhivele 
sovietice, a pregătit un 
program special în cinstea 
evenimentului. Vor fi în
fățișate variante ale fil
mului și', în completare, 
imagini filmate din viața 
lui Serghei Eisenstein — 
în munca de regizor, ca 
profesor la institutul de 
cinematografie, in vizite
le sale peste hotare. în i- 
magine : O fotografie is
torică : V. Maiakovski, 
B. Pasternak, Lili Brik și 
S. Eisenstein.

„Muzele pe front"
• în Editura „Soviet- 

skaia Rossia" a apărut re
cent volumul lui Boris Fi
lippov — Muzele pe front 
(eseuri, jurnal, scrisori) in 
care sînt prezentate impre
siile și convorbirile auto
rului cu scriitori, pictori 
și artiști lirici combatanți 
în cel de-al doilea război 
mondial. Printre aceștia 
se numără Constantin Si
monov, Serghei Șostako- 
vici, Boris Asafiev ș.a. 
Volumul, autentic docu
ment al participării oa
menilor de creație la lupta 
pentru apărarea patriei, 
reînvie evenimente, mo
mente dramatice, oameni 
uitați și, totodată, reme
morează abnegația și spi
ritul de sacrificiu al oa
menilor sovietici.

Yoshie Fujiwara
• La Tokyo a încetat 

din viață, la vîrsta de 77 
de ani, Yoshie Fujiwara, 
decanul cîntăreților de 
operă din Japonia. Tenor 
de renume internațional, 
Fujiwara a adus o contri
buție substanțială la 
popularizarea teatrului li
ric european în rîndurile 
publicului din țara sa. 
Boema, Traviata, Tann- 
hăuser s-au numărat prin
tre operele de prestigiu 
din repertoriul artistului 
dispărut.

Beckett la 70 de ani
• începînd cu 20 aprilie, 

The Royal Court Theatre 
prezintă o suită de piese 
ale lui Samuel Beckett, 
pentru a celebra- astfel a 
șaptezecea aniversare a 
scriitorului. Și Naționalul 
londonez îl sărbătorește 
pe scriitorul septuagenar, 
prin spectacole urmate de 
conferințe pe teme ca : 
„A-l pune în scenă pe 
Beckett", „Beckett și ra- 
dio-ul“. La 24 aprilie Ha
rold Pinter a încheiat ci
clul, citind o. selecție de 
texte ale lui Beckett

Solidaritate 
latino-americană
• Spiritul solidarității 

militante este propriu 
multora dintre noile ma
nifestări literare și artis
tice din America latină. 
Un exemplu recent : reci
talul oferit — în semn de 
solidaritate cu poporul 
chilian — la Caracas, în 
Venezuela, de un grup de 
reprezentanți ai „noului 
cîntec latino-american" — 
Victoria Bascunan (Chile), 
Nilo Soruco (Bolivia), Eli 
Orsini (Venezuela).

ATLAS

1MAGINAȚI-VA, voi ce aflați, ca și mine, de venirea primăverii, diri J- - 
parcuri, voi ce participați la dezlănțuirea naturii prin dezlănțuite astenii și 
îa germinația universală prin semănarea ghivecelor de pe balcoane, imagi
nați-vă un deal cu pantă lină, aproape programatică, un. deal al spațiului 
mioritic și al tradiției nostalgice, acoperit de șiruri lungi de cireși copleșiți 
de floare. Spun „imaginați-vă" și îmi dau seama că a imagina nu înseamnă 
decît a asambla diferite fragmente de realitate cunoscute, și nu știu în ce 
măsură memoria mai este in stare să ofere elementele necesare acestei fan
tastice acțiuni : un deal, un pom, un ram înflorit. Poate că atavice amintiri 
or să ne ajute, ureînd înspre noi, dacă nu imagini, cel puțin mirosuri neștiute 
și fericiri tactile neincercate decit de străbuni. Poate că un cadru neuitat diri- 
tr-un film sau o pinză celebră rămasă în minte ne vor ajuta de asemenea. 
Nu vă mirați și nu vă simțiți jigniți de recomandările mele : a trecut destul 
de mult timp de cînd ne sînt mai aproape oglindirile vieții decît chipul ei, 
de cînd știm mai bine obiceiurile pinguinilor de pe micul ecran decit ale rîn- 
dunelelor de sub streașină și străzile New York-ului din serialul de sîmbătă 
seara. Imaginați-vă, deci, un deal cu cireși înfloriți, meditați asupra efortului 
pe care acest act interior il presupune și înțelegeți că nu este un joc cel pe 
care vi-1 cer, ci un test tremurător și incrîncenat să verifice însuși sufletul 
nostru nemuritor.

Așezați pe rînduri egal depărtate între ele, formînd alei peste care, 
împletindu-se, ramurile arcuiesc bolți și închipuie galerii, cireșii au trunchiu
rile răsucite și line, asemenea trunchiurrior femeilor, iar crengile înălțate pa
tetic spre cer, într-un gest aproape teatral, de adorație mai mult decît de 
implorare. Un aer nespus de cast plutește printre ei, dar este o castitate fără 
nimic steril în liniile ei albe, din care rodirea nu este exclusă, ci numai a- 
minată ușor, intr-un suspens grațios și plin de senzualitate. Aroma însăși, 
diafană dar puternică, se răspîndește în efluvii persuasive capabile să dea 
fiori și amețeală, fără a-și pierde din inocență și suavitate. Un echilibru pre
car — din care le izvorăște și farmecul și taina — între forță și fragilitate 
stăpînește aceste coroane rotate împărătește, cărora cea mai slabă adiere le 
smulge ninsori învinse de petale. Pentru că nu e o figură de stil : vîntul, 
oricit de nevolnic, declanșează zăpezi șl depune troiene de flori grăbite să 
se scuture de albul ireproșabil înspre minunea vinovată a rodirii. Imagi- 
nindu-și-le, sufletul nostru va pătrunde nu numai misterul salvator al puri
tății, ci și căderea, asumată cu înțelepciune, in păcat.

Ana Blandiana __________________ J
Expoziția „Tapiserii franceze, secolele XVI-XV*

• Despre Arthur Ru
binstein se spune că nu 
mai distinge claviatura 
pianului și cei care i-au 
luat interviuri susțin că 
urechea sa dreaptă nu în
registrează nici un sunet, 

'lotuși, bătrînul de 90 de 
ahi are o nesecată vitali
tate și a rămas un extra
ordinar virtuoz al muzicii. 
La Carnegie Hali, în New 
York, a obținut din nou 
un mare succes, publicul 
l-a aplaudat frenetic. Aici, 
în această sală, acum 70 

- le ani, a debutat ca pia
nist. A fost o cădere, și 
Rubinstein luase atunci 
hotărîrea să nu se mai a-

riul temelor artistice ale secolului al 
XVIII-lea și al XIX-lea, scene de salon 
ori acele pseudo-mitologii nostalgice pe 
gustul finelui de secol, ne vorbesc toate 
despre permanența conviețuirii dintre real 
și imaginar, dintre cotidian și eroic, care 
a stat, și probabil va sta, la temeliile unei 
arte mari și durabile. Deși funcțională în 
primul rînd, tapiseria nu s-a cantonat în 
ornament și divertisment. Ea și-a asociat 
cu mîndrie sarcinile „informării", distri
buind generos cunoștințe despre lumi și 
fapte mai întotdeauna inaccesibile, precum 
și sarcinile pledoariei morale. Să ne 
amintim de codul „zieerilor morale de 
pus în tapiserie" care, sub forma unor 
grațioase litere presărate printre flori, co
paci, falduri și draperii, rememorau ma
rile adevăruri ale umanității. în expozi
ție ne incintă un exemplar de acest fel — 
Păstorii (sec. al XVI-lea) — lucrat în 
ilustrele ateliere de pe malul Loirei, cu 
semnul lor stilistic distinctiv : risipa de 
flori delicate pe toată suprafața tapiseriei, 
evocînd o pagină de manuscris miniat. 
Alte „moralități", îmbrăcate în veșminte 
baroc-somptuoase, ne întimpină în tapi
seria Cybele, provenind din atelierele de 
la Fontainebleau, cu abundența lor orna
mentală pe motivul grotescurilor cu mul
tiple înțelesuri. Un monumental Samson 
la banchetul Filistinilor de Simon Vouet 
(sec. XVII), cu uimitoare raccourci-uri, și 
o lucrare din seria Noilor Indii, celebra 
scenă de vînătoare cu un rege purtat de 
sclavi (inexplicabil intitulată în catalogul 
românesc și în expunere ca Negresa), am
bele din perioada realismului minuțios, 
sînt centre de atracție ale expoziției.

Inedită pentru publicul nostru este se
lecția de tapiserii contemporane. Ele re
levă, fie sub semnătura lui Lurțat și Gro- 
maire — reprezentanți ai tradiției figura
tive — fie sub semnătura lui Le Corbu
sier cu stilizările lui fantaste, a Soniei 
Delaunay, inepuizabilă în invenții coloris- 
tice, a lui Hajdu, Giglioli, Calder și ale 
altor artiști care au practicat și tapiseria, 
că reînnoirea esențială a acestui gen în 
arta franceză actuală stă în întoarcerea 
către formulările viguroase, sintetice, spe
cifice materialelor tapiseriei, în renunța
rea la ambiția de a concura cu pictura 
și afirmarea unui energic grafism. în an
samblu, deci, o expoziție de prestigiu pe 
care am fi dorit-o poate mai bine subli
niată în frumusețea ei, prin întregirea am
bianței cu citeva piese de mobilier sau 
altă amenajare mai adecvată a expunerii.

Amelia Pavel

CHARLES LE BRUN : Iarna (sec. XVI)

• O EXPOZIȚIE de tapiserii — cum 
este cea desehisă în momentul de față la 
Muzeul de Artă R.S.R. in cadrul 
acordurilor culturale ale C.C.E.S., — incită 
prin amploarea ei la reflecții care depă
șesc admirația și comentariul lucrărilor, și 
ating, din primul moment, însăși problema 
artei murale, a raporturilor dintre for
mele ei funcționale și formele ei de diver
tisment de-a lungul istoriei. Capitol glo
rios al artei franceze din care expoziția 
prezintă peste 30 lucrări — citeva fiind 
exemplare caracteristice și de mare va
loare — tapiseria, astăzi privită de noi în 
contextul muzeal al contemplării pure, 
constituia cindva însuși cadrul de viață 
colectivă a unei societăți.

în această lumină, vasta desfășurare 
iconografică a tapiseriilor care oferă su
biecte solemne din viața capetelor înco
ronate, ori scene simbolice din lumea mi
tologiei, ori gingașe evocări pastorale, sau 
momente pitoresc-grandioase din lumea 
exotică, intrată cu atita ecou in reperto

prezente românești
• LA ACCADEMIA DI 

ROMANIA din Roma, în 
ziua de 22 aprilie, a avut 
loc o manifestare cultu
rală, în cadrul căreia a 
conferențiat George Ivaș- 
cu despre Critică literară, 
Umanism și Științe uma
ne, după care a urmat un 
program de filme docu
mentare consacrate cen
tenarului Brâncuși.

• în salonul celor patru 
anotimpuri al Palatului 
Medici din Florența, 
George Lăzărescu a sus
ținut o conferință despre 
„Literatura italiană și li
teratura română" ; cu a- 
cest prilej, i s-a decernat 
Medalia Provinciei Tosca
na. La 9 aprilie, în pre
zența primarului orașului 
Pisa și a ambasadorului 
României în Italia, Iacob 

Ionașcu, a fost inaugurat 
Centrul din Pisa al Aso
ciației Italia—România. 
Au fost susținute comuni
cări (printre care „Cultu
ra română contemporană") 
de către George Lăzăres
cu — a avut loc verni
sajul expoziției „Cultura 
românească în ultimii trei
zeci de ani‘ și s-a vizionat 
filmul documentar „Co
mori ale folclorului româ
nesc".



Fals 
jurnal 
de 
turneu In loja centrală a Teatrului Național din Atena, la spectacolul 

de gală cu întoarcerea la Micene, C. Caramanlis, Ev. Averoff- 
Tossizza, C. Tripanis, Al. Minotis și alte personalități

MINUNILE tehnicii moderne, ospitalitatea 
plină de atenții și de surprize plăcute a gazde
lor sau, mai știi, un gest de bunăvoință a zeilor ? în orice 

caz, plecind in dimineața de 6 aprilie la ora 8 din București, 
la ora 11 ne găseam — încercind să ne împăcăm cu neverosi
milul — in punctul cel mai estic al Greciei, pe treptele templu
lui lui Posseidon, la faimosul Cap Sunion.

Coloanele de marmoră scandează imensul poem albastru al 
cerului și al mării topite în acea radioasă, unică lumină care a 
dat naștere miracolului grec. Sînt pentru a doua oară la Cap 
Sunion și aștept cu impaciență, cu un început de iritare ca 
revelația să se producă. Sint în colectivul Teatrului Nottara 
care-și începe turneul în Grecia, peste 60 de oameni cu gusturi, 
cu pregătire, cu personalități și cu hachițe diferite și deocam
dată — ghid neinvestit cu vreo autoritate, dar aspirînd involun
tar la demnitatea inițiatului — asist cu un sentiment de ultra
giere caraghioasă la agitația micului furnicar care aleargă, țipă, 
ride, se cațără, exclamă și se fotografiază. Apoi, pe încetul, li
niștea se instalează. Șaizeci de oameni tac, privesc, primesc, 
înțeleg. Revelația s-a produs și nu putea exista o mai desăvîrșită 
introducere în viața de efort artistic, de bucurii spirituale și de 
plăceri senine pe care o vom duce timp de două săptămîni pe 
acest pămînt al zeilor. Pentru că zeii n-au plecat de acolo. Dar 
aceasta e altă poveste. în orice caz înțeleg de la început că 
trebuie să abandonez intenția de a ține un jurnal de bord 
pentru că impresiile sînt prea multe, prea diferite, se amestecă 
și se suprapun și orice disociere sărăcește și denaturează ro
tunjimea de fruct solar pe care a reprezentat-o pentru noi 
acest turneu in Grecia.

Am încercat să-1 pregătim cu grijă, făcînd efortul să prevedem 
reacțiile unui public necunoscut, dar deși știam că plecăm cu 
un repertoriu bine chibzuit și solid realizat, aprehensiunile de 
toate felurile n-au lipsit.

Nu-i de mirare că ajungînd tîrziu, în seara aceleiași zile 
la Salonic, unii dintre noi s-au repezit să dea tîrcoale teatrului 
unde urma să jucăm. Monumentala clădire modernă, așezată 
pe malul mării, ne aștepta ospitalieră anunțînd cele trei spec
tacole ale noastre, dar... Dar sala avea 1200 de locuri ; dar 
traducerile simultane trebuiau puse la punct într-o singură zi ; 
dar montarea Hamlet-ului impunea o soluție ingenioasă ; dar...

In ciuda oboselii, nu cred că s-a dormit foarte liniștit în 
seara aceea. Dimineața, o lungă respirație ca a înotătorului care 
se aruncă în adine și vîrtejul din care nu vom ieși timp de 

zile a încePUt. Conferință de presă, interviuri la televiziune, 
întîlniri cu oameni de teatru, montarea și adaptarea decorurilor, 
repetiții, repetiții. Colectivul trepidează ca o mașină suprasoli
citată, dar perfect asamblată. Nu mai e nevoie să torni o pică
tură de ulei ici, să strîngi un șurub colo ; sînt toți uniți 
ca- degetele unei mîini. se înțeleg din priviri, fără cuvinte ; 
se" instalează acea admirabilă atmosferă de responsabilitate co
lectivă și de bucurie a efortului comun. Avem însă și șansa, 
așa cum se va întimpla și Ia Atena, a unor gazde nu numai pline 
de cordialitate, ci care pun efectiv mina ca să ne ajute în re
zolvarea dificultăților de tot soiul. Mulțumesc domnule Volo- 
năkis, mulțumesc domnule Jordanidis !

în sfirșit, spectacolul de gală cu Ultima oră, în regia lui 
Valeriu Moisescu. în prezența ambasadorului nostru Ion Brad, 
a ministrului Greciei de Nord, a primarului orașului, a nume
roase personalități politice și culturale ! Coșuri cu flori, aplauze, 
felicitări, dar, la drept vorbind, nu sîntem încă foarte siguri 
pe noi și așteptăm cu înfrigurare cronicile și desfășurarea celor
lalte două spectacole.

La întoarcerea la Micene, regizată de Dan Nasta, asistăm 
în foaiere la scene epice Am numit seara aceea, „seara bătă
liei căștilor”. Căștile pentru transmisia simultană se dovedesc 
insuficiente și publicul le ia cu asalt, îmbulzindu-se, vociferînd 
în cea mai bună tradiție a atmosferei de „agora”. Spectacolul 
programat la nouă și jumătate seara începe pe la 10 și un sfert, 
îl terminăm pe la unu și ceva frînți de oboseală, dar din ce 
în ce mai încrezători în succesul care începe să se contureze 
clar.

Pentru Hamlet, din cauza decorului sala nu poate fi folosită 
și atunci regizorul Dinu Cernescu urcă spectacolul cu tot cu 
spectatori pe scenă (din fericire de vreo douăzeci de ori mai 
mare decît cea a Teatrului Nottara). Practic vorbind, se recon
stituie astfel pe scena din Salonic sala Studio a teatrului nostru 
de la București și formula ingenioasă — o vom folosi și la 
Atena — place și funcționează excelent. Printre spectatori poți 
identifica repede pe actorii greci care strigă bravo și aplaudă 
cu mimile deasupra capului. La cabine își face apariția, încin- 
tată și îneîntătoare, Melina Mercuri.

Pe o ploaie torențială, nedormiți de 24 de ore. mașiniștii 
Încarcă decorurile. Prima parte a turneului s-a terminat.

r IECARE spectacol în parte s-a bucurat de 
• mult succes, dar în intenția noastră ele for

mau un triptic, urmăreau să realizeze o unitate reprezentativă 
pentru Teatrul Nottara și nu numai să ofere prilejuri de satis

facție pentru autori, regizori sau pentru unii sau alții din inter- 
preți. Va fi descifrată această intenție 1 Ultima cronică apărută 
la Salonic ne liniștește. Intenția noastră nu era chiar atît de 
ezoterică : „Alegerea celor trei piese... este bine venită și im
presionantă. Putea (teatrul) să aleagă piese de efect dat fiind 
câ e un teatru de mare valoare artistică și de necontestată 
măiestrie. A preferat însă să ne înfățișeze spiritul artistic ce 
caracterizează acest organism teatral perfect. Este un exemplu 
de ținută profesională și de enorm nivel artistic pe care autorul 
acestor rinduri le subliniază în semn de omagiu... Teatrul 
Nottara este alcătuit din actori distinși, care slujesc cu toții 
cu un spirit artistic perfect spectacolul. Acest spirit este mai 
profund și mai clar decît cel pe care ni l-au arătat spectacolele 
teatrului Vahtangov pe care l-am văzut cu puțin timp în urmă”. 
(„Ellinikos Vorras”, 17. ÎV. 1976).

O bucurie nu vine niciodată singură. De la București ne 
sosesc primele ecouri critice pozitive la adresa premierei 
Barbarii pe care am prezentat-o chiar în ajunul plecării.

Atena înzecește emoțiile, eforturile și satisfacțiile de la Sa
lonic. Viața teatrului nostru devine la fel de agitată ca și viața 
tumultuoasă a străzii, amestec fantastic de imens bazar oriental 
și de capitală ultramodernă, deasupra cărora plutește impasibilă 
spre eternitate nava albă a Parthenonului.

Ne cam încurcăm în atîtea obligații de protocol. Spectacolul 
de gală cu întoarcerea la Micene e onorat de prezența dom
nului Caramanlis, a doamnei Tsatsos (care în pauză se întrețin 
cordial cu actorii), a autorului piesei, domnul Averoff, pe care 
ne-am obișnuit să-1 întîlnim la toate spectacolele tot atît de 
des în culise ca și în loja oficială, a ministrului culturii, domnul 
Tripanis, a _ altor miniștri și a atîtor ambasadori incit ne-am 
zăpăcit și începem să ne tratăm între noi de „excelențe”. 
Gazdă impecabilă, domnul Minotis — directorul general al Tea
trului Național al Greciei, nu obosește să surîdă. Și, bineînțeles, 
din nou interviuri la televiziune, conferințe de presă, recepții, 
întîlniri amicale cu oameni de teatru etc.

Din viitoarea mondenităților ne smulge rigoarea programului 
de lucru, respectat cu sfințenie și fără nici un semn de obo
seală. Iar din cînd în cînd, dreaptă și supremă recompensă, 
o fugă pe Acropole, un drum la Micene, la Epidaur, la Corint, 
la Delfi.

CONSTAT cu mîndrie comportarea civilizată, 
sobră și degajată a colectivului care se mișcă 
cu aceeași măsură și, aș spune, eleganță, pe scenă, în saloane, în ex

cursii, avid să vadă, să cunoască, să răspundă la amabilitate prin 
amabilitate. De altfel, s-au și creat raporturi de amiciție profesio
nală care ne dau uneori senzația că sîntem niște familiari ai Ate
nei. Datorită televiziunii începem să fim recunoscuți pînă și pe 
stradă și în magazine. Iar elogiile devin aproape jenante. Compa
rații cu mari actori ai lumii, aprecieri punctate cu semne de ex
clamare, concluzii care ne și sperie puțin. Mai bine decît să ne 
amețească ! „întreaga trupă a Teatrului Nottara ne-a arătat că 
este o demnă reprezentantă a unei mari școli de teatru care 
cultivă o problematică arzătoare, un nou climat. Este școala 
Teatrului Nottara”. Sau : „Multe ar avea de învățat teatrul 
grecesc din spectacolul Hamlet prezentat de Teatrul Nottara”. 
(„Kathimerini”, Atena, 21. IV. 1976). „Un admirabil colectiv dra
matic.” („Elefteros Cosmos”, Atena, 16.IV.1976) ; „Teatrul dispune 
de actori străluciți... Toți actorii încheagă o trupă perfectă, de 
un înalt nivel artistic și acestui fapt se datoresc reușitele sale... 
Acest remarcabil colectiv merită să fie văzut de publicul iubitor 
de teatru din Grecia” („Vradimi”, Atena, 16. IV. 1976).

Și elogiile continuă să vină din partea unor artiști presti
gioși : Volonakis, Horn, Aspasia Papatanasiu, Melina Mercuri, 
Katzelos Evanghelatos etc. Alexandru Minotis, în scrisoarea 
pe care mi-a trimis-o înaintea plecării, spunea : „Scurta vizită 
a Teatrului Nottara la Atena a fost o adevărată ocazie pentru 
noi de a ne mărturisi stima pentru cultura românească, de a 
înțelege puternica pasiune a poporului dumneavoastră pentru 
teatru, pentru un teatru de înaltă clasă. Prezența trupei dum
neavoastră în Grecia a însemnat un început excepțional în 
domeniul schimburilor culturale între Grecia și România.”

De altfel, spre sfîrșitul turneului nostru, începe să apară 
din ce în ce mai clară ideea că el a depășit semnificația unei 
simple manifestări artistice izolate și ocazionale. „Vizita remar
cabilului colectiv al Teatrului Nottara... vine nu ca să creeze 
noi relații culturale, ci ca să reînnoiască o fraternitate spi
rituală care a existat întotdeauna și continuă să existe între 
popoarele grec și român”. („Ellinikos Vorras”).

în adevăr, dacă sîntem mulțumiți de turneul teatrului nostru, 
nu sîntem cîtuși de puțin înclinați să ne pierdem luciditatea 
și simțul proporțiilor. Știm că prin noi — simpli intermediari — 
cuvintele de laudă și stimă se adresează de fapt întregii noastre 
mișcări teatrale, poporului nostru. Și conștiința acestui adevăr 
a constituit, desigur, cel mai complet motiv de satisfacții al 
colectivului Teatrului Nottara cînd, în seara zilei de 22 aprilie, 
a părăsit Atena.

Horia Lovinescu

„România literară"
Săptăminal de literatură ți artă editat de Uniuneo Scriitorilor din Republica Socialistă România 
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Sport

fi dat în 
frunză verdf 
clanța ușii...> »

PLOUĂ cu atîta patimă 
îneît și clanța ușii a dat în 
frunză verde. Răsare iarbă 
pe sub toate gardurile, nu
mai în casa Rapidului flu
tură vîntul cenușă. Puși în 
apă ca frunza de viță, nu 
sîntem capabili să scoatem 
un singur strugure. Nouă 
ne stă mai bine cu fumul 
în gură decît la masă bo
gată și întinsă-ntr-o pajiș
te ferită de ochii lumii care 
de-abia așteaptă prilej de 
reclamație.

Sîntem, totuși, fericiți 
că-i merge-n plin studentu
lui Răducanu. Intrat în ce
tatea științei, ca să lupte 
acerb împotriva supersti
ției că bacalaureatul e o 
piatră de încercare în via
ța unui tînăr, Tamango a- 
coperă cu surîs de tranda
fir duminicile lui Angelo 
Niculescu și picură venin 
la geamul amintirii noas
tre. Nu ne stă la inimă, în 
Giulești, mai nici o faptă 
frumoasă săvîrșită de alții, 
dar trebuie să recunoaștem 
că echipa Sportul studen
țesc, pe care odinioară n-o 
primeam în vorbă, seamă
nă bucurii în tribuna a 
doua și la peluze, exact 
acolo unde-i veți întîlni 
întotdeauna pe marii și a- 
devărații iubitori de fotbal.

Poate că n-ar fi rău ca 
Ștefan Covaci să se gîn- 
dească să-1 încerce pe Ra
dulescu, jucătorul care, 
duminică, pe un soare 
dulce ca bobocii de gîscă 
intrînd în gîrlă sau ca o- 
brazul unui ou vopsit, ne-a 
dovedit că și formația 
Steaua poate fi răsturnată 
sau băgată în groaze. Mi
litarii, voinici și aprigi cum 
se cere la regulament, po- 
sedînd foarte bine arta a- 
măgirii inamicului, pornesc 
cu iuțeală amețitoare fie
care partidă, dar au în
ceput să se cam teamă de 
noroc și din cauza asta 
s-ar putea să-i vedem în
genunchind unde nici prin 
gînd nu-ți trece. Mai ales 
că disperații din zona pră
bușirilor vor scoate gheare 
fierbinți și ascuțite cum 
n-au făcut-o un an și-o 
vară. S-a copt gazul fricii, 
noroiul bolborosește, sfîrc 
de țîță neagră, și vai de 
cel ce nu-și ferește genun
chii. E vremea înd arbi
trii sînt datori sa împartă 
dreptatea pe cinstite.

Fânuș Neagu
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