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PRIMĂVARA
PATRIEI
CHIPUL înfloritor al patriei în primăvară ! In această 

primăvară a anului 1987, cînd întregul popor, în deplină 
unitate în jurul partidului, înfăptuind sarcinile și pro
gramele adoptate de cel de-al XIII-lea Congres al P.C.R., 
urcă încă o treaptă pe drumul mereu mal rodnic al 
de^gnH-i1”t'«ale socialiste, în cea mal minunată epocă din 
istoria sa — Epoca Nicolae Ceausescu. Intrăm într-o nouă 
primăvară, în aceste zile, sub semnul Ideilor cuprinse în 
vibranta, adine semnificativa cuvîntare rostită de tovarășul 
Nicolae Ceausescu la recenta ședință de încheiere a 
programului de pregătire și instruire a organizatorilor de 
partid, președinți ai consiliilor agroindustriale de stat și 
■cooperatiste. Un document de o valoare deosebită, cu 
puternică, forță sintetizatoare și profundă valoare teore
tică și practică, dîndu-ne limpede imaginea drumului 
istoric parcurs de România în anii care au trecut de la 
victoria revoluției de eliberare socială și națională și 
trecerea la edificarea socialismului în țara noastră, cînd 
poporul român, sub conducerea partidului comunist, a 
obținut realizări remarcabile, fără precedent. în dez- 
voltareșs patriei, în ridicarea nivelului general de civili
zație și prosperitate.

Intr-o perioadă istorică scurtă. România s-a transformat 
într-o puternică țară industrial-agrară, descătușîndu-și 
larg "torțele și energiile și punîndu-le în slujba propriului 
destin. In acești ani s-a realizat o asemenea dezvoltare a 
periei care, în trecut, nu s-a înfăptuit nici în secole, se 
arată, cu temeiul faptelor, în excepționala cuvîntare 
rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Un drum care a 
demonstrat că unica șansă istorică a României, marea sa 
șansă, a fost si este socialismul, construit, sub conduce
rea partidului, de poporul liber și stăpîn pe soarta sa. 
„Putem afirma, cu îndreptățită mindrie, — subliniază 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în recenta cuvîntare — că 
întreaga dezvoltare economico-socială demonstrează cu 
putere justețea liniei politice și activității practice a 
Partidului Comunist Român, care a știut să aplice și 
aplică în mod creator legitățile generale la condițiile țării 
noastre. Partidul nostru a pornit și pornește întotdeauna 
de la principiile generale ale socialismului științific, de 
la concepția revoluționară despre lume și viață — mate
rialismul dialectic și istoric. Dar, în același timp, parti
dul a ținut și ține necontenit seama de realitățile țării 
noastre, de condițiile generale în care desfășurăm acti
vitatea de edificare a societății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră".

Chipul înfloritor al patriei în primăvară, cu o indus
trie în plin avînt, cu o agricultură a marilor recolte, cu 
o viață științifică, culturală multiplă ca succese și expre
sie ! Sub acest semn, al unei Românii noi, a unei vieți 
calitativ superioare, se pregătesc ogoarele pentru rodul 
viitor. Cuvîntarea rostită de secretarul general al parti
dului cuprinde un practic și însuflețitor program de 
muncă destinat a spori bogăția recoltelor viitoare. Un 
program în centrul căruia stă înfăptuirea cu exigență și 
dăruire, cu competență și sentimentul răspunderii față de 
viitor, a noii revoluții agrare, etapă decisivă. încu- 
nunînd întreaga politică agrară a Partidului Comunist 
Român. într-o viziune unitară, științifică despre dezvol
tarea agriculturii, concentrînd eficient marele potențial 
material și spiritual de care dispune astăzi satul româ
nesc, noua revoluție agrară este, în același timp, un 
fertil și generos cadru de afirmare umană a țărănimii. în 
acest înțeles, profund patriotic, izvorît din dragostea 
pentru toți făuritorii de bunuri materiale, secretarul 
general al partidului subliniază rolul de mare impor
tanță, în desfășurarea noii revoluții agrare, al științei, 
învățămîntului, culturii, artei. Dind o înaltă apreciere 
rezultatelor obținute în Festivalul național „Cîntarea 
României", tovarășul Nicolae Ceaușescu scoate în evi
dență’ necesitatea amplificării aoestora șl în domeniul 
stimulării creației și creativității în plan științific, tehnic, 
în munca practică de zi cu zi. Este cuorins, astfel, un 

bogat și generos program de activitate deschis întregii 
intelectualități, implicit scriitorilor. Bogatele seve ale 
primăverii patriei să pătrundă în cărțile noastre, odată cu 
vigoarea operei născută <fiâ sufletul poporului și destinată 
a-1 sluji I JJ353 . <

„România literara*

■ Marți 24 februarie 1987. La ședința de închidere a Programu
lui de pregătire și instruire a organizatorilor de partid, președinți 
ai consiliilor agroindustriale de stat și cooperatiste.

Sufletul griului
Sufletul griului are-o putere 
fără de seamăn, ne ține cinstiți 
și drepți Pămintul il crește și-i cere 
rodnic să fie I Astfel, izbăviți 

noi înșine, in puterile lui, ardem 
in inima patriei, visători făr*de  leac. 
Dar griul răsărit din brazdele calde 
traversează, statornic, veac după veac.

Eroic și tandru, voievodal 
și firesc totodată sufletul griului 
redescoperit, zâcămint, intr-un deal, 
de aur, iși apără semnul intiiului 

descălecat. Graiul său daco-get, 
ca un murmur de frunze, adiere de vint 
și lăsare de rouă, ca un cintec discret 
al privighetorii, ne-a rămas. Griu crescind 

pentru mîinile noastre, sfioase sâ-l secere 
intru bunăstarea acestui popor.
Sufletul griului ne atinge in trecere 
și ne dă puterea de-a fi-n viitor.

Ion Popescu

Pe-acest pămînt
Reazem puternic vieții, nenvinsă temelie : 
Străbunii de pe plaiul măreț ca fruntea lor, 
Irivâluitâ-n nimburi și-n amintire vie, 
Din timpul cel cu arșiți de volbură și zor.

Țesu‘e-n limpezime, noi izvodiri minune 
Cu-a brazdei rodnicie, cu-al doinelor fior.
In șerpuire riul, anume parcă, pune 
Printre coline line adincul sens de dor.

Pe-acest pămînt cu datini și frumuseți in toate, 
Mai pură dăinuirea ca-n rocă-un minereu. 
Ni-i plină de hrisoave povestea și mai scoate 
Relicve de sub glie cu aurul lor greu.

Tresaltă vrednicia in lanurile vaste. 
Comoară pretutindeni, — noiane de-mpliniri. 
Vibrările in piepturi alunecă mai caste, 
Cum adieri prin ierburi ca razele subțiri.

De bucurii bogate, - ivite-n tivul genii, — 
Aceleași lacrimi pure străbunului tumult, 
Urcind astfel pe drumul ce ni-l cunosc milenii, 
O EPOCA de glorii visată de demult.

Octav Sargețiu
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La Reuniunea 
general-europeană de la Viena

ATENȚIA observatorilor politici este polarizată 
de lucrările Reuniunii general-europene de la 
Viena, datorită nu numai importantei „de princi
piu" a acestui for sau ponderai continentului în 
ansamblul relațiilor geopolitioe mondiale, ci și in 
legătură cu intrarea lucrărilor într-un nou stadiu. 
Este vorba de trecerea Reuniunii intr-o nouă etapă 
— de la analizele și evaluările cu caracter retros
pectiv, asupra materializării angajamentelor ante
rioare —. la faza grupelor de lucru pe probleme : 
securitate, dezarmare si cooperare pe continent.

Intr-o apreciere obiectivă asupra desfășurării de 
pînă acum a lucrărilor se disting cu pregnantă 
dinamismul deosebit al activității României, inter
vențiile în toate problemele-cheie aflate în dezba
tere. caracterul bogat constructiv al propunerilor 
și inițiativelor înaintate Reuniunii. Este o nouă con
firmare la scară internațională a justeței orientări
lor formulate de președintele României socialiste, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, căruia îi revine meri
tul elaborării principiilor de bază, ca si al traduce
rii în viață a întregii politici externe a partidului 
și statului.

Astfel, in grupul de lucru consacrat probleme
lor securității, România a adresat un Apel tuturor 
statelor posesoare de arme atomice, in primul rind 
S.U.A. și U.R.S.S., pentru încetarea experiențelor 
nucleare, propunînd ca Reuniunea de la Viena să 
se pronunțe asupra convocării unei conferințe in
ternaționale privind interzicerea acestor expe
riențe. O propunere rezonabilă, în consens cu cele 
mai stringente cerințe ale actualității și care, toc
mai de aceea, s-a bucurat de un amplu ecou po
zitiv — cum s-a bucurat, dealtfel, propunerea de a 
se organiza o nouă Conferință privind dezarmarea 
oonvențională în Europa. Sînt aspecte și domenii 
complementare, unind ambele latun ale problema
ticii fundamentale a dezarmării — soop concret 
urmărit cu perseverență de România socialistă.

CU INTERES sînt urmărite și dezbaterile din 
grupul de lucru consacrat problemelor umanitare, 
ampla problematică legată de drepturile omului 
ocupind un loc important la Reuniunea general- 
europeană de la Viena. Este binecunoscută poziția 
României socialiste, avind la bază concepția uma
nistă a președintelui Nicolae Ceaușescu, procla- 
mind dreptul la pace, la existență liberă și demnă 
ca drept primordial al tuturor popoarelor lumii. 
Pe bună dreptate, președintele României a subli
niat că acesta este dreptul determinant și decisiv — 
căci absenta lui antrenează și implică absența tutu
ror celorlalte ; lipsa păcii ar însemna astăzi lipsa 
vieții, incit problema drepturilor omului ar rămîne 
nu numai fără obiect, ci si fără subiect.

Valoarea și însemnătatea propunerilor României, 
aflate în dezbaterea atît a grupului de lucru con
sacrat problemelor securității cit și a grupului de 
lucru în problemele umanitare rezidă în faptul că 
abordează problemele reale, autentice ale dreptu
rilor omului, într-un ansamblu unitar și atotcu
prinzător, de la dreptul la pace la cele mai largi 
drepturi sociale — la muncă, pregătire și instruc
țiune, la sănătate, locuință, la condiții de viață 
decentă și morală, la dezvoltarea armonioasă a 
personalității umane. Propunerile românești pri
vind organizarea unor conferințe europene referi
toare la șomaj, drama imigranților, perspectivele 
tineretului, criminalitatea, narcomania si altele ur
măresc tocmai soluționarea problemelor privind 
destinele și condiția umană în toate statele parti
cipante.

în numele adevăratului umanism România, alte 
state iubitoare de pace au respins și resping în
cercările de a se deturna atenția forului de la 
Viena — invocîndu-se problema drepturilor omu
lui — spre aspecte colaterale, secundare, artificial 
create sau tendențios și denaturat prezentate. In 
consens cu interesele reale ale păcii și securității. 
România acționează ca lucrările Reuniunii să nu 
fie blocate prin asemenea încercări, respingînd 
orice tentativă de amestec în treburile interne ale 
unor state independente și suverane — imixtiuni 
cu caracter diversionist, practici incompatibile cu 
înseși prevederile Actului final de la Helsinki.

In același sens, sint inadmisibile încercările de 
a se invoca false probleme ale naționalităților în 
scopul învrăjbirii națiunilor, propagării șovinis
mului, creării de animozități între popoare. Expe
riența istorică a arătat din plin caracterul nefast 
al unor asemenea practici destabilizatoare, care 
duc la diminuarea capacității de acțiune unită a 
popoarelor în promovarea intereselor lor vitale.

Dar tot experiența istoriei a arătat că justa 
rezolvare a problemei naționale este un factor de 
coeziune a societății. Unitatea indestructibilă a 
oamenilor muncii — români. maghiari, germani 
sau de alte naționalități — în efortul de edificare 
a societății socialiste reprezintă, totodată, un fac
tor de creștere a prestigiului internațional al 
României, de sporire a contribuției tării la cauza 
prieteniei. înțelegerii și cooperării între popoare.

Cronicar

„Luna cărț:
TIMIȘOARA

• Continuind suita mani
festărilor din cadrul „Lunii 
cărții la sate“ — prezentări 
de noi volume, dezbateri a- 
supra oelor mai importante 
probleme legate de literatura 
inspirată din lumea satului 
nostru contemporan. — Aso
ciația scriitorilor din Timi
șoara a inițiat la căminul 
cultural din Variaș, o șeză
toare la care au citit din lu
crările lor Marian Odangiu, 
Ivo Muneian și Anton Pairi. 
De asemenea, la școala ge
nerală din comuna Simand, 
județul Arad. Ilje Măduța și 
Alexandru Ruja s-au întilmt 
cu elevii și cadrele didactice 
din această localitate.
• La școala generală din 

Periam, județul Timiș, a 
avut loc o șezătoare literară 
în cadrul căreia Sofia Ar
can, Eugen Doreescu. redac
tor șef al Editurii „Facla", și 
Marius Muntcami au dialo
gat cu cei prezenți despre

„Nemuritorul
• Muzeu] Literaturii Ro

mâne a organizat, sub aceri 
generic, un simpozion prile
juit de omagierea eroicelor 
lupte ale muncitorilor cefe
riști și petroliști.

Au vorbit prof. dr. Livia 
Ștefânesea și Aurei Ciulei.

Titu Maiorescu
în mărturisiri

• La Muzeul Literaturii 
Române din strada Fundației 
a fost deschisă o expoziție 
intitulată „Titu Maiorescu 
în mărturisiri și documente". 
Sînt prezentate carnete, 
caiete, și file autografe din 
perioada studiilor la Viena. 
cit și pagini din unele lucrări 
(„Epistolaria". „Despre scrie
rea limbii române", „Poesia 
română". „Discursuri parla
mentare", „însemnări zil
nice" etc.). Pot fi cercetate 
o suită de fotografii origi
nale, numeroase exemplare 
din „Convorbiri literare".

Evocare Ionel
• Cu prilejul împlinirii a 

90 de ani de la nactere și 33 
de ani de la moarte. Muzeul 
Literaturii Române a orga
nizat. în cadrul „Rotondei 13". 
o evocare a prozatorului și 
poetului Ionel Teodoreanu. 
După cuvintul introductiv 
rostit de criticul și istoricul 
literar Nicolae Ciobanu, di
rectorul Muzeului și autorul 
unei monografii despre scri-

Revista revistelor

„Magazin istoric"
■ „VREME îndelungată, în decursul 

multimilenarei existențe a poporului 
nostru, țărănimea a constituit cea mai 
importantă forță socială a progresului. 
De cînd există poporul român și pină 
în timpurile moderne, el s-a identifi
cat in substanța sa etnică și socială 
cu țărănimea".

Am citat din articolul 190*  și semni
ficația sa istorică, de Ion Popescu- 
Puțuri, publicat in deschiderea nu
mărului 2/1987 al revistei. Evo- 
cînd puternica răscoală a țăra
nilor din primăvara anului 1907 — 
moment de virf în procesul revoluțio
nar din România anilor de pînă la 
primul război mondial — articolul e- 
vidențiază cauzele de ordin economic 
și social ale ridicării țărănimii la 
luptă, îndreptățirea revendicărilor sale, 
precum și faptul că evenimentele re
voluționare din urmă cu opt decenii 
„au antrenat, într-un fel sau altul, în 
funcție de interesele proprii, toate cla
sele și grupările sociale existente în 
statul român". Sint relevate, de ase
menea, succesele obținute de țărăni
mea română în anii socialismului, în
deosebi după Congresul al IX-lea al 
P.C.R. „Profundele prefaceri Înnoitoa
re din agricultura românească — se 
arată în articol — din viața satului 
românesc constituie cel mai înalt 
omagiu adus de constructorii Români
ei socialiste contribuției inestimabile a 
țărănimii la progresul și propășirea 
patriei, la lupta pentru unitate, inde
pendență și libertate națională a po
porului român, în cadrul căreia epo
peea eroică din primăvara anului 1907 
ocupă un loc de dreaptă și aleasă 
cinstire".

Viata lit era r ă_____ ’ _________________

C Muzeul memorial „An
ton Pann“ din Rimnicu- 
Vilcea a fost de curînd 
complet restaurat și remobi
lat.

Reoent, parterul acestei 
clădiri istorice a fost repar
tizat „Societății literare 
Anton Pann“ care a început 
să țină aici ședințele de lu
cru. In cadrul manifestării 
inaugurale, după recitalul de 
versuri al lui Felix Sima, a 
urmat medalionul literar de
dicat prozatorului viloean 
Ladmis Andreescu, prilejuit 
de împlinirea a SO de ani 
de la naștere.

Lansări de
• Cu prilejul apariției e- 

diției integrale a poemului 
epic „La Lilieci" de Marin 
Sorescu, grupul „Eveniment" 
al Ansamblului Artistic al 
U.T.C. va prezenta azi. 26 
februarie ora 17.30. la Stu
dioul de seară al Teatrului 
„Ion Creangă", dramatizarea 
acestei lucrări din care vor 
interpreta Ion Caramitru și 
Virgil Ogășanu.

• La sediul Bibliotecii 
„M. Sadoveannu" din str. N. 
Beloianis din Capitală a avut 
loc prezentarea volumelor 
„Andaluzia" (poezii origi
nale) și „Michelangelo, Poe
zii. Opera Omnia", Editura 
Minerva-B.P.T., în traduce-

C în cadrul Festivalului 
național „Cîntarea Româ
niei". Teatrul Dramatic „Ma
ria Filotti" din Brăila orga
nizează, în perioada 1—8 
martie, o gală națională de 
teatru cu tema Femeia, erou 
in dramaturgia contem
porană.

Manifestarea are loc sub 
egida Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste și in co
laborare cu Comitetul jude
țean de cultură și educație

• La Liceul de Matema- 
tică-Fizică nr. 3 din Capi
tală. AI. Paleologu și G. Di- 
misianu s-au intîlnit cu e- 
levi si cadre didactice. 
Tema discuției : „Cartea de 
valoare si cartea de succes".
• Cenalul literar „George 

Călinescu" al Academiei a 
organizat la Muzeul de isto
rie al muncipiului București 
o manifestare literară sub 
genericul „Universul cristale
lor pure". Au fost prezentate 
volumul „Rita veverița și 
oei doi prieteni" de Virgil

ii la sate"
scrierile contemporane in
spirate din viața satelor 
noastre.

BRAȘOV
• La căminele culturale 

din Codlea și Prejmer. Aso
ciația scriitorilor din Brașov 
a inițiat intîlniri cu membri 
ai cooperativelor agricole, 
elevi, cadre didactice, in 
cadrul cărora Dan Tărchi- 
lă, V. Copilu-Cbeatră. Mur
dare Mateescu. Constan
tin Itu au vorbit despre lite
ratura din ultimele decenii, 
în care este înfățișat noul 
chip al satului românesc,
BUCUREȘTI
• Locuitorii din comunele 

lardăchianu. Colceag și Te
lega, județul Prahova, s-au 
intîlnit cu scriitorii praho
veni : Ioan Dan Nicoleseu, 
Ion Stratan, Ioan Vergu Du
mitrescu. Traian Bălăceanu, 
Mihai Apostol, Nicolae Radu
lescu Lemnaru și V.M. Cucu.

februarie"
Actorii Gilda Marinescu și 

Mircea Nicolae Crețu au 
prezentat un recital de ver
suri și proză închinat aces
tui memorabil eveniment.

Manifestarea a avut loc la 
Clubul I.U.C. „Grivița Roșie“ 
din Capitală.

și documente
In expoziție sînt prezen

tate edițiile poeziilor lui 
Eminescu apărute sub îngri
jirea lui Titu Maiorescu. De- 
asemenea, trebuie men
ționate paginile de corespon
dență pe care Titu Maio
rescu le-a purtat cu Panait 
Cerna, Natalia Negru etc.

O parte a exDc.ziției este 
dedicată lucrărilor apărute 
in ultimele decenii cu pri
vire la opera lui Maiorescu, 
cum sînt cele aparținînd lui 
George Ivxseu. Eugen Todo- 
ran, Z. Ornea, N. Manolescu 
șa.

Teodoreanu
itoeul omagiat, au evocat 
secvențe din viața și activi
tatea autorului „Medeleni
lor" Eugenia Tudor Anton, 
Fănieă N. Gheorghe și AI. 
Raîcu. Actrița Mariana Cer
cei a citit fragmente din 
proza și poemele lui Ionel 
Teodoreanu publicate in vo
lumul postum „La porțile 
nopții".

Au participat oei doi fii 
ai lui Ionel Teodoreanu.

socialistă Brăila și Asociația

Intîlniri cu cititorii ț

In cadrul aceleiași secțiuni din cu
prinsul revistei, consacrată răscoalei 
din 1907, D. Ivănescu prezintă relată
rile inedite, privind cele petrecute în 
primăvara din urmă cu 80 de ani în 
comuna Flămînzi, datorate unui mar
tor ocular, învățătorul Constantin 
Maxim.

In celelalte pagini, dr. Nicolae Cor- 
neanu, in cadrul rubricii „Românii in 
izvoare istorice străine", relevă pe 
baza unor documente din arhivele Va
ticanului și ale Patriarhiei Ipekului, 
din secolul XII—XVIII, vechimea și 
statornicia românească in ținuturile 
bănățene. Dumitru Velciu conturează 
portretul unui cărturar român repre
zentativ din secolul XVII, marele vor
nic Radu Popescu, autorul uneia din
tre importantele scrieri istoriografi ce 
medievale din țările române. Lidia 
Brânceanu prezintă, în lumina unor 
documente aflate la Direcția generală 
a Arhivelor statului, istoria unui ta
blou celebru — cel executat in 1874 de 
Th. Aman și reprezentind chipul con
ducătorului revoluției din 1821, Tudor 
Vladimir eseu.

Revista publică, de asemenea, partea 
a doua a studiului semnat de prof, 
univ. dr. Ștefan Lache România și 
Conferința de pace de la Paris din 
1946. In articolul Revizionismul — 
gravă primejdie pentru relațiile de 
bună vecinătate și pacea popoarelor, 
dr. Viorica Moisuc dezvăluie rolul ne
fast jucat de regimul horthyst în pro
movarea politicii revizioniste. Lecțiile 
istoriei — se subliniază în articol — 
nu trebuie uitate, cu atît mai mult cu 
cit astăzi se găsesc încă promotori ai 
tezelor revizioniste, șovine, care vin 
în totală opoziție cu interesele majore 
ale păcii și socialismului, ale priete

Societatea literară „Anton Pann"
Totodată. cu sprijinul Bi

bliotecii județene și al Mu
zeului Literaturii Române 
din București, în localitatea 
Băbeni s-a desfășurat un 
medalion „Dragoș Vrîn- 
ceanu".

Despre opera acestuia au 
vorbit Rodica Marin, din 
partea Muzeului Literaturii 
Române, Doru Moțoc, Dom- 
rica Olaru, vicepreședinte al 
Comitetului județean de cul
tură și educație socialistă, 
Dragoș Serafim, Ioan St. 
Lazar, Horia Neslorescu-Băl- 
eești și Traian Dobrinescu.

noi volume
rea lui C.D. Zeletin.

Au luat cuvintul. sublini
ind meritele poetului și tăl
măcitorului : Ovidiu Drimba, 
Ion Rotarii, Ion Larian Pos- 
tolache. Al. Raîcu, Petru 
Marinescu, Elvira Ivașcu, 
Constantin Bogdan, Octavi
an Simu. Costin Minea si 
Daniel Daniel.

în încheiere a vorbit C.D. 
Zeletin.
• Cu prilejul apariției 

cărții sale, „Oameni, stele, 
flori" la Editura Sport-Tu- 
rism. — la invitația Casei de 
cultură a sindicatelor din 
orașul Buftea, poetul Ion 
Segărceami s-a intîlnit eu 
membrii Cenaclului. „Arte
lor".

Gală națională
oamenilor de artă%_

Pe afișul Galei 
spectacole ale teatrelor din 
București. (Teatrul Mic, N»t- 
tara. Ciulești, Studioul 
I.A.T.C.). Bacău. Birlnd. Iași, 
Galați, Brăila, precum și re
citaluri individuale. Vor 
avea loc dezbateri țțe creație, 
intîlniri cu spectatorii și ar
tiștii amatori locali.

ERATĂ : La ne. trecut, 
pag. 11 : Riu iăcijt, rîu a" 
dine de Ioana Călina? Marcu.

Vasile Mihăilescu, ajiărut în 
Editura Ion Creangă — Și 
două fragmente dejf roman 
citite de Florian Saioc\și ac
trița Doina Ghițescu.

In partea a doua a „Ate
lierului literar" au citit «din 
lucrările lor Viorica Fare 
Munteanu, Ovidiu Constan-*  
tinescu. Ștefan Cirstoiu și, 
Florian Saioc. Despre crea
țiile respective au vorbit : 
Pan Vizirescu, Ileana Mincu- 
leseu, Constanta Craiu. Irina 
Lowendal, și Ion Potopin, 
secretarul cenaclului.

niei și colaborării, ale securității și 
cooperării in Europa și in lume. „De 
aici, din Carpați — este concluzia ar
ticolului — românii au întins întot
deauna o mină prietenească Ungariei 
vecine ; dar din Carpați românii n-au 
de gînd nici să plece, nici să tolereze 
stăpiniri străine, nici să accepte 
atacuri deliberate la adresa istoriei 
lor multimilenare".

Rivalități intre Wilhelmstrasse și 
Prinz AIbrechtstrasse. Sub acest titlu, 
dr. Eugen Preda prezintă, in lumina 
unor recente investigații documentare, 
cursa naziștilor pentru a-și întări do
minația in România. Este reconstituit, 
pentru prima oară public, dosarul șe
fului agenturii SS la București, fiind 
aduse, totodată, noi mărturii privind 
rolul agenților naziști in rebeliunea 
legionară din ianuarie 1941 din Bucu
rești.

Cititorul mai poate întilni în pagi
nile acestui număr al revistei un nou 
episod din relatările istoricului brita
nic Louis Allen despre campania A- 
liaților in Birmania (1941—1945), o e- 
vocare a „revoluției din 1932" din 
Thailanda, o prezentare a condottei și 
condotierilor din secolul XIV—XVI, 
precum și o dramatică relatare a bes
tialităților comise de unul dintre cele 
mai sinistre produse ale nazismului, 
Use Koch, supranumită „Cățeaua de 
la Buchenwald".

Continuă, și in acest număr, seria
lele revistei — noi pagini din însem
nările inedite ale istoricului Radu R. 
Rosetti din anul 1931 și, respectiv, e- 
vocarea vieții bucureștene din urmă 
cu cinci decenii, pe baza presei din 
luna februarie 1936.

R. V.



Țărănimea 
în România
PRINTR-O coincidență a istoriei ani

versăm în această primăvară două 
evenimente de o covîrșitoare însemnătate pentru mun
ca și lupta, pentru viața și destinul țărănimii din pa

tria noastră : împlinirea a 80 de ani de la marea 
răscoală a țăranilor din 1907 și a două decenii și jumă
tate de la încheierea procesului de cooperativizare a 
agriculturii. Aceste două evenimente, deși cu semnifi
cații istorice diferite, ne permit să aducem un cald și 
vibrant elogiu truditorilor gliei, să punem cu tărie în 
lumină bogatele tradiții de luptă, marile virtuți mo
rale și revoluționare ale țărănimii, să evidențiem rolul 
acestei clase în construirea noii societăți, care, în ali
anță cu clasa muncitoare — clasa conducătoare a so
cietății noastre — cu ceilalți oameni ai muncii, re
prezintă tin factor important al progresului material 

Iși spiritual al țării, aducîndu-și o contribuție esențială 
’la înfăptuirea cu succes a mărețului program al parti- 
‘dului, la întreaga operă de făurire a socialismului și 
comunismului în România.

In concepția Partidului Comunist Român, a secreta
rului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în
treaga noastră istorie pune în evidență faptul că țără
nimea a constituit o principală forță de producție, a 
avut un rol hotărîtor in crearea bunurilor materiale și 
spirituale ale poporului român. Ea a jucat un rol 
hotărîtor, atît în dezvoltarea economico-socială a țării, 
cit și în lupta pentru dezvoltarea și păstrarea ființei 
naționale, pentru scuturarea jugului dominației străine 
și cucerirea independenței și neatîrnării, pentru elibe
rare națională și dreptate socială, pentru afirmarea 
demnă a națiunii noastre în rîndurile popoarelor lumii.

Deși a reprezentat întotdeauna marea majoritate a 
poporului, datorită fărîmițării generate de caracterul 
proprietății și al relațiilor de producție, lipsită de orga
nizare în luptă, țărănimea nu a putut să scuture sin
gură jugul asupritorilor, să se elibereze de exploatare. 
Numai odată cu apariția pe arena socială a clasei 
muncitoare — forța cea mai înaintată a societății — se 
creează pentru țărani posibilitatea unei lupte organi
zate, călăuzită de un țel clar, apar zorile unei vieți 
noi, perspectiva lichidării exploatării și asupririi de 
veacuri.

După înființarea sa. Partidul Comunist Român, a 
militat neabătut pentru rezolvarea problemei agrare in 
România, pentru realizarea alianței muncitorești-țără- 
nești. Partidul comuniștilor a fost acela care a orga
nizat, în anii grei ai ilegalității, lupta muncitorilor și 
țăranilor, a tuturor forțelor patriotice împotriva ex
ploatării burghezo-moșierești, pentru înfăptuirea năzu
ințelor de libertate și progres ale oamenilor muncii. In 
alianță cu clasa muncitoare, țărănimea a participat ’a 
insurecția armată, la înfăptuirea actului istoric de 
eliberare socială și națională, la realizarea pe cale re
voluționară a reformei agrare șl la lichidarea clasei 
moșierilor, la înfăptuirea revoluției populare și tre
cerea la construirea noii orînduiri.

Victoria revoluției de eliberare națională și socială, 
antifascistă șl antiimperialistă, din August 1944. a des
chis calea înfăptuirii idealurilor de dezvoltare socială 
a maselor muncitoare, preluării de către poporul ro
mân în propriile-i mîini a destinelor sale, a dezvol
tării României pe calea progresului și civilizației so
cialiste. Această victorie, deschizînd o pagină nouă in 
istoria țării noastre, a creat, totodată, și premisele 
pentru rezolvarea problemei agrare, pentru ridicarea 
pe o treaptă superioară a dezvoltării agriculturii.

„în cei peste 40 de ani de la victoria revoluției de 
eliberare socială și națională, antifascistă și antiimpe
rialistă — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — am 
înfăptuit două mari revoluții în agricultură. Acum, ne 
aflăm în fața celei de-a treia mari revoluții — a noii 
revoluții agrare. Primele două au avut mai mult un 
caracter social și economic, dar noua revoluție agrară 
pune pe primul plan aplicarea științei, realizarea unei 
producții noi, a unei agriculturi superioare, în con
cordanță cu proprietatea întregului popor asupra pă- 
mîntului, cu proprietatea socialistă în agricultură, ca 
de altfel în întreaga economie".

Realizarea reformei agrare din primăvara anului 1945 
direct de către țărănime, cu sprijinul clasei muncitoa
re și sub conducerea Partidului Comunist, i-a conferit 
caracterul de revoluție agrară democratică, cu conse
cințe de mare importanță pe plan economic, social si 
politic.

încheierea cu două decenii și jumătate în urmă a 
procesului de transformare socialistă a agriculturii — 
a doua mare revoluție agrară — a a.vut o importantă 
istorică pentru întreaga dezvoltare economieă, socială 
și politică a tării noastre. Ea a marcat crearea econo
miei socialiste unitare, triumful relațiilor noi socialiste 
atît la orașe cît și la sate, victoria definitivă a socia
lismului în România în toate domeniile de activitate.

Țărănimea a făcut saltul de la mica proprietate 
particulară la proprietatea socialistă și, prin aceasta, 
și-a legat existența de marea producție modernă, s-au 
generalizat relațiile de producție socialistă în întreaga (Continuare in pagina 8)

socialistă
economie, asigurîndu-se astfel premisele integrării 
agriculturii in dezvoltarea de ansamblu a economiei 
naționale.

ȚȚ NA din urmările directe ale înche- 
ierii procesului de cooperativizare 

a agriculturii a constat în transformarea țărănimii 
într-o clasă omogenă. O asemenea importantă mutație 
socială se explică prin faptul că, în noile schimbări 
de structură a relațiilor agrare, țăranii cooperatori au 
o poziție socială egală față de mijloacele de producție, 
intrucit sint proprietari colectivi ai tuturor bunurilor 
materiale produse in cadrul procesului de muncă in 
comun. Tripla calitate — de proprietar, producător și 
beneficiar — conferă țărănimii de astăzi atribute spe
cifice, fundamental deosebite de cele ale țărănimii in
dividuale. Față de vechile sale idealuri — de a-și mări 
puțina bucățică de pămînt, de a-și rezolva unele pro
bleme mărunte individuale — țărănimea cooperatistă 
este animată de interese comune pentru sporirea pro
prietății cooperatiste și a producției obștești, pentru 
progresul întregii societăți. Bineînțeles, ar fi cu totul 
greșit să se creadă că interesele particulare, la nivelul 
fiecărui individ, ar fi eliminate ; ele continuă să exis
te, dar sint integrate intereselor comune. O asemenea 
stare de spirit se explică tocmai prin faptul că, reali
zarea aspirațiilor individuale, în contextul noilor relații 
de producție, depinde de dezvoltarea proprietății co
mune, a proprietății obștești. Prin și datorită pro
prietății cooperatiste se asigură omogenitatea țără
nimii, se creează suportul economic și social pentru 
canalizarea eforturilor întregii țărănimi spre realizarea 
obiectivelor economice, sociale și politice comune.

Odată cu încheierea procesului revoluționar de trans
formare socialistă a agriculturii s-a schimbat funda
mental conținutul problemei agrare, deschizîndu-se 
calea pentru soluționarea ei definitivă în spiritul prin
cipiilor echității sociale socialiste. încheierea procesu
lui de creare a relațiilor socialiste de producție în 
agricultură a însemnat încheierea numai a unei etape 
a procesului revoluționar, el continuind cu un con
ținut nou în noua etapă de dezvoltare a societății.

Făurirea societății socialiste multilateral^ dezvoltate 
pune probleme calitativ noi în domeniul agriculturii, 
care decurg din problematica generală de trecere de 
la stadiul unei economii socialiste în curs de dezvoltare 
la cel de țară medie dezvoltată, urmînd ca în perspec
tiva anilor 2000 să devină o țară socialistă multilateral 
dezvoltată, în care se vor manifesta cu tot mai multă 
putere principiile comuniste de muncă, repartiție și 
viață.

în noua etapă de dezvoltare a societății noastre rolul 
agriculturii nu se diminuează, ci se amplifică. Această 
ramură de bază a producției materiale trebuie să aibă 
o participare crescîndă la formarea venitului național, 
la progresul general al societății românești, să reali
zeze producții înalte, sigure și stabile, care să asigure 
satisfacerea nevoilor economiei naționale cu materii 
prime și satisfacerea cerințelor alimentare ale popu
lației, științific fundamentate, precum și crearea unor 
disponibilități pentru schimburile economice cu străi
nătatea. Realizarea acestor obiective necesită ridicarea 
pe o treaptă superioară a rolului și responsabilității 
economice sociale și politice a țărănimii. în raportul 
prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul 
al XIII-lea al partidului, definindu-se obiectivele de 
dezvoltare economico-socială a țării noastre în cinci
nalul 1986—1990 și în perspectiva deceniului 1991—2000 
se subliniază că în agricultură obiectivul fundamental 
îl constituie realizarea noii revoluții agrare, ce presu
pune realizarea unei producții agricole superioare care 
să satisfacă din plin necesitățile de consum ale între
gului popor, precum și alte cerințe ale dezvoltării eco
nomiei naționale, transformarea generală a felului de 
muncă, de viață și de gîndire a țărănimii.

Conceptul de nouă revoluție agrară elaborat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu in spiritul materialismu
lui dialectic și istoric, pe baza cunoașterii profunde a 
realităților din țara noastră, este un concept global 
care cuprinde atit forțele cît și relațiile de producție 
și sociale, cît și întregul mod de gîndire și acțiune a 
celor care lucrează în agricultură.

Rolul și responsabilitatea economică a țărănimii este 
determinată de rolul și funcțiile agriculturii ca a doua 
ramură fundamentală a economiei naționale. Potrivit 
Directivelor Congresului al XIII-lea producția globală 
agricolă urmează să crească în cincinalul 1986—1999. 
față de perioada 1981—1985, intr-un ritm mediu anual 
de 5,4—5,8 la sută, iar producția netă cu 7,1—7,5 la 
sută. Problema centrală a agriculturii noastre este, in 
continuare, sporirea producției de cereale, care încă 
în acest an va trebui să ajungă la 32 milioane tone, 
reprezentând circa 1 300 kg pe locuitor. în acest con
text este demn de menționat faptul că in 1986 pro-

D. Dumitru

Intr-un Februarîe...
MAR1A-SA Țăranul român a îndrăznit, într-un 

februarie geros și înlănțuit de zăpezi, să se 
răzvrătească, să se ridice „flămînd și gol, 
făr’adăpost", cu furci și topoare și coase, îm
potriva celor care huzureau din truda bra
țelor lui; cu femeia și copiii alături, țăranul 
român, cel imortalizat de Octav Băncilă crispat, 
cu pumnii strînși, dirzi și plini de ură, a nemoarte, 
peste timp, a ieșit, mai mult gol, în gerul dimineții, 
in șfichiuirea vintului zvîcnind in troienii de ză
padă, inaintînd, asemeni unui uriaș, spre conacul 
boierului, cel cu hambarele doldora de grîne. cel 
ce-și petrecea viața-n dulcețuri la Paris și Viena, 
cel ce nu-l scotea niciodată din „țărănoi" și 
„leneș".

Robia țăranilor români avea o istorie lungă și 
spasmodică, dar și răzvrătirea lor : 1437, 1514, 1784 ; 
ei nu mai puteau răbda și nici ce aștepta nu mai 
aveau..

Era într-un Februarie, și era în anul 1907, cînd 
izbucni focul de la Flăminzi, cind vilvătaia lui cu
prinsese întreaga țară. Ardeau conacele pe rind, în 
limbi uriașe de foc, guvernul însuși tremura îngro
zit, dar. iată, „ideea salvatoare" : Armata ! Să tragă 
în ei fără milă, să curme răzmerița ce aprinsese o 
țară !

Jertfa celor 11000 a scăldat în singe pămîntul 
românesc, cel iubit cu patimă și stropit cu sudoare, 
palmă cu palmă ; cel visat și rîvnit in tot locul, cel 
căruia îi erau sortiți prin naștere. Și asta nu se poa
te uita nicicind, fiindcă, așa cum afirma marele 
Liviu Rebreanu Ia 29 mai 1940 în discursul său 
Lauda țăranului român, „Destinul nostru ca neam, 
ca stat și ca putere culturală, atirnă de cantitatea de 
aur curat ce se află în sufletul țăranului. Dar mai 
atirnă in aceeași măsură și de felul cum va fi uti
lizat și transformat acest aur in valori eterne... Dacă 
țărănimea noastră a fost ursită să conserve rasa, pă
mîntul, limba și credința noastră, înseamnă că ea 
este întruchiparea tuturor virtuților și energiilor 
românești, că deci într-însa trebuie să pornească și 
să se inspire tot ce e românesc..."

Literatura română a dărui țărănimii pagini nemu
ritoare prin : Ion Creangă, George Coșbuc, Liviu 
Rebreanu și Mihail Sadoveanu, prin Tudor Arghezi, 
Zaharia Stancu, Marin Preda și încă alții, din zilele 
noastre.

Era într-un Februarie geros și înlănțuit de zăpezi, 
acum 80 de ani, cind Măria-sa Țăranul român în
drăznise — pentru-a cita oară ? — să-și lepede sin
gur jugul crincenei asupriri.

Nicolae Arieșescu
<________________________________ ________/
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ACCESUL NEÎNGRĂDIT
»■r

ADEVĂRUL realității, al vieții po
porului nostru în acești ani și in aces
te zile de muncă, de năzuinți. de edi
ficare a unei lumi noi, cine are drep
tul și puterea să-1 ocolească, să-l fal
sifice, să-l nege ? Ca niciodată, prin 
constituția tării și prin practica 
socială, egalitatea, libertatea și in
dependenta poporului român se 
pot arăta lumii in numele acestui a- 
devăr. Istoria contemporană a Româ
niei socialiste se întemeiază pe prin
cipii de viată și pe un program poli
tic din care au fost excluse pentru tot
deauna discriminările, umilirile, tru
fiile de clasă de orice fel, trufiile na
ționaliste ori manifestările șoviniste 
sub orice formă s-ar ivi ele. Sintem 
un stat national unitar, constituit 
prin biruința dreptului istoric și prin 
jertfele poporului român, o tară în 
care sentimentul de omenie este 
apărat cu sfințenie și în care toți 
oamenii muncii, indiferent de națio
nalitate, se bucură de drepturi egale 
în toate domeniile vieții. Ile la 
repartiția teritorială, de Ia dezvol
tarea fără precedent a tuturor regiu
nilor țării, pină Ia manifestarea liberă 
a spiritului, în credințe, in limbă, in 
arte, in creațiile culte sau populare, 
egalitatea tuturor cetățenilor, deci, in
clusiv a naționalităților conlocuitoare, 
se arată ca o realitate pe care numai 
ochi răi, incă nelimpeziți de otrăvu
rile istoriei mai încearcă să o con
teste.

Drumurile noastre ne poartă prin 
sate și orașe, pină în inima și pină la 
marginile țării, și nu credem că ar fi 
un scriitor de bună credință, în orice 
limbă s-ar exprima, să nege spiritul 

< —_________________

Adevărul democrației
de prietenie, de frățietate, de colabo
rare, de egalitate, in care ne intilnim, 
în oricare din localitățile unde graiul 
nostru se poate auzi, graiul fiecăruia, 
liber să se exprime, liber să fie înțe
les în scopurile sale nobile, de culti
vare a omeniei, a unui înalt ideal de 
viață, a unei dezvoltări sociale pe mă
sura muncii poporului nostru, pe mă
sura demnității patriei noastre. Scri
itorii maghiari, germani, sirbi, evrei, 
ucrainieni sint colegii noștri; în sen
sul cinstit și curat al cuvîntului, ne 
simțim alături, în prețuire reciprocă, 
la intilnirile noastre, în publicații, în 
mărturisiri, in manifestări publice. A- 
sociațiile scriitoricești nu cunosc 
regimuri preferențiale, paginile tra
duse dintr-o limbă în alta se 
publică sub semnul prețuirii și cu 
sentimentul că împreună avem 
o nobilă datorie de a crea un 
om nou, al democrației și frăție
tății, un spirit nou al noilor relații so
ciale, o artă nouă, aici, în ori
zontul națiunii noastre socialiste, in 
vatra multimilenară a poporului ro
mân.

Iată de ce socotim că adevărurile is
torici, multele și tragicele ei adevă
ruri, nu sint date Ia iveală pentru su
părarea nimănui, ci numai pentru că 
nici un adevăr al istoriei nu trebuie 
să rămină ascuns ori fals interpretat, 
tăinuit ori falsificat, si pentru că pe 
baza cinstei acestei relevări se consti

tuie adevărul zilelor noastre. Dovadă 
este faptul că istoricii noștri scot Ia 
lumină, și cum ar putea să-1 ocolească, 
adevărul trist, dramatic, al înfruntări
lor de clasă, din sinul propriei noastre 
naționalități, fără ocolire, adevărul 
politicianismului, al exploatării bur- 
ghezo-moșierești, al luptelor de clasă, 
fără ca națiunea română să fie jignită 
de aceste adevăruri petrecute în de
cursul istorici sale. Pe cine ar supă
ra, deci, scoaterea la lumină a atro
cităților comise de alte stăpiniri asu
pra poporului român, cumplitele rela
ții sociale, ale exploatării, desnaționa- 
îizării, nerecunoașterii noastre ca na
țiune, care au dus la marile revolte și 
răscoale ? Pe cine ar supăra faptul că 
in timpuri de teroare, români, ma
ghiari, germani, evrei, oameni încer
cați in lupta de clasă pentru adevăr și 
dreptate, pentru pace și pentru relații 
demne între popoare, au găsit o cale 
de luptă comună, de înfruntare a 
fascismului și horthysmului în Ardea
lul de Nord răpit din spațiul nostru 
național și supus celor mai cumplite 
atrocități ?

Cine ar avea dreptul să ocolească 
și să deformeze istoria, in numele 
unor false menajamente, să jigneas
că adevărata democrație prin fals 
și prin minciună ? Dar libera desfă
șurare a spiritului creator în expre
sia naționalităților din țara noastră nu 
este o cultivare a adevărului, nu se
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arată cu toată fața în spațiul lui de 
manifestare ? Dar ce sint aliceva decit 
dovezi ale libertății și democrației, aso
ciațiile, teatrele, publicațiile, grupări
le folclorice, manifestările culte ori 
populare pe care „Cintarea României" 
Ie însumează fără nici un fel de dis
criminare în vastul spațiu de mani
festare culturală și artistică a întregu
lui nostru popor ? Dar ce altceva poa
te să fie prietenia și colaborarea noas
tră scriitoricească, decit o față a rea
lității democratice pe care societatea 
noastră socialistă o arată astăzi lumii 
întregi ? Greutățile și căutările solu
țiilor vieții sociale ne sînt comune, sint 
supuse legilor generale ale dezvoltării, 
sînt ale noastre ale tuturora, și ni
meni nu are îndreptățirea morală să 
nu recunoască faptele sociale așa cum 
se arată ele intr-o țară pe un drum al 
înnoirii și al edificării în zarea civi
lizației și a culturii. Efortul națiunii 
noastre de a-și găsi căile de dezvolta
re este o problemă a tuturor membri
lor săi, legile țării înscriu nu numai 
temeliile juridice durabile ale demo
crației socialiste, ci și deschiderile 
spre noi soluții, spre noi cerințe adre
sate întregului popor. Destinul națiu
nii române este unul, pentru toți oa
menii tării, și trebuie să-1 privim cu 
demnitatea propriilor noastre înfăp
tuiri, cu cinstea și prețuirea spiritu
lui democratic, apărat de lege, înte
meiat pe lupta comună împotriva ex
ploatării, pentru dobindirea libertății 
și egalității, și această credință, a- 
ceastă învățătură a istoriei nu pot fi 
negate de nimeni, din nici o parte a 
pămîntului.

„R. L." _

Teatrul Național din Tg. Mureș

MOZAICAT. colorat, diversificat, 
teatrul tării noastre există, se 
afirmă si se dezvoltă prin arta 
și creația tuturor celor 41 de co

lective răspindite în numeroase orașe, de 
la îndepărtatul Satu-Mare pînă la Con
stanța. din Botoșanii copilăriei lui Emi- 
nescu pînă în cetatea Timișoarei.

în varietatea stilistică proprie artei 
noastre scenice, un rol de seamă îl joa
că originalitatea actorilor, regizorilor, 
scenografilor de la teatrele de limbă 
maghiară, germană si idiș. Toate aceste 
teatre, în număr de 14, dacă le socotim 
și pe cele de păpuși, au fost create în 
anii construcției socialismului și și-au 
sărbătorit, alături de cele de limba ro
mână. cu excepția Naționalelor din Bucu
rești. Iași. Cluj-Napoca și Craiova, mai 
Încărcate de ani. unele un sfert de veac 
de la înființare, aitele trei decenii sau 
chiar mai mult. Ele sint materializări 
convingătoare ale politicii culturale din 
țara noastră, ale drepturilor de care se 
bucură toți oamenii muncii din Româ
nia socialistă.

Emoționante și mobilizatoare sint 
admirabilele cuvinte ale secretarului ge
neral al partidului. tovarășul Nicolae 
Ceausescu, adresate acestor teatre cu 
prilejul aniversării lor. In 1979. de pil
dă. cu ocazia împlinirii unui sfert de 
veac de existență a Teatrului Maghiar 
din Timișoara. secretarul general al 
partidului spunea : ..Este o realitate de 
necontestat a României socialiste faptul 
că, împreună cu întregul ponor, oamenii 
muncii de naționalitate maghiară — ea 
de altfel toate naționalitățile din țara noas
tră — se bucură de posibilități denline 
de a munci, de a învăța.și crea în limbă 
proprie, de a se afirma în toate sferele 
vieții politico-sociale. inclusiv în dome
niul artei si culturii".

Datorită acestor condiții, teatrele nați
onalităților conlocuitoare au realizări 
valoroase incluse în marile succese ale 
teatrului nostru. în domeniul reperto
rial. paleta largă a pieselor jucate li 
se datorează în bună măsură. Lucrările 
lui Mâricz Zsigmond, ale lui Barta Lajos

Viața teatrală
și Nemeth Lâszlâ. celebra dramă ro
mantică Bănk bân de Katona Jâzsef, 
Electra maghiară de Bornemisza Peter, 
una dintre primele piese renascentiste 
inspirate după operele grecești, sau 
Tragedia omului de Madăch Imre. Faust 
de Goethe, piesele lui Avram Goldfaden 
sau Gordin au fost interpretate cu pre
cădere pe scenele acestor teatre. Dar nu 
numai piesele clasice și-au găsit aici o 
transfigurare scenică dintre cele mai su
gestive. ci si piesele autorilor contempo
rani care scriu în limbile naționalităților 
conlocuitoare, ale lui Siito Andrăs, 
Szekely Jănos. Csiki Lâszlâ. Mehes 
Gyorgy, comedile populare ale lui 
Christian Maurer s.a.m.d.

Multe piese românești au avut pre
miera absolută pe scenele teatrelor na
ționalităților conlocuitoare, montarea lor 
însemnînd adevărat prilej de verificare 
a sensurilor, de frumoasă și sinceră com
petiție. cum a fost, de exemplu. Amur
gul burghez de Romulus Guga pus in sce
nă la secția maghiară a Naționalului din 
Tîrgu Mureș. S-au jucat, de asemeni, pe 
scena acestor teatre, și piese importante 
ale unor autori contemporani străini, ca 
Vînătoarea regală a soarelui de Peter 
Schaffer si Marea de Edward Bond la 
Oradea (secția maghiară). Andorra de 
Max Frisch la Teatrul Evreiesc de Stat 
și Insula de Athol Fugart la secția ger
mană a Teatrului din Sibiu.

ARTA actorilor din teatrele naționali
tăților conlocuitoare este de o excepțio
nală originalitate. La actorii maghiari 
admirăm măiestria cu care știu să inter
preteze dramele romantice, piesele cu 
substanță filosofică sau ușurința și dis
ponibilitatea cu care realizează spectaco- 
le-eabaret. cu dans. cînt. cuvînt și rapide 
treceri de la o stare la alta. Ac
torii de la teatrele de limbă germană 
sînt serioși și abordează cu răspundere 
dramele de idei. Interpreții de limbă 
idiș aduc cu ei hazul amar al lui Salom 
Alehem și nostalgia vechilor cîntece. dar 
și ironia fină și subtilă a sofisticatului 
Woody Allen.

Recitatori desăvtrșiți. cu un adevărat 
cult al cuvîntului frumos rostit, actorii 
maghiari cîștigă aplauze ori de cite ori 
se prezintă ia diverse gale, pentru a nu 
mai vorbi despre edițiile Festivalului 
național „Cintarea României", unde au 
obținut cele mai multe premii. Adâm 
Erzsăbet de la Naționalul din Tirgu-Mu- 
reș este laureata cîtorva ediții, fiind cu
noscută și peste hotare datorită turneelor 
întreprinse cu cîteva recitaluri. Illyes 
Kinga, de la același teatru, este una din
tre cele mai sensibile actrițe și rolurile ei, 
cel din Micul prinț după Antoine de 
Saint-Exupery sau cel din Femeia care a 
vrut să rupă o floare după Oriana Fal- 
laci s-au bucurat de un mare succes. Cu 
cea dinții montare, aclrita a făcut și un 
lung turneu prin Europa și Statele Unite 
ale Americii. Tot la Tirgu-Mureș joacă 
și Szilăgyi Eniko, distribuită astăzi în 
numeroase filme ironicul și neîntrecutul 
maestru al grotescului, Lohinszky Lorănd, 
proteicul Tarr Lăszld, variatul Csorba 
Andrăs. rectorul Institutului de Teatru 
din același oraș, și mulți alții.

Pe scena Naționalului din Tîrgu-Mu- 
res. ca dealtfel și pe aceea a Teatrului 
Maghiar din Cluj-Napoca. a jucat nu
meroase roluri si Kovâcs Gyorgy, un ac
tor unic în felul său. definit printr-o 
excepțională forță de caracterizare a 
eroilor, prin modul în care-i înzestra cu 
demnitate și autoironie.

Interpreții teatrului maghiar din Cluj- 
Napoca au avut prilejul să se remarce 
în spectacole de excepție montate de 
Harag Gyorgy. unul dintre cei mai buni 
regizori ai tării noastre. Trilogia lui 
Siito Andrăs — Floriile unui geambaș. O 
stea pe rug și Cain și Abel — sau cele 
patru spectacole care i-au adus pre
miul I pentru regie și mari premii 
pentru spectacole la patru ediții ale Festi
valului național „Cintarea României" — 
Fatetiea 77 de Mihnea Gheorghiu în 1977, 
Casa bătrină de Csiki Lăszld In 1979, 
Copilul meu, viitorul de Huszăr Sândor în 
1981 și Iubita mea de Lorinczi Lâszld in 

1983 — au pus în lumină talentul și miȚj 
iestria unor interpreți ca Hejja Săndo™ 
Orosz Luiza. Vadâsz Zoltân, Bisztrai Mă
ria, Bereczky Julia, Dehel Gâbor, Szeles 
Anna, Vitâlyos lldiko și Lâszlâ Gero.

La Oradea s-au remarcat Varga Vil- 
mos, afirmat în ultimul timp și ca re
gizor, Miske Lâszlâ, Ildikâ Torek-Kiss. 
La Satu-Mare s-au distins prin talentul 
și personalitatea lor Acs Alajos, care a 
primit, printre alte premii, și premiul I 
de interpretare masculină la cea de a 
V-a ediție a Festivalului național „Cin
tarea României" pentru rolul Tatălui din 
Jocul vieții și al morții in deșertul de 
cenușă de Horia Lovinescu, Papp Eva — 
o admirabilă 
Piroska. 
Kâroly, 
printr-o 

. terioară,
unor impresionante monodrame. La Sf. 
Gheorghe au primit, pentru creațiile lor, 
numeroase premii Balâzs Eva, Nemes 
Levente și tinărul Csapâ Gyorgy.

recitatoare — și Nyiredy 
La Timișoara lucrează Sinka 
interpretul unor eroi definiți 

mare concentrare de energie in
și Mâtray Lâszlo, realizatorul

ÎN domeniul regiei și scenografiei 
funcționează cu frumoase rezultate ptit:^ 
cipiul colaborării, regizorii și scenograf® 
teatrelor naționalităților conlocuitoare Ji.™ 
crind în teatrele de limbă română și in
vers. Dar s-a afirmat și o importantă 
pleiadă de directori de scenă care re
prezintă chintesența artei teatrelor de 
limbă maghiară, regizori de mare probi
tate profesională, cu respect față de ac
tori și fată de sensurile majore ale ope
relor dramatice. Un adevărat maestru al 
nuanțelor poate fi considerat Tbmpă 
Miklos, în timp ce Harag Gyorgy a fost 
unul dintre cei mai originali creatori de 
imagini scenice menite să comunice mai 
cu seamă sensurile filosofice ale piese
lor. Volgyesi Andrăs, regizor de mare 
finețe, și-a legat numele de Teatrul din 
Sf. Gheorghe, in timp ce Kovâcs Ferenc, 
director de scenă de autentică profunzi
me, a lucrat cu precădere Ia Satu Mare.

Alături de ei se afirmă vertiginos, 
printr-o puternică originalitate, și un 
grup de tineri in frunte cu Kineses Ele- 
mer, creatorul unor spectacole interesan
te și bine structurate, Kovâcs Levente, 
sigur pe mijloacele sale de expresie, și 
impetuosul Tompa Gâbor, preocupat să 
sublinieze senzorial și plastic frământă
rile existențiale ale omului contemporan*  
știind să pună în lumină și dezbatere^ 
politică arzătoare, așa cum a dovedit în 
Nevinovatul de Dehel Gâbor la Cluj- 
Napoca.

CREATORII din teatrele naționalități
lor conlocuitoare sint prezent» și aștep
tați la toate manifestările care au loc 
în țara noastră, Ia Gala teatru
lui contemporan de ta Brașov. la Timi
șoara, la Teatrul politic de la Constanța, 
la Gala recitalurilor dramatice de la 
Bacău etc. Alături de profesioniști vin și 
studenții secției maghiare a Institutului 
de'Teatru din Tirgu-Mureș, dezvăluind 
încă de pe băncile școlii nu numai talent, 
ci și seriozitate și putere de muncă.

într-o impresionantă efervescență, ac
torii, regizorii și scenografii din teatrele 
naționalităților conlocuitoare contribuie 
la întregirea peisajului artei scenice din 
țara noastră cu creații dintre cele mai 
valoroase, împlinind astfel armonios per
sonalitatea teatrului României socialiste, 
completîndu-i și intărindu-i originalitatea.

Ileana Berlogea



ȘI EGAL LA CULTURĂ

Avînt creator

PRIVITA diacronic, cultura mate
rială și spirituală a meleagurilor 
mureșene se structurează în ju
rul unor zone si tradiții etnofol- 

clorice deosebit de bogate si diverse 
ce-au alimentat ori au fost influențate 
de o valoroasă creație cărturărească. Pe 
de o parte, deci, o zestre folclorică moș
tenită și configurată pe arii etnoculturale 
cum sînt cele de pe Mureșul de Sus. de 
pe Tirnave si Cîmpia Transilvaniei, con
viețuind cu elemente ale culturii ma- 
ehiare si germane ce-au germinat influ
ențări reciproce, iar pe de altă parte, cre
ația unor personalități de talia lui 
Gheorghe Șincai, Petru Maior, Aranka 
Gyorgy. Georg Kraus. Alexandru Papiu- 
Ilarian. Ioseph Haltrich. Bolyai Farkas 
și Jănos. N.D. Cocea. Koos Ferenc. Ro
mulus Guga ș.a., cu opere ce au îmbo
gățit patrimoniul cultural național și au 
creat, pe plan spiritual, o punte de legă
tură intre poporul român si naționalită
țile conlocuitoare : zestre îmbogățită 
permanent in anii socialismului, dar mai 
cu seamă în anii de după Congresul al 
IX-lea. printr-un climat cultural orientat 
spre receptarea valorilor trecutului și 
spre noi și importante creații contempo
rane. Un rol deosebit în această direc
ție l-a avut Festivalul Național „Cîn- 
tarea României". initiat si îndrumat per
manent de secretarul general al parti
dului. tribună a manifestării spiritului 
ereator revoluționar al maselor si expre
sie vie a democratizării culturii noastre 
socialiste. în acest fel s-a asigurat o par
ticipare de masă in planul artei si cul
turii a tuturor talentelor, fie oameni ai 
muncii din întreprinderi si uzine, din 
instituții și așezăminte de cultură, fie 
elevi, studenți, militari.

De-a lungul celor sase ediții ale Festi
valului. prin această lărgire a bazei de 
masă a vieții culturale, au fost valori
ficate multitudinea și bogatele compo
nente ale artei noastre populare. Astfel, 
cîntecul popular. în variantele sale nu
meroase. a intrat in repertoriile unor 
formații laureate precum grupurile vo- 
cal-folclorice din Solovăstru. Riciu. Șer- 
beni. pe cînd cîntecul vechi maghiar, in 
cel al formației vocal-instrumentale din 
Șincai sau cea de țilere din Band. Doina 
și balada, cîntecele maghiare „halgatok“ 
(=romanța) și „csârdâs" (=învîrtita) 
sînt cîntate de soliștii vocali Silvia Ol- 
teanu si Kibedi Samoilă, de soliști in
strumentiști, adevărați virtuozi, ca Ale
xandru Cozac. Septimiu Maior. Emanoil 
Varga, la vioară, Gheorghe Baciu și loan 
Frandeș. Ia fluier. Czeczăn Iosif la literă. 
Pe cît de complex este folclorul core
grafic pe atît de divers, autentic și ma
eștrii a fost valorificat scenic de forma
ții de jocuri populare românești din 
Chlmitelnic. Bobohaima. Iclânzel. Miheșu 
de Cimpie. formații maghiare din Voivo- 
deni. Filpișul Mic. și formații de dansuri 
săsești din Batoș. Saschiz. Laslău Mic. 
Remarcabile sînt și colectivele de obice
iuri populare din Bistra Mureșului cu 
„Steagul de nuntă", Idicel Pădure și Vă- 
tava eu „Turca", apoi cele din Simbria? 
cu obiceiul „Cununa de grîu" și din 
Troița „Culesul viilor", care valorifică 
elemente de folclor poetic, muzical si co
regrafic maghiar de pe Valea Nirajului. 
De subliniat că tot mai multe ansam
bluri de cintece și jocuri și formații oră
șenești. compuse din muncitori români, 
maghiari, germani. îsi îndreaptă atenția 
spre arta populară culegînd și punînd în 
scenă cîntece, jocuri și obiceiuri popu
lare din zonele folclorice ale județului.

r

Numeroasă, diversă și valoroasă este 
Si opera creatorilor populari mureșeni : 
piese de port, țesături de casă, îndeosebi 
cele de interior, obiecte decorate din 
lemn si os. instrumente muzicale, unelte 
agricole, obiecte împletite din nuiele, 
paie, pânuși și papură, piese ceramice, 
piese legate de obiceiurile calendaristice 
și cele familiale. Ar fi greu să-i enume
răm pe toți creatorii laureați ai Festiva
lului. Cițiva însă se detașează prin mă
iestrie. obiectele lor excelind în rafina
ment și gust artistic : ștergarele frumos 
ornamentate de Maria Oltean din Tău- 
renl. Maria Nut din Stînceni. Theil Sara 
din Saschiz. Balia Magda din Simbriaș ; 
fetele de masă lucrate de Maria Vețian 
din Șerbeni, Eugenia Oltean din Idicel 
Bat. Szatmări Ilona din Gruișor ; instru
mentele muzicale meșteșugite de Emil 
Pralea din Hodac și Czeczan Iosif din 
Bandu de Cîmpie ; coșurile de mină 
Împletite cu finețe și îndemînare de 
Bereczki Lucreția. Siito Otilia și Mitra 
Iren din Viforoasa, alte tipuri de împle
tituri lucrate de Kiss Elisabeta din Bei- 
ca de Jos, Fiilop Elisabeta din Chendu 
și Nagy Andrea din Cîmpenița ; frumoa
sa ceramică lucrată de Gheorghe Vultur 
din Tîrgu-Mureș și Jakab Zsigmond din 
Solocma. Pe bună dreptate, profesorul 
Ion Vlăduțiu aprecia expoziția de artă 
populară organizată, în anul 1985, la 
Tîrgu-Mureș. drept „o elocventă mărtu
rie a puternicei forțe creatoare existente 
la satele si orașele mureșene, a pasiunii 

și dăruirii în a imagina și a făuri fru
mosul .a hărniciei și talentului de a iz
vodi artisticul in piese cu funcții utili
tare și estetice".

Urmare directă a intensei civilizații 
materiale, viata cultural-artisțică a jude
țului Mureș cunoaște o dezvoltare deo
sebită. Puternicei baze materiale si for
țelor artistice profesioniste destinate a 
satisface setea de cultură cărturărească a 
maselor li se adaugă. în această direcție 
bogata activitate a artiștilor amatori : 
teatrele populare din Sighișoara și Re
ghin. teatrul muncitoresc din Tirnăveni. 
toate cu secții în limbile română și ma
ghiară : cenaclurile din orașele mureșe
ne. cu creatori în limbile română, ma
ghiară și germană : corurile sătești ro
mânești din Hodac. Răstolița. Singeorgiu 
de Mureș și cele maghiare din Glăjârie 
și Ceuaș. ultimul de mai multe ori lau
reat al Festivalului National „Cintarea 
României" .apoi cele orășenești din Si
ghișoara. Tirnăveni si Reghin. corul 
muncitoresc al Combinatului Chimic din 
Tirnăveni. cel al invătămintului din Tîr
gu-Mureș, și acestea laureate, avînd în 
componenta lor oameni ai muncii ro
mâni, maghiari si germani. Poezia cla
sică si contemporană este adusă pe sce
nă de recitatori talentati ca Maria Dia- 
conescu. Kocsis Melinda. Stela Chindriș. 
Publik Antal si de formațiile de montaje 
literare în limba română din Sărmașu 
de Cîmpie. Iernut. Iclânzel. Reghin și. în 
limba maghiară, din Ghinești. Ghindari, 
Singeorgiu de Pădure ; pictura, grafica, 
sculptura sint cultivate de multi artiști 
amatori, printre care : Horea Remus 
Epure, Gaspăr Denes. Foris Zoltăn, 
Gyenes Tibor. Sever Suciu. Gheorghe 
Opris. cu toții laureați ai Festivalului, 
alături de Kovezsdi Lâszlo in arta foto
grafică. Kerekes Peter în diapozitive și 
Schnedarek Ervin în film.

Realizări frumoase au artiștii amatori 
Si in muzică prin orchestrele de cameră 
a medicilor din Tîrgu-Mureș, Sindicatul 
învătămînt din Reghin sau grupurile vo- 
cal-camerale „Armonia" din Sighișoara 
șl „Cantilena" din Tirgu-Mureș în com
ponenta cărora activează oameni ai 
muncii români, maghiari, germani. Lau- 
reați ai celei de-a cincea ediții au fost 
și interpreții Adina Alexandrescu. solo 
voce. Mirela Pop și Ambrus Zsuzsa. 
pian.

Sintem astfel martorii unui avînt crea
tor de mare intensitate și cuprindere la 
care participă. în județul Mureș, peste o 
sută de mii de artiști amatori, români, 
maghiari si germani, fără nici o îngrădi
re. de la pionieri și elevi, pină la oamenii 
muncii din fabrici si de pe ogoare. Tră
ind și muncind împreună pe aceste pă- 
minturi, zidim o cultură care să ne 
reprezinte în efortul constructiv de azi. 
aureolîndu-se ca o pecete de vigoare 
si trainice in viata poporului român.

Melinte Șerban

O intensă viată literară
TOȚI cetățenii României au as

tăzi aceleași drepturi in a se 
bucura de cuceririle civilizației, 
de a se afirma nestingheriți în 

toate domeniile de activitate. Iar dome
niul scrisului este un exemplu edificator 
în acest sens. Despre cercurile scriitori
cești de la Cluj-Napoca, Sibiu, Timișoa
ra, Tg. Mureș, Oradea, s-a scris frecvent 
in revistele de profil. Dintr-o nevoie fi
rească, in acest triunghi de țară și de 
spiritualitate — am numit județele Ma
ramureș. Satu Mare și Sălaj — s-au ivit 
numeroase cercuri literare. Venind vorba 
de lumea scrisului, poate niciodată nu a 
existat la Satu Mare o grupare literară 
atît de puternică precum există azi. Nu 
din patriotism local și nu dintr-un sin
drom de „autarhie culturală" mă văd 
onorat că descind din ea. O grupare li
terară tinără, fără egal, poate. în țară, 
reunită în jurul cenaclurilor „Afirmarea", 
„Ady Endre", „G.M. Zamfirescu".

Ce altă dovadă a stimei și a prețuirii 
reciproce poate exista decit că scriitorii 
sătmăreni, fie români, fie maghiari, se 
citesc și se traduc reciproc ? ! La Cărei 
este pilduitoare prietenia scriitorilor Fenyi 
Istvăn și Gabriel Rațiu, buni poeți și buni 
traducători deopotrivă. Pe coperta unor 
cărți de ținută, în revistele literare („Ko- 
runk", „Utunk") întîlnești adesea pre
zente semnăturile unor scriitori sătmă
reni de expresie maghiară precum Fenyi 
Istvăn, Soltesz Jozsef, Guzs Imre, Paizs 
Tibor, Irinyi Kiss Ferenc, Molnăr Pal, 
Farkas Elek și alții.

Casa de cultură - Oradea

Valori reprezentative

FILARMONICILE din Ardeal și 
Banat, în care activează, alături 
de români, multi instrumentiști de 
naționalitate maghiară și germană, 

au impresionat întotdeauna prin profe
sionalism. echilibru, cunoaștere temeinică 
a repertoriului de orchestră, maturitate 
și omogenitate. Orchestra filarmonică din 
Cluj-Napoca este una dintre cele mai 
bune din tară, continuind astăzi o stră
lucită tradiție. Componenții ei mai virst- 
nici iși amintesc, cu admirație, de pe
rioada cind la pupitrul dirijoral apărea 
Antonin Ciolan, cu extraordinarele tăl
măciri ale simfoniilor de Ceaikovski sau 
Brahms. Sub conducerea dirijorului ei 
permanent. Emil Simon, un șef de or
chestră de remarcabilă distincție, de o 
sobrietate riguroasă, avînd o prodigioasă 
activitate, ansamblul, binecunoscut în tară 
și peste hotare, a realizat în ultimul' timp 
interpretări de referință : Șeherazada de 
Rimski-Korsakov. Uvertura-fantezie .,Ro
meo și Julieta" de Ceaikovski si Arleziana 
de Bizet. Sau. mai recent, primele discuri 
dintr-o proiectată integrală a simfoniilor 
lui Bruckner. Variațiuni simfonice de 
Brahms și Reger (Cristian Mandeal), pen
tru a mă opri la puține exemple. Con
certele în care apare Stefan Ruha sint 
evenimente ale vieții muzicale. Maestrul 
clujean are un stil inconfundabil : vir
tuozitatea e dublată de pasiune arzătoare, 
intonația se spriijnă pe un sentimenta
lism rafinat. responsabil de cele mai 
multe ori de culoarea si farmecul cintu- 
lui său ; predominant liric, sunetul viorii 
Iul Ruha cucerește printr-o sinceritate 
florală, compoziția e serafică, construcția, 
imponderabilă. Vibrato-ul eliberează ela
nuri fluente ori misterioase seninătăți, 
concretețea e graală, accentele au stră
lucire mătăsoasă.

Un fapt grăitor în sensul celor arătate 
este apariția volumului Scăpărătorul de 
flăcări al lui Ady Endre in traducerea 
poetului sătmărean G. Georgescu. Ga
briel Rațiu (Corneliu Bala) traduce Ver
suri de Aprily Lajos și Cad pietre in fin- 
tîna sleită de Szilăgyi Istvăn. (Ed. Kri- 
terion), Gellert Săndor — autor al volu
melor In curtea balului, In urma lui 
Angyal Bandi, Fintina lui Bodor Peter
— este unul din traducătorii in limba 
maghiară ai Mioriței. Veress Istvăn. 
după ce traduce din limba germană Leo
nora de Adolf Meschendorfer, tălmăcește 
un roman de Erwin Wittstock. AL Pin
ii le seu traduce frecvent din Pasternak și 
Evtușenko ; Radu Ulmeanu din Scriso
rile lui Rilke. Spiritul tinăr are nevoie 
de haine de primenire. Gyongyosi Găbor 
a tradus un volum din teatrul scurt con
temporan românesc. Soltesz Jozsef —
— unul din cei mai prodigioși scriitori 
din nord — este și un excepțional tra
ducător din lirica română contemporană. 
Volumele sale au apărut la editura Kri- 
terion, editură prestigioasă, care scoate 
cărți de reală ținută. Ultima carte apă
rută la editura Kriterion și pe care o am 
pe masă, intitulată Cișlegiul într-un pi
cior, cu o excelentă prefață de Al. Pa- 
leologu, aparține sătmăreanului Marko- 
vits Rodion — autorul Garnizoanei sibe
riene.

...Așadar, la fruntariile nord-vestice ale 
țării, la Satu Mare, există o intensă via
ță literară. Fereastra dinspre Nord este 
deschisă și casa inimii e primitoare.

Dorin Sâlăjan

Ștefan Ruha este conducătorul 
cvartetului „Napoca". Cealaltă for
mație camerală, cvartetul „Pro camera" 
(alcătuit din Bânyai Ildiko, vioara I, 
Bothar Grigore. vioara a II-a. Bânyai Ni- 
colae, violă, Torok Adalbert, violoncel) 
și-a asigurat, prin concerte de ținută, re- 
numele. Sunet „rotund", catifelat, sensi
bilitate distinctă. expresivitate în toate 
registrele, o frazare plină de noblețe și 
suplețe are violonistul Andrei Agoston. în 
ultimul concert al Filarmonicii „George 
Enescu". dirijat de Remus Georgescu. An
drei Agoston a dăruit publicului bucu- 
reștean o excelentă interpretare a Concer
tului pentru vioară și orchestră în Re 
Major de Brahms : stăpînire impecabilă, 
proporție, discurs tensionat, dramatic și 
poetic, condus cu măiestrie, reliefînd uni
tatea construcției și bogăția afectivă ce se 
revarsă din fiecare temă, motiv, articu
lație. din ingenioasa țesătură simfonică.

La Cluj-Napoca. spectacolele Operei 
maghiare atrag prin calitatea și frumuse
țea montărilor și prin evoluțiile cîtorva 
soliști de marcă. M-aș opri la soprana 
Papp Wilhelmina si la tenorul Dăroczi 
Tamăs. laureat al Concursului de cânta 
de la Tokio (1986): o voce puternică, un 
timbru de unică expresivitate, cu trans
parențe „vijelioase" și voalări tandre, 
apte să schimbe tonalitatea sentimentală 
a visării, o siguranță a frazei și o dicție 
foarte bună, calități care au entuziasmat 
și la un recent Festival Verdi, dirijat de 
Cristian Mandeal. La Timișoara, notabile 
sînt evoluțiile sopranei Condras Agneș. 
fostă solistă a ansamblului clujean. Cor- 
nist, la inceput la Cluj-Napoca, Szalman 
Lorănt este acum dirijorul de aleasă 
muzicalitate al Filarmonicii din Tîrgu 
Mureș. Cu puțin timp în urmă aveam 
ocazia să apreciez omogenitatea acestei 
orchestre — cu instrumentiști valoroși în 
aproape toate compartimentele — susți- 
nind la un nivel înalt un program extrem 
de pretențios (dirijor Petre Sbârcea); cu 
atît mai mult, cu cît fusese asimilat în
tr-un timp foarte scurt. E vorba de Pri
mul concert pentru vioară și orchestră de 
Szymanowski (solistă Mirela Capătă), 
noutate absolută pentru orchestrele noas
tre, piesă de mare dificultate, urmată de 
poemul simfonic Don Quijote de Richard 
Strauss. Tînărul violoncelist Szabo Peter 
poate deveni un solist remarca’bil. la fel 
cum deosebite mi s-au părut partidele 
fagotului, clarinetului, violei, alămurile 
grave.

La Oradea, un ansamblu simfonic cu 
destule individualități (Romică Râmbu, 
Liviu Gocan. Cornel Pop. Alexandru 
Thurzo. Gheorghe Iile. Elisabeta Fekete) 
beneficiază de conducerea lui Ervin Acel, 
temperament patetic cenzurat de un simț 
sigur al nuanței. Uneori academic, alte
ori înclinat spre exagerare romantică, 
convinge deopotrivă prin meticulozitate 
și dezinvoltură. Orchestra din Satu Mare 
incinta, cu ani în urmă, executînd la Bucu
rești Simfonia VI în re minor de Sibelius. 
Notabile sînt interpretările violonistului 
Rudolf Fatyol.

La Brașov, poate fi ascultat la orga mo
numentală a Bisericii Negre Hans Eckart 
Schlandt. muzician de mare talent, cu 
largi disponibilități tehnice și fantezie în 
registrație. El este, alături de venerabilul 
maestru Iosif Gerstenegst și de lise Ma
ria Reich, unul dintre cei mai fideli tăl
măcitori ai creației lui Bach.

Exemplele, ca și caracterizările, ar pu
tea continua. Nu mi-am propus insă o 
tratare exhaustivă a instituțiilor muzicale 
din această parte a tării, ci evocarea 
cîtorva dintre valorile reprezentative ale 
artei interpretative din tara noastră, unde 
egalitatea șanselor, a posibilităților de 
afirmare a talentului, fără nedemne și 
absurde discriminări, constituie o reali
tate de netăgăduit

Costin Tuchilâ
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REMEMBER 1907
1907: Oaza pribegilor
Vă văd insingerați pe drumuri multe 
în taină prelungind poteci prin munte. 
Urcați intr-o visare îndrăzneață 
cind luna-i trădătoare, vintu-i rău, 
spre-o casă-n dosul stincilor, râzleațâ. 
Nici urma să n-o poată poteri prinde 
adăpostiți de zadă ca de-un scut 
vă dăruie ciobanii-n vești merinde.

Cind neguri cresc ți zilele tot scad 
vă însoțesc tirzii lumini de cetini — 
tu păstrător de soare, vîrf de brad, 
poate ești steag din trup străbun pe culmi 
ți din adine solii spre vaduri suni-

O oază făuriți din miez de noapte 
in gind amar sub boltă de aluni. 
Și vifore urnite-n ierni nebune 
îndeamnă iar ca ura să vă sune 
chemind mai grabnic zorii altei lumi I

1907: Flori scuturate
„Alături de alți copii a fost împușcată Elena Gri- 
gore, in vîrstă de 12 ani". (După „Neamul româ
nesc", nr. 10 — 1907).

Cu pârul adunat in coadă 
Crezuseră că-i o iscoadă, 
l-au rupt din gură perle, dinții, 
să spună unde-i sunt părinții.

Dar cum sâ-i ducă in pădure 
cind pe poteci cu sihlă lungă 
Treceau ca umbre taica, maica 
vreo poteră să nu-i ajungă. 
Ca fiarele printre hățișuri ei trec 
doar luna ii îndreaptă 
și prunca știe insă tace. >
La pindă zbirii tot așteaptă.

Pe pat de frunză ți de scrum 
o împușcară în livadă — 
ți floarea de pe-un tinăr prun 
toată-a-nceput pe ea să cadă—

Capi de răscoală
„[...] in județul Olt, la Urși, impușcați 17 agita*  

tori. La Păroși 8 capi agitatori". (Telegrama 885 
din 30 martie 1907 a comandantului de divizie ge
neral Gigîrtu către Ministerul de Război).

I.
Alei, mugur pleznit in viscol, dragul taichii, 
Alei, mugur fără albină, pruncul maichii, 
Te-ai dus prin sat, la deal, cu socoteală 
Veri ți vecini să-ncumeți la răscoală. 
Că prea ne-am zvircolit in umilință. 
Cu ei s-alungi urgia-n biruință.
Alei, cad la conace porți, zăvoarâ, 
Pecetluite-s frunțile de fiară. 
Luna-ntilnește soarele-n chindie 
Tot cheag de singe pină să invie 
Stele de foc ți sus, ți in fereastră 
Că nu-s din iad, is din minia noastră...

[...] „Indivizii Matei Pancu, Ilie, Dan Lupan și 
Ion Ignat fiind arestați ieri și voind a fugi de sub 
escortă au fost impușcați". (Telegr. nr. 82 din 4 
apr. 1907 a prefectului jud. Vlașca, Ghica, către 
Ministerul de Interne).

II.

Nu te-om uita, că drag ne-ai fost Ilie 
Și ne rămii in toamnă frunză vie. 
Te-nchipuim la poartă mîndru brad 
Cu cetini verzi care nicicind nu cad 
Și-asemeni lui, cind se indoaie-n vint, 
glasu-ți vuiește încă pe pâmint. 
Alei, cumplit și drept ai fost Ilie 
Și mulți ciocoi ai pus pe năsălie 
De ce-ai fi stat cu domnii la tocmeală î 
Cintar numa măciuca-i in răscoală I 
Te pomenim in luncă, in pădure, 
Cum ascuțeai o coasă, o secure. 
Pe uliți, in grădină, in pridvor 
Mai stăm de vorbă, ni-i atita dor 
Și florile ți le cintăm tot dalbe 
Și-nvii cu alți firtoți in umbre albe..<_____________________ ______________________________ _

Un monument 
țăranului român 
Strâbunule, ne desăvirșim tilcul ființei prin tine 
cu nimburi de incumetare și jertfă.
Primordiala sevă a gliei ne curge prin timp - 

ți soarele 
care din griul de sub zăpezi in visele tale tresaltă.

Oglinda vremilor aburită in noian de restriști, 
în toate punctele cardinale vuiește memoria. 
Osemintele tale - peceți pe hrisoave de sub pâmint 
consfințesc temeliile moșiei, vetrei, devenirii noastre 

in lume. 
Duhul ți s-a topit in curcubeu - 
arc de triumf de la Maramureș la Dunăre.

Nicicind vrerile tale n-au fost nisip ci tumultuoasă lavă 
ți cristal in care culorile tricolorului se răsfring. 
De milenii iți simțim indirjirea, măreția, durerea. 
Cind a fost să aperi hotarele - ai luptat 
ți-n jertfa de tot hărăzitu-ți-s-a doar nimb de erou 

necunoscut 
Cind a fost dreptatea s-o aperi - te-ai răsculat: 
in răzmeriți singe-nchegat lucea ca perle rubinii 

pe cimpuri, 
galbenă holda, azi macii tăi roșii, ai inimii, ard 

sub albastru de Voroneț...

Nimeni nu-ți poate dijmui istoria.
Privirea-ți peste umbre ne pătrunde cu fior numenal. 
Rind pe rind din imaginea trecutei făpturi te transformi 
intr-o plămadă a alcătuirii noastre lăuntrice.
Și cum din Miorița ne crești in cintec ți grai 
de-a pururi in suflet, in doruri, harnică brazdă răstorn!, 
Nu dispari strâbunule, țăranule român, doar te muți 
in noi ți-n ființa urmașilor.
Gindindu-ți un monument, dăinuirea noastră va fi 

să-l exprime. 
Un monument sub cerul învolburatului nostru destin 

carpatic 
amintind Patriei de puternicul, viul, generosul ei ctitor.

Frăjie
[...] „rezerviștii refuză a se supune ordinului de 

chemare" (Telegr. nr. 328 din 28.111.1907 a prefec
tului de Covurlui, Ciuntu, către Min. de Interne)

I.

Noi n-om răspunde. Da*  vaietă-se goarna I
Do*  tremure ciocoii pin*  le-o plezni vina-n ochi 
de i-or holba prăpăstii la goana flăcărilor I 
încalțe ața s-or duce pe pustie măsluirile din condici 
ți-apoi ce drepte socoteli să tot aștepți cu pălăria 

in mină f I 
Mai milostivă jecmăneală ? Dijmă la clăi, la buruieni 

ori a batjocură 
doi pui peste bir de fiețtecare trăgător in bătătură î 
Milostenie î La morile ciocoilor mai mult de jumătate 

sudoarea 
ni-e vămultă. Da' macine-i spaima cu zile 
ți indulcească-i dajdia morții I

II.

D'apoi necum altfel : cu pistol ofițeresc in coastă 
ne-au bulucit spinarea sub raniță ți carabine in miini. 
Cum om amuți cățele de glonț, impotriva voastră, 

împotriva noastră, 
că frații ți tații nu ni-s jivine de hăituit prin văgăuni I 
Și apoi focul durerii nu cu praf de pușcă il stingi. 
Unde in altă parte ni-e locul î Apoi la dat cep miniei 
ți ciocoiului. Măcar un ceas să-l perpelească ți pe el 
cel pui de drac al silniciei. Venim, tot venim

ți laolaltă 
om tot ara zăpezile la conace pină brazda

s-o răsturna in singe. 
Pină-om stirpi prăsila ți sudalma ciocoiască : i-om 

jugăni la beregăți I

[...] „deși s-au tras toate cartușele, totuși n-a că
zut nici un răsculat" (Raportul nr. 90 din 17.111.1907 
al cpt. MU. Dolj).

III.

Și incă mai aflați : de-o fi din nou ca unii să scape 
de pinda hidâ, tîlhărească, a glonțului sub coastă 
ți-om ridica in silă carabina spre 
pieptul vostru chinuit, al țării, 
apoi om trage-n sus, cu chibzuială, 
să nu rănim nici pasâtea in zbor...

Coșbuc și 1907
„Am onoarea a vă înainta alăturata scrisoare îm

preună cu poezia Noi vrem pămint a lui Coșbuc 
și vă rog a lua măsurile ce veți crede mai nimerite 
și mai eficace". (Ordinul nr. 13 777 din 15 martie 
1907 al Ministerului de Interne către Prefectura 
județului Dîmbovița).

Bade Gheorghe, gindurile ni se-ntilnesc ți umblă 
in zările timpului prin nebânuite vase comunicante. 
Te văd străluminind in Balade ți Idile, apoi deodată 
o trimbiță : Noi vrem pâmint, blestem pentru ciocoi 

ți veste sumbră. 
Iți resimt, bade Gheorghe, prorocirile.
Vilvâtăile aleargă mai aprig ca fulgerele de primăvară 
aprinzind in suflete stele ascunse 
ți peste capul zbirilor soroacele pierzării.
O undă amară susură spre mine versurile tale căci 

multi 
dintre nemernici ți-au găsit răsplata neodihnei veșnice 
in țărna acareturilor. Iar altora sălbăticiuni 

hâcuitu-le-au 
stirvurile, cind - temători ca dijmașii să nu le fure 
printre copaci ți luna, ducind-o acasă printre 

vreascuri - 
se indirjiră să facă de strajă la marginea pădurii, 

noctambuli. 
Tunetul tău de apocalips : „Hristoși să fiți nu veți 

scăpa nici 
în mormint" cutremurat-a ți oasele ciocoilor 
din alte veacuri, lingă fiecare jefuită curea de pămint, 
invăluiți de blestemul pălmașilor ca-ntr-un giulgiu 

de flăcări.

Bade Gheorghe, cum nu ți-au hărăzit năpastă 
după risipita retragere a revărsărilor peste păminturi î 
Ne-nfiorăm amîndoi: convoaie de suflete puse să muște 

cu gura 
in ariile rivnite, acum cu gust de singe ți țintirim. 
Cum nu te-au prigonit, instigator, căci pe liste 

ai fost ? I 
Tu țtii ți eu înțeleg : pentru că erai in cuvintele tale. 
Pentru că ele nu puteau fi puse să-ți sape groapa. 
Pentru că zbirii se temeau să nu se ridice-n locul tău 
alte sute ți sute de condeie 
sporind dreptatea-n răscoală din mii ți mii de
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Breviar

Teatrul Claudiei Millian

RECENZlND, la 7 ianuarie 1923, al 
doilea volum de poezii al Claudiei 
Millian, Cin țări pentru pasărea 
albastră, Lucian Blaga exprima 

această judecată critică : „Aici, în Ar
deal, numele Claudiei Millian e puțin cu
noscut, deși e numele celei mai de seamă 
poete ce-și cioplește astăzi sufletul in 
marmura cuvîntului românesc. [...] Din 
partea femeilor rar putem aștepta viziuni 
transcendentale. Claudia Millian are, to
tuși, o înclinare aproape pătimașă de a 
arunca priviri în abisuri stelare" ’).

în acel moment, părerea oficială, dar și 
aceea a lui E. Lovinescu, înclinau ba
lanța către poeta Elena Farago, dar pre
ferința lui Lucian Blaga rămîne semni
ficativă.

Pasiunea literară a Claudiei Millian se 
împărțea între poezie și teatru. Dăduse, 
pină la data de mai sus, două culegeri de 
versuri2) și i se reprezentaseră la Tea
trul Național din București două piese : 
Masca, comedie dramatică intr-un act, în 
aprilie 1914, și Rozina, comedie dramatică 
în 3 acte, la 18 februarie 1919. își mani
festase interesul pentru teatru și prin 
cronicile dramatice, apărute în cotidianul 
„Viitorul" (1919—1920) 3), atacînd și pro
bleme de ordin general. Poeta era și pro
fesoară, ceea ce se putea întrevedea din 
seriozitatea documentării și a tratării atît 
a tematicelor în genere, cît și a celor oca
zionale. Astfel, conștientă de răspunde
rea specială, de ordin estetic și etic tot
odată, a Teatrului Național, Claudia Mil
lian scria, la Deschiderea Stagiunii cu 
Viforul de Delavrancea și cu Rata săl
batică de Ibsen : „După Rața sălbatică. 
Teatrul Național, care va deveni Teatrul

*) Citat după Prefață la Vreau să tră
iesc, piese de teatru și cronici dramatice 
de Claudia Millian. Ediție îngrijită, pre
față și bibliografie de Nina Stănculescu. 
Editura Minerva. București, 1983, pag. 6—7.

2) Garoafe roșii (1914) și Cîntec pentru 
pasărea albastră (1922).

3) Semnate cu pseudonimul Dim. 
(sau D.) Șerban.

Limba noastră

Gramatica
■ ÎN prestigioasa editură a Academiei 

Republicii Socialiste România a apărut, 
la sfîrșitul anului 1986, lucrarea cu acest 
titlu, datorată eminentei lingviste Mioara 
Avram. Cum titlul însuși atrage atenția 
și cum autoarea ține să sublinieze, cartea 
îi are în vedere pe „toți*  cei intere- 
s a ți, toți cei care vor să fie îndru
mați, care vor să citească, să capete sau 
să-și amintească anumite informații. în 
cazul de față elemente de gramatică 
românească utile pentru practica limbii" 
(p. 5). Și trebuie spus că numărul aces
tora este extrem de mare, iar interesul 
pentru problemele limbii foarte variat, 
mergînd de la lămurirea etimologiei ori 
sensului cuvintelor, pînă la normele gra
maticale care structurează sistemul limbii 
actuale, cum dovedește, printre altele, 
mulțimea întrebărilor adresate unei emi
siuni radiofonice, de pildă. Pe parcursul 
Cuvintului înainte, Mioara Avram revine 
la destinatarul lucrării, precizînd că „Gra
matica pentru toți a fost scrisă cu gîndul 
la cei care — dintr-un motiv sau altul — 
nu știu sau nu mai știu gramatică, dar 
doresc să se cultive, la cei care nu se simt 
bine în inferioritate de exprimare, de 
cultură lingvistică, și care reacționează la 
rîsul celor din jur nu prin indiferentă 
sau chiar prin răzbunare, ci prin in
struire" (p. 5).

Rod al activității de peste treî decenii 
a Mioarei Avram în colectivul de grama
tică al Institutului de Lingvistică din 
București (autoarea este, alături de acad. 
AL Graur și Laura Vasiiiu, și coordona- 

Educativ, va reprezenta clasicismul străin 
și național, va dezgropa fragmente de 
artă pierdută sub vraful pieselor de bu
levard. va cerceta toată producția uitată 
în sertarele nepăsării, și va pomeni de 
Hasdeu. Alecsandri, Caragiale, Delavran
cea, alături de mari nemuritori ai lumii 
pentru care teatrul a fost o nouă bise
rică".

Este de reținut protestul atît contra in
vaziei pieselor bulevardiere în repertoriul 
teatrelor noastre, cît și împotriva activi
tății rutiniere a comitetelor de lectură, 
care intirziau sistematic in cercetarea ma
nuscriselor unor debutanți. Metaforele 
cronicarei teatrale : „vraful pieselor" și 
„sertarele nepăsării" trădează formația 
poetică a scriitoarei.

Claudia Millian va continua să dea cro
nici dramatice în decursul anilor la ur
mătoarele periodice : „Adevărul literar 
și artistic" (1922) și „Cuvintul liber" 
(1935—1936). Ultima cronică, din cartea 
îngrijită* de Nina Stănculescu, se încheie 
în același stil, care îmbină seriozitatea 
profesională cu farmecul harului poetic : 
„Este desigur, în cariera dramatică a 
domnului Finteșteanu. acest moment, o 
grea și bine cîștigată biruință. în între
gul distribuției, fiecare rol a contribuit la 
frumoasa reușită a serii și. cu deosebită 
grație, doamnele Marietta Anca și Elvira 
Godeanu au adus zimbete și frumusețe in 
viața lui Harpagon".

EPAȘIND faza debuturilor în 
creația dramatică — ne referim la 
Masca și la Rozina —, Claudia
Millian și-a făcut o magistrală si 

totodată senzațională reintrare cu Șa^te 
giște potcovite, comedie provincială in
tr-un act. reprezentată la Teatrul Natio
nal din București la 29 februarie 1932. 
Critica și-a manifestat legitima surprin
dere plăcută față de realismul prezentă
rii unui cadru în care mișună, creionate 
veridic și uneori crud, modeste personaje 
ale unui orășel oltenesc, cu ocazia unei 
înmormîntări, în cafeneaua necercetatâ 
de obicei, sau cu consumatori „pe cretă" 
a numitului Stan. Este în fond, această 
„comedie dramatică", drama unui om 
cumsecade, îndrăgostit de soția Iui, o tî- 
nără frivolă, doritoare de aventuri și de 
lux, cînd descoperă infidelitatea ei și o 
repudiază, cu inima sfîșiată. Comicul de 
situație culminează, cînd, după înmormin- 
tare, cafeneaua se umple cu cliențl insol
vabili, dintre care unul singur face excep
ție, șl în care strălucește prin pretenție 
veleitarul Bran, publicist și poet ratat, 
fratele lui Stan. Simbolic contrast, nu-i 
așa, între fratele cumsecade, dar nefericit 
și cel de ridiculă boemă, dublet național 
onomastic neașteptat ?

Capodopera creației teatrale a Claudiei 
Millian este desigur Vreau să trăiesc, 
piesă in 3 acte și patru tablouri, repre
zentată Ia Teatrul Național din București 
la 22 martie 1937. Cuvintele titlului au 
fost rostite în piesă nu de protagonista

pentru toti
toare a „Gramaticii Academiei"). Grama
tica pentru toti pornește de la convinge
rea, justă, că „Nu e grav atît faptul in 
sine că un vorbitor face anumite greșeli 
de limbă, cit persistența in ele, nepăsarea 
față de confruntarea cu modul de a se 
exprima al altora" (p. 5—6). Mioara 
Avram știe că „...greșelile gramaticale, o 
dată înrădăcinate, nu sint ușor de corec
tat [...] dar [și că] nu trebuie adoptată 
o poziție de resemnare totală in fața gre
șelilor existente, intrucit cu voință, studiu 
și atenție la modele bune de urmat corec
tarea este posibilă" (p. 6). Acestor con
vingeri le datorăm o lucrare complexă de 
care cultura noastră lingvistică avea ne
voie.

Utilitatea Gramaticii pentru toți este 
dată de caracterul ei normativ și corec
tiv, iar gradul mare de accesibilitate (ab
solut obligatoriu dacă ținem cont de 
categoria celor cărora le este adresată) 
ține de faptul că „ea folosește un 
cadru descriptiv redus la strictul necesar 
pentru înțelegerea recomandărilor și in
terdicțiilor formulate în conformitate cu 
normele oficiale în vigoare" (p. 6). La 
aceasta se adaugă o calitate fundamentală : 
claritatea expunerii. Lectura aprofundată 
a cărții se face fără nici o greutate ; pre
zentarea faptelor este deopotrivă limpede 
și convingătoare, iar asupra normelor care 
sînt mai des încălcate, asupra greșelilor 
gramaticale frecvente, autoarea atrage 
atenția în mod expres. Așa, de exemplu, 
discutînd trecerea de la o parte de vorbire 
la alta prin modificarea formei-tip și

I-am văzut...
I-AM văzut in această revistă, fotografiați unul lingă altul : un 

scriitor și un editor de pe vremuri.
l-am văzut fotografiați, unul lingă altul, pe G. Călinescu și Al. Ro- 

setti. Păreau, sub mărețele lor coame sure, doi lei.
Dar unde sînt leii de odinioară ?
In decursul anilor, cuprins de vreo nostalgie, adeseori I-am para

frazat, cu un suspin, pe poetul a cărui invocație către zăpadă stră
bate vremea.

Dar unde sint — m-am întrebat intr-un rînd — greierii de odini
oară ? Și mi-a fost dat să mă întreb chiar despre stelele căzătoare.

Insă parcă niciodată nostalgia n-a fost atît de adîncă, și nici sus
pinul. ca atunci cind i-am văzut pe cei doi, sub coamele lor de lei.

Dar unde sint leii din deceniul al IV-lea ?

Gso Bogza

Agata, cum crede Nina Stănculescu, ci de 
Radu, fiul din prima căsătorie a soțului 
ei. arhitectul Tudor Nour, salvat de la o 
grea boală de buna Iui și prea tinâra 
mamă vitregă și violent îndrăgostit de ea, 
atrăgind prin legătura lor culpabilă, pină 
la urmă, cu toată rezistența inițială a ce
lei iubite, deznodămîntul tragic : fratele 
primei soții a arhitectului, doctorul legist 
Voinea, o împușcă in momentul cind ea 
oferă soțului bolnav care vrea să se si
nucidă, paharul cu apă solicitat

Sore deosebire de Fedra. a tragediei 
raciniene, care urmărește cu dragostea 
ei vinovată pe fiul lui Teseu din prima 
căsătorie, dar este respinsă de el. ceea 
ce o determină pe femeia lezată in amo
rul ei propriu să-l acuze pe nedrept pe 
Hipolit și să obțină sancționarea pretin
sei tentative de incest, cu pedeapsa ca
pitală. in Vreau să trăiesc, nu mai avem 
de a face cu un Hipolit cast, ci cu un 
tinăr dezlănțuit pasional, care învinge 
scrupulele „mamei" sale adoptive ce-1 
iubea pur și simplu spiritualicește, dar 
a căzut pină la urmă și a plătit ea cu 
via*a.  în locul celui intr-adevăr respon
sabil de incest.

S-a rostit și numele lui Tristan și al 
Isoldei, dar situațiile sînt mai puțin pa
ralele ca în Fedra, prin rezistența opusă 
o bucată de vreme de Agata, pasiunii 
vinovate a lui Radu.

Spre deosebire de teatrul amoral al lui 
Ion Minulescu, ca atare uneori învinuit 
de imoralitate, acela al Claudiei Millian, 
prin final, sancționează culpa femeii 
necredincioase. Caracterele personajelor 
sint bine conturate : arhitectuL sublim 
In intenția de a lăsa calea deschisă fiu
lui și soției ce-i trădaseră încrederea, 
cumnatul său, justițiarul, un înțelept, 
suspectat de cinism, fiica arhitectului, 
din prima căsătorie, o fire închisă și 
severă, decisă pînă la urmă, ca bună 
țintașă. să-i facă de petrecanie femeii 
vinovate, cu ocazia unei proxime vină- 

exemplificind fenomenul cu adverbele 
îndărăt. înainte, devenite prepoziții prin 
articulare (îndărătul, înaintea). Mioara 
Avram încheie astfel : „atenție pentru a 
nu considera aceste paronime forme ale 
unuia și aceluiași cuvint !“ (p. 23). Sau. 
in altă parte : „Atenție la respectarea 
construcției cu conjuncția și între numele 
întregului precedent și numeralul fracțio- 
nar, în special cind e vorba de jumătate : 
un sac și jumătate, o iună și jumătate 
(nu un sac jumătate, o lună jumătate) !" 
(p. 113).

Autoarea nu se mulțumește, apoi, să 
sesizeze greșelile care se fac in exprimare 
și să indice soluțiile corecte, ci. aproape 
totdeauna, explică și cauzele care duc la 
încălcarea normelor, știut fiind că o gre
șeală căreia ii cunoaștem suportul poate 
fi mai ușor corectată. Așa. bunăoară, ca
pitolul privitor la acordul predicatului se 
încheie cu prezentarea principalilor „fac
tori care influențează negativ realizarea 
normală și unitară a acordului predica
tului" (v. § 270. p. 275—276).

Sintem convinși că recenta lucrare pe 
care Editura Academiei R.S.R. o pune la 
dispoziția cititorilor are menirea să spo
rească numărul celor care doresc să se 
cultive, al celor care nu se simt bine in 
inferioritate de exprimare și care reac
ționează la propriile lipsuri prin instrui
re. Pentru că oricine va fi de acord cu 
autoarea lucrării, care consideră — pe 
bună dreptate — că „Stăpînirea imper
fectă a limbii este o lipsă de bază a ori
cărui cetățean cu pretenții de cultură și, 
oricît de motivată ar fi prin condițiile 
formației sale, ea nu poate fi scuzată la 
infinit" (p. 6).

Ștefan Badea 

tori proiectate șl, în fine. Agata, buna 
infirmieră, platonic îndrăgostită de fiul 
soțului ei și abia la urmă tirîtă in ace
lași virtej al patimilor de Radu, conva
lescentul brusc însănătoșit.

Vreau să trăiesc este una din cele mal 
puternice drame ale căminului, minat de 
inegalitatea de virstă a soțului, el de 56 
de ani și ea de 28, expusă, cum am spus, 
tentației față de fiul acestuia. în etate 
de 25 de ani. Problema căsătoriei este 
tratată intr-un spirit etic de către au
toare. care putea fi bănuită, prin primele 
ei versuri, de o sensualitate aprinsă, 
că ar fi mai „înțelegătoare" față de 
ravagiile pasiunii, iubirea fiind una din 
cele ce nu s-a încadrat niciodată moralei 
sociale.

Claudia Millian a închinat totdeauna 
un cult Veronicăi Micie, căreia artista 
plastică, dublind-o pe poetă, i-a și făcut 
un bust, expus în Colecția de artă Ion 
Minulescu din bulevardul dr. G. Mari
nescu. Piesa în care iubita lui Eminescu 
figurează ca protagonistă, Veronica, în 
5 tablouri, o prezintă îndrăgostită, după 
legendă, de la simpla vedere, a primei 
fotografii eminesciene (de tinăr iluminat, 
la baza aproape a întregii plastici națio
nale). apoi întîlnindu-1 la Viena, ulterior 
la Iași. Pasiunea reciprocă se adîncește, 
ca în tabloul al patrulea, proiectul lor 
de căsătorie să fie torpilat (iarăși după 
legendă) de către Maiorescu. Piesa se 
încheie cu sinuciderea sugerată a Vero
nicăi. la o lună și jumătate după moar
tea lui Eminescu. Liviu Rebreanu a 
ezitat să o prezinte pe scena Teatrului 
Național. în 1943. Veronica s-a bucurat 
și nu prea de focul rampei la Teatrul 
din Botoșani. în stagiunea 1970—1971. Ea 
ridică problema dificilei învieri pe scenă 
a unor vieți de oameni iluștri, istorici- 
tatea nefiind o înlesnire, ci o piedică 
liberei creații a imaginației. Claudia 
Millian a plecat de la cele mai curate 
sentimente de cult pentru ambii eroi, 
cărora li se adaugă. în tabloul al treilea. 
Creangă. dar viziunea ei rămîne una 
romanțioasă si hermeneutică, fără rezul
tatele scontate.

Mai reușită este nejucata pînă astăzi, 
Imnresionanta frescă a mișcării pașop
tiste din București, axată în jurul Anei 
Ipătescu. piesa istorică cu același titlu, 
in 3 acte; scrisă in spirit principial. 
Totul este bine văzut în desfășurarea 
acțiunii, din ziua declarației de la Islaz, 
pină la aceea, inclusiv, a eliberării gu
vernului provizoriu, arestat de colonelul 
Odobescu. Stau față în fată progresiștii 
cu reacționarii și cu nehotărîții. în dia
loguri veridice și adeseori pitorești. Rolul 
maselor este bine înfățișat. Aș face 
obiecția că în acel moment cultul pen
tru N. Bălcescu este prematur. Alții erau 
marii animatori ai maselor. Or. numele 
lui este rostit cu o fervoare unanimă de 
mai multi participant!. în frunte cu Ana 
Ipătescu, ce se declară pătrunsă nu de 
spiritul revoluționar al lui Tudor, ci de 
cel al lui Bălcescu. Piesa merită a fi 
jucată, mai nimerit în anotimpul potri
vit. în aer liber, cu o largă desfășurare 
a maselor.

Portofoliul teatral al Claudiei Millian 
se completează cu comedia dramatică 
Fericirea mea, reprezentată la Teatrul 
Național din București la 25 octombrie 
1939 și cu două piese în manuscris, una, 
inchinată amintirii lui B. Fundoianu 
(Poetul de la Buchenwald) și cealaltă, 
neterminată, Dioscurii, tratînd prietenia 
încheiată cu o dublă tragedie, dintre 
St. O. Iosif și D. Anghel.

Opera dramatică a Claudiei Millian, 
din care ar putea subsista în repertoriile 
teatrelor noastre Șapte giște potcovite și 
Vreau să trăiesc, precum și Ana Ipă- 
tescu, intr-o îndrăzneață viziune regizo
rală, este dintre cele mai remarcabile ale 
creației teatrale interbelice și de după 
23 August 1944.

Șerban Cioculescu



Convergențe spirituale
* ■ Sortea*.

Victor 
INeumann

BXPUNÎND travaliul raționamen
telor într-o dialectică impecabilă, 
dublînd rigurozitatea omului de 
știință cu fericite efecte stilistice, 

V. Neumann, in Convergențe spirituale •) 
umanizează piesele arhivistice, dîndu-le 
o turnură arhitecturală. „Orice știință a 
realității — spune autorul, plecind de la 
o idee a lui Ortega y Gasset —, fie ma
terială, fie spirituală, trebuie să fie o 
construcție, și nu doar o simplă oglindă 
a faptelor" (p. 12). Și, totuși, el nu-și 
propune decit să creioneze „o imagine, 
pe cit posibil proprie, asupra universului 
spiritual central-sud-est european in 
epoca modernă ; o imagine ce am dorit 
s-o sugerăm printr-un număr de studii 
ce-ar putea constitui o introducere la o 
viitoare sinteză". (12) „Am îndrăznit să 
ne apropiem — continuă autorul — de 
geografia spirituală a Centrului și Sud- 
Estului, să relevăm nu numai impactul 
luminismului și romantismului asupra 
acestei zone, ci să demonstrăm existența 
și rolul interferențelor" (12), „cunoaște
rea mai profundă a relațiilor și Interfe
rențelor culturale dintre români, slrbi, 
maghiari, sași, șvabi, evrei și aceasta 
pentru că spiritualitatea întregii zone, 
considerăm noi, nu s-a afirmat în mod 
Izolat, ci printr-un efort colectiv, ceea ce 
■ și oferit șansa unei mai rapide desco
periri a vocației europene a Centrului și 
Sud-Estului". (13).

E vorba, așadar, de o ambianță cultu
rală multivectorială, asemeni interferen
ței mai multor cimpuri magnetice. In 
asemenea situație, metoda comparatistă, 
folosită nuanțat și larg integrator, e sin
gura metodă de dezvăluire a locului unei 
spiritualități în lume, a similitudinilor cu 
alte culturi, dar și a diferenței ei speci
fice. Din acest punct de vedere, V. Neu
mann e un fiu rătăcitor, în cea mai 
frumoasă accepție a expresiei, care, după 
lungi și adinei peregrinări prin felurite 
spații culturale, se întoarce luminat spre

•) Victor Neumann. Convergențe spi
rituale, Ed. Eminescu, 1987. 

propria-i cultură românească — privind 
necomplexat o istorie fără complexe —, 
situind-o astfel la adevărata-i dimensiu
ne valorică și importanță istorică intr-un 
mare areal, deloc plebeian-periferică, 
deloc absolut-centristă, ci făcînd parte ar
monios din corul european al spirituali
tății, cu specificul și originalitatea-i pro
prie. (De aceea, însuși scrisul autorului e 
expresia acelei osmoze între temperamen
tul său și erudiția asimilată organic, ali- 
mentind și condiționînd fericit interpre
tarea vizionară printr-un înalt gînd filo
sofic ; de aceea scrisul său nu cade in 
extreme, totul decurgind într-un sufici
ent echilibru interpretativ pentru a se 
impune oricărui lector de bună credință.) 
Spiritualitatea românească, pare a spune 
istoriograful, nu e un astru care numai 
emite sau numai receptează, ci un sistem 
bine articulat care și primește și influ
ențează. sarcina istoriografiei constind 
astfel in a urmări „geneza influențelor 
prin elucidarea naturii -emitentului» și 
a -receptorului»" (178). „Luminismul 
românesc, de plidă, apropiat ca formă 
aceluia din țările Sud-Estului, marchează 
transformarea sentimentului de mîndrie 
națională cultivat de cronicarii secolu
lui al XVII-lea, intr-o conștiință naționa
lă" (17). E de altfel, o caracteristică fun
damentală a culturii noastre, și nu numai, 
in acea perioadă, largile deschideri cul
turale impuse de un anumit saeeulam 
transformînd insul într-un veritabil 
Weitburger, cetățean al lumii. Este efec
tul firesc al acelei „unități de gînd și 
faptă din Europa central-sud-orientală“, 
al numeroaselor interferențe între culturi.

Dar să luăm, împreună cu autorul, cî- 
teva exemple de mari convergențe spiri
tuale între popoarele central-sud-est-eu- 
ropene, prin personalitățile lor cele mai 
reprezentative : cărturarul Stefan Strati- 
mirovid, mitropolitul de Karlovitz între 
1790—1838 („forul tutelar al ortodoxiei 
sîrbe și române din Imperiul habsbur- 
gic" — p. 77), cunoaște operele lui Gh. 
Șincai și ale Școlii ardelene în general 
(Stratimirovid scrie o carte chiar, -Despre 
valahi», în care „demonstrarea existen
ței romanității orientale se apropie pînă 
la identitate de judecata generală a isto
riografiei contemporane" — p. 75, luind, 
spune V. Neumann, „o atitudine critică 
față de scrierile subiective, «orgolioase»" 
— cf. nota 17, p. 82) ; cărturarul Gh. 
Șincai întreține contacte cu Szechenyi 
Ferenc, întemeietorul renumitei Biblio
teci din Budapesta ; Alexandru Ghica și 
Cheorghe Bibescu discută cu fiul contelui 
Ferenc, Szechenyi Istvăn, „unul din men
torii spirituali ai națiunii maghiare", 
„omul de cultură cu o concepție univer
salistă" (85), in toamna lui 1834, cînd vi
zitează Bucureștiul, plănuind o largă 
colaborare între maghiari, sîrbi, români 
privind modernizarea transporturilor pe 
Dunăre ; Gh. Barițiu era și el la curent 
cu atmosfera culturală maghiară ; Fran
cesco Grisellni, polihistor italian, „spirit 
enciclopedic, universalist", a stat mult 

timp în Banat, scriind chiar o carte in
titulată «încercare de istorie politică și 
naturală a Banatului Timișoarei» ; Mihail 
Halici, cărturarul umanist din sec 17, 
poartă legături cu Occidentul european, 
cu Universitatea din Leyden, este infor
mat asupra literaturilor engleză, france
ză etc., „ceea ce, firește, nu e puțin 
lucru" (139). Dar să nu uităm pe un Ti- 
motei Cipariu, „mentor spiritual al po
porului român", «Homo Europaeus», en
ciclopedismul său, „comparabil cu cel al 
lui Hasdeu, înscriindu-1 în circuitul uni
versal al valorilor" (49) ; marile între
prinderi cultural-politice ale Iui M. Ko- 
gălniceanu, N. Bălcescu și Gh. Barițiu. 
consonante cu cele ale unor Szechenyi 
Istvân la maghiari, Dositei Obradoviâ și 
Stefan Stratimirovic la sîrbi (85) ; Ge
rardus de Sagredo sau Gerard din Cenad, 
„unul din marii oameni de spirit ai tim
pului său" (136), „un intelectual care a 
cunoscut, în mod cu totul ieșit din comun, 
realitățile politice și economice ale Ba
natului In pragul mileniului al II-lea“, 
scriind «Legenda Sfîntului Gerard», „unul 
dintre cele dinții și cele mai ample iz
voare literar-istorice privind Banatul" 
(135) ; răsunetul și influența lui D. Can- 
temir cu a sa -Istorie a Imperiului Oto
man» ; activitatea „celui mai de seamă 
istoric ardelean de la mijlocul veacului 
trecut" (184) — Alex. Papiu Ilarian ; etc. 
etc.

Victor Neumann răscolește împătimit 
arhivele și aduce la lumină cititorului 
contemporan informații privind activita
tea mai puțin cunoscută ■ unor pe
riodice săsești din Transilvania epocii 
moderne, cum ar fi «Archiv des Vereins 
fur Siebenbtîrgische Landeskunde» «Te- 
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meswarer Nachriten», „un hebdomar ră
mas necunoscut istoriografiei noastre" 
(56) — prima publicație de pe teritoriul 
patriei noastre (an. 1771), «Magazin fiir 
Geschichten Literatur und alle Denk — 
und Merkwiirdigkeiten Siebenbiirgens» 
(1844—1846), editat in tipografia lui J. 
Gdtt și condusă de Kemeny Jozsef și is
toricul democrat-revoluționar sas Anton 
Kurz, „întreprindere patriotică bine inte
grată în mișcarea culturală a timpului" 
(128).

Sînt toate acestea o parte din multele 
exemple convingătoare (și revelatoare) 
privind înalta cotă de spiritualitate de pe 
teritoriul românesc ca și privind dinami
ca atîtor convergențe Central-Sud-Est 
europene, „imagine vie asupra unuia din 
marile momente ale istoriei : redesco
perirea conștiinței de sine înțeleasă ca o 
deschidere de porți spre civilizația mo
dernă" (71), sau, în termeni hegelieni, un 
moment al istoriei care «nu este altceva 
decit dezvoltarea conceptului de liberta
te».

Semnalăm astfel Convergențe spiritua
le ca o admirabilă apariție editorială in 
istoriografia noastră — apariție ce se 
impune atît prin ineditele arhivistice, cit 
gi prin modalitatea nouă, prin larghețea 
și onestitatea concepției de interpretare, 
cît și — de ce nu ? — prin spiritul pole
mic din subtext —, considerînd, așadar, 
că o viitoare amplă sinteză scrisă de 
V. Neumann nu ar constitui decit un 
câștig pentru cultura românească.

Corneliu Tâlmaciu

Țărănimea în România socialistă
(Urmare din pagina 3)

ducția de cereale a fost de peste 30 milioane tone, 
fiind cea mai mare din istoria țării. Și în zootehnie 
sînt prevăzute niveluri ridicate atît în ce privește 
efectivele, cit și producția; pe locuitor se prevede 
să se obțină, 17170 kg carne, peste 370 litri lapte 
și 400 ouă. Modificările produse în domeniul dez
voltării bazei tehnico-materiale, extinderea tehnici
lor și tehnologiilor moderne, intensive, schimbă con
dițiile de muncă ale țărănimii și însuși caracterul 
muncii pe care o prestează.

Inlăturîndu-se metodele empirice de practicare a 
unei agriculturi rudimentare, cu munca organizată, 
bazată pe colaborare și ajutor reciproc, țăranul știutor 
de carte, cu orizont profesional și cultural tot măi 
larg, este elementul care realizează materializarea 
faptică a întregului proces de modernizare a agricul
turii. Are loc tot mai mult o schimbare a raportului 
dintre munca fizică și intelectuală în favoarea aces
teia din urmă.

în calitatea lor de proprietari asupra mijloacelor de 
producție țăranii cooperatori poartă grija și răspun
derea pentru bunul mers al unității în care muncesc. 
Este, totodată, necesar de relevat faptul că prin con
stituirea uniunilor cooperatiste pe scară județeană și 
națională, ca organizații proprii ale țărănimii coopera
tiste, s-au creat condiții organizatorice pentru lăr
girea actului de responsabilitate la nivelul conducerii 
agriculturii și a ansamblului treburilor de stat.

O contribuție esențială la sporirea rolului economic 
și social al țărănimii au măsurile de îmbunătățire a 
organizării administrativ-teritoriale și de sistematizare 
a localităților rurale. Ridicarea rolului comunelor, ca 
unități administrative puternice, sistematizarea lor ast
fel incit să se asigure condițiile valorificării complexe 
a resurselor materiale și umane și să se dezvolte 
structuri de viață civilizată, în așezări umane puter
nice, concentrate și superior organizate, constituie o 
altă trăsătură definitorie pentru rolul crescînd pe care

îl are țărănimea in întreaga viață economică, politică 
și socială a României contemporane. Dezvoltarea unor 
nuclee și structuri de tip urban în mediul rural, ex
tinderea sferei serviciilor sociale, a sectorului terțiar 
în genere, contribuie la generarea unei forme noi, ca
litativ superioare, ale relațiilor sociale ale țărănimii, 
bazate pe valorificarea mai amplă a potențialului or
ganizatoric al acesteia și pe exercitarea complexă a 
capacității sale de gospodărire economicoasă, eficientă 
a resurselor de care dispune. Ca atare, se produc mul
tiple schimbări în profilul spiritual al țăranului, se 
integrează amplu — în conștiința sa — valorile cultu
rale ale socialismului. Marea agricultură cooperatistă 
a creat, prin urmare, nu numai condiția economică a 
emancipării țărănimii, ci și premisele eliberării spiri
tuale a maselor de agricultori de sub puterea unor 
mentalități și obiceiuri înapoiate. Creșterea nivelului 
general de cultură și educație pe care îl au țăranii 
cooperatori in prezent este, în același timp, o conse
cință firească a intensului efort pe care ii face socie
tatea noastră pentru distribuirea uniformă, în spiritul 
eticii și echității socialiste, a șanselor de acces la valo
rile culturii și civilizației pe întreg teritoriul țării, în 
toate tipurile de așezări umane, în speță în mediile 
rurale. Ansamblul condițiilor materiale și spirituale de 
care dispune țărănimea în România socialistă fac ca 
această clasă socială să se afirme tot mai mult ca o 
forță a programului economic și social, aflată în strinsă 
unitate de conștiință și acțiune cu muncitorimea și 
intelectualitatea.

Ț> EZULTANTA directă a întregului 
-Lv proces de modernizare a agricultu

rii, creșterea nivelului de trai, material și cultural al 
țărănimii influențează în mod implicit asupra for
mării unor noi trăsături, a unui nou model comporta
mental al acestei clase sociale. Realizări însemnate 
s-au obținut in domeniul îmbunătățirii asistenței me
dicale, al stării sănătății țărănimii. în lumea satelor a 
fost lichidat analfabetismul, s-a generalizat școala de 
10 ani. în ansamblul măsurilor privind îmbunătățirea

stării sociale a țărănimii o semnificație deosebită are 
introducerea sistemului de pensionare a membrilor 
cooperatori.

Sporirea nivelului general de trai a produs și produce în 
continuare schimbări radicale in direcția creșterii gra
dului de personalitate socială a fiecărui individ în 
contextul dezvoltării continue a conștiinței de clasă a 
țărănimii. Pe un plan mai larg, ridicarea nivelului de 
civilizație a satului, urbanizarea sa penetrantă, con
duce Ia realizarea unui deziderat major al zilelor 
noastre : ștergerea deosebirilor esențiale dintre viața 
de la sat și cea de la oraș. Ridicarea unui nivel supe
rior al gradului de civilizație a satului, și. ca urmare 
directă, a stării de fapt a țărănimii, produce schimbări 
de fond în scara aspirațiilor și a împlinirilor sale 
sociale.

Mutațiile care se produc în structurile satului româ
nesc contemporan, ca urmare a înlăturării treptate, pe 
scara întregii țări, a deosebirilor esențiale dintre cate
goriile sociale, a diminuării deosebirilor dintre sat și 
oraș și dintre munca fizică și cea intelectuală, a reali
zării unei comunități de interese ale tuturor catego
riilor de oameni ai muncii, arată că țăranul muncitor 
a dobîndit o nouă poziție economică și socială, caracte
rizată prin sporirea gradului său de participare la pro
cesul de omogenizare a întregii societăți.

Rezultatele obținute în anii de după Eliberare 
și perspectivele ce se deschid au fost concludent și 
magistral sintetizate în cuvintarea secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
recenta ședință de închidere a Programului de pre
gătire și instruire a organizatorilor de partid, pre
ședinți ai consiliilor agroindustriale de stat și coope
ratiste :

„Producția industrială a fost. în 1936. de 115 ori mai 
mare față de 1944. Producția agricolă a crescut de 
peste 5 ori. Produsul social a sporit de 27 de ori, iar 
venitul național de 32 de ori.

în această perioadă istorică scurtă. România s-a 
transformat într-o puternică țară industrial-agrară în 
plin progres, care asigură condiții de viață, de mun
că din ce în ce mai bune pentru întregul popor, în
tărirea continuă a forței materiale și spirituale a ță
rii, ridicarea, pe această bază, a gradului de civili
zație și întărirea independenței și suveranității pa
triei".

D. Dumitru



Aforismele poetului
un lucru 
citi nu e, 
Ostilitatea 
manifestă 

răsfoită.

bine, ca poetul să-și încerce puterile în
• ■----- ■ * ' - —-’>i specie

• 1 MARTIE. S-au născut : Gh. 
Asachi (1788), Ion Creangă (1837), Con
stantin Nonea (1932), floria Robeanu 

r(1904), Lia Dracopol Fudulu (1906), Ar- 
cadie Donos (1923), Tudor ștelănescu 
(1912), Solomon Marcus (1925), Viniciu 
Gali ța (1926), Aiecu Ivan Ghilia 
(1930).
• 2 MARTIE. S-au născut : Euge- 

nlu Ștefănescu-Est (1881), Mircea Man
tas (1905), Mihai Popescu (1913) Petre 
Ghelmez (1932), Nelu Oancea (1937).
• 3 MARTIE. S-au născut : Mihai 

Georgescu (1924), Florian Potra (1925). 
A murit Samson Bodnăiescu (1902).

• 4 MARTIE. S-au născut : Mihai 
Stănescu (1919), Mihail Calmicu (1921), 
Nina Stănculescu (1928), Lucian Va
lea (1929). Au murit : A.E. Baconsky 
(1977), Savin Bratu (1977), Daniela 
Caurea (1977), Mihai Gafița (1977), 
Alexandru Ivasiuc (1977), Mihail Pe
trov eanu (1977). Veronica Porumbacu 
(1977), Ioana Șiadbel (1977), Nicolae 
Ștefănescu (1977), Viotica Vizanti 
(1977).
• 5 MARTIE. S-a născut Radu 

Stanca (1920). Au murit : Hortensia 
Papadat-Bengescu (1955), Asztalos Ist
van (1950).
• 6 MARTIE. S-au născut : Ion

Nt- 
„Ar
are 
mai
ra

CITI o carte e 
meritoriu. A nu o 
neapărat, o vină, 
față de carte se 

insă fățiș atunci cînd e doar
Căci, numai răsfoită, orice carte, chiar 
și cea mai profundă operă a spiritului, 
pare o jucărie neghioabă." Am citit și 
recitit cu atenție cele aproape șase sute 
de aforisme pe care poetul Marius Ro- 
bescu le-a strîns în 1984 în Arta insom
niei și care apar acum, postum, cu ve
chiul titlu devenit subtitlu, pe coperta 
interioară, și reintitulate Ideogramă 
(Editura Eminescu), O treime din ele au 
fost adăugate de editor, care le-a des
coperit în caietul (manuscris ?) în care 
se aflau și cele destinate de autor tipa
rului. Nu știu din a cui inițiativă a fost 
schimbat primul titlu, frumos și potrivit ; 
în oe privește adaosul, dincolo de o oa
recare jenă pe care o încerc ori de cite 
ori văd publicîndu-se ceea ce scriitorul 
însuși a lăsat pe dinafara cărții lui (cren
gile uscate retezate primăvara din coroa
na copacului), trebuie să recunosc că nu 
prezintă nici o deosebire semnificativă 
față de textele din prima parte (dar, 
■^e, vedem totdeauna noi, cititorii, ceea 
^•autorului îi sare în ochi?). Acestea fiind 
zise, în chip de introducere, aș vrea să 
atrag atenția că aforismele lui Marius 
^fcbescu merită să fie citite, și nu doar 
răsfoite, ele ridicîndu-se uneori la nive
lul cel mai de sus al poeziei lui. Era 
oarecum de așteptat, dacă mă gîndesc j_,__ — ---- »..« _x -■ •--------
cea mai laconică și substanțială 
literară, pe cane, cu versurile lui 
chita Stănescu, o putem defini așa : 
semăna întrucâtva / cu sfera, / care 
cel mai mult trup / învelit în cea 
strimtă piele cu putință". Poezia lui, 
reori discursivă, deobicei concisă, permi
te cu ușurință să se decupeze fragmente 
cu valoare de aforism. In plus, Marius 
Robescu era un om cultivat și care gîn- 
dea cu subtilitate. El s-a lăsat firesc în
drumat spre exprimarea fragmentară, 
plastică sau metaforică a unor idei : și 
iată Arta insomniei, în premisele ei.

E vorba, cum ne dăm seama după un 
număr de pagini, de aforismele unul 
poet : înainte de a fi filosof, sau mora
list, Marius 
tie ființa

sențial : 
personală a 
lui de a scrie.' 
așadar, răsturnat. Arta insomniei nu este 
nici o carte de reflecții despre existență, 
nici un jurnal intim compendiat, nici 
o modalitate de a consemna succint pă
reri despre literatură și artă, deși găsim

Robescu este un poet care-șl 
epurată treptat de tot ce e 
„încet, treptat, viața mea 
devenit un adaos al faptu- 

Raportul comun a fost.

Marius. Robescu. Ideogramă, Editu
ra Eminescu, 1986 

in ea cite ceva din toate acestea (și din 
altele încă). Materia principală rămîne 
condiția celui care scrie, actul de a scrie, 
experiența (dintre toate cea mai miste
rioasă) a scriiturii artistice.

înainte de a o releva, în cîteva exem
ple, să spicuim excepțiile care confirmă 
regula. Marius Robescu nu putea rămîne 
nepăsător la o mulțime din problemele 
care ne frămintă pe toți, așa că o parte 
din aforismele lui este consacrată vieții 
și morții, spiritului și trupului, în fine, 
dragostei. Nu sînt, e drept, cele mai ori
ginale, dar nu le putem tăgădui o anume 
expresivitate. Dacă le citim la rînd (și 
nu e greu s-o facem : se observă că poe
tul însuși și-a conceput fragmentele a- 
cestea in legătură parcă unele cu altele, 
ca și cum ar fi lucrat pe teme, în reali
tate lăsîndu-se condus de la o reflecție 
la următoarea pe puntea unui cuvînt 
sau a unei definiții, ceea oe determină 
constituirea unor nuclee de motive In 
curgerea textelor din carte), remarcăm 
că, atunci cînd își împărtășește experien
țe personale (laminate aforistic). Marius 
Robescu face dovada ci tor va însușiri 
sufletești constante: austeritate, rezer
vă și o ușoară mizantropie. Fără a fi dur 
(cu sine, cu alții), este totuși necruțător 
și destul de direct. Din păcate, nimic re
levabil pentru ideea despre iubire a poe
tului. Ba chiar surprindem câte o nuan
ță misogină. e drept, bine învelită în 
foile unui principiu filosofic : „Simțul 
moral e în întregime un simț viril. 
Femeia nu poate suporta morala nici 
atunci cînd vrea să și-o însușească: o 
transformă în pasiune." Parcă-1 citești pe 
La Rochefoucauld! în fond, eu nu văd 
incompatibilitatea dintre morală și pa
siune : marile pasiuni n-au sfidat ideea 
morală, ci morala curentă, devenită „da
torie" sau „instituție" ; șt ne urmă, ce 
valoare ar mai avea morala dacă n-ar 
fi susținută de o pasiune ? Pentru ace
lași misoginism, iată și : „In femeie 
eternitatea se manifestă sub forma pre
zentului. Femeia nu evoluează, ci se 
realizează". Pe cit de frumos spus, pe 
atît de fragil ca idee. Mai caracteristice 
sînt acele reflecții care opun „sentimen
tul" creației. „Sentimentele îmi crispea
ză cuvintele...", afirmă Marius Robescu 
intr-un rînd. Iar altă dată spune că nu 
poți scrie poezie decît după ce patima 
s-a consumat și ai redevenit senin. O 
barieră invizibilă desparte, adesea, în 
fragmentele din Arta insomniei viața de 
artă : abia unde se „încheie" (se pune în 
paranteză) prima, poate să înceapă a 
doua. Un minunat aforism este și acesta : 
„Scriind, iți șubrezești ființa". Nu cred 
că autorul a avut în vedere doar epuiza
rea fizică și nervoasă pe care artistul, 
mare muncitor, o plătește, ca un tribut 
fatal, artei sale, ci și acea șubrezenie 
inițială a ființei, fără de care nu poți 

crea, căci vitalitatea, prea-plinul și fe
ricirea nu nasc artă adevărată.

CELE mai numeroase frag
mente din carte alcătuiesc

marea galaxie a poeticului.
Marius Robescu e un obsedat 

de poezie, la care se întoarce mereu, la 
care „reduce" în fond toate celelalte 
subiecte de gîndire. Putem desprinde 
din ele o înțelegere oarecum clasică a 
poeziei. Poetul n-a fost un avangardist, 
un experimentator. Aproape de fiecare 
dată ideea de poezie apare legată la el 
de ordonarea în formă a unui conținut 
spiritual, accentul căzînd pe ordinea, pe 
„chinga" formală, căci conținutul este 
presupus a exista oarecum de la sine. 
„Poezia : strigătul articulat al cărnii 
cane suferă." Mica notă personală din 
această constatare deseori făcută este 
adjectivul pe care l-am subliniat. Și 
mai clar : „Poezia e o comunicare candi
dă și necontrolată, în forme strict su
pravegheate, aproape canonice." Că ac
centul se cuvine pus pe disciplinarea spi
ritului se vede bine și din următorul 
aforism : „Găsirea formei adoarme pen
tru o clipă obsesia. Răcorește." Cîte- 
odată necesitatea autocontrolului este 
exagerată : „în locul dereglării sistema
tice a simțurilor, preconizată de Rim
baud, încercarea de a le stăpîni integral. 
Astfel mi s-a părut că poate lua naștere 
o poezie încă și mai profundă, și mai 
disperată." Astfel mi se pare că nu poate 
lua naștere nici o poezie. Mișcarea poe
tică se faoe (o știm de la Mallarme) în 
cuvinte. Marius Robescu e interesat de 
aoest aspect, greu de explicat „profani
lor" sau poeților proști. El scrie despre 
cuvinte această admirabilă reflecție : 
„Fiecare cuvînt e înfășat într-o peliculă 
traslucidă, tremurătoare ca pielița oului. 
Sub condeiul nepricepuților, aceasta ra
reori rămîne intactă". O superbă imagi
ne a poetului ca victimă a cuvintelor 
este aceasta : „Cindva am văzut fotogra
fia unui om (apicultor) acoperit de albi
ne din cap pînă-n picioare ca de o armu
ră vie. Pe toate le imblînzise, dar ce 
ș-ar ti întîmplat dacă și-ar fi turnat 
brusc veninul în el ? Nu se mai zărea 
din omul acela nici un centimetru de 
epidermă, doar ochii. Oare din mine ce 
se vede, acoperit cum sînt de cuvinte ?“ 

Puține fragmente se referă la poeții 
Iubiți sau doar citiți. Unele merită aten
ție. „Blaga e senin In fond și naiv în 
formă ca un presocratic." Unde, in care 
din volumele lui, descoperim versuri că
rora să li sc potrivească formula ? Abso
lut epatantă este constatarea următoare : 

„Bacovia la masa de scris, aplecat deasu
pra foii albe de hîrtie. îl văd ca pe unul 
din acei cai costelivi și blajini, obligați să 
învirtă la nesfîrșit o roată greoaie de 
moară". în fine : „Malraux : o înțelep
ciune neliniștită". Nu-1 simt deloc înțe
lept pe autorul Căii regale, ci mai cu- 
rînd ca un aventurier calculat al spiritu
lui. Aforismele in care e vorba despre 
critica literară mi se par a indică o ne
mulțumire secretă, care se manifestă însă 
în expresii fățișe. Iată : „Teoretic, criti
ca literară e mai ușor de practicat decît 
creația, deoarece n-are nevoie de o logică 
proprie. Logica ei este dată în obiectul 
analizat". Dacă ar fi așa, i-ar rămîne 
criticii ca unică metodă aceea de a pa
rafraza literatura. Cît despre ușurința 
practicării ei... clișee !

In încheiere, aș vrea să discut sumar un 
aforism și să citez alte două. „Binele e 
unic și are înfățișare neschimbată. Răul e 
multiplu și are fețe diferite. Binele nu 
naște răul. Răul produce uneori binele. 
Răzbunarea răului, această acțiune tar
divă, combate binele incipient și face 
răul să renască sub alt chip. Răul e 
substanța vieții, binele, axa și aspirația 
ei". „Banalitatea" binelui în raport cu 
„spectaculozitatea" răului are o rădăcină 
paradoxală în creștinism, care, necoman- 
dînd combaterea diovolului, a creat și o 
mitologie adecvată, adică bogată și va
riată a răului, în vreme ce bunul 
dumnezeu a continuat să pară unic, inva
riabil și nițel cam plicticos. E, cred, efec
tul pervers al eticilor de aoest tip de a 
stîrni interes pentru ceea oe combat. Și, 
pe urmă, cum adică binele nu poate naște 
răul ? De n-ar fi decît exemplele literare 
ale lui Alioșa Karamazov și Kesarion 
Breb și tot ar trebui să ne mefiem de o 
formulare prea radicală. Dar mai e și 
proverbul care spune că iadul e podit cu 
oele mai bune intenții : oare nu se oglin
dește în el tocmai putința ca binele să 
dea naștere răului ? Dar acela care spu
ne că prea-binele e dușmanul binelui ? 
Sînt, în sfîrșit, nesigur în privința pro
poziției care încheie aforismul, căci nu 
cred că substanța vieții poate fi pusă în 
termeni de bine și de rău. Sau, ceea ce 
e cam tot una, nu trebuie pusă in acești 
termeni. Aforismele pe care am promis 
să le citez fără comentarii sînt diferite 
ca temă, dar conțin, fiecare în felul lui, 
un lucru important legat de oe și cum 
gîndea Marius Robescu : „Oamenii fără 
iluzii își fac de fapt iluzia cea mai vul
gară : că vor supraviețui iluziilor celor
lalți". Și : „Moartea nu e urîtă, e mult 
mai mult : confiscă forma, abolind este
tica."

Nicotae Manolescu

r CALENDAR
în martie

Apostol Popescu (1920), Dirniirie Ro
chiei (1924). A murit C. Râdulcscu- 
Motru (1957).
• 7 MARTIE. S-au născut : Frida 

Tapadaehe (1905), Hcrnvak Istvan 
(1926), Szekely Jănos (1929). Valeria 
Bărgău (1950). A murit Virgil Gheor
ghiu (1977).
• 8 MARTIE. S-au născut : Agatha 

Grigoreseu-Bacovia (1395). Radu Tu- 
doran (1910), Alexandru Vergu (1915), 
Radu Ciobanii (1935), Corneliu Șerban 
(1937).
• 9 MARTIE. S-au născut: Tr. lo- 

nescu Nișcov (1898), Radu Bourcanu 
(1906), Mircea Ehade (1907), Bozodi 
Gj'orgy (1913), Dimitrie Păeiirariu 
(1925). A murit Cezar Petrescu (1961)
• 10 M 1RTIE. S-a născut D. Cara- 

costea (1879).
• 11 MARTIE. S-au născut : Ion 

Pitlat (1391). George Potra (1907), 
Petre Bucsa (1919), Iosif Naghiu (1932).
• 12 MARTIE. S-au născut : Con

stantin Cliiriță '1925), Alexandru Bar- 
dieru (1933). Au murit : G. Ibraileanu 
(1936). G. Călinescu (1965).
• 13 M ARTIE. S-au născut : Mihai 

Murgu (1923). Romulus Rusan (1935), 
Alexandra Indrieș (1936).
• 11 MARTIE. S-au născut : Alexan

dru Maeedonskl (1854), George Drumur 
(1911). Alexandru Paleologu (1919). Pa
vel Bcllti (1920), Alex. Strufeanu (1921), 
Szepretti I.illa (1937).
• 15 MARTIE. S-a născut Nehoisa 

Popovici -(1929). Au murit : Gh. Bră- 
escu (1949), Tudor Măinescu (1977).

• 16 MARTIE. S-au născut : Carol 
Ardeleanu (1883), Margareta Sterian 
(1897), Ion Bodunescu (1933). A murit : 
Alexandru-Traian Rally (1986).
• 17 MARTIE. S-au născut : Alexan

dru Ivăncscu (1921). Mihai L'ngbeann 
(1939), Pani Cornet Chitie (1944). Ale
xandru Deal (1946), Virginia Musai 
(1948). Au murit : Deniostene Botez 
(1973), Emil Vura (1979), Traian Lă- 
zărcscu (1980).
• 18 MARTIE. S-au păscut : C. D. 

Aricescu (1823), Barbu Brezianu (1909), 
Valeriu Anania (1921), Romul Munteanu 
(1926), Paul Simpetru (1936), Eugen 
Dorcescu (1942). A apărut primul număr 
din revista ..Gazeta literară" (1954).

• 19 MARTIE. S-au născut : Aiecu 
Russo (1319). N Gr. Mibăiescu-Nigrim 
(1871), L’rmuz (Dem. Demetrescu-Bu- 
zău. 1383). Ion Barbu (1895), Viorel 
Grecu (1945). Iurii Pavliș (1939), Caro
lina Ilka (1951). Au murit : Nicolae 
Filimon (1855). Petre Dragu (1977).

• 20 MARTIE. S-au născut : George 
Topirceanu (18861, Ioan (Iancu) Botez 
(1672), Maiius Robescu (1943). A apă
rut „Revista celorlalți" editată de Ion 
Minulescu (1908).
• 21 MARTIE. S-au născut : Al. 

Popescu-Ncgură (1893), Călin Gruia 
(1915), Tiheriu Utan (1930).
• 22 MARTIE. S-au născut : Mih.iil 

Dragomirescu (1868), D. Iov (1888), 
Virgil Gheorghiu (1903), Marki Zoltăn 
(1926). Anaîs Nersesian (1937).
• 23 MARTIE. S-au născut : Ovid- 

Aron Densusianu (1904), George Sbâr- 

cea (1911). Ridu Lupan (1920), Valen
tin Lipatti (1923), Dcăk Tanias (1928).
• 24 MARTIE. S-au născut : Tra

ian Coșovei (1921). Dane Tibor (1923), 
George Damian <1927).
• 25 MARTIE. S-au născut : Ce

zar Boiiiac (1813), Mateiu Caragialc 
(1883), George Lcsnea (1902). Nieulae 
Stoian (18351. Ana Blandiana (1942). 
Au murit : Emil Isac (1954), AII Ada- 
nia (1979).

O 26 MARTIE. S-au născut : Mihai 
Pintea (1906). Olah Tibor (1921), Mir
cea Ivănescn (1931). A murit Alex. 
Ciura (1953).
• 27 MARTIE. A murit Pompiliu 

Mareea (19851.
• 28 MARTIE. S-au născut : Llvia 

Maiorescu-Dymsza (1863). A. Mândru 
(1883), Gheorghe Nedioglu (1883), Al. 
Kirițescu (1388), Victor Tulbure (1925), 
Ion Bălăceanu (1928), Mihai t Caranfil 
(1934). Ion Crânguleanu (1939), 
Gyorffy Kalman (1954).
• 29 MARTIE. S-au născut : Elena 

Farago (1878), Virgil Carianopol (1908), 
Wolf Tamburu (1916). Gina Argintes- 
eu-Amza (1929), Idicola Corsiuc (1950). 
A murit Perpessicius (1971).
• 50 MARTIE. S-a născut Florin 

Bănescu (1939). Au murit : Ton Gorun 
(1928), Victor Ion Popa (1946).
• 31 MARTIE. S-au născut : George 

Bulic (1924), Arnold Hauser (1929), 
Florin Mihai Petrescu (1930). Nichita 
Stănescu (1933), Constanța Buzea 
(1941).



donmtoîscu

ITERATURA umoristică ne 
apare, din cauza unei vajnice 
prejudecăți, ca o îndeletnicire 
la îndemînă. lesnicioasă si mar

ginală. Asta fiindcă se întîmplă — ca 
pretutindeni, dealtminteri. în suprafața 
scrisului — să întîlnesti lucrări căznite, 
lutoase, inconsistente, de-ti vine să le 
plîngi de milă, nicidecum să te învese
lești citindu-le. Dar cine s-ar apuca să 
pună poezia lirică sau proza psihologică 
la stîlpul infamiei (estetice) numai 
fiindcă s-a împiedicat, și nu o dată, de 
versuri lirice bolovănoase și insipide 
sau de proză psihologică indigestă și 
dătătoare de nesfîrșită plictiseală ? Iar 
faptul că mai toti marii scriitori au 
umor si faptul că există și mari umo
riști. de talia unor Twain. Cehov. Sa- 
lom Alehem. Caragiale, Hasek (de ce 
am avea oare nevoie de umoriștii 
mici ?) nu justifică în nici un fel dis
prețul, tranșant sau îngăduitor, fată de 
scriitorii umoriști cu care sîntem con
temporani și nici complexul de inferio
ritate al acestora. Tin minte că. în urmă 
cu ani. un critic trata proza umoristică 
(excelentă !) a lui Ion Băieșu cu supe
rioritate elitară. numind-o ..literatură 
de consum", pentru ca. mai tîrziu. să 
cadă el însuși în păcatul înfierat. In
definitiv. ..literatura de consum" e un
termen relativ (si nu neapărat cu semn 
valoric) ; lărgind puțin sfera, si Dosto- 
ievski a scris. în raport cu. să zicem.

VITRINA

■ ADRIAN PAUNESCU — Locuri co
mune (Editura Albatros). Volum masiv 
de versuri (peste trei sute de pagini), 
subintitulat „202 poezii noi". Intre un 
preambul (Locuri comune) și un epilog 
(Postscriptuni), culese in cursive și adre
sate direct cititorilor cărții, materia e 
împărțită în cinci cicluri : Buletin de 
identitate, Amintiri din copilărie, Decla
rație de dragoste, Colinde, Scrisoare tu
turor. O serie de poeme sînt datate, 
mergînd în urmă pină în 1975, cele mai 
multe din 1985—1986, Postscriptumul fiind 
chiar foarte recent (26 decembrie 1986). 
Numeroase texte poartă dedicații. în 
toate ciclurile sînt recognoscibile mode
lele retorice, tematice și de atitudine 
adoptate mai de demult de autor : o 
poezie de opinie (primul titlu din primul 
ciclu este Opinia mea), privind lumea și 
„monografiindu-i“ aspectele de tot felul, 
uzînd de versuri agitate, orgolioa
se în planul conținutului și disprețui
toare de rafinamente formale, ordo
nate în șiruri infinite de catrene rimate 
(uneori retezate în final de sonet, după 
alt tipic personal, reactivat mai ales in 
al doilea ciclu ; puține texte folosesc 
versul alb și liber). în centrul poeticii 
autorului (reprezentative pentru genera
ția ’60 a literaturii noastre postbelice) 
stă, tot ca și altădată, tocmai respin
gerea „literarului" în favoarea „trăitu
lui", cum spun două versuri din prolog 
(,.Eu văd poezia ca viață, / Ea nu in
ventează nimica" — p. 5) -și cum se vede 
din al cincilea poem din carte: „Eu 
n-am avut drama limbajului, / Pe mine 
sintaxa nu m-a tulburat, / Eu am fost 
și mai sînt de gardă / La existență. / Nu 
cred în rase, / Nu cred în revoluția 
verbală, / Nu cred în forme, / Mă situez 
la stînga / Și cred în conținut." (N-am 
drama limbajului, p. 13). Titlul cărții se 
explică prin „identificarea" poetului cu 
cititorii, lor oferindu-li-se „O carte de 
locuri comune", în care „Nimic nu-i al 
meu, ci al vostru" (din prolog — ibid.).

Un umorist
Hegel. „literatură de consum"... In ceea 
ce privește umorul, umorul bun. el se 
creează la fel de greu ca un poem bun 
sau ca o nuvelă bună. în ciuda faptului 
că. uneori, pare a tîșni, fără efort de 
elaborare, din fuga sprințară a creio
nului.

în această categorie, privită, deobicei. 
cu coada ochiului, a scriitorilor umo
riști. citiți, cu fereală. în pauze. în va
cantă. în tren si în grabă, intră și Dan 
Mihăescu. autor al cîtorva volume de 
schițe, dintre care cel mai recent. Car
tea cu zîmbete *),  a apărut în 1986. U- 
morul lui Dan Mihăescu e „născut", e 
autentic, nu simulat, făcîndu-și simțită 
prezența nu doar în sensul general al 
fabulei (fabula rămîne totuși genul pro
xim al literaturii satirice umoristice), ci 
în chiar stilul narativ. în întorsăturile 
de frază. în. să-i spunem așa. „tipolo
gia" sintactică sau lexicală. Dan Mihă
escu nu e autor de „glumite", deși, cu 
un ascuțit simt al gustului majoritar, 
simt pe care și l-a antrenat în decursul 
multor ani de practică TV. nu se dă in 
lături de la „prelucrarea" mărturisită a 
unor anecdote în circulație (Vizitatorul 
care n-a înțeles nimic, bunăoară) sau 
în „fabricarea" de anecdote posibile 
(Să nu fim geloși. Frumoasa nibelungă, 
Sacrificiu pentru artă. Seara pe ploaie 
etc.). Ceea ce îl situează însă în inte
riorul literaturii este gravitatea, haloul 
de tristete. mai mult sau mai puțin 
densă, care însoțește adeseori imaginea 
comică, spre a ne aminti că rîdem de 
aberații sociale si morale dureroase. Si, 
uneori, de noi înșine... Cînd autorul. în 
prefața veselă prin care-și pune în 
temă cititorii, vorbește de „clina de me
ditație" ce ar urma zîmbetului. el are 
conștiința gravității umorului său.

*) C. D. Zeletin, Andaluzi*, Ed. Cartea 
Românească, 1986.

Dincolo de prezenta unor anecdote 
de tipul aceleia în care un pacient pe 
masa de operație rezistă anesteziei cla
sice. dar adoarme imediat la. o emisiu
ne de divertisment TV (Se poate opera), 
justificabilă cel mult prin autoironie 
extraartistică (cititorul ar trebui să știe

*) Dan Mihăescu. Cartea cu zîmbete, 
Editura Sport-Turism, 1986.

■ VASILF, POGOR — Scrieri (Editura 
Minerva). Ediție în colecția „Restitutio", 
îngrijită de Vasile Sandu. Trebuie 
spus deîndată că nu e vorba despre 
binecunoscutul Pogor-junimistul, ci des
pre tatăl aceluia, comisul Vasile Pogor 
(ajuns pînă la urmă vornic), apreciat de 
Ălecsandn și Kogălniceanu. autor al 
unui poem apărut în 1839 în „Foaia pen
tru minte, inimă și literatură" a lui Bariț 
și — cu un an mai înainte — al unei 
traduceri din Voltaire („Henriada" lui 
Voltaire, tradusă de d. comisul V. Pogor, 
București, in Tipografia lui Eliad, 1838). 
Au rămas de pe urma sa și alte versuri 
originale, bruioane, însemnări, încercări 
de traduoeri, precum și cîteva scrisori, 
compunînd cu toatele un corpus
apreciabil de texte, selectate în prezenta 
ediție și adnotate atent de V. Sandu, 
care adună în prefață, in note și la 
bibliografie toate datele existente despre 
autor, culegindu-și informațiile orideunde 
a fost posibil. Operație dificilă în cazul 
comisului, figură în genere ignorată (deși 
l-au menționat lorga, Călinescu și — 
după al doilea război — Perpessicius, 
Al. Piru, Paul Cornea și alți comenta
tori, care au înregistrat ineditele co
municate începînd cu 1957). V. Sandu 
procedează — prin urmare — cu adevă
rat la o „restituire". Descoperim în 
persoana lui Pogor un om cu vocație 
culturală, energic, cu o biografie semni
ficativă pentru ascensiunea micii boie
rimi din epocă (cf. Prefața, p. IX). Un 
merit al lui V. Sandu e și scoaterea la 
iveală a cercetărilor din 1945 ale unui 
Vasile Panopol, autor al unui text cu 
multe contribuții de factologie, păstrat 
in mapa Pogor (A. 518) de la Biblioteca 
Academiei. Sobră, de istoric literar, cu 
rare pete de culoare (gen : „manuscri
sele lui Pogor foiesc de proiecte" — p. 
XVII), prefața ajunge la concluzii rezo
nabile : „Cu tot tributul plătit modei, 
scrisul său nu a căzut în pur conventio
nalism", editorul de astăzi constatîndu-i 
lui Pogor „un loc meritoriu între litera- 
ții vremii și dreptul la recunoaștere în 
posteritate" (p. XIX). Loc meritoriu da
torat în primul rînd versurilor sale, des
chise in cîteva locuri viziunilor ample, 
vehemente (ca în Vedenie, poem de 
peste treizeci de pagini). Interesante sint 
și fragmentele de proză recuperate din 
manuscrise, dar mai ales, la limita re
velației, epistolele către Heliade Rădu- 
lescu (tipărite întiia oară în 1963, dar 
practic inafara circuitului informației 

că Dan Mihăescu este el însuși unul 
dintre realizatorii acestor emisiuni), 
există în volum o zonă gravă, a proiec
telor ratate, a vieților irosite, zona 
unde umorul se „răstoarnă", chemînd 
acele „clipe de meditație" dorite. Umo
rul nu se diluează, dar capătă o armă
tură care îi dă stabilitate si vigoare. 
Bătrânul Casanova zeflemisit crâncen 
de către tinerele pe care încearcă să le 
seducă. în virtutea unei glorii trecute. 
(Casanova, pensionar) este o fată tristă 
a desenului umoristic. Aici nu mai e, 
pur și simplu, o glumă, ci o viată irosi
tă. Mai puternic se conturează sensu
rile grave în cea mai bună, cred eu. 
dintre schițele acestui volum La reve
dere, în anul 2000 ! Cu prilejul petre
cerii aniversare, la douăzeci de ani de 
la absolvirea liceului. Liliana, se con
fesează. printre multe înghițituri de 
alcool, unei foste colege si prietene, po- 
vestindu-și fabuloasele aventuri amo
roase pe un ton de veselie detașată și 
juvenilă, pentru ca. în final, să regăsim 
personajul acasă, unde o așteaptă o 
fetită slăbuță, somnoroasă, care, trezită 
din somn la o oră atît de tîrzie. strigă 
„ascutit. cu putere, un singur cuvînt : 
-Mama 1» în tăcerea care a cuprins 
odaia, cuvîntul s-a înălțat, s-a rotit în 
jurul lămpii aprinse, s-a izbit de pe
reți si a căzut la podea, desfăcîndu-se 
dureros în silabe cu un ecou straniu", 
în povestirile joviale ale femeii de a- 
proape patruzeci de ani nu fusese nici
odată vorba despre un copil, ci numai 
despre bărbați feluriți și nestatornici, 
ca despre „necesare" experiențe de 
viată. în ciuda comicelor întâmplări a- 
moroase. schița e foarte tristă, căci în
corporează povestea unei cumplite ra
tări.

în încheiere, o mostră, sper, conclu
dentă. a tipului de umor practicat de 
Dan Mihăescu : o casieriță de cinema 
„...s-a îndrăgostit, la nebunie, de teme
rarul Bruce Lee. mort în plină vigoa
re. care n-a apucat să toarne. în cariera 
lui de mare artist, decît vreo 7 filme 
din care s-au păstrat peste 40“.

Dumitru Solomon

istorico-literare — în Studii și cercetări 
de bibliologie). Ele atestă o incredibil de 
lucidă folosire a limbajului, o remar
cabilă conștiință a valorii cuvintelor. 
In dezacord cu Heliade, care 
intervenise’ în textul traducerii din 
Voltaire, Pogor îi scrie pentru a-și argu
menta, meticulos și pasionat totodată, 
opțiunea pentru fiecare termen, pentru o 
variantă grafică ori alta. Ceea ce con
tează nu e atît dreptatea pledoariei sale 
(care era în unele cazuri de partea lui, 
in altele ba, după cum aveau s-o dove
dească formulele fixate ulterior în limbă), 
cit importanta dată cintăririi exacte a 
nuanțelor, sugerând aproape o manie a 
preciziei lexicale și semantice. Mai mult, 
comisul pune într-una din epistole pro
blema diferențierii grafice a secvențelor 
sonore doar parțial homofone (cf. p. 
235—236), la șir cu alte sugestii de corec
titudine, pînă la ideea necesității unui 
normativ : „Aceasta însă a se face s-ar 
cuveni mai întăi o înțelegire cu toți 
scriitorii și în scris o sfătuire către 
obștie" (p. 236). O figură — așadar — 
luminoasă, de literat cu merite reale 
într-o epocă de pionierat cultural.

■ VASILE CARABIȘ — Poezii populare 
românești (Editura Minerva). Culegere 
de folclor „din diferite zone ale Olte
niei, Munteniei, Dobrogei și Transilva
niei", după cum precizează editorul în 
Notă asupra volumului (p. XVII), ținînd 
să adauge: „ceea ce reprezintă patru arii 
distincte și unitare totodată" (ibid.). O 
Prefață semnează I. C. Chițimia, care 
pledează în , favoarea unor asemenea 
operații de culegere a folclorului, mai 
mult decît necesare, și trece apoi in 
revistă caracteristicile textelor adunate 
în volum : • „Versurile sînt tre
cute printr-un lung filtru popu
lar" (p. X), „Este o mișcare și o
muzică a naturii, înainte de a se intra 
în discursul epic sau paralel cu el" (p.
XI) , „Descintecele au și ele piese an
tologice, unele ca inovații poetice, asocia
ție de note de basm și de descîntec, 
ceea ce înalță creația Ia trepte noi" (p.
XII) . Culegerea cuprinde un total de 
262 de texte, dispuse în trei secțiuni 
(I. Poezia epică, II. Poezia obiceiurilor 
tradiționale, III. Poezia lirică), conform 
mai vechii tipologii (de unde subcapitole 
cu Balade fantastice, vitejești, haiducești, 
istorice și familiale. Colinde și plugu- 
șoare etc.).

Lector

Sonurile
preclasice 

ale poeziei
■ C.D. ZELETIN s-a afirmat mai în- 

tîi ca traducător, tălmăcind din lirica 
Renașterii italiene, din Charles Baude
laire, din poezia Evului mediu. De curând 
a publicat în colecția „Biblioteca pentru 
toti" o versiune integrală a sonetelor 
lui Michelangelo. Se poate spune că a 
tradus numai din poeții cu care tempe
ramentul său liric avea afinități, supor- 
tind ulterior acuza că în versurile sale 
originale se transferă ceva din substan
ța operelor traduse. Lucrurile s-au pe
trecut așa numai pînă la un punct : po
etul nostru nu și-a ales modele din li
rica pe care ne-a relevat-o ca traducă
tor, dar a învățat să scrie poezie culti
vat la școala evului de mijloc și a Re
nașterii, găsind formula modernizării 
unor sonuri coincidente.

Primul său volum de versuri originale, 
Călătorie spre transparentă, apare in 
1977, după ce autorul își făcuse un nume 
de excelent traducător. Recenta culegM 
din poemele originale, Andaluzia *),  nuș 
feră ca structură de culegerile anterioar 
Aceeași acuratețe ce te duce cu gîndu 
la poeții preclasici, aceeași căutarew, 
liniștii din care nu lipsește interogația, 
dar în care n-are ce căuta nevroza : 
„De zăpezi și de ninsori, / sini visezi și 
subsuori / și din arbori este clar că 
/ domn e împăratul Parcă... / / Sint ză
pezi și sînt iluzii I de sol ars de Anda
luzii, / unde cresc din veac măslinii, I 
coaje stoarsă a luminii ? ! / Ziurel de 
ziuă, zi / cit mai e pin’ Ia a fi? / — 
Nu-ntreba, c-o să-ți rămînă / timp 
s-ajungi pînă la pînă... / / De ninsori și 
de zăpezi / geme cerul de aezi / și-i un 
foșnet de troiene, / ca de gene printre 
gene..." (Ziurel de ziuă).

Versurile citate mai sus au și un ca
racter ludic, caracter ce ține de purita
tea și de rafinamentul expresiei ; intr-un 
alt poem la fel de emblematic jocul ca
pătă și mai acuzat sens secund: „Cum 
se clatină, supus / orei puberelor febre, 
/ plopul scapă din vertebre / și s-arun- 
câ drept în sus... / / împrejuru-i trium
fale, / rid magnolii genitale / și pe stra
turile strâmbe / chicotesc pansele jîm-
be...“ (Plop).

Un sonet, scris la Bîrlad în 1945,^ 
conceput ca o stampă provincială în 
e înregistrată candoarea copilăriei și de- 
mitizarea jocului teatral: „Aseară 
oprit în tîrg actorii / și-au scos în 
avere de boemă : / trei halebarde, 
o diademă, / o hîrcă și un scut cît

s-au 
văz 

cărți, 
roata

morii ! II Peruci, conduri, argintării, o 
stemă / și haine vechi — că Max și Suc
cesorii, / zimbind discret, au și dat preț 
comorii / purtate strâmb de prințul în 
dilemă..." E vorba desigur de Hamlet 
și-n final copilul naiv se aventurează 
să-1 vadă pe actori după ce au părăsit 
spațiul mirific al scenei : „Ofelia-i cu 
ochii triști și uzi, / Laerte-și spală fața 
de pomadă / și Hamlet roade-o coajă
de harbuz." (Actorii).

Fără a fi un poet prolific și mai ales 
fără să cultive anecdota lirică, C.D. Ze- 
letin ne oferă prin cărțile sale un jurnal 
fast în care-și înregistrează o sensibili
tate de intelectual rafinat, pentru c<J^| 
poezia e o celebrare a existenței umane, 
dar o celebrare din care lipsește retori
ca. Acest jurnal cu sonuri preclasice con
ține și notații în vers alb, sublimînd o 
căutare febrilă a liniștii : „Marea 
agoniza, / sufletu-n mine asemeni... / / 
Te-am strigat și nimeni n-a răspuns /„./ 
te-am strigat / și vocalele — pescăruși 
disperați — / piereau înghițite-n furtu
nă... / / Cum să plec de aici cu povara / 
liniștii blestemate ?“ (Liniște).

Andaluzia are în sumar și sonete, iar 
C.D. Zeletin se dovedește a fi nu numai 
un traducător al acestei forme fixe ilus
trată de alții ; autorul Andaluziei e și 
un virtuoz sonetist.

Emil Mânu



- Nume noi în proza de azi

ECENT, s-a petrecut un remarca
bil eveniment editorial : la Editu
ra Cartea Românească a apărut 
un volum masiv, de peste 600 de 

pagini — Debut ’86 — cuprinzînd o selec
ție din proza scurtă a 34 de autori, tineri

I

sau mai puțin tineri, dar aflați cu 
toții la prima lor apariție într-o car
te. Ei sint prezentați cititorilor, prin 
cite o tabletă critică, de către scrii
tori cu experiență, multi bine cunoscuți 
publicului : Marin Sorescu, Fănuș Neagu, 
Lucian Raicu, Mircea Horia Simionescu, 
Paul Anghel, Platon Pardău, Ion Dodu 
Bălan, Mircea Ciobanu. Mircea Iorgules- 
cu, Mircea Dinescu, Laurențiu Ulici, Eu
gen Uricaru, Mircea Martin și alții. Ma
ria Graciov, care s-a ocupat in cadrul 
editurii de alcătuirea culegerii, a avut 
inspirația să țină sumarul volumului des
chis timp de mai multe luni și să-i in
vite pe scriitorii consacrați să-l comple
teze, în deplină libertate, cu textele ori
cărui „necunoscut" considerat de ei talen
tat. In felul acesta a luat naștere o anto
logie sui generis, valoroasa și reprezen
tativă tocmai prin eclectismul ei.

Am da dovadă de rigiditate și de o ne
înțelegere a specificului literaturii dacă 
am începe să facem statistici și am de- 
plinge făptui că puțini dintre prezentatori 
sint critici propriu-ziși. că debutanții au 
virste diferite, că nu li s-a rezervat un 
număr egal de pagini etc. Important este 
că „metoda" de antologare folosită nu are
nici un „unghi mort" și că reușește sâ

Promoția 70

DIFERENȚA literară dintre gene
rațiile unei literaturi nu se re
zumă. știm bine, doar la condiția 
stilistică (stil general. maniere, 

gramatici, limbaje de gen etc.), dar se re
cunoaște. deopotrivă, chiar dacă nu în 
egală măsură, la nivelul temelor literare. 
Despre ce se scrie poate să fie Ia fel de 
semnificativ pentru definirea unei gene- 

' rații scriitoricești ca și cum se scrie.
Operează criteriul tematic și în ce pri
vește definirea unei promoții ? Cred că 
da. deși înlăuntrul unei generații variația 
temelor este cu mult mai mică decît între 
generații — se poate vorbi chiar de un 
anume conservatorism al mișcării teme
lor în raport cu mișcarea modalităților — 
iar scriitorii din cele trei promoții ale 
generației sint practic contemporani și. ca 

' atare, susceptibili de a avea interese te
matice comune. Nu-i mai puțin însă ade
vărat că refuzul, explicit sau implicit, al 
unei generații de a călca întocmai pe ur
mele generației precedente funcționează 
și în interiorul generației. între promoții. 
E un orgoliu auctorial firesc ca schim- 

rbind sau vrind să schimbi modul expri
mării literare să schimbi sau să vrei sâ 
schimbi și conținutul ei. E mai mult o 
prejudecată ideea că un scriitor cu con
știință profesională activă s-ar mulțumi 
cu originalitatea pe care i-ar asigura-o 
un fel de a vorbi într-un limbaj relativ 
nou despre lucruri puse in discuție de 
alții. [Tentația de a introduce teme noi 
însoțește ca o umbră tentatia de a inova 
In limbai și sint amîndouă părtașe la 
schimbările de poetică. Apoi, a pune în 
pagină literară o temă (epică sau lirică) 
înseamnă a avea și a propune o idee ori 
un sentiment despre tema respectivă, alt
minteri registrul temelor în sine este 
foarte restrîns și. dacă am reduce tema 
la ea însăși, n-ar mai putea fi invocată 
decît cu totul accidental originalitatea 
tematică a cutărui sau cutărui scriitor. O 
temă este la urma urmelor un obiect de 
folosință comună, lipsit de semnificație 
in afara relației cu cel care îl ■ folosește; 
orice apropiere a unui scriitor de o temă, 
indiferent care, implică valorizarea el. 
schimbarea de statut din obiect de folo- 
•ință comună în obiect personal. Teore- 

cuprindă Întreaga diversitate de stiluri 
prin care se caracterizează proza noii ge
nerații. Iar cit privește valoarea textelor 
selectate, trebuie să o spunem de la în
ceput că, fără să fie mereu aceeași, nu 
coboară niciodată sub un anumit nivel. 
Volumul are, oriei te obiecții i s-ar aduce, 
tinută. Elasticitatea criteriilor stilistice, 
tematice, socio-profesionale etc. i-a elibe
rat pe realizatorii culegerii de obligația 
de a ilustra prin textele alese o anumită 
concepție — prestabilită — despre proza 
tinerei generații și le-a dat posibilitatea 
sâ opteze pur și simplu pentru ceea ce 
le-a plăcut. Avînd și o îndelungată ex
periență a scrisului, ei n-au putut să facă 
greșeala — chiar și in cazurile in care s-au 
lăsat conduși de sentimentalism — de a 
propune cititorilor texte nepublicabile.

Antologia oferă, așadar, o imagine cu
prinzătoare a ceea ce scriu azi prozatorii 
de miine ; poate fi considerată un in
stantaneu, dar și un act prospectiv deoa
rece înregistrează o literatură in statu 
nascendi. Pentru a ne face o idee despre 
principalele caracteristici ale acestei lite
raturi, trebuie să citim volumul fără 
prejudecăți, renunțind la preocuparea de 
a căuta în cuprinsul său confirmarea sau 
infirmarea a ceea ce știam despre proza 
„noului val".

CEI mai valoroși autori din culegere, 
cu șanse mari de a reprezenta cindva 
ceva in literatura noastră, sint Ovidiu 
Hurduzeu și Ecaterina Matache. Ovidiu 
Hurduzeu — prezent in antologie cu Im
pact și Heidegger vivant ? — se remarcă 
printr-o capacitate cu totul neobișnuită 
de a crea impresia de sinceritate, alune- 
cînd cu dezinvoltură de la un subiect la 
altul, improvizînd parcă sub ochii noștri, 
invocînd situații care ne sint familiare. 
El „vorbește" la persoana întii intr-un 
mod atît de firesc, se lasă condus cu atita 
spontaneitate de fluctuațiile de ritm ale 
unei vieți interioare (reale sau inventate 
din necesități literare), incit de la un mo
ment dat avem senzația că îi auzim și 
respirația dintre fraze. în fluxul continuu 
al monologului său sint integrate și ob
servații asupra realității înconjurătoare, 
și referiri libere la literatură, filosofie, 
muzică, și replici ale altor personaje, re
produse cu vervă :

„— Ascultă, fiule ! îmi spune seriosul 
meu tată in timp ce traversăm pe roșu 
Ia Romană. Te-apuci de scris, devii scrii
tor. De asta ai făcut Filologia, să lucrezi

Specificul tematic
— o paranteză —

tic. cîte relații de valorizare pot exista 
intre un număr nelimitat de scriitori si 
una și aceeași temă, atitea teme noi pot 
fi invocate. Nu fuga de identitatea teme
lor e imperativul (și condiția) originali
tății tematice (ar fi si o fugă fără sens 
intrucit temele in sine sint. repet, foarte 
puține, cineva număra din antichitate 
pină azi douăsprezece teme mari și late), 
ci evitarea identității relațiilor de valori
zare. Nici acest lucru nu e tocmai ușor 
de făcut, dovadă atitea și atitea opere li
terare care, in diverse epoci, s-au grupat 
chiar după criteriul identității relațiilor 
de valorizare (unghi de vedere, atitudine, 
semnificație atribuită). Nu e ușor dar nu 
depinde de nimic altceva decît de triada 
talentului literar (imaginație, inteligentă, 
expresivitate) și necum de situarea isto
rică a scriitorului ori de contextul literar 
In care el se manifestă.]

La o privire atentă asupra literaturii 
scrise de autorii din prima generație post
belică (promoțiile 60, 70 și 80) se poate 
distinge efortul fiecărei promoții de a 
avea și de a impune un univers tematic 
propriu, pe lingă specificul stilistic (aces
ta mai vizibil). Efortul este sesizabil si 
în poezie și în proză, pentru ilustrare 
mă voi mărgini insă la domeniul prozei. 
Așa. de pildă, una din temele preferate 
ale prozatorilor din promoția 60. a „pu
terii și adevărului" a fost valorizată în
tr-un număr relativ mare de romane 
care se instituiau înțr-un proces al de
ceniului șase, aruneînd asupra acelei- pe
rioade o lumină necruțătoare, restabilin- 
du-i adevărul și polemizînd. implicit, cu 
viziunea asupra literaturii și propusă de 
literatură în respectivul fragment socio- 
istoric și politic. Spiritul critic, accentul 
polemic, inversarea tipologiilor morale si 
eliberarea de dogmatism erau principalele 
linii de forță ale relației de valorizare 
propuse de romanele unor Constantin 
Țoiu, Augustin Buzura. Petre Sălcudeanu. 
Dinu Săraru etc. Iată însă că. în legă
tură cu aceeași temă (a puterii și ade
vărului) și chiar pornind de la același 
decor istoric, prozatorii promoției 70 pro
pun o altă relație de valorizare ale cărei 
linii directoare sînt conștiința relativi
tății, evidențierea unei actualități mai 

cu spiritul, nu cu lei-valută. Am investit 
în tine o avere doar ca să creezi, să-ți 
văd numele pe o carte. Ai talent. în
cearcă !

Am încercat. Mînat de autoritatea pa
ternă și, probabil, de un imbold interior. 
[...] Timp de un an am menținut distanța 
între mine și lume, m-am obiectivat, nu 
am lăsat «eul- să curgă liber ca apa Du
nării. Cu un dosar doldora de autoiro
nie, m-am dus la redactorul X, unul din
tre liderii noii generații, și i-am cerut pă
rerea.

— Vezi, dragul meu, îmi spune trăgînd 
tacticos din pipă, dumneata ești un tinăr 
plin de talent...

A primit, deci, telefon, de la -bătrinu’-l
— Dar ești încă la început..."
La rîndul ei, Ecaterina Matache, inteli

gentă și malițioasă, uneori cu o nuanță 
mefistofelică, integrează într-o relatare 
alertă — alertă și totuși precisă — date 
referitoare la realitatea imediată, la căr
țile citite, la viața psihică a personaje
lor. Ea seamănă cu un crainic sportiv, vo
lubil și sagace, care ar transmite de la 
fața locului nu ce se intimplă pe un sta
dion, ci ee se intimplă în lume. Are. in 
mod evident, un post de observație foar
te bine situat, ca și o excepțională — 
aproape prestidigitatorică — aptitudine de 
a folosi cuvintele, incit nimic nu poate 
râmine nerelatat. Spre deosebire însă de 
Ovidiu Hurduzeu, Ecaterina Matache nu 
vine aproape niciodată ea însăși in prim- 
plan. Chiar și cînd vorbește la persoana 
întii, se simte că joacă doar un rol. din 
dorința de a înfățișa cititorilor o situație 
altfel greu de descris. în schița Procesul, 
de exemplu, rolul jucat este acela al unei 
lucrătoare la un serviciu de telex, care, 
după ce a ascultat o seară întreagă pero
rațiile savante ale logodnicului ei in le
gătură cu mitologia antică, intră cu greu 
în atmosfera de la locul de muncă :

„Europa e de vină ? Sau Joe ? Sau Po
seidon ? aceasta e întrebarea, întrebarea 
mea. De marți încerc să-mi clarific atitu
dinea față de această problemă, dar tot 
ce reușesc este să plutesc și mai inalt în 
confuzie. Și ceasul din perete indică 
18,48 GMT. Iar la noi e 20.48. Peste exact 
șase minute expediez un mesaj, ultimul 
pe ziua de azi, la Cluj-Napoca. Timp su
ficient pentru a amesteca biscuitul — 
«Mirela-, un leu șaptezeci pachetul — în 
rămășița de Pepsi de pe fundul paharu
lui.

presante decît aceea a deceniului cu pri
cina. revelarea estompării in timp a opo
zițiilor de tip victimă-câlău si evitarea 
dogmatismului antidogmatic (aceasta din 
urmă o reacție polemică la proza promo
ției anterioare). Eugen Uricaru. Mihai 
Sin. Norman Manea. Grigore Zâne si încă 
alții au abordat in romanele lor dintr-o 
asemenea perspectivă această temă. Un 
alt exemplu : tema istoriei, situația ro
manului așa-zis istorie. In vreme ce pro
zatorii promoției 60 au fost doar sporadic 
interesați de recitirea epică a istoriei mai 
îndepărtate. prozatorii din promoția 70 
vădesc un interes special pentru ea. Un
wind, prin numărul operelor ce i-au fost 
dedicate, s-o transforme intr-un specific 
tematic al promoției (cîțiva susținători : 
Eugen Uricaru. Vasile Andru, Dana Du- 
mitriu. Mihai Diaconescu). Creșterea in
teresului acestei promoții pentru tema 
istoriei nu e intimplătoare. ea răspunde 
unei nevoi lăuntrice de reevaluare a tre
cutului ca mod de evaluare a prezentu
lui, reprezintă dea o cale de acces la 
dialectica istoriei si un efect al tendinței, 
generale inlăuntrul acestei promoții, de a 
fi în actualitate în chip esențial, adică 
prin confruntare, reflecție si onestitate.

Nu se poate nega că specificul tema
tic al unei generații (și. după cum am 
văzut, și al unei promoții) are. dincolo 
de determinările pur literare, o sumă de 
determinări din afara literaturii. Intre 
acestea, cele aparținind conjuncturii so
cial-morale și psihologiei colective sînt 
probabil cele mai însemnate. Prima ar 
putea sta, bunăoară, la originea uneia din 
particularitățile prozei promoției 70 : ab
sența sau. în orice caz. diminuarea inte
resului pentru una din temele sociale cu 
mare tradiție în literatura română : viata 
țărănimii. A doua explică destul de con
vingător' realismul viziunii epice, domi
nant în prozele promoției, refuzul iluzio
nării și ocolirea accentelor euforice. Pro
moția următoare, aflată încă în plin pro
ces de afirmare, pare să-și constituie un 
alt specific tematic. E în firea lucrurilor, 
e chiar necesar.

Laurențiu Ulici

Deschid un dosar. La întîmplare. Joe ! 
Mă obsedează mutra acestui Joe și o văd 
peste tot, chiar și atunci cînd mă uit la 
colega mea Tatiana, Taniușa, așa o alin
tăm noi, deși — pot să jur — sunt mo
mente cînd merită pur și simplu strînsă 
de gît. Pe Joe l-am văzut pentru prima 
oară marți în albumul logodnicului meu, 
un album cu reproduceri după opere de 
artă antice ale căror teme predilecte sunt, 
bineînțeles, cele mitologice".

NUMEROȘI alți autori incluși in anto
logie rețin atenția prin ingeniozitate și 
prin competența de care dau dovadă în 
compunerea de texte. Lidia Bondor po
vestește _ într-un stil tragicomic — în 
Răscumpărarea — peripețiile unui bărbat 
luat „prizonier" de o femeie întreprinză
toare. Adrian Bușilă — în Sorții — de
monstrează că are talent pentru proza de 
acțiune, imaginînd o situație insolită : un 
răufăcător, obligat să rătăcească într-o 
barcă în largul mării, se transformă în
tr-un „om bun" și... cade astfel la exa
menul la care îl supuseseră, în mod dis
cret, șefii săi. Valeriu Butulescu este pre
zent în volum cu o suită de aforisme de 
o indiscutabilă eleganță stilistică, bazate 
pe paradoxuri și pe un fin umor. Adrian 
Costea — în Calendarul lui Nae Ielgreeu 
și Autocritică la un colț de stradă — face 
tentativa de a reforma arta portretului, 
descriindu-și personajele în mod voit 
schematic, ca un geometru al comporta
mentului uman. Paul Ghițiu — autorul 
schițelor Înșelătoarele drumuri și Patru 
zile — evidențiază cu mijloace stilistice 
subtile un fel de muzică a metamorfoze
lor vieții psihice. Petru Ionescu ne oferă 
mai multe secvențe dintr-un jurnal de 
idei — Virste — in care reflecțiile se e- 
picizează, devin scurte și enigmatice na
rațiuni. Constantin Lămureanu — autorul 
schiței Oamenii vin. oamenii pleacă — 
relatează cu o „voce" impersonală, de ro
bot, și cu obsedante reluări ale unor 
enunțuri drama, neștiută de nimeni, tră
ită de o dactilografă, pe care lumea nu o ia 
în considerare mai mult decît pe o ma
șină de scris. Ștefan Negrișan demon
strează — prin nuvela Cercul — că știe 
să creeze o atmosferă fantastică. Vlad 
Opran — prezent în antologie cu schițele 
Numârind universul, Doi ca atî(ia alții și 
Ei — ne surprinde prin inventivitate, 
imaginindu-și, de exemplu, doi soți care, 
la cincisprezece ani de la căsătorie, își 
dau întîlnire la ceasul de la Universitate 
și sînt tulburați — fără să mai poată fi 
însă transformați — de efluviul amintiri
lor. Rodica Palade — autoarea spiritualei 
schițe Nu există Polul Sud — prezintă 
insolita armă de apărare de care se ser
vește un bărbat risipitor și petrecăreț, 
împotriva reproșurilor familiei : invoca
rea unor senzaționale descoperiri științi
fice in comparație cu care problemele 
vieții de zi cu zi trebuie considerate ne
însemnate 1 Elena D. Stoica — în Orașul. 
Buletin de București și Dincolo de ușă — 
procedează ca realizatorii de ci ne-veritâ 
decupind din realitatea înconjurătoare 
scene de un dramatism latent. Horia 
Ursu încearcă ți în mare măsură reu
șește să noteze cu precizie și cu un fel 
de nervozitate evenimente din viața in
terioară a unor tineri, in Scrisoare acasă 
și Iarbă de august. Adriana Vișoiu — in 
Interferențe și Povestea unei case — fo
losește diferite tehnici narative cu sigu
ranța cu care un operator de televiziune 
se „joacă" multiplicind imaginea, supra- 
punind planuri diferite, mărind contras
tul sau, dimpotrivă, producînd o estom
pare lentă, ca o alunecare in vis. Eugen 
Voina — în Posada — alternează planu
rile temporale pentru a demonstra cit de 
prezent este trecutul în mintea unui băr
bat matur, obligat de condiția sa de băr
bat matur să-și reprime sentimentalis
mul.

La alți autori sesizăm. în sfîrșit, șî anu
mite insuficiențe, care, fără să le anuleze 
meritele. îi plasează în rindurile începă
torilor. Laurențiu Bourceanu, Aristide 
Butunoiu, Virgil Rațiu alunecă spre un 
umor minor, de genul celui publicat pe 
vremuri in „Urzica". Liana Buligan. Ce
zar Irimia, Dumitru Munteanu cultivă — 
discret sau mai puțin discret — melodra- 
matismul. Vasile Datcu și D.C. Munteanu 
arată prea puternic influențați de Fănuț 
Neagu. Constantin Anghel Georgescu, 
Florin Marincea Cringeanu, Constantin 
Pădureanu mizează excesiv pe pitoresc în 
reprezentarea vieții rustice. Minei Ghiță- 
Mateucă, Andrei Grigor aplică pasiv di
ferite procedee textualiste. Dumitru Hu- 
rubă, Mihai Vișoiu. interesați de existen
ta cotidiană, consideră necesar să confere 
schițelor și o tentă moralizatoare. Clelia 
Ifrim, Râzvan Petrescu, Antoaneta Pop- 
Giuvara scriu o proză fantezistă, colorată, 
dar lipsită de profunzime.

în general, însă, ceea ce ne cucerește 
în timpul lecturii întregului volum este 
spiritul tineresc, exprimat prin mobili
tate intelectuală, prin receptivitate față 
de specificul existenței moderne, prin 
precizie artistică și, in egală măsură, prin 
fantezie. Experiența existențială este deo
camdată restrînsă și din cauza aceasta 
multe proze au un aer studențesc, dar 
luciditatea artistică a autorilor, curajul de 
a exprima o sensibilitate nouă, a timpu
lui nostru, constituie o frumoasă com
pensație. Volumul Debut ’86 aduce o bine
făcătoare undă da prospețime în proza 
noastră de azi.

Alex. Ștefănescu



1907 - pictură de OCTAV BÂNCILA

ECOURI

N anul de flăcări 1907, cînd cei 
înrobiți s-au ridicat într-un 
iureș năprasnic să-și facă sin
guri dreptate, primind gloanțe 

în loc de pîine, scriitorii români s-au 
situat fără ezitare de partea maselor 
țărănești asuprite, într-o demnă și pil
duitoare solidaritate umană, socială și 
națională, sprijinindu-le cauza prin 
cuvîntul lor incandescent și justițiar. 
Adeziunea scriitorilor noștri față de 
marile răscoale țărănești din 1907 n-a 
constituit însă un fenomen izolat și în- 
tîmplător, determinat de circumstan
țele de moment ale acestui tragic seism 
social, ci continua în mod firesc, am- 
plificîndu-i dimensiunile și semnifica
țiile, o nobilă tradiție a literaturii ro
mâne de interes, de dragoste și com
pasiune protestatară față de destinul 
amar al iobagilor și clăcașilor, față de 
soarta dureroasă a țărănimii exploa
tate. Realitățile dramatice din viața 
țărănimii au zguduit inima ți conștiin
ța scriitorilor români încă din faza 
constituirii moderne a literaturii noas
tre, în prima jumătate a secolului 
al XIX-lea, dar mai ales începînd din 
perioada pregătirii revoluției de la 1848. 
E de ajuns să amintim scrierile cu ca
racter social-economic ale lui Nicolae 
Bălcescu, poeziile Sila, Clăcașul de 
Cezar Bolliac și Plugul blestemat de 
Vasile Alecsandri, articolul Muncitorul 
român de Alexandru Odobescu, schițe
le Socoteala și La arie de Alexandru 
Vlahuță, emoționanta poezie Noi vrem 
pămînt! a lui George Coșbuc, apărută 
în 1894, iar la începutul secolului nos
tru, ca o prevestire a marilor răscoale 
țărănești ce urmau să izbucnească nu 
peste mult timp,*  poeziile Clăcașii și 
Plugarii de Octavian Goga, povestirile 
Ion Ursu, Sluga și Păcat boieresc de 
■Mihail Sadoveanu.

în primăvara anului 1907, cînd țără
nimea și-a dezlănțuit mînia suferințe
lor îndurate, și apoi, cînd glasul dez
nădejdii sale a fost amuțit prin sînge- 
roasa represiune, căzînd jertfă 11000 
de țărani, scriitorii români și-au trans
format condeiul într-o adevărată armă 
de luptă împotriva oligarhiei asupri
toare, au făcut din scrisul lor o tribună 
de apărare a umiliților și obijduiților, 
cerînd, în numele lor, cu curaj și dem
nitate, să se facă drepțfte. Prezenți 
nemijlocit în focarul evenimentelor, au 
apelat la multiple și variate modalități 
de expresie, mai întîi la mijloacele 
poeziei, de imediată actualitate, utili- 
zînd fie ironia incisivă, ca I.L. Cara- 
giale în fabulele Duel si Mingîiere, fie 
ascuțișul satirei sarcastice, ca Dimitrie 
Anghel și Șt. O. Iosif, reuniți sub 
pseudonimul A. Mirea, în Scrisoarea 
deschisă a unui melc, fie versul vehe
ment, ca Al. Vlahuță în 
sau tonalitatea lirismului patetic, ca 
poeziile Un om, O țară știu ți Cain 

poezia 1907, 
în 
do

Octavian Goga, Zile de durere și Po
porul de Panait Cerna. în poezia 1907, 
Al. Vlahuță demonstra că în fruntea 
tuturor asupritorilor se afla însuși re
gele, că strălucirea acestuia se baza 
pe o cruntă minciună, ascunzînd 
în spatele ei sărăcia și mizeria 
cumplită a maselor truditoare, determi- 
nîndu-le să se- dezlănțuie vulcanic : 
„Nu ți-ai iubit poporul, maiestate ! / 
Sau nu l-ai înțeles, și e totuna. / De 
sus și pînă jos s-a-ntins minciuna — / 
Ea leagă și dezleagă-n țară toate. / / 
...Dar ce e, Doamne, vuietul acesta ? / 
Ce-i freamătul acesta care crește ? / Se 
zguduie pămintul și mugește, / Ca ma
rea, cînd o biciuie tempesta. / / Se-nal- 
ță flăcări, brațe desperate, / Spre ceru- 
ntunecat, pustiu și rece. / Năprasnic 
vîntul nebuniei trece / Și spulberă no
ianul de păcate. //în vaiete se prăbu
șește-o lume / Clădită pe minciuni. 
Dar ce mînie. / Cum șuieră cumplita 
vijelie ! / Sar frații între ei să se su
grume."

în poezia Cain, subintitulată „1907“, 
Octavian Goga îndreptățea revărsarea 
urii și revoltei celor ce, pînă atunci, în
duraseră tăcuți suferința : 
aprins oceanul tău de ură, / 
de foc despică aurora, / 
astăzi își întinde hora / Și 
urlă-n bătătură. // S-a început războ
iul tuturora, / Azi strig-acei ce mii de 
ani tăcură, / Dezlănțuita patimii arsu
ră / Azi prăpădește-n trăznete Gomo- 
ra !“

Apelînd la mijloacele prompte și 
eficiente ale publicisticii, scriitorii 

„Azi s-a 
Azi limbi 
Pierzarea 
despletită

ț.’ OM A N.

CEZAR FETRSSCII

RASCOALA

SA A K E, TECHS'... . E.-< .? s

■ „Gloatele de țărani se poticniră parcă ar fi primit flecare cite nn 
pumn in piept, numai o clipă, cit pirii salva și pină cînd țevile 
cu gura fumegindă alb reveniră in poziție orizontală [...]. Din văl
mășagul de oameni țișniră stropi de singe și urlete de durere. 
Multe trupuri se prăbușiră, scormonind pămintul care cu unghiile, 
care cu dinții, toate svircolite de chinuri ca niște rime sdrobite 

Maiorul Tănăsescu, se apropie, călare, de trăsura in care se 
afla prefectul și primul procuror : — Domnule prefect, am onoarea 
a vă raporta că L" Amara s-a restabilit liniștea și ordinea

citi lui Laurențiu Saran<■ „Senatorul Iordache Cumpănă îi _ _________ ________
știrea din ziar : «—Un număr de 800 de săteni din comuna Flăinim 
județul Botoșani, se află de ieri în conflict cu frații Fischer, arei 
dași ai moșiei». — Ei, și ce-i cu asta ? Fapt divers. Banalitatea ci 
rentă. Ce vor în definitiv acești țărani 7 — Pămînt vor. Asta cer 
vor. Șl teamă mi-i că răzbiți de nepăsarea noastră încep a se i 
dlca să-și ia singuri pămintul ! — Monșer, termină o dată cu mi 
rota asta. Astfel, mă conving pe zi ce trece că te-ai dat definit 
eu Haret, eu Stere, cu Iorga, cu unul din zevzecii ăștia I—]**.

noștri au întreținut, pe tot parcursul 
anului 1907 și în anii următori, susți
nute campanii de presă, în multe ziare 
și reviste, analizînd cu obiectivitate 
cauzele sociale care au determinat iz
bucnirea răscoalelor, dezvăluind condi
țiile inumane și inechitabile ale vieții 
țărănimii împilate, apărînd drepta
tea cauzei ei. Intervențiile publicistice 
ale scriitorilor noștri nu au rămas sim
ple documente de epocă, ci impresio
nează profund și astăzi prin forța ade
vărurilor spuse, prin tulburătoarea vi
brație cu care au exprimat, cu mijloa
cele artei cuvîntului, aceste adevăruri, 
într-un emoționant articol publicat în 
revista „Neamul românesc" din 8 mar
tie 1907, Nicolae Iorga își destăinuia 
deschis solidaritatea și compasiunea 
pentru țăranii răsculați, „pentru cîtă 
muncă de robi au muncit, pentru ce 
trai de dobitoace nenorocite au dus, 
pentru cîtă înșelare au suferit, pentru 
cîtă jignire au îndurat." în același 
timp, Nicolae Iorga condamna oligar
hia stăpînitorilor, „pe stricătorii pă- 
mîntului, pe risipitorii gospodăriilor, 
pe ticăloșitorii oamenilor, pe pîngări- 
torii femeilor,... pe ciocoimea. obraznică 
și proastă, care n-a știut și nu știe a-și 
înțelege, iubi, apăra și măcar cruța pe 
cei de o lege și de un neam cu dînșii ; 
pe hîzii politiciani mîncați de pofte și 
nevolnici ; pe cîrmuitorii neghiobi sau 
vînduți înaintea cărora, cufundați în 
orgii bugetare, fumegă acuma acest 
sînge nevinovat."

Un mare răsunet în epocă și ecouri 
intense în perioadele următoare a 
avut amplul pamflet 1907. Din pri
măvară pînă-n toamnă de I. L. Ca- 
ragiale, străbătut de o gravă viru
lență. Marele dramaturg condamna ne
cruțător falsul democratism al par
tidelor așa-zise „istorice", decăderea 
morală și coiupția politică a celor ce 
se erijau în conducătorii țării : „Oli
garhia asta, semicultă sau, în cel mai 
bun caz, fals-cultă, pe cît de incapabilă 
de producție utilă ori de gîndire, pe 
atît de lacomă de cîștiguri și onoruri, 
își arogă puterea întreagă a statului ;

cu o crudă și revoltătoare neobrăza 
ea tăgăduiește țăranilor (imensei ma 
supusă și cuminte producătoare a av 
ției naționale), sub pretextul ignora 
ței și lipsei lor de maturitate politi 
orice drept de amestec, fie măcar ț 
consultativ, la cîrmuirea intereselor 1 
la dirijarea destinelor lor. împărțită 
două bande, ce se numesc cu preten 
«istorice» — liberal și conservatoj- 
bande mai nesocotite decît niște si 
ții barbare în trecere, fără respe<3 
lege, fără milă de omenie, fără frii ' 
dumnezeu — această oligarhie tit
rează, administrează, calcă astăzi leg 
pe cari le-a făcut ieri, preface mîine 
gile făcute azi, ca poimîine să le ca 
și pe acelea, fără spirit de continuiti 
și fără altă sistemă decît numai î 
păcarea momentană a exclusivelor 
interese, pentru perpetuarea sacrei 
ganizațiuni numite aci democratice".

toi^ 
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EMNIFICAȚIILE și ecour 
marilor răscoale țărănești < 
1907 nu s-au stins însă odată 
înăbușirea lor prin sînge, ci 

dăinuit peste ani. Scriitorii români, 
gați prin fire trainice de viața și suf 
tulpoporului.au înțeles că miile de je 
fe ale țăranilor obijduiți nu au fost lu: 
în seamă de stăpînitorii vremii, care i- 
înrobit și mai mult, înăsprind jaful 
silnicia. An de an, prin viguroase pa 
flete publicate în revista „Facla", N 
Cocea reamintea tuturor eveniment 
tragice ale anului 1907, pentru a nj 
uitați niciodată cei v 
dezastruoasă a țărănimii. _ 
pamfletul Jertfa celor douăsprez 
mii, apărut în „Facla" din 13 mai 
1910, N. D. Cocea scria cu ironie s 
castică : „în al patruzecilea an al dc 
niei m. s. regelui Carol, cind nu 
stinseseră încă ultimele ecouri ale to 
turilor oficiale, s-au răsculat țăra 
robi sălbatici, leneși și inculți, de 
întinsul nesfîrșit al moșiilor boieri 
Fără să fie nepoți de politicieni și 
miniștri, sau măcar alegători cu tre 
re pc lîngă deputați, au îndrăznit 
ceară pămînt, învoieli mai ușoare, c

107, pentru a m 
rinovați de si'^H 
nimii. De pild"

tulpoporului.au


Desene de Iser ți Vermont

„Noi vrem pâmint!"

puține și mai multă dreptate. Or- 
a statului și dulcea tihnă boiereas- 
;iind astfel turburate, glorioasa ar- 
ă a majestății sale a fost trimisă 
liniștească spiritele. Mai multe sate 
rost bombardate ca să servească 
□t pildă răsculaților și vreo zece- 
ăsprezece mii dintre dînșii împuș- 
, străpunși cu baioneta sau bătuți 

ce mureau sub lovituri ! Un sta- 
kn bizar a făcut socoteala că dacă 
1 înșirat cadravele țărănești în 
1 și latul Căii Victoriei, pe de o 

■*ă  cheiului Dîmboviței și pînă din- 
de Piața Mare, majestatea sa ar 

utut să meargă de la palat pînă în 
ul Mitropoliei, ca să citească mesa- 
de deschidere a Camerei, pășind pe 
covor moale de carne țărănească", 
zocarea răscoalelor- țărănești din 
’, în multitudinea episoadelor și as- 
elor lor, cu conturarea distinctă a 
r tipuri reprezentative, dar și a co- 
vițății umane și sociale din lumea 
lor, a constituit una din preocupă- 

fundamentale ale prozatorilor 
ani din perioada contemporană, 
itre cele dinții scrieri în proză 
irate din suferințele și jertfele țâ- 
mii din 1907 s-aă numărat povesti- 
lui Mihail Sadpveanu, Un histiga- 
publicată în revista „Cumpăna" 
mai 1909,, și În ziua aceea de mart 
, apărută în „Viața Românească" 
aprilie-mai 1914. în aceasta din 

ă, moș Petre, personajul central, 
a expresie dreptei năzuinți a țără- 
^de a stăpîni pămîntul pe care-1 
|Lște din greu și de a se răzbuna 
:ei ce i l-au furat, strivind-o sub 
cie și împilare : „Ia și eu un biet 
necăjit : muncesc toate zilele vieții, 
ru răsăritul soarelui pînă-ntr-a- 
g, și string cu amar ban lîngâ ban 
>ă dobîndesc o bucățică de pămînt 
iru feciori... Pămîntul, cucoane, e 
e amar și mare durere pentru noi... 
, aceia, cucoane, care s-au sculat 
i pus mina pe par, numai de amar 
e nevoie s-au sculat."
eația epică inspirată din tragedia 
lui 1907 s-a ridicat la un nivel ar- 

„Au venit și la noi călărașii. L-au luat pe tata. L-au luat și 
fratele meu Ion. Au fost legate și duse la primărie și femeile, 
i Floroiu cu toți cei șapte feciori ai lui, Lișcu Stângaciul, Ove
le, văru-meu Dumitru Pălică și mulți alții gem bătuți, legați, 
câți, lingă zidul primăriei [...1. La Secara a venit cu armata de 
lucureștl insuși colonelul Pienaru. Treizeci și șapte de oameni 
fost impușcați fntr-o singură dimineață. Printre ei și cîțiva 
tandri, ți unchiul meu Precup Urban Uțupăr".

■ „In anii nouă sute șapte, / Ca din senin, tn marte, într-o noapte / 
S-a ridicat spre cer, din Hodivoaia, / Șl din Flăminzi, șl Stăni- 
lești, văpaia. / Și s-au aprins de-a latul țării, mii (...) De lumi
nări și de făclii. Era să fie sărbătoare / Sau slujbă de inmormin- 
tare ? / Urlau șl ciinii-n haite Ia năvală. / Ajută, Doamne, țara-I 
tn răscoală. (...) Răscoala izbucnise deodată in Moldova, / La 
Giurgiu, la Caracal și Craiova / Pornind din suferința celor sme
riți și blinzi. / Tu ține minte satul flăinind, numit Flăminzi.“

fistic superior, de o durabilitate pere
nă. Din multitudinea scrierilor de acest 
gen amintim în primul rind romanele 
Ciulinii Bărăganului de Panait Istrati, 
1907 de Cezar Petrescu și, cu deosebire, 
capodopera lui Liviu Rebreanu, roma
nul Răscoala. Cu o profundă viziune 
realistă, dispunînd de un remarcabil 
talent în zugrăvirea reacțiilor spontane 
ale mulțimilor, în evocarea scenelor 
de mase, Liviu Rebreanu a descris în 
imagini pregnante, de intens drama
tism, revărsarea clocotitoare a dureri
lor înăbușite, a mini ei și a răzbunării 
care nu mai cunoaște nici o limită.

ONTINUÎND tradițiile nobile, 
înaintate ale literaturii române 
din prima jumătate a acestui 
secol, în cadrul căreia evocarea 

marilor răscoale țărănești din 1907 a 
constituit o coordonată majoră și con
stantă, scriitorii contemporani au adus 
o viziune nouă, aprofundată, în spiritul 
adevărului istoric, asupra dreptei ridi
cări a țărănimii asuprite. Amintim, cu 
deosebire. capitolul de impresionant 
realism Brazdă îngustă și adincă din 
romanul Desculț al lui Zaharia Stancu. 
precum și poeziile de intensă expresi
vitate din volumul 1907 al lui Tudor 
Arghezi. La acestea se adaugă poeziile 
și poemele Vis — 1907 de Mihai Be- 
niuc, 1907 de Miron Radu Paraschi- 
vescu, 1907 de Teodor Ealș, Sumbra 
primăvară oe A.E. Baconsky, Focuri și 
sălcii — 1907 de Ion Brad, Conace ar- 
zînd de Tiberiu Utan, Pămînt de Ni- 
chita Stănescu. nuvela Neliniștitele 
cîmpuri de Dumitru Radu Popescu, 
evocările Țăranii de Eugen Jebeleanu 
și Flăcări in primăvară de Vasile Re
breanu etc.

Luptele și jertfele țărănimii pentru 
dreptate și libertate s-au râsfrint în 
literatura română a veacului nostru în 
toată amploarea -ți dramatismul lor, în 
imagini de superioare valențe artistice 
și de puternică forță emoțională.

Teodor Vârgolici

Cronologie
CERCETĂM documentele de arhivă și 

colecțiile ziarelor din primul semestru al 
anului 1907 și încercăm să facem o cro
nologie a evenimentelor intrate în istorie 
sub tulburătoarea denumire : Răscoala 
de la 1907. Folosim datele consemnate 
pretutindeni după vechiul calendar — 
deci cu 12 zile în urma celui din zilele 
noastre. . ,

8 februarie. Locuitorii comunei Flă- 
minzi, din județul Botoșani, ajunși la ca
pătul răbdării, se adună la primărie și 
cer arendașului celor 30 000 de hectare de 
teren agricol din regiune șă încheie noile 
tocmeli de muncă, proni:se de mult Re
fuzați de arendaș, țăranii încep agitațiile, 
antrenind în mișcare și satele vecine.

18 februarie. După zece zile de demer
suri pașnice pe lingă prefectul județului, 
țăranii, cărora nu li se dă nici o ascul
tare, fac o nouă „răzvrătire", la Flăminzi.

26 februarie. încep frămintările în co
munele Cotnari și Hodora, din județul 
Iași, unde sint devastate curțile arenda
șilor. Se apreciază că la această dată nu
mărul răsculaților din toate comunele în
vecinate centrului Flăminzi, de unde a 
pornit vîlvătaia, a ajuns la 16 000.

I martie. Mișcarea hemulțumiților, de
venită realmente răscoală, intră, pentru 
prima dată, in contact cu armata, care 
intervine cu brutalitate și-i împrăștie pe 
demonstranții din satele Călărași, Stăn- 
ceni, Ibănești, Hudești (din Dorohoi).

3 și 4 martie. Cîteva sute de țărani nă
vălesc în orașul Botoșani șl devastează 
casele cîtorva arendași. Armata intervine 
și cad sub gloanțele puștilor 4 răsculați. 
Sînt primele victime.

5 martie. încep răscoalele din județul 
Neamț.

7 martie. Paralel cu mișcările țărănești, 
muncitorii socotesc momentul potrivit 
pentru a-și arăta și ei nemulțumirile, de- 
clarind grevă, la fabricile din Galați.

II martie. Greva muncitorilor continuă, 
la Galați. în oraș pătrund 200 de răscu
lați din satele vecine. Se produce primul 
masacru. Armata — un detașament de 
roșiori, sub 
Livezeanu și 
de mai tîrziu) 
monstranți — 
uciși pe loc.

12 martie. ______ .
județele Munteniei. înspăimintat, primul 
ministru, Gh. Gr. Cantacuzino, prezintă 
demisia guvernului. In locul lui Canta
cuzino se instalează Dimitrie Sturza, ca 
prim-ministru, avind la Interne pe I.C. 
Brătianu, iar la Război pe proaspătul ge
neral AL Averescu.

13 martie. Noul guvern se prezintă în 
fața Parlamentului și Dimitrie Sturza

comanda sublocotenenților 
Ion Antonescu (mareșalul 
— deschide focul și 14 de- 
țărani și muncitori — sint

Răscoala pătrunsese și în

(„maniacul religios, omul a cărui slăbi
ciune mintală era acum notorie"' — cunr 
notează C. Bacalbașa în memoriile sale), 
anunță „măsuri drastice împotriva tulbu
rătorilor ordinii publice". ‘ . •"

14 martie. Generalul Averescu pune pe 
picior de război 150 000 de ostași, împăr- 
țiți in 12 zone de operațiuni și dă ordin 
„să fie reprimate in mod exemplar toate 
răzvrătirile". Sint puse în funcțiune tu
nurile și se raportează: „Focul artileriei 
a avut efect asupra a 150 de case din 
Vieru și vreo 200 din Stănești" (Vlașca).

18 martie. Dintr-un alt raport „mulțu
mitor" : Satul Odivoaia a fost ras de pe 
fața pămîntului ; la Plenița ard 30 de 
case și sint 30 de morți ; comuna Cucu- 
teni a fost dhtrusă- complet de bombar
damente ; la Bodănești — 50 de morți ; 
în județul Mehedinți s-a tras cu tunurile 
în comunele : Oprișoiu, Bălcița și Gvar- 
dinița ; sint mai mult de 200 de morți. în 
județul Olt, la Locusteni și la Valea 
Stanciului au fost împuțeați (executați 
cu mîinile legate) 144 de răsculați, la or
dinul „destoinicului" general Lambrino 
(care va fi felicitat de generalul-m'nis- 
tru Averescu). Alți 50 de țărani au fost 
împuțeați la Ghindeni și 92 la Popânză- 
lești (Romanați).

18 martie. Sînt semnalate ultimele acte 
de răzvrătirela Ciumagi, Zătrenî ga 
Pietrarii de Sus (R. Vîlcea)."

19 martie—26 aprilie (cităm din Istoria 
României in date) : „Expediții de pedep
sire a țăranilor răsculați, soldate cu cîteva 
mii de uciși și cîteva zeci de mii de 
arestați".

X

„Răzbunătorii”
ÎN acțiunile de pedepsire au intervenit, 

pretutindeni, și „răzbunătorii" — moșierii 
și arendașii păgubiți de furtuna răscoa
lei. Citim și selectăm din documentele de 
arhivă citeva cazuri :

In comuna Gubaucea, arendașul Dumi
tru Panovici a omorit în chipul cel mai 
barbar pe săteanul Ion Săvulescu și pe 
fiul acestuia, în etate de 18 ani. în ju
dețul Teleorman, proprietarul moșiei 
Plosca a tocmit un om voinic, cu 25 de 
lei pe zi, ca să bată cu ciomagul pe ță
ranii prinși și aduși în curtea conacului 
său. Proprietarul moșiei di 1 Rasnic, ju
dețul Dolj, Alexandru Pîriianu, a venit 
la conac îmbrăcat militar, a adunat pe 
toți locuitorii la marginea satului și a 
executat prin împușcare șase „șefi de 
răscoală". La Argentoaia (Dolj), arenda
șul Cornea a luat, „spre despăgubire", 
din casele sătenilor toate cantitățile de 
porumb găsite și, unde n-a găsit nimic, a 
schingiuit pe săteni, oerîndu-le polițe de 
despăgubire. In comuna Gold (Dolj) ță
ranii au fost bătuți cu ciomege'e, de 
cițiva soldați comandați de ginerele aren
dașului. Petre Stoian. arendaș din Ostro
vul Mare (Mehedinți) a dat foc caselor 
țăranilor, după ce le-a luat toate alimen
tele (generalul Lambrino raportează că 
au ars „numai" 15 case). în satele din 
județul Romanați țăranii sînt bătuți pînă 
cad în nesimțire, apoi sînt căleați cu pi
cioarele.

Găsim in dosare și cifre arătătoare de 
numărul arestaților după potolirea răs
coalei : 4 000 în județul Teleorman ; 986 
in Mehedinți și 911 la Craiova.

Tragicul bilanț
ÎN luna mai 1907 bilanțul răscoalei era 

încheiat Se vorbea, fără ca autoritățile 
să dea vreo desmințire, că armata a ucis 
11 090 de țărani.

Să mai menționăm și ultima consem
nare din arhiva oficială a Răscoalei : la 
49 februarie 1908, in curtea cazărmii Mal- 
maison, din București, s-a executat sen
tința Tribunalului MTitar : degradarea 
celor 60 de ostași învinuiți că nu au dat 
ascultare comenzii de a trage cu armele 
în săteni „în timpul activității de pe 
cîmpul de operațiuni".

Cu aceasta, „bravura" și „conștiinciozi
tatea" comandantului suprem al armatei 
erau încheiate cu „strălucire".
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Vocea scriitorilor
V___________________________________

GEORGE 
COȘBUC:>

„Noi vrem pămint!"
ANCHETATORII s-au străduit să cau

te nu numai pe răsculații aflați efectiv 
în lupte, dar și pe „instigatori". Dintre 
scriitori, primul consemnat in această ca
tegorie a fost poetul George Coșbuc, 
pentru „vina" de a fi publicat, cu 13 ani mai 
inainte, o poezie „ațițâtoare". Este vorba 
de poezia Noi vrem pămint!, apărută la 
1 februarie 1894 in revista „Vatra" și la 
6 februarie, același an, in ziarul „Munca", 
din București. Poezia aceasta are 70 de 
versuri. Reproducem începutul și. sfir- 
jitul ;

Flămînd și gol, făr-adăpost 
Mi-ai pus pe umeri cit ai vrut. 
Și m-ai scuipat, și m-ai bătut.

Și cine eu ți-am fost ! _ 
Ciocoi pribeag, adus de vînt. 
De ai cu iadul legămint 
Să-ți fim noi cini, lovește-n noi ! 
Răbdăm poveri, răbdăm nevoi, 
Și ham de cai, și jug de boi :

Dar vrem pămint !
t . .....................................   1
gă nu dea Dumnezeu cel sfînt 
Șă vrem noi singe, nu pâmini ! 
Cînd nu vom mai putea răbda, 
Cind foamea ne va râscula, 
Hristoși să fiți, nu veți scăpa 
Nici în mormint !

Poezia aceasta a fost tipărită in mii de 
exemplare, pe foi volante și răspindita 
in lunile februarie și martie 1907, printre 
răsculați, în toată țara — devenind astfel 
piesă „incriminantă" in voluminosul do
sar al Răscoalei.

„Chestiunea țărănească"
UN „instigator" a fost socotit și Vasile 

Kogălniceanu — fiul lui Mihail Kogăl
niceanu. In 1906 el publicase volumul in
titulat Chestiunea țărănească, in care 
arăta starea de nedreaptă exploatare su
ferită de țărănime, propunînd și soluții 
jenante pentru boierii stăpinitori ai imen
selor moșii. Un exemplu : domeniul Flă- 
mînzi era al doilea ca mărime din în
treaga țară, avind 30 000 de hectare. Pro
prietarul : Dimitrie Sturza, nepotul fos
tului domnitor spoliator al Moldovei. 
Mihail Sturza (din epoca 1834—1849). nu-i 
cunoștea hotarele ; trăia departe de țară, 
la Paris, unde cheltuia imensele venituri 
obținute din arendarea domeniului — 
deci din truda miilor de țărani exploa
tați fără milă.

N. 10RGA:
„Pămint, carte și drepturi"

CEL care a văzut din timp primejdia 
apariției unei răzvrătiri țărănești a fost 
Nicolae Iorga. In „Neamul românesc" din 
29 octombrie 1906 el scrisese : „Numai 
proștii sau ticăloșii pot tăgădui astăzi 

suferințele și drepturile țăranilor și che
marea ce o au in această țară și primej
dia strașnică ce poate ieși pentru toți, 
dacă ei nu vor fi aduși la locul econo
miei, la locul culturii și la locul politic 
ce li se cuvine ; dacă nu li se va da pâ- 
mînt, carte și drepturi...".
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„Patruzeci de —
ani de sărăcie" OB . Lf j

CERCUL „România muncitoare" — or- 
gazinație a socialiștilor bucureșteni — a 
editat, in 1906, un document-manifest in
titulat Patruzeci de ani de sărăcie, pen
tru intimpinarea jubileului domniei lui 
Carol. In acest document se arăta, cu 
precădere, starea jalnică a țăranului ro
mân. La 9 mai 1907, aceiași socialiști 
lansează un nou manifest către munci
tori, spre a lămuri problema răscoalei:

„Tovarăși ! împilata țărănime, roaba 
pămîntului și sluga batjocorită a guver
nanților a ridicat fruntea ! în desnădej- 
dea ei de a mai dobindi pe calea Înțe
legerii o bucată de pămint și a agonisi 
un codru de mămăligă, ea a purces sin
gură pe calea dreptății, călcind in picioa
re toate intoanelile legale ale burgheziei. 
Țărănimea e in plină revoltă (...) Satele, 
tirgurile și orașele devin teatrul de dez
lănțuire a furiei populare, prea mult înă
bușită sub povara mizeriei și a răbdării 
silite. Astăzi împilarea, exploatarea ne
miloasă, batjocura necontenită i-au silit 
pe țărani să se răzvrătească...*.  Apelul 
cheamă apoi muncitorimea la o întruni
re pentru ziua de 11 martie, socotind că 
ea este datoare să se solidarizeze cu ță
rănimea revoltată. întruniri asemănătoa
re s-au ținut și la Brăila, unde poliția a 
tăbărit cu armele asupra part ici pan (dor, 
arestînd mulți dintre ei.

Presa străină despre Răscoală
■ MAREA răscoală izbucnită tn fe

bruarie și reprimată singeros în martie 
1907 a avțjj un larg ecou in presa străină. 
Mersul acestei mișcări protestatare a 
infometaților de pe moșiile marilor ex
ploatatori s-a aflat, timp de două luni, în 
atenția permanentă a ziarelor din mai 
toate țările Europei. Cel puțin o sută de 
cotidiene, din douăzeci de țări, au publi
cat dări de seamă amănunțite și comen
tarii — în mai toate cazurile favorabile 
răsculaților — însoțite de desene cu soene 
de luptă dintre răsculați și armată. Cîteva 
extrase din aceste ziare :

„Neues Wiener Tagblati" (Viena, 22 
martie) : „în Moldova există sute de mii 
de țărani lipsiți de pămint, a căror recen
zare nu s-a încumetat pînă acum nici 
un guvern s-o facă [...] înfiorătoarele 
evenimente din Moldova, groaznicele ta
lazuri pustiitoare, se prăvălesc asupra 
țării".

„Neuigkeits Welt-Blatt“ (Viena, 24 
martie) : „Războiul țărănesc din România 
s-a dezlănțuit pentru că îngrozitoarea 
mizerie a țăranilor români acumulase 
pretutindeni prea mult material inflama
bil".

„Venkov" (Praga. 24 martie) : „Țărăni
mea chinuită din România este cunoscu
tă pretutindeni ca fiind bună la inimă și 
harnică [...]. Poporul român tînjește după 
acest pămint și întreaga răscoală din 
România este de fapt o luptă pentru eli
berarea de sub jugul capitalist [...]. Po
porul a suportat destul de mult și acum 
s-a răsculat".

„The Times" (Londra, 30 martie) : „Tre
buie să ne amintim că condițiile mizera
bile in care au fost ținuți acești țărani

N. D. COCEA și SADOVEANU
PRINTRE cei arestați la 11 martie la 

Brăila s-au aflat și scriitorul N.D. Cocea 
și militantul socialist Ștefan Gheorghiu. 
Cocea, care colaborase la redactarea Ape
lului („pentru a arăta că noi. muncitorii, 
atunci cînd este vorba de nedreptate, sîn- 
tem cu sufletul alături de cei ce sufăr 
și de cei care, sînt asasinați"), va nota 
mai tîrziu in memoriile sale : „In toiul 
răscoalelor țărănești din 1907, am stat 
aproape două luni la răcoare sub prima 
guvernare a lui Brătianu". Deci a ră
mas arestat două luni. In septembrie 1907 
răzvrătitul N.D. Cocea se va afla la Con-
greșul Internaționalei a Il-a, la Stuttgart 
și apoi la Paris, unde va explica ziariș
tilor mersul răscoalei țărănești („Unul din 
delegații de la Stuttgart, tovarășul Cocea, 
tinăr militant talentat, plin de entuziasm 
și energie, ne-a explicat evoluția politică 
și socială actuală din România" — „L'Hu- 
manite“, 27 septembrie 1907).

Ștefan Gheorghiu, socotit mai „răzvră
tit" decît Cocea, a fost arestat șapte luni. 
Iar peste munți, la Sibiu, profesorul loan 
Lupaș a fost ținut în arestul poliției trei 
luni, pentru vina de a fi publicat in 
„Țara noastră" (la 19 martie 1907), arti
colul „incendiar" Toate plugurile umblă. 
A fost, astfel, printre primii „instigatori" 
din Ardeal solidarizați cu țăranii răs- 
culați.

Și Mihail Sadoveanu s-a aflat printre 
protestatari. La 15 martie 1907 el a tri
mis lui Spiru Haret (ministru al învăță- 
mintului) un memoriu prin care acuza 
autoritățile pentru arestarea și torturarea 
unor muncitori și țărani, la Pașcani. Iar 
in zilele următoare îi scria lui Ibrăilea- 
nul : „Cred că ai aflat că s-au arestat la 
Pașcani mai mulți lucrători din ateliere. 
Se caută pretutindeni instigatori. Eu sint 
sigur că nicăieri nu se vor găsi. îți aduci 
aminte de ce susțineam cind am fost la 
Iași în ianuarie 7 Credeam că sînt inevi
tabile mișcările agrare ; dar cine Ie putea 
închipui așa de aproape

In lunile aprilie-iunie 1907 este arestat 
și Vasile Kogălniceanu, a cărui broșură 
despre starea țăranilor se află la dosarul 
răscoalei.

ACEEAȘI revistă, „Viața Românească" 
(numărul din mai 1907), publică poezia : 
1907 — treizeci și două de strofe de 
biciuire a stării de lucruri din țară, sem
nate de Alexandru Vlahuță :

Minciuna stă cu Regele la masă. 
Dar asta-i cam de multișor poveste — 
De cind sint regi, de cind minciuna este. 
Duc lalolaltă cea mai bună casă.

„1907

„1907 — din primăvară 
pînă in toamnă"

LA 22 martie 1907 ziarul „Die Zeit", 
din Viena. începe publicarea primei părți 
a pamfletului 1907 — din primăvară pinâ 
in toamnă, scris de I.L. Caragiale (pam
flet care va apărea apoi și la București, 
in toamnă, sub formă de broșură). „Ne 
aflăm — spune Caragiale — în fața răz
boiului civil al maselor producătoare — 
sătule de prea îndelungata nesocotire a 
lor in cirmuirea intereselor publice, con- 

nenorociți din România și oprimarea pe 
care au îndurat-o pînă acum justifică pe 
deplin resentimentele lor cele mai cum
plite. Singurul lucru surprinzător e că 
ziua răzbunării lor a fost amînată atît de 
mult".

„New York Times" (6 aprilie) : „Con
flictele de la Băilești au fost cele mai 
grave din răscoala țărănească. Zece mii 
de insurgenți au avut de înfruntat un 
batalion de infanterie și o baterie de arti
lerie, care a tras în plin, apoi artileria 
a bombardat satul".

„L’Humanite" (Paris, 13 aprilie): „Ju
dețele în care revolta este cea mai in
tensă sînt Teleorman și Olt Artileria a 
tras la Odivoaia și la Stănilești. La Vieru 
s-a procedat cu o brutalitate revoltătoare. 
Cele patru sate ocupate de insurgenți au 
fost violent bombardate. Locuințele au 
fost distruse complet. Se recunoaște că au 
fost 250 de morți și peste 250 de răniți".

„Altkomâny" (Budapesta, 2 aprilie) : 
„Poetul de origine ardeleană George 
Coșbuc, cel mai mare poet în viață al 
României, a creat «Marsilieza româneas
că- — monumentala poezie Noi vrem 
pămint !, în care a fost concentrată în
treaga amărăciune și durere a țărănimii 
românești [...]. Poezia aceasta va supra
viețui pe pămîntul românesc atîta vreme 
cît va mai dura sărăcia țăranului român".

Documentar de

Ion Munteanu 

tra oligarhiei uzurpatoare, prea numeroa
să pentru a mai putea fi întreținută și 
prea cinică pentru a mai putea fi sufe
rită [...]“. Scriitorul explică apoi starea 
deznădăjduită a țăranilor exploatați de 
către arendașii moșiilor — „stare ce i-a 
dus la răscoală".

0. GOGA:

LA 1 martie 1907 apare în revista „Via
ța Românească", din Iași, poezia lui Octa
vian Goga, Un om, socotită și ea, de că
tre autorități, „ațițâtoare". Poezia are 72 
de versuri și este închinată țăranului răs
culat, răpus de gloanțele armatei :

Rămas bun, biete mîini de trudă 
Atîta vreme-mnovărate
Ce stați pe pietul slab acuma 
întiia dată-ncrucișate.
Ostaș al sfintei munci depline, 
De-acum pămîntul te așteaptă, 
La judecata cea din urmă 
Tu vei găsi socoata dreaptă !

1
De lingă șură, răzimată. 
Te va privi muncita sapă, 
De-ar ști vorbi surata bună, 
Amar te-ar prohodi la groapă : 
„O viață-ntreagă-am fost tovarăși 
în ploi și-n arșiță de soare, 
De truda palmei tale aspre 
Eu m-am făcut strălucitoare. 
Sclipirea mea spune rușinea 
Și jalea care mă purta : 
M-ai frînt de glia tuturora, 
Dar n-am săpat moșia ta 1“

AL. VLAHUTĂ:
3
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Uscata brazdă cere iarăși sînge. 
Femei cu păru] despletit, nebune. 
Și-asmut copiii la omor. Genune, 
Puhoi de ură ce zăgazu-și fringe 1

Deschide ochii mari bâtrînul Rege 
Și, tremurind, din jilțu-i se ridică.
Au cine liniștea Iui scumpă-i strică ?

[..I;;:;;:;...: .1

Și-al vremei rost el tot nu-1 înțelege.

«.’♦IV.



Stănesti - 1907
dl

Autorul textului de față mulțumește, 
și pe această cale, Filialei Giurgiu a 
Arhivelor Statului și profesorului Da
mian Ancu pentru documentele oferite 
spre studiu.

IANUARIE 1907. O iarnă rea, as
cuțită ca briciul bîntuie satele din 
Cîmpia Dunării. Nedea C. Roșu 
stă în casă și, în chiar prima zi a 

anului, își liniază caietul pe care va în
semna, apoi, toate evenimentele, mai 
mici sau mai de seamă, prin care a tre
cut, datoriile de dat și de plătit, lucrările 
efectuate. Iar jurnalul acestui țăran (om 
harnic și cu minte iute, iubitor de lectură, 
chiar dacă nu trecuse decit doi ani prin 
școală), jurnal de curind descoperit, 
spune multe și spune cu exactitatea celui 
care a fost martor și părtaș la viața co
munei sale — Stănești —, a doua ca nu
măr de locuitori, la timpul acela, din ju
dețul Vlașca. Nedea C. Roșu taie, așa
dar, hîrtiile de ambalaj, le leagă cu o 
sfoară și le prinde între două cartoane. 
Pe unul dintre ele, coperta, așterne cu 
îngrijită caligrafie — Condica Pentru 
Meșteșug și Pentru Orce Lucru pe Anul 
1907, Ianuarie 1 Luni, Eu, Nedea C. Roșu, 
hzii cu Dumnezeu. Notează numele prima
rului — Gruia Piepteanu — și al ajuto
rului acestuia — Călin Fudulu — și mai 
scrie prețurile Ia grîu, porumb, orz și 
mei. Iar, scriindu-le, parcă-1 simți oftînd. 

Sătenii par liniștiți acum, după trecerea 
sărbătorilor de iarnă, chiar dacă acestea 
n-au fost din cale-afară de îmbelșugate. 
Se gîndesc să mai dureze o fîntînă, ast
fel că, în a doua zi a anului. Nedea 
C. Roșu îi strînge pe cei care vor să 
contribuie la construirea ei și-i înscrie pe 
o listă. Apoi, pentru cronicarul nostru, 
zilele sînt pline de evenimente mărunte 
— treburi de fiecare zi, întîlniri cu prie
teni și neamuri, notate cu fidelitate :

»
3 ianuarie. Am iscălit pentru Ene 

Șiu ca să-și ia 600 lei de la stat. Am 
plecat la Ghizdaru cu Radu Rădoi ți 
Ion Sebe ca să facem planul pentru o 
fintină.

4 ianuarie. Acasă. Lucrat prin pre- 
jur. Am cioplit două sule de război.

5 ianuarie. La tîrg cu nea Radu Cer
cel, cu doi cai la sanie și cu clopoței. 
Am fost să ne luăm purcei și nu am 
găsit.

6 ianuarie. Am petrecut cu fonogra
ful și Constantin Burcea și Marin Să
răcită și alții.

7 ianuarie. La Radu Cernat și la 
finu și i-am mai învățat pentru finti
nă. Ziua ger. Frăția Marin la Putineiu 
cu Lina, cu Ion M. Otomega, să-l în
soare la Putineiu.

8 ianuarie. Am fost acasă toată ziua. 
Frăția Călin seara a avut clacă de 
furcă la cinepă. Ziua ger tare, fără 
seamăn.

9 ianuarie. Acasă. Am lucrat prin 
prejur, am mai lucrat niște sule de 
război și am mai scris și am pus că- 
lindarul in ramă. Ziua ger.

10 ianuarie. Am fost la Ion Ciocoiu 
de am pus un geam in ușă și unu 
lui Mihai Bisnoiu și am scris mai 
toată ziua. Ziua ger tare și pîrtie cu 
putere de sanie.

Zilele se scurg, aparent, monoton. Dar, 
într-un sat cu țărani adevărați, nu e nici
odată timp de plictis. Viața și, odată cu 
ea, lumea își urmează drumul dintotdeau- 
na — se pun la cale nunți, se nasc 
prunci, se lucrează, se fac tirguieli, se 
visează... Ion M. Otomega și Marin, 
taică-său, tot bat drumul Putineiului pen
tru aranjarea nunții, începe lucrul la 
fintîna cea nouă, Nedea C. Roșu se duce 
la tîrg să-și cumpere covrigi, apoi mai 
merge prin sat să dreagă un dulap ori 
să pună niște geamuri, iar cînd n-are 
nici un drum de făcut, lucrează „prin 
prejur", face mături sau „bășici", niște 
ornamente de tablă care se așezau pe 
acoperișurile caselor. Puține sînt eveni
mentele care să tulbure liniștea așezării 
— logodna fetei lui Mihalache Piepteanu, 
fratele primarului, cu „majurul de la 
compania 5", cîteva nunți și cîteva pro
cese, însemnate, fiecare la timpul său, de 
atentul observator Nedea C. Roșu, pe 
atunci bărbat în putere, de 42 de ani. că
sătorit și cu o mulțime de copii. Seara, 
la pîlpîirea lămpii, notează.

23 ianuarie. Dimineața făcut la mă
turi. Apoi, socoteli la fintină 
Sf. Gheorghe cu Ion Sebe, Marin M. 
Căcărează ți finu Ion. Am făcut soco
teala in 13 articole. Tata la înfățișare 
cu proprietarul cu viile. Ziua bine, 
drum de sanie prima.

25 ianuarie. Acasă. Citit prin cărți. 
Căutat toate chitanțele de la Societa
tea Unirea.

26 ianuarie. La tîrg cu Frăția Marin, 
eu sania cu doi cai. Am tirguit pentru 
văru Radu Cercel să se ducă cu plo
con simbătă seara. Eu am luat un 
pachet de bumbac de la Peicu.

27 ianuarie. La tîrg cu sania cu vă
rul Radu Găulea, luat sirmă și lemne 
pentru un grătar de piatră. Ziua pină 
seara am încheiat tocul grătarului. 
Nunta lui Florea. Au plecai la Vieru 
6 sănii. Ziua batea vîntul cu viscol.

29 ianuarie. Lucrat la o cercevea a 
lui Frăția Marin la celar. Ne-am dus 
și la mireasa lui Florea lui Pătrașcu 
Geantă ți Tudose Nunu s-a pus și 
i-a dat două palme Florii lui Pătrașcu 
fi ea i-a zis treanță. Ziua ger tare.

30 ianuarie. Acasă. S-au sirîns oa
menii pe la primărie pentru vii ți au 
dat cite un franc ca să puie avocat 
ți a venit nenea Stan de la Hodivoaia 
ți am fost cu el pe la fintîna 
Sf. Gheorghe să vadă că nu a văzut-o 

și Frăția Marin a fost la Putineiu că 
era soacră-sa bolnavă. Ziua ger tare.

Țăranul Nedea C. Roșu și unul din copiii săi

evenimentelor 
Roșu notind, la 
s-a făcut revo- 
Stănești lumea 
se organizeze.

politică ți

lupta ală- 
din Bucu-

N februarie — vrenre Ia fel de 
aspră și viața oamenilor încă mai 
asprită de creșterea preturilor la 
cereale, cu 7—8 bani la kilogram 

— Nedea C. Roșu merge la Giurgiu și 
apoi la București pentru a da în jude
cată Societatea Unirea. Ger mare. în- 
ghețind Dunărea. Nemulțumirile țărani
lor se îndesesc și încep a fi rostite.

11 februarie. Eu am fost la biserică 
ți era lume ca frunza la școală pen
tru gardă, că le cerea 5 franci pentru 
gardă ți lumea nu vrea să plătească 
ți era lumea vălmășită.

Se face auzit și ecoul 
din Moldova, Nedea C, 
9 martie, că „în Moldova 
luție de moarte". Și la 
începe să se miște, să _
Revelatoare în acest sens este întrunirea 
din 11 martie, printre ai cărei animatori 
s-a numărat și cronicarul pe care l-am 
citat pină acum, întrunire la care a fost 
întocmit un proces verbal ce exprimă 
clar doleanțele țărănimii, și nu doar a 
aceleia din Stănești sau din Împrejurimi.

PROCES VERBAL, astăzi, 11 mar
tie, anul 1907, duminică ora 2 p.m.

Noi, locuitorii țărani din comuna 
Stănești, plasa Dunărea, județul Vlaș
ca, adunați sub cerul liber pe valea 
Fintinilor din fața școlii de copii, luînd 
in dezbateri situațiunea . 
economică a țărănimii din țară ți din 
localitate, ne unim spre a ' 
turi de Comitetul țărănesc 
rești, adunat la 5 septembrie 1906 in 
sala Oppler ți pentru conducerea aces
tei mișcări alegem ca comitet care va 
intra in legătură cu cel din București 
pe următoarele persoane : Tudor Ni- 
colau, Petre Ghizdăreanu, Anghel O. 
Frincu, Nedea C. Roșu ți Stancu Cas
travete, toți din comuna Stănești, care 
va lupta pentru următoarele puncte : 
1. De a se da pămînt 
mod omenesc, fără 
robii. 2. Înființarea 
guvernul să ne dea 
pentru a cumpăra moșii ți a le aren
da fie de la stat sau particulari. 
3. Modificarea legii tocmelilor agricole 
in modul ca proprietarii să dea țăra
nilor 2/3 din moșia lor spre a se 
munci de țărani cu preț convenabil ți 
cu dijma din patru una. 4. Moșiile 
Statului, Eforiei ți cele proprietărești 
să se arendeze numai la țărani, nu și 
la alte persoane străine. 5. Votul uni
versal. 6. Pină la regularea prin lege 
a celor de mai sus, intervenția guver
nului intre arendași și țărani pentru 
invoieli agricole mai dulci și intr-un 
mod mai omenesc, fără cămătari ți 
speculație din partea arendașilor ți a 
proprietarilor.

țăranilor într-un 
camătă ți grele 
Casei rurale, ca 
ajutorul bănesc

ZIUA de 11 martie apare și în jur
nalul lui Nedea C. Roșu ca zi în 
care mișcarea țărănească din 
Stănești s-a declanșat cu vigoare.

11 martie. Eu am fost la biserică ți 
era ți Popescu de la curte și era re
voluție in toată țara ți au rupt ți tele
foanele și au rupt ți drumul de fier 
la Atirnați. Ziua ger de dimineață ți 
noroi mare fi s-a dus toată lumea la 
curte.

Venirea lui Popescu „de la curte" (ad
ministratorul moșiei care era proprieta
tea lui Al. Em. Lahovary, arendată de 
Gh. Teoharide) este explicată de faptul 
că administratorul avusese deja discuții 
aprinse cu sătenii și, încă din 10 martie, 
așa cum se arată în ziarul „Adevărul", 
„au căzut țăranii la pace cu boierul, să 
li se ia țăranilor din cinci una". Faptul, 
desigur, i-a nemulțumit atît pe proprie
tar, cit și pe arendaș, astfel încît Po
pescu venise în sat pentru a-și retrage 
promisiunile făcute în numele stăpînilor. 
Urmarea...

12 martie. Am fost la curte și s-a 
pus foc la toată curtea și au spart 
capul la un căpitan ți au omorit un 
locotenent și pe Florea Boțoroagă l-a 
impușcat. Ziua ger tare și noroi mare.

DESPRE sosirea armatei, chemate 
de proprietar și aprobată de că
tre prefectul județului, relatează 
„Adevărul" din 13 martie :

Pentru ca țăranii să nu se dea la 
devastare s-au luat măsuri să se tri
mită in această comună armata pentru 
menținerea ordinei. Se trimite aici 
compania I din Regimentul 5 Vlașca 
pusă sub comanda căpitanului Mareș 
și a locotenentului Nițulescu. Trupa a 
tras direct la conacul moșiei Lahovary, 
făcînd armele piramidă.

Ostașii au refuzat să tragă și. în dis
perare de cauză, locotenentul Ion Nițu
lescu și-a descărcat pistolul, rănindu-i pe 
țăranii Ilie Stan Găulea și Florea Petre 
Boțoroagă, ambii fiind apoi internați la 
spitalul din Giurgiu, ultimul în stare 
gravă. Sătepii, văzînd aceasta, s-au nă
pustit asupra ofițerilor, care au luat-o la 
fugă. Locotenentul Nițulescu a fost omo
rit, iar căpitanul Grigore Mareș, deși a 
încercat să se ascundă intr-o glugă de 
coceni, a fost descoperit și bătut rău. 
Exagerînd voit faptele țăranilor șl uitînd 
a spune că ei au fost cei dinții răniți și 
provocați, prefectul de Vlașca raportează, 
la 12 martie, orele 11,50, generalului 
Crăiniceanu :

Ultimele informații spun că în co
muna Stănești, distanța 10 km. de 
Giurgiu, răsculații au ucis pe coman
dantul companiei, doi ofițeri, mai 
mulți soldați și au pus pe goană com
pania.

Informații (tot neverificate) oferă și 
„Adevărul" din 14 martie 1907 :

Ni se comunică pe cale particulară 
că lupta de la Stănești a fost groaz
nică. Locotenentul Nițulescu a murit 
pe cînd era transportat spre oraș. 
D. căpitan Mareș se află grav rănit 
la spital. Starea sa inspiră cele mai 
serioase temeri. După o telegramă 
primită astă noapte la ora 2, neferi
citul căpitan s-ar afla in agonie. Ță
ranii răniți mortal sînt doi : Florea 
Boțoroagă, împușcat in abdomen, ți 
un altul in picior.

Evenimentele de la Stănești au produs 
panică in reședința de județ, fapt pentru 
care prefectiil anunță alarmat Capitala, 
exagerînd proporțiile evenimentului, pen
tru a-i veni mai ușor să reprime miș
carea :

Răsculații pornesc spre Giurgiu, 
s-au trimis înaintea lor două companii, 
nu mai avem decit o companie dispo
nibilă și sintem amenințați de trei 
coloane de rebeli, contra cărora am 
trimis trupele disponibile. Pentru apă
rarea cu eficacitate a orașului ți li
niștea locuitorilor, din care mare parte 
s-au refugiat la Rusciuc deja sau la 
București, rog binevoiți a îmbarca o 
baterie artilerie absolut necesari pen
tru apărarea orașului.

în ziua următoare, cea de 13 martie, 
prefectul ia măsuri energice de pază a 
orașului Giurgiu, retrăgind armata de 
prin comune. în fond, răsculații nu do
reau să atace orașul, interesele lor fiind 
mult mai aproape, chiar în sat. Ei vor 
liniște, dar și respectarea drepturilor legi
time la un trai omenesc. Nedea C. Roșu 
notează :

14 martie. După nimezi am plecat 
la tîrg cu un car cu 7 cai și cu 15 
oameni de am fost ca să facă pace ți 
am fost înconjurat de armată la ba
rieră.

îngrijorați de faptul că oficialitățile nu 
vor să discute cu ei, sătenii încep să pă
răsească localitatea, mai ales că aflaseră 
de la locuitorii de pe la marginea tirgu- 
lui că împotriva lor vor fi trimise tunuri.

14 martie. Eu am fost acasă. Am 
fost pină la nimezi ți după nimezi au 
venit tunurile și bombarzile de au 
bombardat Vieru ți au pus foc ți noi 
ne-am dus la popa la Buciumeni și 
s-a pus foc la Stănești.

într-adevăr, în după amiaza zilei de 
14 martie, artileria a ajuns la „Puțul 
din luncă", punct situat între Vieru. Stă
nești și Hodivoaia. în telegrama 1 711 din 
15 martie a prefectului județului Vlașca 
se spune :

Filă din jurnalul lui Nedea C. Roșu descriind zilele fierbinți 
din martie 1907

Focul artileriei a avut efect asupra 
a 150 de case din Vieru și a vreo două 
sute case din Stănești. Din Vieru ți 
Hodivoaia sînt numai 6 morți și 6 ră
niți. Morți 5 bărbați și o femeie, ră
nite 6 femei. Au murit 15 vite mari 
ți 22 mici.

Dar, după (observație făcută de profe
sorul giurgiuvean Damian Ancu), în acest 
raport n» se menționează faptul că prin
tre morții de la Hodivoaia se numărau 
și doi copii — Petre Vasile Șchiopu (de 
4 ani) și Marin M. Levențiu (de 7 ani) 
care au murit împreună cu tații lor. 
Ziarul „Adevărul" scria, la 16 martie : 

In Vlașca n-au vorbit numai puștile, 
a vorbit și tunul... Ne fu dat să ve
dem ți acestea cu ochii... Ne apucă 
groaza la gîndul că trei sate ale țării 
au avut să sufere bombardamentul 
artileriei române. De la Vieru, armata 
s-a îndreptat spre Stănești, care, cum 
se știe, a fost zilele trecute teatrul 
unor cruzimi de o barbarie neîntre
cută. Satul a fost distrus prin foc și 
șrapnele, incendiindu-se casele. în ju
rul cărora au avut loc scene de groa
ză ; tot ce se poate afirma este că 
satele Vieru, Hodivoaia și Stănești pot 
fi considerate ca inexistente pe harta 
județului Vlașca... Un nor des de zgu
ră de coceni pătrunde pină in oraș și 
flăcările satelor incendiate se văd de 

la o distanță de 10 km.
Și, în „România muncitoare" din 18 

martie 1907 :
Iată, mai amănunțit, după ziare, cîți 

oameni au fost uciși sau răniți pină 
acum. Trebuie să se știe însă că aces
te cifre nu sînt exacte. Stăpînirea a 
luat măsuri să se ascundă adevărul. 
Stănești Vlașca : 200—700 morți ; Vieru 
Vlașca : 7 morți. Si să se observe că 
nici nu sînt înșirate aici toate ciocni
rile ți mai ales devastările din ultimele 
zile, cind, in ciocnirile cu țăranii, s-a 
tras și cu tunul.

Cu limpezimea cu care ar fi notat 
participarea la o nuntă sau lucrul la o 
fintină, Nedea C. Roșu continuă să-și 
scrie jurnalul :

15 martie. Am fost la Buciumeni ți 
am venit acasă cu căruța cu copiii.

Pe Frăția Marin l-a prins prizonier 
armata din pădure și seara m-au luat 
jandarmii ți m-au dus la temniță ci 
și eu am ars satuL

16 martie. Am fost închis în temniță 
ți Marin la cazarmă și alde tata e 
acasă. Ziua bine, dar ploua ți ningea 
ți era toată lumea vălmășită și erau 
in tîrg 8 regimente de armată.

17 martie. Tot in temniță și lumea 
era vălmășită cu revoluția ți a fost 
multă lume închisă ori de pe unde. 
Ziua ningea ți s-a topit.

18 martie. Eu am fost tot închis în 
temniță ți seara ne-am prezentat la 
jandarmi ți am dormit la jandarmi 
închis la arest.

20 martie. Închis la jandarmi. Era o 
mulțime de oameni, orașul plin și toa
te lucrurile tulburi.

21 martie. Am fost închis ți pe sea
ră ne-au dat drumul ți am venit la 
puterea nopții 5 inși. Ziua cald și ză
pada se topise.

22 martie. Am fost acasă, am curățat 
grădina, am măturat și am pus ustu
roiul. Ziua cald ți ne-a chemat Po
pescu la curte și ne-am uitat pe unde 
arsese.

A VENIT primăvara la Stănești. I-au 
urmat vara și toamna. Amîndouă 
secetoase, urmînd parcă pîrjolului 
ce trecuse prin satul acela de cîm- 

pie. Prețul cerealelor s-a dublat, în de
cembrie, față de cel din ianuarie. An de 
foc la Stănești. An al spaimei de moarte 
și al foametei. Cronicar fidel, Nedea C. 
Roșu își încheie cu dureroasă seninătate 
jurnalul : „pe acest an am pățit foarte 
rău o frică cu revoluția și una cu seceta 
foarte rău." Atît Parcă și cuvintelor le 
pierise vlaga.

Dan Mucenic



Lumea satului și lumea teatrului
SPRE sfîrșitul secolului al XIX-Iea 

și în anii de început ai secolului 
nostru, în procesul de dezvoltare 
și diversificare a dramaturgiei 

românești se afirmă, mai ales prin tema
tica țărănească, drama socială de actua
litate. Ca valoare de referință se înscrie 
O iubire la țară de Sofia Nădejde, publi
cată în paginile revistei „Contemporanul", 
apoi în volum, în 1888, tablou acuzator 
al vieții de mizerie din lumea satului m 
anii regimului burghezo-moșieresc, situa
ție dramatică relevată cu veridicitate, cu 
compasiune pentru victime, cu vehemența 
față de vinovați. „România muncitoare 
publică, în anul 1907, după marea răs
coală țărănească, drama socială Lupii de 
I.C. Vissarion, operă a unui scriitor pă
truns de durere și animat de revoltă față 
de viața nenorocită a țăranilor înrobiți 
de moșieri și vechili. Impresionat de tra
gismul existenței celei mai numeroase ca
tegorii sociale a țării, considerindu-se 
dator să facă situația viu cunoscută și 
simțită pe calea teatrului, spre a contribui 
la schimbarea ei, scriitorul a prezentat 
exclusiv aceste aspecte, urmărind să con
știentizeze cititorii sau spectatorii de 
abominabilele realități, să îndemne la 
acțiuni pentru eradicarea lor. Răscoalei, 
cauzelor și desfășurării ei, represiunii 
Sălbatice soldate cu unsprezece mii de 
victime din rîndul țăranilor, înțelesurilor 
desprinse din evenimentele care au avut 
loc în urmă cu opt decenii, le-au fost 
dedicate peste ani piese ca Pirjolul de 
Cezar Petrescu și Dinu Bondi, Felina de 
Ion Luca, Boieri și țărani de Al. Sever. 
Alte piese care să valorifice în spiritul 
materialismului istoric, într-o viziune 
amplă și clară, cît mai profund dramatic, 
lupta revoluționară de atunci a țărănimii 
române, sînt așteptate, „1907“ fiind o ine
puizabilă sursă.

Prezentată în premieră la Teatrul Na
țional din București în anul 1902, piesa 
Spre ideal de M. Polizu-Micșunești il 
arată pe autor sensibil la situația grea a 
muncitorilor ogoarelor. Conștient de ne
cesitatea schimbării ei, dramaturgul o 
proclamă cu impresionantă sinceritate, 
chiar dacă soluția este utopică și viziu
nea idilică. Se impunea a fi reținut că în 
piesă se vorbește cu credință și hotărîre 
despre „țăranul despovărat de truda vie- 
țel și liber in muncă liberă", că se pre
conizează un sistem întemeiat pe „drep
tate si iubire". Ginduri frumoase pe 
această temă, bune intenții animă și piese 
ale lui Duiliu Zamfirescu sau G. Diamar- 
dy. datînd din al doilea deceniu al seco
lului. Inspirat din realitățile satului 
transilvănean dinainte de Marea Unire 
din 1918, Octavian Goga a scris Domnul 
notar, prezentată în premieră la Teatrul 
Național din București in 1914, piesă care 
se leagă cu poezia de revoltă socială a

Farmecul și umilința improvizației
Z“yPECTACOLUL Slugă la doi stă- 

pini, direcționat soenic de Laurian 
Oniga, oere în primul rind re
nunțarea la orioe pre-judecată și 

pre-conoepție privitoare la maniera de 
translație soenică a comediei goldoniene. 
Laurian Oniga întreprinde una din oele 
mai libere și mai imprevizibile citiri a 
unui text. Goldoni e interpretat pe sce
na Teatrului din Botoșani nu împotriva 
sensurilor acoeptate de secole, ci în to
tala lor absență. Fiecare scenă, fiecare 
frază, fiecare cuvînt, chiar, sînt desfăcu
te din context și introduse într-un nou 
registru ideatic, cu cheie estetică aleato
rie, ce ține de peroepția unei culturi a 
vizualului.

Se juxtapun tragedia lîngă operetă, 
drama lîngă revuistica, travestiul buf 
lîngă monologul oel mai realist cu pu
tință. Toate aceste treceri, amețitor de 
libere, de pe un portativ pe altul, nu 
curg, ci se alipesc, năseîndu-se din cu
vintele clasicului italian numai și nu
mai datorită și după bunul plac al fan
teziei creatorilor, culturii lor plastice, 
teatrale, cinematografice, puterii și ne
voii lor de improvizație spectaculară.

Echipa botoșeneană — pentru că un 
asemenea edificiu scenic reclamă soli
daritate și participare totală din partea 
celor oe-1 zidesc — a propus astfel un 
experiment, un mesaj estetic original șl 
demn de interes. Fără să pot fi de acord 
integral cu o atare totalitară opțiune, 
trebuie să admit (și chiar să admir) va
labilitatea acestui manifest regizoral, în 
primul rînd, și anume că. aidoma scriito
rului sau plasticianului, creatorul scenic 
poate prelua orice informație exterioa
ră, dîndu-i înfățișarea pe care a dorește, 
sub forma unei opere originale. Dreptul 
la ficțiune, la transfigurare, la exprima
re de sine, este, ca să zic așa, dreptul 
și datoria fiecărui artist.

Cum arată, de fapt, spectacolul ? O 
scenă în soenă, un podium (decorurile, 
funcționale și atît, sînt semnate de Lau
rian Oniga), e cadrul în care o echipă 
de actori repetă... Slugă la doi stăpîni. 
Regizoarea viitorului spectacol (Silvia 
Brâdescu) citește, rapid, piesa, în timp 
ce actorii, prin pantomimă, marchează 
trama goldoniană. Sînt mai multe pla
nuri în discuție (după modelul operei 
deschise a lui Umberto Eco), din care 

scriitorului și are calitatea de a repre
zenta virtuțile specifice țărănimii româ
ne laborioase, păstrătoare de tradiții, pu
ternică în răbdare și neînduplecată in 
osindă. expresie a tăriei neamului. Este 
lumea a cărei putere o face simțită și 
Zaharia Birsan In drama Se face ziuă, 
inspirată de lupta revoluționară a româ
nilor condusă de Horia, Cloșca și Crișan.

Situația precară a maselor țărănești in 
timpul rinduielilor din trecut este pre
zentă sau dezbătută într-o serie de alte 
piese datînd din perioada interbelică. In 
Moșnenii, spre pildă. Sandu Teleajen a- 
bordează problema, acută în lumea sate
lor noastre din trecut, a păstrării pămin- 
turilor strămoșești Împotriva poftelor 
acaparatoare ale burgheziei sătești. Cu
ceritorii de I. Valjan ii arată pe fores
tierii țărani victime ale invadării econo
miei țării de către capitaliștii străini, 
exploatatori nemiloși ai oamenilor. Copiii 
pâmintului, piesă de Andrei Cortear.u, 
ilustrează viața chinuită a celor rhulți, 
sugerează medii prin reprezentanți auten
tici și emoționează prin drame cu adinei 
semnificații.

două se reliefează : viața de pe scenă, 
repetiția propriu-zisâ, adică Goldoni, cu 
poznele actorilor ce se amuză și își fac 
farse, și viața reală, de dincolo de sce
nă, a acelorași actori. Intr-un colț, lingă 
podiumul pe care joacă și se joacă ac
torii, e un telefon. Ori de cite ori su
nă, toți încremenesc, privind împietriți 
cum, tremurind de spaimă, regizoarea se 
îndreaptă către aparat. Mi s-a părut 
chiar că adevăratul conflict e aici, în 
această așteptare încordată, pe fondul 
grav al căreia repetiția se suprapune, ca 
o veselă diversiune (trebuie, insă spus 
că, prea lungă, această primă parte nu e 
atașantă).

Sună telefonul, înțelegem că regizoarea 
a primit o veste cutremurătoare și pără
sește scena (precizez că sînt folosite nu
mai replici din Goldoni, tăiate și lipite 
potrivit nevoilor situației). Mica lor sce
nă e goală și fără sens. Apoi, ca o re
voltă tragică, sisifică, a paiaței fardate, 
repetiția continuă. Actorii, ce pînă atunci 
mimau, încep să-și „vorbească" roluri
le. Dar e o repetiție fără regizor, în care 
interpreții improvizează, fără a urmări 
un fir, fără unitate. Se înșiruie scenetă 
lîngă scenetă, adesea contradictoriu, de- 
monstrînd două lucruri : plurisemantis- 
mul fascinant al cuvintelor și posibilita
tea, aproape fără margini, a creatorului 
scenic de a resurecționa un text. Chiar 
de a-1 reinventa.

Planurile paralele rămîn, dar actorii 
ce nu intră in „soenă" sînt acum tot mai 
implicați în repetiția din spectacol. (O 
parte din gaguri sînt croite chiar ca 
farse colegiale ale actorilor din „culise" 
făcute celor de pe „scenă"). Care nici 
nU mai e repetiție. Ci chiar spectacolul 
însuși. O fantezie îndrăcită, un fel de 
bucurie de joc fără nici o constrîngere 
animă reprezentația. Dar nu în sens co
mic. Viața reală a actorilor, drama lor 
s-a impus personajelor goldoniene. Tra
vestiuri — nimeni nu este ceea ce pare 
să fie — pantalonade, măști, glume, stau 
toate sub un semn tragic. Replică de 
replică, chiar dacă într-o expunere este
tică contrariantă, se face o analiză a 
tragismului condiției umane.
' Truffaldino strigă (excepțională expre

sivitatea actorului Dan Puric), aseme
nea personajului kafkian, că e nevino
vat. Cind rostește „mi-e foame", o face

Scenă din Niște 
țărani de Cătălina 
Buzoianu (după ro
manul omonim al 
lui Dinu Săraru) la 

Teatrul Mic

DUPĂ Eliberare, prefacerile înnoitoare 
determinate de procesul transformării 
socialiste a agriculturii și-au găsit în 
noua dramaturgie românească loc consi
derabil, piese de valoare înscriindu-se cu 
calitatea contribuției specifice în acțiu
nea de însemnătate istorică inițiată și 
condusă de Partidul Comunist Român. 
Avînd drept țel mai binele muncitorilor 
ogoarelor prin instaurarea unui nou mod 
de viață în lumea satelor, formarea de 
oameni cu o înaltă conștiință, activi în 
lupta împotriva pozițiilor retrograde și a 
mentalităților vetuste, partizani ai rela
țiilor de proprietate și muncă, bazate pe 
etica și echitatea socialistă, politica par
tidului și rezultatele sale au fost reflec
tate stimulator în operele dramaturgilor 
noștri.

Lucia Demetrius s-a apropiat de oame
nii satului dornică să-i cunoască și să-i 
înțeleagă, a ajuns să le pătrundă firea și 
să-i îndrăgească, a sesizat specifice pro
bleme ale satului in transformarea revo
luționară. a desprins direcții și dominan
te. s-a angajat să le susțină. A făcut-o 
prin Vadul nou, datînd de la începutul 

cu umilință și durere, înfricoșat de pro
priile limite. Și toate făpturile goldonie
ne sint învinse de disperarea de a fi nu
mai ceea ce sînt, moartea învăluindu-le 
încet pe toate.

Iată, prin urmare, un spectacol dificil. 
Dar să ne amintim de Aureliu Manea 
și de contribuțiile sale remarcabile în 
direcția aceluiași tip de teatralitate ab
solută, de izbînzile, în același sens, ale 
lui Dragos Galgoțiu, Mihai Mănuțiu, Ga
bor Tompa. Oniga face, mi se pare, un 
pas mai departe. Oricum, sîntem în fața 
unei idei înnoitoare, antiinerțiale. Ceea 
ce ar trebui salutat.

In acest eseu scenic, Irina Dimiu a de
senat costume vesel-pestrițe, înveștmîn- 
tindu-i pe Pantalone (Adriana Galben), - 
Clarice, fiica sa (Stan Petrișor), doctor 
Lombardi (Aida Marinescu), Silvio, fiul 
său (Maria Roxana Ionescu), Beatrice 
(Doru Bandol), Florindo (Viorica Vătă- 
maru), Brighella (Constantin Ghiniță), 
Smeraldino (Florina Rusu), Truffaldino 
(Dan Puric), Regizoarea (Silvia Brâdes
cu). Nu pot reliefa nici un nume, ci doar 
elogia harul, efortul și patima frumoasă 
a unei echipe.

Să adaug că același Laurian Oniga a 
montat la Botoșani și Cercul în patru 
colțuri de V. Kataev, în scenografia in
teligentă a lui Constantin Ghiniță. E o 
mizanscenă în viziune realistă. O repre
zentație îngrijit elaborată, cu metafore 
de finețe, într-o atmosferă, duios carica
turală, prilejuind prestații actoricești re
marcabile. 6 fetișcană răsfățată și copi
lăroasă e Ludmilocika, întruchipată pito
resc de Meria Roxana Ionescu. Tania 
Kuznețova. prin Adriana Galben, are, 
sub timiditate și dogmatism, o plăcută 
căldțiră feminină. Vasea e Constantin 
Ghiniță, adică un sentimental în căutare 
de sine. Abram e desenat cu umor de 
Dan Puric, ca un cititor de cărți reco
mandate ce descoperă frumusețea și poe
zia vieții fără recomandări. Boris Pere- 
voznic, în Emilian, e un poet aproape 
treaz. Această bună distribuție e condu
să de Oniga pe drumul unui realism ex
presiv și atrăgător cu totul, cu rigoare, 
cu multă forță.

Radu Anton Roman 

anilor ’59, prin Oameni de azi (1952), prin 
Vlaicu și feciorii lui, încununare a preo
cupărilor scriitoarei pentru dramaturgia 
cu tematică țărănească, totodată una din
tre operele marcante ale categoriei în 
noua noastră literatură dramatică. Pa
gină din procesul transformării socialiste 
a agriculturii din țara noastră, este, în 
același timp, o confruntare dramatică de 
largă valabilitate umană, a cărei urmă
rire pătrunzătoare și redare nuanțată con
feră piesei valori de rezistență în timp.

Paul Everac a scris Poarta, inspirată 
de viața satului, în ani marii opțiuni, 
cînd noul avea de biruit rezerve deter
minate de prejudecăți sau nete opoziții 
interesate. Notabilă este și fresca dra
matic*.  Ochiul albastru (1960) care cuprin
de și redă dinamic mutațiile, clarificările 
și adeziunile, așadar procesul de înnoire 
umană, concomitent cu acela de trans
formare materială, propriu revoluției so
cialiste, determinat de construcția unui 
mare baraj și trăit de cei aflați aici din 
moși-strămoși, trebuind să părăsească 
locurile ce urmează a fi acoperite de 
apele lacului.

Se impune a fi relevată preocuparea 
constantă a lui Gh. Vlad pentru lumea 
satului românesc contemporan în plină 
transformare revoluționară. înzestrat cu 
o receptivitate anume pentru oamenii 
cîmpurilor, mai ales oltene, cu gîndire 
iute și cu vorbire asemenea, dramaturgul 
alege cu rost și cu efect împrejurările 
scriind piese cu tîlc și cu haz, mal cu 
seamă comedii. S-a afirmat prin îndrăz
neală, la începutul anilor ’60. piesă pe 
tema de actualitate a dezvoltării coope
rativelor agricole de producție. A scris 
comedia Punctul culminant satirizînd 
tendința unora de chiverniseală pe seama 
avutului obștesc, de asemenea O diminea
ță de pomină și altele. Dintre dramatiză
rile reușite, se distinge Niște țărani după 
romanul omonim al lui Dinu Săraru.

Probleme și aspecte specifice sint pro
prii satului românesc în anii Epocii 
Nicolae Ceaușescu. în condițiile noii re
voluții agrare. Dramaturgiei noastre îl 
revine sarcina de a le sesiza și a le 
transpune în creații de natură să repre
zinte și să stimuleze disponibilități, să se 
implice activ in marele proces revoluțio
nar contemporan.

Virgil Brâdâțeanu
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Radio-T.V.

Spectacole radiofonice
■ CUM poate fi trecută în cuvinte lu

mina aceea specială ce cuprinde sălile de 
spectacol imediat după căderea cortinei, 
lumină care în ultimul rind este dată de 
lentilele impasibile ale reflectoarelor și în 
primul rînd izvorăște din ochii spectato
rilor sau actorilor ? Iată o experien
ță dificil de reconstituit în cazul spec
tacolelor radiofonice. Ne lipsesc aproa
pe cu desăvirsire datele concrete des
pre felul în care se alcătuiește, in fapt, 
înregistrarea și vorbind sau scriind des
pre înregistrare (nu despre spectacol) ra
diofonică, ne gindim. parcă. îndeosebi la o 
formă finită, definitiv, pentru eternitate 
înghețată într-o posibilă formulă de co
municare. în fapt, ea este expresia unui 
proces cu mult mai bogat și imprevizibil 
prin nuanțele sale. Fotografiile reproduse 
constant in publicația „Tele-radio" des
chid înguste pirtii de acces spre lumea 
studiourilor radiofonice unde înregistra
rea pe care o ascultăm luni seara în pre
mieră a trăit cîteva dimineți de-a rîndul 
ca spectacol, un spectacol fără spectatori 
dar ținînd seama de nevăzuta lor prezen
tă. Privind fotografiile, avem confirma
rea bănuielilor noastre: actorii nu citesc, 
ci interpretează, expresia chipului, eloc
vența gesturilor lor sint la fel de su
gestive ca în sala de teatru, regizorii nu 
rămîn dincolo de geamurile groase ale 
studioului pentru a manevra complicate 
aparate, ei se află alături de interpret!, 
urmărindu-le și urmindu-le evoluțiile. De 
altfel, chiar în absența unor asemenea 
probe de netăgăduit, cele mai bune spec
tacole radiofonice probează la audiție 
profesionalismul si exemplaritatea unor 
vocații creatoare, binecunoscute de noi si 
prin experiența de spectatori. Așa s-a în
tâmplat recent cu Femeia mării de H. Ib
sen (regia artistică Olimpia Arghtr), pre
mieră în care am regăsit, intacte, me
lancolia exaltată și îngîndurată a Valeriei 
Seciu, distincția, lucidă, învăluitoare a lui 
Victor Rebengiuc. în prima seară a aces
tei săptămini, o altă premieră. Nunta lui 
Figaro de Beaumarchais (regia artistică 
Dan Puican), a fost dominată de Florian 
Pittiș și Dana Dogaru, un Figaro intem
pestiv, fantast dar și foarte exact în fan
teziile sale, o Suzanne construind cu tă
ioasă ironie portretul subretei ingenue și 
fermecătoare.

<

Ioana Mâlin



„Răscoala"
• MULTIFILE sînt motivele pentru care 

un cineast iși ia greaua răspundere a e- 
cranizârii sau adaptării unei opere Con
sacrate, intrată in avuția de gîndire și 
prețuire a unei națiuni. Unul dintre ele 
ar fi acela al comenzii sociale, dar dincolo 
de el și poate chiar mai presus de înțe
lesul și implicarea lui imediată în pa
trimoniul obligației, cămine datoria de 
suflet a celui ce simte nevoia să trans
forme înțelesul cuvântului in imaginea în
țelesului, respectîndu-1 și, in același timp, 
dîndu-i o nouă specificitate, deci o altă 
viețuire. Citirea de curind a unei scrieri 
solide despre Tinerețea lui Rebreanu, de 
Niculae Gheran, m-a făcut să simt ne
voia relecturii unei cărți de maturitate a 
scriitorului, ardelean prin origine, națio
nal și universal prin autenticitatea și ac
tualitatea vocației adevărului. Despre 
Răscoala este vorba. N-am avut senti
mentul trecerii timpului, nici a învechi
rii verbului rebrenian, abrupt nu odată, 
din nevoia de a da unei alcătuiri de li
tere, transformată în euvînt, nu numai 
Înțelesul exact, greutatea bolovănoasă, 
dar și tandrețea sentimentului izvorît din 
el. Răscoala, de la al cărei început se îm
plinesc optzeci de ani și Răscoala lui 
Rebreanu, de la scrierea căreia au trecut 
cincizeci și cinci de ani. sînt receptate în 
spațiul aceleiași realități, deși arta, cum 
prea bine se știe, are și capacitatea și 
forța să subjuge realitatea, să-i dea în
țelesuri și trăiri ridicate la o tempera
tură la care realul și fantezia se conto
pesc în retorte dînd naștere unui nou 
adine al vieții. Răscoala trăiește prin 
Râscoala, prima regenerînd forțele celei 
de a doua, ca o flacără a necesității, ea 
un argument al disoluției realului în 
treapta imediat superioară decantării lui. 
Cred că și atunci cînd m-am apucat să 
adaotez pentru ecran această capodoperă 
a literaturii române, motivul să fi fost 
același, simțit și acum, al actualității a- 
cute a operei, a existenței acelui Petre 
Pette, la alte dimensiuni și într-o nouă 
configurație socială în perimetrul meu su- 
tletesc, și cred că nu exagerez cînd spun 
că regizorul Mircea Mureșan se afla pe 
aceeași undă sufletească.

Nu mai țin minte de eîte orî romanul 
lui Rebreanu a trecut în mintea și In 
camera de taină a sufletului, de la sta
rea simplă de interes a cititorului neobo
sit, la cealaltă, de meditație, obligîndu-mă 
nu să dau răspunsuri și nu să-mi pun 
întrebări, aceasta ține de prima fază a 
lecturii, ci să-mi explic prin oe mă simt 
în continuare subjugat și, mai ales, res
ponsabil de lumea de azi pornind de la 
lumea lui, de la înțelesul rebrenian ini
țial al dragostei de pămînț. Deoarece cel 
cel ce spune că pămîntul nu trebuie iubit 
pînă la obsesie nu știe și n-a știut că pă- 
mintul nu poate fi înțeles decît 
într-o contopire perfectă cu cel ce 
i-a dat imaginea existenței sale. Pămîntul 
fără iubire se poate echivala doar în cifre, 
lipsindu-le însă de valoarea lor umană.

Plecată din Flămînzii Moldovei și ajun
să la flămînzii întregii țări, Răscoala lui 
Rebreanu a căpătat prin transpunerea ci
nematografică o fațetă pe oare unul din
tre primii cineaști români — tot despre 
Rebreanu este vorba —, și-ar fi dorit-o 
și el, chiar dacă ar fi gindit-o într-o 
altă sugerare filmică. De fapt, toate scrie
rile lui Rebreanu sînt scenarii sau aproa
pe scenarii de film. Nu intimplător ope
rele fundamentale i-au fost redactate ci
nematografic și nu mă îndoiesc că și cele 
socotita prin tradiție doar importante, 
vor vedea lumina rampei celei de a șap
tea arte, căpătînd astfel, sub înțelegerea 
unor noi generații de regizori, altitudini 
artistice capabile să revalorifice litera
tura de la care s-a pornit. Marile eveni
mente din viața unei țări, atunci cînd 
recepția lor se face pe toate lungimile de 
undă ale trăitorului de rînd, nu se poate 
să nu zămislească în conștiința creatoru
lui, de orice gen ar fi, opere remarca
bile. Abia acum se poate scrie un roman 
al colectivizării, cu maximă obiectivitate, 
după ce ne-am convins de implicațiile ei. 
în tot oe-a scris, Rebreanu nu s-a trădat 
pe sine, condiție de bază a creatorului 
adevărat ce nu vrea să demonstreze fun
damentalul, ci să-1 spună. Sufletul de 
atîtea ori răsculat al ardeleanului, în în
delungata lui existență, și-a găsit împli
nirea printr-un autor mereu de veghe, 
Răscoala lui devenind a unui întreg po
por, semn al demnității nicicînd supusă, 
nicicînd capabilă de înfrîngeri de durată. 
La optzeci de ani de la pornirea opincii 
cu gurguiul spre lumină, Răscoala lui Li
viu Rebreanu mi se pare la fel de proas
pătă ca și în urmă cu o jumătate de 
veac, poate mai actuală sub raportul pă
trunderii exacte a dragostei de pămînt, a 
nevoii lui de a fi înțeles și iubit.

Petre Sâlcudeanu

Secvență din Răscoala, ecranizarea romanului lui Liviu Rebreanu (regia — Mir- 
ceo Mureșan, scenariul - Petre Sâlcudeanu), cu actorii (de la stingă) : llarion 
Ciobanu, Constantin Rauțchi, Matei Alexandru, Jean Constantin, Colea Răutu 

a.

întoarcere 
la dragostea dinții

OPȚIUNILE începutului de drum 
ale unei arte oe iși probează, cu 
acte in regulă, identitatea, pot fi 
revelatoare : calea filmului româ

nesc către conștiința spectatorului con
temporan a fost tutelată de literatură, iar 
de pe întinsul acesteia, tema pe care ci
nematograful s-a grăbit să și-o apropie 
și să o rostească în alt chip, a fost cea 
a satului. O artă tânără își intuia, rapid, 
șansele, iar un capitol generos al litera
turii noastre consimțea să însoțească pro
cesul de constituire a cinematografiei na
ționale. Desfășurarea, Moara cu noroc. 
Răscoala, Setea impuneau in peisajul ci
nematografic al anilor ’50 și ’60 fertile 
nuclee tematice în jurul cărora vor gra
vita serii de filme care, deși extrem de 
diferite, într-o eventuală încercare de 
clasificare ar putea fi atribuite ciclurilor: 
„satul oonfruntat cu istoria", „satul con
fruntat cu ritmurile eterne ale existen
ței". De la vasta frescă socială din Bles
temul pămîntului. Blestemul iubirii — 
după romanul lui Rebreanu Ion — la 
poematica incursiune sadoveniană din 
Baltagul sau Ochi de urs, cineaștii ro
mâni au fost beneficiarii făgăduinței de 
autenticitate aflate în paginile inspirate 
din universul uman al satului. Frecventa
rea clasicilor a îngăduit multor regizori 
și scenariști să-și integreze efortul crea
tor unui mai larg demers al culturii 
noastre, de consolidare — în condițiile 
civilizației industriale și ale propensiunii 
spre omogenizare a societății — a unor 
valori morale și spirituale ce vin de de
parte. Nu- intimplător. peliculele subsu
mate temei îndelung exersate a întoarce
rii la sat — sau cele care și-o adaugă ca 
pe un motiv într-o suită — își asigură 
un mai puternic potențial meditativ..

Programatică schimbare de destin sau 
irepresibilă nostalgie. întoarcerea la țară 
nu înseamnă ieșirea din istorie, în sensul 
aserțiunii lui Blaga. refugiul in atempo
ralitate. Fără a atribui filmului orgoliul 
unei replici ostentativ polemice, lăsîn- 
du-i, drept merit, doar un elan al bunului 
simț, cred că mărturia cinematografică a 
imposibilității evadării din istorie rămine 
remarcabilă. Revenirea în locurile în 
care, păstrind limbajul blagian. ..se tră
iește în zariște cosmică", se faoe de dra
gul apropierii de rădăcini, in numele do- 
bindirii unui mai acut sentiment al va
lorii gesturilor simple dar mereu proas
pete ale existentei, acele gesturi pe care, 
cum ar spune Ortega y Gasset — oel din 
Idei și credințe — „ne putem bizui". Re
găsind Iarba verde de acasă, tinărul erou 
al filmului lui Stere Gulea și Sorin Ti tel 
nu se afundă, dtuși de puțin, într-o lume 
idilică ; o gălăgie citadină, presiunea me
diocrității s-au infiltrat și in satul copi
lăriei sale, dar ele pot fi mai ușor res
pinse atîta vreme cît mai există un bă- 
trin care să-1 învețe taina ridicării unui 
acoperiș pe vechea casă iar părinții tră
iesc suprema libertate de a ști cind se 
încheie ceasul muncii și cînd se arată cel 
al trecerii spre odihna definitivă.

Protagonistul Trecătoarelor iubiri, fil
mul Malvinei Urșianu, venit să moară în 
țară după o căutare zadarnică a rostului 
pe alte meleaguri, aspiră, in secret, să 
asigure o brumă de coerență unei bio
grafii dislocate din făgașul ei firesc. Că
lătoria, cea de pe urmă, în satul natal, 
are semnificația unui purgatoriu moral 
pe care și-l acordă cu orice preț ; pără
sita casă părintească, cele cîteva lucruri 
rămase — o strachină, un leagăn — abia 
mai amintesc, în singurătatea și puțină
tatea lor, de ceea ce a fost, cîndva. viață, 
dar cîtă atotînvăluitoare liniște, cîtă ma
iestuoasă putere de iertare duc cu ele 
undele apei, blinda alunecare a dealuri
lor. Bărbatul a cărui siluetă, prea modern 
înveșmîntată, părea la început neaccep
tată de peisaj, pe măsură ce întârzie în 
căutarea semnelor lumii din care a ple
cat, este recunoscut, primit și — aici își 
spun cuvîntul puterile filmului — înseși 
raporturile omului cu decorul în care este 
proiectat se modifică Astfel de imagini 
suportă, fără riscul unor exagerate aso
cieri, comentariul lui Tudor Viami pe 
marginea unor pagini sadoveniene : 
„Ochiul privitorului se îmbiba de forme, 
culori și lumini, urechea lui de sunete. 
Ființa lui se plămădea din substanța im
presiilor emanate de la păinîntul, de la 

apele, de la eerul tărîmurilor natale...*.
Spațiu al regenerării morale, satul ro

mânesc evocat pe eeran — din acest 
unghi, al întoarcerii — nu implică apelul 
la o mare desfășurare de imaginație. 
Ideea. de sorginte pasoaliană, în virtutea 
căreia declanșarea unei prea bogate în
chipuiri „adorme simțul eternității", fie 
că este convocată cu bunăștiință, fie că 
este doar intuită, își arată folosul. In 
treacăt, eroii din Cursa, filmul de debut 
al lui Mireea Daneliue, sau cei din La 
capătul liniei, al lui Dinu Tănase, po
posesc în satul de baștină al unuia sau 
altuia. în treacăt — sub raportul epicii dar 
nu și fără temei psihologic. Prea multe 
nu se întîmplă in acele veniri pe fugă, 
dâr mișcările personajelor, mai ales ale 
femeilor. își regăsesc, treptat, familiari
tatea caldă cu lucrurile vremelnic aban
donate, nu și uitate. In întoarcere la 
dragostea dinții, titlu voit „fără imagina
ție", Mireea Mureșan nu evită nici chiar 
ipostazele provocatoare : vizite la stînă, 
zicere de romanțe în tihna unei zile oare 
a adunat toată suflarea unei familii îm
prăștiate în patru zări, par a descinde 
dintr-un repertoriu al comodității du
ioase. Cineastul, căruia numai astfel de 
disponibilități nu-i pot fi atribuite, pro
bează trăinicia temei, capacitatea sa de 
a propulsa liricul și nu pitorescul. Nu 
altfel procedează Alexandru Tatos în 
Fructe de pădure (după scenariul lui 
D.R. Popescu), Ioan Cărmăzan și Radu 
Aneste Petrescu în Țapinarii — și nu 
numai ei — care „atacă" tema asupra 
căreia ne-am oprit în aceste rinduri, cu 
aoeeași conștiință a situării într-un spa
țiu luminos.

Magda Mihăilescu

e ecine,na Natura talentului
■ AM avut totdeauna 

dificultăți în a 'înțelege 
expresivitatea Elizabetnei 
Taylor ; n-aș putea spu
ne că sufăr din această 
cauză. Artista asta nu 
naște suferință. Mi se 
pare greoaie și solzoasă, 
ușor calculabilă și deci 
fără mister. în Scorpia 
îmblînzită îi trebuia o vi
jelie ca aceea a lui Ri
chard Burton pentru a se 
sălta cu doi centimetri 
deasupra lumii. Cleopa
tra îi venea bine fiindcă 
i se dădeau decorul și 
justificarea ca să nu se 
miște și să domine prin- 
tr-o imobilitate faraoni
că. în cinema. Baudelaire 
nu trebuie luat dogmatic: 
frumusețea e bine să nu 
urască deplasarea lini
ilor. îi lipsește grav fri
volitatea. Feminitatea ei 
nu se joacă nici in
genuu. nici complicat. 
Encefalograma umorului 
e plată. N-o văd. n-o aud
— la gabaritul gloriei ei
— șoptindu-i ca Anita 
Eckberg lui Fellini : 
„Noapte bună, Fede
rico !“. Nu prea știe să 
murmure, să șoptească, 
să ocrotească ; mă rog, 
ăsta-i este genul, nu e 
vina ei. Numai că sîm- 
băta seară, m-a șocat. Am 
văzut-o într-un film greu 
de găsit în dicționarele 
specializate, prea puțin 
citat în palmaresul pu
blicitar, dar poate cea 
mai bună realizare a ei. 
în orice caz singura ca- 
re-mi dezvăluia natura 
întru totul valabilă a 
talentului ei. Ferice de

toate realizările care res
pectă și sînt în acord cu 
natura talentului. Avea 
de jucat o „viperă", o 
reptilă, o tigroaică ne- 
îmblînzită din jungla 
hollywoodiană (toate pa- 
radisurile au o junglă, ce 
naiba !) — o nonficțiune 
a anilor ’30, una din a- 
cele ziariste bine înfipte 
în viața și finanțele na
babilor și faraonilor care 
posedau „uzina de vise", 
crocodilii numiți Warner, 
Mayer, Goldwin. Erau 
trei femei aprige — a- 
ceastă Luelia. această 
Hedda și Sheiia Graham 
care nu apărea, prietena 
lui Scott în ultimii Iui 
ani de biet scenarist, cînd 
se prezenta tuturor : 
„Scott Fitzgerald, scriito
rul..." — care puteau
printr-o cronică sau un 
cancan să înalțe sau să 
distrugă orice destin de 
aligator sau de vrăbiuță 
din fauna luxuriantă a 
studiourilor în care foș- 
găiau talentele, geniile și 
imposturile, ca viața în 
Tainele naturii lui Cous
teau. Ele între ele se 
urau cu vigoarea regine
lor engleze care lingă 
tron țineau un turn al 
Londrei și un butuc pen
tru capul rivalei. Liz 
Taylor și adversara ei e- 
rau formidabile în a- 
ceastă tragicomedie a 
fleacurilor mondene din 
care se pot prăbuși averi 
și caractere. Din cancan 
în cancan, din anecdotă 
în anecdotă, creștea miza 
filmului, ca în pocker, 
„pe de trei", „pe de 
nouă", pînă la descope

Flash-back

Proza obiectivă
• MARELE film al lui 1907 rămine, fi

resc, Răscoala — ecranizarea lui Mireea 
Mureșan și Petre Sâlcudeanu după ca
podopera rebreniană. încă o dată se dove
dea atunci; în 1965 (cu un an după Pă
durea Spinzuraților de Liviu Ciulei) cit 
de adine și sigur este rezervorul prozei 
obiective a marelui prozator. Ambele fil
me au fost, succesiv, premiate la Cannes, 
dar importanți nu erau laurii în sine, ci 
faptul că filmul românesc găsise drumul 
spre lume, eă izbutise să învețe limba ci
nematografului de artă.

Respectând minuțios tipologia, acțiunea, 
tonul romanului. Răscoala celor doi, pe 
etunci foarte tineri, cineaști, izbutea o 
paradoxal de concisă reducție filmică, 
bazîndu-se pe selecția extremă a secven- 
țelor-cheie (existente în structura origi
nară), și pe extrema dezvoltare a acesto
ra, pînă la dimensiunea unor adevărate 
filme în sine, puțind trăi și autonom. 
Destul să ne gindim la lunga secvență a 
înfruntării țăranilor cu armata, in care 
portretizarea paralelă a răsculaților și os
tașilor dă senzația unui război al^urd, la 
care unii au pornit cu mîinile goale, iar 
ceilalți cu degetul pe trăgaci. Impușcați 
și împușcători se apropie unii de alții în 
rinduri ample, neștiind ce va urma, șo
văind și nevenindu-le să creadă în ce 
punct periculos au ajuns, sperînd să se 
intimple ceva care să oprească inevitabi
lul. Mișcarea neliniștită a aparatului lui 
Nicu Stan, alternind în voită dezordine 
prim-planul fremătător cu planurile largi, 
încadrate asimetric, contribuie la crearea 
In spectator a unei stări explozive, de 
exasperată presimțire. Silueta Iui llarion 
Ciobanu, desprinzîndu-se în exponent din 
lanțul tot mai rar al celor cu mîinile 
goale, anunță momentul cînd deznodămîn- 
tul este nu numai foarte aproape, dar și 
previzibil. Prăbușirea pe pămîntul jilav 
umple ecranul lat de ochii mirați și pri
vind cerul ai victimei, în timp ce călăul 
speriat privește spre un alt orizont, nu 
al victoriei, ci al spaimei.

Versiunea cinematografică a izbutit să 
realizeze ceva ce în roman excela prin 
ritm și amploare : mișcarea de mase. In 
afara figurației meritul este al marilor 
actori care — uneori în roluri minime, al
teori în roluri mute, anonime — au for
mat în fața ei o fațadă de autenticitate 
și în același timp de măiestrie. Filmul a 
fost concentrarea unei întregi generații 
și izbînda lui ne umple și azi, după mai 
mult de douăzeci de ani, de o emoție a- 
dresată nu numai autorilor săi, dar și 
bucuriei pe care ar fi încercat-o Liviu 
Rebreanu la vestea că. pentru a doua 
oară în doi ani. romanele lui urcau pe 
cel mai prestigios ecran de artă al lumii.

Romulus Rusan

rirea resortului funda
mental al terorii exerci
tate de aceste „cațe" : fri
ca. Frica talentului de a 
fi contestat, suspectat, 
compromis, fie și prin
tr-o „simplă mîrșăvie", 
vorba nemuritoare a 
unui scriitor calm, de la 
noi. prin ’50. în acest de
cor de ferocități surâză
toare. egoisme creatoare, 
patetisme de o secundă 
si vanități eterne. în a- 
morul pentru o singură 
persoană : propria per
soană. în mediul acesta 
otrăvit de blestemul rea
lizării. în lupta pentru un 
tron pe care ți-1 oferea 
intîietatea unei „porcă
rii" — Liz Taylor era ca 
acasă, naturală, vie. in
spirată. știind ca nimeni 
alta să spună „miau !*  
ca să se caracterizeze 
drept o tigroaică. Toate 
păcatele ei — înșirate 
mai sus — deveneau car 
lități. cum se întîmplă în 
dialectica oricărui talent. 
Filmul însuși se dezvol
ta și se deturna de la 
sensul unei banale de
mascări a corupției spre 
o obraznică poveste a na
turii etern scandaloase a 
oricărui talent luminos. 
Tot ce e expresiv e vul
nerabil. Tot ceea ce în
cearcă să îmbuneze omul 
— și ce-i altceva un ar
tist ? — produce în jur 
cantități mari de răutate. 
Tot ce e înzestrat eu har, 
iradiază și păcat. Asta-i 
este darul, nu e vina lui. 
E drama lui.

Radu Cosașu



Om, spațiu, veșnicie
NU încape nici o Îndoială că 

„veșnicia s-a născut la sat“. 
Mă gindesc totdeauna la acest 
vers ca la o axiomă pe care 

ar fi putut-o formula oricare din noi, 
dincolo de timp sau stare socială.

Dar a formulat-o doar unul dintre 
noi, anume, așa cum este ea, sferică și 
definitivă. Unul din poeții care vin din 
satul imemorabil și se îndreaptă senin 
către el.

Mă mai gindesc Ia vers ca la un „me
mento” pentru momentul ideal al țăra
nului, încă așteptindu-șl creatorul de
plin. Ceva simplu și definitiv, poate ca 
o brazdă de pămint, sau ca un fier de 
plug odihnindu-se între două lucrări 
veșnice. Sau poate ca satul primordial, 
ca un cîntec de ciocirlie unind soarele 
și pămîntul. Dar mă mai gindesc la 
versul acesta, și la faptul că satul și 
oamenii lui există, și atunci Îmi dau 
seama că monumentul trăiește, în fie
care din noi și în succesiunea genera
țiilor care au însemnat țara și veșni
cia. Căci veșnicia in afara țăranului nu 
poate fi ginditâ. Cel puțin la noi, cei 

; care am rezistat și am modelat mereu, cu 
; trainică stabilitate tot ceea ce s-a oprit 
în trecerea veacurilor in imensa brazdă 
de pămint care se numește România.

Sau poate că acest monument ideal se 
: ridică, acoperind orizontul, prin chiar 

curgerea istoriei, pentru care țăranii 
i'au fost material și țel, făptuitori șl 

eroi. Deschidem cronica, oriunde e vor
ba despre români, sau chiar mai îna
inte. și dăm de țărani, coborind de pe 
o „Columnă” ce ar însemna doar o cli- 

: pă din curgere, pentru a se risipi, mare 
calmă cu spuma albă a veșmintelor, pe 
Întinsul brazdei numită țara. Si-1 re
găsim in oastea de țară, oricind. sau 
la sat, lingă plug și pămint, privind 
cerul și dind concretețe veșniciei. Căci 
veșnicia s-a născut la sat firesc și pen
tru toți, rămași sau plecați din el. ca 
o condiție inexorabilă și o heraldică 
seniorială.

Pentru noi, cel de aid, un țăran aus
ter în hainele sale, și monumental, pic
tat de Ressu. Stefan Dimitrescu sau 
Baba, echivalează cu un portret de 
curte, pentru că el ne conține, pentru 
că în el ne regăsim cu toții. Nu e spec
taculos, dincolo de sublimul armoniilor 
de alb, negru și culori de cîmp. nu im
presionează prin sonorități pieritoare 
în necuprinsul timpului, nici prin stră
luciri efemere. El este doar veșnic, șl 
atit.

E mult, e puțin ? Cred că este, pur 
și simplu, totul.

El este condiția noastră, contractul 
nostru cu perenitatea. Din țăran s-au 
ramificat toate crengile din care se al
cătuiește munca și viata unei țări, el 
trebuie căutat ia rădăcina lucrurilor 
belșugului, la cea a luptei pentru acest 
loc sub soare, la începutul fără timp al 
Înțelepciunii și al dragostei de veșnicie 
românească. In palma lui stă scrisă is
toria și cosmogonia, cu ea a trasat 
brazdele unor meridiane și longitudini 
Intre care se ridică unica sa fortăreață, 
satul. Aplecat spre pămint și cu creș
tetul în stele, țăranul a clădit o lume

șl veșnicia ei, o țară șl un fel de a fi. 
Poate că de aceea nu are încă un mo
nument pe măsura lui. Care măsură, 
între pămint și cer, este greu de prins 
în retorica monumentalul, tocmai pen
tru că înseamnă însăși monumentalita
tea. adică acel ceva prezent și în cel 
mai mic lucru : într-un gest ritual, în- 
tr-un obiect ancestral, într-un gînd, în 
suflet.

Dar a avut parte, în schimb, de poe
ții lui, veșnici și ei pentru că au fost 
mari prin apartenența la tărină de cîțiva 
pictori, și ei luîndu-și culoarea din pă- 
mînt, flori și cer Discutăm, și nu fără 
folos despre felul în care un artist sau 
altul a cuprins în opera sa ceva din 
necuprinstU satului ca o condiție, din 
ființa și esența spirituală a țăranului, 
dincolo de realitatea aspră sau buco
lică, dincolo de petrecere sau durere. 
Si ne dăm seama că. la capătul liniștii 
ce se așează ca un răgaz al argumente
lor invocate, descoperim o lume întrea
gă, un univers viu. mobil, captivant, in
finit, descoperim esența veșniciei, di
zolvată in mii de chipuri 
Constatăm atunci că țăranul pictat 
Trenck sau 
și pitoresc, 
cel pictat 
descoperi o 
ță și înțelegere, de 
doar de contact epidermic, și vom 

Szathmary. personal 
este oricum 
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diferență ce ține de

și ipostaze, 
de 

stafant 
decît 
Vom

> esen-
sau 
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altul 
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regăsire

regăsi o epocă șl mentalitățile ei. 
Vom descoperi apoi țăranul veșniciei în 
„Atacul de la Smîrdan” sau în scenele 
de război ale lui Grigorescu, nu neapă
rat în sublimările cromatice ale pic
turii ca problemă în sine, care, îl pre
ocupau pe cel venit de la sat. Vom 
descoperi veșnicia născîndu-se din braz
dele pămîntului, sau din ulcelele cu 
flori care urcă din acest material pri
mordial, cuprinse în pînzele dramaticu
lui Ardreescu, pentru ca apoi, prin ma
sivitatea aspră, ea însăși rustică și pe
renă a lui Camil Ressu, marele „pictor 
de curte” al țăranului român, să capete 
accentele marei frize a unei condiții. 
Căci pentru artistul român, pentru noi 
toți, dealtfel, țăranul nu reprezintă o 
clasă, și doar atit. El estq însăși con
diția noastră de a fi, de a ne justifica 
ființa și a ne legitima în istorie, fără 
complexe sau inhibiții, cu acea senină 
și demnă austeritate pe care o regăsim 
la țăranii lui Ștefan Dimitrescu sau 
Isser, ai lui Ressu și Baba, prinși în 
clipele muncii, ale odihnei sau bucuriei. 

■Mai există și țăranul revoltelor mute, 
multrăbdător de toate și filosof, dar și 
al izbucnirilor violente, totale șl tran
șante. El este țăranul din tranșee sau cel 
al răscoalelor din 1907, așa cum a în
cercat să ni-1 restituie Băncilă, într-un 
suflu romantic, sau contemporanul nos
tru Piliuță, cu severitatea cronicarului 
încrîncenat, Ion Pacea cu austeritatea 

disperării mute sau Paul Gheraslm ca 
un apostol al regenerării perpetue. în
tr-o cronică selectivă a țăranului ca su^| 
biect de pictură ar mai intra și eroi® 
zantele compoziții etnice ale unui Theo- 
dorescu-Sion, sau cele marcate de Pa~ a 
siunea pentru etnografie a lui Alexan-^ 
dru Phoebus, pentru a regăsi actualita
tea în pînzele unui Ion Bițan, Ion Să- 
lișteanu, Constantin Blendea, Vladimir 
Setran, Eugen Popa, Aurel Ciupe, Tra
ian Brădean, Ilfoveanu, Petre Abru- 
dan. Cine poate uita țăranii lui Ghiață, 
sau pe cei martirizați la Moisei, deve- 
niți efigie atemporală prin forța expre
sivă a lui Vida Geza, pentru a puncta 
două atitudini cu valoare de reper. Dar 
dincolo de aceste prototipuri se cuvine 
să citim o prezență arhetipală, un 
principiu și o permanență, depășind 
condiția de model, oricare ar fi dome
niul, pentru că semnifică existența în
săși, pură și genuină. Iar artistul, seis
mograf al societății și al istoriei, al 
propriei condiții de om, înregistrează 
această prezență la nivelul marilor 
semne prin care ne impunem locul în 
istorie.

Gîndindu-ne că „veșnicia s-a născut 
la sat”, să ne amintim că în această 
primăvară se împlinesc 80 de ani de la 
răscoala celor care o durează, în 1907.

Virgil Mocanu

BALET

Theatrum mundi
TRUBADURII, vaganții, jonglerii 

par astăzi întruchipări livrești, ca 
peste tot unde imaginația e pro
vocată de aspectele enigmatice 

ale informației. Prin tradiție, poezia tru
badurilor începe cu Guillaume, conte de 
Poitiers poet din prima parte a veacu
lui al XII-lea, întîiul trubadur cunoscut, 
care are meritul de a fi cristalizat forme 
deja existente, o tradiție mai veche, 
întinsă și răspîndită, creația trubadurilor 
umple două secole ; paralel cu mediul 
curților seniorale, de care e in primul 
rind legată activitatea lor șl mai ales 
„invenția secolului al XII-lea”, dragos
tea curtenească, se dezvoltă și o puter
nică tradiție populară. Influența, afirmă 
specialiștii, era reciprocă. In Germania se 
observă poate cel mai bine acest aspect. 
Lirica de factură cavalerească a Min- 
nesănger-ilor se află deopotrivă sub 
Inriurirea trubadurilor provensali și a 
poeziei autohtone, în care se amestecă 
sinceritatea cîntecului popular cu acea 
„ireverențioasă” poezie în limba latină 
a vaganților. Ei sînt studenți rătăcind de 
la o universitate la alta, cu veselie 
„inconștientă”, amestecați cu lumea pes
triță a tîrgurllor, bîlciurilor, piețelor, 
serbărilor folclorice, batjocorind cu exu
beranță, suferind cu înflăcărare, mistuin- 
du-se în travesti-uri, în euforică uitare, 
dînd viață măștii, cîntînd, dansînd, risi
pind misterul profan al vinului și dra
gostei, rafinamentul cărților vechi, cu 
simboluri și zeități adaptabile, colorînd 
„sărbătorile nebunilor”, saturnalii „mo
derne”, reflectînd satiric artificialitatea 
curții feudale, imoralitatea clerului, co
rupția armatei, hohotind demonic sau 
afișînd din cînd în cînd o înspăimîntată 

smerenie, pulverizînd din dorința de a 
ajunge la esență, îmbătrînind. O lume 
care, cultural, prelucra un material arhaic 
cu o prospețime, cu un entuziasm utopic. 
„Viața medievală, scrie Johan Huizinga, 
este plină de joc : un joc popular zglo
biu, nebunatic, plin de elemente păgine, 
care și-au pierdut semnificația sacrală 
și s-au prefăcut in simple glume, apoi 
jocul cavaleresc pompos și solemn, jocul 
rafinat al iubirii curtenești și încă o 
serie de alte forme”.

Un joc în care subtilitatea conviețuiește 
cu grotescul, spaima religioasă cu im
pertinenta naturalețe. Dar un joc tragic, 
căci deasupra pestriței dezlănțuiri, a 
„bucuriei medievale” definită de Jac
ques Le Goff prin formula dată de Sf. 
Augustin — jubilație („strigăte de 
bucurie fără cuvinte”), veghează ochiul 
destinului. „Fortuna labilis” devine un 
motiv congruent acestei imagini de 
„theatrum mundi”. Ea e suportul pe 
care se întemeiază versurile latinești 
ale studenților bavarezi, adunate în 
celebra culegere Carmina Burana, da- 
tînd de la sfîrșitul veacului al XIII-lea 
și descoperită la începutul secolului tre
cut în mănăstirea Benediktbeuren. Can
tata scenică scrisă de Carl Orff în 1935— 
36 — și prezentată la Scala din Milano 
(1953) sub bagheta lui Herbert von Ka
rajan —, folosind 25 de fragmente din 
cele peste 300 ale culegerii, aplică, de
sigur într-o măsură mai mică decît alte 
creații ale sale, principiile teatrului epic. 
Dacă Brecht ipostaziază prin ideea de 
„theatrum mundi” evoluția societății 
contemporane, Cari Orff urmărește un 
joc de situații și alegorii răsfrînte într-un 
plan universal valabil.

Spectacolul coregrafic montat de loan 
Tugearu în cadrul Studioului „Artele 
plastice si dansul” și preluat de Teatrul 
National, intitulat Theatrum mundi, 
și-a propus o viziune sintetică, stilizată 
și tipizată, pornind de la muzica lui Cari 
Orff. Prefața destul de lungă și didac
ticistă a Suzanei Heitel, „Despre un alt 
Ev Mediu”, perspectivă asupra Renașterii 
din secolul al XII-lea, a vieții curtenești 
și poeziei trubadurilor, a creat cadrul, 
încercînd să înlăture prejudecata co
mună, a unui ev rigid și sumbru. Cu un 
grup de balerini ai Operei Române din 
București, loan Tugearu a reușit un 
spectacol cu totul deosebit. Plin de 
alegorii ce se traduc savuros, de simbo
luri literare, plastice — unele obscure, 
devenite palpabile — alert și subtil, liric 
și caricatural, zgomotos și elegant, 
sclemn și rafinat licențios, misterios și 
buf. Tema e desigur aceeași, a sorții 
schimbătoare, cu specificul ei, descris 
mai sus. Scene, imagini, situații, tablouri 
ample lingă picanteria poantei, mișcare 
rapidă dar și studiate compoziții pictu
rale, dansuri de grup, evoluții solistice 
alături de pantomimă se înlănțuie într-o 
atmosferă sincretică. Theatrum mundi e 
mai ales o propunere de sinteză. Tot 
așa cum trubadurul, poet și compozitor, 
era însoțit de jongleur, interpretul care 
făcea de toate, baletul după Carmina 
Burana aduce pe scenă un asemenea 
personaj-cadru, înfățișat cu dezinvoltură 
de Claudiu Bleonț. El recită, dansează, 
asistă, face cu ochiul, liniștește sau ame
nință, invocă puteri oculte, disprețuiește 
fatalitatea, rîde și plînge, trage de 
limbă, tăinuiește, aburește oglinda ade
vărului la momentul oportun, înrămează 
amănuntul semnificativ. E sincer și 
prefăcut, orgoliul îl face să răstălmă
cească adesea textul maestrului. Cum să 
rămînă la nesfîrșit doar „interpret” ? 
Ucenicul devine meșter și demiurg, capul 
încoronat cade, credința abdică, „pe 
balanța nesigură a inimii” se măsoară 

zădărnicia sentimentului. O gamă întinsă 
de stări, trăsături psihologice, compor
tamentale, accente sociale reiese dintr-un 
limbaj scenic „colorat”, în care se topesc 
recuzita străveche a mimului (jongleurul 
descinde din mimul antic), declamația 
tip „commedia dell’alte” și o impresio
nantă coregrafie modernă.

Spectacolul are echilibru compozițio
nal, tensiunea crește cu fiecare tablou. 
Dar, fie că e vorba de cântecul de dra
goste („amour courtois”), de petrecerea 
in tavernă, de ademenirea sfinților 
prelați, de reflecția filosofică, ori de 
grația virginală a primăverii, deasupra 
profanelor plămădiri plutește chipul te
rifiant al Fortunei. Statuară, ' cu un 
machiaj de mare expresivitate, ea 
coboară de pe soclu purtîndu-și brațele 
lungi, nemiloase, privirea, crudă, trufașă, 
pașii egali, implacabili. E una din cheile 
întregii viziuni coregrafice, jocul Mălinei 
Andrei avind rigoarea și măreția ceruta 
de rol. Balerinii au o siguranță și o 
plasticitate remarcabile : Beatrice Matei 
Bleonț — excelentă în fragmentul pe 
muzică de Guillaume de Machaut, cu 
atît de sugestiva poezie anonimă de 
secol XIII, amintind prin concentrare 
dramatică de rolul memorabil făcut în 
Aase din Peer Gynt, baletul Mihaelei 
Atanasiu — Mirela Simniceanu (îndeo
sebi în „Cintecul Bunei-Speranțe”), 
Florentina Codreanu, Paul Dumitrescu, 
Nicolae Vieru, Mihaela Babușca și 
Roxana Colceag (ultimele, de mare pres
tanță lirică in „Cour d’amours”, relie- 
fitffl într-un joc de lumini și umbre 
figura idealizată a „Doamnei” cîntată de 
trubaduri). Veșnic tînăr, loan Tugearu, 
care semnează alături de Mușata Mu
cenic și regia artistică, dansează cu rară 
măiestrie. N-aș putea încheia fără un 
cuvînt despre traducerile foarte inspi
rate din Carmina Burana (Maria Mag
dalena Anghelescu și Gheorghe Kazar).

T. Costin



Stephane LUPASCO

JMateria psihică creuzet al artei
Logica artei sau experiența estetică în gîndirea lui Stephane Lupasco
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LA cei 86 de ani (născut în 
București, la 11 august 1900), 
filosoful Stefan Lupașcu este 
nu numai decanul de virstă al 

gînditorilor francezi, ci și unul din cei 
mai prestigioși filosofi europeni con
temporani. In țara lui de origine el a 
devenit mai larg cunoscut din 
după apariția Logicii dinamice a __
tradictoriului (Editura Politică) — vo
lum antologind șase din lucrările sale 
postbelice — precum și a numeroase
lor comentarii și referințe care au în
soțit acest eveniment editorial. Selec
ția menționată se încheia cu extrase 
menite să sugereze concepția estetică 
a filosofului.

Din punctul de vedere al dinamis
mului contradictoriu (fenomen care in 
logica dinamică a contradictoriului — 
cum poate fi numită filozofia in discu
ție — explică totul) lumea se împarte 
intr-un sistem primordial simetric — 
căruia îi aparțin structurile microfizică 
și psihică ; ele șint „simetrice" pentru 
că dinamismele contradictorii se men
țin aici intr-un echilibru riguros — și 
in două sisteme asimetrice : unul, in 
care predomină forțele contradictorii 
omogenizante, adică lumea macrofizi- 
că, guvernat de principiul al II-lea al 
termodinamicii, Carnot-Clausius sau 
al entropiei, și altul căruia ii aparține 
lumea vie, unde ar acționa decisiv 
principiul excluziunii, al lui Pauli. 
Conform acestuia, într-un atom, în
tr-un sistem microfizic nu pot exista 
doi electroni cu aceleași 4 numere cu
antice. unul fiind exclus ; fenomenul, 
încă fără explicație, dar niciodată con
trazis de experiență, este deci comple
mentar principiului omogenizant al 
„morții termice" sau al entropiei, el 
determinînd, după Lupasco, extraordi
nara diversificare a vieții. Cum se 
vede, filosoful situează lumea psihică

in cadrul sistemului primordial sime
tric ; formele sale de manifestare sint 
somnul, visul, imaginea, memoria neu- 
ropsihică, dar și conceptul, imaginația 
creatoare și deopotrivă ideea. Conform 
acestei concepții, orice sistem însufle
țit sau neînsuflețit, in măsura in care 
include și evenimente microfizice, ar 
fi susceptibil de psihism. Deci eveni
mentul estetic — inclus in acest tărim 
— nu este întreținut de vreo activitate 
ireductibilă, ci aparține „psihismului 
pur", ca prim avatar al său si este 
consecința neputinței psihicului pur de 
a rămine așa, in măsura in care este 
dinamism, adică devenire. In Logique 
et contradiction (P.U.F. 1947), lucrare 
de căpetenie pentru gindirea lupascia
nă, există un capitol intitulat „Logica 
artei sau experiența estetică" (după 
care am intitulat și partea a VI. dedi
cată esteticii, din volumul menționat), 
in care autorul subliniază că întreaga 
noastră existență este iluminată de 
„sfintei estetice". Incit, se subliniază 
mai departe, omul se distinge de alte 
ființe vii tocmai prin faptul că „fa
brică și inventează obiecte estetice". 
Stephane Lupasco își delimitează ferm, 
explicit și chiar polemic, teoria sa este
tică atît față de marii înaintași, cit și 
de contemporani. Astfel, in opoziție cu 
Imm. Kant, de pildă, el susține că arta 
nu este golită de concept ci. dimpotri
vă, reprezintă „prin excelență o acti
vitate conceptuală". Să precizăm că 
Lupasco înțelege prin concept un loc 
al contradicției dintre necesitate și in- 
timplare, dintre universal și particu
lar. El admite așadar teza hegeliană a 
evenimentului estetic ca produs al in
tersecției generalului cu particularul, 
ceea ce îi întărește convingerea că re
prezintă un „eveniment conceptual". 
Dar, în opoziție cu Hegel, care admite 
că arta ar înfăptui o sinteză a genera-

lului și particularului, Lupasco soco
tește dimpotrivă că exprimă coexisten
ta incompatibilă a tezei și antitezei. 
Cu evenimentul estetic, spune unul din 
exegeții francezi ai creatorului logicii 
dinamice a contradictoriului (M. Beig- 
beder), contradicția dăinuie in integra
litatea sa relativă și asimptotică. A- 
ceasta nu înseamnă insă o blocare a 
devenirii, a structurării expresive, căci 
evenimentul estetic nu numai că nu 
înăsprește contradicția, ci o include in 
„jocul" artistic, degajindu-l oarecum 
de constringerea ei. De aceea, jocul, ce 
pare un conflict pentru sine, caracte
rizează orice fenomen estetic.

In spiritul demonstrației sale strînse, 
Stefan Lupașcu va deduce că arta nu 
este nici reală, nici ireală, in plan on
tologic ; nici subiectivă, nici obiectivă 
in cel gnoseologic ; iar in plan axiolo
gic nu ar căuta adevărul, ci falsul, dar 
considerat nu după normele metalo
gică identității (adică ale contradicției 
negație-afirmație etc.) ci ale logicii 
contradictoriului. De aceea in expe
riența estetică subiectivul și obiectivul, 
in tendința de a se asimila reciproc 
spre a „dispare", vor urca scara va
lorii estetice pe măsură ce vor atinge 
concomitent grade tot mai inalte de 
semi-subiectivitate și semi-obiectivita- 
te, devenind astfel ficțiune. Demn de 
subliniat ni se par tezele sale con
form cărora faptul estetic este o con
știință a conștiinței — in luptă neîm
păcată cu obscurul irațional, —: un ger
mene al cunoașterii cunoașterii, avînd 
eficacitate acționată certă : el poate 
informa, poate influența acțiunea uma
nă. De altfel S. Lupasco conchide că 
fiece epocă va avea arta sa, care va 
folosi materialul cognitiv corespunză
tor momentului istorico-logic : „Istoria 
artei se grefează deci, prin însăși 
structura sa logică, pe istoria cunoaș-

terii, adică pe devenirea logică, cu alte 
cuvinte pe istoria sa".

Spațiul nu ne îngăduie și alte 
incursiuni în atit de moderna și ori
ginala concepție estetică lupasciană. De 
aceea vom încheia doar cu o preciza
re : in viziunea sa logica artei sau ex
periența estetică se situează intre „lo
gica acțiunii sau experiența etică" șl 
„logica mistică sau experiența dragos
tei". După cum se vede fie și numai 
din aceste titluri de capitole, Lupasco 
admite existența unei logici a acțiunii 
care ar da etica — plasată la „ieșirea" 
din opoziția devenirilor antagoniste, ca 
un preludiu al filosofiei și științei, — 
o logică a artei care dă, cum s-a văzut, 
estetica și o „logică mistică", înteme
iată pe experiența dragostei. Intențiile

Intîlnim in estetica lupasciană o 
semnificativă conjuncție cu teza lui 
G. Lukâcs despre artă ca autoconștiin- 
ță a umanității, precum și unele ecouri 
ale accentelor polemice cu care Marx 
a intîmpinat modul unilateral de a fi 
obiectiv al celor ce înțeleg sensibilul 
exclusiv sub forma obiectului sau con
templării, eliminînd deci subiectivita
tea, manifestă sub forma unei activi
tăți omenești sensibile.

...Prezentăm în cele ce urmează un 
fragment, inedit in românește, din stu
diile estetice ale lui S. Lupasco.*).

*) Stephane Lupasco, Science et ari 
abstrait (Julliârd, 1963), cap. VL

DE unde își extrage artistul lumea 
lui „fictivă", care merge împo
triva curentului fizic și biologic, 
a morții și vieții, ce pare a îm

părți totul doar cu ele, lume fictivă 
zămislită totuși din elementele lor ?

Ce este acest „suflet" la care trebuie, 
în ultimă instanță, s-o raporteze și care 
ti restituie o cu totul altă „realitate", 
incontestabilă ?

Orice filosofie sceptică și disciplină po
zitivă am adopta pentru a respinge 
recursul la entități transcendente sterile, 
experiența estetică creează, în mod aproa
pe axiomatic, presentimentul existenței 
autonome a psihismului.

Dar astăzi, cel puțin după cercetările 
mele, experiența științifică sprijină, în
tărește și pune într-o lumină nouă ipo
teza, precizîndu-i structura dinamică, me
canismul și chiar semnificația, în limitele 
posibilităților sale cognitive.
■toacă am insistat asupra naturii eveni
mentelor energetice și a sistematizărilor 
dinamice pe care le generează, asupra 
celor trei tipuri de materie-energie care 
se elaborează aici, logic și experimental, 
dacă am stăruit puțin asupra sistemului 
microfizic, asupra caracteristicilor sale, 
care îl deosebesc atît de sistemul fizic, cit 
și de cel biologic, asupra evenimentelor 
sale constitutive totdeauna dualiste și 
contradictorii, a căror tensiune antinomi
că și, deci, intensă concentrare energetică 
împiedică orice actualizare mai avansată, 
împingînd în potențialitate dinamismele 
antagoniste și instaurînd astfel o „reali
tate" necontradictorie, am făcut-o pentru 
că, odată cu sistemul nervos, se dezvoltă, 
începînd de la animalitate și, progresiv 
pînă la om, o sistematizare energetică, pe 
care am numit-o neuropsihică, ale cărei 
proprietăți comportă analogii tulburătoare 
dar indiscutabile cu manifestările energe
tice și sistematizările experienței micro
fizice. (Aici nu pot, firește, decît să su
gerez aceste analogii și de aceea îmi 
permit să indic citito-rului cartea mea, 
Cele trei materii).

...Spațiul și timpul psihice sînt contopite 
UȘtim, păstrîndu-și specificitatea și inter- 
Eicîndu-și, printr-o legătură de contradic
ție și antagonism, orice existență atît 
separată, cît și riguros actuală. Muzica, 
fenomen pur psihic, reprezintă un exce
lent exemplu. Este greșit să o considerăm 
artă temporală, ea fiind — ca și celelalte, 
de altfel — o artă a contradicției anta
goniste a spațiului-timp : există aici o 
simultaneitate, care se afirmă ca un fel 
de spațiu muzical, și un timp’ care îl 
alterează și îl contracarează îndeajuns 
pentru a nu fi nici virtual, nici actual, 
in timp ce spațiul, la rîndu-i, îl învăluie 
prin ritm și simultaneitate, împiedieîn- 
du-1 să-și fie suficient sieși. Cît despre 
poezie, metaforele, imaginile ambivalențe, 
asociațiile cele mai contradictorii consti
tuie însuși materialul său. Iar arta, în
deosebi abstractă, nu mai este decît ex
presia stărilor „sufletului" neschimbătoare 
și schimbătoare în același timp, statornice 
și trecătoare, care rămîn și curg totodată, 
fără ca totuși să rămînă sau să curgă. 
Toate aceste manifestări, esențialmente

psihice, nu corespund noțiunii 
tate (sau actualitate) și nici

și se desfășoară 
cerebro-spinal și

cărei specificitate 
cea a sistemelor

de reali- 
__________ _ celei de 

irealitate (sau virtualitate) pe care ni le 
făurește sistemul de informație al biolo
gicului în contact cu psihicul ; ele își au 
totuși realitatea lor ; sînt activități_ ener
getice care sălășluiesc 
undeva : în sistemul 
chiar neuro-vegetativ.

Materie nervoasă a 
nu poate fi redusă la 
pur biologice sau pur fizice.

Sistemul pe care l-am numit neuro- 
psihic este ca o placă turnantă a orien
tărilor contradictorii — de unde posibili
tatea alegerii și a reflexiei — și ca un 
loc în care se conjugă tensiunile antago
niste pentru a se reîncărca cu energie. El 
oprește astfel, pină la un anumit grad, 
actualizarea automată și eterogenizantă a 
sistematizării biologice și, dimpotrivă, 
actualizează tot pină la un anumit grad, 
sistematizarea fizică omogenizantă, ine
rentă ambilor, după cum am văzut, in 
același sistem vital, sistem foarte complex 
de sisteme ale sistemelor antagoniste.

...M-am întrebat totdeauna pe ce ar 
putea să-și întemeieze munca psihologul 
care nu se mulțumește să îngrămădească 
haotic fragmente de fapte, dacă ignoră 
materia cercetărilor sale — sau dacă ea 
nu există.

Și cum să faci psihologia artei sau 
măcar să-i abordezi problematica ?

Unora, poate, le va repugna „materia
lismul" acestor investigații ale sufletu
lui. Neîndoielnic insă, astăzi nu mai este 
cu putință să se treacă sub tăcere rolul 
sistemului cerebro-spinal și chiar al celui 
neuro-vegetatiu: o tăietură de bisturiu, 
cîțiva hormoni, anumite substanțe chi
mice, organice sau minerale transformă 
parțial sau complet un psihic, dezlănțuie 
după dorință maladia mintală, o îndreap
tă spre cutare sau cutare nevroză ori o 
ameliorează și o vindecă, o reînvie 
(dintr-un melancolic se face un jovial, 
dintr-o ființă sensibilă una indiferentă 
etc., etc.).

Perspectivele pe care le deschide ex
periența științifică depășesc totuși cu mult 
ceea ce ne oferă trecutul. Să ne amintim 
că noțiunile de materie, corp, element 
chimic nu mai au același sens. Materia, 
repet, nu mai este decit o sistematizare 
orientată de evenimente energetice, de 
forțe care nu se mai supun legilor sim
pliste ale fizicii macroscopice a secolului 
XIX, logicii sale datînd de pe timpul 
celor dinții elaborări cognitive, ale vechi
lor greci !

Nu mai există nici o bază materială, 
în vechiul sens al cuvîntului, pentru eve
nimentele ce se petrec în creier și îl con
stituie — ceea ce uită prea lesne neuro
logii — și nici o bază chiar de ordin 
structural, căci în majoritate, aceste 
structuri sînt ele însele, cum am semnalat, 
într-o continuă reînnoire a constituienți- 
lor pur energetici și cei mai stabili dintre 
ei (cei ai acizilor dezoxiribonucleic și 
ribonucleic) nu reprezintă decît potenția
lități structuFante principale (incit nu se 
mai cuvine a vorbi de element, ci de 
eveniment).

...Tocmai' acest psihism — alcătuit din 
primele încercări, din particule, dacă 
vreți, ale celui de al treilea univers psihic
— tocmai acest psihism care se cristali
zează atît de greu, precar și totuși puter
nic, în finețea vulnerabilă a texturii sale, 
acest psihism care este mai mult o in
ferioritate subiectivă (este aspectul ce 
cuprinde orice actualizare, cum am indicat 
și cum o arăt în lucrările mele) decît o 
exterioritate obiectivă (aspect al oricărei 
potențializări și ceea ce constituie, de 
asemenea, conștiința însăși, care nu este 
conștiința unui [...] obiect, ci obiectul 
însuși ca potențial și teleologic aparținînd 
chiar acestui fapt), tocmai acest psihism
— ce caracterizează mai presus de orice 
omul și-i îngăduie conștiința conștiinței 
și reflexivitatea, în virtutea contradicției, 
a îndoielii sale dinamice — încearcă pic
torul „abstract" să-1 abstragă ; să-1 sus
tragă, să-1 smulgă celor două puternice 
deveniri : fizică și biologică, 
învăluie și îl asaltează din toate 
psihism care nu poate înflori 
puritatea și autonomia sa decit 
experienței paradoxale a artei.

Mai ales pe piscurile sale :

care i) 
părțile ; 
în toată 
in sinul

___ ____ . . poezie, 
muzică, pictură și sculptură non-figura- 
tive. Non-figurative, se înțelege pentru 
ce : pentru că, deliberat sau prin vocație 
instinctivă, artistul respinge orice figură, 
adică. încă o dată, decupajul, rupturile, 
pe care, în scopurile sale pragmatice, 
percepția le operează pe tărîmul contra
dicției, in dinamica și devenirea psihică 
— spre folosul, o știm, al obiectului fizic 
și al subiectului biologic. Și nu pentru 
cine știe ce resentimente Împotriva splen
dorilor reprezentării sensibile, nu pentru 
că ar refuza viața. In afara stărilor sale 
de veritabilă transă, rapidă sau înceată 
(timpul psihic este, de altfel, cu totul 
altul decit timpul sideral al unităților 
noastre de măsură și decît timpul biolo
gic ; el n-ar putea fi raportat la acestea) 
artistului abstract îi place să mănînce, să 
bea. să călătorească, să iubească, îi plac 
banii — pentru a trăi mai intens, ca un 
fel de reacție compensatorie. Dacă 
psihicul îl atrage și îl fascinează, fără ști
rea lui desigur — fiindcă el nu se înar
mează de la început cu o asemenea teo
rie a artei abstracte — aceasta se întîm- 
plă pentru că simte clocotind în el con
tradicția fundamentală și antagonismul 
creator al însăși esenței energiei, aflată 
la obîrșia oricărui lucru. Unii, mai ales 
medici, au văzut aici semnele decadență 

din 
nu.

și ale nevrozei. Decadență sigur, 
punct de vedere biologic ; nevroză, 
ba dimpotrivă.

ne-
aparatul 

încercări;
o va 

delicat al 
granița

și nebunie, 
dar care

neuro-psi hic unor
Iar prin excitația 
împinge pînă în 

sufletului său. el 
vaporoasă din- 

Gnaniță bine sta- 
se poate șterge. 

ARTISTUL abstract își supune, 
îndoios, 
aspre
pe care 
edîncul 
va atinge 
tre artă
bilită totuși.

Nevrozatul și nebunul — în ciuda con
vingerilor existente suferă de un de-

ficit conflictual, caută contradictoriul. $1 
ceea ce-i trebuie lui — invers decît se 
oferă prin terapeuticile obișnuite — sînt 
potrivnicii (de unde reușita psiho-dramel 
inaugurate de americani) ; el își caută un 
suflet, un psihism, un antagonism echi- 
librant. în timp ce se cufundă într-un 
dezechilibru excesiv și dominant, disime» 
trie fundamentală a fizicului sau a vi
talului, ceea ce face ca funcțiile sale bio
logice să fie blocate (el nu poațe_ mînca, 
mișca un braț etc.) sau să rămînă intac
te. regresind către viața animală, către 
bestialitate ; el are ceva comun cu artis
tul abstract (ca și cu poetul și muzicia
nul, rar cu artistul figurativ, pe care per
cepția îl menține în limitele pragmatice 
ale „normalului") : ambii cheamă- drama, 
contradictoriul, psihicul ; dar ultimul o 
găsește. în timp ce celălalt nu (comple- 
mentaritățile lui antagoniste rămîn parcă 
în afara psihicului său. ceea ce este în 
conștient nu mai este in inconștient, iar 
ceea ce este în inconștient nu mai este 
în conștient și prin Izbucnirile, monoloa
gele. halucinațiile sale vizuale sau audi
tive. chiar prin desenele și picturile sale 
el încearcă să recupereze pplaritățile an
tagoniste ale psihicului).

Deosebirea dintre nebun și artist este 
aceea, cum nu se poate mai clară, dintre 
omul care subjugă noncontradicția dezin- 
tegrantă (ceea ce explică nevroza și psi
hoza. cu deosebire schizofrenică, care 
menință pe matematicieni) și omul cu 
harul puternic și rar, cu harul magic al 
contradicțiilor creatoare de suflet. Incit 
arta se înfățișează ca sufletul însuși.

Două primejdii, două prăpăstii totiiși • 
pe de o parte artistul abstract care plea
că de la figuri sensibile, pentru a le es
tompa și a le suprima, ceea ce nu repre
zintă procedeul cel mai autentic și mai 
sigur al artei abstracte : el poate devan
sa astfel procesul entropiei crescînde, o- 
ferind cu anticipație — prin absorbirea 
tuturor formelor într-o omogenitate pro
gresivă — spectacolul morții universului 
însuși : pe de alta, printr-o eterogenizare 
hazardată, cae nu măi îngrădește forțele 
antagoniste, el schematizează visul pre
vestitor și orb al vieții, diferențierea sa 
monstruoasă și desfășurarea finală într-0 
diversitate nelimitată și zadarnică.

Ei sînt totuși pictori abstracți, și cos
mici. pentru că semnifică ceea ce se ur
zește în spatele reprezentării sensibile a 
lumii, ceea ce o minează și o bruschează, 
ceea ce o sfîrtecă in devenirile sale di
vergente care o duc la pieire. In mod 
Vădit, treaba lor nu mai ește psihismul.

Arta lor mai este artă ?
Cu aceasta atingem specificul ei cel 

mai ascuns. _ . ’

Prezentare și traducere
dr. Vasile Sporici



Cavalerul trac
Cavalerul trac soarbe 
In goană nebună 
Raze de lună 
Umbrele oarbe.

învolburatul Licabet 
Primește sumbrul Cavaler 
Se avintă cal și om spre cer 
Cuprinși in umbră și'n brădet.

Kogaion
Kogaion, Kogaion
De ce umfli tu inima lui Ion
Și-l învălui, titan, lumină a Olimpului 
Nedârimat de curgerea Timpului.

Kogaion, Kogaion, eternitate
In soarele tău ai adunat toate
Lucarnele brazilor și codrilor
Munte necumpătat al ielelor dragelor.

Anna Karenina
Cine n-a fost cîndva undeva
Melancolic îndrăgostit de Anna Karenina ? 
Foșnetul rochiei a sunat in atitea
Auzuri romantice intr-un veac fără noimă.

Mii milioane de eterni adolescenți
Au invocat-o pe ea Anna minunata
Garbo suris nedescifrată făptură
Magic oglindită in suverana ipostază a durerii.

Dincolo de Francesca Antigona Ofelia Laura 
Memoria timpului a întrupat-o Anna
Anna Karenina luminoasă tristețe 
Toate virstele te-au iubit, umbră fugară.

Semn
In scurt timp pielea Taurului
A fost intocmită urzeală
De drumuri ale Damascului
Miniștri oratori retori și limbuți
Odinioară așișderea atotputernici
Au primit lumina orbitoare a Demosului 
Aici nu demult cineva însemnase delfic : 
Zeci de mii de martiri și nici o apostazie. 
Unde cînd cum a avut loc adinca mutație T

MUZEUL DE ARTĂ AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

SOCIETATE SI MORAVURI 
IN CARICATURA FRANCEZĂ 

DIN SECOLUL al XIX-lea

REVEDEM, după decenii, într-o 
versiune mult îmbogățită și știin
țific prezentată, cele mai bune 
litografii satirice franceze — lu

crări de excepție — din colecția Muzeu
lui de Artă, provenite în mare parte din 
fondurile profesorului George Oprescu și 
ale doctorului Ion Cantacuzino.

Se desfășoară sub ochii noștri un întreg 
secol, al XIX-lea, căruia, acum, în lumea 
artistică, i se acordă o neobosită atenție.

Privind de astă dată, citind mai precis 
spus, foile, strălucind de vervă și in
teligență, de nerv și, nu o dată, 
piperat maligne, ale ilustrațiilor din 
„La Caricature1*, din „Charivari" sau 
alte reviste umoristice franceze din pri
ma jumătate a secolului trecut, mărturi
sesc că mi-au trebuit momente de aco
modare. Nu, desigur. Ia tehnica desenu
lui care, de la mai cuminții Decamps și 
Raffet, la marii îndrăzneți ai trăsăturii 
grafice care au fost Grandville, Gavarni, 
Travies. dar mai ales Daumier, prezice 
aproape toate opțiunile graficii moderne. 
Sint acolo procedee cu care ne-am obiș
nuit : reducții maxime ale expresiei ; sin
teze operate — uneori brutal — asupra 
formei ; spații libere lăsate tăcerii, albu
lui hîrtiei ; libertate a metamorfozelor și 
mișcării pentru elementele imaginii ; am
biguitate a semnificațiilor formale. Mai 
surprinzătoare, deoarece mai îndepărtate 
parcă, mi s-au părut înseși subiectele 
acestor caricaturi, ale celor de moravuri 
in special, cele mai abundente în expo
ziție.. Umorul psihologic, de exemplu, nu 
l-am uitat oare ? Diatribele de tot hazul 
care nu împiedică subtilitatea observației 
— ale lui Gavarni și Daumier — împo
triva matroanelor, a șireteniei feminine, 
a cuplurilor îmburghezite. a decăderilor 
și distorsiunilor interioare de tot felul sînt 
teme ale microcosmosului uman cvasi- 
dispărute azi din preocupările artei co
respunzătoare ca nivel de răspîndire si 
accesibilitate, celei din revistele de umor 
ale secolului trecut. Ne preocupă astăzi 
macrocosmosul și adincurile ; cine mai 
are timp pentru gluma de moravuri ?

Cam acesta este sentimentul care se 
naște în fața atîtor poante citite cîndva 
cu nesaț de public, fără supărare, obiș
nuit pe deasupra, odată cu distracția mo
ralizatoare. să înțeleagă limbaje grafice 
înnoitoare ca acela al lui Daumier și Ga
varni. Un alt moment de interes al ca
ricaturii din epocă sînt portretele șar
jate. adesea schițate cu intenția de tipo- 
logizare. Supraviețuia încă la acea vreme 

prestigiul fiziognomicii lui Lavater. Ti în- 
tilnim in unele caricaturi anonime de ex
celentă calitate grafică, amintind și de 
caricatura engleză, de Hogarth in primul 
rind. Studii de capete găsim însă și la 
Daumier, la Grandville sau la Gill. Acest 
gen de caricaturi a avut mare ecou și în 
România : presa umoristică din anii 60—80 
ai secolului XIX — prin Dembițchi. apoi 
Constantin Jiquidi —, este plină de ast
fel de portrete-șarjă tipologizante. Consis
tent este și capitolul caricaturilor cultu
rale, referitoare la expoziții, la pictori, la 
arta teatrului. Ele reflectă tensiunea cres- 
cîndă în epocă dintre burghezul filistin 
Si boema artistică, în curs de constituire 
categorială tocmai atunci.

Spre sfîrșitul secolului, după 1880, se 
schimbă și tonul și stilul graficii de mo
ravuri și sociale. Apar alte reviste, ale 
căror ilustrații pendulează acum între de
senul frivol-galant și cel pe teme sociale 
din viața micilor meseriași, din viata 
străzii pariziene. Afișul devine însă per
sonajul principal al graficii. Prin dimen
siune, prin faptul că este realizat în cu
lori și că prin însăși destinația lui este 
nevoit să folosească un limbai concis, 
frapant, de forme mari, afișul influt^B 
țează și stilul genurilor de grafică mi^B 
„într-un afiș este adunat mai mult t<^ 
lent decît în picturi de renume senza
țional". se scria într-un „Figaro" din 189Șa 
Dar cu Toulouse-Lautrec moda, chiaiW 
furia aceasta a afișului își găsește justi
ficatorul. în expoziție se află două exem
ple celebre : „Ele" si „Trupa domnișoarei 
Eglantine"; amindouă evocă suav și cinic 
lumea cafe-concert-urilor pariziene, care 
sînt ele însele un capitol al experienței 
umane, inclusiv al culturii europene în 
secolul XIX. Tema spectacolului de di
vertisment. cu sclipirile și micile lui me
lodrame umple repertoriul mult^ solicita
tului Jules Cheret, care desenează cu simț 
decorativ și umor obraznic invitații la pe
trecere și reclame. De viața cabaretului 
..Chat Noir" este legat foarte apreciatul 
in epocă Adolphe Willette, cronicarul mo
ravurilor pariziene ale „demi-monde“-u- 
lui. Ibels — ale cărui caricaturi l-au in
fluențat evident pe Iser al nostru — și 
Steinlen. graficianul elvețian stabilit la 
Paris, cel care ia lucrurile mai în serios 
și studiază viața străzii pariziene și sub 
aspectul conflictelor sociale, evocîndu-le 
intr-un limbaj de șoc. înrudit cu afișul, 
încheie spațiul atit de variat și instructiv 
al periplului prin grafica secolului XIX.

Amelia Pavel

Cartea străină

S-AR putea spune că există în
Italia o atracție specială pentru 
cultura portugheză, iar printre 
italieni o atmosferă filo-lusitană 

«nai perceptibilă decît în altă parte. în- 
cepînd cu secolul al XVI-lea, umaniști 
portughezi ca Să de Miranda au vizitat 
Italia și au transplantat, cu rezultate 
durabile, literele italiene în Portugalia. 
Cea mai interesantă colecție de lirică 
medievală portugheză rămine opera unor 
umaniști italieni, care au strins cu grijă 
de specialiști bijuteriile secolului al 
XIII-lea : e vorba de codicele numit 
cîndva Colocci-Brancutti. în epoca noas
tră, studiile portugheze din Italia covir- 
șesc pe cele din alte țări romanice ; 
Italia e singura țară europeană în care 
există o publicație periodică de ținută ști
ințifică internațională consacrată litere
lor portugheze : Quaderni portoghesi. In 
zilele noastre, Giuseppe Carlo Rossi, Giu
seppe Tavani, Antonio Tabucchi sint 
autori ai unor contribuții care fac autori
tate, citate de toți istoricii literaturii por
tugheze.

în acest context cultural specific, nu e 
de mirare că cea mai completă și mai in
teresantă istorie a literaturii braziliene a 
fost scrisă în Europa de o savantă italia
nă, de Luciana Stegagno Picchio. Tradu
cerea ei în românește de către Marian 
Papahagi nu umple doar un gol cultural, 
ci oferă publicului larg o indispensabilă 
introducere teoretică pentru viitoarele 
lecturi braziliene. Alegînd tocmai cartea 
Lucianei Stegagno Picchio (Literatura 
braziliană, Univers, 1986) și nu o sinteză 
braziliană sau portugheză, traducătorul 
român s-a dovedit inspirat : e vorba de o 
carte care se adresează amatorilor euro

Descoperirea unei literaturi
peni fără cunoștințe prealabile de litera
tură braziliană, dar familiarizați cu 
marea literatură a lumii. Profesoara ita
liană nu face simplă cronologie braziliană 
(ea ar fi în bună măsură ininteligibilă 
europenilor), ci desenează harta unei li
teraturi exotice, avînd ațintit în perma
nență un ochi asupra Europei. Funcția de 
„introducere" în literatura unei țări de
părtate se împlinește natural.

Cariera cercetătoarei italiene nl se 
pare tipică pentru o întreagă generație : 
este generația filologilor și exegeților de 
formație universitară care, în deceniul 
VII. „s-au îmbolnăvit" de structuralism 
francez și au creat, prin revista „Stru- 
menti critici", o originală școală de gîn- 
dire. Fără ca „maladia" Lucianei Stegag
no să fi fost la fel de gravă ca aceea a 
Măriei Corti sau a lui Cesare Segre, ea 
a urmat același curs. De la studiile de 
filologie aplicată și de la istorista vizi
une asupra teatrului portughez (Storia del 
tcatro portoghese, 1964) pînă la colabora
rea cu Roman Jakobson în cîteva studii 
celebre despre poezia portugheză medie
vală sau contemporană e cale lungă, nu 
atît în timp, cît în evoluția internă. Acti
vă, ambițioasă și energică, Luciana Ste
gagno a urmat evoluția rapidă a meto
dologiei critice și și-a nuanțat con
tinuu percepția asupra textului lite
rar. Studiile sale scrise de la un anumit 
moment înainte poartă semnul frecven
tării marilor teoreticieni și prezintă un 
discurs critico-istoric mult mai rafinat. 
Prezenta Literatură braziliană din 1972 
atestă subtilitatea introdusă într-o gin- 
dire universitară de structuralism, chiar 
dacă e vorba de o revoluție nespecta- 
culoasă.

Ce deosebește această relativ recentă 
istorie a literaturii braziliene de alte sin
teze cunoscute ? De la cartea clasică a 
lui Jose Verissimo, scrisă la începutul se
colului, pînă la recentele contribuții ale 
lui Antonio Cândido sau Ronald de Car
valho, Istoriile literare braziliene s-au 
exercitat în limitele istorismului lanso- 
nian, agrementat uneori cu considerații 
filosofice. Lileratura braziliană a Lucia
nei Stegagno aspiră la mai mult decit 
atit : ea încearcă să surprindă ceea ce 
nici un istoric literar brazilian n-a reușit 
și nici n-a vrut să facă — anume sesiza
rea „brazilianismului" ca un concept sti
listic și cultural. De aici abundența date
lor istorice, indispensabile pentru euro
peni ; de aici deschiderea accentuată spre 
secolul nostru, adică spre epoca în care 
literatura braziliană și-a cultivat, narci
sist, specificul. Cele citeva secole de lite
ratură dinainte de 1900 ocupă 8 din cele 
16 capitole ale cărții, deoarece literatura 
secolului nostru va fi considerată culmea 
aspirațiilor istorice. Literatura braziliană 
devine un uriaș text în care, indiferent 
de epocă, referirea la literatura contem
porană explică totul. Procedarea autoarei 
își are rațiunile ei : literatura braziliană 
este, pentru europeni, textul moderniști
lor de la 1922 și de la 1945, poezia percu
tantă a lui Manuel Bandeira sau Drum
mond de Andrade. în funcție de asemenea 
nume își organizează autoarea italiană 
expunerea.

Ingenioasă este desigur și maniera de 
prezentare a fiecărui autor : reducîndu-se 
la strictul necesar biografia sau documen
tarea ostentativă, se întreprinde nu atît 
descrierea operei (obișnuită in orice is

torie literară), cît degajarea unei „quali
ty maîtresse" a autorului. Extragerea ei 
nu ascultă de o singură rețetă, ci se rea
lizează uneori cu mijloace stilistice, al
teori prin descoperirea unei mitologii in
dividuale irepetabile, mai ales în cazul 
marilor prozatori. Bineînțeles, documen
tarea propriu-zisă rămine covîrșitoare, 
fiind realizată după cele mai „americane" 
mijloace : notele de la finele fiecărui ca
pitol par scoase dintr-un ordinator. Dar 
această imensă bibliografie critică, ba 
absorbită, ba ignorată, pare lăsată inte
gral pentru uzul curioșilor. Ea nu modi
fică planul expunerii, odată trasat. Prin 
agitația bibliografică mondială (literatu
ra braziliană este tot mai studiată azi în 
afara Braziliei, mai ales in Statele Unite), 
cartea Lucianei Stegagno se strecoară, 
suplu, nepierzînd niciodată firul demon
strației. Mica doză de inocentă superfici
alitate feminină pare a fi exact ceea ce 
trebuie într-o asemenea carte concepută 
pentru uzul non-brazilienilor. ■

Traducerea și editarea în românește al 
cărții a presupus dificultăți pe care, la 
noi, probabil un singur om, cunoscător al 
culturilor italiană și portugheză, le putea 
învinge — l-am numit pe Marian Papa
hagi. Traducerea nuanțată a textului ita
lian scris de Luciana Stegagno însemna, 
în fond, întreprinderea cea mai simplă ; 
infinit mai complicate cred că s-au do
vedit redactarea notelor explicative (pre- 
supunînd o familiarizare de lungă dată cu 
ambele literaturi), precum și traduce
rea miilor de versuri ale poeților brazili-’ 
eni. Exactă, modestă și transmițînd aproa
pe întotdeauna vibrația originalului, tra
ducerea versurilor mi se pare remarca
bilă. A fost munca cea mai ingrată, mai 
anonimă și mai obositoare a întregii edi
ții, dar, fără ea, Literatura braziliană n-ar 
fi apărut in excelentele condiții pe care 
le oferă varianta Editurii Univers.

Mihai Zamfir



Un cărturar francez, A. UBICINI, despre

ETNOGENEZA
ROMANILOR
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S-AU împlinit în 1986 100 de ani 
de la apariția, la Paris, sub în
grijirea lui G. Bengescu, a uneia 
dintre primele sinteze moderne 

asupra etnogenezei românilor, intitulată 
Leș origines de I’histoire roumaine, apar- 
tinînd învățatului francez A. Ubicini.

Autorul ei. A. Ubicini (1818—1884), unul 
dintre cei mai devotați prieteni de peste 
hotare ai poporului român din secolul 
trecut, participant la revoluția română 
de la 1848, sprijinitor ardent al luptei 
pentru Unirea Principatelor, aflat in 
strinse legături cu cărturarii români pa
șoptiști, unul dintre primii membri stră
ini ai Academiei Ronaâne. se preocupase 
în mod insistent în numeroasele sale lu
crări. elaborate de-a lungul mai multor 
decenii, între altele, de formarea po
porului român și a limbii române, prin 
aceste preocupări contribuind în epocă, 
alături de cărturarii români. Ia funda
mentarea științifică a acestei probleme 
cardinale a istoriei poporului român.

învățatul francez descoperise latinita
tea poporului român în cursul călătoriei 
făcută în Principate în vara anului 1848, 
în plină desfășurare a revoluției, și abor
dase mai întîi această problemă intr-un 
cunoscut studiu publicat în 1855, în „Re- 
vue de l’Orient". sub titlul Ballades ei 
chants populaires de Ia Roumanie, stu
diu apărut apoi și în broșură. Scris cu 
multă căldură, cu înțelegere pentru isto
ria și aspirațiile poporului român, cum 
se știe, acest studiu era prilejuit de apa
riția în același an a culegerii cu titlu 
identic aparținînd poetului Vasile Alec- 
sandri. Partea întii era de fapt o pre
zentare a istoriei românilor, în originea 
latină și trecutul lor glorios el găsind iz
voarele doinelor, baladelor, obiceiurilor, 
cărora le conferea o mare prețuire.

A abordat apoi problema -etnogenezei 
românilor în lucrarea sa din anul urmă
tor. Provinces d’origine roumaine, una 
dintre cele mai importante lucrări despre 
români din cite a scris (alcătuind partea 
a doua a operei de colaborare cu M. Cho
pin. Provinces danubicnnes et roumaines, 
Firmin Didot Freres, editeurs. Paris, 
1856). Despre formarea poporului român 
și mai ales a limbii române a scris el și 
in studiul său din 1863, Court aperțu sur 
la langue roumaine, apărut ca introduce
re la lucrarea lui V. Alecsandri, Grara- 
maire de la langue roumaine, publicată 
în acest an la Paris.

Așa cum știm dintr-o serie de docu
mente. eruditul francez, încă din 1855, de 
la publicarea lucrării amintite, de care 
se declara nesatisfăcut, se gîndea Ia o 
sinteză de istorie a românilor, in acest 
scop, de-a lungul deceniilor, pînă la 
sfîrșitul vieții. în 1884, strîngînd diferite 
materiale și aflîndu-se în contact cu căr
turarii români. Spre sfîrșitul vieții, s-a 
aflat în legături de ordin științific, între 
alții, cu istoricul A. D. XenopoL Știm, 
de pildă, dintr-o scrisoare din 1 septem
brie 1883. că istoricul român îl consulta
se asupra condițiilor publicării Ia Paris 
a cunoscutului său studiu de combatere 
a teoriei lui R. Rosier — studiu aflat 
deja elaborat la această dată, în manu
scris, Pentru a evita cheltuielile „exor
bitante" solicitate de o editură pariziană 
în vederea publicării acestui studiu, eru
ditul francez îi sugera lui Xenopol să-și 
publice studiul în fascicole, în ,,Revue 
des races latines" sau în „Revue histo- 
rique". Pînă la urmă, cum este cunoscut, 
studiul critic al istoricului român va 
apărea în anul următor, la Iași (Vezi 
A. D. Xenopol, Teoria lui Rosier. Studii 
asupra stăruinței Românilor in Dacia 
Traiană, Iași, 1884, 300 p.). într-o altă 
scrisoare, din 30 octombrie 1883, adresa
tă lui Xenopol, Ubicini intra in amănun
te de istorie veche. asigurîndu-I pe is
toricul român că îi erau cunoscute frag
mentele din Tertulian și Justinian, pe 
care i le recomandase, și, referindu-se 
Ia însemnătatea științifică a elucidării 
„problemei creștinării Daciei", îl ruga pe 
Xenopol să-i procure lucrarea lui G. Enă- 
ceanu asupra creștinismului în Dacia, 
apărută cu câțiva ani în urmă.

Din nefericire, aceste preocupări nu au 
fost finalizate, moartea surprinzîndu-1 pe 
eruditul francez, la 27 octombrie 1884, în 
plin proces de creație. în urma sa. pe 
lîngă scrierile publicate, rămînînd nume
roase manuscrise, note, concepte, strinse 
sau elaborate de-a lungul vieții.

CEL care și-a asumat răspunderea 
de a publica o parte din manus
crisele învățatului francez a fost 
G. Bengescu. sub îngrijirea căruia 

■pare la Paris, in 1886, partea de început 
a manuscrisului sintezei lui Ubicini. pri
vind istoria veche a României, sub titlul 

Les origines de I’histoire roumaine, îm
preună cu un studiu introductiv asupra 
vieții și operei învățatului francez. Evi
dent, editorul a dat tiparului partea de 
început a manuscrisului, din cite cunoaș
tem, ea fiind pusă la punct de autorul 
însuși, parte care, în același timp, prezenta 
cel mai mare interes, intr-un moment in 
care — la 1886 —, la scurtă vreme de la 
apariția lucrării lui R. Rosier, problemati
ca formării poporului român și a limbii 
române devenea obiectul unor aprige dis
pute istoriografice. Astfel. în acest con
text, lucrarea lui Ubicini, editată de G. 
Bengescu, continua seria lucrărilor lui 
B. P. Hasdeu. Gr. Tocilescu. A. D. Xe
nopol, aducindu-si propria contribuție la 
combaterea tezelor rosleriene de pe poziții 
identice cu ale istoriografiei române.

Lucrarea completa în mod substanțial 
datele lucrărilor anterioare ale lui Ubicini 
In problema formării poporului român și 
revizuia în mod definitoriu concluziile au
torului. în raport de cuceririle istoriogra
fiei române și străine, de bogata informa
ție acumulată de autor, mai ales de-a 
lungul ultimelor două decenii. Ea se con
stituie din patru capitole, tratind succesiv: 
Dacia Înainte de Romani ; Dacia sub Ro
mani ; Invaziile barbarilor ; Românii 
transdanubieni.

în primul capitol, cu cele 76 de pagini 
ale sale, autorul realizează o imagine de 
ansamblu asupra strămoșilor geto-daci. cu 
trimiteri la izvoarele antice, scoțind în 
evidentă vitejia și dragostea de liberta
te a acestui străvechi popor, insistind în 
mod deosebit asupra vieții lui spirituale. 
Discută aici problema originii dacilor, tri- 
mițînd Ia diferite păreri științifice, pentru 
a sublinia, corect, că ei nu sînt nici ger
mani, nici slavi, ci traci. In acest con
text. abordează problema celor două de
numiri, getl și daci, conchizînd că este 
vorba de un singur popor, cu deosebire că 
dacii sînt reținuți de izvoare — de au
torii latini — cîteva secole mai tirziu ; 
apoi, se referă la unificarea din vremea 
lui Burebista și la alcătuirea unei pu
ternice stăpiniri.

în capitolul al doilea, cel mai impor
tant al lucrării, comentează pe larg teza 
continuității dacilor și stăpinirea romană, 
combătind teoria lui Rosier. în acest sens, 
el scrie : „Dacia nu avea să se transfor
me intr-un desert, cum se pretinde de 
către unii istorici, care au interpretat exa
gerat un pasaj des citat din Eutropius. 
Dar rezistenta prelungită a dacilor făcuse 
enorme goluri în rîndurile lor. Pentru a 
înlocui populația validă, care dispăruse 
aproape total, pentru a popula locurile 
abandonate din orașe și pentru a cultiva 
eimpurile ințelenite, Traian cheamă în 
Dacia coloni aduși din Italia și din alte 
părți ale imperiului, ca și pe veteranii din 
toate regiunile ; din amestecul acestor 
coloni cu resturile dacilor care supravie
țui seră rezistenței lor, se născu treptat un 
nou popor, daco-romanii, care au dat naș
tere românilor actuali". Este de reținut 
aici — referindu-ne Ia un fenomen carac
teristic publiciștilor francezi, de a se ra
porta unii la alții, fiind vorba de lucrările 
cele mai accesibile lor. cele de limbă fran
ceză — că Ubicini comentează și combate 
punctul de vedere al marelui său compa
triot. Edgar Quinet. de asemenea, un mare 
prieten al românilor, care, in cunoscuta 
sa scriere despre români, din 1856, la 

București la mijlocul secolului al XlX-lea (Stampă de epocă)

acea dată, sub influenta lucrărilor cori
feilor Scolii ardelene, a cronicii lui 
Șincai în primul rind, împărtășea și el 
părerea că dacii dispăruseră, deci, ro
mânii descinzînd direct din coloniștii ro
mani. Ubicini. combătind această opinie, 
insera aici argumentele de rigoare : re
voltele dacilor sub Antoniu. actele de su
punere ale unor grupuri de daci sub 
Commodus și Caracalla, citind în acest 
sens izvoarele. între care Dio Cassius.

Desigur, Ubicini adăuga în lucrarea sa 
și alte argumente ale continuității dacice, 
pe care nu este cazul să le inșiruim aid. 
Să menționăm numai că autorul, ca și 
alți publiciști francezi — și cel mai sem
nificativ exemplu ar fi al lui Saint-Marc 
Girardin —, venea și cu argumente „psi
hologice" in sprijinul susținerii tezei 
continuității, anume, referindu-se la 
„analogia frapantă" intre chipurile daci
lor de pe Columna lui Traian și chipu
rile țăranilor români din Carpați. în 
orice caz, concluzia lui Ubicini în pro
blema continuității dacilor se înscria pe 
linia unei mai mari obiectivități știin
țifice : adevărul, arată el, nu este nici 
de partea celor care văd în poporul 
român un popor de rasă pură latină, nici 
de partea celor care neagă cu desăvirșire 
existența acestui element, d el este 
undeva la mijloc, între „aceste două 
extremități", și anume trebuie să avem 
în vedere un factor primitiv, daco-getic, 
unul romanic, datorat stăpînirii romane 
precum și — adăuga el — un al treilea 
factor constitutiv, secundar, datorat con
tactului cu popoarele migratoare.

Ar fi de adăugat, referindu-ne la acest 
al doilea capitol al lucrării Iui Ubicini, 
că și într-o altă problemă științifică, 
aceea a caracterului romanizării, opiniile 
formulate de învățatul francez erau, în 
linii generale, judicioase. El raporta 
romanizarea la fenomenul însușirii de 
către autohtoni a limbii romane și dis
pariția concomitentă a limbii dacice, 
insistind asupra implicațiilor general- 
psihologice ale fenomenului : „Această 
transformare rapidă a religiei și limbii 
— scrie el — influență puternic asupra 
stării morale și politice a Dadei. Rupind 
treptat firul tradiției ea atinse inima 
naționalității". Elanul războinic al datilor, 
arată autorul mai departe, slăbea treptat, 
în timp ce căsătoriile mixte implicau 
folosirea limbii latine, „Dacii obișnuin- 
du-se treptat să se simtă romani".

în cel de-al treilea capitol al lucrării, 
privind „invaziile barbarilor", Ubicini 
discută problema retragerii aureliene, din 
nou, aid, combătind teoria lui Rosier și 
remardnd substratul ei politic. Rezu- 
mînd teoria lui Rosier, pentru a o putea 
combate. Intre altele, autorul atrage 
atenția asupra unui argument care se 
voia fundamental In „demonstrația" 
acestuia, și anume analogia pe care el. 
„exagerînd", o constata intre limbile 
română și albaneză. Și el, Ubidni. relie
fează argumentația — și astăzi de 
actualitate — că acele cuvinte comune 
în albaneză și română nu-și puteau avea 
explicația dedt In „preexistenta unei 
limbi comune autohtone", iar nu într-o 
vecinătate teritorială anterioară. Cit pri
vește absența in limba română a cuvin
telor barbare, gotice mai ales, ea nu 

constituie, arată Ubicini, o probă a pără
sirii Daciei, căci se poate demonstra mai 
ușor că barbarii au locuit zona de cîmpie 
și de deal, iar nu a munților, în care 
autohtonii se retrăgeau. „Refugiați in 
munte ca intr-un azil inviolabil, departe 
de vederea și contactul cu aceste hoarde 
sălbatice, neavind aproape deloc legături 
economice cu ele, cum ar fi putut să 
rețină ceva din limba lor ?“ se întreba 
autorul, în sensul demonstrației sale.

Oricum, indiferent de nuanțe, mai mult 
sau mai puțin fragile în privința unor 
afirmații — ca să ne referim, de pildă, 
Ia ultima, enunțată mai sus, anume pre
supusa izolare totală de comunitățile de 
migratori —, merită reținută aici linia 
corectă a demonstrației de bază, precum 
și ardoarea cu care autorul se implică 
in abordarea subiectului. Concluzia sa în 
privința continuității în perioada migra- 
țsilor era subliniată cu claritate : „Ade
vărul este — scrie el — că părăsirea 
Daciei sub Aurelian nu a avut caracterul 
de generalitate pe care i-1 atribuie 
Rosier. Ceea ce trecu Dunărea în urma 
armatei, fu' Dacia oficială, guvernul, 
administrația, magistratura, tot ceea ce 
forma Statul, tot ceea ce ținea de Stat, 
și de asemenea un mic număr de pro
prietari, a căror bogăție le putea asigura 
existența. Dar masa populației, micii 
proprietari, cultivatorii, atașați pămintu- 
îui prin necesități sau obișnuințele vieții, 
meșteșugarii etc., rămăseseră pe loc. 
Acest pămînt, cu toate că fusese răsco
lit de invazii, era pentru ei pămînt 
natal, patria, și ei se temeau mai mult 
de exil decit de dominația goților".

CU asemenea idei, lucrarea Iul 
Ubicini, publicată de G. Bengescu 
la 1886, nu putea să nu capete, 
în linii generale, aprecierea celui 

mai de seamă istoric român de Ia acea 
dată, A. D. Xenopol. Recenzînd-o, la 
scurtă vreme de la apariție, A. D. Xe
nopol remarca, între altele, faptul că 
Ubicini se pronunța împotriva originii 
celtice a geto-dacilor, adnaițînd teoria, 
„cea mai îndeobște primită de știința 
istorică a timpurilor noastre", a originii 
tracice ; că, în privința continuității 
dacilor, „Ubicini, deși nu e pe deplin 
stăpîn pe izvoarele istoriei române și 
mai ales pe partea epigrafică, totuși 
aruncă o lumină nouă asupra coloniză- 
rei, pătrunde cu toate aceste pretutin
deni adevărul", referindu-se la trăinicia 
romanizării, la imposibilitatea dispariției 
dacilor etc.

De asemenea, Xenopol remarca res
pingerea de către Ubicini a teoriei lui 
Rosier, deși cel de-al treilea capitol al 
lucrării i se pare ceva mai puțin com
plet, autorul tratind prea general, după 
opinia sa, migrația slavă, bulgară și 
maghiară. Altfel, cum observăm, apre
cierea de ansamblu era pozitivă : „Deși 
scrierea lui Ubicini — scria Xenopol, în 
încheiere — nu mulțumește in totul 
cerințele unei scrieri critice a istoriei, 
totuși Înfățișează un rezultat clar, me
todic și în mare parte conform cu adevă
rul. al originilor poporului român". 
(Vezi „Voința națională", din 8/20 fe
bruarie 1887, p. 1).

Desigur, publicistul francez datora mult 
unor autori români, in primul rind lui 
Gr. Tocilescu, cum rezultă și din ma
terialele din arhiva sa existente la noi; 
dar nu este vorba nicidecum de com
pilații, altfel, autorul dispunea în mod 
efectiv de posibilitatea interpretării 
izvoarelor antice, cunoscător cum era al 
limbilor clasice, pasionat și la curent, 
cum se voia, cu descoperirile arheologice 
de la noi, in faza în care se găseau ele 
la acea dată, urmărind cu viu interes, 
cum am văzut, ceea ce se scria la noi 
In domeniul istoriei vechi.

Lucrarea postumă a lui A. Ubicini, 
publicată cu o sută de ani în urmă, cu 
opiniile autorului privind etnogeneza 
românilor, la care ne-am referit, readu- 
cîndu-ne în memorie imaginea acestui 
prieten de seamă al poporului nostru de 
la jumătatea secolului trecut, totodată, ne 
reamintește faptul că de-a lungul istoriei 
disputelor istoriografice asupra acestei 
probleme fundamentale a istoriei româ
nilor nu au lipsit, în general, dovezile 
de obiectivitate și bunăcredință din 
partea autorilor străini, că, adesea, răs
punsurile la tezele neștiințifice și ten
dențioase de peste hotare au venit chiar 
din partea unor străini, a căror contribu
ție ia elucidarea în spiritul adevărului a 
acestei probleme merită să fie mereu 
actualizată.

N. Isar
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LUMEA PE TELEX

Balet contemporan
■ „Epoca Fost-Bejart 

a început" — titrează, de 
curind, revista ..News
week", semnalind debutul 
unei dezbateri ample, 
reluată sâptămîna trecu
tă de mai multe publica
ții europene, asupra ba
letului contemporan aflat 
in momentul decisiv al 
„reorientării formelor sale 
de expresie, care sâ-1 
tină in actualitatea mij
loacelor de exprimare a 
unei glndirl artistice in 
timpul in care trăim". 
„Este o perioadă in care 
baletul se detașează de 
ceea ce odată era consi
derat drept avangardă, a- 
dică neoclasicistul «Balet 
al secolului XX» al lui 
Măurice Bej art de la 
Bruxelles... Noile stele, 
Pina Bausch de la Tanz- 
theater din Wuppertal 
(R.F.G.) sau Carolyn 
Carlson cu baletul de la 
Thââtre de la Viile din 
Paris nu reprezintă nu
mai un nou mod de a 
dansa, ci o nouă gîndire 
asupra baletului și func
ției sale."

Pina Baush. spre exem
plu, este exponenta tra
diției expresionismului 
german care include pe 
Bertolt Brecht, Kurt 
Weill si Mary Wigmann. 
Realizările sale scenice 
(spectacole ce sînt acum 
prezentate pe scenele 
unor mari teatre și ope
re din Franța. R.F.G. și 
Italia), așa cum ar fi 
Cafe Muller Bluebeard 
sau The Seven Deadly 
Sins se constituie „ca o 
analiză a naturii umane, a 

Expoziție

Am citit despre

Logica pro domo
B DR. Jane Anderson, profesoară de psihiatrie la 

Harvard, a câștigat parțial procesul intentat autorilor 
filmului realizat acum după romanul de debut al 
Sylviei Plath, Clopotul de sticlă. N-a obținut suma 
exorbitantă pretinsă ca despăgubire, dar producătorii 
au fost obligați să admită că au „defăimat-o neinten
ționat". Dr. Jane Anderson s-a recunoscut în perso
najul Joan Gilling din acest roman semi-autobiografic, 
deși Joan Gilling se sinucide la sfîrșitul cărții (și al 
filmului), în timp ce Jane Anderson este bine să
nătoasă, iar de sinucis s-a sinucis autoarea romanu
lui, Sylvia Plath, la numai o lună după apariția lui 
tn Anglia și cu opt ani înainte de publicarea lui în 
Statele Unite. Doctorița Anderson, fostă colegă de 
universitate și de spital psihiatric (ambele în calita
te de paciente) cu Sylvia Plath a fost indignată de 
Înclinațiile vicioase atribuite de autorii filmului per
sonajului literar inspirat de ea. Cu alte cuvinte, a 
intentat acțiunea pentru că deosebirile dintre ea și 
personajul fictiv sint mai importante decît asemănă
rile, ceea ce, apreciază juriștii, creează un precedent.

Alt proces în curs a fost declanșat tot de o ecra
nizare și anume de versiunea cinematografică a uneia 
dintre numeroasele cărți inspirate de răpirea și asa
sinarea fostului premier italian Aldo Moro. Reclaman- 
ții nu pot accepta insinuarea că Moro ar fi fost sacri
ficat din interese politice de conducerea Partidului 
Democrat-Creștin. Am cilit acum o carte care pune 
exact aceleași probleme, dar folosește o formulă de 
natură s-o ferească, presupun, de incidența legilor 
privind calomnia. Se numește Moartea oamenilor, iar 
autorul ei este englezul Allan Massie, al cărui roman 
precedent, Ultimul păun, prezenta cu subtilă ironie 
și cu o acceptabilă doză de nostalgie comportarea de
suetă a îmbătrînitei nobilimi scoțiene.

Personajele lui, cu excepția unuia, sînt cu totul și 
cu totul fictive, dar cititorii vor face în unanimitate 
aceleași asociații cînd vor vedea că victima din 
carte, Corrado Dusa, ministru cu rang înalt al Parti
dului Democrat-Creștin de guvernămînt și omul con
siderat a fi singurul in măsură să stăvilească valul

relațiilor inter-umane în
tr-o lume dominată de 
spectrul războiului și vio
lentei". folosind o scenă 
suprapopulată de dansa
tori intr-un decor baroc, 
intr-un ritm extrem de 
rapid, aproape de limita 
in care secvențele devin 
filmice... Carolyn Carl
son. care și-a început ca
riera în 1975. in mod cu 
totul surprinzător, alături 
de un grup experimental 
de balet contemporan 
al foarte conservatoarei 
scoli a baletului Operei 
din Paris, are ca deviză 
următoarele cuvinte : „Să 
devii subiectul. să-l 
simți, să-l transpui*.  a- 
firmînd superioritatea 
dansului teatral fată de 
tradiționalul „balet privit 
ca perfecțiune tehnică, 
lipsit de valoare umană*.  
„Corpul uman — afirmă 
Carlson — este in con
cepția mea despre balet 
un medium total pentru 
expresie scenică", mărtu
rie fiind. în acest sens, 
marele său succes cu 
spectacolul Still Waters. 
Printre coregrafii acestei 
noi generații se află și 
Jean Claude Galotta din 
Grenoble, conducătorul 
Companiei de dans Emile 
Dubois (printre spectaco
lele de succes. Daphnis 
și Chloe și Mammame), 
apoi Maguy Marin de la 
baletul Operei din Lyon, 
Anna Theresa de Keer- 
smaker in Belgia ,.O 
nouă generație care mar
chează un punct decisiv 
în istoria baletului in 
secolul nostru*.  ■

• Un mare succes de 
public. în Statele Unite, 
11 cunoaște expoziția des
chisă de curind la Na
tional Gallery of Art : 
Epoca lui Soliman Mag
nificul, grupind 210 ex
ponate reprezentative, 
provenind mai ales din 
colecțiile aflate în Pala- 
.tul Topkapi din Is

Cr. V.

tanbul. Expoziția, ce ur
mează să fie prezentată 
luna viitoare și la Art 
Institute din Chicago, a- 
poi la Metropolitan Mu
seum of Art, este consi
derată a fi printre cele 
mai importante prezentări 
de artă a Orientului 
Apropiat.

Camaguey in China
• Trupa de balet din 

Cuba „Camaguey" a între
prins un turneu in China 
prezentind spectacole care 
au îmbinat dansurile 
populare cubaneze cu ba
letul și arta coregrafică 
contemporană și clasică.

Strada Moika, 12
• La un secol si ju

mătate de cînd s-a stins 
Pușkin, pe strada Moika,

12 din Leningrad, a fost 
inaugurată, după intense 
lucrări de restaurare 
care au durat trei ani si 
iumătate. casa tn care a 
trăit, a creat si s-a stins 
vestitul poet Refăcută 
de un grup de specia
liști. oameni de artă, co
laboratori ai Muzeului 
Unional Pușkin. locuința 
prezintă exponate de 
mare valoare istorică, li
terară si artistică (In 
imagine, clădirea din 
str. Moika, 12).

de dezordini și violență, este răpit la începutul anultfi 
1978, ucis după cîteva luni de pertractări și lăsat mort 
într-un automobil părăsit. Autorul însuși precizează 
dealtfel într-o notă introductivă că evenimentele din 
carte imită răpirea și asasinarea lui Aldo Moro și că 
personajul principal seamănă cu Moro și ocupă o 
poziție similară cu a acestuia în politica italiană. In 
rest, însă, personajele, relațiile dintre ele și faptele 
sint pur imaginare.

Originalitatea și forța cărții se explică prin 
perfecta sudură între un roman-cronică de familie 
incitant și. credibil și o pătrunzătoare analiză a fe
nomenelor sociale și politice care au dus la dezno- 
dămîntul oribil al cumplitei afaceri Moro. Nu voi 
insista asupra narațiunii propriu-zise. Ea este atribui
tă în cea mai mare parte lui Raimundo Dusa, sibarit 
sceptic, fost diplomat, fratele ministrului. Un ele
ment esențial este unul dintre fiii lui Corrado, Ber
nardo, membru al Gărzilor roșii, complice la răpirea 
propriului său tată. Mai există un frate internat în
tr-un ospiciu, un fiu ambițios, o fiică fîșneață, o 
soție care își caută consolarea în pioșenie etc.

Instructivă, dezolantă, este cacofonia glasurilor dis
tonante predicînd în pustiu într-un dialog al surzilor 
care nu se transformă niciodată în discuție propriu- 
zisă. Luăm act de logica perversă a lui Bernardo 
care justifică astfel alegerea tatălui său ca victimă 
exemplară : „E un om de treabă, de departe cel mai 
bun dintre toți. E cumsecade și omenos și, ca atare, 
in ultimă instanță, primejdios. E genul de om care 
îi poate face pe alții să accepte actuala stare de 
lucruri. Și, pe de altă parte, se poate spune că este 
cheia de boltă. îl zmulgem și, buf, întregul edificiu 
va începe să se prăbușească". Avem, apoi, logica in
teresată și goală de conținut a liderilor politici, per
sonificați de Gianni Schicchl. Acesta „fusese corupt 
de ceva mai tare decît banii. își pierduse încrederea 
in umanitate și dorința lui de a servi fusese denatu
rată. îi plăcea senzația puterii". In fața obtuzității 
reci a lui Schicchi, descumpănirea familiei, dispera
rea lui Corrado, din care camarazii lui politici au 
decis să facă un martir fără voie, au aerul unor ten
tative zadarnice de a introduce criterii afective într-o 
afacere strict strategică. Toate se ciocnesc și se în
vălmășesc în cercul vicios în care terorismul încorse
tează societățile nepregătite să-i față față. Cazdl 
„Dusa", astfel expus, este cu adevărat exemplar și 
edificator.

Felicia Antip

Din bogatul repertoriu 
care s-a bucurat de un 
mare succes, sînt citate 
evoluțiile coregrafice 
Serpiente, Pensiamento 
și Simfonia a șaptea de 
Beethoven. (In imagine, 
o scenă din Pensiamento).

Aragon inedit
• Apărarea infinitu

lui se intitulează volu
mul de lux (330 pagini) 
publicat de editura Mes- 
sidor reunind lucrări de 
inspirație suprarealistă, 
erotică, poetică și umo
ristică, socotite dintre 
cele mai singulare și cele 
mai frumoase opere în 
proză ale lui Louis Ara
gon. Este vorba despre 
un roman de peste 1000 
pagini, pe care Aragon 
l-a ars, în 1928, într-o ca
meră de hotel din Ma
drid. Totuși au putut fi 
regăsite fragmente im
portante. care constituie 
conținutul noului volum 
inedit.

Preferințele 
francezilor

• Dintre toate emisiu
nile. telespectatorii fran
cezi preferă comediile ci
nematografice și meciuri
le de fotbal — acestea 
sint rezultatele unui son
daj organizat în rinduri- 
le opiniei publice, din 
Franța. Dintre 40 de e- 
misiuni intrate în top, 
numărul cel mai mare de 
spectatori l-au întrunit 30 
de filme (în special co
medii) precum și 5 me
ciuri de fotbal cu parti
ciparea reprezentativei 
Franței. In medie, fran
cezul petrece în fața te
levizorului jumătate din 
timpul său liber. Femei
le irosesc în fata televi
zorului mai mult timp 
decit bărbații.

Brâncuși
• La editura Flamma- 

rion a apărut o nouă lu
crare despre genialul 
sculptor român, de la a 
cărui moarte se împlinesc 
anul acesta treizeci de 
ani : Brâncuși, semnată 
de Pontus Hulton, Nata
lia Dumitrescu și Ale
xandru Istrati. Dacă cei 
doi autori români nu mai 
au nevoie de prezentare, 
Pontus Hulton a fost 
director al Muzeului 
Georges Pompidou, unde 
a instalat atelierul lui 
Brâncuși. Hulton studia
ză opera, caută și găseș
te filiații artistice, filoso
fice și literare ale celui 
pentru care materia peri
sabilă purta o idee. Lu
crarea mai conține un 
număr impresionant de 
mărturii, corespondență 
și fragmente autobiogra
fice și — fapt foarte im
portant — catalogul com
plet al operei.

Pierro Chiara
• în Italia a încetat din 

viață scriitorul Pierro 
Chiara (73 ani), cere nu 
și-a văzut publicată ulti
ma sa carte, Saluți not- 
turni dal passo della Cisa, 
aceasta urmînd să apară 
la editura Mondadori. 
Chiara a fost un scriitor 
fecund (18 romane și 
volume de povestiri) și 
de mare succes (4 mili
oane de exemplare vîn- 
dute), care a uimit lu
mea literelor prin ușurin
ța cu care și-a scris na
rațiunile inspirate din 
viața de provincie. Voca
ția de scriitor și-a des
coperit-o la vîrsta de 50 
de ani.

Un Goya autentic ?

• In orașul Huesca din 
nord-estul Spaniei a fost 
descoperit un tablou ne
cunoscut pină acum al lui 
Goya, datînd din anul 
1782 și reprezentînd, în 
mărime naturală, pe pro
fesorul universitar An
tonio Veian. Lucrarea a 
fost expusă pină în 1950 
în sala de festivități a 
Universității din Huesca. 
De mai mulți ani insă, 
se află in depozitul in
stituției amintite, unde a 
fost descoperită cu pri
lejul unul inventar.

Umehara Takeshi
• Fost rector al Universi
tății de Belle-Arte din 
Kyoto, Umehara Takeshi 
(în imagine) este unul 
din cei mai reputați artiști 
și fiolosofi niponi. Spi
rit de anvergură, cunoscut 
pentru originalele sale 
interpretări. Umehara Ta
keshi a jucat, in urmă cu 
trei ani. un rol decisiv în 
crearea unui institut mui- 
tidisciplinar — Centrul 
internațional pentru stu
dierea culturii japoneze. 
Yamato Takeru a marcat 
debutul lui Umehara ca 
dramaturg pentru teatrul 
Kabuki. Piesa este o a- 
daptare a aventurilor lui 
Yamato Takeru consem
nate în „Kojiki" — cea 
mai veche cronică din Ja
ponia. In urmă cu cițiva 
ani, în timp ce lucra la

----------------------- N. IONIȚÂ -----------------------

,,Verba volant..."?

„A lie stands on one leg, truth on two* 
(Proverb englez)

Carlo Cassola
• Carlo Cassola. unul 

dintre cei mai prolifici 
scriitori italieni din ul
timele decenii, a încetat 
din viată în vîrstă de 70 
de ani. A făcut parte din 
mișcarea de rezistentă 
si a descris în operele 
sale aspecte ale acestei 
lupte. Printre cele mai 
cunoscute scrieri amin
tim romanul Fata lui 
Bube, pentru care a ob
ținut în I960 premiul 
Strega.

Ingmar Bergman
• Cartea lui Peter 

Cowie prima biografie a 
uneia din cele mai im
portante figuri ale cine
matografului contempo
ran mondial : Ingmar 
Bergman. Opera lui Berg
man șl viața sa au sus
citat și suscită un interes 
universal, care depă
șește granițele „specia
liștilor". iar multe din 
filmele sale (Fragii săl
batici, Strigăte și șoapte, 
etc.) sînt considerate clar 
sice. Peter Cowie a reu
șit să vorbească cu Berg
man, cu prietenii și cor 
laboratorii săi. Cu ajț^ 
torul lor, a schițat cff 
mai complet și mai au
tentic portret al realiza^ 
torului șl al operei. Ana- 
lizind filmele în ordine 
cronologică, el furnizează 
bazele necesare înțele
gerii tematice, studiind 
totodată și elaborarea 
procedeelor tehnice și ar
tistice. Comentariul lui 
Peter Cowie este întregit 
de o filmografie comple
tă și de numeroase ilus
tra ții.

traducerea lui „Kojiki" în 
japoneza modernă, lui 
Umehara i-a venit ideea 
de a transpune persona
jul lui Yamato Takeru 
intr-o piesă de tip Ka
buki. Această piesă ori
ginală și stilizată a fost 
reprezentată recent la 
Tokyo.



James Dean
| • Fotograf-ziarist sta- 
ibilit la Hollywood, Den- 
Dis Stock ]-a cunoscut 
pe James Dean in 1954 la 
Los Angeles, înainte de 
lansarea filmului La est 
de Eden, care a făcut din 
tînărul Dean o vedetă. 
Actorul și fotograful s-au 
Împrietenit curînd și 
Stock a explorat cu Dean 
copilăria acestuia în In

Autodafe
• 15.000 de exemplare 

ale unei cărți purtînd 
Semnătura scriitorului co
lumbian. laureat al pre
miului Nobel, Gabriel 
parcia Mârquez au fost 
arse în orașul Valparaiso 
pin Chile. Este vorba de 
ucrarea intitulată Aven
tura lui Miguel Ljttin in 
[impui șederii sale secre
te in Chile, realizată pe 
baza unei discuții pe 
bare Mârquez a avut-o 
bu regizorul Miguel Lit- 
in. care trăiește în exil 
n Mexic. Cărțile au fost 
confiscate în orașul por
tuar de către vameși 
bhilieni. Un reprezentant 
^^diturii columbiene La

Negra a precizat 
acest autodafe a 

kvut loc în luna noiem- 
MLg a anului trecut. 
F „Heranca" 
I • Regizorul angolez 
Orlando Fortunato ter- 
nină în curînd la Lu- 
kango turnarea filmului 
ău Heranca (Moșteni" 
lea). Scenariul e făcut 
lupă o povestire a pro- 
latorul ui senegalez Bi- 
Bgo Diop. Orlando For- 
finato a participat cu 
fragmente din film la 
[estivalul panafrican al 
[Imului. Realizatorul an- 
rolez a fost laureat la 
estivalul de la Karlovy 
rari cu premiul pentru 
[el mai bun debut cine
matografic, acordat fil- 
pului său Memoria unei 
lie.

în revista 
„Novii Mir"

După cum anunță 
I^Bia TASS. romanul 
I^Woris Pasternak. Doc- 
br Jivago, va fi publicat 
b revista literară „No
ii Mir". Directorul Te
istei. Serghei Zalîghin, 
I precizat că romanul va 
părea în două sau trei 
umere ale publicației. 

diana și încercările sale 
timpurii pentru a se afir
ma în actorie la New 
York. Fotografiile sale 
intime sint publicate a- 
cum în întregime de edi
tura Plexus in volumul 
,,James Dean Revisited’1. 
In imagini : Două din fo
tografiile publicate re
cent.

John Gielgud, 
debut la T.V.

• în virstă de 82 de 
•ni, sir John Arthur 
Gielgud n-a părăsit sce
na engleză de mâi bine 
de 50 de ani. obținind 
totodată un Oscar, cu 
patru ani în urmă, pen
tru rolul din filmul

Arthur. Recent el si-a 
făcut debutul și la tele
viziune. în filmul serial 
de anvergură Războiul 
si memoria. Acțiunea 
filmului, consacrată celui 
de al doilea război mon
dial. se petrece în cîteva 
țări europene. în aceas
tă epopee de 30 de ore, 
Gielgud interpretează ro
lul unui savant istoric 
evreu pe care naziștii 
vor să-l convingă să co
laboreze cu regimul fas
cist. El refuză și astfel 
ajunge într-un lagăr al 
mortii. unde este ucis 
într-o cameră de gazare. 
Filmul, aflat incă în 
lucru, va fi programat 
pe micul ecran îp 1988.

Oscar, preliminarii
• Competiția pentru 

mult rîvnitul Oșcar se 
apropie de final. Iată 
cîteva din filmele care 
au întrunit pînă acum 
cele mai multe voturi 
sau nominalizări ale cri
ticii. cum se spune la 
Hollywood. Mai întîi 
Platoon de Oliver Stone, 
film înfătișînd. după 
cum declară autorul. ,.a- 
devărata fată" a războ
iului din Vietnam. A 
Room Without View de 
James Ivory, o dramă 
victorioasă de moravuri. 
Hannah and Her Sisters 
de Woody Allen. The 
Mission, o superproduc
ție relatînd despre lupta 
dintre iezuiți și ierarhia 
bisericească catolică în 
America Latină. Salvador 
de același Oliver Stone, 
înfătișînd drama con
flictului centramerican.

La centrul 
Barbican

• Celebrul centru cul
tural londonez Barbican 
a găzduit expoziția „Sti
lul rus între anii 1700— 
1920", Aceasta cuprinde 
zeci de modele de veș
minte purtate în Rusia 
în perioada respectivă, 
împrumutate în vederea 
expunerii de la vestitul 
muzeu Ermitaj din Le
ningrad.

Omagiu 
lui Mandela

• Inspirindu-se din 
volumul autobiografic al 
lui Mandela — intitulat 
Lupta vieții mele —, 
compozitorul englez A- 
nan Bush, în vîrstă de 85 
de ani. a dedicat una din 
recentele sale lucrări li
derului mișcării anti- 
apartheid din Africa de 
Sud. Este vorba de un 
oratoriu pentru solist, 
cor si orchestră, care a 
fost prezentat în pre
mieră mondială la Wor- 
tley.

Strehler și „Opera 
de trei parale"

• Pentru a treia oară 
(primele două dăti in 
1956 si 1973). celebrul 
regizor italian Giorgio 
Strehler a montat. de 
data aceasta la Paris, 
piesa Opera de trei pa
rale de Bertolt Brecht, 
prezentată la teatrul 
Châtelet (peste 2000 de 
locuri). Spectacolul tran
sferă acțiunea din An
glia în Statele Unite, si- 
tuind-o în perioada pre
mergătoare crizei din 
1929. Beneficiind de o 
distribuție internațională 
de primă clasă — Bar
bara Zukowa (Polly), 
Milva (Jenny). Michael 
Helton (Mecky). Yves 
Robert (Peachum) și alții 
—. îmbinînd fastul musi- 
calului cu suspensul fil
mului de gangsteri si 
subtilitatea comediei de 
moravuri. reprezentația 
se distinge Drintr-un pro
fund ecou contemporan, 
apreciază critica.

întilnirea de la infinit
■ MI s-a întîmplat adesea, în perioada unor lecturi din gîndirea orien

tală, să fiu obsedată de ideea relativității adevărurilor absolute, de spaima, 
chiar, că — născută pe alte meridiane și paralele — nu numai formele vieții 
mele ar fi fost cu desăvîrșire altele, dar și esența ei, decantată cu greu, ar 
fi deosebită. Faptul că însăși structura desăvîrșirii poate să apară diferită 
unor oameni diferiți — deși la fel de intens interesați de răspunsul acelorași 
întrebări capitale — mi se părea, de fiecare dată, atît de violent deprimant, 
incit reușea să pună sub semnul îndoielii toate răspunsurile.

Iată : în timp ce pentru europeni fericirea este ceva plin, un recipient, 
un timp, o perioadă de viață, în care am reușit să strîngem, să facem să 
coincidă nenumărate lucruri (succese, iubiri, averi, noroace), pentru înțelepții 
indieni ea este, dimpotrivă, ceva ce — printr-o înaltă știință și stăpinire de 
sine — a putut fi golit de tot ce aparține lumii, realizîndu-se o transparență 
din care lipsesc nu numai preocupările vieții fizice, ci și obsesiile vieții inte
lectuale și, mai mult încă, și sentimentele (iar dintre sentimente nu lipsește 
numai ura , ci și, în cele din urmă, iubirea). Totul seamănă Ia acești asceti 
(în persoana cărora noțiunile de filosof și de sfînt își pierd granițele și 
se contopesc intr-o entitate superioară amîndurora) cu o ascensiune conti
nuă în care, după ce s-au depășit zonele poluate ale aerului și s-au străbătut 
straturile intens ozonate ale atmosferei alpine, se ajunge, printr-un neobosit 
efort de voință, pe eulmile înconjurate de aerul tot mai rarefiat tot mai greu 
de respirat, acolo unde viața încetează să mai fie posibilă, deci poate începe 
nemurirea.

Ciudată mi se pare nu numai radicala deosebire de substanță și de con
cluzie, ci, mai ales, faptul că pentru a se ajunge la ea se pornește de la no
țiuni confesionale extrem de asemănătoare și de la premise morale aproape 
identice. Aceleași interdicții („să nu ucizi", „să nu minți", „să nu furi" etc., 
printre care budismul a inserat și infinit de gingașul „să eviți orice cuvînt 
sau fapt grosolan"), și aceleași principii etice (caritatea, compasiunea, egali
tatea. fraternitatea, austeritatea, prohibirea cruzimii, disprețul patimilor) au 
reușit totuși să creeze, prin intervenția cine știe cărei necunoscute imponde
rabile. idealuri de sens opus. De sens opus ? Poate exagerez. Cred că mai 
exact ar fi să spun : plasate diferit. Pentru că în timp ce pentru^ europeni, 
idealul creației, opera — indiferent de ce natură ar fi : materială, intelec
tuală, spirituală — este plasată întotdeauna în afara personalității autorului 
(o operă de artă, o invenție, o avere, o binefacere, o jertfă) și este percepti
bilă prin simțuri sau prin intelect, pe malurile Gangelui și pe pantele Hi
malaiei creatorul și creația, artistul și fructul artistic, sînt unul și același 
lucru, singura materie primă fiind propriul eu, devenit, prin secretă și mută 
perfecționare, operă.

- Și pentru ca totul să fie de nedezlegat, mai rămîne bănuiala că — dinco
lo de hotarele dramaticei dileme, făcută să funcționeze numai la nivelele me
dii ale simțirii, mult peste piscurile binelui și frumosului, imuabilă,, indife
rentă la timp și egală în spațiu — esența este aceeași. La urma urmei, și pa
ralelele ae întîlnesc la infinit.

Ana Blandiana

• La editura Grasset 
au apărut ingrijite de Ar
nold și Marc Glimcher 
Caietele lui Picasso, inti
tulate Je suis le cahier. 
Este vorba de cele 175 de 
caiete pe care ilustrul ca
talan le-a umplut cu schi
țe și „noutăți", unele 
continuate în lucrări ca 
Familie de saltimbanci 
(1903—1905), Domnișoa
rele din Avignon (1907), 
Răpirea Sabinelor (1962— 
1963). Caietele sînt mărtu
ria unei creații mereu 
perfectibile. Se naște în
trebarea la unii comenta
tori : „oare fulgurantele 
linii ale creionului, peni
ței sau pensulei nu conțin 
bogății de inspirație pier
dute în pînzele finite ?“. 
Concluzia celor doi îngri
jitori ai Caietelor este 
clară : „Confruntarea este 
pasionantă și micile «ni
micuri» capătă adesea 
proporții neașteptate".

PICASSO, pastele, de
sene și acuarele de Wer
ner Spies, apărut la edi
tura Herscher, este ediția 
franceză a lucrării edita
te cu ocazia expoziției de

De trei ori Picasso
la Dusseldorf, din 1986. 
Și de această dată aflăm 
lucruri inedite. Werner 
Spies prezintă „munca pe 
hîrtie" ca operă autono
mă, considerind că pentru 
Picasso creația grafică a 
fost „locul marilor des
coperiri", ceea ce se ve
rifică în două perioade — 
în anii treizeci și în anii 
cincizeci —, afirmînd că, 
indiferent de tehnica fo
losită, sînt clare liberta
tea de gîndire și rigoarea 
exprimării.

PICASSO, memoria pri
virii este un volum sem
nat de Daniele Giraudy 
și apărut la editura Cercle 
d’Art. Se spune că odată 
cu moartea un maestru 
trece printr-un purgato
riu, înainte de a intra în 
istorie. După treisprezece 
ani de la mpartea artis
tului, autoarea, conser
vatoare la muzeul din 
Antibes, reface itinera
rul operei formulînd în
trebările pe care le sus
cită o creație gigantică și 
multiformă. Originalita

ATLAS

tea abordării rezidă și în 
faptul că autoarea nu l-a 
cunoscut pe Picasso, ea 
aparținînd noii generații 
de istorici de artă. Re
producerile provin mai 
ales din fondurile de la 
Cercle d’Art, editură 
creată datorită unei do
nații făcute de artist. 
(In imagine : Autopor
tret, 1972, din Memoria 
privirii).

Jean NEGULESCU:

Amintiri (LXIII)

ogie și Bacall (III)

LAUREN Bacall avea să-l schim
be considerabil pe Bogie, evident 
in bine. „Humphrey" — doar atît 

să 
devenea 
măsura 

docil, 
, renun- 
începea

e certe cu 
igresiv sau 
u glumele 

cerea

cînd i 
depășea 

Iar Bogie, 
scuze și.

spunea cinci Bogie începea 
cineva, 1 ' 
cînd

_ lui.
fi cerea imediat
nd Ia ostilitatea de dinainte,
1 rîdă bătîndu-și adversarul pe umăr. 
In vremea cînd idila lor tocmai înce-

|use, o întîlneam deseori pe Bacall
llimbîndu-și cățelul pe Reeves Drive,
in Beverly Hills. Manechin celebru al 
evistei de modă „Bazaar", era înaltă,
rumoasă, provocatoare. Te privea de 
us, cu coada ochiului — ocheada clasi

că, plină de promisiuni. Pe plan profe
sional era încăpățînată și tenace, ducea 
la bun sfîrșit orice ar fi început, învin- 
gînd orice piedici — de ordin fizic sau 
de altă natură —, ferm decisă să în
făptuiască pînă Ia capăt ceea ce își 
propusese.

Bogie avea clasă. In schimb, distincția 
ei era_ cu totul și cu totul aparte. Cînd 
o evocăm pe Bacall nu ne gîndim la ce 
făcea și ce spunea, ci în primul rînd 
la cum făcea și la cum spunea.

ȘAHUL Iranului și soția sa, Soraya, 
se aflau în vizită la Hollywood. Stu
diourile au organizat în onoarea lor o 
cină somptuoasă, la restaurantul „Luau" 
din Beverly Hills. Era de față întreaga 
lume a filmului. Vedete, producători, 
regizori, scenariști, starlete, impresari. 
După cină, cînd lumea a început să 

danseze, Bacall, privind în direcția cu
plului imperial. i-a șoptit lui Bogie, 
plină de admirație „Uite ce frumoasă e 
Soraya 1 Ce-ar fi s-o inviți la dans ?“

Bogie a sărit în picioare. „Dacă e 
vorba să dansez, atunci mă duc sâ-1 
invit pe Șah, el e mai frumos".

Speriată de eventualitatea unei scene 
penibile, Bacall s-a grăbit să-1 ia ea la 
dans pe Șah. Au dansat superb, urmă
riți din ochi și admirați de toată lu
mea. Șahul, evident îneîntat și flatat, a 
ținut să-și complimenteze partenera :

„Miss Bacall, sînteți o dansatoare în
născută".

„Pe-onoarea ta de Șah" i-a răspuns 
ea, spontan, fără să piardă o clipă rit
mul.

In martie 1956 Bogie a suferit o ope
rație grea. N-avea să se mai vindece 
niciodată. Nevoit să plec în Europa unde 
realizam un film, m-am întors la Los 
Angeles de-abia în ajunul Anului Nou, 
pentru numai două zile. M-am dus ime
diat să-1 văd. L-am găsit uitindu-se la 
televizor. îi adusesem două din cele mai 
recente litografii ale lui Bernard Buffet, 
semnate și dedicate lui. Ca orice mare 
sentimental, Bogie își ascundea cu pu
doare simțămintele îndărătul unei 
măști cinice și indiferente. De astă 
dată însă a fost vizibil mișcat. Ne-a 
cerut să le ținem ridicate deasupra fo
cului din cămin spre a le admira mai 
bine.

Parcă-1 văd, într-un halat de casă vi- 
șiniu, cu gîtul slab de i se vedeau vi
nele și cu chipul emaciat — oerce- 
tînd litografiile și explicîndu-ne, cu gla
sul lui răgușit, în ce loc al casei inten
ționa să le expună.

IN 1972, cincisprezece ani după moar
tea lui Bogie, mă aflam la New York 
pentru o zi. I-am telefonat Laurenei ru- 
gînd-o să-mi facă rost de un loc la 
spectacolul ei de mare succes, Aplauze. 
Deși la casă nu mai erau bilete, mi-a 
obținut totuși unul, din fondul de pro
tocol al teatrului. Odată intrat în sală, 
am asistat la un miracol. Singură in 
scenă Lauren ducea pe umeri povara 
întregii piese, cu o extraordinară vita
litate, cu o extremă dibăcie și cu un 
farmec unic. Fără să aibă voce, cînta. 
Și, cu o gleznă scrîntită și bandajată, 
dansa.

După spectacol am învitat-o la „21“, 
pentru o cină frugală. Ea povestea, eu o 
ascultam. Atîtea prețioase amintiri des
pre Bogie... Am rămas cei din urmă cli- 
enți ai localului care și-a închis porțile 
în urma noastră, noaptea tîrziu.

Unii l-au iubit pe Bogie, alții l-au urît. 
Procentajul celor din prima categorie ar 
fi fost infinit mai mic dacă el nu ar fi 
avut norocul ca, la apogeul carierei sale, 
să o întîlnească pe Bacall.

Prima fotografie pe care mi-a dăruit-o 
înfățișa un cadru din filmul Pădurea îm
pietrită (Petrified Forest): un chip de 
Christ, cu expresie îngîndurată. un om cu 
inima zdrobită. Intr-un colț Bogie mîz- 
gălise o dedicație : „Johnny, ești încă 
viu ?“.

Bogie a știut să fie viu toată viața 
Iui. Și, mai ales. Bogie este viu astăzi. 
Nu m-ar surprinde să-1 întîlnesc și să-i 
aud glasul hîrîit : „Aiureli, băiatule. Ori 
ești profesionist, ori la loc comanda. Ori 
ești bărbat, ori ești paiață".

în românește de
Manuela Cernat
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Aspecte
londoneze

CINE a cunoscut Londra în 1968 a constatat că 
„ceața londoneză" fusese de mult risipită, 
legenda uitată, in contrast cu Parisul cenușiu și ploios... De astă- 
dată capitala Marii Britanii — cu ritmul tot mai trepidant, cu 

vacarmul din unele străzi, la care adesea se adaugă țiuitul alar
mant al mașinilor poliției, alergind in diverse direcții, — era 
pradă unei clime instabile, cmd soarele nu reușea să se strecoare 
printre norii acaparatori, — o atmosferă apăsătoare, in care vin- 
turi intempestive te izbeau, minindu-te, parcă, într-o goană, fără 
astimpăr, înspre o țintă de neatins, in spațiile ei uriașe, de la o 
destinație la alta... Cu o vestimentație dintre cele mai variate, de 
la „fistichiu" la „elegant" sau excentric, midi- sau mini-, chiar 
îmbrăcăminte simplă, femeile, cu pantofi din toate culorile, circu
lau grăbite, iar strada părea un maraton diabolic. Frecvent apă
reau grupuri de personaje, îmbrăcate în negru, cu costume din 
piele, mulate pe trup, cu brîuri late, bătute cu ținte argintii, 
uneori cu un pantalon negru, capul ras, în mijloc cu o creastă 
Înaltă de păr vopsit in roșu, albastru, violet, ori cu un păr vil voi. 
colorat în tonuri stridente, așa numita modă „Punk". De remarcat, 
că, deși deghizați ca de carnaval, nimeni nu le dădea vreo im
portanță, cum nu stîrneau mirare nici „spectacolele" reclamă pen
tru o firmă de construcții, cîțiva angajați, machiați în costume 
de arlechin, pisică sau urs, cîntînd la diverse instrumente, „ursul" 
și „pisica" împărțind foi volante și reclamele tipărite, în timp ce 
pe trotuarul de vizavi un ins, modest îmbrăcat, purta o pancardâ, 
al cărui text recomanda o alimentație rațională, în vederea obți
nerii unui „echilibru psihico-fizic", scoțînd totodată dintr-un bu
zunar o broșură explicativă, nestingherit de forfota frenetică 
din jur.

Cartierele semi-centrale oferă și alte' spectacole : cerșetori 
șezi nd comod pe caldarâmul din Dean street (colț cu faimosul 
cartier Soho), străduță care dă în unghiul opus pe Șhaftesbury- 
Avenue aproape de „Piccadilly Circus", deci unul din centrele de 
lux ale Londrei ; pe Great Russel street, unde, in diagonală, se 
află Kenilworth Hotel, un sexagenar cîntă la flaut, exprimîndu-și 
bucuria de a trăi, (se confesa el), satisfacția de a cînta pentru 
oameni, nu pentru a fi compensat. Și totuși o punguță atîrna pe 
haina roasă, „invitînd" pe auditori... Acest recital îl dădea zilnic 
pe altă stradă... Nu departe, un bărbat urla. Pe haina aruncată 
jos erau azvîrlite monezi de „pence". Printre alte nedumeriri, 
cozile de durată, „supermarket-urile" cu prețuri mai reduse, ca la 
„Tesco". Altfel spus, — aspecte de burlesc, uneori dramatic, unde 
pitorescul abundă la fiecare pas, aspecte, poate, ignorate de cei 
care circulă cu autobuzul. sau cu metroul... Chiar la „Trafalgar 
Square" un mare afiș, menținut de doi stîlpi, condamnînd 
„Apartheidul", avînd in față, la doi metri distanță, doi polițiști, 
asistînd, ca niște fideli spectatori, în timp ce lumea cosmopolită 
trece, distrată, in grabă, fiecare- preocupat de treburile sale... In 
continuare, tot spre uimirea mea, în foyerul unuia din Teatrele 
Naționale, la „Lyttelton", cîteva persoane, sprijinite de perete, 
șezînd pe jos. mîncau, cu dezinvoltură, sandwiciuri și beau sucuri 
din cutii metalice...

PĂRĂSIND tumultul străzii, concentrîndu-te asu
pra manifestărilor artistice, parcurgi „Waterloo 
Bridge", ajungi la cele trei teatre „on London South Bank by the 
River" de la „National Theatre", care, departe de a mai avea 

strălucirea anilor 64—72, cind jucau intens marile stele, ca John 
Gielgud, James Mason, Laurence Olivier, Geraldine Mc. Ewqin 
(oara a obținut in 1984 premiul „Evening Standard"). Maggie 
Smith etc.

Singurul dintre cei „mari" în viață care mai poate fi urmărit 
pe scenă este Paul Scofield, la Teatrul „Apollo", în Eu nu sînt 
Rappaport, de Herb Gardner, autorul pieselor O mie de clovni, 
Hoții. Pentru adaptarea filmului O mie de clovni i s-a decernat 
cel mai mare premiu care se acordă unui film. Regia e semnată 
de Daniel Sullivan. Piesa, care a cîștigat trei „Tony awards" 
(premii) pentru cea mai izbutită operă dramatică, reflectă viața 
a doi vîrstnici ce se destăinuie, intîlnindu-se în „Central Park" 
din New York. De data aceasta, interpretul Regelui Lear, Paul 
Scofield, deține tin rol în care comicul se îmbină cu un umor trist.

Este o nouă performantă a oelui mai complex artist, în pre
zent. care a demonstrat în decursul anilor o diversitate uluitoare 
de interpretări. Retras, trăind departe de Londra, în Sussex, oco-

Paul Scofield și Howard Rollins, in Eu nu sint Rappaport

Prezențe

românești

Un anunț publicitar cu piesa Eu nu sint Rappaport

lind reclama, pe jurnaliști, nu se lasă abordat nici de biroul de 
presă, strecurindu-se discret printre oameni, enigmatic, închis 
intr-o carapace pe care o înlătură exclusiv pentru muncă. Chiar 
criticul dramatic Martin Hoyle, în articolul său din „Plays and 
Players" (Piese și actori) n-a reușit să-I întîlnească, întregul 
expozeu fiind o analiză fără nici p confidență....... Claustrarea" sa
de nezdruncinat se datorează poate și faptului că. la 64 de ani. 
nu are o platformă egală cu aceea a lui Olivier... Faima inter
națională i-a adus-o filmul Un om al tuturor timpurilor (A man 
of all seasons). în rolul iui Thomas More. Scofield a trecut. în 
cariera sa de 46 de ani, de la Shaw, la Shakespeare, lâ Cehov, 
Brecht, cu roluri ca Pericles. Mefisto. Henry V.. Richard III 
(alături de John Gielgud), chiar Salieri al lui P. Shaffer din 
Amadeus, Hamlet, Alexandru cel Mare. In 1956 i s-a acordat 
premiul „Evening Standard" pentru rolul din Puterea și Gloria de 
Graham Greene, piesă jucată la Teatrul Phoenix. Cu prima sa 
apariție pe Broadway, unde s-a reprezentat Un om al tuturor 
timpurilor, i s-a decernat premiul „Antoinette Perry". In 1961 
a făcut un turneu in cadrul lui „Royal Shakespeare Company" la 
Berlin și în Europa răsăriteană, incluzînd Bucureștiul, cu Regele 
I.ear, colaborind cu regizorul Peter Brook, la Stratford, colaborare 
rodnică. întruchipînd pe Macbeth, piesa inserîndu-se intr-un 
turneu în Uniunea Sovietică și Finlanda, ca să revină apoi la 
Londra, la „Aldwych" ; în 1980 era prezent în Regulile joeului la 
„Old Vic", in Othello, la Teatrul „Olivier" in Don Quijote la 
Teatrul Național. Paul Scofield știe să treacă de la o voce gravă, 
la unduiri calde. Ia o tonalitate aspră, care se topește apoi în 
tremolo, cu o față care poate exprima atît bunătate cit si o amară 
blazare, pînă la comic și chiar grotesc, de la Gogol la Anouilh. 
Și totuși nu a „atacat" Shylock sau Cabotinul...

Prodigioasă e și activitatea cinematografică a lui Paul Scofied. 
încununată cu atitea premii : al Academiei ,,Oscar" pentru rolul 
din Un om al tuturor timpurilor, „Premiul Academiei de Filme" 
din Londra, „Premiul criticii la New York" și „St. Genesius 
medalia de ăur't, la Roma, iar pentru Macbeth, Regele Lear, „Pre
miul Bodil", danez...

j , A „Galeria Națională" (National Gallery) sin- 
* gura galerie cu intrare liberă, mă reîntilnesc cu 

Turner, Constable, Goya, Tintoretto, Tizian, Rembrandt. Este 
galeria a cărei pictură are constant in mine același răscolitor ecou.

Un film a cucerit pe bună dreptate metropola londoneză și 
anume O cameră cu vedere, după un roman de E. M. Forsters, 
producție britanică în care — cu acompaniamentul muzicii lui 
Puccini, cu concursul Orchestrei Filarmonicii londoneze (London 
Philarmonic Orchestra), a unor excepționale imagini florentine și 
al peisajului rural englez, — excelează marea artistă Maggie 
Smith, Denholm Elliot, Jude Deneth, Simion Callow.

Dincolo de vitrinele magazinelor de lux — pe „Regent 
Street",—„Oxford Street", în care manechinele au pe părul „dez
lănțuit" funde legate în noduri ciudate, iar îmbrăcămintea, adesea 
extravagantă. în culori rivalizînd cu paleta unui pictor prin îmbina
rea tonurilor îndrăzneț șocante — în librăriile centrale atrage atenția 
cartea La douleur de Marguerite Duras, renumita scriitoare fran
ceză, prin piese și proză, printre care, Amanta engleză, jucată 
la Londra în 1969 de Madeleine Renaud, sau volumul Moderato 
cantabile, la care acum se alătură Amantul, scrierea autobiografică 
devenită senzațional „best-seller", încununat cu Premiul 
Goncourt.

Pe o copertă purpurie străluoește numele lui Laurence Olivier, 
autorul unui volum masiv, un eseu teatral, note biografice. înto
vărășite de o sumedenie de fotografii, de la Henry V la Hamlet, 
Othello, Richard III, la Shylock, Dansul morții etc., in care masca 
diferă total, de la un rol la celălalt, dernonstrînd cu brio o inves
tigație profundă a psihologiei personajelor, iar trăsăturile fiind 
modificate, incit devine de nerecunoscut. Chiar dacă s-au lansat 
unele critici cu privire la stil, — inerente oricărei înfăptuiri, vehi
culate în arena publică, — cartea este și rămîne un valoros docu
ment al unuia dintre cei mai senzaționali „monștri sacri" ai tim
pului nostru care mărturisește — cu sinceritate — „că un actor 
trebuie să fie un om capabil să înțeleagă oamenii prin intuiție, 
printr-o cercetare atentă, ori ambele, ceea ce-1 situează la nivelul 
doctorului sau filosofului.

Acum, departe de Londra pe care o cunoscusem în 1968—1972. 
sau în 1976, retrăiesc tot ceea ce m-a bucurat sau m-a șocat, cu 
regretul de a nu fi implicat în documentarea mea viața muzicală 
engleză, — dar, redescoperindu-1 în memorie pe umilul flautist 
de pe ..Great Russell Street", cu zîmbetul pe buze, dorind să se 
dăruiască, din prea plinul sufletului său, umbrele nemulțumirii 
mele se risipesc...

Matilda Ulmu

PREMIUL „GOTTFRIED VON 
HERDER" PE 1981

• Alegerea membrilor juriu
lui care decernează premiile 
„Gottfried von Herder- s-a o- 
prit, în acest an, asupra lui Gh. 
Vrabie, reputat folclorist, fost 
cercetător la Institutul „G. Că- 
linescu“ și profesor la Faculta
tea de Filologie din Pitești. 
„Premiul — se precizează în 
adresa semnată de rectorul Uni
versității din Viena — este de
dicat întreținerii și încurajării 
relațiilor culturale cu popoarele 
est- și sud-est europene și este 
decernat personalităților care 
au contribuit la întreținerea și 
sporirea moștenirii culturale 
europene pe lini i unei înțele
geri pașnice intre popoare *.  De
cernarea festivă a premiului va 
avea loc la Viena, joi 7 mai 
1987.

„HAMLETUL CONTEMPORAN”

• Sub titlul „Hamletul con
temporan — regizează Bergman 
și Tocilescu", sâptăminalul 
„Gracan tert**  („Gazeta litera
ră"), editat de Uniunea Scriito
rilor din R.S.S. Armeană, după 
ce comentează spectacolul pus 
în scenă de Ingmar Bergman la 
Teatrul Regal din Stockholm, 
subliniază și originalitatea ver
siunii realizate de Alexandru 
Tocilescu la Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra**.  scriind prin
tre altele : „încercarea talenta
tului regizor de a crea persona
jul unui tinâr contemporan |^k 
sufletul pur și care nu supor^H 
răul a asigurat succesul repre^ 
zentatiei. In interpretarea acto
rului Ion Caramitru apare nud 
prințul medieval, ci un tînăr ■ 
ințelept. care se maturizează 
sub ochii spectatorilor și în 
comportarea și in gindirea sa 
poate fi ghicit contemporanul 
nostru (...) Interesantă este și 
ilustrația muzicală a spectacolu
lui. Tragedia shakespeareeană 
își desfășoară acțiunea în acom
paniamentul unor melodii de 
Șostakovid, Brahms, Nino 
Rotta“.

ÎN „THE NEW YORKER"

• Cunoscuta revistă literară 
americană ..The New Yorker**  a 
publicat, in numărul din 10 
noiembrie 1986. o poezie a Ni- 
nei Cassian. intitulată Post
meridian (După-a miază), apă
rută inițial în volumul 
..Destinele paralele" (1967). fl- 
gurind si in volumul antologic 
publicat de Nina Cassian sub
titlul ..Cronofagie". in 
Eminescu (1970).

ILUSTRAȚII

editura

• Recent, in Italia a apărut 
volumul de poezie Giovinezza 
di Roma semnat de Giovanni 
Marzoli și ilustrat cu 30 de de
sene ale pictorului român Teo
dor Dăducan. Critica de spe
cialitate a subliniat valoarea 
poetică a volumului și realiza
rea lui grafică.

BLAGA TRADUS IN CHINEZĂ

• „Revista de filosofie a 
științelor naturii", publicație 
trimestrială editată la Beijing, 
prezintă cititorilor chinezi o 
suită de texte din opera teore
tică a lui Lucian Blaga. Selec
ția operată de dr. Qiu Renzong, 
de la Institutul de cercetări fi
losofice al Academiei de științe 
sociale din China, cuprinde frag
mente din Trilogia culturii și 
Trilogia valorilor referitoare la 
importanța factorilor stilistici 
în meditațiile asupra filosofiei 
științei, la cimpul șl matrioea » 
stilistică, cunoașterea paradisia-Ț 
că și cunoașterea luciferică. 
Traducerea textelor publicate 
la Beijing despre cane filosoful 
chinez își exprimă punctele de 
vedere în revista „Romanian 
Review", nr. 3—4/1984, a fost 
făcută din limba română de 
sinologul Iuliu Vajda.

«II '■
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