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NEATÂRNARE
Peste vremi, firul marilor e- 

venimente din viața poporului 
român se leagă, amplificînd 
răsunetul unor permanențe ale 
sufletului și ale gindului. Cuce
rirea independenței de stat, in 
mai 1877, reprezintă încoronarea 
unei lupte îndelungate, dusă 
de-a lungul secolelor, pentru 
neatirnare, pentru afirmarea li
beră a spiritului înfăptuitor ce a 
prezidat la edificarea unui 
drum propriu, original, al cul
turii noastre in ansamblul crea

țiilor celorlalte popoare. Și 
dacă legendarul in vitejie 
Ștefan, voievodul care-și trăiește 
eternitatea sub lespedea de la 
Putna, dacă Mircea cel Bătrin 
și Mihai Vodă Viteazul, primul 
unificator al țărilor române, au 
așezat durabile pietre de te
melie ale vieții neatîrnate, jert
fa de singe a dorobainților no 
ștri sub întăriturile vrăjmașe de 
la Rahova, de la Grivița și Plev
na a înlăturat definitiv înrobirea 
politică și a chezășuit renaște

rea României ca stat modern 
și independent. La 9 mai 1877, 
parlamentul proclamă indepen
dența deplină și neatirnarea fa
ță de imperiul otoman. Actul de 
mare importanță politică avea să 
fie consfințit prin tratatul de 
la San Ștefano (februarie-mar- 
tie 1878) și prin Congresul de 
la Berlin (iumie-iulie 1878). In 
pofida tendințelor anexioniste 
ale marilor puteri, actul de in
dependență al României, cuce

rit cu arma în mină, nu a pu
tut fi răsturnat. Același' tratat 
consfințește, de asemenea trece
rea Dobrogei - străvechi 
pâmînt românesc — în 
cuprinsul tinârului stat român 
independent.

Peste ani, după frâmintâri a- 
dînci, urma să se consolideze 
și să se asigure multilateral in
dependența cucerită în 1877. 
Dar condițiile politice și socia
le nu au îngăduit, pină la 
răsturnarea dictaturii fascisto- 
antonesciene, în august 1944, 
implinirea reală a drepturilor 
poporului de a-și decide singur 
soarta. Alături de armatele sovieti

ce biruitoare, armata română s-a 
acoperit de glorie in ofensivele 
împotriva Germaniei hitleriste, 
eliberind pămintul străbun, tre- 
cînd în Ungaria și pină în 
munții Tatra, pe teritoriul Ce
hoslovaciei. Jertfa de singe a 
soldaților noștri a primit recu
noașterea aliaților, dovedită 
prin numeroase ordine de zi și 
distincții ale comandamentului 
sovietic.

Un ciclu amplu al istoriei 
noastre se încheie, in aceleași 
condiții de luptă aprigă și dir- 
ză cu arma in mină împotriva 
dușmanului. S-au deschis a- 
tunci, prin lupta comuniștilor, 

perspectivele luminoase ale Ro
mâniei socialiste, care-și cins
tește astăzi eroii, luptind pentru 
continua afirmare a drepturilor 
poporului. Sub conducerea par
tidului, țara noastră devine 
din zi in zi tot mai înfloritoa
re. Unitatea de voință și nă
zuință a națiunii noastre socia
liste se afirmă prin apărarea e- 
nergică a bunurilor cucerite, 
prin consolidarea independen
ței politice și economice, prin 
crearea tuturor condițiilor me
nite a asigurai îndeplinirea 
principiilor inalte ale umanis
mului epocii noastre - uma
nismul comunist.

Cronica

D
esfășurarea oricărui 
proces de producție 
și cu deosebire a 
unei producții înte
meiate pe baze ști
ințifice presupune 

în primul rînd priceperea de 
a forma, de a alcătui unită
țile sau colectivele de mun
că. Psihosociologii au stabilit 
că eficiența și dinamica co
lectivelor de muncă sînt con
diționate în mare măsură de 
compoziția lor, de faptul da
că aceste colective sînt mix
te, proporționale sau predo
minante din punctul de ve
dere al sexului (masculin sau

pasionații se caracterizează 
prin hărnicie, inițiativă, spirit 
inovator și deci reprezintă, 
cum s-ar spune, „mana' co
lectivului, nepăsătorii, dim
potrivă, sînt, prin definiție, 
lipsiți de pasiuni, de dorința 
de a face ceva deosebit, de 
a se evidenția, ceea ce nu 
poate să nu se repercuteze în 
mod negativ asupra sarcinilor 
grupului, din care fac aceștia 
parte.

Ca sistem de statute și ro
luri sociale, de naturi și gra
de diferite, întreprinderea, ca 
de altfel orice subunitate a 
ei, cuprinde în sine numero i-
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feminin), al vîrstelor (tineri 
sau vîrstnici), al profesiunii 
(de aceeași profesiune sau de 
profesiuni diferite), al califi
cării (cu calificare inferioară 
sau superioară), al caractere
lor (inventivi, tenaci, socia
bili, nesociabili, egoiști, altru
iști etc.) și altele. Importan
ța luării în considerație a 
unor astfel de factori este de
monstrată cu prisosință, chiar 
dacă ne-am referi doar la 
tipul de caracter al lucrăto
rilor sau salariaților ce pot 
intra în colectivele de mun
că. Oamenii nu sînt la fel. 
Intre ei există deosebiri de 
caracter. Cercetările întreprin
se în acest sens au eviden
țiat că pot exista mai multe 
tipuri de caractere ca de ,e- 
xemplu: nervoși, sentimen
tali, exuberanți, activi, rea
liști, pasionați, flegmatici, ne
păsători, apatici. Diferența de 
caracter se exprimă în dife
rența de comportament și, de 
atitudine față de muncă. Ast
fel, de exemplu, în vreme ce

se feluri de relații psihoso
ciale cu caracter preferenți
al, opozițional etc. Raporturi
le preferențiale dintre mem
brii unui grup de muncă, de 
eixemplu, pot fi întemeiate 
pe simpatii sau interese uni- 
laterale ori reciproce. De e- 
xemplu prezența într-un co
lectiv de muncă a unei per
soane cu înfățișarea agreabi
lă, cu o conduită sociabilă, 
amabilă etc., poate cultiva o 
atmosferă de atracție, de sim
patie și în acest caz de aici 
vor rezulta raporturi prefe
rențiale cu un pronunțat ca
racter afectiv-emoțional cum 
sînt prieteniile puternice, dra
goste etc. Dar sînt și pre
ferințe cu motivații pur so
ciale fără implicații afectiv- 
emoționale. Oamenii se pot 
prefera reciproc sau unilate
ral nu pentru că s-ar simpa
tiza ci pentru că unul sau 
ambii sînt interesați în acest 
sens.

In contrast cu adepții șco
lii sociometrice care reduc

cel mai adesea raporturile 
preferențiale la aspecte pur 

psihologice, viața demonstrea
ză că în afară de relațiile cu 

un pronunțat caracter afectiv- 
emoțional, cele mai multe ra
porturi preferențiale sînt În

temeiate pe interese, pe fac
tori de natură socială. Evi
dent că raporturile de acest 
gen sînt cu mult mai comple
xe. Astfel, în relațiile de sim
patie pot să fie implicate și a- 
numite interese și invers în 
raporturile întemeiate pe inte
rese se pot naște și anumite 
afinități psihice unilaterale sau 
reciproce, concomitente sau 
succesive etc.

Deosebirea de statute, mo
tivații și comportamente din
tre membrii unui colectiv de 
muncă poate genera raporturi 
interpersonale cu caracter o- 
pozițional sau chiar conflic- 
tual. Din motivele sus amin
tite, într-o întreprindere, pot 
exista cele mai diferite opo
ziții ca cele dintre cei ce con
duc și cei ce sînt conduși, 
dintre salariații cu califica
re superioară și cei cu ca
lificare inferioară, dintre per
sonalul administrativ și cel 
de execuție, dintre cei har
nici și cei leneși, dintre cei 
cinstiți și cei necinstiți etc. Ig
norarea opozițiilor sus amin
tite sau alimentarea lor cu 
elemente în stare să le a- 
graveze poate avea drept re
zultat transformarea unor ast
fel de opoziții în raporturi 
conflictuale ce se pot expri
ma prin refuzul ajutorului re
ciproc, refuzul de a lucra îm
preună, calomnii grave, agre
sivitate etc., fenomene de na
tură să submineze unitatea 
colectivului și să influențeze 
în 1 mod negativ asupra efici
entei activității profesionale. 
Evitarea sau atenuarea unor 
astfel de fenomene . cere, pe 
de o parte, să se ia în con

siderare nu numai nevoile ma
teriale de incontestabilă im
portanță ci și nevoile spiritu 
ale ale fiecărei persoane și 
cu deosebire a nevoii de 
demnitate, afectivitate, secu
ritate, noutate etc., iar, pe

A. Ciocîrlan
(Continuare în pag. a 10-a)

Gioconda (detaliu). Fotografia: Ph. R. Viollet
(citiți în pagina XII reportajul ,,Mona Lisa sau despre imposibil").
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SEMICENTENAR CUȘBUC
S-au împlinit, la 9 mai, cinci

zeci de ani de la moartea poe
tului G. Coșbuc. Cu toții ne-am 
deprins, încă de pe băncile șco
lii, să auzim că autorul celebre
lor balade Nunta Zamfirei și 
Moartea lui Fulger, al râspîndx- 
telor idile, al plinului de revoltă 
Noi vrem pămint, al pastelurilor și 
poeziilor de evocare a patriotis
mului soldaților țărani în răz
boiul din 1877, este unul dintre 
marii poeți ai poporului nostru. 
Mai rari sînt admiratorii lui 
Coșbuc necălăuziți de manualul 
didactic. Uneori nume mari 
ale literaturii noastre sînt ci
tate — dureros act de in
justiție — pentru a ilustra 
ceea ce este trecător și nu ceea 
ce este etern în artă, de toate 
curentele de la noi de după 
simbolism. Există totuși un au
tentic mare poet care se nu
mește Coșbuc și pe care nu-1 
căutăm nici în manuale, nici în 
poezia anecdotică, care popu
larizează un versificator adese
ori ocazional. N-am învățat (nici 
măcar confrații mai tineri întru 
poezie, disprețuitori adeseori fără 
a ști ce disprețuiesc) să-1 desco
perim încă, fără prejudecăți cri
tice, în măsură suficientă, pe 
poetul eternității lumii noastre 
rurale, pe creatorul căruia nu-i 
lipsește solemnitatea marii po
ezii, nici simțul ritmurilor 
cosmice în tablourile de natură. 
Pe acest poet, apropiat de sen
sibilitatea noastră modernă, ți
nem să-1 elogiem, aducîndu-i în
chinarea noastră profundă la 
cincizeci de ani de la moarte.

I. ATHANASIU
împlinirea unui secol de la 

nașterea savantului fiziolog I. 
Athanasiu a fost sărbătorită cu 
deosebită amploare în cadrul In
stitutului de cercetări medicale 
al Filialei din Iași a Academiei. 
Opera întemeietorului școlii de 
fiziologie românească a fost pre
zentată de acad. V. Râșcanu, e- 
lev și colaborator al lui Atha
nasiu, iar astăzi continuator al 
unora dintre cercetările marelui 
înaintaș. Pe această linie vorbi
torul a ținut să precizeze :

„Cercetările lui Athanasiu au 
dat naștere la discuții contradic
torii cu marii fiziologi ai timpu
lui : Lepicque, Cooper, Adrian. 
Dat fiind discuțiile determinate 
de ipoteza interpretării dualiste 
a electromiogramei, noi am re
luat cercetările lui Athanasiu în- 
trebuințînd ca metodă tehnică 
de înregistrare un oscilograf cu 
amplificatori puternici, care per
mite punerea în evidență a os
cilațiilor mici cu o precizie mult 
mai mare decît aceea a galva- 
hometrului cu coardă cu care a 
lucrat Athanasiu. Rezultatele ob
ținute de noi confirmă interpre
tarea dualistă a lui Athanasiu în 
sensul că electromiograma globa
lă reflectă două categorii de po
tențiali bioelectrici și anume : 
potențialii de origină electro- 
musculară, și care exprimă ac
tivitatea unităților motorii mus
culare și potențialii de origină 
nervoasă, care exprimă P.A. a 
motoneuronilor corespunzători.

Prin cercetările noastre care 
au continuat, dezvoltat și con

firmat cercetările lui Athanasiu, 
aducem un omagiu memoriei a- 
cestui mare fiziolog, întemeieto
rul școlii române de fiziologie".

TERMINOLOGIE
Să fie oare așa numita „vio

lență de limbaj" întrutotul și 
oricînd reprobabilă ? Numeroasa 
păreri, dintre cele mai autori
zate, par să acrediteze ideea po
trivit căreia tonul „decent, aca
demic și urban“ este și va fi 
întotdeauna capabil să exprime 
orice violentă respingere și de
zaprobare. Fără îndoială că a- 
ceastă „poziție-deziderat" se afiâ 
destui de aproape de ceea ce, 
în mod obișnuit, se înțelege prin 
sintagma „relații ideale opinent- 
preopment". A recomanda reți
nerea, temperanța, cumințenia 
terminologica în absolut orice 
împrejurare, m se pare însă o 
tentativă de înlocuire a libertă
ții teniperamentai-stiiistice a ex
primării cu dogma aristocratică 
a heraldicii sintactice și rigidi
tății lingvistice. Fiindcă, la urma 
urmei, nu poate exista o moda
litate polemică în sine, ci nu
mai în funcție de obiectul res
pectivei polemici. Inchipuiți-vă 
cum ar arăta pamfletul arghe
zian „Baroane", re-redactat după 
canoanele pudice ale intoleran
ței ce recomandă sofisticarea în 
locul exprimării directe I Nu 
știm să existe multe personali
tăți adine echilibrate precum a 
fost Titu Maiorescu — și, to
tuși, Maiorescu este autorul ar
ticolului „In lături !", bogat în 
termeni și exprimări deloc bla
jine. Același lucru s-ar fi pu
tut comunica, la nevoie, cu oco
lișurile și eufemismele agreate 
astăzi de unii, dar s-a simțit, în 
cazul respectiv, absoluta inutili
tate a menajamentelor. . . A în
vălui fondul exprimării în sume
denie de determinative ameliora
tive, a presăra capcane sintactice, 
virgule ambigui și epitete fals- 
neutre, iată, în ultimă instanță, o 
ipostază a nesincerității. Nu sîn- 
tem partizani ai brutalității și 
crudității terminologice în pole
mică, dar nici nu respingem a 
priori modalitatea directă a ex
primării unei opinii, dacă res
pectiva situație o cere. (Un fai
mos tratat de bune maniere re
comanda, drept reacție ideală 
într-o anume împrejurare, în
toarcerea epitetului nud — de 
ordin. . . zoologic .’ — la modul 
„Domnule, îmi permit să afirm 
că aveți anumite contingențe cu 
acea ființă patrupedă renumită 
prin dimensiunile neobișnuite ale 
urechilor". Replică... „urbană"?!). 
Foarte mulți găsesc normal să 
reacționeze violent la cea mai 
mică și neînsemnată umbră de 
insultă la adresa persoanei dum
nealor — și atunci nu este oare 
mai mult decît justificată reac
ția lipsită de menajamente a- 
tunci cînd obiectul insultei nu-1 
constituie un individ sau altul, 
ci o întreagă istorie literară, a- 
parținînd unui popor demn, de
prins din totdeauna să acorde 
adîncă prețuire trudnicei activi
tăți a înaintașilor ? Ar avea 
vreun rost, în această împreju
rare, folosirea tonului disimulat- 
dojenitor, întîmpinarea cu alți 
termeni decît „în lături" ? La ce 
bun ? Pentru înscăunarea unor 
confuzii și menajarea unor aler
gii ? Cum să-1 tratezi, de pildă, 
pe condeierul X, care, după ce 
că n-a reușit să promoveze ba
rem doi-trei ani ia Facultatea 
de filologie, își permite să ofere 
lecții (de fapt, o bîlbîială in
formă) foștilor săi profesori ? 
La ce bun să te pronunți des
pre o carte ratată altfel decît 
ți-o impune și justifică suma 
impresiilor fundamentale răma
se de pe urma lecturii ? De 
ce concluzii de genul : „. . .nu

mai degrabă minuțios 
decît convingător 
impresionantă nrin 

si rotun-

velă cu intenții de analiză ex
haustivă.
concepută 
structurată, 
eflorescenta detaliilor 
jimea episoadelor, proHferînd ten
tația către tratarea momentelor- 
limită la joasă tensiune și ges
tica largă, sprijinită pe o rela
tiv îngustă motivație psihologi
că. .." etc., etc. (citatul este au

tentic !). „Proliferarea" — ca să 
folosim și noi un termen la mo
dă — non-violenței terminologi
ce, înțeleasă îngust și dogmatic, 
poate conduce la stiluri alambi- 
cat-cenușii, la o publicistică pur- 
tînd tenta falsei pudori. După 
opinia noastră, s-ar cuveni mai 
asiduu cultivat și pamfletul, gen 
acum rar abordat, cu prudență 
inexplicabilă și „înviat" doar în 
ultima vreme de către „Lucea
fărul". Un peisaj publicistic din 
care lipsește pamfletul este mo
noton, știrb, neconform cu dina
mica realității unei culturi în 
plină înflorire, care aduce, în 
fulguranta succesiune a prim- 
planurilor, sumedenie de creații 
valoroase, dar și accidente de 
gust, înzestrare, intenție, reali
zare. Impunerea valorilor auten
tice nu se poate dispensa de de
nunțarea clară și fermă a non
valorii. Pledînd pentru sinceri
tate, nu putem refuza dreptul la 
existență termenului calificativ 
absolut propriu și nici recoman
da convertirea lui într-o perioa
dă arborescentă menită să-i ca
mufleze și atenueze sensurile 
primordiale. Ton, stil, manieră 
— toate se formează în funcție 
de obiectul și scopul comuni
cării ; recomandările „în sine" 
se cuvin privite cu circumspec
ție. Decența nu trebuie confun
dată cu inexpresivitatea ternă, 
pudoarea cu ambiguitatea, „a- 
cademismul" exprimării cu in
consistența opiniilor și teama de 
precizare răspicată a poziției.

Departe de noi gîndul de a 
face din violența termenilor un 
scop și o modalitate ; dar, cîtă 
vreme plasticitatea epitetului așa 
zis „tare" nu înlocuiește, ci com
pletează concluziv argumentarea, 
locul său în contextul interven
ției polemice poate fi, uneori, 
necesar. Pentru această legitimi
tate pledează, de altfel, o im
presionantă experiență literară, 
de Ia noi și de pretutindeni.

ÎN FOND,
. . .Cine ești dumneata, domnu

le îviariua iropa '( iiixiști ? 
Nu exiști ? Nu te-am aflat, 
în scriptele Fonduiui literar 
nici măcar cu zece-cinșpe mii 
de lei datorie, nu te intîlnim 
zi de zi sub lambriurile Casei 
Scriitorilor, nu oferi interviuri, 
nu participi la excursiile orga
nizate de Uniunea Scriitorilor în 
Iugoslavia, n-ai volume tipări
te .. . Ti;ai inventat o ruorica 
și acolo, ~ în parohia dumitale, o- 
ficiezi 'săptămînă de saptamînă, 
utilizînd acid azotic în ioc de 
tămîie și pikhamerul pe post de 
cădelniță. Eretic înfocat, dorești 
să demonstrezi că se poate face 
critică literară în versuri (res- 
pectînd aria imagistică proprie 
autorului în discuție), că recen
zia își poate trage sevele, la 
nevoie, din suculența cifrăriei 
buletinului meteorologic, că. . . 
Dar, mă rog, eretismul catalo
gat își pierde cel puțin jumătate 
din farmec. Și, ca să revenim : 
dumneata, în fond, nu exiști. 
Dac-ai fi critic posesor de rubri
că, dac-ai fi critic autentic, care 
se respectă și dorește să fie res
pectat, ai începe prin a-1 des
ființa pe Călinescu, Vianu, Ma
iorescu, ori chiar pe Valeriu 
Cristea. Ai continua prin osa
nale intonate la adresa tuturor 
celor ce posedă posturi de la 
nivelul de redactor șef adjunct 
în sus. Și, mai ales, ai face cri
tică serioasă, adică, cel puțin 
trei „irefutabili", două „incom
prehensibile maleficități" și cinci 
„congruențe catetico-antinomice8 
pe pagină, bașca „cognoscibili- 
tate superfluă", „le jeton est 
retombe", „ce genre de scene, 
ca ne me dit rien â moi", „tur- 
bidiscență canalizabilă în fraza 
sincopat refluxată" ș.a.m.d. Și 
apoi, stimabile Marian Popa, 
dumneata n-ai pipă și nici mă
car n-ai fost trecut de I. Negoițescu 
la capitolul „critici luciferici". 
Scrie înainte, te vom citi (și 
cita) întotdeauna cu plăcere, dar 
nu cumva să ne ceri referințe 
pentru primirea în Uniunea Scri
itorilor. Nu-ți dăm. Ești netipic. 
Punct.

UITARE
Situația este, fără îndoială, mai 

mult aecît delicată. Perpetuîn- 
du-se la infinit, socotim ca, pînă 
la urmă, tot va trebui să fie 
făcută publică. Cu tot regretul 
și jena, ne încumetăm s-o pu
nem în discuție, pentru con
siderentul că, în cazul de față, 
„factorul timp" constituie un e- 
lement agravant. Iată, pe scurt, 
obiectul nedumeririi (n-am gă
sit alt termen mai blajin — 
eufemistic !) noastre : personali
tăți de seamă ale literaturii^ ro
mâne s-au stins din viată și 
mormintele lor iau rămas amar
nic de sărace și neîngrijite. Nu 
știm exact (deși am încercat s-o 
aflăm) în sarcina cui cade ridi
carea acelor mici construcții, 
cit de cît trainice, menite să 
vorbească trecătorului despre 
personalitatea marelui dispărut : 
Uniunii Scriitorilor, Consiliilor 
populare, familiilor ? Fiecare aș
teaptă s-o facă celălalt și. . . ni
meni nu face nimic. Vreme de 
peste un deceniu, mormîntul lui 
Labiș de la Belu l-a străjuit o 
amărîtă cruce de lemn, a tre
cut atîta timp de la stingerea 
Otiliei Cazimir și, în cimitirul 
„Eternitate" din Iași, aceeași 
cruce de lemn (provizorie) îi 
stă înfiptă la căpătîi. Se uită 
un lucru — care nouă ni se pare 
esențial : numeroasele ediții

Labiș (de nildă), publicate pos
tum, au fost onorate conform 
legilor în drept. Din aceste 
sume, mai mult decît respecta
bile, nu s-a putut constru* un 
mormînt. cît de cît acătării 
poetului de la Mălini ? Vor 
anare, în curînd, cîteva cărți 
ale Otiliei Cazimir. Sîntem 
pur și simplu curioși dacă își 
va mai aminti cineva si de a- 
cele obligații care, la urma ur
mei, nu pot fi trecute automat 
ne seama cutărei instituții pu
blice.

Deocamdată nu vrem să ară
tăm pe nimeni cu degetul.

Deocamdată.

HÎRTIE, CULORI ETC.
Hîrtie de calitate superioară, 

culori din belșug, desene, dese- 
nașe, vignete, chenare, floricele : 
da, ați ghicit : este vorba de 
„Urzica". Revistă care ne oferă, 
din an în paști, cîte un artico
laș mai cu duh, înecat în noia
nul clișeelor noastre cele de 
toate zilele. In numărul 7 al re
vistei „de satiră și umor", cineva 
se străduia să stoarcă spirite din 
tema răs-ultra-super-uzată a „co
laborărilor" la inovații, temă 
pe care au tratat-o și bunicii 
noștri cînd, prin clasa a Il-a 
sau a IlI-a, au fost întrebați 
„ce este umorul ?. . .". Apoi, un 
desen reprezenta un ins aducînd 
o coroană la registratură, „în 
memoria cererii" sale. Să te 
prăpădești de rîs, nu alta ! Nou
tate peste noutate !

Numărul 8 ispitește cititorul 
cu cîteva „dialoguri ipotetice" 
semnate de Valentin Silvestru. 
Este dezbătută „problema cucu
lui", apoi cea a „întîlnirii lini
ilor paralele" și alte „cești uni 
arzătoare", rezultatul fiind un 
soi de microfabule mai mult 
decît naive și nesărate. In cea 
intitulată „cărți și nuci", origi
nalitatea și noutatea izvorăsc ta
man din. . . La Fontaine, minus, 
evident, umorul autentic.. . De
desubtul acestor fabule de abe
cedar, un desen naiv, cu o le
gendă naivă, completează fericit 
pagina. La pagina 8, o altă fa
bulă, poartă mențiunea „tradu
cere în versuri de Mircea Pave- 
lescu", de parcă nu și-ar da 
seama oricine că-s versuri și-s 
necesare precizări de genul a- 
celora uzitate de școlarii care, 
după ce desenează, să spunem, 
o vacă, scriu dedesubt : vacă.
Pînă și „poșta redacției" pare 
scrisă în grabă, dînd impresia 
unui — ca să folosim termino
logia revistei — „exercițiu pen
tru mina stingă". Nu mai vor

bim de caricaturile Iui Fred 
Ghenădescu, desenator care are 
har precum avem noi morgă ! ! 
Ce se întîmplă cu „Urzica" ? 
Cum de s-a pierdut pe drum 
tradiția atît de valoroasă a re
vistelor românești de satiră și 
umor, atît de vii, curajoase, 
combative ? Mergînd doar în 
urma faptului de viață (majo
ritatea subiectelor „concrete" 
este constituită de fapte de 
mult consumate și puse la punct 
din punct de vedere penal) „Ur
zica" se tîrăște în coada eve
nimentelor.

SIMPOZION
Comitetul de cultură și artă 

al județului Iași și Societatea 
română de lingvistică romanică, 
filiala Iași, au organizat în ziua 
de 4 mai a.c. un simpozion con
sacrat marelui lingvist român 
Sextil Pușcariu, de la stingerea 
căruia (5 mai 1948) s-au împli
nit 20 de ani. Cu prilejul acesta 
au vorbit despre activitatea ști
ințifică a lui Sextil Pușcariu : 
prof. dr. doc. Gavril Istrate, 
(Locul lui Sextil Pușcariu în 
lingvistica românească), conf. dr. 
Vasile Arvinte (Concepția lui 
Sextil Pușcariu despre formarea 
limbii și poporului român), a- 
sistent Dumitru Irimia (Sextil 
Pușcariu și problemele structu
rii gramaticale a limbii române), 
asistent Ilie Dan, (Sextil Puș
cariu istoric și critic literar), 
Magdalena Vulpe, cercetător ști
ințific la Institutul de lingvis
tică din București, a prezentat 
„Arhiva Sextil Pușcariu", în care 
se află, printre altele, emoțio
nantul testament al savantului, 
memoriile sale, prețioase lucrări 
științifice în manuscris și o co
respondență foarte bogată care 
cuprinde un număr de peste 
5.000 de scrisori de la cele mai 
de seamă personalități ale vie
ții noastre științifice și literare 
din epoca respectivă. Anunțăm 
pe cititorii „Cronicii" că vom 
publica, la rubrica Documente, 
începînd din numerele viitoare, 
o parte din fondul literar al 
acestei prețioase arhive. Publi
carea în mai multe volume a 
întregii corespondente ca și a 
memoriilor lui Sextil Pușcariu. 
se recomandă de la sine ca un 
act de adevărată cultură.

ATENEU
Remarcabil ultimul număr al 

revistei „Ateneu" : articole inte
resante, de ținută, problematică 
variată. Ne-a reținut în mod 
deosebit interesul discutarea și 
prezentarea nuvelisticii lui Eu
gen Ionescu, precum și textele 
filozofice din Kierkegaard.

N. Irimescu

Se împlinesc 50 de 
ani de la transformarea 
bojdeucii lui Ion Crean
gă în muzeu memorial.

SCRISOARE
STIMATE TOVARĂȘE REDAC
TOR ȘEF,

Vă rog să publicați următoarea 
scurtă precizare :

Cineva — numele n-are nicio 
importanță fiindcă — efectiv — 
n-are nicio importanță — în
cearcă prin orice mijloace să 
iasă din anonimat (în Ateneu, 
nr. 4, 1968), cu ciudățenii de lim
baj („prolix", „ipocrit" etc.), în 
legătură cu observațiile noastre 
la un articol, născut mort, des
pre Al. Macedonschi și Lucian 
din Samosata, publicat în revista 
Ateneu nr. 2, 1968.

Citesc articole, așa zicînd, de 
critică și istorie literară, nu 
chiar de azi, și mărturisesc că 
rar mi-a fost dat să întîlnesc o 
răstălmăcire mii evidentă a fap
telor, dublată de o infatuare 
mai suficientă și mai crasă. Cînd 
această atitudine vine din par
tea cuiva, se pare june, care în 
loc să joace fotbal se ocupă 
de. . . istorie literară, care n-a 
publicat încă nimic, care nu 
s-a ilustrat prin nimic, care 
scrie — spre ilaritatea genera
lă ! — că „Macedonschi e un
androgin", care îndrăznește sa 
dea lecții de erudiție cu ele
mente luate din lucrările lui 
Tudor Vianu și ale mele, care 
crede, în sfîrșit — că respec
tarea voinței editoriale a scri
itorilor reprezintă nu o obliga
ție, ci un ... „capriciu", și care 
— peste toate — nu demonstrea
ză nici cel mai elementar res
pect intelectual (nu mai vorbi?** 
de bună creștere) pentru activi
tatea, studiile, opiniile critice și 
chiar vîrsta altora, dovedește că 
nu s-a ridicat încă pînă la con
diția minimă a polemicii lite
rare și a eticii sale.

Cum n-are rost în astfel de 
împrejurări a ocupa coloanele 
revistelor cu false discuții, care 
dau totuși iluzia unor obscuri 
agresivi că ar exista, ba chiar 
că ar desfășura — risum tenea- 
tis ! — o ,jactivitate științifică", 
încheiem lecția administrată, ire
vocabil, aici. A răspunde în 
continuare la alte elucubrații de 
acest gen reprezintă nu numai 
pierdere de vreme, dar și o pri
mă de încurajare dată unor 
complexe primitive, care n-au 
ce căuta în presa noastră lite
rară. Nu mai vorbim de lipsa 
onestității elementare.

ADRIAN MARINO

Cu acest prilej, la Iași 
vor fi organizate nu
meroase acțiuni cu ca
racter comemorativ.

SPORT

MOMEN

TUL 

CHEIE

1.
ntîlnirea cu Austria a 
intrat în arhive. Națio
nala noastră a jucat ca 
într-un baraj pentru 
menținerea în di vi iie. 

Momentul cheie al acestui 
meci a fost interpretat greșit 
de jucători, așa îneît, după un 
1—0 timpuriu și neargumentat, 
reprezentativa românească nu 
s-a mai mișcat din fața pro
priei porfi, jertfindu-și victoria 
pe altarul cîștigului cu1 orice 
preț. In sport, victoria si cîș- 
tigul sînt două noțiuni doar 
aparent egale. Aș opta (și 
cred că nu numai eu) pentru 
generalizarea mentalității de 
victorie, în sensul ei loial și 
spectacular, căci altfel dispu
tele își scot prea mult în evi
dentă fondul lor interesat, de 
mică sau de mare chivernisea
lă. Sînt, desigur, momente 
chele cînd trebuie să cîștigi 
neapărat. Dar cînd e vorba 

de echipa națională, mai lăsăm 
acasă practicile din campionat 
și ne luăm în serios rolul de 
ambasadori.

Cultul exagerat pentru a- 
părare tine poate și de faptul 
că nu prea ne-a înzestrat na
tura cu atacanți de care ad
versarii să se teamă. Nu prea 
avem, sau nu-i prea găsim, 
una din două. Totuși, ar tre
bui făcut ceva. Poate că, așa 
cum în reprezentațiile muzi
cale se aduc și soliști străini 
(deși în muzică pot și alții să 
învețe de la noi), ce-ar fi să 
invităm în unele echipe ale 
noastre niște atacanți de mare 
clasă, care, în baza unui con
tract, să joace aici un timp 
limitat? E o propunere, nu văl 
enervați.

In divizia A, un moment 
cheie s-a consumat atunci cînd 
Steaua a ajuns la concluzia că 
e neplăcut să alerge atîta timp 
în înghesuială și, în consecin
ță, a învins în condițiile înal

tei tensiuni omenești. Dar adevă
ratul moment cheie a fost 
meciul Steaua—Argeș. In tot 
cazul, nu putem spune că a- 
cestui campionat îi lipsește 
senzația. Mai ales acum, du
pă ce Richard Kimble a tran
șat în favoarea sa disputa se
culară cu locotenentul Ge
rard.

2.
Momentul cheie în seria în- 

tîia a diviziei B este pe cale 
să se producă. Nu intenționez 
deloc să dau cuiva lecții de 
fotbal. Sînt destui care s-o fa
că, unii chiar specialiști. Dar 
ceea ce a făcut Politehnica 
Iași în etapa trecută este a- 
proape o necuviință. Lipsa a 
trei titulari reprezintă o scuză 
deloc rezistentă. Adversarii 
nu erau decît o mediocră e- 
chipă de B, în fata căreia in
ternaționalii Deleanu și Cu- 
perman împreună cu ceilalți 
ieșeni puteau găsi fără prea 

mare filozofie soluția unei 
victorii comode. Divizia A nu 
cade nicăieri asemeni fructu
lui din proverb. Să te lași bă
tut acasă, stupid și dezonorant, 
iată ceva care contrazice to
tal autoritatea unei formații 
despre care se spunea că a 
retrogradat dintr-un accident 
și că în B se simte ca într-o 
croazieră pe un lac cu apă 
dulce. Dacă Politehnica Iași 
va mai promova cumva (și 
cred că așa se va întîmplă 
în cele din urmă), va trebui 
să-și apreteze neapărat toale
ta, ba chiar să-și schimbe, pe 
ici pe colo, linia croielii.

Citeam undeva, sau îmi 
spunea cineva, nu rețin, că în 
unele țări jucătorii sînt amen
dați pentru eventualele com
portări indolente. înfiorătoare 
lucruri ti-e dat uneori să 
auzi! Noaptea, așa ceva te 
poate face să visezi urît.

Și dacă ar ști politehnicienii 
noștri cît îi iubesc ieșenii — 

vorbesc foarte serios — ar 
trebui să meargă chiuind pe 
stradă, pentru că dragostea 
e un lucru rar.

Andi Andrieș

P.S. Aduc pc această cale cele 
mai sincere mulțumiri și feli
citări unor organizatori de la 
clubul Politehnica pentru gradul 
maxim de vigilență la care au 
ajuns. Mi-am recăpătat liniștea 
sufletească văzînd cîte exigențe 
trebuie să satisfacă un comen
tator sportiv pentru a ajunge 
de la poartă pînă la masa pre
sei, prin filierele Pazei Contrac
tuale și ale unor alți simpatici 
tovarăși, care n-au uitat să a- 
mîntească nici eventualitatea fo
losirii forței publice împotriva 
„recalcitranților" fără viza la zi. 
Așa e bine, așa e perfect. Să 
nu lăsăm la tribuna 0 decît pe 
cei care merită, plus cunoștin
țele și rudele mai apropiate, plus 
cei care știu să zîmbească fru
mos, plus vreo sută de oameni 
în picioare, pentru omogenizarea 
colectivului. Așa cum, de altfel, 
s-a întîmplat duminica trecută.

A. A.



„unitate 
ei fiind

APRECIERI Șl IMPRESII ALE UNOR
OASPEȚI LA CEL DE AL XII-LEA

romanist, prezintă, o 
funciară", „latinitatea 
organică".

Prof. Alf Lombard 
elogiativ felul în care a 
organizat Congresul „gra- 

președintelui 
organizare,

a apre-

CONGRES DE LINGVISTICA SIV

FILOLOGIE ROMANICA,
BUCUREȘTI 1968

Recentul Congres internațio
nal al romaniștilor, ținut la 
București, în a doua jumătate 
a lunii aprilie, a întrunit parti
ciparea unor reputați cercetă
tori ai graiurilor latine, de la 
obîrșia lor pînă la variatele 
forme actuale de pe vasta în
tindere a României. La Congres 
au adus romanisticii omagiul 
lor științific magiștrii, în vîrstă 
și tineri, din țări de limbă la
tină și de alte limbi, într-o ad
mirabilă asociere intelectuală 
si do sentimente. In primul 
rînd Congresul a însemnat re- 
întrunirea, după 4 ani, a ro
maniștilor de pretutindeni, în 
scopul promovării studiului ce
lor 10 limbi neolatine, prin, 
schimb fructuos de vederi și 
rezultate.

Paralel cui atingerea aces
tui țel permanent, Congresul 
a favorizat pe scară largă sta
bilirea de contacte, contri
buind și în acest mod la în
tărirea ansamblului internațio
nal de cercetări, care acti
vează. în domeniul lingvisticii 
romanice.

In același timp el a oferit 
tuturor participanților străini, 
după, cum s-a exprimat în sa
lutul adresat congresiștilor to
varășul Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Mi
niștri, „posibilitatea cunoașterii 
ambianței materiale și spiri
tuale a poporului nostru, a 

a efor- 
de a edifica 

înfloritoare".
de

peisajului României, 
turilor sale 
o societate

Menționăm 
faptul că, marele 
congresiști români 
dit amploarea 

cercetărilor lingvistice în Ro
mânia, deșteptînd un viu inr 
teres pentru cunoașterea a- 
Cestor cercetări și, împreună! 
cu ele, a limbii române. Sîn- 
tem de aceea îndreptățiți să 
conchidem că, unul din rezul
tatele substanțiale ale con
gresului este de bună seamă 
introducerea lingvisticii româ
nești și a limbii române în- 
tr-un mai intens circuit mon
dial.

Stăruie, concomitent, în me
moria participanților, idee cu 
idee, referatul masiv, rostit în 
aula festivă, cu solemnitatea 
calmă a pronunțării adevărului 
istoric, de către acad. Iorgu. 
Iordan .președintele comitetu
lui de organizare a congresu
lui, despre importanta limbii 
române pentru, studiile de 
lingvistică romanică. Cuvîntul 
său a fost ascultat în tăcerea, 
aș spune absolută, a adîn- 
cilor înțelegeri, după cum de 
altfel au fost urmărite expu
nerile, în plenară,, făcute de 
profesorii Gerhard 
Gianfranco Contini, 
Alvar și Bernard Pottier.

Lucrările s-au desfășurat în 
14 secții și nu se poate uita

asemenea 
număr de 
au dove- 

dezvolltării

Rohlfs, 
Manuel

ușor un aspect interni al con
gresului, menit a-i sublinia în 
mai multe privințe importan
ța : participants, îndeosebi ti
neri, s-aui găsit adesea în di
ficultate de a rezolva coin
cidențe programatice, din do
rința de a vedea și asculta 
cît mai mult cu putință,. Aș 
încheia cu, impresia asupra 
climatului. Faptul că, această! 
importantă manifestare științi
fică, a avut loc în România, 
numărul mare și variat al 
participanților, precum și or
ganizarea lui optimă, recu
noscută în scris și viu grai 
de toată lumea, au făcut ca 
să se desfășoare într-o atmos
feră de dispoziție, comunica
tivitate, căldură.

Din presă cititorilor noștri 
le sînt cunoscute toate aces
tea, de aceea ne mărginim săi 
le împărtășim cîteva ecouri 
noi. începem cu interviul o- 
lerit de prof, Alf Lombard de 
la Universitatea din. Lund. 
Vechi și statornic prieten al 
țării noastre, renumitul roma
nist a spus : „Actualul con
gres are pentru mine, alături 
de importanța lui științifică 
de netăgăduit, și o semnifi
cație afectivă. El este un nou 
prilej de a mă întîlni cu prie
tenii din țara dv., a cărei lim
bă, și cultură o studiez de a- 
proape patru decenii. Mi-am 
dat seama de la început că 
nu se poate face romanis
tică comparată serioasă fără 
cunoașterea limbii române. Și 
am început s-o cercetez".

D-1 prof. Alf Lombard a fă
cut cunoștință cu țara noastră 
în decembrie 1934, cînd era 
docent Ia Universitatea din 
Upsala. Cunoscîndu-1 pe Ovid 
Densuisianu, acesta i-a favo
rizat condițiile pentrui învăța
rea limbii 
suedez își 
duioșie de 
Densuisianu 
tirea d-sale 
de știință ci și ca „un om de 
mare finețe șl delicatețe de 
caracter". întors la Upsala 
prof. Lombard a publicat îni 
1935 lucrarea La prononciationi 
du roumain, care a adus rea
le servicii cunoașterii limbii 
române de către străini. D-sa 
a revenit apoi de mai multe 
ori în România, și evocă im
presia pe care i-a lăsat-o, în 
ianuarie 1947 poporul nostru, 
pornit în efortul său măreț, 
de refacere, în termenii:

„Am avut atunci, vie, ima
ginea unui popor care, ca de 
atîtea ori în cursul zbuciu
matei sale istorii, reintra la 
fel de încrezător și unit în, 
viață. E vorba de o unitate 
profundă, a întregii spiritua
lități românești, pe care limba 
o relevă pe toată durata ei 
istorică și într-un, chip deo
sebit de convingător". Lim
ba română, constată distinsul

ciat 
fost 
tie 
de 
Iorgu Iordan, a 
general, acad. prof. Al. Rosetti 
și a secretarului adjunct dr. 
Marius Sala, care a realizat 
toate intențiile comitetului de 
organizare". El s-a caracteri
zat printr-un „nivel științific 
foarte înalt" și „a favorizat 
un contact personal larg între 
participanți, contribuind la 
ceea ce ne interesează pe 
toți, lucrarea în sprijinul 
păcii".

D-sa își amintește cu plă
cere de vizitarea lașului, 
cum cîțiva ani, de atenția 
care a fost înconjurat 1, 
entuziasmul publicului cu 
cazia conferinței, ținută în 
ula Universității Al. I. Cuiza, 
asupra unui aspect al verbului 
românesc (cunoaștem cu toții 
lucrarea masivă Le verbe rou- 
main). Imaginea orașului nostru 
stăruie vie în memoria sa : 
Copoul în toamnă, Biblioteca 
centrală universitară.. Bojdeu
ca, Trei Ierarhi, Golia etc.

comitetului 
acad. prof, 
secretarului

a- 
cu 
de
o- 
a-

române. Profesorul 
aduce aminte cui 
acea vreme. Ovid 
a rămas în. amin- 

> nu numai ca om

din Helsinki.
Werner Bahner, de la 

R. D. Germană, de ase- 
vechi și statornic prie
teni noastre, ne cu- 

temeinic limba și cui- 
numeroase

Asupra limbii române prof. 
Văănănen ne-a împărtășit re
gretul că încă, nu o stăipînește 
pe deplini în viu grai, însăl 
poate consulta cu interes lu
crările de specialitate, de pil
dă Limba latină în, provinciile 
dunărene ale imperiului romani 
de H. Mihăescui. D-sa a în
cheiat interviul (parte în lim
ba franceză), parte în italiană) 
cu aprecierea că ar fi nevoie 
de un lector român la Univer
sitatea

Prof.
Berlin, 
menea 
ten al 
noaște
tura. Ii datorăm 
lucrări și studii în, domeniul 
lingvistic, de la traducerea în 
limba germană, a cărții acad. 
I. Iordan,, Lingvistica romani
că — Evoluție — Curente — 
Metode (recent apărută și în 
traducere spaniolă), pînă la 
cartea Conștiința lingvistică 
și istorică a literaturii româ
ne de la 1780—1880, și alte 
contribuții.

D-sa ne-a vorbit despre 
importanța deosebită pe care 
o prezintă pentru romanistică 
studiul istoriei limbii române 
„cea mai interesantă dintre toa

ro- 
un
cu
Și

vor trece acolo este al 
Nilsson, asupra expri- 

relativității în limba ro

La universitatea din Lund, 
continuă d-sa, se lucrează stă
ruitor în, domeniul limbii 
mâne. Astfel, se pregătește 
dicționar româno-francez 
toate formele cuvintelor
cu indicarea pronunțării lor, 
care va facilita mult învă
țarea limbii române de căitre 
străini. Unui din. doctoratele 
ce se 
Elsei 
mării 
mânău

Printre congresiștii de renu
me a fost și prof. Veikko 
Văănănen de la Universitatea 
din Helsinki. D-sa păstrează 
de asemenea cele mai bune a- 
mintiri despre Iași, unde a 
participat la sărbătorirea cen.te.- 
n.arului Universității noastre.

In privința Congresului, 
ne-a declarat : „Congresul de 
la Barcelona din 1953 și cel 
de acum de la București sînt 
pentrui mine cele pe care le 
voi ține îndeosebi în amintire, 
prin strălucirea lor. Acesta 
din urmă însă, le întrece pe 
toate prin spiritul de preve
dere cu care a fost organi
zat, prin primirea caldă, și ge
nerozitatea românilor. Âm 
vizitat România în 1956, călăto
rind de la Marea Neagră pînă 
în Transilvania. Peste tot am 
văzut o țară, în plină dezvol
tare. Am observat peste tot 
că se muncește asiduu : mun
ca este titlul cel mai frumos 
al omului".

de romanistică din, 
R.D. Germană care, 
ani în urmă

a binevoit
a vizi- 
săi ne 
text : 
pentru

te limbile romanice pentru po
ziția ei laterală si apoi pen
tru multele încrucișări lingvis
tice petrecute pe teritoriul ei", 
proces în care „fondul latini 
s-a menținut cu, tenacitate". 
Despre congres, distinsul no
stru interlocutor a avut dea- 
semeni o apreciere generală 
la superlativ.

Prof. Johannes Klare de la 
Institutul 
Berlin — 
cu cîțiva 
tat lașul,
încredințeze următorul

„Limba română are 
toți romaniștii o importanță 
deosebite.: cercetarea numai a 
limbilor romanice occidentale 
(inclusiv limba italiană) duce 
în multe domenii la o cunoaș
tere incompletă, a st&rii de 
fapt istorice cui privire la 

soarta limbii latine, limba cu
ceritorilor romani. Ca limbai 
laterală a României numai 
limba română a păstrat în, 
multe privințe trăsături esen
țiale ale limbii latine. Acești 
factori scapă, dacă limba ro
mână nu. este inclusă de ro
maniști în preocupările lor.

In afară, de aceasta, limba 
latină vulgară, din Peninsula 
Balcanicăi, datorită conviețuirii 
cu, alte populații, — ceea ce 
a dus la interferențe de lim
bă în perioade bilingve, — 
a dezvoltat trăsături specifice. 
Influențe de substrat, adstrat și 
suprastrat 
romanitatea 
pofida unor

In sfîrșit,

putut sta de vorbă 
cui prof. Bruno Migli- 
la Universitatea din

de a- 
ilustru participant la 
și-a manifestat plă- 

a găedui în coloanele 
Studi danteschi, al 

contribu-

n.-au putut atinge 
limbii române, în 
influențe.
trebuie să mențio

năm contribuția deosebită a 
lingviștilor români, după, 1944, 
la metodologia lingvistică și 
la teoria limbii. Poziția inter
națională a lingvisticii româ
nești a găsit confirmarea aș
teptată. de multă vreme, prim 
organizarea de către Societatea 
de lingvistică romanică a 
lui de al XII-lea Congres 
romanistică la București.

Romaniștii din România 
cialistă au, rezolvat în
strălucit sarcina de onoare pe 
care le-a încredințat-o So
cietatea de lingvistică romanică. 
Congresul de romanistică 
București, 
de frunte în istoria congre
selor de romanistică".

In termeni asemănători ne-a 
vorbit despre Congres și prof. 
Blochwitz Werner, de la In
stitutul de lingvistică romanicăi

ce
de

So- 
mod

din
va ocupa un loc

•ii

din Berlin, R. D. Germană,. Și 
d-sa a vizitat lașul. Cunoștin
țele pe care le are asupra țării 
și poporului nostru precum și 
impresiile generale pe care i 
le-a lăsat desfășurarea actu
alului Congres internațional de 
romanistică „aui sporit în mine 
rîvna", — a conchis d-1 Blo- 
chwitz Werner, — „de a stu
dia temeinic limba dumnea
voastră".

N-am 
mai mult 
orini de
Florența. In afară de impresiile 
pozitive pe care le păstrează 
asuipra Congresului, d-sa a 
fost bucuros să constate ecou
rile pe care le au la noi lu
crările d-sale științifice, prin
tre care Storia della lingua ita
liana, recenzată în 1965 și în 
Anuarul Centrului de limbă, 
istorie literară, și folclor, edi
tat de Filiala din Iași a Acade
miei.

Prof. Gianfranco Contini, de 
la aceeași universitate, 
semenea 
congres, 
cerea de 
revistei
cărei director este, 
ții românești. Ne îngăduim a 
consemna aici că ne-am anga
jat cui un articol mai dez
voltat asupra reminiscențelor 
dantești în opera lui Eminescu.

Printre alți italieni am în- 
tîlnit la Congres pe profesorii 
Ruggero M. Ruggieri, veche 
cunoștință de la Universitatea 
din. Roma (1938), Giuliano 
Oueirazza de la Universitatea 
din Torino și pe Mariano Baffi 
de la Roma. Ne place să în
cheiem această relatare suc
cintă, cu cuvintele ultimului :

„Am participat cu viu in
teres la cel de al XII-lea Con
gres Internațional de filologie 
și lingvistică, romanicăi, ce a 
avut loc la București de la 
15—20 aprilie.

Nu este pentru, prima dată, 
cînd vin în România, unde 
am fost timp de mai mulți 
ani profesor de italiană și un
de am venit toamna trecută 
pentrui a lua parte la al 
Congres internațional de 
vistică,.

Lucrările Congresului
dezvoltat într-o atmosferă de 
vie cordialitate, și la un 
foarte înalt nivel cultural, ast
fel că: pot afirma că acest 
Congres va avea un ecou, ce

X-lea 
ling-

s-au

italieni și latinitatea 
române, în care am în
să pun în evidență, ce- 
au afirmat cărturarii 

din secolele XV și XVI 
limbii și a 
Am mențio- 

cuaioscute, 
Poggio Brac- 

Biondo, Cen- 
și alții

Brunetto Latini, 
Todi, Giovanni 

și ei amintesc 
de pe țărmul

România

fost 
sper

nu va putea fi ușor uitat. Am 
avut prilejul de a revedea 
mulți prieteni pe care îi cu
noscusem anterior, și cui care 
am putut schimba idei și o- 
piniii.

La acest Congres am fost 
prezent cu comunicarea Uma
niștii 
limbii 
cercat 
ea ce 
noștri
despre latinitatea 
poporului român, 
nat nume deja 
cum sînt Bonfino, 
ciolini, Flavio
torio degli Hortensi 
mai puțin cunoscuiți, ca de e- 
xemplui Filippo Bonaccorsi. A- 
ceasta, ca să niu mai vorbim 
de scriitorii noștri din Tre
cento, precum 
lacopone da 
Villani, care 
de teritoriile
stîng al Dunării și de populații
le care locuiesc acolo.

Plec din nou din 
cui cea mai bună impresie 
despre felul în care a 
organizat Congresul, și
să mă pot întoarce no peste 
mult timp in această, țară să 
vizitez și alte orașe ca Iași, 
Brașov, Alba Iulia, unde am 
avut ocazia să stau în timpul 
vizitelor mele precedente".

Mulțumind tuturor congre
siștilor care ne-au onorat cu 
aceste interviuri, le trimitem 
salutul nostru cordial.

Conf. univ. Șt. Cuciureanu

î) Prof. Lombard 
tot dinadinsul să 
numele prof. Gavril 
semnatarului acestor

a ținut cu 
trecem aici 
Istrate și al 
rînduri.

în fotografii :

prof. Carlo Tagliavini, 
Herman Joseph și prof. 
Coșeriu (stingă); prof, 
franco Contini și conf. 
$t. Cuciureanu (sus).

prof.
Eug.

Gîan- 
unîv.



DEL A VR ANCE A-CRITIC DE ARTĂ
Nuvelistul cu stil plin de culoare ; pamfletarul sub sarcasmul 

căruia s-au prăbușit covirșiți atiția contemporani prestigioși ; 
autorul pateticului monument inălțat lui Ștefan cel Mare in tri- 
logici Moldovei ; oratorul scăpărător, primit și petrecut în ropote 
de aplauze la Ateneu, la Dacia, la Sărindar, în Ploiești, T. Se
verin ori în sala Sidoli din lași ; apărătorul țăranilor răsculați, în 
fața curții cu juri din Bacău, al lui Caragiale, acuzat de 
plagiat, al lui Socolescu, socotit incendiator ; academicianul 
teoretician al folclorului, slăvind pe marele creator anonim, 
a rămas în amintirea celor ce l-au cunoscut un artist plurivalent, 
vibrind intens in fața variatelor aspecte ale sublimului din natură 
și exprimîndu-și înflăcărat admirația sau revolta prilejuită de o 
capodoperă artistică sau de imitația stingace și pretențioasă. 
In asemenea momente, ființa lui Delavrancea radia lumina ex
tazului sau dogoarea unui geniu răzvrătit.

Cu ochiul său selectiv pentru nuanțele cromatice și pentru 
valorile expresive ale planurilor perspectivei, cu mîna sa ce 
modela uimitor lutul ori desena „roata istoriei" (publicată de 
Hasdeu, chipul lui Anton Pann, autoportretul din 1885 și alte 
peste șaizeci de desene, ar fi putut deveni, cum credea Nicolae 
Grigorescu, un artist plastic. Dar Delavrancea n-a putut re
nunța la atîtea alte direcții care solicitau multilaterala sa înzes
trare, spre a se dedica numai artelor plastice și s-a mulțumit să 
contemple realizările marilor maeștri naționali și universali și 
să-și exprime părerile despre ele, cu plasticitatea unui pictor 
in cuvinte.

Vibrația spontană in fața capodoperelor artei plastice uni
versale o intilnim frecvent și foarte de timpuriu în corespon
dența lui Delavrancea. Din prima sa vizită la Muzeul Luvru, 
Gioconda lui Leonardo da Vinci devine pentru Delavrancea o 
„a doua conștiință", călăuză morală și artistică de-a lungul a 
patru decenii. In fața ruinelor Partenonului, mărturisește că l-au 
năpădit lacrimile. Contemplarea pinzelor lui Millet, Delacroix, 
Corot și Courbet — dintre pictorii francezi — ale lui Rembrandt 
sau ale celor mai de seamă pictori ai Renașterii italiene, a dez

voltat o imaginație neobișnuită și a mărit capacitatea de per

Casă din Elveția. - desene de Delavrancea - Ziaristul Timoleon Pisani.

cepție a lumii in nuanțe cromatice și in variata intensitate a 
luminii care scaldă peisajele și chipurile.

Primele sale cronici plastice datează din 1883, cînd, sosit de 
trei luni la Paris, Delavrancea se declară victima „urgiei de 
culori" a celor 3263 de tablouri expuse în „Salonul 1383" din 
Palatul Industriei de pe Champs Elysees și trimite ziarului România 
liberă zece foiletoane. Semna Argus, dar cele zece cronici sini mai 
puțin importante prin analiza întreprinsă asupra cîtorva tablouri, 
cit prin teoriile expuse de Delavrancea despre artă in general și 
despre pictură in special.

Trecuseră abia șapte ani de la expoziția in care Manet pre
zentase tabloul „Impression au soleil levant" care avea să dea 
numele celui mai puternic, mai contestat și, în același timp, mai 
admirat curent modern in pictură. Deși in „Salonul 1883" din 
Paris nici unul dintre pictorii de prestigiu ai impresionismului nu 
expusese vreo pînză, in privirea generală ce o face asupra diver
selor școli și curente in pictură, Delavrancea încearcă să-i defi
nească principiile fundamentale. Formula impresioniștilor nu-l sur
prinde, dar o consideră nerealizată, după pinzele expuse la Sa
lon, iar tendința naturalistă a unora dintre artiști, o combate ho- 
tărit, deși in literatură i se pare acceptabilă.

„Realism (cu sensul de naturalism, n.n.) în pictură, primim cu 
o condiție : să nu dezguste..." și Argus — Delavrancea sugerează 
că dezgustul ar anula orice alt sentiment in fața operei de artă 
plastică, eternizind un aspect care produce oroare umanității. 
Analizînd tabloul intitulat „L'Alcool" de Beaulieu, Argus scrie o 
pagină de violent naturalism : „Un om in culori puternice, crude, 
gros așternute, tinăr sau bătrin, nu importă, alcoolizat, carnea 
de-o culoare inchisă se descompune și crapă pentru a se răzbu
na in dungi putrede ; miinile zbircite, uscate, cad epileptic pe 

niște picioare care n-au îndestule zdrențe pentru a le acoperi 
murdăria ; deștele se incovoaie ca niște falange de schelet ; pri
virea stinsă nu exprimă decit un singur dor : gheață pentru a-și 
stinge văpaia aprinsă din pintecele sale vitriolate. Inepția, bruta
litatea, omul-fiară, cea mai exagerată strofă dintr-o nevroză de 
Rollinat, este exprimată nu printr-un colorit fără păcat, ci prin- 

tr-un curaj ce, drept vorbind, este singura calitate a tabloului".
Făgăduise o suită de cronici privind sculptura din muzeele Pa

risului, dar, cu elaborarea primelor sale nuvele, trimise ziarului 
România liberă, acest proiect este amînat sine die.

Din 1884, cronicile sale trec în revistă realizările primilor noștri 
artiști plastici, remarcind pe sculptorii Ion Georgescu și Valbudea, 
pe A. D. Mirea, Juan Alpar, marinele lui Eugen Voinescu, peisa
jele lui Vermont și Obedeanu.

Semna tot mai des Viator, suplinind cu bogata sa fantezie de 
scriitor și de virtual pictor calități care adesea lipseau tablourilor 
analizate și făcind astfel din cronicile sale mai mult niște des
crieri artistice ale unui lirism exploziv, decit analize obiective.

Ceea ce face, insă, gloria lui Delavrancea în domeniul cronicii 
plastice, sint paginile în care analizează pinzele lui Nicolae Gri- 
gcrescu și ale lui Ion Andreescu.

Prieten și adorator al marelui Grigorescu, Delavrancea ii co
piază pinzele primite în dar, ii scrie scrisori încheind mișcător : „Iți 
sărut miinile sfinte", și-l privește mut de admirație cum transpune 
pe asprimea pînzei cenușii viața insăși, încărcată de atîtea ne
bănuite semnificații, doar cu ajutorul cîtorva culori. Și Delavran- 
cea caracterizează succint, in basorelief verbal, arta geniului mo- 
nografist cromatic al vieții poporului nostru: „Carele, mulțimea, 
inălțimea, turmele, pădurile, se duc sau se apropie, nu numai prin 
formele lor crescînde și descrescînde, ci mai ales prin intensitatea 

și stingerea cromatică a tonurilor, de la vigoarea din primele 
planuri, și pînă la visul aerian din fundul transparent, adeseori 
misterios ca o poartă a infinitului. Și cum în lume nu e nimic 
care să nu fie și banal și poetic, adevărat și în banalitate și în 
partea poetică, era firesc ca cel mai nobil artist al României să 
privească realitatea în frumusețea și farmecul ei, în acea lumină 
care pune în relief caracterele esențiale, și în acea mișcare care 
o însuflețește de cea mai intensă poezie. Și ne-a făcut să în
țelegem ceea ce noi vedeam numai, inălțind cerul, depărtînd mun
ții, adincind văile, eterizind zarea, ușurind formele in fluiditatea 
atmosferei, ritmind mișcările, simfonizind culorile. El a definit su
fletul poporului și a glorificat natura patriei".

Trecuseră cinci ani de la moartea lui Ion Andreescu și nimeni 
nu se încumetase să decreteze genialitatea lui, cînd Delavrancea, 
in două articole consecutive, se apleacă asupra vieții și creației 
sale, spunind :

„Iacă un artist mare a căruia întreagă viață a fost consumată 
de focul artei și de frigul mizeriei. Priviți Pădurea de fagi a tui 
Ion Andreescu și nu uitați că a murit de mizerie. Printre trunchii 
înalți și groși, puși acolo cu o vigoare neobișnuită la noi, rară 

și la străini, vederile ți s-afundă ca și cum intr-adevăr ar privi 
printr-un făget bătrin. Iluzia artistică este desăvirșită... Elocința 
culorilor, care trec din argintiu prin fumuriu și cenușiu pînă ia 
negru, aici este mai fermecătoare decit în realitate. In pămintul 
de o realitate covirșitoare, rădăcinile se înfing atît de energic, 
cu atîta pornire, incit acești fagi bătrini n-au să se teamă de 
vijelii".

Și Delavrancea îl caracterizează pe Ion Andreescu „artist, poet 
și fiziolog al plantelor, cu o intuiție de geniu pe care numai artiș
tii extraordinari o pot avea", încheind emoționant: „Și cînd te gîn- 
dești că acest maestru extraordinar a murit sărac și nebăgat în 
seamă, nu te poate deloc consola moartea prematură a geniilor 
din alte țări. Alte popoare au avut și pe alții, s-au mingiiat cu 
alții, noi am pierdut pe toți peisagiștii noștri în Andreescu... 
Andreescu a murit de sărăcie : e moartea cea mai demnă pentru 
un artist de caracter și cea mai rușinoasă pentru o societate 
cultă".

Cronicarul de artă Argus - Viator - Delavrancea a fost un 
suflet sensibil a cărui vibrare se concretiza în formule pline de 
culoare și de căldura sincerității. Paginile pe care i le-au inspi
rat îndeosebi pinzele lui Grigorescu și Ion Andreescu, sint ca
podopere ale genului, cu multiple valențe și implicații sociale 
și patriotice, meritind să stea in fruntea unei antologii a speciei 
pe care Delavrancea a ilustrat-o printre primii în literatura noa
stră.

Emilia Șt. Milicescu

PREMIILE U. A. P.
Printre cei recent pre- 

miați de către Uniunea 
Artiștilor Plastici, pentru 
activitatea creatoare din 
anul 1967, se află și ar
tiștii ieșeni Victor Mihăi
lescu-Craiu, (premiul spe
cial pentru activitatea în 
cadrul filialei U.A.P. Iași), 
Adrian Podoleanu (premiul 
III pentru pictură) și 
Hristofenia Cazacii (pre
miul I pentru scenografie).

VICTOR 
MIHĂILESCU-CRAIU
De peste trei decenii, 

Victor Mihăilescu-Craiu 
este prezent în expoziții
le românești, cu pînze în 
care, nedezmințit, omul de 
suflet, candidul artist ni se 
dăruie în acea sinceritate 
pe care numai credința în 
frumusețile nepieritoare ale 
naturii o poate naște.

întreaga operă a lui Cra- 
iu ne-o însușim mintal, ca 
un fel de contopire a tot 
ce mișună pe pămînt cu 
natura însăși, așa încît chi
purile oamenilor pictați de 

el și trapurile cailor săi și 
florile, toate acestea sînt 
colonade ale naturii sale, 
cum arborii sînt colonade 
ale pădurii. Mirarea în fa
ta diversității naturii este 
o realitate palpabilă în o- 
pera lui Craiu, realizată nu 
printr-o copiere harnică, ci 
printr-o înțelegere superi
oară a dialecticii moderne 
artist-natură. In pictor se 
contopesc mari calități de 
veritabilă omenie, cu rafi
nate puteri de sinteză.

Pictura lui Craiu stă sub 
zodia celor mai bune tra
diții ale picturii românești, 
de pildă sub aceea a lui 
Ștefan Dimitrescu, din care 
a preluat creator culoarea 
de scoarță moldovenească 
cu brunuri și verzuri surdi- 
nizate atent, dar și temati
ca socială, orientarea către 
om, către întristările și bu
curiile sale. Premiul speci
al acordat artistului pentru 
activitatea depusă anul tre
cut în cadrul filialei ieșe
ne a Uniunii, încununează, 
de fapt, o trudă nobilă, 
de-o viață, închinată fru
mosului și dragostei de oa
meni.

ADRIAN PODOLEANU
Ca și la Craiu, dar pri

vită dintr-un alt unghi, 
natura înseamnă pentru 
Podoleanu o inepuizabilă 
sursă de soluții plastice, 
care-i oferă garanții în ur
mărirea adevărului artistic.

Podoleanu este atras de 
spațiul deschis al luncii, al 
Deltei, populat de ape care 
nu știi unde lasă loc pă- 
mîntului și unde stăpînesc 
ele cu adevărat, cu sălcii 
rotunde, cu stufărișuri de 
un verde crud, cu puncte 
pescărești, pline de vrajă, 
ca într-un tărîm nou des
coperit. Acuarela lui Podo
leanu e diafană, cu planuri 
colorate suav, care se în
trepătrund într-o osmoză 
liniștită, făcută parcă să 
astîmpere în noi setea de 
liniște și de echilibru. Și 
în pictură și în acuarelă, 
forma păstrează totdeauna 
un echilibru clasic, gama e 
luminoasă și liniștită. Po
doleanu e și un pictor al 
orașului, al ulițelor care 
mai păstrează stinse ecouri 
din vremuri vechi, cu ha
nuri, cu parcuri vegetînd 
sub lințoliul zăpezii, cu 
blocuri cochete și odihni
toare.

Premiul acordat recent 
de către Uniune îl găsește 
pe artist în plină afirmare 
a talentului, un talent sus

ținut de o muncă asiduă 

și de un mare respect pen
tru valorile tradiționale ale 
artei românești.

G. V.

HRISTOFENIA CAZACU
Sala Dalles găzduia cu 

un an în urmă o mare 
expoziție de scenografie 
care oferea publicului po
sibilitatea unui contact ne
mijlocit cu munca de crea
ție a scenografilor noștri. 
Printre expozanți se afla 
și tînăra scenografă Hris
tofenia Cazacu, autoarea 
unor soluții plastice de o 
rară frumusețe pe scena 
Operei ieșene.

Schițele cu care artista 
se prezenta la Dalles erau 
destinate spectacolului „Bo
ris Godunov". Ele dove
deau o măiestrie certă în 
îmbinarea elementelor for
male. de o simplitate cuce
ritoare, cu gama de culori 
de o rigoare demnă de bu
na tradiție a vechilor fres
ce răsăritene. Pe același 
panou mai figurau și schi
te la Viforul lui Delavran
cea, montat apoi în cetatea 
de scaun a Sucevei, în ca
drul natural al acesteia. 
Aflată în pregătirea unor 
noi spectacole („Lunga că
lătorie a zilei către noap
te" de O'Neill, „Luceafă
rul" de Delavrancea, 
,.Faust" de Gounod) artista 
primește cu legitimă emo
ție distincția acordată de 
Uniune.

N. D.

ȘTEFAN DIMITRESCU
Se împlinesc 35 de ani de la 

moartea lui Șt. Dimitrescu. 
Un accident aparent stupid a 
frînt o carieră în plină stră
lucire. Tragismul acestei în- 
tîmplări a fost sintetizat în 
mai 1933 de Mihail Sadovea- 
nu, prieten și admirator al 
artistului dispărut:

„Curatul și delicatul Șt. Di
mitrescu și-a început încă din 
copilărie o neagră suferință, 
pe care numai artiștii săraci 
o cunosc. Arzînd și cheltuin- 
du-se necontenit, băiatul cel 
necăjit din Fălciu a ajuns în- 
sfîrșit în fruntea școlii de bel- 
le-arte ieșene. Se părea că 
soarta li îngăduie să zîmbeas- 
că într-un liman de liniște și 
să-și ocrotească familia și ta
lentul. Dar, în această primă
vară, dureri vechi au răspuns 
în fiinfa lui șubredă. Ceeace 
pare un accident e sfîrșitul 
celor începute demult, înche
ierea unei lungi mucenicii. 
Astfel, de multe ori primăve- 
rile ne întristează și ne ră
pesc ceeace ni-i drag".

Șt. Dimitrescu a adus în pic
tura românească un sunet a- 
parte, un sunet numai al lui : 
sobrietate de mijloace în ex
primarea unui fond de cloco
titor umanism. E pictura luată 
la modul cel mai serios cu 
putință, arta combativă. In 

spatele asprimii tematice 
pulsează inima artistului, sen
sibilă deopotrivă la frumos și 
la durere omenească.

Pe aceeași linie s-a situat 
omul și profesorul Șt. Dimi
trescu. Pentru caracterizare, 
vom cita un pasaj din întîm- 
pinarea sa la un articol al 
prof. Paul Bujor. E vorba de 
o discuție publică purtată în 
ianuarie 1933, pe marginea 
expoziției anuale de plastică 
și în care Șt. Dimitrescu ia a- 
părarea lui N. N. Tonitza și 
a unor tineri pictori ieșeni:

„Aș înțelege să mă anate
mizați pe mine, să mă puneți 
Ia irigare pe lamele dvs. din 
laborator, da, domnule profe
sor, să mă faceți chibrit, lam
pă, orice vreți, dar ce aveți 
cu artiștii ieșeni de-i tratați 
așa de mașter ? De ce-i luați 
de urechi pe tinerii artiști 
care abia-abia au de-o țigară 
de pe urma tablourilor și mai 
ales aici, la Iași, unde ocazia 
de a agăța pe peretele unei 
expoziții onorabil prezentate 
era pînă acum aproape o uto
pie

Generația căreia îi purta de 
grijă atunci Șt. Dimitrescu e 
astăzi în plină realizare, du- 
cînd mai departe crezul artis
tic al maestrului.



xistă in creația populară o neînce
tată chemare între culoare și în
semn. Căci limbajul suprafețelor 
cromatice, monoton și de adîncă 
primitivitate, care închidea in sine 
văluri nebuloase de gîndire, s-a

cerut de la o vreme potențat cu luminișuri 
noi, iscate din încordata sforțare spre înalt. 
Mărunta înțelegere a omului străvechi se 
deschide astfel spre ordinea terestră și cos
mică subsumată celui mai obișnuit cadru de 
familiaritate. Nu mîndrie sacerdotală și nici 
hieratism scenic trebuie să descifrăm in re
prezentarea omului pe verticală, in vecină
tatea astrelor și a poamelor, ci mai curînd 
grija gospodărească și modestă de a avea 
lingă brazdă și stinâ cele trebuitoare ca hra
nă și spirit. Cerul ia chipul pămîntului și 
amindouâ devin casa și grădina săteanului, 
cum observa Ovidiu Papadima in O viziune 
românească a lumii, lucrare, din păcate, prea 
rar citată. Aceasta confirmă ideea că, ade
sea, cele mai neveridice improvizații, care fac 
deliciul fanteziei neastîmpărate, se constituie 
din elemente perfect concrete și observabile. 
Nu vorbim numai de sfinta Vineri, femeie de ța
ră ce-și duce viața intr-un bordei sărăcăcios, de 
sfîntul Petru cu „firea sa cea omenească ', de 
moș Crăciun, gospodar cuprins de tip patriar
hal. lată mai curînd păstorul ce privește cum 
steaua ce-i poartă numele se amestecă prin- 
tr-o ciudată răsturnare de perspectivă cu vir- 
furile brazilor. Mintea lui nu zboară in tran-

ÎNSEM
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te poți uita, dar la dinsa ba”. Amintitul tip 
de portret a devenit atît de general și obse
siv în gîndirea populară, incit într-un basm 
'•ales de Al. Vasiliu este atribuit si unui cal : 
„Doamne, mâi calule, frumos mai iești! Și 
cum n-ai fi frumos, dacă ai soarele in piept, 
luna-n frunte, stelele-n spate” (Povești și 
legende, 1928, p. 158).

lată așadar indicii sigure care dovedesc 
perfecta circulație a insemnelor in diverse 
compartimente folclorice, așezind în cimpul 
unei experiențe artistice unice, fie basme, fie 
vestimentație. Cit privește distribuirea motive
lor sau însemnelor, fără îndoială că ele se 
ivesc în acele spații cu totul distincte, jugul 
boilor, poarta, umerii, și care evident, vor fi 
fost solicitate ritualic. Acolo se adunau și 
culorile și desenele. Bănuim că dialogul per
petuu dintre culoare și insemn a sprijinit 
fixarea tipurilor de ornamente. Căci așa se 
explică de ce culoarea roșie se însoțește cu 
motive solare, în vreme ce negrul rămine in 
izolare tabuistică sau, în cel mai fericit caz, 
se lasă invadat de insemne de bun augur, 
pentru atenuarea semnificațiilor malefice, ca 
un corectiv impus cu energie și demnitate.

Ca și în cazul tripticului cromatic alb-roșu- 
negru cind erau cultivate culorile fundamen
tale, semnele au avut inițial contururi inteli
gibile, din aceleași motivări ritualice. Desti

nul celor două categorii 
de limbaj a fost, insă, 
total diferit ulterior, pre- 
figurind experiențe ale 
artei moderne. Culorile, 
de pildă, au căpătat lu- J<a ciri expresioniste, iar în
semnele s-au abătut spre 
albia abstracționismului 
și ermetismului. Exemple, 
pentru primul caz, ne o- 
feră covoarele,colindele și 
descintecele, aplicîndu-se 
și aici cunoscuta lege a 
circuitului cu valoare u- 
nificatoare, despre care 
am mai vorbit. Broderiile 
in lemn și pe pinză, o- 
uăle încondeiate, anumite 
părți din descintece, co
linde, legende și chiar 
balade capătă transfigu
rări criptice, greu de dez
legat chiar și de membrii 
colectivităților patriarhale. 
Dar niciodată arta fol
clorică nu a devenit un 
gratuit joc de linie și 
culoare 
ornament 
și după

Vasile Condurache : Două portrete

Mihu Vulcănescu
Scendent și nici într-6 cosmicitate abstractă, 
îndemnat de singurătate el prinde chipul ste
lei pe fluier sau la cingătoare și cintâ o 
doină cu gindul străluminat de amintirea unei 
fete frumoase, lată plugarul plecînd dimi
neața să însămințeze cimpul. Soarele, la 
fel de harnic, îl intimpină pe cale cu voie 
bună și atunci omul ii incrustează chipul cu 
recunoștință pe jugul boilor. Este o întreagă 
mitologie în insemne. Poveștile, legendele, 
credințele cu circulație orală și cunoscute da 
noi din colecții și reviste se transfigurează 
sub chipul criptic al motivelor pe alesături, 
ceramică, ouă încondeiate etc., tălmăcind 
aceleași rosturi omenești.

Surprindem aici o lege generală tipică și 
de extremă importanță pentru poetica folclo
rului. Este vorba de migrația motivelor în cu
prinsul tuturor compartimentelor sale. Ener
gia cu care se face acest circuit ne convin
ge de vitalitatea fiecărui sector de artă în 
parte și ordinea ierarhică avută în viața isto
rică. Colinde, scoarțe, crestături, categorii di
ferite prin modalități proprii de constituire și 
comunicare se încorporează în aceeași uni
tate stilistică datorită circuitului unic de mo
tive care le străbate deopotrivă. Faptul devine 
perfect explicabil dacă ne gindim că ele por
nesc din aceeași practică și cugetare.

Desigur că nu putem merge pînă acolo 
incit să urmărim fizionomia fiecărui izvod po
etic sau asocierea seriilor de motive. Intr-un 
domeniu artistic unde contaminările și inter
ferențele sînt atît de frecvente, operația ar 
fi simplistă și plină de riscuri. Totuși Al. 
Tzigara-Samurcaș venea cu o ipoteză care nu 
trebuie nesocotită. Astfel, el observa o mare 
asemănare între străvechile statuiete de lut 
și portul popular contemporan. Semnele nu 
erau incizii de tatuaje pentru că ele nu și-ar 
fi găsit explicația în cadrul unui ritual ca 
cel al caloianului, ci desene de izvoade. Așa 
putea fi recunoscut de pildă șiragul de colți 
de lup purtat ca talisman și distincție vite
jească sau deveneau inteligibile unele motive 
solare. Pe de altă parte, cum dacii erau 
iubitori de podoabe strălucitoare, după secă
tuirea tezaurului de către cuceritorii romani, 
în amintirea aurului desenau direct pe pînza 
de in modelele obiectelor, altă dată insemne 
magice detașabile. De aceea lucirea sola
ră a portului s-a perpetuat din generație în 
generație și poate fi încă regăsită, de data 
aceasta ca- practică artistică, pe întreg cuprin
sul fostei Dacii. Nu interesează aici în ce 
măsură se susține acea ipoteză, la care, de 
altfel, subscriem, ci faptul mult mai elocvent 
in perspectiva discuției noastre privind situa
rea motivelor folclorice. De altfel totdeauna 
pe statuietele primitive, fie că este vorba de 
tatuaje, fie că se disting ca izvoade, însem
nele se aglomerează pe umeri, în jurul gîtu- 
lui și pe piept. Cazul portului popular nu este 
izolat. în diverse colinde, chipul păgîn pe 
care îl numim moș Crăciun se aseamănă 
pînă Ia amănunte cu statuietele ritualice sau 
portul străvechilor daci. El are vestmîntul 
de obicei îmoodobit cu stele mărunțele la 
mîneci, soarele în față și doi luceferi pe 
umeri. Cît privește Ileana Cosînzeana din 
basme, frumusețea ei face să se creadă că 
este ruptă din soare sau alteori „la soare

întrucit 
și-a 

faza 
fizionomia proprie a

fiecare 
păstrat 

ritualică 
căreisemnificația și 

„cheie" este bine cunoscută de către cei 
care practică arta respectivă. Doar în tim
purile moderne, din motive bine cunoscute, 
cele mai multe ramuri ale folclorului își pierd 
siguranța schemelor tradiționale, ca atare cu
lorile și însemnele, chiar linia tiparelor Ia 
costume cade în zona unor amestecuri re
gretabile. O recentă expoziție (în sala Victoria) 
a dovedit că vestmintele femeiești sînt cele 
mai sensibile la asemenea compromisuri, în 
vreme ce portul bărbătesc, exceptînd cămașa 
de mire, ori sumanele, rareori se abate de la 
bunele deprinderi, ca și ceramica.

însă ereziile pomenite trebuie separate de 
elementele expresioniste, abstracționiste sau 
ermetice. Căci acestea din urmă, uneori vag 
infiltrate, alteori hotărît exprimate, conferă 
atribute cu totul particulare întregii creații 
anonime, chestiune de care ne vom ocupa 
altă dată. Oricum, este neîndoios că o căma
șă împestrițată cu mărgele strident colorate 
sau cu nasturi de fabrică, va deștepta hotă- 
rîte dezaprobări, pe cind o colecție de ouă 
va ispiti cu desenele mărunte și închise ca 
sens pentru omul din afara mediilor folclo
rice. Dar țăranca din părțile lui Artur Goro- 
vei știe să citească în acele izvoade străvechi. 
Pentru ea cercul este soarele sau plugul sau 
jugul beilor, din spirale, puncte, linii anume, 
adunate, cuburi, triunghiuri tălmăcește exis
tențe familiale. în acest fel se traduce, prin 
abstracții, însăși prezența omului, dînd con
sistență însemnelor. Căci oricine observă că 
imaginea concretă a ființei umane lipsește în 
aceste compartimente ale artei populare și 
faptul poate trezi nedumeriri dacă ne gindim 
la proză sau poezie, unde lucrurile stau alt
fel. însă deosebirea este cu totul formală. Ca 
și in cazul culorilor, prezența omului este su
gerată prin asociere cu uneltele sale. Regă
sim aici un principiu etic străvechi, de o ne
bănuită sănătate. Adică omul bun poate fi 
recunoscut după vorbă, după port și hărnicie 
și aceste calități se cuvin reprezentate prin 
semne. De aceea oricît de abstracte ar părea 
încondeierile de pe ouă, alesăturile sau cres
tăturile, ele rezumă întreaga experiență co
lectivă într-un limbaj de o mare simplitate. 
Cum motivele astrale sînt obsedante în arta 
folclorică, înțelegem cît de puternic este Ia 
noi cultul păgîn al soarelui. însă noi sîn- 
tem un popor „al cerului de jos”. Adică așa 
cum a fost tălmăcit de gîndirea iubitoare de 
concret a omului obosind pe brazdă sau la 
stînă, în mirajul de semne dintre pămînt și 
cer.

P. Ursache

Cuneigrama lui Mihu 
Vulcănescu sugerează e- 
șența obiectului, a peisa
jului. Este chiar esența a- 
cestora din care fenomenul 
este numai aparență. Arta 
lui devine astfel obiect in
dependent, asupra căruia 
se poate discuta fără ra
portări la sursele realului.

★
In Venefiile sale desco

perim o concepție virilă 
și subtilizată despre con
templație. Unul sau mai 
multe principii secrete ge
nerează atmosferă semnifi
cată, vibrație și viziune a- 
fectivă precise. E in peisa
jele diurne ale artistului o 
tristețe infinitezimală a 
materiei. E starea ei peri
sabilă, surdina ancestrală 
a plinsului bacovian, pre
dominate și propulsate de 
supremația acvaticului. O 
uzură a timpului parcă ros 
de sine însuși se răspân
dește în spațiu, sau densi
fied un spafiu, ca pulberea 
de cărămidă neagră. Clădi
rile par edil ic ii friabile (și 
nu din pricina hașurului 
inextricabil). E, pretutin
deni, o nisipozitate a tim
pului. Maiestos nu e nici 
decît Okeanos, mereu „în 
floarea tinereții". El domină 
planturos, — masă enormă 
și grea, — peste țărmuri 
de cupoie și nivele (Canal 
Grande, Puntea Academiei, 
Chioggia). împingerea lor 
în lături pare monstruoasă, 
încăpățînată, plină de or
goliu. In Venetiile lui Mihu 
Vulcănescu devorat ia reci
procă dintre piatra umani
zată și apa primordială, 
lupta tacită din adîncurl, 
sînt de o tristețe mu
zicală de invizibile flu
xuri multicolore. Istoria 
nu mai este decît amintire. 
Una care se percepe liric, 
care nu se scufundă ci aș
teaptă neclintită să fie în
ghițită de Mare. Ca și în 
Veneția lui Eminescu, 
timpul se anunță și se aude 
pe sine.

Intuiția cosmică a pei
sajului este și mai pătrun
zătoare în uleiuri. Splen
doarea cromatică a Vene
ției revine la inițial, în 
mod ciudat, noaptea. Doar 
noaptea lagunele, piețele, 
podurile, își dezvăluie con
tururile, suprafețele și mi
rajul. Sub atracția lunii se 
produc maree spectrale, 
cețuri istorice, sticlirile de

oglindă ale apelor omni
prezente. In ciuda culorilor 
fantastice de pe muri șt 

1 ape, o senzație de alb pia* 
tinat, de selenic rece, ne
mișcător și ireal stăruie. 
Contururile devin fluores
cente, argintoase, smulgînd 
parcă o clipă peisajul din 
perisabil. Uneori un splen
did palat non-figurativ, un 
San-Marco din tușe verti
cale discontinue, țîșnește 
din mare, smulgere 
din clepsidra albastră, ab
sorbantă, a Mediteranei. E 
o tentație de zbor, o încer
care de salvare din timp. 
Uleiurile lui Mihu Vulcă
nescu realizate intr-o teh
nică personală, ezoterică, 
cumulează o abstractă at
mosferă de fabulos, în care 
basmele copilăriei au deve
nit nostalgie.

profiluri

Altul este stilul în pei
sajele din Viena, Praga, 
Roma, Arezzo, Bologna eta. 
Medievalul praghez impu
ne peniței altă linie. Ea 
trasează duritatea de pia
tră a urbelor, arhitectura 
de cetate solidă a caselor. 
Esenja lor e conturul, lu
mina, claustrarea, geome
tria zdruncinată de timp. 
In Roma și Arezzo, peisa
jele au mai multă istorie. 
Artistul pare stăpînit de ca. 
El regăsește o vagă forță 
imperială în nocturnele 
Romei, din care bastioane 
eterne recîștigă efemere 
temerități. In rest, grandoa
rea antichității romane nu 
este decît prăbușire conti
nuă. Muzeu temporar. 
Timpul se cațără pe ruine, 
așa cum apa macerează 
treptat fala Veneției.

Contemplațiile lui Mihu 
Vulcănescu sînt ale unul 
poet. Cuneigramele pictoru
lui relevă rafinament și 
senzualitate, abstracție și 
originalitate, inventivitate 
stilistică, într-un cuvînt, 
știință modernă. Percepția 
realului se iace parcă au
ditiv, dar se transmite

pensulei cu siguranță mu
zicală. O cheia soi e as
cunsă în peisaj, în zidurile 
caselor. In vegetație. Ea 
singură iradiază o atmos
feră orflcă în funcție ds 
loc și timp, în funcție, mat 
ales, de postura autorului, 
El nu depinde de subiect, 
ci acesta de el, de contem
plația sa, de sensurile pe 
care Ie descifrează șl apoi 
Ie incifrează în desen și 
pictură.

Astfel vorbesc șl ilustra
țiile la II Gattopardo. Stă- 
pîn desăvîrșit pe implan
tările liniei infime în pers
pectivă, as spune, în spe
cial pe rosturile spațiului 
alb dintre linii evanescente, 
abia figurate, ilustrațiile la 
romanul lui Lampedusa sînt 
cele mai frumoase din cite 
cunosc. Au spus-o și croni
carii diverselor reviste și 
ziare străine, caic i-au co
mentat expozițiile din Ita
lia, Austria (Kroner Zei- 
tung : „poate face față ori- 
cînd unei comparații inter
naționale" ; Volksblatt: 
„personalitate artistică 
foarte interesantă"), Franța 
șl care i-au adus un suc
ces necontestat. (Volkssti- 
mme : „artist neobișnuit de 
multilateral" ; Express : „lu
crările sale sînt de o ase
menea maturitate tehnică și 
umană pe care nu o poți 
întîlni în iiece zi"). Alte 
Ilustrații pot fi întîlnite în 
revistele noastre literare, 
dintre care se detașează 
deocamdată cele la poemele 
lui Blaga și Quasimodo.

Mihu Vulcănescu e pre
zent aproape săptămînal în 
periodice precum este pre
zent și în expozițiile, co
lecțiile și cataloagele mu
zeelor din străinătate. Ilus
trator a peste 100 de cărți 
românești, Vulcănescu este 
de pe acum „o tînără per
sonalitate artistică" (La 
Stampa) cu un temperament 
fanatic pentru grafică, pic
tură, muzică și poezie.

M. N. Rusu

* Cf. Luceafărul, Contem
poranul, Gazeta literară etc.



lolanda Malamen
(studentă)

LEGENDĂ CU MINE
Și-atunci din vina păcii am căzut 
cu vanitatea-n trîmbițele morii. 
Era o zi cumplită de-nceput, 
a soarelui păscind la trap cu norii.

M-am imbrâcat mai alb ca niciodată, 
trecînd din zbor, in zbor ca ne-mpăcații. 
Venea din sud o stea decolorată, 
ca să-mi importă sufletul in rații.

De trei ori peste cap m-am răsturnat, 
ca-n basmul cu neliniști ancestrale.
Un roib superb cu frîu încoronat 
m-a refuzat din mugete corale.

Nici Cosinzeană n-am putut să fiu, 
căci smoala imi sclipea in ochi cruciș. 
Urla in mine viscolul pustiu 
al cărții înțelese pe furiș.

l'ai, făcătorii de minuni drapați 
cu platoșele lor de nestemate, 
vindeau la drum legende cu soldați, 
de-mi podidea tot singele pe spate.

De-atunci ca o fantomă mă rotesc 
și mă citește mama de cu seară 
a fost pe-aici un vulture domnesc, 
ce-a șchiopătat pe-o creștere de gheară.

VINOVAT PĂMINT AL

TRANDAFIRILOR
La trei bătăi de han răscumpărări bogate, 
cu silnicia verii vestind un pom rărit.
Și straniul Don Quijote in visuri decorate 
între calvar și pașnic c-un fum încremenit.

Pe trandafirii oblici, ca ploile din vest 
astîmpârâm risipa seminței strămoșești, 
să ne-ntrupăm sălbatic în clopotele, rest 
ale stelarei treceri prin gropi sărbătorești.

Pămintul despicat de meritele florii 
în două lașități definitive, 
orbecăiește taina de ziuă a candorii, 
pe care-am aruncat-o iubirii corozive.

PATETICĂ
Ecouri, ecouri peste rămas bun, 
alunecă împărtășit de moarte, 
in marșuri promise nedrept la fanfare. 
Disecați constelații căzute pe lume I

Diminețile schimonosite in paza de noapte... 
Undeva se adorm bătrinii cu muzică...
Sfîrșește o dată pentru totdeauna, 
indinatul plan al melancoliei !

Iubirea părăsită ca o manta soldățească 
pe-un cîmp prea plesnit, totuși, 
și fluturi bleu, muritori fără ochi.
Iată, eu sint religia casei !

ALERGĂTORUL
Semn eteric este corul pe voci nenumărate, 
chiar dacă nu-l așteaptă zeițele cu sare. 
Obișnuit să ardă cu gurile căscate, 
acum, la furtul lui tace de-ndurerare.

II mină sub uitare întrecerea de unul 
făcîndu-și loc prin el cu degetele - sape. 
Din tot ce-a fost nesincer se-ngreuiază 

scrinul, 
alesului de fugă pe focul de aproape.

Cind ore caraghioase mai scapă din minut 
din torțe am, suplețea genunchiului bolnav. 
Cu flăcări disperate în ochii de temut 
alerg așa ciudat pe minereu gingav.

Ca roata mă așez încet pe veșnicie 
și nu e fir de os, ca să-mi pășească nervii. 
Prelungă sint ; urită ca somnul pe trezie, 
și palidă, ca greul de la sfirșitul ierbii.

Alerg, alerg, mi-e frică de inapoia mea 
căci nu se știe care ajuns e la sfirșit. 
înmărmurită luptă doar nu mă poți trunchia, 
la drumul de cuvinte, la pierderi de trăit !

Ce tragică minciună mi-a strecurat paharul 
în miinile căzute între pămint și pradă ? 
Șuvițele sudorii au fulgerat amnarul.
că n-am ajuns întiia la stilpul de paradă.

Marcel Bărâganu
(student)

PASIUNE
Tu, ulcior, cu freamătul umed 
(în pîntec, 
eu nu ți-am dat mai mult 
decît o parte din inimă 
și miinile mele 
zdrobite de sudoare 
și de cintec.

ANA KARENINA
Așteaptă, doamnă, trenul următor, 
căci te pindesc din umbră roți perfide, 
ori moartea ți-este primul ajutor 
ce-n calea ironiei se ucide ?

Așteaptă, doamnă, incă un final, 
căci roțile acelea-s prea rotunde ; 
Oh, trebuia să mori la primul bal, 
cind prințul nici nu te putea pătrunde !

lartă-mă, doamnă Ana, e tirziu, 
de-acuma vei călători mereu, 
ori poate sint nebun, și nu mai știu 
drumul ce duce la castelul meu. Desen de Corcaci

ROȘU DE SEPTEMBRIE
a) Arcadie merge de par

că s-ar juca de-a cerbul ver
de sau ar gîndi într-un ritm 
inedit: același pas se grăbeș
te, țopăie pînă către mijlocul 
acțiunii, moment de cumpă
nă în care talpa tîrșie medi
tativ și foarte lent : ambele 
picioare boncăluiesc astfel 
incert pe luciul trotuarului 
avîntîndu-se surprinzător nu 
înainte ci în sus deși ansam
blul căruia i se integrează le
gic are umerii aduți a jal
nică înfrigurare.

Pe dinăuntru acrobatica e 
și mai temerară. Arcadie are 
indigestie sufletească și asta-i 
dă halucinații cu miros de 
patchouli și naftalină.

b) Arcadie a împlinit 28 de 
ani și iubește frumosul deco
rativ. Nu-i plac vechiturile dar 
îi dau o palpitație de interes 
și-l proiectează ca pe o tram
bulină cauciucată pe larga 
sofa cu perne capricios înflo
rate la gherghef a imaginați
ei și-a deliciului fabulatoriu. 
Așa s-ar răsfăța și-n seara a- 
sta, seară ostenită în sine, ca 
o femeie, cu toate contururile 
moleșite, cu părul grunțuros 
și rău vopsit ca ramurile co
pacilor din grădina Ruxan- 
drei. Arcadie scrîșnește și 
măseaua cu colțuri cariate 
îi ripostează prompt.

In nări i s-a strîns pulbere 
de molii și pudră ocre — Ca
sa Ruxandrei...

Mătușile siameze, cu ju- 
poane scrobite și nenumărate 
fuste de un negru vioi și luciu 
ca tabla, viguroase în ciuda 
celor 60 de ani de-atîta timp 
trecuți, mătuși spanchii, cu 
ochi mărunți și repezi... Ruda 
de categorie păcătoasă con
dimentată de la basma la 
tîrlicii musulmani cu mirosuri 
cristalizate, de sos cu ceapă, 
piper și dafin, ciorbă, ciula
ma, plăcinte cu brînză vîs- 
coasă ca seul...

Și o mamă fragedă, tran
sparentă, prea tînără, prea 
neastîmpărată.

Apoi fratele, blond, mare, 
lat în spate, mălăieț și naiba 
știe de ce — fleșcăit ca o 
pătlăgică trecută de copt.

Ruxandra nu-i arătase mul
tă vreme „sectorul documen
tar”, despre care pomenea 
doar cu o simplă batjocură 
parodistică.

Arcadie, pe de altă parte, 
refuză să-și închipuie realita
tea unei asemenea case cu 
Biedermeyer scorojit și sufra
gerie oribilă, moștenită de la 
un neam zgîrcit, cu goble
nuri, carpete, portrete de fa
milie și lăzi demonic de atră
gătoare, lăzi încheiate în fie- 
răraie ce le asigură nemuri
rea și castitatea.

O clădire-vagon cu pod 
împîclit de umbre, cu pivniță 
dubioasă ca o subterană me
dievală, cu cerdac potopit 

de buruieni agățătoare și ve
randă descleiată, cu grădina 
imensă crescută pe un fost 
cimitir, grădina întinsă pe o 
rină, sfîrșind într-o văgăună 
tapisată umed cu mușchi și 
ghemotoace de flori vînăt-al- 
băstrui.

c) Mușchii ușor atrofiați, 
reanimați, zburdă pe sub 
pielea devenită prea strîmtă, 
prea uscată, în tactul mersu
lui zănatic în noapte. încă 
puțin și se va zvîrcoli tot ca 
peștele pe uscat.

Arcadie e literat.
Are el ce are cu debutan- 

ții și-i bagă de vii în cazanul 
Iul cu uncrop de leșie sperînd 
să-i scoată purificați și esen- 
țializați, morți sau contami
nați de însuși geniul său.

Așa e el structural, vrea 
mereu să corecteze, să per
fecteze, să mai și primească 
gratitudine pentru salahoria 
asta de misionar sadic. De- 
butanții îl ocolesc ca pe o 
Cassandră virilizată în lupta 
cu secolii. Poeții, mai șugu
beți, îi trimit epigrame groa
se, prozatorii, mai discreți, 
îl desființează prin unchii și 
moșii academinizați, colegii 
îl bat pe spinare cu aerul 
hîtru al țăranului care des- 
cîntă de streche.

Arcadie nu-i băiat rău.
Se știe că e învățat, inimos, 

cam moralist, că are o fire 
de — zice el — neoromantic, 

caldă ca o amiază meridio
nală, întredeschisă înnoirilor 
brevetate, visătoare de formu
le ce, purtîndu-i numele, să 
facă epocă, școală, curent.

d) Ca bărbat, Arcadie e a- 
trăgător, simplu în linii, înalt, 
potrivit modei sobre cu note 
insolite: o cravată cu desen 
umoristic, niște butoni cu in- 
crustații, din cei care stîrnesc 
obsesii, o pereche de șosete 
americănești din mătase pic
tate fioros.

Dar are o măsură strictă : 
ori șosete, ori butoni, ori 
cravată.

Arcadie intrigă prin ochii 
lui verzi-cafenii cu gene dese 
și priviri indiscutabil inteli
gente, priviri care pironesc la 
distanță de cunoscători într- 
ale introspecției „obiectul” 
cercetării.

Cutele mistice dintre sprîn- 
cene și celelalte, bine tăiate 
de-a lungul obrajilor nuanța 
fildeșului nobil, îi dau și acea 
notă personal abstractă de 
distincție, concentrată mai a- 
les în jurul buzelor cu rictus 
în colțul stîng.

e) Arcadie pare predesti
nat rolului de erou pe al doi
lea plan în aventurile erotice. 
Poate și fiindcă are oroare 
de trăiri integrale, de senti
mente care te umolu de o 
sevă străină si te smula din 
solul tău, aqătîndu-te de un 
fir de vis în infinit, grăunte 
de oatîmă în hnllo-ul sonor 
al Constelației Patetice.

f) Arcadie s-a mototolit 
în fotoliul de plastic si bea 
din sticla de ain destinată 
musafirilor. Zvîcnetul trupu
lui s-a adunat în privirea sa 
interioară pînă nu de mult 
exersată ca instrument lece 
șl precis, devenită acum o 
căutătură piezișă frîntă în 
oglinzi care refuză să mai 
reflecte idei. Zbuciumul a- 
cesta romantic premergă
tor decisivei intrări în matu
ritate, merita desfacerea ce
lui de al doilea pachet de 
țigări la mijlocul nopții.

g) Arcadie o vede iar și 
iar pe fata care se pregă
tește să moară în septem
brie și nu surprinde în el alt 
regret decît un gest de im
paciență.

A fost între ei o dragoste 
fără primăvară. O idilă în
tre două suflete goale.

Fata cu stigmat roșu de 
septembrie, fata cu zîmbet 
ca tăiat în coajă verde de 
nucă, fata cu mîini prelungi, 
frumoase ca două cupe pli
ne de soare și mîngîieri, ea 
este vrăjitoarea de cuvinte, 
ea și nu el, cel care s-a 
știut, care s-a simțit pre
destinat să creeze, să-și su
pună toate cuvintele.

Nu-l adora nici măcar cu 
ironia dulce a Ruxandrei , 
pictorița. Se pomeniseră 
de-a lungul anilor, obsedați 
unul de altul, căutîndu-se cu 
aceeași intensitate cu care 
se respingeau, dar crezînd 
a-și ajunge. Ea, dăruită cu 
nervi, timp, suflet, cuvintelor 
ei, el, invidiindu-i condiția 
măruntă de funcționară și 
camera vastă cu mobilă de
teriorată.

Pe masa cu hîrtie 
albastră sub crista - 
Iul ciocnit și pătat, se gă
sea, imprevizibil, provocînd 
un fior de plăcere pe șira 
spinării, o vază japoneză în 
care fata depunea surîzînd 
de tandrețe cîte o unică 
floare somptuoasă prin în
săși această izolare regeas
că. Iși vorbeau mult, pînă la 
îngrețoșare, și fata care 
credea în cuvinte nu-i as
cundea nimic din secretele 
acelui să-i zicem . .. „orga
nism spiritual" cu atîtea 
plăgi, supurații și cusături, 
mai greu de suportat la 
lumina zilei decît cele ale 
cărnii.

Arcadie mișcă violent de
getele de la picioare ca să 
alunge un cîrcel și țesătura 
șosetei cedează cu șuier 
metalic. (Fata o fi aiurind 
în așternutul cu flori roșii 
pe perne). Bea direct din 
sticlă și dibuiește nesigur o 
țigară după ce a stins-o pe 
cealaltă pe covorul sintetic. 
O înduioșare de om cum
secade l-a împins să-i ve
gheze imobilitatea de bol
navă cu povești delicate, 
chezășii de viitor, proiecte 
însorite. Fata avea nevoie 
să-l creadă, să-i zîmbească 
cu un fel de sfioșenie, să 
întindă mîna spre el și chiar 
să scrie pentru el anume.

Ruxandra, pictorița grați
oasă și sănătoasă, copil, 

spiriduș și ispită, îl ducea 
de mînă pe alei vesele.

Fata din odaia cu cărți, 
manuscrise și doctorii depri
mante îl aștepta veșnic și 
parcă totdeauna fusese a- 
colo cu multe caiete resfi
rate pe plapumă, cu scru
miera la lungimea brațului 
și cu zîmbetul ei de pen
umbră, zîmbet de mugure 
care se deschide încrezător 
sub dezmierdarea luminii 
fierbinți.

Arcadie asculta înghițind 
abundenta salivă a răzvră
tirii lectura plată a unei 
schițe admirabile.

Fata citea sacadat, gu
tural, total inexpresiv, dar 
Arcadie înțelegea în același 
timo cu sufletul tuturor citi
torilor miracolul ivirii vieții 
din cuvinte tipărite în ca
ractere convenționale ca și 
timbrul impersonal al gla
sului acestuia de bolnavă.

h) Ieri Arcadie a ucis o 
poveste și un legămînt ori
cum fără realitate. Pe urma 
lui a rămas o floare cu 
roșu viu și adînc, roșul flo
rilor de septembrie.

Ruxandra l-a dus în casa 
ei veche ... S-a sărbătorit a- 
ooi o logodnă la cafeneaua- 
bar-cofetărie de pe a treia 
colină a orașului sistemati
zat.

y) Din ce bea din ce se 
simte mai vulnerabil, mai 
bun și mai confuz. E un 
fluviu de milă în el numai 
că se zbate pe loc : și îna
inte și în urmă s-au închis 
zările și nu mai este decît

o zmucitură în sus, deși 
scs a fost totdeauna pentru 
Arcadie — zidul.

Zorii de septembrie cad 
pe podele ca niște petale 
cu miezul roșu.

Strînge pleoapele să r.u 
le mai vadă și adoarme.

z) Ca-n fiecare dimineață, 
la ora șapte fără zece, 
mama deschide robinetele 

în baie.
Mama miroase a cafea 

„Columbia" și a pîine de 
secară prăjită.

A intrat ca-n fiecare dimi
neață să potrivească rad'oul 
la un post cu muzică fru
moasă și lină ca să iij-I 
trezească dintr-o dată pe 
băiat.



_ n cei 12 ani de acti 
vitate, Fabrica eft 

% Antibiotice Iași a re 
alizat numeroast 
produse cu o largi 
aplicabilitate in me

dicină și în zootehnie.
Unanim apreciate în tară, 

produse’e modernei întreprin
deri ieșene sînt cunoscute și 
elogiate în străinătate, cucerind 
un binemeritat prestigiu inter
național. în Italia, Olanda, El
veția, R. F. a Germaniei, 
U.R.S.S., Anglia, R.D.G., Iu
goslavia, Siria, Ceylon, Pa
kistan, Israel, R. D. Vietnam, 
Turcia, Liban etc. pot fi întîl- 
nite produsele fabricii ieșene.

în prezent se fabrică 80 de 
sortimente de antibiotice. Nu
mărul lor va crește în anii 
viitori. Pînă în 1970, se vor 
asimila 40 de sortimente noi.

1.

STREPTOMICINA
SULFAT

Streptomicina este o bazăor- 
qanică, cu structura chimică 
complexă. In practică se fo
losește sub formă de săruri, 
tare sînț mai stabile. Fabrica 
o livrează sub formă de 
streptomicina sulfat și dihi- 
drostreptomicină.

Streptomicina sulfat este o 
nulb'ere alba, cristalina, fără 
miros sau uneori tfa miros 
slab, gust ușor amar, nehi- 
droscopică, termpstabilă. Foar
te ușor solubilă în apă și 

ser fiziologic, este aproape 
insolubilă în alcool, cloroform, 
eter.

2.

PROPAMICIN
Indicații:
In afecțiuni acute și suba

cute produse de germeni sen
sibili la penicilină și strepto- 
rnicină (stări febrile, anghine, 
pneumonii, peritonite, mâhni
te, flegmoane, abcese, artrite, 
stafilococii, streptococii, pas- 
tetaeloze, salmoneloZe etc.

In prevenirea și combaterea 
infecțiilor secundare din bo
lile viCotiCe.

Curativ și profilactic în in
tervențiile chirurgicale ca și 
în complicațiile post-operatorii.

3.

FLAVOFURIN
(Vitamina B2 furajeră)

Este un produs de biosînteză. 
Prin folosirea Flavoninei în ra
ția tineretului porcin are rezul
tate la creșterea sporului zil
nic de greutate vie în medie 
cu 4—6%.

La hrana păsărilor folosirea 
FlaVofurinei furajere contribuie 
la creșterea prodncțitfl de ouă 
4,5% Șl Ta sporul de greutate.

4.

PENICILINĂ „G“
Penicilina- „G" se prezintă 

sub forma de pulbere crista
lină de culoare albă sau ușor 
gălbuie, fără miros, cu gust 
amar.

Penicilina cristalizată admi
nistrată pe cale intramuscular,! 
sau intravenoasă se absoarbe 
repede atingînd intr-un timp 
scurt concentrații sanguine te
rapeutice.

Administrată pe cale subcu- 
tană, absorbția este mai lentă, 
și Uneori he'uniformă.-

5.

MOLDAMIN
Este indicat, în primul rînd, 

în infecțiile produse de stafi- 
lococi, pneumococi, strepto
coci în antrax și rujet, în 
infecțiile pasteurelice la pă
sări. Poato fi folosit de ase
menea cu rezultate bune, da
că, la testare, tulpina respec
tivă de pasteurella se arata 
sensibilă față dc Moldamin.

Se recomandă, atît curativ, 
cit și preventiv, în complica
țiile post-operatorii, în viro
zele complicate cu germeni de 
asociație etc.

In cazul infecțiilor acute 

ale animalelor mari și mici, 
este indicată asocierea Molda- 
minului, Ia începutul trata
mentului, cu o doză terapeu
tică de penicilină cristalină.

6.

BEVITEX
(Concentrat de Vitamina B12 

furajeră).
Contribuie Ia îngrășarea ti

neretului porcin. De aseme
nea aduce un snor de greuta
te de 10—14,5%. Asocierea 
vitaminei B]2 cu antibiotice, 
cum ar fi aUreociclina, fac? 
ca . efectul pozitiv al acestei 
Substanțe să fife sprfTit.
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eLa Cercul radio al Casei de cultura a tineretului și studenților.

SEMICENTENAR

Cornel Trăilescu (duminică 12 
mai ora
SECRETĂ de Cimarosa (du
minică 19
TRAVIATA de Verdi (dumi
nică 19 mai ora 19,30).

10,00), CĂSĂTORIE

mai ora 10) și

Teatru

La sfîrșitul acestei luni se împlinesc 50 de ani de cînd 
bojdeuca din Țicău, locul de muncă și de odihnă al lui 
Ion Creangă, a fost amenajată și inaugurată drept casă 
memorială. De-a lungul anilor, ea a îndurat cu resem
nare avatarurile vremii și nepăsarea oamenilor, ajun- 
gînd — mai ales după ce comitetul prezidat de Mihail 
Sadoveanu n-a mai activat — o paragină.

Refăcută și dotată în anii puterii populare, bojdeuca a 
reînviat la o nouă Viață constituind astăzi unul din cele 
mai solicitate obiective care depind de complexul muze
al al Palatului Culturii din Iași. Zeci de mii de vizitatori 
din țară și de peste hotare îi trec pragul în fiecare an, 
întîrziind în odăile scunde și în pridvorul în care a fost 
găzduit sporadic Mihai Eminescu. De curînd casa a pri
mit un acoperiș nou și a fost dotată cu exponate noi me
nite a îmbogăți colecția de documente și obiecte legate 
de viața celor doi mari prieteni : Creangă și Eminescu. 
De altfel, ea a servit drept cadru filmului inspirat din 
viața marelui povestitor.

Cu prilejul acestei aniversări, la bojdeucă vor avea loc 
manifestații de artă încadrate într-o adevărată „săptămî- 
nă Creangă". Un simpozion, spectacole Creangă, șezători 
cu lecturi din opera sa, pelerinaje ale școlilor vor cinsti 
amintirea scriitorului.

carnet
Expoz.iția retrospectivă 

Octav Băncilă s-a bucurat 
de o mare afluență în ce
le două luni (aprilie-mai) 
cit a fost deschisă în sala 
contemporană din cadrul 
Muzeului de artă din Iași, 
aducînd astfel o contribu
ție de seamă la actualiza
rea acestui mare pictor. 
In continuare, expoziția 
fi deschisă la Muzeul 
artă din Bacău și apoi 
Piatra-Neamț.

★
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extraordi-Două spectacole 
nare vor fi prezentate pe sce
na Operei din Iași în zilele 
următoare. Mîine seara, de 
pildă, (duminică 12 mai, ora 
19,30), în opera OTHELO de 
Verdi, rolul Desdemonei va 
fi interpretat de belgiana 
Gery Brunin, iar miercuri 15 
mai, Ia aceeași 
titular din opera 
de Verdi va 
Bieșu, artistă a 
U.R.S.S.

Spectacolele obișnuite ale 
operei vor fi următoarele: 
MOTANUL ÎNCĂLȚAT de

oră, în rolul 
CIO-CIO-SAN 

apare Maria 
poporului din

Premieră bîrlădeană
Cu cea de-a șasea 

premieră, 
„Victor Ion 
din Bîrlad a cîștigat 
sufragiile tuturor ca
tegoriilor de specta
tori și a lansat două 
tinere talente deose
bit de promițătoare. 
Piesa 
Beer , 
a fost 
multă 
grijă față 
de către 
Pențea în scenogra
fia inpirată a lui 
Gh. Matei» Mesajul 
generos al piesei și 
anume că nicăieri Și 
nicicînd strivirea o- 
mului nu 
îngăduită, 
din tot 
petrece

teatrul
Popa"

iui Jean de 
„Fiica omului" 

montată cu 
acuratețe și 

de text 
Tiberiu

poate fi 
răzbate 

ceea ce se 
pe scenă,

brodat pe canavaua 
conflictului dramatic. 
Cei doi protagoniști, 
Sibylla Oarcea și 
Const. Doljan, și-au 
făcut debutul sub 
cei mai buni auguri, 
dovedindu-se dotați 
pentru rolur'Te de 
compoziție. Ei au 
fost ajutați de toți 
colegii din teatru și 
succesul 
întregului colectiv.

Primirea 
tă fătută 
pieise

„Cartea de impresii" a 
trospectivei Nutzi Acontz, 
anterioară celei a lui Băn- 
cilă, confirmă receptivita
tea publicului nostru la 
arta acestei sensibile pic
torițe. Au produs o impre
sie deosebită mai ales o- 
perele împrumutate de că
tre 
prof, 
soră

lor e al

entuzias- 
acestei 

la premif>jă 
confirmă reușita tu
turor celor care au 
contribuit la specta
col. „Fiica omului-' 
promite a face serie, 
mai ales că e vorba 
de o premieră pe 
tară.

Trei spectacole 
repertoriu vor 
de colectivul Teatrului Națio
nal în următoarele zile: 
DONA JUANA de Radu Stan
ca (regia Mihai Raicu, sce
nografia Marga Ene), va fi 
prezentat la sediu sîmbătă 
11 mai ora 20.00 (valabile a- 
bonamentele 5 și 6), joi 16 
mai ora 20.00 (valabile abo
namentele 8 și 10), și vineri 
17 mai ora 20.00, apoi ps 
scena Casei Tineretului, du
minică 12 mai ora 15.00.

Spectacolul CIND LUNA E 
ALBASTRĂ de Herbert Hugh 
(regia Valeriu Moisescu, 
scenografia Marga Ene), va 
fi prezentat pe scena teatru
lui marți 14 mai ora 20,00 și 
pe scena Casei tineretului, 
duminică 19 mai ora 15,00.

In sfîrșit, al treilea specta
col, cel cu STAN PĂȚITUL de 
George Vasilescu, va pleca 
în turneu pe următorul iti
nerar : Bacău, 
marți 14 mai), 
Gheorghiu-Dej 
mai). Focșani (joi 16 mai), 
Buzău (vineri 17 mai). Tecuci 
(sîmbătă 18 mai), și Bîrlad 
(duminică 19 mai).

In fiecare localitate vor a- 
vea loc două spectacole la o- 
rele 17,00 și 20,00.

din actualul 
fi prezentate

(luni 13 și 
orașul Gh. 

(miercuri 15

Jar (Maria), Jean Constantin 
(Parpanghei) și alții.

„Răzbunarea haiducilor" 
este un film dinamic, bogat 
în întîmplări neprevăzute.

Așteptat i 
vreme, va 
premieră la 
ARTA, filmul 
MINCINOSUL, 
gizorul John 
Este povestirea 
funcționar 
provincie care, nemulțumit de 
mediocritatea mediului con
formist în care trăiește, eva
dează în imaginație, visîndu- 
se în postura unor personaje 
eroice.

In rolul titular apare un 
cunoscut actor de film, Tom 
Courtenay („Operațiunea
Crossbow", „Singurătatea aler
gătorului de cursă lungă"), 
secondat de nu mai puțin 
cunoscuta Julie Christie, lan
sată mai 
„Minunata 
„Fahrenheit 451".”

In sfîrșit, cea de a treia 
premieră a săptămînii viitoa
re va fi filmul sovietic BELA 
care va rula la cinematogra
ful REPUBLICA. Este o pro
ducție a studiorilor centrale 
de filme pentru copii și tine
ret „Maxim Gorki" 1966, rea
lizat de regizorul (și scenaris
tul) Stanislav Rostoțki — 
după primul episod al roma
nului „Un erou al timpului 
nostru" de Mihail Lermontov.

In rolurile principale: Sil
via Berova (Bela) și Vladimir 
Ivașov (Peciorin).

La cinematograful Nico- 
două filme: 

mai) și 
(16—19

de mai multă 
fi prezentat în 

cinematograful 
englez BILLY 

realizat de re- 
Schlesinger. 

unui mic 
dintr-un oraș de

ales în filmele: 
englezoaică" și

lina vor rula
URSUL ALB (13—15 
CĂUTAȚI IDOLUL 
mai).

Casa
Intre premierele cinema

tografice din perioada 13—19 
mai semnalăm încă o dată 
filmul românesc RĂZBUNA
REA HAIDUCILOR care va 
rula în continuare și săptă- 
mina viitoare la cinematogra
ful VICTORIA. „Răzbunarea 
haiducilor" este al treilea 
film din serialul despre legen
darii apărători ai dreptății și 
răzbunători în numele popo
rului 
două 
serial, 
lor" 
scenariu 
Mihai 
cea 
nează și regia), iar 
tre protagoniști, publicul 
va întîlni actori cunoscuți ai 
scenei și ecranului nostru, 
unii 
două părți ale serialului: 
manoil Petruț(Amza), 7 ' 
Barbu (Anița), George 
stantin (Pazvanoglu), 
Caragiu (Răspopitul), 
Tudorache (Haricleea), 
Răutu (Ibrahim),

tineretului și 
studenjilor

obidit. Ca și 
pelicule din 

„Răzbunarea 
este realizat 

de Eugen 
Opriș și Dinu 

(acesta din urmă 
Și regia), 

protagoniști,

primele 
acest 

haiduci- 
pe uni 

Barbu, 
Co- 

sern- 
prin-

și ecranului 
prezenți și în primele 

E- 
Marga 

: Con- 
Toma 
Olga 

Colea 
Elisabeta

Sîmbătă 11 mai, orele 20: 
Bal studențesc în sala de 
danș; duminică 12 mai, 
orele 20: spectacolul de estra
dă prezentat de formația 
Centrului universitar Iași; 
marți 14 mai, orele 20: 
clubul artelor în sala clubu
lui ; miercuri 15 mai, orele 
20: concert de muzică ușoară 
susținut de către formația de 
chitare „Amicii" a Universită
ții „Alex. Ioan Cuza" din 
Iași; joi 16 mai, orele 20: 
conferința „Etica și omul" 
susținută de conf. univ. dr. I. 
Grigoraș după care va urma 
filmul „Therese Desqueyroux"; 
vineri 
clubul artelor în sala clubu
lui ; 
20: spectacol 
zentat de ansamblul folcloric 
al Casei de cultură.

17 mai, orele 20 :

sîmbătă 18 mai, orele 
folcloric pre-

linia bogatei activi-

.Cimarron") în filmul „Sint șiPe ecranele ieșene Maria Schell („O viață", 
eu numai o femeie".

muzeu din colecția 
Florica Nițulescu, 

a artistei.

Pe
lăți editoriale anunțate de 
Casa județeană a creației 
populare Iași semnalăm 
pregătirea unei culegeri de 
folclor alcătuită de conf. 
univ. Ștefan Cuciureanu. 
Culegerea va cuprinde li
rică de dragoste, doine, 
răvașe etc. și va intra la 
tipar în cursul acestui an.

carnet



| BAUDOUIN DE COURTENAY către 
I BOGDAN PETRICEICU HASDEU

Nu ne putem imagina o 
situație mai dificilă pentru 
un cercetător, ca aceea de 
a fi nevoit să analizeze un 
dialog, din care lipsesc re
plicile interlocutorului. Co
respondența, ca orice dialog, 
are nevoie de replică. Prin 
publicarea fragmentară sau u- 
nilaterală (scrisorile primite, 
separat de cele trimise), a 
fost diminuată valoarea do
cumentară a corespondenței 
multor scriitori, dînd naștere 
la confuzii, mai ales celor 
puțin familiarizați cu proble
mele specifice autorului și 
lumii în care a trăit.

Din nefer.cire, și în razul 
de față sîntem nevoiți să pu
blicăm numai scrisorile pri
mite de B. P. Hasdeu de la 
lingvistul polonez Baud suin 
de Courtenay între anii 1877— 
1889, păstrate în Biblioteca 
Acad. R. S. România, mapa 
V (transcrise și publicate în 

18771

Am primit toate pachetele și vă mulțu
mesc foarte mult. Cel puțin așa cred, că sînt 
toate, după cum ați avut amabilitatea să-mi 
scrieți. Poate că a mai fost ceva și s-a pier
dut pe drum Am primit deci : 1) un pachet 
mare cu operele și edițiile dumneavoastră 
împreună cu un poem manuscris în rusă,
2) broșura dumneavoastră referitoare la lu
crarea mea despre dialectele din Rezija2 (am 
impresia că a venit separat cu banderolă),
3) Columna lui Traian. Regret că nu pot să 
răsplătesc deocamdată amabilitatea dum
neavoastră în aceiaș fel. De asemenea, îmi 
pare rău că lipsa de timp nu mi-a permis 
să profit suficient de lucrările dumneavoas
tră. Sper ca măcar în timpul vacantei să 
recuperez timpul pierdut.

Din Bolletino archeologico italiano am 
aflat că ați acceptat invitația de a participa 
la Congresul orientaliștilor. Dacă nu va in
terveni nimic ne vom vedea la Florența 
deoarece și eu doresc să vin la acest con
gres. Poate chiar în acest an voi avea plă
cerea de a vă vedea și încă acolo unde vă 
desfășurați activitatea didactică și îndeo
sebi cea științifică, adică Ia București. Dacă 
nu va fi război, voi pleca peste hotare și, 
de-mi vor permite timpul și finanțele, voi 
veni și în România, în special la București. 
Păcat numai că în acest an soția n-o să vă 
exprime direct stima sa, deoarece va rămî- 
ne la Varșovia, în mijlocul familiei și al 
locului natal pentru a-și petrece vacanța. 
In peregrinările mele științifice nu mă poate 
întovărăși, deoarece s-ar dubla aproape 
costul călătoriei, iar în acest an nu-mi pot 
permite un asemenea lux. In afară de asta 
eu vreau să merg din nou prin satele și 
așezările din munți și ar trebui s-o las a- 
proape tot timpul singură în orășelele mai 
apropiate, condamnînd-o la plictiseală și 
singurătate.

Trebuie să va înapoiez imediat manuscri
sul poemului în rusește, sau nu-i nimic 
urgent ? Citindu-1 și cunoscînd conținutul 
diverselor dumneavoastră lucrări, am în
cercat un puternic sentiment de bucurie. 
Cît aș da să am aptitudini așa de diverse, 
să posed o pregătire atît de multilaterală 
și să fiu capabil să obțin rezultate de prim 
rang în domeniile variate ale cunoașterii, 
îndeosebi ale spiritului uman, iar științei, 
istoriei și lingvisticii să-i aduc, printr-o 
muncă metodică, servicii la nivelul progre
sului contemporan, satisfăcînd cele mai se
vere cerințe.

Ati descifrat particularitățile paleografi- 
co-lingvistice ale inscripției, după părerea 
dumneavoastră, slavă descoperită în timpul 
odihnei Ia Sîn Nicolaul Mare în Banat ? A- 
ceastă inscripție amintește ceva despre ia- 
zigi ș.a.m.d.

In afara cursurilor de la Universitate și 
de la Academie iau lecții particulare pen
tru limbile ciuvașă și altaică pentru a-mi 
face cît de cît o imagine despre structura 
limbilor turanice.

Prin scrisoarea dumnevoastră în limba 
polonă ne-ați făcut o adevărată plăcere. 
Mai ales soția mea vă este recunoscătoare. 
De-aș putea și eu scrie la fel, nu în româ
nește ci măcar în franceză. In întreaga scri
soare n-ati făcut decît cîteva greșeli neîn
semnate de sintaxă poloneză. Dacă ați dori 
v-aș putea indica aceste greșeli din care 
unele sînt calchieri din rusă [rusycyzmy], 
iar altele din limbile romanice [romanizmy].

Sînt amărît că prelegerile pe care trebuie 
să le țin nu-mi permit să prelucrez mate
rialele dialectale adunate. De aș putea mă
car în vacanța din acest an să mă ocup 
puțin de obiectul îndrăgit de mine.

Prof. Stanislawski vă mulțumește pentru 
că v-ați amintit de el și vă transmite res
pectuoase salutări.

In încheiere, vă rog să primiți, din partea 
mea și a soției, expresia profundei noas
tre stime și sincere urări. Am onoarea de a 
fi sluga binevoitoare și prietenul sincer al 
stimatului profesor și amabilului coleg.

Baudouin de Courtenay
P.S. Peste cîteva săptămîni vă voi trimite 

cîteva din broșurile mele.

Radom, 3 septembrie 1879
Stimate și dragă prietene,
Faptul că ultima mea scrisoare mai cu

prinzătoare, trimisă dumneavoastră din 
Kazan, s-a pierdut, îmi dă mult de gîndit. 
Nu-i prima scrisoare (de la, și către mine) 
care în ultimul timp a dispărut ca piatra 
în apă. Fără îndoială, sînt curioși care ur
măresc corespondența mea. Mi se pare,

însă, că scrisoarea aceea era recomandată, 
deci după întoarcerea la Kazan mă voi in
teresa de ea. E păcat totuși că s-a pierdut 
deoarece era o scrisoare mai mare care cu
prindea multe amănunte importante. Acum 
nu-mi mai amintesc ce am scris acolo. Mi 
se pare că, printre altele, vă explicam că 
nu pot trimite din Kazan volumul al X-lea 
din Izvestia Akademii, solicitat de dumnea
voastră, deoarece singurul exemplar din 
bibliotecă a fost luat și dus la Moscova. 
Pentru a vă satisface totuși dorința, l-am 
rugat pe fratele meu de la Petersburg să 
vă trimită el această carte. Mă bucur că 
ați primit-o. In scrisoarea pierdută, vă 
scriam despre ocupațiile și în genere despre 
viața mea și aceasta într-o manieră foarte 
pesimistă, sub influența neplăcerilor cunos
cute la Kazan. In sfîrșit, pe cîte îmi amin
tesc, vă întrebam cînd va fi Congresul ro
maniștilor de la București, întrebare pe 
care o repet și acum. Eu în curînd plec în 
în străinătate, în primul rînd la Bled 
[Veldes], atît pentru tratament (sufăr de 
depresiune nervoasă), cît și pentru studii 
dialectale. Mi-a luat din nou mult timp re
cenzia la o carte destul de plicticoasă. 
M-am hotărît să nu mă mai apuc de nici un 

fel de recenzii, căci altfel nu voi putea ter
mina niciodată cîteva lucrări independente, 
deja începute. Mulțumesc foarte mult iu
bitului domn pentru Le type syntactique 
homo-ille ille-bonus et sa paranthese, pe 
care am primit-o deja la Radom.

După cum vedeți din antet, sînt acum 
delegue de l'Institution etnographigue. Am 
primit o invitație de la Rosny3. Am impre
sia că asta se datorează mai ales Floren
ței, Via Speziali nr. 1. Vă mai amintiți cum 
Rosny se intimida și se înroșea, ajungînd 
să se teamă nu numai de dumneavoastră, 
deoarece ne vedea mereu împreună ?

Vă îmbrățișează din toată inima, priete
nul dumneavoastră sincer și devotat,

Baudouin de Courtenay

Dorpat, 12 septembrie 1889
Stimabile și amabile coleg și prieten,
Despre groaznica lovitură pe care ați 

suferit-o am aflat abia atunci cînd am pri
mit cele două volume de versuri ale ge
nialei dumneavoastre fiice4. Vă rog să mă 
credeți că lovitura aceasta am resimțit-o 
profund, nu numai din prietenie pentru 
dumneavoastră, stimate domn și iubite prie
tene, ci și din regretul de a fi pierdută 
ireparabil de poporul său și de omenire 
această puternică personalitate.

împreună cu scrisoarea vă trimit cîteva 
mărunțișuri, între care ziarul Kraj, în care 
sînt un articol mai mic și altul mai mare 
consacrat Iulieă Hasdeu5. Le-a scris soția 
mea care a resimțit profund pierderea dum
neavoastră. V-am fi foarte recunoscători 
pentru trimiterea unei fotografii a fiicei 
dumnevoastră. Noi avem deja una, dar de 
cînd era copil de șapte ani. In volumul de 
poezii există, e drept, un portret al ei dar 
un asemenea portret nu redă aproape nici
odată trăsăturile așa de exact ca o foto
grafie.

Cu speranța că voi primi cîteva cuvinte 
de răspuns, rămîn al dumneavoastră sincer 
și devotat prieten.

Baudouin de Courtenay

In românește de
George Sanda și 

V. Rotundu

anul 1936 la Cracovia de Sta
nislaw Lukasik în broșura 
„Quelques contributions a 
l’histoire des relations inte- 
llectuelles entre les pays Fou
ntains et la Pologne au XlX-e 
siecle“).

Investigațiile pe care le-am 
făcut în fondurile de ma
nuscrise ale Bibliotecilor din 
Cracovia (Jagiellonska și Mu- 
zeum Narodowego-Oddz. Czar- 
toryskich) cu speranța că vom 
găsi scrisorile lui B. P. Has
deu către Baudouin de Cour
tenay (mult mai interesante 
pentru noi) nu au dat nici un 
rezultat. In „Kodex papiero- 
wy z w. XIX. Koresponden- 
cja Z. Paulego, literele E—H“ 
(Codexul manuscriselor din 
sec. al XlX-lea. Coresponden
ța lui Z. Paul, Uterele E—H) 
am găsit la numărul 307 nu
mai o carte de viz'tă aparți- 
nîndu-i lui B. P.Hasdeu din 
perioada în care era „pro- 
fesseur a l’Universite de Bu- 

carest, Directeur general des 
Archives d’Etat de la Rouma- 
nie“. De altfel, arhiva perso
nală a lui Baudouin de 
Courtenay a fost distrusă în 
întregime. O parte, împreună 
cu biblioteca a dispărut după 
plecarea sa în 1918 din Pe
tersburg la Universitatea din 
Varșovia, iar ceea ce-i fusese 
restituit, a trecut în posesia 
lui M. Vasmer și distrusă în 
timpul celui de al doilea răz
boi mondial (cf. A. A. Leon
tiev, „Baudouin de Courtenay. 
La a 30 aniversare de la 
moartea sa“, Moscova, 1960, 
p. 22). Este posibil ca cele 
trei scrisori pe care le-am 
tradus să rămînă singurele 
mărturii ale prieteniei celor. 
doi filologi.

In paranteze drepte am re
produs unele expresii folosi
te de Baudouin de Courtenay. 
In note am dat unele ex
plicații suplimentare, nece

sare înțelegerii textului.

1. Scrisoarea nu are indicat locul, ziua și 
luna în care a fost trimisă.

2. J. Baudouin de Courtenay — Schiță de 
fonetică a graiurilor din Rezija, Varșovia, 
Petersburg: 1875. Este vorba de un dialect 
al limbii slovene, vorbit în regiunea Friuli, 
la granița Italiei cu Iugoslavia.

3. Leon de Rosny (1837 — 1916), orientalist 
francez, fondator al Societe d’ethnographie 
americaine et orientale (1858).

4. Iulia Hasdeu, „Burgeons d’Avril, Reves 
et Fantaisies", Paris, București 1889; „Cheva
lier, Confidences et Conevas**, Paris, Bucu
rești, 1890.

5. In revista „Kraj“ și în sup'imentul său 
literar „Przeglad Literacki" a fost publicat 
numai articolul Romualdei Baudouin de Cour
tenay căruia redacția i-a adăugat următoarea 
notă. „Familia Hasdeu este moldo-polonă. Bu
nicul poetei Iulia, moartă în plină tinerețe, 
Tadeusz Hasdeu, gîndea și scria în polonă 
deși a publicat puțin. Evident, această împre
jurare mărește și mai mult interesul studiului 
de față".

sensibilitatea modernă nu o 
va recepta, asimila.CONTRA-

PU NCT
Eug. Frunză:

CÎNTECE ALBE
★

Florența Albu:
MĂȘTI DE PRIVEGHI

★

AL. Macedonski:
OPERE (lll-IV)

★
Priceperea „ingenioasă" de 

a spune banalități sub for
ma „expresiei artistice", 
care îl deiinește exact după 
vraful de volume publicate, 
este folosită de Eugen Frun
ză și în Cîntece albe. El nu 
e un poet autentic, ci doar 
un pseudo - versificator cu 
sensibilitate scăzută, cu gust 
îndoielnic, fără cultură poe
tică, un fel de impostor, ale 
cărui emoții sînt luate de 
aiurea avînd credința ca 
sînt ale lui. De unde contra
dicția izbitoare dintre ceea 
ce vrea să comunice și ceea 
ce reușește. Lipsindu-i talen
tul, Eugen Frunză și-l confec
ționează singur, adună nisip, 
îl dă grăbit prin site, apoi cu 
gîndul Ia pagoda ce va urma 
și mai ales la acest gînd, îl 
risipește, nu mai știe cum să-l 
stăpînească. Valul netezește 
suprafețele, îl duce în larg pe 
constructor și totul rămîne 
nivelat, ca și cum nu s-ar ti 
întîmplat nimic. Cîntece albe 
se vor poezii erotice. Erotica 
e tensiune a sentimentelor, 
ardere, impulsuri temperamen
tale, extazuri și predispoziții 
onirice, nu lamentații, sclnce- 
te de false regrete. Nicăieri 
nu se veae mai bine ca în a- 
ceastă parte că Eugen Frunza 
nu are nimic comun cu poe
zia și că și-a creat de la de
but o viață absolut falsă, un 
tegim poetic ce nu-i aparține. 
Cazul nu e singular și exem
plul cel mai la îndemînă e 
Dan Deșliu, ajuns... cronicar 
sportiv. Problemă acută de. 
vocație 1 Terminologia poetica 
a lui E. Frunză : „Nopțile sa
cre", „Zvon de păduri", „Cu
lori bețive", „Bolți de ivoriu" 
etc. Nu intenționăm să încăr
căm pagina, să înmulțim e- 
xemplele. Mai extragem doar 
cîteva „versuri" unde E. Frun
ză e textier de muzică ușoa
ră : „Tremurăm, / dîrdîim a- 
înîndoi / de frig I / Pentru ce 
ne-am certat ?... / De ce nu 
te strig ?“ ... (Au amutit) sau 
„Zilele nu răsar / decît cu ti
ne în brațe — ț altminteri 
cum și cine, / ce alt dumne
zeu, ar lumina țărîna din mi
ne?" (Zilele...).

Esteticește vorbind, creația 
sa e fără valoare și niciodată

★

Priveghiul, act mitic, de 
esență folclorică, cunoscut în
că din vechime, presupune re
memorare, schimbări repetate 
de decor, un dialog, fapte po
vestite în absența celui care 
s-a „petrecut" din lume. E ca 
o scenă din Hanul Ancuței, 
cu deosebirea că povestirea, 
tema, atmosiera nu e de „de
cameron", ci de tristețe ire- 
petabilă, unică, totul fiind în
conjurat de un aer mistic. 
Personajului i se atribuie vru
te și nevrute, fabulosul înlo
cuiește simțul de orientare 
necesară, de realism. El poate 
deveni motiv liric cu condi
ția de a nu-l trece în livresc 
și artificialitate. Nimic mai 
supărător ca improvizațiile, 
nesinceritatea în artă.

Florența Albu își descoperă 
„măștile" nu ca pe ceva indi
ferent de ființa ei. Poeta știe 
să le poarte, nu caută să le 
ascundă, să pară ceea ce nu 
e. Se recunoaște în ele și în 
ale altora: „Curgea prin chi
purile mele o vreme veche / 
cu oameni morți de mult, / le
gați prin rîsul și prin plînsul 
lor; / veneau în măști oa
meni vechi I în care mă re
cunoșteam, / ca ei și altfel". 
Cînd meșterul îi „arată chipul 
ne-ncăput / de nici o mască", 
senzație de materialitate, de 
percepție a ceea ce nu se ara
tă oricui, o ridică la poezia 
concretă : ...„Dedesubt, / simți 
pe acel ce nu-l știam, / în 
chip înmărmurit în calm — / 
din el priveau spre mine o- 
chii, / neprefăcuții ochi ai 
morții..." (Măști de priveghi). 
In altă parte, poeta nu se 
depășește, rămîne la un nivel 
de poezie „notabilă". Poezia 
nu e de nedezlegat, obscură, 
enigmatică în sens sublim și 
de aceea claritatea ei poate 
fi un semn rău, că procesai 
poetic s-a redus în acele pu
ține versuri la noțiuni și nu 
la abstracție, emoție. Poeta 
are conștiința propriei poezii 
pe care o intuiește dar nu o 
structurează întotdeauna lri- 
tr-o viziune. Starea estetica 
nu intră în poezie pe cale 
irațională, difuză, de extaz 
nedefinit, ci pe aceea a nota
ției, a purei atribuiri date lu
crurilor.

ir
Ediția de opere complete 

AI. Macedonski, concepută în 
cel mai riguros spirit științi
fic, cu acceptarea tuturor tex
telor de bază, multe inedite, 
scoase din arhive, biblioteci, 
colecții particulare, continuă 
să apară intr-un ritm accepta
bil (voi. III—IV, 1967), de ui- 
mărit și de comentat. încheia
tă, ediția lui Adrian Marino 
nu va fi numai un proces de 
reconsiderare, act de cultura, 
de erudiție pură, ce va fixa 
prin operă definitiv în litero- 
tura română personalitatea 
artistică a poetului, profilul 
său de natură excesiv contra
dictorie. I-a fost dat lui AL 
Macedonski să aibă, „noro
cul" postum de a-și găsi un 
editor interpret excelent, un 
intelectual, de rară cultură, 
cu afinități temperamentale șl 
spirituale aproape identice, 
care să-i înțeleagă opera în 

întregime și să-I scoată din 
nedreapta „uitare", așa cum i 
se cuvine oricărui clasic.

Orice ediție completă, pe 
cît posibil, sistematică, e îna
inte de toate un moment ae 
reală satisfacție intelectuală, 
o plăcere de a cunoaște tota
litatea și nu fragmentul, res
pirația cea mai adîncă, nu ră
bufnirile scurte, întretăiate, e 
o posibilitate de a reflecta în 
marginea ei, de a o regîndl 
altfel. O idee fără putință de 
a fi uitată, nevalorificată cu 
exactitate este că cele patru 
volume și, desigur, următoare
le, nu lasă nici o urmă de în
doială că atît Viața cît și Ope
ra lui Alexandru Macedonski 
nu sînt în exclusivitate intei- 
pretate, analiză și sinteză în 
afara obiectului, ci doar îl 
recompun la o altă tensiune, 
la o altă temperatură, îi dau 
o existență recunoscută, îl 
conturează și ii fac cunoscut 
structurile, articulațiile cele 
mai intime. In voi. III și IV 
au intrat poezii din periodice, 
traduceri și adaptări, postu
me, poezii în limba franceza 
(vol. Bronzes), antume, poezii 
politice, epigrame și poemul 
Halo. Cu excepția ineditelor, 
poeziile sînt cunoscute și ce
ea ce ne interesează acum e 
aparatul de note, adică fluc
tuațiile și viața secundă, ae 
subsol, a operei, interesantă 
în sine și foarte utilă. Par
curse, textele sînt de o eru
diție minuțioasă și de o pre
cizie de necontestat. Găsim o 
informație pînă Ia punctul în 
care se întrevede saturația, 
dînd impresia de vastă con
strucție documentară unae 
Imaginația ridică doar cortina 
spre a surprinde dintr-o dată 
tabloul esențial. Controverse
le, informațiile contradictorii, 
amănuntul inutil, ce ar deru
ta și schimba circuitul nor
mal al ideilor, deformările as 
orice natură sint excluse, pa
siunea pentru adevăr, limpe
zime și ordine e remarcabilă. 
Adrian Marino e tipul creato
rului care, proiectînd ceva, 
nu uită să precizeze nici cel 
mai mic detaliu.

La poeziile în limba france
ză sînt date referințe din pre
sa franceză, critica nu o dată 
căzînd în exagerări („un ge
niu ce ne este irate"), amabi
lități de circumstanță, mici 
regrete de a nu ti cunoscut 
(„un destin singular de tragic, 
cel al unui înalt poet con
damnat la o glorie restrînsă"...) 
și clasificări, încadrări în 
mari curente literare. Adrian 
Marino explică, descrie dar șl 
sintetizează. Poetul se numără 
printre promotorii naturalis
mului român, el este primul 
scriitor care vorbește despre 
Mallarme și-i popularizează 
numele. Aproape fiecare po
ezie are comentariu. Geniilor : 
„textul exprimă toate convin
gerile sale despre soarta ge
niilor persecutate, ingratitudi
ne, glorie, gelozia confrați
lor". Nălucirea : „este printre 
primele poezii (...) pe tema 
iluziei și a poeziei ca meto
da de transfigurare a existen
tei, idee macedonskiană fun
damentală". Definițiile ar pu
tea fi înmulțite la extrem, 
ele se află peste tot. Adevă
rul e că Adrian Marino e un 
„macedonskian" ajuns la Me
cca și văzut de toată lumea.

Zaharia Sângeorzan



In istoria zbuciumată a po
porului nostru, anul revoluțio
nar 1848 este un eveniment de 
răscruce. Acum 120 de ani în 
urmă, masele populare cărora 
li s-au adăugat cărturarii lumi
nați au clătinat din temelie o 
orînduire rău alcătuită.

Semnalul vremurilor noi a 
pornit — după cum se știe — 
din lași. Mișcarea revoluționa
ră din lași fiind însă înăbuși
tă, o parte din conducători au 
scăpat de represalii fugind 
peste munți, la Brașov sau la 
Cernăuți.

In momentul cînd au venit la 
Brașov, revoluționarii moldo
veni i-au găsit pe intelectualii 
ardeleni în pregătirea adună
rii de la Blaj. Din rîndurile a- 
cestora făceau parte : Timoteî 
Cipariu, Simion Bărnuțiu, Au
gust Treboniu Laurian, Andrei 
Șaguna, George Barițiu, An
drei Mureșanu, Aron Pumnul, 
Alexandru Papiu-llarian, Efti- 
mie Murgu, Avram lancu, Ion 
Boteanu ș.a.

Simion Bărnuțip și Aron 
Pumnul au alcătuit încă de la 
sfîrșitul lunii martie o Chemare 
către românii din Transilvania 
îndemnîndu-i să vină la ma
rea adunare de la Blaj. „Che
marea" a fost răspîndită de 
către Aron Pumnul prin elevii 
săi din Blaj, care plecau în 
vacanță, pe tot cuprinsul Ar
dealului. Alexandru Papiu-lla
rian relatează în cartea sa 
Istoria românilor din Dacia su
perioară că Aron Pumnul, pro
fesor de filozofie la Blaj, a 
avut un rol deosebit în mobili
zarea maselor de țărani.

După multe piedici, în zilele 
de 3-5 / 15-17 mai 1848, pe 
marea cîmpie de lînqă Blaj, 
numită de atunci „Cîmpia li
bertății", se adunară 40.000 de 
români.

Un rol deosebit de însemnat 
In pregătirea acestei adunări 
a avut și George Barițiu, în
drumătorul culturii românești 
din Transilvania pe o perioadă 
de mai bine, de o jumătate de 
veac. In 
..Gazeta de

Refe- 
socială a 

munți, Ba- 
arătînd că 
mai nea- 
anticîlor".

publicațiile sale : 
„uozeiu Transilvania și
„Foaie pentru minte, inimă și 
literatură", el a afirmat unita
tea' de limbă și cultură a tu
turor românilor și a militat 
pentru cele mai înaintate re
vendicări ale românilor arde
leni. Și tot în ele Barițiu a a- 
dunat scriitori din toate țările 
române, realizînd imaginea 
„Daciei culturale" pe care o 
împlinea dincolo de munți Ko- 
gălniceanu în revistele sale. 
La marea adunare de Ia Blaj 
el a mers în fruntea unei de
legații numeroase, fiind ales 
vicepreședintele acestei adu
nări și apoi delegat în comi
sia care a prezentat Dietei 
din Cluj dorințele legitime ale 
românilor adunați aici, 
rindu-se la situația 
românilor de peste 
rițiu înfiera iobăgia 
aceasta „e o pată 
gră decît sclavia

fn revistele sale a_ militat 
pentru înfăptuirea unității na
ționale a tuturor românilor din 
„țările vechii Dacii", atît la 
1848 cît șl la 1859. Contribu
ția lui Barițiu la îndrumarea 
conștiinței naționale și a re
vendicărilor sociale și politice 
peste munți se poate compara 
cu activitatea lui Kogălniceanu 
din Moldova în aceleași di
recții.

Prezent 
lor de la 
a fost și 
numele căruia se leagă imnul 
revoluției 48—iste, Răsunetul. A 
apărut în „Foaia ..." lui Ba
rițiu alături de Proclamația de 

la Islaz, care dăduse semnalul

în inima evenimente- 
1848 din Transilvania 
Andrei Mureșanu, de

revoluției din 
că. Poezia lui 
cu un strigăt 
xaltare patriotică 
te,

Țara Româneas- 
Mureșanu începe 

de sublimă e- 
„Deșteaptă- 

române", răsunător ca un 
început de proclamație revo
luționară. Poezia a cucerit re
pede masele, întrucît i s-a a- 
daptat la scurtă vreme de la 
apariție o melodie muzicală 
alcătuită de Anton Pann. Evo- 
cînd figurile lui Ștefan, Mihai 
și Corvin, 
din trecut 
la urmașii 
ze iarăși 

— gloriile vitejiei 
— face un cald apel 
acestora să întrone- 

unirea străveche, să

Moment din spectacolul festiv prezentat la Iași cu prilejul sărbătoririi a 120 de ani de la izbucnirea revoluției din 18-13.

sfarme jugul sclaviei impus de 
dușmanii românilor, 
imaginea 
văduvită" 
poporul român să pregătească 
viforul asaltului înscriind pe 
steagul luptei mobilizatoarea 
deviză :
„Murim mai bine-n luptă cu 

glorie deplină,
Decît să fim sclavi iarăși în 

vechiu-ne pămînt".
3/15 
i ros- 
i me- 

ea 
,ro- 
nu-

Prezentînd 
țării ca o „mamă 
îndeamnă întreg

In aiunul zilei de i 
mai 1848, Simion Bărnuțiu 
tește în catedrala din Blaj 
morabila sa cuvîntare. In 
a cerut libertate pentru 
mânii din Transilvania în 
mele ideilor revoluționare care 
răsunau în întreaga Europă, o- 
punînd un veto categoric u- 
nirii Ardealului cu Ungaria. 
Amintind celor prezenți că sînt 
urmașii vitejilor autohtoni daci 
și ai glorioșilor romani, el le 
arăta că în decursul vremii au 
fost despuiați de drepturile lor 
istorice și că acum a venit 
timpul să Ie revendice și să le 
impună. In mîinile adunării

în Țara Româ-

magistrală o a- 
Blaj, subliniindu- 
i de gindire și

din acea zi, spune Bărnuțiu, 
este pusă soarta viitoare a u- 
nei națiuni întregi, pe care o 
îndeamnă să se opună cu toa
te puterile loviturii care i se 
pregătește. îndemnul său nea- 
duce aminte pe acela al lui 
Bălcescu exprimat în Drepturi
le 
în 
zia
19 
nească.

O imagine i 
dunării de la I 
se comuniunea 
simțire a celor prezenți acolo, 
ne-a lăsat și moldoveanul A- 
lecu Russo, de față și el în 
această memorabilă zi 
„Cîmpia libertății". Acolo ță
rani și intelectuali ardeleni — 
cărora li se asociară români 
de pretutindeni - fraternizară 
într-un moment de înală inspi
rație și cerură unirea cu 
„țara",

Tot 
și pe 
două 
Hora

românilor, articol publicat 
„Poporul suveran" cu oca- 
intervenției otomane de la 
iulie 1848

pe

acest eveniment inspira 
Vasile Alecsandri în cele 

poezii 15 mai 1848 și 
Ardealului, apărute in

' Barițiu. Din 
adeziunea to
la gindurile 
acolo. Din 

reținem prima 
cu cea din

prezenți
Ardealului 

identică 
unirii scrisă în 1856, pen-

„Foaia ..." lui 
ele desprindem 
tală a poetului 
celor
Hora 
strofă 
Hora 
tru sublinierea continuității de 
idei dintre evenimentele de 
la 1848 și cele de la 1859.

Cu tot protestul intelectuali
lor și iobagilor români adu- 
nați la Blaj, Dieta din Cluj n-a 
ținut seama de dorințele lor 
și la 30 mai 1848 a votat uni
rea Transilvaniei cu Ungaria 
și menținerea celorlalte ne
dreptăți față de români.

Dar dacă ideea libertății 
naționale n-a izbutit atunci să 
se înfăptuiască, ea și-a făcut 
drum și a înaintat, pînă ce 
în altă zguduire generală a 
lumii — războiul 1914-1919 — 
a ajus la ultimele consecințe: 
realizarea unirii tuturor româ
nilor într-un singur stat națio
nal.

I. D. Lăudat

Antologiile, in cali
tatea lor de culegeri 
selective, ar trebui, in 
mod obligatoriu, ca un 
rezultat automat, să pre
zinte personalități rotun
jite, fără stridente și 
fără respingeri, creatori 
văzuți de-a lungul tim
pului, dacă este vorba 
de prezentarea globală 
a unei activități litera
re, în momentele care-i 
arată egali cu propriile 
lor posibilități, afirmate 
la treapta de sus. V.
Voiculescu este un poet 
care respinge foarte ca
tegoric o astfel de opinie despre rostul culegerilor anto
logice, fie că ne referim la edifia din 1944, de la Fundația 
pentru literatură și artă, fie că avem în vedere edifia recentă, 
alcătuită de Aurel Rău (texte stabilite de I. Voiculescu și 
V. Iova) mult mai bogată, cuprinzînd și uluitoarea activitate 
poetică a scriitorului desfășurată după această dată, pină în 
1958. Paginile acestei culegeri te pun în fața unui paradox 
surprinzător, pentru că par scrise de doi poeți diferiți, atît 
de pronunțate sînt deosebirile dintre primele și ultimele ci
cluri. Nu vrem să punem aici în discuție problema dozajului 
în selectarea pieselor antologiei recente, care ar fi șters 
această deosebire, fiind încredințați că atîta vreme cît nu 
avem ediții critice integrale (ceea ce este de dorit și în 
cazul lui V. Voiculescu) astfel de culegeri antologice cu cît 
vor ii mai largi cu atît vor fi mai bine venite. Inegalită
țile de care vorbim merită să fie reținute pentru o discufie 
asupra formării în timp a scriitorului, care s-a descoperit 
mai tîrziu, cînd și-a scris partea cea mai rezistentă a operei.

Discursive, demonstrative, cerebrale, didactice în alego
rismul lor uneori naiv, poeziile lui Voiculescu din primele 
cicluri, (Poezii, 1916, Din țara zimbrului, 1918, și chiar Pîrgă, 
1921) sînt foarte prefioase pentru istoria literară, obligată 
să treacă, de multe ori, întrucît este și o istorie culturală, 
peste criteriul strict estetic. Creația Iui V. Voiculescu din 
ciclurile menționate poate arăta, așadar, aceluia care cerce
tează ambianța culturală a unei epoci lărgite, interferențele 
între curente, pînă la rezultatele lor cele mai tîrzii, măsura 
în care poezia românească mai veche, începînd cu epoca 
lui Alecsandri și sfîrșind cu primele două decenii din se
colul nostru, cu Vlahuță, Cerna, Iosif, Coșbuc, Goga (toate 
aceste nume au fost mereu pomenite în legătură cu poezia 
de început a lui Voiculescu) a putut oferi modele viabile 
unor poeți mai noi care aveau să-și dea întreaga lor mă
sură încadrați în alte fluide lirice, dacă nu întotdeauna mai 
profunde, revărsate în schimb pe albii mai moderne, cu un 
refuz vădit al narațiunii versificate: Dezbaterea socială și mo
rală, care trimite indirect și la literatura „Contemporanului", 
depășită în profunzime, formează sursa multor poezii din 
anii 1916-^-1921 și chiar de mai tîrziu. Mijloacele sînt ale 
poefilor care exaltau eroismul anului 1877 (Alecsandri — 
Coșbuc), la care se adaugă izvoare, nu lipsite de importanță, 
din Goga. Haiducul, Doină și iar doină, din Poezii, 1916,

V. VOICULESCU: POEZII
fixează momentul anterior marii încleștări din primul răz
boi mondial care avea să pună stăpînire, în volumul urmă
tor (Din țara zimbrului), aproape pe întreaga inspirafie poe
tică voiculesciană. Modalitatea narativă, cu izvoare în poe
zia lui Alecsandri și Coșbuc, este ilustrată de Șase cruci, 
La Cheia Buzăului, Popa din dealul Sării ș.a. Poezia pe mari 
teme morale, care tinde să stabilească un echilibru între 
iubire, exaltarea vitalistă a voinței de a învinge, în iolosul 
și spre triumful ei, și cugetare, este tributară, după cum s-a 
constatat de multă vreme (Lovinescu, Călinescu, Streinu), 
conceptualismului vlahufian: „Înmugurește floarea minu
nată / Sub mîngăierea stelelor iubirii [...], / / Dar nu-nflo- 
rește falnică, deplină / Decît la viul soare-al cugetării, / 
Cînd patima nedreaptă se alină / Și face loc, doar milei 
și iertării" (Poezia). Ideea triumfului gîndirii, care alină pa
tima, este reluată și in poezia Cugetarea (De ce Cugetare 
— nearticulat — în ultima ediție ?) care deschide ciclul 
Din țara zimbrului —■ Poezii de război, 1918. Toate imagi

cronica
nile poetului, dezvoltate și explicitate în această perioadă, 
în ambele cicluri de început și chiar de mai tîrziu, tind să 
facă sensibile abstracțiuni etice mai ales.

Firește, a așeza pietre de hotar în cîmpul sensibil al poe
ziei aceluiași creator ar fi cu totul neindicat. Cu toate deo
sebirile pe care le constatăm de la primele volume, la poe
zia, mult mai interiorizată, din celelalte, elemente din ele 
vom putea întîlni și în următoarele, mai ales cînd este 
vorba de dezvoltarea acelorași teme. (Cel de al doilea răz
boi mondial, de pildă, în ciclul Veghe). Imn muncii din 
Pîrgă, 1921, este o poezie sentențioasă și didactică, animată 
de cele mai nobile intenții, iar Lache logofătul, o mică 
nuvelă versificată în care sînt povestite asupririle unui ță
ran. In ceea ce ne privește, preferăm mai degrabă o bucată 
ca cea intitulată Ionică, din volumul Destin, construită tot 
narativ (Florile de mucigai argheziene nu se împărtășesc 
de la același procedeu ?), tocmai pentru că nu ilustrează 
metaforic o idee morală, ci ne pune în miezul unei drame 
(efectul în plan etic rămînînd același, dar aprofundat este- 
ticește) la orizontul unde mitologia populară și fantasmele 
copilăriei se întrepătrund. Și în Poeme cu îngeri (1927) și în 
Destin (1933) intrarea în miturile biblice și în cele popu
lare, prelucrate și recreate de poet în substanță metaforică 
originală, anunță noua etapă din creația sa. In acest nou ori
zont se nasc capodoperele de mult recunoscute ca: L-am 
lăsat de-a trecut, Gînduri de iarnă sau Pe decindea Dunării. 
Marile teme morale nu sînt însă abandonate (Crîmpei de 

baladă), ci doar desfăcute din abstracțiunea raționamentului, 
încovoiat, de abia în acest punct din evoluția sa ca 

poet, sub „pîrgă" talentului, nu cînd scria, în 1921, poezia 
cu acest titlu, V. Voiculescu n-a așteptat zadarnic „cule
gătorii" și nici nu le-a înșelat speranțele în roadele poeziei 
sale. Ele au fost din cele mai bogate în literatura noastră 
și poezia modernă românească a profitat din plin de expe
riențele acestui mare mînuitor al unui limbaj insolit, para
doxal, tocmai prin tradiționalismul lui subliniat, depășin- 
du-1, din acest punct de vedere, chiar și pe Arghezi. Exce
sele în direcția vocabularului regional nu trebuie exagerate, 
ci înțelese în intențiile poetului mărturisite de mai multe 
ori, în Coboară cuvintele, în Gîndului („Gînd slăbănog, de
prins numai la șes / Să calci în pulbere de vorbe tocite, / 
Gînd lesnicios ca o femeie, copilăros la înțeles, / Urmînd 
lenevos pîrtia de tălpi și copite, / Nărăvitule să dormi pe 
puf de cuvinte : / Scoală și gătește-te, că de-acum înainte / 
Am să te port prin vorbele cele mai colțuroase, / Să te în- 
glodească și să te doară"), în Poezie sau în Grai valah din 
întrezăriri (1939). După cum vedem, ne aflăm în fața unei 
preocupări constante de revoluționare a expresiei poetice. 
Acest proces se va realiza paralel cu unul de concentrare 
și decantare lexicală pînă la sonetele ultimului volum („Cînd 
ești poet, o perlă-fi destăinuie oceanul").

Privită din alt punct de vedere, poezia Iui Voiculescu — 
și faptul n-a trecut neobservat — este o luptă permanentă 
a spiritului cu carnea. Ni se pare, de aceea, foarte potrivită 
apropierea pe care o stabilește Vladimir Streinu, în Pagini 
de critică literară, intre o parte a operei lui Voiculescu și 
cunoscuta scriere filozofico-teologică de tinerefe a lui Dimi- 
trie Cantemir: „Un fel de Divan al înțeleptului cu Lumea 
sau Gîlceavă a Spiritului cu Trupul este noua poezie a lui 
Voiculescu". Volumul cu care și-a încheiat, pe culmile crea
ției sale artistice, cariera literară poetul, Ultimele sonete în
chipuite ale lui Shakespeare, pune într-o lumină nouă, mai pu
ternică, această dualitate funciară a unuia din cei mai mari 
poefi ai iubirii din întreaga noastră literatură : „Și plîng, 
Adam nemernic, la sacre porți de rai, / Din iadurile-ți nalte afaiă 
cînd mă dai..." (CCI). Pe treptele anterioare momentului 
Sonetelor, în drumul aspirației ideale se așeza mereu păcatul 
arzînd cu mari flăcări de senzualitate. Pe acest sol ardent 
s-au ridicat ultimele sale versuri. Prin complexitatea miș
cării sufletești erotice, analizată în toate ipostazele, și in
tensitatea ei ieșită din comun, chinuitoare și izbăvitoare, as
pirație către eternitate, Sonetele depășesc nu numai o etapă 
anterioară în creația lui Voiculescu, dar, într-un fel, tot 
ce s-a scris mai înainte în literatura română pe aceeași 
temă.

Supusă atîtor solicitări, pînă la cele din urmă, ale ma
relui Will, care vor da de lucru comparatiștilor și shakes- 
pearelogilor, poezia lui Voiculescu s-a hrănit, înainte de 
orice, din substanfă originală și de aceea învinge timpul.

Al. Andriescu



VERSURI DE

KA VAFIS

luna lumină frumosul lui corp pe pat.
Noi sintem un amestec, aici : Greci, Sirieni, Armeni și Mezi. 
La fel e și Remon. Totuși ieri, cum luna 
lumină chipul lui de indrăgostit
gîndurile noastre se îndreptară spre Charmide al lui Platon.

* In timpul romanilor, partea nord-vestică a Mesopotamiei, 
în apropierea frontierelor cu Siria, de care era despărțită 
prin Eufrat.

Pămîntul Ioni ei
Noi am spart statuile lor
și i-am gonit de prin templele lor ; 
totuși nu sint morți zeii.
O, țărm al loniei, incă ei te-ndrăgesc 
și in sufletul lor se mai vorbește de tine.
Cind deasupră-ți se înalță o dimineață de august, 
un fior din viața lor iți străbate eterul 
și o formă ades, de efeb, transparentă, 
imprecisă, cu pas precipitat, 
trece peste coline.

Intr-o Cetate 
din Osroene*)

Din acea-ncăierare de tavernă ni l-au adus 
rănit, pe amicul Remon, ieri, către miezul nopții.
Prin ferestrele pe care te lăsaserăm larg deschise

Dreptate
Aș vrea să spun amintirea aceasta...

Dar acum s-a stins... mai nimic nu rămine - 

căci odihnește departe, in prima-mi tinerețe.

O piele ca făcută din iasomii...

In noaptea aceea de august - era in august ? -
in noaptea aceea,

Abia de-mi aduc aminte ochii ; erau, cred, albaștri...

Ah, da, albaștri ; de un albastru de safir erau albaștri.

In românește de Aurel Rău

A
cel „cîntec nou., alimen
tat uneori de temele și 

procedeele poeziei popu- 
lare, un cîntec cum nu 
se mai auzise niciodată 

pînă atunci", înzestrat cu, o 
„acțiune directă asupra inimii 
cititorilor", cu „puterea de a 
răscoli străfundurile cele mai 
adînci ale sensibilității 
element caracteristic 
romantismul german, potrivit 
observației lui Tudor 

■—• este propriu, și operei lui 
Joseph von Eichendorff. In
tr-un sens, Eichendorff este 
cel mai reprezentativ poet li
ric al romanticii germane, în-

— ca 
pentru

Viamu

se profilează chipuri decisive 
parcă din 
Poeți și 
muzicanți 
cîntă din 
telane — 
irezistibile pe care o exercită 
ceva „îndepărtat" și „străin", 
nedefinit și inexprimabil, ceva 
care lipsește desfășurării de
pline a personalității lor. In 
zările întortocheatelor drumuri 
pe care aleargă și se zbat, 
plutește insesizabilă o aură în 
care, așa cum spune Shelley, 
„music and moonlight and 
feeling / Are one", un motiv 
mereu reluat al liricii ca și

vremuri revolute, 
studenți rătăcitori, 
ambulanți, fete ce 

ghitarăi, paji și cas- 
toți se supun magiei

de drumeție, setea de 
în sensul ataraxiei an- 
noaptea, „consolarea 
este pentru poet do- 
nemișcării, al încetării

să-ți petreci noaptea 
aici, în pădurea liniști- 
fiecare din aceste poe- 
multe altele evocă o

poezia
liniște
ticilor,
lumii", 
meniul
zbuciumului cotidian :
Nacht ist wie ein, stilles Meer, 
Lust und Leid und Liebesklagen 
Kommeni so verworren her
In dem linden Wellenschlagen.

(Die Nachtblume)2

La Eichendorff, noaptea — spaime, 
ca și zorile de altfel, pe care 
le-a cîntat cu același entu
ziasm — are o funcție sim
bolică. Opusă simbolismului

IOSEPH von EICHENDORFF sau

frumos 
visînd 
tă“ — 
zii și 
atmosferă unică în felul ei, în
care totul e concret și toto
dată ireal. Poetul ne plimbă 
prin păduri transfigurate de 
lună unde arborii scînteiază) 
într-o tainică lumină; altăda
tă, văzute de pe creștetele 
munților, pădurile par diafane, 
aeriene, denoidate de orice 

Eichendorff alternea
ză astfel ziuia și noaptea, li
niștea și muzica, neliniștile 
incertitudinii generate în om 
de intensitatea decorului ve
getal cu senzația de pace și 

prin intermediul u- 
inter- 

cărora 
Și 
El

truchipare a spiritului roman
tic german cu setea-i de per
fecțiune și armonie, cu dorin- 
ța-i nu1 rareori tragicăi de cu
prindere 
ții.

Opera 
în orice 
oricărui 
capabilă să oglindească 

mosfera sesizată, de fiecare ci
titor ca specifică romantismu
lui german. Natura, cadru 
constant al oricărei emoții, în
deamnă spre meditație și me
lancolie (deși, nu e mii pu
țin adevărat, poetul e unul 
din puținii romantici germani 
care aduc în contextul pesi
mist și mai mult sumbru al 
mișcării, o notă de optimism); 
grădini în noapte sub lumina 
lunii, cu taine amplificate de 
boschete și gînduri împietrite 
în statui de marmură, licări
rea palidă' a stelelor în rîuri 
copleșite de sălcii și singură
tăți, mori de vînt părăsite, 
păduri taciturne, în care viața 
pulsează doar prin 
viatului în 
urcă către 
roase, voci 
ale vieții, 
ecouri, tulbură fața liniștilor 
vechi: triluri de privighetoa
re, murmur de fîntîni și de 
izvoare, lătrat de cîini în de
părtări neguroase se îmbină 
cui sunetul cornului de vînă
toare în unitatea unei armo
nii crepusculare. Este genera
tă astfel în liri-a lui Eichen
dorff o atmosferă, sui generis 
care „înlănțuie simțirea" așa 
cum spune alt mare romantic 
german. Ludwig Tiock în ce
lebra sa poezie Ruf der Ro- 
mantik /Chemarea romanticii), 
subliniind rezistența romantis- 
muilui german, la eforturi a- 
nalitice. O lume proprie pare 
să răsară din creația eichon- 
dorffianăi. o fantasmă opusăl 
realității prozaice și spiritului 
mercantil, De care, ca toți ro
manticii, îl detestă,. Pe acest 
fond, din substanța basmului

totală a lumii și vie-

lui Eichendorff este, 
caz, mai mult decît a 
alt romantic german, 

at-

foșnetul 
frunze și aburi ce 
cer. Glasuri nume- 
ale pământului și 
șoapte saui vaste

al prozei lui Eichendorff fiind 
dorul de depărtare, pe care 
nimeni nu l-a exprimat mai 
bine ca el în cadrul roman
tismului. împovărat de traiul 
într-o realitate „depoetizată", 
poetul e încercat de dorul na
turii genuine și al unei exis
tențe neproblematice, în care 
viața și poezia să se afle la 
unison, așa cum ni le înfăți
șează poezia populară (se știe 
că Eichendorff a contribuit și 
el la dezvoltarea așa-zisului 
„curent folcloric" în cadrul 
romantismului germani). Stăpî- 
nit de fascinația romantică a 
antitezelor, poetul îmbină în 
creația 
fundal 
mea și 
poezia 
derdichtung), cu un sentiment 
al naturii specific romantic. 
Poezia sa a naturii și drume
ției concretizată, între altele, 
în piese ca Frische Fahrt (Că
lătorie nouă), Zwielicht (A- 
murg), Das zerbrochene Rin- 
glein (Inelul sfărîmat), deve
nite celebre și prin melodiile 
lui Schumann sau Mendels
sohn, năzuiește spre elibera
rea omului din. rigiditatea unor 
forme convenționale. Sedus de 
mirajul depărtării, pătruns de 
farmecul miilor de voci ale 
naturii, eroul liric eichen- 
dorffian e cuprins de beția 
p'ecării spre țărmuri mirifice, 
de dorința descătușării 
convenții și clișee :
Tausend Stimmen lockend 

schlaugen,
flammend weht, 
mag nicht 

fragen,
zu. Ende geht ! 

(Frische Fahrt) 1
Eichendorff s-a impus apoi, 

alături de Novalis, Clemens 
Brentan.o, Heine sau Morike 
și ca unul din cei mai de 
seamă poeți ai nopții din li
teratura germană. In noctur
nele lui se simte, ca și în

sa — proiectată pe un 
folcloric — prospeți- 
bucuria de viață dini 

de „drumeție" (Wan-

curios : 
legat de natură, 
individualizeazăi 

le „depersonali- 
așa măsură 

la un cadru a- 
definibil

de

Hoch Aurora 
Fahre zu ! ich

Wo die Fahrt

dimineții — întruchipare a 
avîntuliii și a dorului de via
ță concretizate mereu prin a- 
celeași motive (cîntecul păsă
rilor, dangătul clopotelor, 
freamătul pădurii, cornul de 
vînătoare), noaptea înseamnă) 
adesea materializarea unor 
stări de anxietate, proiectate 
de poet în afară, de asemenea 
prin elemente specifice. Stă
rile sufletești se întrețes cu 
simbolurile lor concrete, ajun- 
gîndu-se la realizarea acelui 
peisaj — etat d'âme, atît de 
caracteristic pentru majorita
tea romanticilor. In cazul spe
cial al lui Eichendorff se în- 
tîmplă' un fenomen 
deși puternic 
poetul nu 
peisajele, ci 
'zează" în 
încît ajunge
proape standardizat, 
prin formule stereotipe și a- 
vînd o amprentă eichendorffi- 
ană ușor sesizabilăi, ceea ce, 
de altfel, nu știrbește nimic 
din farmecul lui unanim re
cunoscut și bazat pe forța 
incanitatorie a muzicalității.

Altă constantă a liricii ro
manticului german e, nu mai 
puțin, poezia codrului, unele 
din poeziile sale constituind 
monumente principale ale poe
ziei pădurii în literatura ger
mană. Exprimîndu-și dorul 
după o existență care să îm
bine armonios idealul cu rea
lul, clipa cu eternitatea, viața 
cui poezia, poetul îl pune, în 
micile sale capodopere pe mo
tive populare, pe om în, con
tact cu liniștea pădurilor. Pă
durea e descrisă, de el în di
feritele ei înfățișări, cui o plă
cere veșnic vie. Eichendorff se 
repetă adesea fără să obo
sească însă cititorul, într-atîta 
prospețimea și spontaneitatea 
tonului și imaginii conferă o 
viață mereu nouă compoziții
lor sale; repetițiile au la el o 
valoare estetică'. „Cine te-a 
clădit, frumoasă pădure, atît 
de sus ?“ sau „Cît este de

armonie, 
nuii sistem de imagini 
comunicante datorită 
sunetele evocă culori 
lorile radiază sunete, 
apropie în felul acesta 
mult poate decît orice 
romantic german de idealul o- 
perei de artă totale (Gesam- 
Runstwerk) formulat de Frie
drich Schlegel, cultivînd sin
cretismul artistic mai ales sub 
forma legăturii poeziei 
muzica și pictura, ceea 
determinat, între altele, 
gerea atît de frecventai a poe
ziilor eichendorffiene ca texte 
pentru liedurile unor compo
zitori romantici ca Mendels
sohn—-Bartholdy, Schumann, 
Brahms saui Hugo Wolf. Re
veriile silvestre ale poetului 
sînt pline de voci și sunete, 
de acorduri sonore corespun
zătoare contururilor vizibile 
ale peisajului. Izvoarele dia
loghează cu arboiii, ciocîrliile 
își înalță cîntecul matinal, 
cornul de vînătoare răsună cu 
largi ecouri, elementele vizu
ale și auditive se împletesc 
continuu pentru a traduce o 
emoție tandră și intensăi. Im
presionant e mai cu seamă 
timbrul mieaalabil al poeziei 
eichendorffiene, transparenta 
graiului devenit nu rareori 
muzică pură; există la el o 
muzică interioară cui totul de
osebită ce rezidă deopotrivă 
în ritmuri și în. acordul se
cret al tonalităților, o muzică 
opusă total savanteriei verba
le și care își extrage e’emen- 
tele de expresie din limbajul 
cotidian, stînd sub semnul 
desărvîrșit al simplității, spon
taneității și prospețimii.

Spontană și proaspătă, cre
ația 
buit 
celei 
rități 
reia ceva strălucește și în ri
nele tendințe ale spiritualității 
moderne. La o sută zece ani 
de la moarfeg sa continuăm 
să ni-1 imaginăm pe poet tînăr 
ca opera sa, 
ghitara în 
durea pe 
de mult.

cu- 
se 

mai 
alt

cui 
ce a 

ale-

lui Eichendorff a contri- 
si ea la propagarea a- 
noi sensibilități și since- 
roman.tice din. miezul căi-

pierzîndu.-se, 
bandulieră.. în 

care a iubit-o

cu 
pă- 
atît

1 „Mii îm-de voci răsună 
bietoare,/Sus Aurora fîlfîie ar
zătoare,,/ I.a drum! nu, vream 
să întreb,/Unde se termină că- 
lătoria!" (Călătorie nouă).

2 „Noaptea este ca o mare 
liniștită./Plărerea și durerea și 
jalea dragostei/Ajung la tine 
atît de neclar/In bătaia lină a 
valurilor". (Floarea nopții).

Hertha Perez
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VERSURI DE

ALFRED
TENNYSON
•

„Tennyson este un poet mare din motive perfect 
clare. El are trei calități întîlnlte rareori împreună 
și numai la poeții cei mai mari : fecunditate, diver
sitate și competență deplină".

(T. S. ELIOT).

Ulysse
Ce mare lucru să fii un rege trîndav 
La vatra stinsă, printre sterpe stînci 
însoțit de nevasta bătrînă, faci și dai 
Legi fără rost, pentru un trib sălbatic. 
Ce-adună, doarme, înghite și nici nu mă cunoaște. 
Nu am odihnă din călătorii : vreau să sorb 
Viața pînă la capăt. Mereu m-am veselit 
Prea mult, am suferit prea mult, cu cei ce 
M-au iubit sau singur ; pe țărmuri sau atunci 

Venind purtat printre ploioasele Hyade 
Pe marea-n furtună ; azi sînt vestit.
Mereu pribeag cu inima flămindă,
Cu cît vedeam mai mult și cunoșteam ; oameni 
Și obiceiuri, vremuri, conducători și sfetnici ; 
Nu ignorat, ci onorat de toți ;
Și am băut plăcerea luptei cu semenii 
Pe cimpul Troiei răscolit de vinturi.
Acum sînt doar o parte din tot ce-am intilnit. 
Orice-ntimplare e un arc boltit prin care 
Văd lumea neumblată, orizontul 
,Mereu fugar din drumurile mele.
Ce trist ar fi să mă opresc, să pun sfîrșit 
Să nu mai ard, să nu mă mai disting !

Acesta-i Telemac, e fiul meu 
Căruia-i las și insula și sceptrul. 
Mult îndrăgit de mine și-n toate priceput 
Cu-nțelepciune știind să potolească 
Poporul aspru și, incet, încet, 
Să-l supună către folos și bine. 
Nevinovat e, cu gînd necontenit 
La datorii modeste. Cumpănit, 
Va ști oricînd el bun și blind să fie 
Și zeilor prinoase, așa cum se cuvine, 
Va inchina cind eu voi fi plecat. 
El datoria lui și-o face, eu pe a mea. 
Acolo-i portul ; pinzele-s umflate. 
Și-ntinsa mare amenințătoare ; marinarii 
Ce-i ce-au trudit și-au suferit cu mine 
Ce-i ce-au primit cu-aceeași veselie 
Și tunetul și razele de soare, mereu 
Cu fruntea, inima deschisă — eu și voi 
Sînteți și voi acum bătrîni la fel ca mine. 
Dar bâtrînețea-și are partea ei de cinste 
Și de trudă. Doar moartea-i pune capăt ; 
Dar pîn-atunci tot poate fi făcut 
Un lucru nobil, demn de cei ce-odată 
Fără de teamă au luptat cu zeii.
Lumini încep să scînteie-nspre stînci
Și lunga zi pălește : apare leneș luna și adincul 
Geme din greu cu multe voci. Veniți, 
Nu-i prea tîrziu să căutăm o lume nouă 
Trageți la rame, ritmic să loviți 
In valuri. Căci am, v-o spun, să știți, 
Un plan să trecem dincolo de soare 
Dinspre apus, printre stelele vestului 
Fără oprire pîn-Ia ultima suflare. 
Poate vom fi sorbiți și de adîncuri 
Dar s-ar putea și-n Insula Fericirii 
Cindva s-ajungem și acolo să-l vedem 
Pe marele Achille, de noi prea cunoscut. 
Mult ni s-a luat, dar mult ne-a mai rămas. 
Deși nu mai putem azi ca pe vremuri, 
Să răsturnăm și cerul și pămîntul 
Așa sintem, inimi viteze de eroi 
Slăbiți de timp, de soartă și de ani, dar vrînd 
Să mai luptăm, să căutăm fără răgaz.

Traducere de Grîgore Vereș



dinamică
și eficiență

(Urmare din pagina 1) 

de altă parte, organizarea 
muncii trebuie să fie capabi
lă a reduce cît mai mult dis
tanțele psihosociale prea mari 
dintre membrii colectivului,
(prin atragerea muncitorilor 
la rezolvarea problemelor 
majore ale conducerii, a spe
cialiștilor la rezolvarea ne

mijlocită a diferitelor proble
me ale muncitorilor etc.) șl 
să se cultive la fiecare sa
lariat convingerea că soarta 
întreprinderii sau a colectivu
lui este într-o anumită mă
sură legată de statutul și ro
lul personalității sale, de 
munca și comportamentul 
său. Cunoașterea permanentă 
a structurii și dinamicii ra
porturilor interpersonale in- 
tramicrocolective sau intra- 
macrocolective (uzină, insti
tuție etc.) și utilizarea cu pri
cepere a mijloacelor capabile 
să asigure coeziunea, moralul 
acestor colective, reprezintă o 
premisă de bază a organiză
rii științifice a muncii.

Influențarea favorabilă a e- 
voluției raporturilor interpei- 
sonale este strîns legată de 
acțiunea unui alt important 
factor psihosocial, de autori
tatea și stilul conducătorului. 
Autoritatea naturală (sau ne- 
instituționalizată) decurge din 
calitățile personale ale indi
vizilor (profesionale, morale 
etc.) și care se manifestă sau 
se pot manifesta indiferent 
dacă persoana dată ocupă sau 
nu o funcție sau o muncă de 
răspundere deosebită. Autori
tatea instituțională se înteme
iază pe statutul juridic al in
stituției sau funcției pe care 
o deservește o anumită per
soană. Un șef (conducător de 
întreprindere, de secție, «le 
grup etc.) poate funcționa fie 
numai pe baza autorității in
stituționale, fie pe baza pre
zenței și coerenței ambelor 
tipuri de autoritate.

Realitatea demonstrează că 
nu întotdeauna și nu toți șe
fii întrunesc elementele am
belor tipuri de autoritate.

not e
In cadrul laboratorului de 

calculatoare automate al fa
cultății de Electrotehnică a In- 
stitului Politehnic din lași se lu
crează la construcția unui cal
culator electronic numeric. El 
este destinat, in special, scopu
rilor didactice, dar va putea fi 
folosit și pentru rezolvarea unor 
probleme de cercetare științi
fică. Calculatorul este prevăzut 
să funcționeze cu 5.000 de 
operații pe secundă și va fi 
înzestrat atit cu memorie ope
rativă (realizată cu ferite), cit 
și exterioară (realizată cu tam
bur magnetic).

Inițiativa acestui laborator 
vine in intimpinarea solicitărilor 
insistente ale diverselor insti
tuții și institute de invățămint 
și cercetare pentru dotarea., 
in perspectivă, a lașului cu un 
centru de calcul, absolut ne
cesar bunei desfășurări a mun
cii de invățămint, a cerce
tării științifice precum și a u- 
nor multiple activități tehni- 
co-economice.

★
Un dispozitiv care să func

ționeze pe același principiu 
cu al maserilor (maser: am
plificare de microunde prin e- 
misie stimulată de radiații), 
insă în domeniul radioundelor 
(lungimi de undă mai mari 

de 30 cm.) nu este deocam
dată cunoscut.

Prin valoroasele cercetări 
întreprinse de acad. prof. Th. 
V. lonescu, privind ionii nega
tivi, s-au creat premisele func
ționării unui astfel de dispo
zitiv și în domeniul energiilor 
mici ale radioundelor.

Incepind cu anul 1930, Th. 
V. lonescu și C. Mihul, la lași, 
se ocupă cu studiul conduc- 
tibilității gazelor ionizate sub 
influența simultană a unui 
cîmp magnetic constant și a 
unui cîmp electromagnetic de 
frecvență radio. Aceste cerce
tări l-au condus, apoi, pe Th. 

Există cazuri cînd șefii ac
ționează exclusiv pe baza au 
torității instituționale fiina 
lipsiți sau aproape lipsiți de 
elementele autorității natura
le (insuficientă pregătire pro 
fesională, conduită moral-po 
litică necorespunzătoare etc.). 
Pot apoi exista și cazuri cîna 
autoritatea naturală (neinsti 
tuționalizată) a unei persoane 
ce ocupă un anumit post sa 
fie superioară autorității ci 
instituționale, funcției pe ca
re o deservește la un. mo
ment dat. Deoarece neconcor- 
danța dintre cele două tipuri 
de autoritate este nefavora
bilă societății (în cazul ab 

senței autorității naturale a 
șefului) și persoanelor ce o- 
cupă anumite funcții de con

ducere (în cazul existentei u- 
nei autorități naturale supe
rioare autorității unei anu
mite funcții de șef) este ne 
cesară cunoașterea temeinică 
a raporturilor dintre ele și, 
în lumina acestei experiențe, 
asigurarea promovării tn 
munci de conducere numai a 
acelor persoane a căror au
toritate naturală este pe mă
sura autorității instituționale : 
valoarea omului să fie con
cordantă cu valoarea „scau
nului" pe care-1 ocupă.

Autoritatea șefului unui co
lectiv este condiționată în 
mare parte și de caracteris
ticile colectivului pe care îl 
reprezintă cum sînt: sarcini
le (care pot fi mari sau mict, 
importante sau neimportante), 
talia grupului (care poate fi 
mare sau mică) compo
ziția (poate fi alcătuit din 
persoane ce se deosebesc du
pă sex, caracter, statut so
cial etc.), durată (grupul poa
te fi sezonier sau permanent, 
poate avea o vechime mai 
mare sau mai mică) etc.

Autoritatea șefilor grupuri
lor de muncă se află în 
strînsă corelație cu stilul de 
conducere, cu metodele pe 
care le folosesc aceștia pen
tru dirijarea activității gru
purilor date. Evitînd adopta
rea unilaterală, nediferenția-

V. lonescu la descoperirea io
nilor negativi ai hidrogenului și 
oxigenului intr-un tub de des
cărcare in gaze, de studiul teo
retic al cărora s-a ocupat în 
mod deosebit.

In anul 1949, Th. V. lones
cu și V. Mihu fac cunoscută 
descoperirea unui „nou feno
men de inducție electromag
netică datorită ionilor negativi 
în mișcare".

Tubul de descărcare, conți- 
nind hidrogen, este introdus în 
interiorul bobinei unui circuit 
oscilant (rezonator), cuplat in
ductiv cu un oscilator de ra
dio frecvență. Curentul care 

trece prin rezonator este func
ție de curentul care trece 
prin tubul de descărcare și 

de frecvența oscilatorului. Va
riind frecvența oscilatorului, se 
constată că intensitatea curen
tului care trece prin rezona
tor se modifică și are valoa
re minimă ori de cite ori frec
vența oscilatorului este egală 
cu una din frecvențele pro
prii ale ionilor negativi din 
tub. Pentru anumite frecven
țe, insă, curentul din rezona
tor, în loc să scadă, crește 
foarte mult, ajungînd să de
pășească de două ori valoa
rea acestuia, față de cazul cind 
gazul din tub nu este ionizat.

Se recunoaște, in aceste 
experiențe, un fenomen de e- 

misie stimulată, iar în dis
pozitivul folosit - un pre
cursor al maserului, construit 
cu cinci ani mai tîrziu, pen
tru un alt domeniu de lun
gimi de undă.

Experiențele efectuate îr» 
prezent de acad. prof. Th. V. 
lonescu, bazate pe lucrarea) 

mai sus menționată, sînt o- 
rientate către realizarea ma
serilor in domeniul radioun
delor, performanță științifică 
de natură să contribuie lai 

creșterea prestigiului școli
lor de fizică din țara noastră.

note 

tă și aplicarea rigidă a unor 
stiluri de comportament cum 
sînt cele experimentate de 
școala psihologiei dinamice 
condusă de -K. Lewin ca: 
„stilul autoritar", „stilul de
mocratic", „stilul îngăduitor" 
(laissez-faire), șeful micro 
sau macrogrupului de muncă 
trebuie să aibă priceperea de 
a adopta comportamentul po
trivit cerut de fiecare împre
jurare privind îndrumarea, a- 
precierea, admonestarea etc. 
membrilor grupului său. El 
trebuie să manifeste mult tact, 
să știe a îmbina în mod e- 
ficient exigența cu îngăduința, 
atitudinea distantă cu spiritul 
amical, metodele de convin
gere cu cele de constrîngere, 
susținerea opiniei sale perso
nale cu luarea în, conside
rație a opiniei colectivului 
etc.

Una din caracteristicile do
minante ale conducerii speci
fice grupurilor socialiste de 
muncă o constituie caracte
rul ei colectiv. „ .. .întreaga 
activitate a organizațiilor de 
partid — spunie tovarășuil N. 
Ceaușescu' — se desfășoară pe 
baza principiului conducerii și 
al muncii colective" (Raport 
la Congresul al IX-lea al 
P.C.R., pag. 79). Afirmarea ca
racterului colectiv în procesul 
conducerii, în adoptarea de
ciziilor, nu înseamnă însă di
minuarea răspunderii perso
nale. Eficiența stilului de 
conducere specific orînduiiii 
noastre socialiste rezidă în 
îmbinarea armonioasă a prin
cipiului conducerii colective 
cu principiul răspunderii per
sonale pe care o are fiecare 
șef mai mare sau mai mic 
fată de actele sale, fată de 
concepția și modul său de 
acțiune.

Astfel de șefi nu se pot ob
ține doar cu ajutorul practi
cilor empirice, cum din oă- 
cate se mai întîmplă în mul
te cazuri. Pentru a avea în 
fruntea grupurilor de muncă 
șefi capabili să îndeplinească 
concret sarcinile profesionale 
și să asigure formarea și 
consolidarea coeziunii colec
tivului sînt necesare cel pu
țin două condiții principale. 
Mai întîi trebuie recunoscută 
și respectată cerința că, ast
fel de șefi trebuie selecțio
nați după criterii științifice 
(teste, interviuri, metoda ca 
zului etc.), care să pună cu 
claritate în evidență tipul de 
caracter, capacitatea profesio

Fotografia : loan Negrea

nală, intelectuală, de expri
mare, elanul, eficacitatea în 
conducere etc. In al doilea 
rînd, o dată aleși sau numiți, 
astfel de șefi trebuiesc con
trolați, îndrumați, formați etc. 
Experiența arată că șeful u- 
nui grup de muncă mic sau 
mare are nevoie de un minimum 
de cunoștințe pedagogice si 
psihologice, în stare să-l a- 
jute la cunoașterea și influ
ențarea favorabilă a fiecărui 
membru din grupul său.

Măsurile adoptate de con
ducerea partidului și statului 
nostru în ultimii ani și în
deosebi documentele Confe
rinței Naționale a P.C.R. din 
1967 indică existenta unei 
preocupări tot mai serioase 
în acest sens. Organizarea 
unui centru national de per
fecționare a cadrelor de con
ducere din întreprinderi (O- 
topeni), elaborarea unui com
plex de măsuri organizatorice 
în fiecare unitate productivă 
(înființarea comitetelor de di
recție, îmbunătățirea sistemu
lui informațional etc?. sînt de 
natură a contribui la forma
rea unor conducători cores
punzători complexelor sarcini 
ce stau în fața tutui or sec
toarelor de producție din 
țara noastră.

Consideiațiile destuii de 
sumare, făcute asuipra cîtor- 
va dintre numeroșii factori 
psihosociali ce acționează în 
viața unui colectiv de mun
că arată necesitatea impe
rioasă a cunoașterii și folo
sirii metodelor psihosociolo
gice în activitatea oricărui 
colectiv de muncă. De aceea, 
ținînd seama de complexita
tea și, am zice, chiar dificul
tatea sesizării și rezolvării 
fenomenelor psihosociale, 4^ 
locul și rolul deosebit al fac
torilor psihosociali >n viata 
și activitatea colectivelor de 
muncă, considerăm că ar fi 
înțelept și util ca în com
plexul de măsuri consacrate 
organizării științifice a mun
cii să se prevadă și necesi
tatea înființării în marile în
treprinderi sau cel puțin în 
centralele industriale a unor 
servicii psihosociologice înca
drate cu oameni de specia
litate (psihologi, sociologi 
etc.). Prin intermediul inves
tigațiilor psihosociologice e- 
fectuate cu ajutorul unor teh
nici și procedee moderne, 
astfel de specialiști ar putea 
procura date și soluții im
portante cu privire la struc
tura șt dinamica psihosocială 
a colectivelor de muncă, la 

factorii psihosociali care frî- 
nează sau stimulează dezvol
tarea producției și producti
vității muncii, a unității și 
coeziunii colectivului, a mo
ralului fiecărui muncitor sau 
salariat.

Totodată ar fi necesar ca, 
periodic, să se organizeze ’n 
marile întreprinderi sau pe 
grupe de întreprinderi cu 
profile înrudite, cursuri spe
ciale de scurtă durată cu o 
tematică psihosociologică a- 
decvată pentru conducătorii 
de diferite grade și îndeosebi 
pentru șefii celor mai mici 
subunități de muncă (șefi de 
atelier, brigadă, grupă, echipă 
etc.) cu scopul inițierii sau 
perfecționării acestora în așa- 
numita artă de a conduce.

In sfîrșit, în aceeași ordine 
de idei, socotim că ar fi util 
ca în afara diferitelor publi
cații cu caracter psihosocio
logic consacrate organizării 
științifice a muncii să se elabo
reze lucrări consacrate proble
maticii psihosociologice ale 
domeniului căruia se adresea
ză, cuprinzînd metode și so
luții de rezolvare eficientă a 
diferitelor fenomene psihoso
ciale ce intervin în procesul 
organizării și desfășurării 
producției. Nevoia unor ast
fel de lucrări este, după cu
noștința noastră, tot mai mult 
simțită în special de condu
cătorii de întreprinderi (ingi
neri, economiști etc.) cu atît 
mai mult cu cît instituțiile de 
învățămînt superior cu carac
ter tehnico-economic nu cu
prind nici un curs de acest 
gen (Psihosociologie, Sociolo- 
aie industrială, Sociologia 
muncii etc.), iar actualele lu
crări destinate a veni în a- 
jutorul conducătorului de în
treprindere sau a președinte
lui cooperativelor agricole de 
producție sînt complet defici
tare din acest punct de ve
dere.

Aplicarea unor ast’el de 
măsuri — pe lîngă multe al
tele posibile ■— are drept ur
mare crearea adevăratelor re
lații umane între cei ce mun
cesc în întreprinderile noastre 
socialiste. Ele pot contribui 
la o judicioasă folosire a o- 
mului, a forței sale de mun
că, la asigurarea maximului 
de satisfacții posibile pentru 
fiecare om al muncii, fără 
prejudicierea intereselor obș
tești, cu alte cuvinte, la îm
binarea utilului cu omenescul 
în activitatea întreprinderilor 
noastre socialiste.

DIORAMA
Scilicet (editura Se- 

uil-Paris) nu e o nouă 
carte a lui Jacques La
can, ci doar o revistă 
ce-și propune a apare 
de trei ori pe an. Pri
mul număr are următo
rul elocvent motto : 
„Tu poți ști ce gîndește 
școala freudistă de la 
Paris", — familiarul 
„tu" adresindu-se tutu
ror tinerilor bacalau- 
reați încă necăsătoriți, 
indiferent de țară, iar 
acel „poți" fiind de fapt 
„trebuie".

După ce prin volu
mul „Ecrits", Lacan con
sideră că a fixat jaloa
nele esențiale privind 
cercetările lui axate pe 
reîntoarcerea Ia Freud, 
el simte acum nevoia 
unei comunicări mai di
recte, în special cu ti
neretul, din cauza opa
cității cercurilor de psi
hanaliști. Acest prim 
număr cuprinde, studii 
privind semnificația
morții prin sinucidere și 
analizarea stărilor de 
halucinație.

Interesant că materia
lele nu poartă semnă
turile autorilor, ci se pu
blică doar o listă a ,,a- 
depților" lui Lacan. 
Măsura a fost luată în 
scopul realizării „liber
tății colaboratorilor", 
mai precis spre a oferi 
posibilitatea colaborării 
la revistă chiar a celor 
ce sînt împotriva laco
nismului.

*

Randolf Churchill — 
Churchill young states
man (edit. Heinemann- 
Londra). Se știe că unii 
membri ai familiei Chur
chill au cultivat de-a lun
gul secolelor biografia, 
în accepția arborelui ge
nealogic. însuși Wins
ton Churchill ne-a dat 
două asemenea prezen
tări de ascendenți. Iată 
că fiul său, Randolf, și-a 
luat pe umeri sarcina 
de a realiza o amplă 
biografie în trei volume 
a tatălui său.

Apărut anul trecut, 
primul volum a cu
prins epoca 1874—1900, 
adică adolescența și for
marea viitorului bărbat 
de stat. Acest al doi
lea tom îmbrățișează 
perioada 1900-1914 și 
impresionează prin bogă
ția aparatului informativ 
mînuit de autor (cores
pondență, notații perso
nale). De altfel, această 
susținere pe documente 
inedite a dus la afirma
ția că, de fapt, e vorba 
de o biografie a lui 
Winston Churchill scrisă 
de el însuși.

★
Marcel Mauss, con

siderat pe drept cuvînt 
părinte al etnologiei 
franceze, revine în aten
ția sociologilor contem
porani. Astfel, în timp 
ce în editura „Presses 
Vniversitaires de Fran
ce" apare cea de-a pa
tra ediție a lucrării sale 
.Sociologie și antropolo
gie", Victor Karady și-a 
asumat munca de a a- 
duna în trei mari volu
me de opere complete 
toate studiile și articole
le proiesorului său, răs- 
pîndite în zeci de publi
cații. E prima încercare 
de a se realiza o aseme
nea lucrare, știut fiind 
că Mauss s-a risipit în 
prelegeri și conferințe. 
Planul lui Karady se a- 
nunță astfel: vol. I—■ 
„Les fonctions sociales 
du sacre", vol. II — 
„Representations collec
tives et diversite des 
civilisations" și vol III 
— „Cohesions sociales 
et divisions de la socio
logie". Primul volum a 
și apărut, al doilea e. 
sub presă, iar ultimul 
care va cuprinde și un 
amplu studiu bigrafic, e 
prevăzut pentru 1969.

Dr. A. G.



„EFECTUL
PROCOPIU11
IN ACTUALITATE

Prof. dr. doc. Gh. Vasiliu, șeful secției de electrotehnică a 
Centrului de cercetări tehnice al filialei lași a Academiei, a 
prezentat, de curînd, o comunicare legată de aspecte teoreti
ce și practice ale „efectului Procopiu". Avînd în vedere actua
litatea efectului Procopiu — studiat în tot mai multe centre 
științifice din țară și străinătate - am solicitat prof. Gh. Vasi- 
liu unele precizări în legătură cu respectiva comunicare :

- Cercetările dv. actuale, privind elucidarea unor aspecte 
teoretice și practice, legate de efectul Procopiu, reprezintă o 
continuare a unor preocupări mai vechi în această direcție ?
- Desigur. Aceste cercetări constituie o continuare a pre- 

ocupărilor din timpul cînd funcționam ca asistent, și apoi ca 
șef de lucrări, în laboratorul de electricitate al Universității din 
lași, laborator condus de academicianul Ștefan Procopiu. A- 
ceste preocupări se reflectă în două comunicări apărute în 
anul 1937, în „Comptes rendus", cuprinzînd date obținute în 
calitate de colaborator al academicianului Ștefan Procopiu, 
referitoare la realizarea primelor înregistrări oscilografice ale 
fenomenului, înregistrări care au permis să se deducă unele 
proprietăți interesante. De asemenea, în anul 1960, am fă
cut o încercare de a explica teoretic fenomenul, însă, ple- 
cînd de la ipoteza că acest fenomen s-ar datora, în cea mai 
mare parte, anizotropiei materialului.
- Așadar, în cazul efectului Procopiu, punctul de plecare 

l-a constituit o observație experimentală.
- Cercetarea științifică poate să înceapă plecînd de la 

ipoteze teoretice și să se finalizeze prin verificarea experi
mentală a concluziilor logice ce decurg din teorie. Dar se 
poate ca, la origine, cercetarea să se sprijine pe observații 
experimentale, care mai curînd sau mai tîrziu vor prilejui, 
pentru a fi explicate, nașterea unei teorii. Așa este cazul 
de care ne ocupăm acum. Cu ocazia experimentării efectu
lui magnetic Barkhaussen, în vederea prezentării acestuia ca 
material experimental demonstrativ la curs, acad. Șt. Proco
piu a observat, în anul 1927, existența unei forțe electro
motoare, în condiții care nu justificau existența acesteia. 
Au urmat apoi lucrările experimentale, cu unele considerații 
teoretice și înregistrări cu ajutorul oscilografului, lucrări ca
re au avut ca obiectiv studiul efectului descoperit, în raport 
cu diferiți parametri care pot modifica proprietățile sale, in 
cercetarea științifică există, în general, o interdependență 
între mai multe probleme, astfel că rezolvarea unor proble
me poate servi și la rezolvarea altora. Acest aspect se poate 
constata și în cazul efectului Procopiu.

— In monografiile cuprinse 
în volumul 40 din „Springer 
tracts in modern phyiscs" 
(Springer-Verlag, Berlin. Heidel
berg — New York, 1966), care 
oferă sinteze ale unor proble
me importante ale științei con
temporane, este cuprins și e- 
fectul Procopiu. Sînt citate lu
crări ale cercetătorilor ieșeni, 
axate pe această temă, lucrări 
care, în prezent, se apropie de 
treizeci. Ce elemente noi adu
ce, în acest domeniu, comuni
carea pe care ați prezentat-o, 
de curînd, în cadrul Filialei 
lași a Academiei ?

- Comunicarea prezentată propune să contribuie la ex
plicarea mecanismului producerii efectului Procopiu, printr-un 
raționament original. Elementul nou, principal, în această 
comunicare este utilizarea unei teoreme din Electrotehnică, 
cu ajutorul căreia se justifică existența cîmpurilor magnetice 
sinusoidale care acționează în lungul conductorului feromag- 
netic, acțiune echivalentă cu aceea a cîmpului magnetic 
produs de curentul alternativ ce parcurge conductorul. Ob
ținerea expresiei analitice a forței electromotoare induse în 
bobină constituie un alt element nou, deoarece această ex
presie se obține direct din considerațiuni teoretice, fără să 
se utilizeze formule empirice. De subliniat că, în cadrul ace
leiași comunicări, am arătat și modelizarea acestui efect 
printr-un dispozitiv simplu, care se bazează direct pe acțiu
nea cîmpurilor sinusoidale, așa cum rezultă din considera
țiile teoretice.
- Interdependența cercetării științifice poate fi ilustrată și 

sub aspect aplicativ ?
- Da. Ca exemplu concret se poate cita încercarea de uti

lizare în dispozitive de memorie a unui nou fenomen în le
gătură cu efectul Procopiu, fenomen descoperit în America 
de Alvin B. Kaufman, a cărui lucrare este publicată recent 
în „I.E.E.E. Transactions on Electronic Computers", din februarie 
1967. De asemenea, așa cum reiese din comunicarea prin 
care se explică teoretic efectul Procopiu, acest efect se re
găsește în forma de realizare a sondei magnetice numită 
cu „saturație" și cu ajutorul căreia se rezolvă problema mă
surării directe a fluxurilor magnetice, spre deosebire de alte 
metode existente pentru măsurarea proprietăților magnetice, 
care în general măsoară derivata fluxului. Tot în directă le
gătură cu cele de mai sus se află și rezolvarea problemelor 
de defectoscopie magnetică, cu aplicații importante în in
dustrie. Există perspectiva unor studii în vederea aplicațiilor 
practice, cum ar fi, de exemplu, dispozitive de memorie, tra- 
ductoarele magnetice, cu utilizări în automatică etc.
- In concluzie ?
- Lucrarea la care vă referiți se vrea prin conținutul ei 

și prin rezultatele obținute o îmbinare armonioasă între cer
cetarea fundamentală și cea aplicativă. De asemenea am 
dori să constituie o dovadă că cercetătorii se străduiesc ca 
tradiția moștenită de la marii oameni de știință înaintași să 
fie continuată cu vigoare și pricepere, în pas cu dezvolta
rea și nivelul cerințelor științei și tehnicii contemporane.

Sergiu Teodorovici

INTERVIUL

NOSTRU

cartea științifică:
„Logos și Ethos în filozofia 

stoică" primul studiu al vo
lumului este poate cel mai re
prezentativ pentru tema trata
tă. Explicarea factorilor de 
natură socială și economică 
este considerată de către au
tor ca o premisă determinan
tă și necesară pentru înțele
gerea complexității fenomenu
lui filozofic și moral din epo
ca helenistă. Vechiul stat-ce- 
tate oferea cetățeanului un 
sprijin și o garanție împotri
va vicisitudinilor soartei. Im
periul lui Alexandru Macedon 
nu mai oferea asemenea con
diții. Individul nu mai era 
membru al unei cetăți, ci era 
cetățean al lumii întregi, de 
aceea acțiunile sale se desfă
șurau sub semnul neputinței 
și al nesiguranței. Aceste 
schimbări sociale și-au găsit 
un reflex specific pe plan in
telectual, în aceea că preocu
pările gînditorilor gravitează 
în jurul problemelor de mo
rală. Idealul moral capătă un 
sens negativ; ataraxia (liniș
tea, nepăsarea, absența pasi
unilor).

Cu toate acestea, probleme
le universului fizic, acelea a- 
le naturii n-au fost abandona
te. Ele au continuat să preo
cupe pe mulți gînditori, expli
cațiile date fenomenelor fizice 
constituind, de multe ori, în
suși fundamentul doctrinelor 
logice și morale. Autorul su
bliniază această idee foarte 
importantă referindu-se mai 
intîi la Epicur, pe care-1 con
sideră reprezentantul cel mai 
strălucit al materialismului 
din această epocă.
Intr-adevăr, în scrisoarea că
tre Menoikeos, Epicur propo- 
văduiește ataraxia ca ideal 
moral. Iar din scrisoarea către 
Pythokles se desprinde ideea 
legăturii dintre fizică și mora
lă. Studiul fizicii nu este un 
scop în sine, ci urmărește ex-

„logos și ethos"
cedența morală, deoarece cu
noașterea legilor universului 
fizic duce la înlăturarea fricii 
de zei și de moarte.

A trăi conform naturii este 
formula lui Zenon din Cittium 
(acceptată, aproape cu aceiași 
sens de Cleanthes și Chrysip- 
pos) și care exprimă foarte 
precis idealul moral al înțe
leptului stoic. Pentru dobîn- 
direa fericirii, omul trebuie să 
urmeze natura sa rațională. 
Acest lucru se poate, însă, 
numai dacă există un acord 
cu natura rațională a univer
sului (ortas logos).

Natura corporală a rațiunii 
universale permite ca aceasta 
să pătrundă în toate lucrurile 
determinînd mersul fenomene
lor. Rațiunea universală con
stituie fundamentul fizicii și 
al moralei. Actul moral este 
condus de logos.

Principiul socratic cunoaște 
la stoici o extrapolare în a- 
fara subiectivului. Cunoaște
rea subiectivului ne spune 
ceva cu privire la celălalt, la 
obiectiv. Efortul voinței și nu 
contemplația, este o condiție 
absolut necesară pentru do- 
bîndirea fericirii. Printr-un 
nemaiauzit efort de voință, 
înțeleptul stoic devine asemă
nător zeilor. Acest foc făurar 
cuprinde întregul univers și-1 
organizează rațional.

„Prin rațiune înțeleptul nu 
e mai prejos de zei" spunea 
Epictet. Rațiunea umană cu
noaște pe cea universală, iar 
această cunoaștere garantează 
excelența morală. Cunoaște
rea adevărată a naturii lucru
rilor reprezintă condiția nece
sară și suficientă pentru evi
tarea greșelii morale. Cunoaș
terea adevărat? a logos-ului 
obiectiv (și nu subiectiv ca în 
doctrina socratică) înseamnă 
pentru stoici imposibilitatea 
absolută a greșelii morale.

Logos-ul și ethos-ul se conto
pesc în sensul că logica asi
gură morala.

Morala stoică avea un ca
racter abstract : ea a pronun
țat pe plan intelectual sentin
ța de moarte a sclaviei. Dar 
ea a propovăduit egalitatea 
(morală și intelectuală), no
blețea spirituală, voința fer
mă și inflexibilă. înțelepciu
nea stoiciană pregătea pe 
sclav pentru moartea pe care 
stăpînul său i-o putea hărăzi 
în orice clipă. Dar, lucru cu
rios, această înțelepciune a a- 
vut și darul de a trezi în 
sclav conștiința capacității 
sale de a transforma lucrurile.

In concepția stoicilor, ideea 
de timp a avut un mare rol. 
In cîteva pagini de o remar
cabilă conciziune și claritate, 
academicianul Joja ne schi
țează unele aspecte ale pro
blemei. Nominalismul lor i-a 
determinat să acorde impor
tanță timpului prezent, să 
prețuiască clipa. Clipa este 
„locul libertății și al împlini
rii instantanee". Suprema fe
ricire poate fi dobîndilă de 
către adevăratul înțelept doar 
într-o singură clipă. Forța 
voinței inflexibile, exercițiul 
rațiunii în clipă, în prezent, 
ne duce la înțelegerea sensu
lui rațiunii universale, la do- 
bîndirea fericirii eterne. De 
aceea clipa valorează cît veș
nicia.

Astfel, înțelepciunea stoici
ană a absolutizat „rațiunea 
abstractă". A reprezentat un 
moment necesar în formarea 
conștiinței morale a omenirii, 
moment în care LOGOS și 
ETHOS sînt în indiviziune.

Volumul se încheie cu două 
importante studii: „Cu privi
re la istoria filozofiei româ
nești" și „Profilul spiritual al 
poporului român".

Spiritul poporului român se 
caracterizează prin realism.

prin precumpănirea rațiunii, 
prin refuzul misticismului. 
Cugetarea cronicarilor, gîndi- 
rea lui D. Cantemir, aceea a 
cărturarilor ardeleni, Micu, 
Șincai și P. Maior, poezia lui 
Alecsandri, Eminescu, Coșbuc 
și Arghezi, pictura Iui Grigo- 
rescu și Luchian, evidențiază 
trăsăturile unei culturi, ale 
unui stil apolinic.

Notele de misticism au a- 
părut în cultura noastră după 
primul război mondial, paralel 
cu mișcările fasciste și sînt 
ceva de import, străine factu
rii psihice a poporului nostru. 
Tipică, pentru raționalismul de 
factură apolinică, măsurată, 
lucidă, a spiritului românesc 
este poezia lui Eminescu. z\- 
cest fapt apare evident în 
„Luceafărul", în conflictul 
dintre pasionalitate și rațio
nalitate. Cătălina și Cătălin 
personifică pasionalitatea ca 
și dragostea nefirească a Iui 
Hyperion pentru o pămîntea- 
nă. Logos-ul însuși nu e scu
tit de ispitele erorii, vrînd 
să-și părăsească lumea uni
versalității sale pentru a in
tra în aceea a singularității 
și a devenirii. Dorința sa 
este nesăbuită deoarece sin
gularul, particularul trebuie 
să piară pentru ca viața să-și 
desfășoare potențialitatea la 
infinit. Tulburat doar pentru 
o clipă de pasionalitate, își 
recapătă seninătatea universa
lității. Logos-ul triumfă asu
pra pasiunii. Excedența mora
lă este garantată de cerințele 
rațiunii (Ci eu în lumea mea 
mă simt / Nemuritor și rece).

Profunzimea și acuratețea 
gîndirii, stilul ales, impun în 
mod firesc acest volum aten
ției cititorului cunoscător de 
filozofie.

C. Marin

0 SĂPTĂMiNA
BOGATĂ LA 
FILARMONICA 
„MOLDOVA1

IAȘI»

Astăzi, sîmbâtă 11 mai, 
orele 17, se va repeta», cu 
scop educativ, concertul sim
fonic de vineri 10 mai, care 
a reunit doi maeștri emeriți 
ai artei : losif Conta și Mi
hai Constantinescu.

In program figurează U- 
vertura Egmont de L. V. 
Beethoven, Concertul pentru 
vioară și orchestră in do 
major de J. Haydn (sclist : 
violonistul Mihai Constanti
nescu), Lieduri cu orchestră 
de compozitorul român Al
fred Alessandrescu și Pasă
rea de foc de Igor Stra
vinsky.

Bagheta lui losif Conta a

asigurat acestui concert o 
ținută deosebită.

★
Pentru vineri 17 moi, o- 

rele 20, și simbătă 13 mai, 
orele 17, ni se pregătește 
un concert vocal-simfonic de 
mare amploare ce va fi diri
jat de George Vint’lă. Pro
gramul cuprinde și două pie
se în primă audiție. E vor
ba de „Porumbeii morții" 
de Doru Popovici și „Sta- 
bait Mater” de Karol Szy
manowski. Ultimul face par
te din pleiada compozitori
lor polonezi formată intre 
cele două războaie și e prea 
puțin cunoscut în țara noa
stră, Partitura vocală la Sta- 
bat Mater va fi susținută

de Maria Șindilaru, solistă 
a Operei din București, Vio
rica Cortoz-Guguianu, solis
tă a Filarmonicii Moldova, 
și Gheorghe Bădulescu, so
list al Operei din lași, pe 
fundalul corurilor dirijate de 
I. Pavalache și A. Bisoc.

Programul e întregit de 
„Concertul pentru vioară și 
orchestră* al lui Jan Sibe
lius, avînd soliști pe tinăruf 
violonist Silviu Ițicovici, elev 
in clasa a Xll-a a Liceului 
muzical din lași.

cronica
publicitate
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Ca să vorbești de Mona Lisa îți tre- 

buiește un îndoit curaj.
Trebuie să ai mai întîi curajul extrem 

de riscant de a vorbi despre cea mai ba
nalizată dintre operele de artă, cea mai 
literaturizată, mai vulgarizată în înțelesul 
grav al cuvîntului. Minți aptere sau tri
viale au făcut din Gioconda subiect de 
nuvele mediocre, de romane sau filme de 
duzină, de șlagăre ieftine, de meditații psi
hanalitice simpliste și ireverențioase, în 
care transpare spiritul de scandal al epocii 
noastre, 
soiul de 
zile, pe

...Nu 
mine 
lumea știe că 
enigmatic" despre care s-a făcut exces de 
legendă, Incit Valery, pe semne iritat, l-a 
și negat, considerîndu-l o simplă cută a 
feței...

Despre Gioconda nu se poate vorbi. Nu 
afirma Walter Pater într-un eseu celebru 
încă acum 100 de ani că tot ce s-ar scrie

A lost folosită ca reclamă pe tot 
produse comerciale, pe toate stră- 

toate
este

cu un

zidurile.
prin urmare timpul să se ter- 
subiect arhirăsullat ? Toată 
Gioconda surîde. „Un zîmbet

crurile, prelungindu-le în indefinit. Apoi, ex
trema finețe a modelului, suprapunerile de 
tonuri de o știință și subtilitate conside
rate unice, fac din Gioconda o făptură dia
fană, aparținînd altui tărîm. Iar peisajul 
fantastic din jur, cu piscuri aride, cu stînci 
transparente, cu atmosfera sa impalpabilă, 
este o proiecție a stării interioare, a alti
tudinii spirituale și a plasării sale extra- 
reale. Ne-am amintit, aici de una din 
ultimele poeme ale lui Rilke :

„Părăsit pe munții din suflet...
... tăinuit, în piscul renunțării 

curate ...".
A fost interpretat felurit faptul că Leo

nardo a pus modelul său să asculte muzică 
în timp ce poza. Vasari credea, de pildă, 
că rostul muzicii ar fi fost de a alunga 
melancolia, obișnuită 
Ni se pare însă că

MONA LISA

sau despre imposibil

despre Mona Lisa va fi sărac și vid în 
comparație cu tabloul ? Nu se poate vorbi 
nu numai pentru că este o lucrare atît de 
desăvirșită incit nu este cu putință să i se 
măsoare în cuvinte perfecțiunea. Ci pentru 
că are o expresie intraductibilă în cuvinte, 

• ireductibilă la fraze. Trebuie numai văzută.
Văzută în tăcere și păstrată în tăcerile 
cele mai adinei și curate ale sufletului.

Leonardo da Vinci a pus pe această pîn- 
ză un chip întîmplător real, purtător însă 
al unei expresii ireale. In fata Giocondei ai 
senzația stranie că te găsești in prezenta 
unei expresii pe care nu ai întîlnit-o, care 
nu face parte din variantele infinite ale 
expresiilor umane cu putință. De aceea o 
altă senzțaie neobișnuită te copleșește : ex
presia Monei Lisa nu se (ine minte, nu se 
poate fixa pe retina uluită a memoriei. De 
cum ai întors capul, ai uitat-o. Imaginea a 
fugit, s-a risipit. Te întorci, o contempli din 
nou, ai impresia că, în fine, ai reținut-o, 
dar iarăși, după ce ai plecat n-o mai poți 
reconstitui. Și asemeni lui Sisif, ori de cîte 
ori vei încerca, nu reușești. Căci ceea ce 
a voit să exprime Leonardo în portretul 
Giocondei este indefinisabilul, insesizabilul.

Este lucru cunoscut că reproducerile de 
artă (exceptînd arta mai nouă) sînt infidele. 
Se poate spune însă că cele mai infidele 
sînt reproducerile Monei Lisa. Căci ce ne 
arată ele ? O femeie puțin placidă, care 
apare chiar planturoasă dacă nu am vedea 
mîinile de o extremă finele, și care arbo
rează un zîmbet despre care te întrebi de 
ce s-a făcut, în definitiv, atîta caz ?

Dar iată că, văzut, tabloul este absolut 
altceva. Nu se poate sublinia îndeajuns 
acest lucru. Femeia aceasta care avea 24 
de ani, și care în reproduceri apare de 30, 
în realitate este înfățișată din punct de ve
dere spiritual, la vîrsta începutului de ado
lescentă. Iată deci primul element care ne 
situează în indeterminabil. Mona Lisa este 
făcută să încarneze puritatea aflată în pra
gul unor incertitudini, a unor tulburătoare 
chemări suind din adîncuri, nedeslușite încă.

In adevăr, expresia privirilor și a infle
xiunii buzelor este cu neputință de definit. 
In fiecare moment și din fiecare unghi ți se 
pare că semnifică altceva. O aristocrată 
a sufletului cu o neînțeleasă putere magică 
te apropie și te ține departe în același 
timp, ar dori parcă să ți se destăinuiască 
dar se reține în ultimul moment, simte ne
voia să-și dăruiască infinita tandrețe dar 
din neștiute motive își cenzurează gestul 
cu o umbră de iin orgoliu și inocentă iro
nie, care vrea să ascundă o indefinisabilă 
tristețe. Toate acestea și parcă nici una 
din ele. Se află lingă tine, la un metru, și 
iată, înțelesul nu-1 poți cuprinde. El vine 
și pleacă, vine mereu altul și pleacă și 
acela pentru că nu era cel adevărat. Si la 
un moment dat ai sentimentul foarte net și 
copleșitor că ceva foarte pur, foarte elevat, 
care „te cheamă, te invadează, te absoarbe" 
după expresia lui J. Michelet, îți va rămî
ne pe totdeauna inaccesibil.

J. L. Borges afirmă că arta este iminența 
unei revelații care nu se produce. Aceasta 
este Mona Lisa. Mirajul unei taine extra
ordinare pe care o aștepți să se descopere 
dintr-o clipă în alta, dar care în momentul 
în care crezi că este aici, o auzi fugind 
înapoi pe sub infinitele coridoare ale inse
sizabilului.

Alte elemente vin să amplifice acest 
sentiment.

Leonardo prefera să vadă lucrurile în 
momentul tainic al înserării („O, ceas al 
tainei, asfințit de seară!", scrie Eminescu), 
moment care dă fiecărei forme un nimb de 
imprecizie, de incertitudine. „Umbra este o 
putere superioară luminii" afirma Leonardo. 
Este superioară pentru că desmăr.ginește Iu-

în portretistica epocii, 
motivarea este mult 

mai adîncă și că 
există o cores
pondență, aș spu
ne capitală, între 
expresia Giocon
dei și muzică, su- 
rîsul acesta 
o întrupare 
tică a însăși 
ței muzicii.

Muzica este arta 
al cărei domeniu 
îl constituie ne
mărginirea și in- 
definitul. Muzica 
dizolvă în noi geo
metria lumii, geo- 

și, o dată cu ele,

fiind 
plas- 
esen-

metriile spațiului fizic 
certitudinile, adică tot ceea ce era definit, 
măsurat, determinat. Și totul se transformă 
în substanță psihică, în spații de suflet pur, 
care cresc fără hotare umplînd necuprinsul 
golit. Eliberată de coordonatele și tiparele 
știute, ființa noastră își pierde conturul și 
numele : Fără de nume, / Singur umplînd/ 
Tot ce-i posibil...

Sufletul tinde către o altă stare exis
tențială. Dar această nouă stare rămîne 
mereu virtuală, mereu ipotetică, indetermi- 
nabilă. Pentru că sufletul a devenit fără 
limite, iar esența infinitului este de a nu 
se putea contura, de a nu putea fi înscris 
într-o formă determinată.

In zîmbetul Monei Lisa se oglindește 
conștiința unui nou univers—mirific, dar eva
nescent. Expresia ei este, dacă se poate 
spune așa, suma algebrică a unor senti
mente complexe : neliniștea dizolvării lumii 
și a singurătății sufletului desprins de rest, 
beatitudinea lunecării în incomensurabil și 
a năzuinței către o fire superioară și senti
mentul dureros al neputinței închegării unei 
alte lumi. Rene Huyghe sesizează faptul că 
muzica a creat Giocondei o „vacuitate" su
fletească, absența oricărei determinări su
fletești. Dar care este sensul acestei vacui
tăți 1 El este acela de a crea pe o primă 
treaptă înstrăinarea, desprinderea de lumea 
dată, iar pe o a doua treaptă năzuința tre
cerii către o altă existentă. Expresia Gio
condei pendulează între o lume refuzată și 
una care nu se împlinește.

„Prima pictură, observa Leonardo, a fost 
o linie care înconjura umbra unui om fă
cută de soare pe zid". In Gioconda, artistul 
a conturat umbra unei transcendențe, care, 
deși lingă noi, în plin soare, rămîne inabor
dabilă, impenetrabilă, închisă în fluiditatea 
unui zîmbet magic dincolo de care nu 
poate trece pragul.

Leonardo credea că existența este 
labirint inextricabil. Dar dacă pentru 
cruri, el a figurat această concepție prin 
fantastice înnodări și împletiri de linii, în 
schimb, ca să redea indescifrabilul existen
ței umane, i-au ajuns cele mai simple linii 

cu putință. Dovadă, între altele, tulburătorul 
desen aflat la Windsor și reprezentînd pe 
Sfîntul Filip, în care creionul abia a atins 
hîrtia, strict cît să sugereze ceea ce nu 
poate fi cuprins, ceva deosebit de fasci
nant după care mereu întinzi mîinile, dar 
mereu îți scapă.

Mona Lisa domină Louvre, domină pic
tura. Un obiect de mici dimensiuni arată 
limita amețitoare la care a ajuns cîndva 
creativitatea umană. Este un unicat aflat 
în peste putință. Se spune că după zugrăvi
rea Giocondei, Leonardo ar fi renunțat să 
se mai ocupe cu aceeași pasiune de pic
tură, considerînd că mai mult de atît pic
tura nu poate realiza.

Dacă dezideratul artei veacului nostru 
este de „a face vizibil invizibilul" (Paul 
Klee), de a ne releva o altă posibilitate de 
real, Leonardo da Vinci a făcut mai mult. 
A întruchipat și realizat imposibilul. Pe de 
o parte, din punct de vedere spiritual, ex
presia Giocondei reflectă interdicția oricărei 
aventuri extra-umane, interdicția transcen- 
derii. Iar pe de altă parte, din punctul 
de vedere al artei picturale, această ex
presie apare cu neputință de pus a doua 
oară pe pînză, cu neputință de imaginat de 
altă minte omenească. „Această figură, scrie 

Vasari, este de o execuție care face să tre
mure și să dea înapoi pe artistul cel mai 
îndemînatec din lume care ar vrea să-1 
imite".

se

un 
lu-

George Popa
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După ce am părăsit gara 
Termini din Roma și am intrat 
pioprlu-zis în oraș, m-aîntîm- 
pinat o liniște atît de neobiș
nuită, îneît cîteva clipe am 
crezut că sînt victima unei e- 
rori de spațiu și timp și că 
am coborît la Buzău, în urmă 
cu treizeci de ani. Era dumi
nică, în jurul orei prînzului, 
la mijlocul lui iunie, cînd ro
manii, neliniștiți de primele 
semne ale caniculei, lasă ora
șul pustiu. Pe străzile din care 
douăzeci și patru de ore mai 
tîrziu autovehiculele ce merg 
în nesfîrșite șiruri compacte, 
par pur și simplu că se vor 

. revărsa pe trotuare, precum 
apele Arno-ului la Florența 
— doar cîte un 
despicînd cu un

turism fie 
zgomot de 

bolid liniștea amiezii de du
minică, fie căutînd provincial 
o adresă, mai trezește orașul 
din somnolență.

Roma nu era primul oraș 
al Italiei pe care îl întîlneam 
atunci, în “
nouă sute 
Dacă gara 
mai toate 
trecut, are 
nici o culoare aparte, Poggio- 
reale, stația unde grănicerii 
și vameșii italieni își fac a- 
pariția de îndată ce ai trecut 
hotarul sîrbesc, nu pare să 
fie o excepție. Doar aerul co
chet, curățenia și păienjenișul 
de fire ale liniilor electrice 
îți atrage atenția. Era aproa
pe șapte dimineața, o dimi
neață senină și calmă de iu
nie. O plimbare pe peronul 
liniștit, între vizita vameșului 
cu pălăria de vînătoare, dată 
pe o ureche, care te întreabă 
zîmbitor dacă nu transporți 
băuturi alcoolice sau țigări, șl 
a tînărului grănicer, cu uni
formă verzuie, te destinde 
după cele cincisprezece ore de 
călătorie cu trenul de la Bel
grad pînă aici. Și, totuși, nu 
ai cunoscut primul oraș ita
lian. Străbați mai bine de pa
tru ceasuri și te apropii de 
prima țintă a călătoriei: Ve
neția.

Tot la 
astădată 
Aici însă 
există o 
că, în fond, zilele nu se îm
part între lucrătoare și nelu
crătoare. Sînt aceleași, mereu 
stăpînite de o frenezie turis
tică, ce pare a nu avea nici 
început și nici sfîrșlt. Apro
pierea de Veneția cheamă că
lătorul, care vine aici pentru 
întîia oară, la fereastră, curios 
să vadă cît mai curînd aceas
tă adevărată „minune" a lu
mii. Dar pînă la ieșirea din 
qară, farmecul orașului nu se 
relevă cu adevărat. Privită de 
la ferestra vagonului care îna
intează începînd de la Veneția 
mestre, pe Ponte della Liber
ia, mărginită de o parte și 
de alta de apele lagunei, Ve
neția nu îți pare decît un 
oraș portuar. Ori, farmecul a- 
cestui oraș unic, cum îl numea 
Nicolae Iorga, începi să-1 
simți abia după ce străbați 
canalele. In gara cu aspectul 
unui oraș mai răsărit de pro
vincie, ceea ce te izbește de 
îndată ce ai trecut de pe pe
roane spre marele ei hol, este 
mulțimea bărbaților 
albe și pantaloni 
Ai spune «ă sînt 
marină în permisie 
teaptă trenul și stau la ta
clale, dacă imediat ce primii 
călători își fac apariția nu 
s-ar îndrepta spre ei, oferin- 
du-le camere la hotelurile al 
căror emisari sînt aici. Ii în- 
tîlnești la orice oră din zi șt 
noapte, iar la ceasul sosirii 
trenurilor, zeci de asemenea 
mandatari reduc prețul con
form cererii și ofertei estimată 
instantaneu după fluxul 
torilor. Cînd ai pășit în 
gării, atunci cînd ai în 
Ponte di Scalzi și cînd

vara anului o mie 
șaizeci și șase, 
de frontieră, ca în 

țările prin care am 
un aer șters și fără

vremea amezii, de 
într-o zi de lucru, 
nu ai sentimentul că 
asemenea noțiune șl

în haini-, 
bleumarin, 
ofițeri de 
ce-și aș-

călă- 
piața 
față 
vezi

într-adevăr Canal Grande prin 
forfota mulțimii de oameni șl 
printre zecile de cărucioare 
și tarabe ale negustorilor am
bulanți, începi să cunoști Ve
neția.

Milano, cu gara lui imensă, 
nesfîrșită, cu peroanele per
manent agitate, cu megafoa- 
nele ce anunță necontenit ve
niri și plecări, cu acoperișul 
de sticlă boltit la zeci de me
tri înălțime, te face să te 
simți, la început derutat și 
lipsit parcă de un reazim. E 
o anticameră și parcă un ca
leidoscop al orașului masiv, 
rece, unde totul de la Dom 
pînă la cofetăria Alemagna 
din centrul orașului este con
struit pe dimensiuni impună
toare și unde în zilele de lu
cru se realizează — după cum

am cunoscut mai întîi 
încercînd să definesc 

și să-i simt pulsul după 
și după străzile dinain-

dă un farmec aparte, crezînd 
că pornești să vizitezi o gră
dină.

Așa 
Italia : 
orașul 
gările
tea lor, în care zăboveam cî
teva clipe, respirîndu-i aerul 
mereu același și totdeauna al
tul. Așa am cunoscut, mai în
tîi, Italia, și nu așa am cu
noscut Torino. De două ori, 
la distanțe de un an, o dată 
în miezul zilei și apoi aproa
pe'de miezul nopții,, m-am întîl- 
nit cu Torino, de la „înălțime".

Valeriu Râpeanu

Capitol introductiv din vo
lumul ..Piemontul văzut de un 
roman".

CĂLĂTORIND,

mai rari și doar tu- 
nu-și pot plăti hote- 
în sala de așteptare 
a doua, alegîndu-și-o

CĂLĂTORIND... (D

Prezentară grafică 
VAIER MITRU

ne încredințează un recent dic
ționar de psihologie — cea 
mai mare densitate a zgomo
tului din lume (o sută de de- 
cibli față de șaizeci pe stră
zile cele mai aglomerate ale 
Parisului).

Florența are gara împlîn- 
tată în chiar inima orașului 
și deși peronul este a! unei 
mari stații de cale ferată, nu 
te izbește o agitație derutantă. 
Această simbioză între orașul 
mare și calmul provinciei dă 
primei întîlniri cu Florența un 
aer comunicativ la orice oră 
din zi și noapte. Am străbă
tut-o începînd din zorii zilei, 
cînd primele trenuri te duc 
spre Roma, pînă către miezul 
nopții, cînd călătorii sînt din 
ce în ce 
riștii ce 
Iul trag 
a clasei
drept loc de odihnă. Dar mu
zeele și monumentele Floren
ței răsplătesc din plin orice 
sacrificiu.

Gara modernă a Veronel 
sau aceea atît de intimă a 
Ravenei, te duc spre orașe 
mici, curate și cochete. Pe
roanele lor nu cunosc anima
ția stațiilor din Roma, Flo
rența, Veneția sau Milanc. E 
aici o amprentă de oraș tih
nit, unde oamenii sînt mai pu
țin grăbiți, dispuși să zăbo
vească mai mult la vorbă. 
Iar după ce ai pășit și în Ve
rona și în Ravena, prima im
presie îți este de la început 
confirmată de înfățișarea pa
triarhală a ambelor orașe în 
care vegetația abundentă în
conjoară piețele gărilor și le

săptăniînal paîitjc, social, cellar al
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