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Tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Stat, 
Ion Gheorghe Maurer, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului de Miniștri, 
Virgil Trofin, membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Petre Lupu, membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Comitetului de Stat pentru Probleme de Orga
nizare și Salarizare și Gheorghe Stoica, membru 
supleant al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., membru al Consiliului de Stat, au sosit 
în dimineața zilei de 16 octombrie la Iași.

Cuvîntarea tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
la adunarea oamenilor de cultură din Iași

Stimați tovarăși,

In această toamnă de aur 
lașul a înflorit de zîmbetele 
sutelor de mii de bărbați și 
femei, temeliile sale străvechi 
s-au înfiorat de mulțimea u- 
ralelor în cinstea conducăto- 
r..ir de partid și de stat în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu care au poposit în 
străvechea cetate de scaun a 
Moldovei.

Peste tot, ca o replică eloc
ventă dată anotimpului, ca o 
dovadă a căldurii și entuzias
mului uman și a sentimentelor 
profunde de care sînt animați, 
ieșenii au ținut să-și exprime 
de-a-lungul întregii vizite în
crederea nețărmurită în partid. 
In conducerea sa înțe
leaptă. Halele Uzinei „Nico
tină", glorioasă citadelă a 
mișcării comuniste din Româ
nia, noua uzină de fire și 
libre sintetice, celelalte între
prinderi din zona industrială 
au răsunat minute în șir de 
ur rele și ovațiile în cinstea 
oaspeților dragi. I-au răspuns, 
cu aceeași frenezie și tinerețe 
cînteceie și uratele Copoului 
universitar, ureînd din piep
turile miilor de studenți și ca
dre didactice care au ținut 
să-și exprime și cu acest pri
lej recunoștința fierbinte față 
de partidul și guvernul țării, 
față 
niei.

Și 
vilit 
s-au 
rele 
unde

de conducătorii

ca un torent de 
aceleași urale și 
adunat din toate 
lașului în Piața
într-un impresionant mi

Româ-

nestă- 
ovații 

cartie-
Uniril

ting au fost ascultate cuvin
tele pline de înflăcărare și 
înțelepciune pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le-a adre
sat zecilor de mii de locu
itori ai orașului.

Plină de învățăminte a rost 
și adunarea cu intelectualii 
orașului în care savant/, pro
fesori universitari, oameni de 
artă și-au exprimat atașamen
tul profund față de partid, ho- 
tărîrea lor de a-și pune ta
lentul și energia creatoare în 
slujba înfloririi șl dezvoltării 
continue a științei și culturii 
românești pe măsura bogate
lor tradiții ale lașului și a 
imperativelor majore ale epo
cii contemporane.

Seara tîrziu, după întîlni- 
rea cu activul orașului și ju
dețului, cerul lașului s-a lu
minat din nou de ierhele 
multicolore ale focurilor ăe 
artificii. Urale nesfîrșite au 
izbucnit din piepturile zecilor 
de mii de oameni ai muncii 
ca și în dimineața zilei ur
mătoare cînd iubitii condu
cători de partid și de stat In 
frunte cu tovarășul NIco'ae 
Ceaușescu și-au 
lătoria 
vei.

Prin 
funde, 
partid 
ca o 
ana’eie străvechiului 
pagină care va rămîne neș- 
tearsă în memoria locuitori
lor Iui.

continuat ca
pe meleagurile Moldo-

semnilicafiile ei pro- 
vizita conducătorilor de 
și de stat s-a înscris 

pagină de lumină în 
lăți, o

Cronica

La mitingul de astăzi m-am 
referit la cîteva probleme ca
re consider că, preocupînd în
tregul nostru popor, muncitori, 
țărani. Intelectuali, preocu
pă deopotrivă și intelectuali
tatea din Iași.

Am ascultat cu deosebită 
plăcere cuvîntul reprezentan
ților intelectualității 
tot ceea ce ați spus, 
vedem o expresie 
derii dv. în politica 
leninistă a partidului nostru, 
o expresie a hotărîrii intelec
tualității ieșene ca, alături de 
întreaga noastră intelectuali
tate, să-și aducă contribuția 
la înfăptuirea programului de 
desăvîrșire a socialismului în 
România. S-au ridicat și o se
rie de probleme pe care le-ați 
dori realizate. Ele oglindesc 
preocupările celor care lucrea
ză în diferitele sectoare ale 
cercetării științifice, ale crea
ției literar-artistice, de a dez
volta activitatea lor, de a va
lorifica mai din plin forțele 
intelectuale de care dispun o- 
rașul șl județul dv. Nu am 
de gînd, și vă rog să nu-mi 
luați în nume de rău aceasta, 
să răspund imediat Ia proble
mele ridicate astăzi; ele nece
sită studiu, o analiză atentă 
pentru a vedea posibilitățile 
existente pentru realizarea lor 
și poate, la unele, și oportu
nitatea realizării. Este justifi
cată dorința pe care noi o 
apreciem, a intelectualilor ie
șeni, de a nu rămîne în urmă 
în nici un sector, de a fi la 
înălțimea activității tumultoa
se desfășurate în patria noas-

ieșene. In 
tovarăși, 
a încre- 
marxist-

tră 
tei

știin-pentru dezvoltarea 
și culturii.

Este adevărat. lașul 
vechi tradiții științifice și ar
tistice. In aceste domenii a 
dat oameni de valoare care 
constituie o mîndrie a poporu
lui nostru. Nu este desigur 
ușor să asiguri continuarea 
acestor tradiții, dar mai cu 
seamă să ridici activitatea ști
ințifică și culturală, folosind 
tradițiile bune, la nivelul ce
rințelor de astăzi ale științei 
și culturii, Ia nivelul exigen
țelor pe care partidul, poporul 
nostru le pun în fața intelec
tualității. Noi, conducerea 
partidului și statului, dăm o 
apreciere deosebită activității 
desfășurate de intelectualita
tea ieșeană în domeniul în- 
vățămîntului. Intr-adevăr, aici 
în acest puternic centru uni
versitar al României se ob
țin rezultate bune.

Mii și mii de absolvenți ai 
învățămîntului tehnic și uni
versitar contribuie, alături de 
specialiștii care învață în alte 
centre ale țării noastre. Ia 
desăvîrșirea operei de con
strucție socialistă. Aș dori să 
folosesc acest prilej pentru a 
exprima corpului didactic, tu
turor tovarășilor care lucrea
ză în domeniul pregătirii ti
neretului, cele mai calde feli
citări pentru munca pe care 
o depnn și urări de noi suc
cese în activitatea lor (aplau
ze).

Se 
tensă
cercetării științifice. Și în a- 
cest sector lașul se . 
dri cu o serie de rezultate 
pozitive. Dar noi considerăm 
că trebuie să se depună

desfășoară în 
activitate în

are

Iași o in- 
domenîul

poafe mîn-

efor-

turi și mai mari pentru a fo
losi pe deplin potențialul ști
ințific din Iași, puternicul corp 
de oameni de știință de aici, 
pentru a organiza mai bine 
cercetarea științifică in ca
drul învățămîntului superior. 
Și în acest domeniu trebuie 
nu numai continuate tradițiile 
progresiste, ci și sporit apor
tul concret la dezvoltarea ști
inței românești contemporane. 
Este de înțeles, tovarăși că 
opera pe care noi o înfăptuim 
— construirea societății so
cialiste — nu poate să fie 
dusă la bun sfîrșit fără a pune 
la temelia ei tot ceea ce o- 
menirea a creat mai bun în 
toate domeniile de activitate, 
și în primul rînd în domeniul 
științei. Astăzi, cînd sîntem 
martorii celui mai uriaș pro
gres al științei, care schimbă 
în mod radical nenumărateîn mod __________
concepții, care creează orizon
turi noi, nebănuite, a nu cer
ceta, a nu te strădui să duci 
mai departe cunoașterea, a nu 
te pune în serviciul progre
sului material și spiritual în
seamnă a te condamna celei 
—' grave rămîneri

noi, comuniștii, ur-aui pro 
să construim societatea 
mai avansată 
aceea trebuie

mai 
Ori 
pus 
cea 
De .... __ _____
totul pentru a stăpîni ceea ce 
știința a creat mai bun, de 
aceea oamenii noștri de ști
ință trebuie să fie creatori, 
să contribuie Ia progresul ge
neral al științei (aplauze) 
Iată de ce, tovarăși, nu este 
suficient să vorbim de Petru 
Poni sau de alți oameni de 
știință din trecutul Iașilor. 
Trebuie să ne propunem să 
avem nu unul, ci zeci de Pe
tro Poni, zeci de matemati
cieni și fizicieni de valoare, 
lașul poate face aceasta. La 
această muncă cheamă parti
dul nostru și pe intelectualii 
din Iași (aplauze puternice, 
prelungite).

Noi dezvoltăm o industrie 
modernă in Iași. Dacă in-aș re
feri numai la chimie. în curînd 
va intra aici în funcție un ma
re combinat modern, puter
nic, cu tehnoloqie importată. 
Dar oare, tovarăși, va trebui 
să fim permanent tributari ai 
importului de tehnică și de 
creație științifică ? Nu, tre
buie să ne propunem ca, pe 
baza progreselor pe care 
le-am obținut in dezvoltarea 
torțelor de producție, să du
cem mai departe noi înșine 
cercetarea științifică, să valo
rificăm la o scară mai largă 
creația oamenilor noștri de 
știință. Avem mulți oameni 
de știință valoroși. Și în stră
inătate sînt mulți români frun
tași în cercetarea științifică 
modernă în chimie, în electro
nică. Noi dorim ca și dv., oa
menii de știință din Iași, să 
fiți permanent un detașament 
de frunte al științei românești 
(aplauze) Aceasta este vala
bil și pentru alte sectoare de 
activitate spirituală. Avem în- 
tr-adevăr un trecut frumos în 
creația literară ieșeană. Să-mi 
fie permis să adaug că astăzi 
nu putem spune că sîntem în 
Iași la înălțimea acestui tre
cut. Avem unele rezultate 

bune. Dar considerăm că tre
buie să lucrăm in așa fel îneît 
să avem rezultate și mai bu
ne, ca din rîndurile intelec-

în urmă, 
ne-am pro-

din lume, 
să facem

tualității Ieșene să se afirme 
cît mai mulți urmași demni 
ai lui Vasile Alecsandri, 
minescu, 
gă. Oare 
ție de
să scrie nu au de unde să se 
inspire ? Dimpotrivă, în afară 
de munți, de păduri, de cîm- 
pii, de rîuri, avem înfăptuiri 
sociale pe care nu le-au cu
noscut înaintașii noștri și ca
re așteaptă de la creatorii 
de astăzi din Iași ca și din 
București, șl din restul țării, 
să Ie redea în toată măreția 
lor. Artiștii au datoria să la
se scris urmașilor, peste 
veacuri, mărturii despre ceea 
ce au fost în stare să creeze 
oamenii, constructorii socia
lismului despre ceea ce au 
fost în stare să realizeze oa
menii de litere și de arte de 
azi. Ei trebuie să se întreacă 
cu înaintașii, să făurească o- 
pere mai valoroase decît a- 
ceștia. Faptele mărețe săvîrși- 
te de clasa noastră munci
toare, de țărănime, de inte
lectualitate, sub conducerea 
partidului, întruchipate în o- 
pete pot deveni un tezaur de 
înarmare spirituală, de mobili
zare a întregului popor la 
rea operă de edificare a 
mâniei socialiste (aplauze 
ternice).

Avem mîndria de a fi 
ticipanți activi 
transformări care au loc 
patria noastră, ai politicii ex
terne promovate de partidul 
ș! guvernul nostru. Cu toții 
ne mîndrim atunci cînd în 
țară sau în străinătate prie
tenii noștri din țări socialiste 
și din alte țări apreciază 
ceea ce facem noi. Oare oa
menii noștri de artă, de cul
tură nu trebuie să se inspire 
din aceste realizări, nu tre
buie să le redea în cuvinte 
meșteșugite care să nu ,,sune 
numai din coadă" și care să în
flăcăreze, să mobilizeze la 
luptă ? Iată ce cerem noi de la 
creatorii de astăzi. Ideologia 
noastră marxist-leninistă, ma
terialismul dialecte si istor’c — 
concepția partidului nostru 
despre lume și viață — dau 
o asemenea perspectivă filo
zofică, istorică, îneît trebuie 
numai bine înțelese și bine 
folosite pentru a genera ope
re la înălțimea gîndirii cla
sei noastre 
înălțimea 
nostru. Iată ce cerem 
Ia oamenii de creație 
ze puternice).

Țelul suprem 
noastre este -------
condițiilor ca muncitorul, ță
ranul, intelectualul să se 
poată bucura de toate bine
facerile civilizației. Pentru om 
făurim baza materială, dezvol
tăm forțele de producție, per
fecționăm relațiile de produc
ție, căutăm să așezăm raportu
rile sociale pe baza principiilor 
marxlst-Ieniniste, să înlăturăm 
fol ceea ce alterează sau um
brește Idealul echității socia
le, al egalității în drepturi. 
Făurim societatea socialistă 

omul să fie figura 
în care totul să fie 
omului. Considerăm

Sadoveanu, 
oamenii 

astăzi nu

E- 
Crean- 

de crea- 
au ce

ma- 
Ro- 
pu-

par
ai marilor 

în

muncitoare, Ia 
politicii partidului 

noi de 
(aplau-

al 
omul,

politicii
crearea

Făurim 
în care 
centrală, 
închinat _________
că și creatorii de valori spi
rituale trebuie, urmînd prin-
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(urmare din paj I) 

ctplul călăuzitor al politicii 
partidului, să Închine tot ceea 
ce făuresc omului, fericirii 
sale. Așa vor contribui la 
perfectionarea tot mai rapidă 
a societății noastre, Ia desă- 
virșlrea socialismului, la crea
rea condițiilor pentru edifica
rea comunismului in România 
(vii aplauze).

Una din direcțiile In care 
partidul nostru acționează 
continuu In Ultimul timp și 
căreia ti acordă o atenție 
deosebită este dezvoltarea de
mocrației socialiste, crearea 
condițiilor organizatorice pen
tru ca toate categoriile so
ciale, oamenii muncii din 
toate domeniile de activitate 
să poată participa tot mai 
intens și mai larg la dezba
terea politicii partidului de 
construcție socialistă internă 
și a problemelor internațio
nale. Vedem în aceasta calea 
sigură a asigurării mersului 
tot mal ferm înainte pe calea 
socialismului, mijlocul de a 
asigura ca toate măsurile pe 
care le întreprindem să cores
pundă cît mai deplin intere
selor șl năzuințelor întregului 
popor.

In legătură cu aceasta se 
pune întrebarea dacă nu cum
va dezvoltarea și lărgirea de
mocrației vine în contradicție 
cu principiile dictaturii prole
tariatului, cu interesele socie
tății socialiste ? Desigur, tova
răși, discuții teoretice se pot 
duce asupra multor probleme. 
Noi considerăm însă că prin
cipiile care călăuzesc activi
tatea comuniștilor, concepția 
despre lume și viață a cla
sei muncitoare, materialismul 
dialectic și istoric au răspuns 
de mult la această problemă 
Nici nu se poate concepe 
o orînduire socialistă iără a- 
sigurarea celei mai largi 
democrații pentru toți cei ce 
muncesc. însuși faptul că so
cialismul lichidează proprieta
tea particulară asupra mijloa
celor de producție, lichidează 
inegalitatea în repartiția pro
dusului social, a venitului na
țional, asigură drepturi egale 
pentru toți cel ce muncesc, 
fără deosebire de naționalita
te, de sex, de rasă, posibili
tatea de manifestare liberă a 
capacității și personalității 
fiecărui om, creează condiții 
pentru înfăptuirea celei mai 
largi democrații pe care a 
cunoscut-o vreodată omenirea. 
Este de înțeles că acolo unde 
sînt clase exploatatoare, un
de există proprietate particu
lară, unde sînt exploatatori și 
exploatat! nu poate fi vorba 
de o adevărată democrație, 
de egalitate deplină între oa
meni. Dar în socialism, unde 
aceste tare sînt înlăturate, o- 
mul devine cu adevărat păr
taș activ la înfăptuirea pro
priului său destin, se mani
festă în toate domeniile de 
activitate, își spune părerea 
liber asupra tuturor proble
melor privind dezvoltarea so
cietății socialiste. In aceasta 
vedem noi una din cerințele 
desăvîrșirii construcției socia
liste, unul din domeniile în 
care socialismul își afirmă su
perioritatea față de toate o- 
rînduirile de pînă acum 
(aplauze puternice. îndelungi).

Democrația socialistă nu 
numai că nu diminuează pu
terea clasei muncitoare, ci, 
dimpotrivă, întărește forța a- 
lianței clasei muncitoare cu 
țărănimea, cu intelectualita
tea. Dominația clasei munci
toare, ca clasă conducătoare 
a societății, este dominația 
oamenilor egali în drepturi, 
a clasei care desființează ex
ploatarea și prin aceasta des
chide drumul făuririi societă
ții fără clase. In aceasta con
stă una din laturile principale 
ale misiunii istorice pe care 
o înfăptuiește clasa noastră 
muncitoare. Dezvoltarea de
mocrației socialiste nu numai 
că nu slăbește, dar face mai 
puternică, mai de neînvins 
puterea poporului, în frunte 
cu clasa muncitoare. Masele, 
stăpîne pe destinele lor, fău

resc societatea liberă de ori
ce exploatare, de orice ne
dreptate Intre oameni. Intre 
clase (vii și îndelungi aplauze).

Se mal pune întrebarea : 
oare există pericolul ca a- 
numite concepții idealiste, re
trograde, care se mai manifes
tă sau pot pătrunde din afară, 
să pună în pericol orinduirea 
socialistă? Oare, tovarăși, exis
tă în România, unde au trium
fat pe deplin relațiile de pro
ducție socialiste, unde au fost 
lichidate pentru totdeauna cla
sele exploatatoare, pericolul 
restaurării, în vreo formă sau 
alta, a capitalismului ? Nu. Un 
asemenea pericol nu există 
(vii, puternice aplauze). Con
cepția clasei muncitoare des
pre lume, materialismul dia
lectic șl istoric, marxism-leni- 
nismul s-au afirmat și au în
vins în luptă cu concepțiile 
idealiste, retrograde, în con
diții deosebit de grele. Ele 
s-au impus pentru că sînt sin
gurele concepții științifice des
pre lume care asigură pro
gresul social ai omenirii. Și 
dacă teoriile elaborate de 
Marx și Engels și-au învins 
adversarii în condițiile capi
talismului, este posibil ca, a- 
tunci cind clasa muncitoare 
se află la putere, să se poa
tă vorbi de posibilitatea ca 
ele să fie înlăturate de teo
riile pe care le-au înfrint în 
împrejurările arătate? Nu, to
varăși. O asemenea posibili
tate nu există (puternice și 
îndelungi aplauze).

A pune problema existenței 
unui asemenea pericol în
seamnă a nu înțelege valoa
rea, forța de neînvins a mar- 
xism-leninismului, a o sub
aprecia. a sădi neîncrederea în 
invincibilitatea marxism-leni- 
nismulut Noi respingem ase
menea teorii care n-au ce 
căuta în rîndul clasei munci
toare (vii aplauze).

Desigur, tovarăși, marxism- 
Ieninismul nu este o dogmă, 
o religie, în care să cauți ci
tate din nu știu ce siînt. Este 
o concepție de studiu, de cer
cetare, de interpretare a so
cietății omenești, de înțelegere 
a fenomenelor vieții, o con
cepție revoluționară care a- 
jută la transformarea socie
tății. la crearea istoriei ome
nirii, o concepție de luptă 
pentru progres (aplauze pu
ternice)

în abordarea problemelor 
dezvoltării contemporane tre
buie pornit de la folosirea a- 
cestei concepții și metode ști
ințifice. Pe baza sa trebuie 
analizate fenomenele și ela
borate concluziile practice 
pentru activitatea revoluțio
nară, pentru construcția so
cietății socialiste. Numai în 
felul acesta comuniștii își în
deplinesc rolul de organiza
tor, de forță înaintată a socie
tății. Ați citit, tovarăși, cum 
își băteau joc Marx, En
gels, Lenin de aceia care con
siderau că trebuie să găsească 
în teoria lor revoluționară 
răspuns de-a gata Ia toate 
problemele. Ei au atras de 
nenumărate ori atenția că a- 
ceia care gîndesc astfel duc 
înapoi marxism-leninismul, că 
marxist-leniniști sînt aceia ca
re știu să fie în pas cu vre
mea, cu transformările revo
luționare ale societății, care 
gîndesc cu capul lor și știu 
să conducă — aplicînd adevă
rurile generale ale marxisra- 
Ieninismului ia condițiile con
crete — transformările revo
luționare ale societății.

Iată de ce trebuie să dez
voltăm și să acordăm mai 
multă atenție învățămîntului 
ideologic în universitățile 
noastre, să-i înarmăm pe oa
menii noștri de știință și cul
tură nu numai cu cunoștin
țele tehnice, ci și cu concep
ția revoluționară despre lume 
și viață a partidului. Numai 
așa vom crea adevărați con
structori ai socialismului și 
comunismului, așa vom putea 
asigura forța necesară care 
să asigure înălțarea continuă 
pe noi culmi a națiunii noas
tre socialiste (vii aplauze).

Desigur, tovarăși, problemele 
care se pun astăzi în lume, în 

dezvoltarea societății, în miș
carea revoluționară sint foarte 
complexe. Ele cer răspuns, și 
acest răspuns trebuie să por
nească de la faptul dacă acți
unile comuniștilor, fie ei din 
țările socialiste sau din ță
rile capitaliste, servesc cauzei 
progresului sau sînt de natu
ră să-i aducă prejudicii. Faptul 
că partidul comunist a deve
nit forță conducătoare, că cla
sa muncitoare a cucerit pu
terea șl se află în fruntea po
porului nu rezolvă de la sine 
problemele complexe ale trans
formării revoluționare a so
cietății. In acest complex de 
probleme putem găsi soluții 
corespunzătoare dacă pornim 
de la legile generale ale dez
voltării sociale, dacă studiem 
și cunoaștem bine condițiile 
specifice istorice și sociale din 
fiecare țară, din fiecare epocă 
în care desfășurăm activitatea 
noastră. Numai așa munca 
noastră, a comuniștilor, va 
servi în întregime cauzei pro
gresului, cauzei revoluționare, 
triumfului păcii în întreaga 
lume (aplauze puternice).

Mișcarea comunistă știți cu 
toții că a devenit o forță ce 
numără zeci de milioane de 
oameni, revoluționari care în
fruntă în condiții grele te
roarea, moartea pentru trium
ful socialismului și comunismu
lui. Această creștere pune 
probleme noi pentru mișcarea 
revoluționară. Vechile forme 
organizatorice, modul de a 
înțelege realizarea unității 
dintr-un centru unic nu mai 
corespund nevoilor mișcării și 
devin o piedică în calea dez
voltării luptei revoluționare, 
(aplauze).

Acest lucru a fost înțeles 
încă în 1943 de Comintern, 
încă atonei s-a dat aprecierea 
că trebuie să se creeze o altă 
bază de relații in mișcarea co
munistă. baza respectului in
dependenței fiecărui partid, a 
dreptului fiecărui partid de a 
rezolva de sine stătător proble
mele conducerii luptei revolu
ționare. Numai așa. se spunea, 
încă atunci, partidele comunis
te își vor putea îndeplini în 
noile condiții rolul lor de a- 
vangardă a societății. Cu atit 
mai actuală este astăzi proble
ma realizării unei noi forme 
de unități, cind mișcarea comu
nistă a devenit incomparabil 
mai puternică. A incerca să 
menții forme care nu mai co
respund dezvoltării. înseamnă 
a nu înțelege schimbările ca
re an foc și care asigură mer
sul înainte al mișcării revoluțio
nare. De altiel încercare za
darnică pentru că nimeni nu 
poate realiza acest lucru. A- 
ceastă transformare calitativă 
a mișcării noastre revoluțio
nare este un proces dialectic. 
Ea duce în mod necesar, le
gic, Ia găsirea unor noi 
forme de realizare a unității, 
care nu va fi mai slabă, ci. 
dimpotrivă, incomparabil mai 
puternică decît în trecut. A- 
ceasta va fi unitatea partide
lor egale în drepturi, inde
pendente în stabilirea liniei lor 
politice și a formelor de ac
țiune, solidare în lupta pen
tru socialism, pentru comu
nism, pentru pace (aplauze 
puternice)

M-ai» referit la aceste pro
bleme care poate pentru unii 
ar părea că nu au o legătură 
prea strînsă cu problemele 
activității științifice. Cred însă 
că nu se găsesc, cel puțin în 
această sală, asemenea to
varăși. Cu toții înțelegem că 
progresul științei, progresul 
spiritual al societății noastre 
este de neconceput dacă nu 
se întemeiază pe concepția 
revoluționară despre societate 
— materialismul dialectic și 
istoric, dacă nu ne călăuzim 
în întreaga noastră activitate 
de învățătura atotbiruitoare 
marxist-leninistă. Tocmai de 
aceea este necesar să anali
zăm și să ne spunem părerea 
asupra problemelor dezvoltă
rii contemporane, să înțelegem 
bine fenomenele. In felul aces
ta vom putea să ne orientăm 
mai bine în activitatea multila
terală ce se desfășoară în țară 
și în străinătate, să acționăm

cu forțe mai puternice, să ne 
aducem contribuția la desă- 
virșirea socialismului, la cauza 
unității mișcării comuniste, a 
țărilor socialiste, la triumful 
socialismului în întreaga lume, 
(aplauze îndelungi).

Deoarece în cuvîntul de la 
mitingul de astăzi m-am refe
rit la multe probleme care am 
considerat că este bine să re
țină atenția oamenilor muncii 
din toate domeniile de activi
tate din Iași, nu aș dori să mă 
mai opresc asupra lor. Do
resc numai să subliniez din 
nou. în încheiere, că parti
dul nostru, guvernul nostru 
așteaptă de la valorosul corp 
de oameni din invătămîntul, 
știința și cultura Iașilor să 
depună eforturi și mai stă
ruitoare pentru perfecționarea 
activității lor. In aceasta 
constă una din îndatoririle 
cele mai mari ale intelectua
lului societății noastre socia
liste. Noi punem Ia baza fău
ririi socialismului știința. A- 
ceasta incumbă eforturi spo
rite fiecărui om de știință 
și cultură. Cunoașterea umană 
nu se realizează nici în șase, 
nici în opt, nici în zece 
ore. Cind te apuci de o 
muncă serioasă și vrei intr-a

Cuvîntul tovarășului 
Miu Dobrescu

Onorat auditoriu,
Mult stimate tovarășe 

Ceaușescu,

Sînt convins că exprim, o 
dată cu întreaga noastră con
siderație față de înalții oas- 
speți, bucuria tuturor celor 
prezenți aici, academicieni, 
cercetători științifici și cadre 
didactice din centrul univer
sitar Iași, oameni de artă și 
cultură, bucuria tuturor in
telectualilor din municipiul și 
județul Iași, de a vă avea în 
mijlocul nostru, în acest 
străvechi și prestigios centru 
al științei și culturii româ
nești.

Urmașii și continuatorii spi
rituali ai lui Eminescu și 
Creangă, Petru Poni, Radu 
Cernătescu și Ștefan Proco- 
piu, Matei Millo și Octav 
Băncilă, intelectualitatea de 
azi a lașului — vă întîippi- 
nă, dragi oaspeți, cu sentimen
tul celei mai adînci recunoș
tințe pentru prețuirea și gri
ja pe care conducerea par
tidului și statului, per
sonal dumneavoastră tovarășe 
Ceaușescu, o acordați oame
nilor de știință, artă și cul
tură din Iași, vechi focar de 
cultură românească.

In același timp, noi vedem 
în acest dialog cu cărturarii 
ieșeni preocuparea dumnea
voastră consecventă pentru 
continua dezvoltare a învă- 
țămîntului, științei, artei și 
culturii, ca elemente consti

devăr să descoperi ceva, a- 
poi aceasta trebuie să te pre
ocupe zi și noapte. Numai 
așa poți da ceva valoros pen
tru societate în știință și în 
artă, ca de altfel în toate 
domeniile de activitate (aplau
ze). Acei care cred că pot 
obține succese in această ac
tivitate, drămuindu-și orele, 
se înșeală, tovarăși. Vor îi 
poate, ca să spun așa, buni 
meseriași, vor repeta ceea ce 
au spus alții, ceea ce este cu
noscut mai bine sau mai rău, 
dar nu vor aduce niciodată 
contribuția proprie la noi 
descoperiri. Ia ridicarea ști
inței și culturii pe noi culmi 
Dați-mi voie să-mi exprim 
convingerea că oamenii de 
știință și cultură din Iași, la 
fel ca toți oamenii de știință 
și cultură din România, nu 
vor precupeți nimic pentru a-și 
aduce contribuția la înflorirea 
creației spirituale a poporului 
nostru (aplauze). In sensul 
acesta să educăm și tineretul 
nostru. In laboratoarele noas
tre de învăiămint superior 
studentul să învețe să cerce
teze, să învețe să se preocu
pe continuu să descopere noi 
și noi adevăruri. Fără a clo

tutive de prim rang ale com
plexului proces de desăvîrși- 
re a construcției socialiste în 
patria noastră.

lașul este cunoscut ca unul 
din principalele nuclee ale 
vieții științifice, artistice și 
literare românești. In condi
țiile avîntului construcției so
cialiste, a întregii țări, tot 
mai substanțială este și con
tribuția intelectualității ieșene 
le înflorirea culturii și ar
tei socialiste, la transformări
le înnoitoare ce au loc în e- 
conomie, ca și în toate dome
niile de activitate.

Are o adîncă semnificație 
faptul că numai în anii con
strucției socialiste, lașul uni
versitar a dat țării aproape 
26.000 de specialiști cu pre
gătire superioară, cadre de 
nădejde în vasta operă de e- 
dificare socialistă a României.

Dispunînd de 5 institute de 
învățămînt superior, cu 29 de 
facultăți, lașul asigură azi 
condiții optime de învățămînt 
pentru circa 23.000 de stu- 
denți, ceea ce este aproape 
egal cu numărul studenților 
existenți în 1938 în întreaga 
țară.

Recentele măsuri privind 
dezvoltarea învățămîntului, e- 
laborate din inițiativa și sub 
îndrumarea permanentă a 
conducerii partidului, au fost 
primite cu viu interes și de
plină aprobare de cadrele di
dactice și studenții centrului 
nostru universitar. 

coti continuu pentru ceea ce 
este nou, fără a fi pătruns de 
dorința vie de a cunoașts^cît 
mai mult, studentul nu va de
veni om de știință. Să creăm 
din rindul tineretului nostru 
nu numai buni ingineri, ci și 
oameni dornici să descopere noi 
și noi secrete ale naturii, ale so
cietății. Numai așa poporul 
nostru va putea să progreseze 
și din punct de vedere mate
rial și spiritual, să-și afirme 
capacitățile sp.'rituale, să stea 
demn alături de celelalte na
țiuni ale lumii, (aplauze pu
ternice). Dumneavoastră știți 
că un popor e mare prin nu
mărul său și prin forța sa 
materială, dar poate fi mare 
și puternic și prin oamenii săi 
de cultură de știință, prin 
ceea ce creează în sfera va
lorilor spirituale. Prin y^asta 
ei rămîne nemuritor pentru 
omenire. Dorim să avem cît 
mai mu'ți asemenea oameni 
în rîndul națiunii noastre so
cialiste (aplauze îndelungate).

Cu acestea, tovarăși, dați-mi 
voie să vă urez încă o dată 
succese tot mai mari în activi
tatea dumneavoastră, multă să 
natale și fericire ! (aplauze, 
urale).

Aplicarea acestor măsuri 
constituie premise certe că 
lașul va fi și în continuare 
una din pepinierele de bază 
pentru formarea de noi de
tașamente de specialiști pen
tru economia și cultura în 
plin avînt a patriei noastre.

Cu aceeași satisfacție con
semnăm și afirmarea tot mai 
puternică, a cercetării științi
fice ieșene.

Laborioasa muncă de cer
cetare ce se desfășoară în 
cadrul institutelor de învăță
mînt superior ca și în secțiile 
Filialei Iași a Academiei, re
flectată în diversele publica
ții ce apar la iași, precum și 
în participarea oamenilor de 
știință din orașul nostru la 
soluționarea unor probleme 
ridicate de procesul complex 
al construcției desfășurate a 
socialismului, sînt dovezi evi
dente ale potențialului crea
tor al cercetătorilor noștri și 
garanții sigure ale dezvoltă
rii activității științifice și di
dactice din Iași pe o treaptă 
superioară.

lașul se caracterizează în 
zilele noastre și printr-o ac
tivitate de creație artistică și 
literară din ce în ce mai fe
cundă. La Conferința pe țară, 
din anul acesta, a Uniunii ar
tiștilor plastici, dumneavoas
tră, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ați subliniat faptul
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că „semnul distinctiv ai marii 
arte a fost întotdeauna și 
continuă să fie exprimarea 
celor mai nobile aspirații ale 
omenirii, confundarea artistu
lui cu cele mai progresiste, 
mai revoluționare idealuri ale 
poporului său, căruia trebuie 
să-i închine întreaga existen
tă, întregul său talent". 
Conștienți de acest mare 
adevăr, și dînd dovadă de 
înalt patriotism, oamenii de 
artă, scriitorii ieșeni, ală
turi de celelalte talente de 
pe întreg cuprinsul patriei 
își fac o îndatorire de onoa
re din a da poporului opere

Cuvîntul acad.
Cristofor Simionescu

Mult stimate și iubite tova
rășe Ceaușescu*
Mult stimate tovarășe Maurer.
Stimați oaspeți, 
Dragi colegi,

lașul are bucuria, pe care și-a 
dorit-o stăruitor, de a vă avea 
iarăși ca oaspeți scumpi, de a 
putea exprima din nou prin gla
sul muncitorilor, cărturarilor, ti
neretului său atașamentul 
profund, neclintit în nici o Îm
prejurare, față de Partidul Co
munist Român, față de condu
cerea sa și față de dv. personal, 
tovarășe secretar general. Stima 
pe care v-o purtăm are, îngă
duiți-mi să spun așa, o dublă 
origine : pe de o parte dv., to
varășe Ceaușescu, sînteți secreta
rul general al Partidului Comu
nist Român, și, firește, concen
trăm asupra persoanei dv. recu
noștința, prețuirea și dragostea 
pe care le purtăm partidului ca
re a organizat ridicarea de 
construcții mărețe și uzine 
rpvdeme pe ruinele lașu
lui umilit și distrus de război, a 
deschis studențimii căi nespe
rate de acces spre piscurile ce
le mai înalte ale științei și cul
turii și ne-a oferit nouă, inte
lectualilor, posibilitatea de a în
cerca să creăm, spre binele po
porului nostru și al întregii o 
meniri, noi valori în cîmpul spi 
ritualității contemporane. Pe de 
altă parte însă, dv. sînteți omul, 
luptătorul și tovarășul care, 
de peste trei decenii v-ați 
făcut proprie cauza aces
tui popor, care îi apără cu 
hotărîre nestrămutată indepen
dența și demnitatea, care a in
trodus în climatul vieții noastre 
sociale cele mai profunde tona
lități ale umanismului socialist, 
alături de o necunoscută vigoare 
în efortul de a înlătura din ca
lea progresului nostru istoric 
schemele goale, închistările și în
tregul arsenal cu care trecutul 
mai încearcă să rețină mersul a- 
vîntat al noului. Ingăduiți-mi ca

Cuvîntul prof. dr. doc.
Mircea Petrescu-DîmboVița

Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,
Stimați tovarăși din conducerea 
de partid și de stat,
Dragi colegi,

Ne sînt proaspete în memorie 
cuvintele pe care le-ați rostit dv., 
tovarășe secretar general, cu doi 
ani în urmă, aici, la Iași, și a- 
nume „fără oamenii care au mi
litat neobosit pentru realizarea u- 
nirii, pentru înfăptuirea aspira
țiilor înaintate ale poporului, noi 
n-am fi putut păși la construcția 
socialismului. IVs de ce istoria 
partidului comunist nu poate fi 
înțeleasă fără a cunoaște întrea
ga istorie a poporului nostru, 
lupta sa pentru înfăptuirea națiu
nii române, a unității sale na
ționale".

Studiind în mod aprofundat, 
științific trecutul, în lumina ideo
logiei marxist-leniniste, istori
cii din patria noastră contribuie 
la construcția socialismului, o- 
peră socială de o uriașă am
ploare și complexitate. 

de artă care să contribuie la 
înălțarea sa spirituală.

Remarcăm cu deplină sa
tisfacție că un număr tot mai 
mare de scriitori și artiști ie
șeni, tineri sau ajunși la ma
turitate de expresie, se afir
mă pe scenă, în expoziții sau 
în presa literară, prin contri
buții valoroase la progresul 
artei și literaturii, găsind 
forme mereu mai înalte, mai 
corespunzătoare de exprimare, 
în stare să transmită un con
ținut de idei tot mai bogat.

Și cu prilejul întîlnirii de 
fată vă veți convinge, sti
mate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de atașamentul în

în numele intelectualității ieșene, 
care vă cunoaște și vă prețuiește 
sub cele două aspecte mențio
nate, să vă urez bun venit în 
legendara cetate a lașului dv., 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
tovarășului Ion Gheorghe Mau
rer și celorlalți distinși colabo 
ratori ce vă însoțesc. Purtăm 
convingerea că vizitînd uzinele, 
noile cartiere și universitățile 
lașului, ați avut o percepere di
rectă a străduințelor noastre de 
a da viață directivelor Congre
sului al IX-lea al partidului și 
ați încercat satisfacția de a ve
dea transformate în realități din 
piatră și oțel obiectivele între
văzute în cursul ultimei dv. vi
zite în orașul nostru. Ați găsit, 
sperăm, orașul mai frumos și mai 
curat, ati întîlnit o studențime 
mai conștientă ca oricînd de o- 
bligațiile și răspunderile ei și o 
înțelegere sporită a fiecăruia 
pentru rostul muncii noastre în 
cadrul societății românești și a 
comunității socialiste frățești. 
Oamenii de știință și cultură vă 
pot prezenta acum un bilanț, cred 
mai rodnic. întemeiat pe coordona
rea strădaniilor depuse în învăță ■ 
mînt și în unitățile de cercetare 
pentru obținerea unor rezultate 
capabile să ajute dezvoltarea eco
nomiei noastre și să înalțe presti
giul științei românești. S-a înțe
les credem mai bine datoria ori
cărui om de știință de a obține 
rezultate încorporabile în produc
ție și se fac eforturi unanime 
în acest sens. Desigur, nu avem 
chiar tot ce ne trebuie pentru 
învățămînt si cercetare, dar sîn- 
tem siguri că ceea ce vom pro 
duce cu mijloacele de care dis
punem, va constitui un puternic 
argument pentru un și mai mare 
credit în viitor. Filiala Academi
ei. școlile superioare de diferite 
tipuri ale lașului muncesc cu cre
dința neclintită în posibilitățile a- 
cestui vechi centru cultural de 
a se afirma și mai mult în sfe
ra creației. Năzuim să clădim 
un centru strălucitor al gîndirii și

La acțiunea de scriere științi
fică a istoriei, necesară pentru 
făurirea unui prezent și viitor 
în conformitate cu programul 
trasat de către partid, istoricii 
ieșeni își aduc și ei contribuția lor, 
studiind istoria țării din cele 
mai vechi timpuri și pînă în e- 
poca contemporană. Ei sînt 
profund recunoscători pentru 
sprijinul acordat de Parti
dul Comunist Român, de dv. 
personal, dezvoltării cercetărilor 
științifice asigurîndu-vă, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, de 
faptul că în condițiile tot mai 
bune de studiu create se vor 
strădui să elaboreze mai multe 
lucrări, îndeosebi de sinteză. 
Ei doresc prin această activitate 
să continue tradiția de cercetare 
istorică din Iași, să fie demni de 
opera înaintașilor lor, M. Ko- 
gălniceanu, întemeietorul istorio
grafiei moderne române, A. D. 
Xenopol, autorul primei sinteze 
a istoriei românilor, Ilie Minea, 
creatorul școlii de istorici me- 
dieviști din Iași, Oreste Tafra- 

cel mai înalt grad al oamenilor 
de știință, artă și cultură ie
șeni fată de politica internă 
si externă a partidului și 
statului nostru.

Rog onorata asistentă să-mi 
acorde îngăduința de a da 
înaltilor oaspeți din condu
cerea de partid și de stat, to- 
\ arășului Nicolae Ceaușescu 
personal, toate asigurările că 
partidul nostru are un sprijin 
de nădejde în intelectualitatea 
ieșeană, că alături de între
gul popor, ea își va aduce 
contribuția mereu mai sub- 
siantială la vasta operă de 
construire a socialismului în 
patria noastră.

inventivității și încercăm să in- 
suflăin tineretului pe care îl for
măm această nobilă încordare. 
Prezența dv. ne îmbărbătează în 
urmărirea acestui țel, pe care 
îl promovați cu stăruință la ni
velul întregii țări.

Stimați tovarăși din conducerea 
de partid,
Dragi tovarăși.
Oamenii de știință din Iași nu 

gîndesc numai la sfera proble
maticii cuprinse în planurile lor 
de învățămînt, de cercetare sau 
de creație, ci, firește, și la întreaga 
sferă a politicii interne și ex
terne a partidului și statului, 
la întregul cadru al probleme
lor cu care este confruntată lu
mea contemporană. Fiecare jude 
că, pe baza datelor de care dis
pune. se întreabă în fiecare caz 
în parte care ar fi soluția cea 
mai bună, se informează și ana
lizează cu pătrundere evenimen
tele. Dorim să subliniem, din a- 
cest punct de vedere, o concor
danță edificatoare între jude
cățile, vrerile noastre și politica 
partidului nostru. Noi, intelectu
alii lașului, gîndim așa cum 
gîndește conducerea partidului și 
statului, sprijinim cu toată ener
gia linia partidului și pricepem 
bine că ea reprezintă drumul de 
totdeauna al poporului român, 
indiferent dacă împrejurările is
torice i-au îngăduit sau nu să-1 
formuleze : este drumul dreptății 
sociale, al respectului altor sta
te și popoare, al ,.omeniei" cum 
spune rezumativ poporul. So
lidari cu politica partidu
lui, sîntem implicit solidari cu 
toată istoria noastră în esența 
ei superioară.

Bucuroși să vă vadă și să vă 
audă, oamenii de știință și cul
tură din Iași își îngăduie să 
creadă, stimați tovarăși, că rea
lizările și opiniile lor vor fi in
terpretate de Comitetul Central 
ca o nouă dovadă de încredere 
deplină în înțelepciunea parti
dului și în viitorul luminos al 
statului nostru.

li, autorul a valoroase monografii 
în domeniul artei vechi româ
nești, și atîția alții, care s-au 
remarcat prin activitatea lor ști
ințifică desfășurată în acest im
portant centru universitar al 
țării noastre.

Ca specialist în domeniul ar
heologiei, disciplină care, prin 
metodele moderne de investiga
ție, se plasează la limita dintre 
științele sociale și ale naturii, 
îmi voi da silința pentru dezvol
tarea în continuare a cercetări
lor arheologice de pe teritoriul 
Moldovei, în scopul lămuririi în 
primul rînd a procesului com
plex al etnogenezei poporului 
român. Rezultatele obținute pî
nă în prezent prin săpăturile 
din așezările neolitice de la Cu- 
cuteni, traco-getice de la Stîn- 
cești, Cotnari și Moșna, dacice 
de la Piatra Neamț, romane de 
la Bărboși lîngă Galați, precum 
și din necropola carpo-dacică de 
la Văleni-Roman, cea mai mult 
cercetată pînă acum pe terito
riul României, în Horodiștea din 

secolul VIII, de la Fundul 
Herței, și din multe alte 
locuri din Moldova, ne îndreptă
țesc să continuăm și în același 
timp să amplificăm aceste lu
crări, în scopul completării date
lor privind formarea poporului 
român și a limbii române — 
problemă pentru a cărei re
zolvare este necesară o mai 
strînsă colaborare între arheo
logi, istorici, lingviști, etnografi 
și antropologi.

Rezultatele acestor cercetări 
arheologice și istorice în general, 
constituie o temelie solidă nu 
numai pentru progresul științei și 
îmbunătățirea procesului de în
vățămînt mediu șl superior, dar 
și pentru promovarea unei lite
raturi, care, prin pătrunderea ei 
în masele largi de cititori, are 
menirea să contribuie la dez
voltarea sentimentului patriotic

Iubite tovarășe Ceaușescu, 
Stimați conducători de partid 

și de stat.
Cu puternică emoție și viu in

teres au primit artiștii plastici 
ieșeni vestea sosirii în orașul 
Iași a dumneavoastră, mult iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C.C. al P.C.R. 
Ei își manifestă deplina adeziu
ne față de politica înțeleaptă a 
partidului și guvernului, militea
ză alături de întregul popor 
pentru construirea socialismului 
și aduc o contribuție însemnată 
la dezvoltarea artei din patria 
noastră.

Avîntul uriaș al forțelor crea
toare ale poporului oferă o sursă 
inepuizabilă de inspirație pentru 
pictori, sculptori și graficieni. 
Orizontul tematic bogat pe 
care epoca noastră îl deschide 
în fața artiștilor lasă cîmp larg 
viziunilor artistice personale, 
care, datorită diferențelor tem
peramentale și folosirii unor 
tehnici felurite, duce la diver
sitatea lucrărilor și consemnea
ză existența unor personalități 
distincte.

Simt nevoia organică să mă 
refer la profunda înțelegere pe

Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, iubiți conducători de 
partid și de stat, dragi tovarăși,

Luînd cuvîntul în calitate de 
medic și profesor, să-mi fie per
mis să subliniez de la început 
că sarcina medicului de azi nu 
este numai de a alina și vin
deca pe cei bolnavi, ci și de 
a apăra pe cei sănătoși. Intr-a
devăr, scopul medicinei nu este 
numai de a adăuga ani vieții, ci 
viață anilor, prelungirea dura
tei de viață a omului, a longe
vității, nefiind un scop în sine, 
ci trebuind să fie privită în co
relație cu păstrarea unei activi
tăți creatoare, plină de realizări 
și satisfacții. Prin grija pentru 
sănătatea poporului, pentru păs
trarea potențialului biologic al 
națiunii, grijă reflectată în une
le măsuri recent luate Ia noi de 
partid și de stat în domeniul 
sanitar, misiunea medicului s-a 
lărgit, a căpătat noi dimensiuni, 
întărind caracterul larg social și 
profund uman al profesiei medi
cale și sporind interesul con
stant pe care orice medic îl 
acordă condițiilor social-econo- 
mice ale societății. De aceea 
exprim un adevăr primar cînd 
afirm adeziunea totală a medici
lor la politica realistă, științifi
că a partidului privind creșterea 
continuă a bunei stări materia
le și culturale a poporului nos
tru, asigurarea unor condiții de 
muncă pașnică, așa cum a re
ieșit și din principiile de bază 
ale politicii externe formulate în 
forumul Marii Adunări Națio
nale.

In epoca noastră, în care pro
gresele tehnice au loc într-un 
ritm impetuos, medicina, pen
tru a face față noilor cerințe, 
necesită pe lîngă o dotare ma
terială corespunzătoare, în pas 
cu dezvoltarea tehnicii, și un 
corp medical cu o bună forma
ție profesională și etică. Cunoaș
tem preocupările actuale ale 
partidului cu privire la politica 

în rîndul poporului nostru, să 
inspire dragostea față de patria 
noastră socialistă condusă de 
Partidul Comunist Român, care 
cultivă și înalță pe o treaptă 
superioară tot ceea ce au dorit 
și visat marii noștri înaintași.

Aceste realizări și proiecte de 
lucru sînt indisolubil legate de 
politica de pace și de colabora
re internațională pe care o pro
movați cu consecvență, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, poli
tică ce corespunde aspirațiilor 
poporului român, intereselor ge
nerale ale socialismului și păcii 
în lume.

Ca cetățean al României so
cialiste, ca profesor și director 
al Institutului de istorie și ar
heologie „A. D. Xenopol" al Fi
lialei din Iași a Academiei R. S. 
România, îmi exprim totala a- 
deziune și încredere față de po

Cuvîntul pictorului 
Dan Hatmanu

care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în Raportul său la Congresul al 
IX-lea al P.C.R. a dovedit-o față 
de necesitatea manifestării mul
tilaterale a stilurilor în artă, 
considerînd această trăsătură a 
originalității și inventivității spe
cifice fiecărui temperament, fie
cărei individualități artistice, ca 
o condiție a progresului artei 
românești, a înlăturării rigidității 
și dogmatismului în acest dome
niu.

Actuala etapă de dezvoltare a 
țării, vasta muncă politică și or
ganizatorică pe care o desfă
șoară partidul nostru pentru în
făptuirea mărețului program de 
înflorire economică șl culturală 
a patriei, pun și în fața crea
torilor cerințe tot mal mari.

Trăim în România so-
cialistă, într-o țară con-
dusă de partidul clasei munci-
toare, țară care și-a cîștigat in
dependența și libertatea. Sîntem 
mîndri de această conducere, ne 
simțim indisolubil legați de tre
cutul nostru progresist șl de 
prezentul de pe platforma căruia 
partidul ne conduce spre viitor.

Cuvîntul prof. dr. 
Constantin Negoiță

socială a ocrotirii sănătății și 
grija pe care o acordați dv., 
personal, tovarășe Nicolae Ceaușes
cu, acestei importante probleme. 
Nutrim speranța fermă ca în 
lumina hotărîrilor Congresului 
al IX-lea și pe linia îmbunătă
țirii continue a metodelor și 
stilului de muncă în acest do
meniu, soluțiile care vor 
fi adoptate vor corespunde pe 
deplin realităților și necesităților. 
Ca profesor, recunosc că învăță- 
mîntul medical superior trebuie 
să fie nu numai informativ — 
bazat pe memorizarea și însuși
rea unui volum de date — ci șl 
formativ, bazat pe gîndire logi
că, pe formarea educativă a unui 
intelectual cu larg orizont și 
conștient de multiplele sale res
ponsabilități sociale. Păstrînd 
constant un echilibru între teo
rie și practică, nu uităm nici
odată a educa pe studenții noș
tri în spiritul dragostei și devo
tamentului pentru patria socia
listă. Atragem atenția viitorului 
medic că medicina este o știință ca
re se învață toată viața, că drumul 
spre adevărul științific înseam
nă satisfacții și unele înfrîngeri, 
ocolișuri și erori vremelnice, fi
ind bine cunoscută fraza Iul 
Marx că nu există șosea pietrui
tă care să ducă la știință, că 
numai acei pe care nu-i spe
rie oboseala urcușului pe cără
rile ei abrupte pot nădăjdui că 
vor ajunge la culmile ei lu
minoase. In această direcție ne 
canalizăm eforturile noastre — 
de la prelegerea academică la 
stagiu de spital sau lucrarea 
practică de laborator, de la ți
nuta noastră în forurile științi
fice interne sau internaționale — 
pînă la îndrumarea unei lucrări 
de diplomă — convinși că numai 
în acest mod putem fi pentru 
cei mai tineri un imbold șl tot
odată o călăuză. In vederea a- 
celuiași scop concură populari

litica internă și externă realistă 
și profund principială a parti
dului și guvernului, politică ba
zată pe respectarea cu strictețe 
a independenței și suveranității 
naționale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile inter
ne și avantajului reciproc. Con
sider deosebit de important fap
tul că datorită politicii externe, 
constructive și de pace a parti
dului și guvernului, sporesc pe 
zi ce trece legăturile de colabo
rare politică, economică, științi
fică și culturală cu toate țările 
socialiste, precum și cu alte nu
meroase țări, indiferent de orîn- 
duirea lor socială, contribuindu-se 
prin aceasta la apropierea și în
tărirea prieteniei între popoare, 
Ia creșterea continuă, pe plan 
internațional, a prestigiului Re
publicii Socialiste România.

Artiștii noștri au înalta menire 
de a crea imaginile apte să re
flecte continuitatea noastră is
torică. frumusețea vieții noas
tre actuale.

Condițiile de dezvoltare a 
artei din patria noastră con
stituie un îndemn la o sporită 
responsabilitate — care a crescut 
potrivit exigențelor estetice pe 
care le impun în egală măsură 
nivelul din ce în ce mai ridicat 
al gustului public și înalta a- 
preciere a artei noastre peste 
hotare.

Manifestîndu-șl adeziunea de
plină față de partid și de stat 
artiștii plastici ieșeni asigură con
ducerea de partid și de stat că 
vor lupta în continuare pentru 
ridicarea nivelului creației ar
tistice și se vor strădui să dea 
noi opere de o înaltă valoare 
artistică.

Considerăm că dimensiunile is
toriei, ale civilizației românești de 
astăzi, impun oricărui intelectu
al preocupat de soarta culturii 
noastre o adîncă specializare, 
construirea unei competențe și 
unei răspunderi înalte.

zarea în rîndurile tineretului 
nostru medical a personalități
lor luminoase ale înaintașilor — 
și școala medicală ieșeană se 
poate mîndri cu numeroase ase
menea exemple. însăși necesi
tatea actuală a cercetării știin
țifice medicale — munca în e- 
chipă — îl disciplinează pe tî- 
nărul medic, îl educă în spiri
tul muncii colective, iar critica 
tovărășească și lupta de opinii 
sînt factori indispensabili muncii 
științifice, permițînd viitorului 
specialist să devină „sculptorul 
propriului său creier".

Ca și în alte profesii, dar 
mal ales în cel al medi
cinei, apropierea dintre profesor 
și student, stabilirea unei legă
turi strînse, mergînd pînă la a- 
fecțiune, sporește influența e- 
ducativă a cadrelor didactice, 
care nu pot uita vechiul dicton: 
„Invățînd pe alții, înveți". Aceas
tă idee este cuprinsă în di
rectivele partidului cu privire la 
dezvoltarea învățămîntului supe
rior, în noua lege a învățămîn
tului superior ca un permanent a- 
pel pentru noi, slujitori ai Institu
tului de medicină și farmacie din 
Iași, instituție cu valoroase tra
diții și care a pășit în această 
toamnă pragul celui de al 90-lea 
an de existență. Eveniment pe 
care dorim să-1 întîmpinăm cu 
toții cu rezultate cît mai bune 
în munca noastră.

Tinînd seama de aceste coor
donate, în climatul intelectual al 
lașului, cadrele medicale univer
sitare, alături de studenți, con- 
știenți de răspunderile lor reci
proce, țin să vă asigure că în
țeleg să-și integreze și pe vi
itor efortul în vasta operă con
dusă de partid pentru desăvîr- 
șirea construcției României so
cialiste.
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cronica plas t i c ă
LA UN BALET

DE AVANGARDĂ
Sfîrșitul stagiunii trecute 

la Teatrul de operă și ba
let din Iași a stat sub 
semnul. înnoirii, atît a re
pertoriului cit și a stilului, 
începutul s-a făcut cu re
luarea compoziției lui Igor 
Stravinski „Povestea sol
datului". Aproape uitată, 
din 1918, ea a fost scoasă 
acum la lumină ca o relic
vă amintind de războiul în 
stare să devore pasiunile, 
talentele, aspirațiile ome
nești elementare, să le re
ducă la neant, la pulberea 
brun-cenușie cu care sce
nograful George Doroșenco 
a acoperit bîlciul de ma
rionete. Dacă în primul 
balet spiritul demonic în
vinge, în cel de al doilea 
•— inventivitatea modernă, 
luminoasă a omului îndră
gostit de frumos, capabil 
să stăpînească stihia și să 
transforme împrejurările lu
mii lui, se împacă. Unei 
asemenea antiteze a tre
buit să-i dea expresie plas
tică mișcarea, coloritul, rit
mul sonor, mimica într-o 
sinteză unică. In partea a 
doua a serii, baletul lui 
Jean-Philippe Koehl „Coas
ta dracului" s-a bucurat, la 
premiera lui mondială în 
orașul lui Ion Creangă, din 
a cărui povestire, „Stan 
Pățitul", se inspiră, de o 
aleasă interpretare mimo- 
dramatică, într-o viziune 
plastică modernă, de real 

puncte
In afara celor cunoscute 

privind legăturile societății 
studențești „Arboroasa* cu 
lașul. societate la care în 
1877 era președinte Ciprian 
Porumbescu. în arhiva fami
liei Poni din Iași se află 
o serie de documente inedite 
legate de colaborarea lui Ci
prian Porumbescu cu Matil
da Cugler Poni.

Apropiat ca vîrstă de poeta 
care publica la „Convorbiri 
Literare* încă din 1867. Ci
prian Porumbescu a utilizat 
versurile et cantabile și de 
mare circulație, pentru pri
mele sale compoziții. Astfel, 
în toamna lui 1874. el îi tri
mite cu respectuoasă dedica
ție cîntecul „Dorință*, com
pus pe o poezie apărută în

revistă. Matilda Cugler (încă 
nu era căsătorită cu Petru 
Poni) îi mulțumește prin ur
mătoarea scrisoare :

Iași, 14 ianuarie, 1875
Onorate Domnule 
Porumbescu.
Am lipsit din Iași în vre

mea cînd mi-ați fost trimis 
frumoasa Dvs. compoziție. 
Deși tîrziu. îndeplinesc cu a- 
tît mai multă plăcere înda
torirea de a vă mulțămi pen
tru trimiterea cîntecului. 
Compoziția Dvs. este. dupi 
părerea mea, plină de gust 
și scrisă cu un adînc simță- 
mînt muzical, iar plăcerea 
care mi-a făcut-o executînd 
această piesă nu se poate 
descrie în cuvinte.

încă o dată vă mulțămesc 
și rămîn admiratoare, asigu- 
rîndu-vă de stima mea,

Matilda Cugler

Ciprian Porumbescu a mai 
compus încă 5 cîntece pe 
versuri de Matilda Cugler, 
dintre care unul e intitulat 
„Basme ieșene*, iar „A că
zut o rază lină* e dedicat 
oficial, după moda timpului, 
„gingașei noastre poete, Ma
tilda Cugler*.

De altfel, chiar „Lăsați-mă 
să cînt*, opereta vieții ma
relui nostru compozitor, își 
trage titlul tot dintr-o poe
zie a Matildei Cugler-Poni, 
prelungind peste timp dova
da afinității dintre un mu
zician și o poetă.

Ărb.

puncte

rafinament. De la această 
realizare a unei fericite co
laborări între compozitor, 
regizor-coregraf și sceno
graf, pleacă și necesitatea 
unei cronici plastice.

Igor Stravinski și Frede- 
rico Ramuz au conceput 
baletul „Povestea soldatu
lui" în perioada Dada, cînd 
la Cabaret Voltaire plasti
ca versului dar și a com
poziției picturale erau su
puse unor dezbateri furtu
noase, cînd un Tristan 
Tzara alături de Marcel 
Ianco, Fr. Arp și o întrea
gă pleiadă de pictori și 
sculptori europeni, căutau 
o expresie nouă a crizei 
în care se afla lumea sfî- 
șiată de război, căutau un 
limbaj nou, care se dorea 
revoluționar și internațio
nalist, o formă care să 
exprime simplu adevăruri 
esențial omenești, să-i u- 
nească pe umaniști în timp 
ce statele erau dezbinate. 
Nu cred în mitul simpli
tății provenite din inspi
rația folclorică și mizeria 
materială a „Baletului rus" 
în anii războiului. Acestea 
pot fi cel mult pretexte 
pentru o expresie plastică 
mai sinceră, mai dezbră
cată de convenționalism, 
mai directă, a unor su
biecte cu valoare emoțio
nală sporită. Stravinski, cel 
care împreună cu Nijinski 
și Barkst a creat un uni

vers nou baletului, știa prea 
bine ce are de spus, era un 
artist prea bine conturat cu 
personalitate și nu se pu
tea lăsa furat de circum
stanțe exterioare întîmplă- 
toare. Plastica operei lui 
este intenționat esențiali- 
zată, nu accidentală. Cred 
că Dinu Cernescu și Mi- 
chaela Atanasiu au înțe
les acest lucru atunci cînd 
au redus la minimum pan- 
tomima soldatului, accentu- 
înd mecanismul predomi
nant al marșului neîntre
rupt, fatal pășind spre pră
bușire. Soldatul de lemn, 
sau de plumb, are o mas
că- fixă la fel ca prințesa 
și demonul. Plastica expre
siei lor este cu atît mai 
accentuat coregrafică, cu 
cit ea se desfășoară în li
mitele elocvenței corpora
le, atitudinii brațelor și 
mîinilor, a picioarelor scoa
se din anchiloză prin veș
nicul resort al sforilor ne
văzute. In fond pasiuni și 
năzuințe genera! omenești 
acționează contradictoriu, 
fac să scîrțîie din înche
ieturi această păpușă. Pri
vite cu simpatie, cu com
pătimire în același timp, 
dragostea, aspirația crea
toare/ generozitatea talen
tului apar ca victime u- 
șoare și sigure în fața ra
pacității și a stihiei distru
gătoare, a răzbunării. To
tul este acoperit de ritmul 
absurd al marșului. Totul 
este învăluit de o ironie 
subtilă, de conștiința tre
cerii timpului care anihi
lează și binele și răul în 
haosul războiului. Forma 
și culoarea scenei în sce
nă, a marionetelor, costu
mele muzicanților din bîlci, 
dar mai ales fundalul, do
vedesc o bună cunoaștere 
a epocii lui Dtirer, și a 
crizei umanismului din pe
rioada elevilor Iui, mai a- 
les a lui Hans Baldung cel 
preocupat de dialogul din
tre Amor și Hronos, din
tre femeie și moarte. Este 
un bun gust și un simț al 
armoniei stilistice a între
gului de care pictorul Geor
ge Doroșenco dă dovadă 
atunci cînd vrea să sub
linieze caracterul tragic al 
povestirilor soldățești, ai 
unui veac de războaie pe 
care-1 dorește apus, pe 
care-1 consideră vetust și
uzat ca un decor vechi,
scos din lada cu recuzită
prin mișcări obosite, ago-
nice.

Pe pînza veche timpul
aleargă sugerat de nodu
rile unei funii trasă din 
fosă. Din păcate mecanica 
inversă este prost servită 
din culise, dar în orice 
bîlci trucurile pot fi neiz
butite. Uneori picturalitatea 
îneacă coregrafia, de pil
dă mișcările contorsionate, 
de flacără retorică se pierd 
în costumul de epocă. Alte
ori patina prea concentra
tă îneacă în praful ei nu
anța modernă a ideii. C,u 
toate aceste sugestii de 
retuș, tabloul rămîne deo
sebit de sugestiv, ca o 
stampă de maestru din 
care s-au desprins la cră
pături, cîteva crîmpeie de 
culoare.

Lada de recuzită mai are 
un merit în aceea că, a- 
sociată compoziției lui 
Stravinski, subliniază că 
din 1918 s-a scurs un 
timp, un ev întreg, că ba
letul care manifestă do
rința de înnoire, compozi
ția care se dorește în a- 
vangardă nu se poate opri, 
trebuie să ajungă la Serge 

Lifar și de aici mai de
parte.

In căutarea noului, mon
tarea baletului „Coasta 
dracului" face apel la mij
loacele școlii franceze și 
americane de azi, caută să 
inventeze altele noi, pen
tru a exprima specific ro
mânesc adevărurile unui 
mod de a înțelege și re
zolva problemele existen
ței. Optimismul, verticali
tatea demnă a ființei u- 
mane, care prin iubire și 
inteligență creatoare în
vinge de așa manieră is
pitele și încercările vre
mii încît stîrnește invidia 
tuturor stihiilor, figurate 
aici prin universul demo
nilor, cer o explozie de lu
mină și culoare. Ea este 
mai mult decît convingător 
realizată de interpreți.

Sînt cîteva sugestii freudi- 
ene în plastica mișcă
rii, o admirabilă înțelegere 
a adversității armonioase 
dintre bărbat și femeie, a- 
luzii Ia cadrul național al 
desfășurării ritmului de 
muncă, petrecere și nuntă 
românească, asupra cărora 
s-ar cere o reluare insis
tentă a tușei unificatoare. 
Deși frumoase, ne par dis
cordante diademele indie
ne. Am dori mai multă u- 
nitate stilistică în sugera
rea costumului românesc, 
care l-a captat sufletește 
pe Matisse și nu vedem de 
ce i-ar rămîne indiferent 
scenografului ieșean. A- 
cesta, furat de armoniza
rea unor culori pure în 
verde, roșu, galben, violet, 
punctate de simboluri cum 
ar fi cel al morii și al 
cumpenei, foarte frumoase 
în succesiunea lor, a ui
tat să vibreze galbenurile 
care sînt totuși mai multe, 
s-a oprit la cîteva platitu
dini admisibile doar în 
prima schiță de costumație. 
Pictural vorbind, culoarea 
este prea luată direct din 
tub. Ea se mai cere gîn- 
dită, coaptă pînă la căldu
ra unei exprimări adecva
te, a unei armonii mai sub
tile, la înălțimea decorului 
deosebit de adînc în pu
terea Iui de susținere a 
dramaticului.

Ramurile și mișcarea ra
murilor, porțile infernale 
ale orizontului înroșit la 
apus, balansul scărilor 
care duc infinit spre cer, 
sînt elemente de o plas
ticitate inteligent elaborată, 
pe care dorim să le reve
dem acum, la reluarea sta
giunii, poate încă și mai 
bine complementate de o 
selecție mai atentă a ca
lității plastic-estetice a dis
tribuției, din care unele 
interprete nu corespund, 
sub acest unghi plastic.

Că dansul este o muzi
că aparte a corpului ome
nesc, a frumuseții, dar mai 
ales a expresivității sale, 
fie tragice, fie grotești, nu 
ne îndoim. Dar baletul s-a 
constituit ca o imagine 
dinamică de sinteză și pre
supune colaborarea arte
lor. Hotărîndu-se să facă 
un paș înainte, un salt în 
avangardă, baletul ieșean 
și-a asumat o răspundere 
majoră, obligații de cul
tură plastică și actoriceas
că pe care le dorim duse 
mai departe, la o expre
sie mai înaltă, din care 
mimica nu poate lipsi ca 
element plastic. Măștile nu 
pot spune totul. Poate de 
aceea teatrul antic este 
doar o amintire a gîndirii 
artistice moderne.

Radu Negru

...ANTRACTUL
Ce se discută în antracte ? 

In aparență — nimicuri ama
bile. Vorbele complezente sau 
gluma răutăcioasă se strecoa
ră, pe căi ocolite, de la un 
grup la altul, de la staluri la 
balcoane și din culise spre 
foaiere. Sau viceversa. Sau. 
concomitent, în toate sensu
rile, într-o țesătură deasă, al
cătuind ceea ce se mai nu
mește „atmosfera" premierei. 
Există și aprecieri gata făcute 
și „cuvinte de ordine" lansa
te de prietenii sau de adver
sarii autorului, ori ai actori
lor. Impresii, dorințe, gusturi, 
vorbe de duh, — totul circu
lă repede, rezumîndu-se de 
multe ori metaforic și con
cis. Formulările superlative 
maschează perplexitatea sau 
îndoiala, adevărul sau neade
vărul.

— Ți-a plăcut ?
—■ Colosal !...
Sau :
— Ce spui ?
— M-a uluit...
In bine, în rău ?
Așa sau cam așa decurg 

lucrurile. Mai bine zis, aces
ta e învelișul din afară al 
veritabilelor reacții. Pentru 
că dincolo de cuvintele schim
bate în fugă, dincolo de pri
virile și de ținuta cit mai 
ceremonioasă, poți desluși, uu 
rareori, crispare, nehotărîre, 
agitație. Aprinzînd o țigară 
la bufet, mîna vecinului tre
mură abia perceptibil, împre
ună cu flacăra chibritului. 
După 2—3 „fumuri", „Snago- 
vul“-ul e strivit cu un gest 
voit ferm. Vorbele laconice 
ascund, dacă ești mai atent, 
emoții veritabile, de multe 
ori inexplicabile. Pentru că 
antractul reprezintă și un e- 
fort sau o criză de readaptare 
la cotidian, după ieșirea din 
sală.

Deconectant cîteodată, mai 
ales Ia spectacolele „distan
țate", ,,'demitizante", același 
antract poate însemna și cli
pa de revenire Ia rațiunea 
rece, desprinsă de vraja sen
timentului, în cazul unei re
prezentații care mizează pe 
atracția simpatetică a specta
torilor. De la o stare de spi
rit la alta, diferența se sta
bilește potrivit legii contras
tului, a alternanțelor activi
tății psihice.

antract

Oricum ar fi, însă, clipă de 
luciditate sau destindere, an
tractul surprinde stări sufle
tești, atitudini, păreri abia 
născînde, emoții care se vor 
sedimenta ulterior, impresii 
fragile. Ele denotă, în orice 
caz, mișcarea spiritului, dru
mul spre gînd și acțiune, 
viață. Șl e mai pasionant u- 
neorl să urmărești tocmai a- 
cest joc lăuntric — viața din 
antract, tendința încă Incertă 
de a cuprinde sau a respinge 
un fapt, o idee. De aceea, 
cele petrecute pe scenă ră
mîn, nu o dată, imagini ba
nalizate, șterse. Spontaneitatea 
e substituită de actul regizat, 
realitatea rămîne normată, co
dificată, prinsă în nemișcare, 
ca piesele de insectar.

Antractul e realul, antractul 
în care inerțiile sînt confrun
tate cu acțiunea, în care par
că șl snobismul și moda pot 
dobîndi un rol pozitiv, de 
vreme ce sînt obligate să se 
justifice. Rămas în minoritate, 
snobul își caută argumente. 
Dacă Ie are — cu atît mai 
bine, a izbutit să depășească 
atitudinea de copil teribil, in- 
conformist numai ca blazon de 
distincție. Dacă nu — poate 
deveni agresiv și intolerant, 
ceea ce reprezintă dovada 
cea mai categorică a inerției, 
a atitudinii, am zice, vegeta
tive — pe plan sufletesc.

In fond, antractul are sen
sul unei răsuciri interioare, 
a întrebărilor ce ni le punem 
nouă înșine. In felul acesta 
arta și viața se îngemănează, 
condiționînd creația. Restul — 
numai... literatură.

N. Barbu
ERATA

Titlul cărții lui Eugen Ionescu 
citată de noi în nr. trecut este 
Journal en miettes și nu de 
miettes, cum — eronat — s-a cu
les.

CONCERTE
In prezenta unui auditoriu 

destul de numeros a avut ioc 
concertul de deschidere a 
noii stagiuni a Filarmonicii 
din Iași, dirijor Hind George 
Vintilă. Programul a cuprins 
Rapsodia II-a în Re major 
de George Enescu și, conform 
unei tradiții de multă vreme 
înrădăcinată, Simfonia IX-a în 
re minor de Beethoven.

,,Concertul s-a bucurat de 
un frumos succes", ar mai 
trebui adăugat pentru a com
pleta frazeologia—tip prin 
care se rezolvă cazurile de 
conștiință ale criticii muzica
le. La drept vorbind, dacă 
s-ar lua in considerație nu
mai volumul aplauzelor, nici 
n-am fi prea departe de ade
văr, pentru că avem un public 
încă amabil, dispus să acor
de circumstanțe atenuante. 
Totuși vremea concesiilor a 
cam trecut, date fiind atît ve
chimea filarmonicii ieșene cit 
mai ales gradul de perfecți
une pe care a reușit să-I a- 
tingă arta interpretativă mo
dernă. Nu trebuie, de aseme
nea, uitat faptul că lașul, prin 
existenta Școlii de muzică și 
a Conservatorului, este o pe
pinieră de viitori muzicieni 
care ar trebui crescuți în at
mosfera pură a artei adevă
rate din care compromisul și 
rebuturile să fie excluse cu 
desăvîrșire.

Nepunind probleme tehnice 
?i de interpretare prea grele. 
Rapsodia lui Enescu a „sunat" 
acceptabil. Ar ii de remarcat 
doar că o mișcare ceva mai 
vie i-ar fi dat mai multă 
cursivitate și pregnantă. In 
ceea ce privește monumenta
la simfonie beethoveniană ar 
fi fost de așteptat din partea 
unui dirijor cu experiența lui 
George Vintilă (mai ales că 
nu era vorba de o primă au
diției) o interpretare de pro
funzime in care o viziune cla
ră a întregului să se îmbine 
cu reliefarea fiecărui detaliu 
de nuanțare, colorit instru
mental, frazare. Din cau-1 
superficialității de tratare pa-' 
gini Întregi (in specia! din 
părfile. I-a și a Ill-a) au apă
rut sărăcite, ușor vulgarizate, 
chiar confuze, lipsite de acea 
puritate a liricii arhitecturale, 
de căldura și noblețea atît de 
caracteristice lui Beethoven. 
In totalitatea ei execuția a 
fost salvată doar în final cînd 
vocea omenească (cor și so
liști), adăugată orchestrei, a 
suplinit prin timbru și plinăta
te sonoră ceea ce a lipsit ca 
adincime a expresiei pe tot 
parcursul desfășurării simfo
niei. Acestor sumare obser
vații de ordin general inter
pretativ le adăugăm constata
rea unor regretabile deficien
te în însuși modul de execu
ție al orchestrei ca: „tăișuri", 
provocate de un acordaj insu
ficient, o lipsă totală de pre
ocupare pentru calitatea de 
sunet, Îndeosebi Ia partida 
viorilor ,lipsă de precizie rit
mică și intonafională la suflă
tori, ca să nu mai vorbim de 
imposibilitatea realizării unui 
autentic „unison" sau a unui 
„legato" cu adevărat sonsis- 
tent și vibrant.

Sînt probleme de tehnică 
orchestrală ce ar fi timpul să 
intre in preocupările condu
cerii filarmonicii pentru a fa
ce din acest colectiv de in
strumentiști, care dispune de 
evidente posibilități, un an
samblu cu adevărat „artistic", 
capabil de mari interpretări. 
Poate că chiar rîndurile or
chestrei ar trebui primenite, 
poate că pe lingă stimularea 
și dezvoltarea disciplinei de 
ansamblu (pornind chiar de la 
modul de prezentare pe sce
nă) s-ar cere o pregătire pro
fesională mai serioasă și cu 
mai mult simț de răspundere 
la fiecare instrumentist in 
parte.

Sigur este că așteptăm ca 
această nouă stagiune să-și 
autodesmintă începutul prea 
puțin promițător.

Liliana Gherman



măria-sa spectatorul
Spectatorul, iată o ființă, 

foarte onorabilă, în numele 
căreia se consumă multă 
materie cenușie la masa de 
scris a dramaturgului sau 
a scenaristului, mul^ă e- 
nergie, nervi și talent în 
sălile de repetiții ale tea
trelor sau pe platourile de 
filmare. Iar el, „domnul" 
și „împăratul", tronează 
în fotoliu, indiferent la 
zbuciumul dinainte, și 
poate anula totul cu o 
grimasă. Sau poate ridica 
în slăvi totul cu aplauze 
frenetice. De el depinde 
totul. El e singurul în sta
re să-i spună unui actor, 
regizor sau dramaturg dacă 
are sau dacă n-are talent, 
împotriva părerilor lui nu 
există argumente teoreti
ce; numai argumente prac
tice. Și pe acestea le ai 
sau nu le ai.

Spectatorul încoronează 
și detronează vedete, dă 
diplome nescrise și ridică 
statui fără lut și fără 
bronz. Sigur, de aceea 
toată lumea teatrului, a 
filmului, a scrisului, vor
bește foarte frumos despre 
el; poate chiar îl adu
lează puțin. Pentru că 
fără el, totul ar fi non
sens. Spectatorul este cau
za și scopul ultim al exis
tenței teatrului, cinemato
grafului și a celorlalte 
instituții de spectacol. Toți 
vor să-L cîștige, toți vor 
să-i asculte părerea (mai 
ales cînd e favorabilă), 
toți vor să-l aibă alături 
la greu.

Dar cine este el, la ur
ma urmei? Am spus: o
ființă foarte onorabilă. 
Ființă, nu persoană. O fiin
ță cu zeci de mii de i- 
dentităfi, cu pretenții, cu 
exigențe, cu dorințe, cu 
capricii pe care nu întot
deauna Ie cunoaștem. Pen
tru că este ețxtrem de greu 
de fixat gustul acestei 

ființe complicate și pentru 
că acest gust nu-i întot
deauna același și egal cu 
el însuși în toată masa 
uriașă a publicului. Este 
drept că o mie de spectatori 
care urmăresc o reprezen
tație își găsesc spontan 
niște tangente, niște 
puncte comune pe care se 
sprijină, ceea ce dă „să
lii" oarecare' unitate de 
gîndire și simțire, dar spec
tatorul lucid rămîne me
reu identitate singulară și 
ceea ce interesează în ul
timă instanță este opinia 
lui din acest unghi. Tala
zul aplauzelor te poate 
fura, judecata însă, filtrele 
inteligenței rămîn mereu 
individuale. Aplauzele mai 
pot să însemne și comple
zență, (Călinescu spunea că 
„aplauzele majorității nu 
constituie un țel pentru 
autor, care trebuie să-și 
creeze publicul, nu să se 
supună lui"), gîndul intim 
despre artă este întotdeau
na sincer și drept. Iată de 
ce cred în spectatorul care 
judecă dincolo de părerea 
colectivă spontană — bu
nă sau rea — dincolo de 
statui și cununi de lauri 
sau dincolo de negări și 
grimase.

Am spus mai înainte că 
spectatorul este o ființă nu 
o persoană. Dar această 
ființă, alcătuită din mii de 
individualități, nu este me
reu la fel, nu este mereu 
aceeași. In masa ei tre
buie făcute clare distincții 
și categorisiri. Intr-un ar
ticol recent, Adrian Ma
rino scria : „Spune-mi ce 
public urmărești ca să-ți 
spun cine ești", după care 
făcea cîteva foarte judici
oase categorisiri : publicul 
larg,. conformist, alimentat 
și cultivat prin toate mij
loacele posibile de mass 

media; apoi, în sens opus, 
publicul „snob", al elite
lor sau pseudoelitelor, cre
ator de mode și succese 
efemere; și, în sfîrșit, spa
țiul plin de incertitudini, 
haotic chiar, dintre acești 
doi poli.

Iată de ce este cel pu
țin riscată opinia unora din
tre noi care punem spec
tatorii în rînd cîte unul 
și-i socotim o masă omo
genă asupra gustului că
reia hotărîm să acționăm 
în virtutea unor obișnuin
țe, a unor automatisme 
devenite de mult anacro
nice. Cel mai nedreptățit 
sub acest raport este spec
tatorul de film. Asupra lui 
s-a acționat ani în șir cu 
filme ușoare, cu filme 
proaste, achiziționate cu 
prețuri reduse, ceea ce a 
contribuit din plin Ia stri
carea gustului, la malfor
mații pe care ne va fi greu 
să le îndreptăm. Nimeni 
nu spune că nu au rulat 
pe ecranele noastre și fil
me mari, și filme bune, dar 
acestea au' fost puține și 
înecate în valurile nestă
vilite de producții medio
cre. N-am să spun, cum 
spun mereu alții, că 
n-avem filme de Antonioni 
și Resnais, de Fellini și 
Godard. L-am sufocat 
pe spectator cu sub- 
producții „artistice" și 
ne-am trezit dintr-o dată 
că el reacționează, anapo
da la arta autentică. Sa 
reparăm cit se mai poate 
repara, să salvăm specta
colul de film din ghearele 
platitudinii, ale banalității' 
și să încercăm a-i deschi
de porțile spre adevărurile 
mari ale celei de a șaptea 
artă. Am văzut că achizi
torii și difuzorii noștri de 
filme și-au alcătuit un plan 

foarte îndrăzneț, foarte cu
prinzător, foarte judicios 
etc. Numai de nu s-ar răz- 
gîndi și numai de ar acționa 
prompt. Sînt convins că la 
unele din filmele mari care 
vor fi aduse nu vor fi co
zile de la „Angelica", că 
unii vor pleca din sală, că 
alții vor fi nemulțumiți, dar 
asta nu trebuie să ne des
curajeze, chiar dacă n-o 
să îndeplinim niște planuri 
financiare, încet—încet, 
spectatorul se va obișnui, 
apoi va începe să-i placă 
și pînă la urmă va opta 
numai pentru filmul artă 
adevărată. Sigur, ceea ce 
spun nu se referă la toți 
spectatorii; am făcut de 
la început diferențieri.

Cu spectatorul de tea
tru problema e mai com
plicată. Aici, cea mai gre
șită judecată privind spec
tatorul este a organizatori
lor de spectacole; aceștia 
„știu" dinainte la ce fel 
de reprezentații vine sau 
nu vine publicul. Fără să 
se facă diferențieri. De 
pildă, se știe că la co
medie rețeta de casă e si
gură. Numai așa se explică, 
de pildă, numărul mare de 
teatre care-1 joacă pe Ba- 
ranga. Este o slăbiciune 
a Măriei-sale Spectatorul— 
slăbiciunea de-a rîde, de 
a se distra, fapt care duce 
de multe ori pînă la a 
confunda teatrul cu circulj 
Și la această slăbiciune 
se adaugă slăbiciunea oa
menilor de teatru de a în
treține asemenea slăbiciuni 
— de dragul planului de 
casă. Circulă o judecată 
cel puțin infantilă : că o- 
mul vine la teatru ca să 
se distreze, că destul își 
încordează mintea la bi
rou, la institut sau în în
treprindere și ar fi peste 
puterile lui s-o mai facă 

și la teatru. Mare și de 
neiertat eroare. Nu cred 
în teatrul-distracție, în tea- 
trul-destindere obligatorie 
și nu cred în spectatorul 
care n-a venit să vadă la 
teatrul din Iași „Intîlnire 
la Copenhaga" sau „Lun
gul drum al zilei către 
noapte" pentru că ar Ji 
spectacole grele, care pre
supun participarea gravă a 
creierului și a sufletului. 
Măria-sa greșește. Poate 
greși. Nu cred, de aseme
nea, în dramaturgul, în 
scenaristul, în actorul și 
regizorul care face conce
sii spectatorului de dragul 
de a-1 avea în fotoliu la 
aplauze. Am văzut, de 
pildă, la Teatrul „Bulandra" 
piesa unui reputat drama
turg englez — „Comedie 
pe-ntuneric" de Peter Scha
ffer. Frumoasă comedie, 
scrisă cu nerv, spumoasă 
etc. Spectacolul însă era 
cea mai clară dovadă a 
concesiilor făcute unui 
gust mediocru. Tot cam 
așa au stat lucrurile și cu 
„Katleen" în interpretarea 
teatrului „Delavrancea". 
Cine cîștigă din asemenea 
spectacole? Nimeni. Cine 
pierde? Toată lumea. Și de 
ce? Pentru că Măria-sa 
Spectatorul acceptă cu prea 
mare ușurință și pentru că 
oamenii de teatru exploa
tează pur și simplu aceas
tă ușurință, profită de ea. 
Ieșirea dintr-o asemenea 
situație e dificilă. Ea de
pinde în exclusivitate de 
spectator. Dacă el refuză, 
toți ceilalți trebuie să i se 
supună. Dar aici intervine 
ceea ce spunea Marx : 
„Dacă vrei să te bucuri 
de artă, trebuie să fii o 
persoană educată pentru 
artă".

Așa că, Măria-ta...

Ștefan Oprea

SCAUNUL
De-aș fi știut ’ Doamne, 

de-aș fi știut ce-o să iasă din 
schița aia umilă, n-aș mai fi 
adus-o în țară. Dar, dă-mi, 
doamne, mintea românului 
cea de pe urmă... Era toam
nă și casa de vară a lui 
Goethe devenea tot mai mult 
un vis alb. Un vis alb, au
reolat de moartea frunzelor. 
Stăteam în încăperea de tai
nă scriitoricească și-mi venea 
să plîng plîns de toamnă tîr- 
zie, cu vălmășag de aur și 
de albastru din pînze vechi 
și cu tufe de măcieș, moar
te în jurul casei lui conu’ 
Mihai de la Copou, și cu 
zidurile vechi de Ia Sfîntu 
Sava și cu casa lui Dosoftei... 
Pînă în clipa în care am ză
rit scaunul lui Goethe. (Ce 
ne-am făce dacă n-am da, 
din cînd în cînd. de cîte 
ceva, care să răzbune în noi 
setea de plîns. Să ne-o fure 
hoțește, pe neștiute, și să 
ne dea în schimb rîsul !).

Scaunul lui Goethe e o 
mare glumă. Dar, dacă vreți, 
o glumă foarte serioasă. Nu 
pot să-mi închipui omul de 
la Weimar să fi rîs vreodată 
de scaunul său. Poate doar, 
cînd o fi cerut meșterului 
său lemnar și celui pielar să 
i-1 facă, poate, doar atunci, 
să fi apărut pe fața marc a 
înțeleptului acel zîmbet dră
cesc, jumătate cer. jumătate 
infern. In rest, cred că se 
simțea strașnic ne scaunul 
comandat. Cum să vă spun, 
scaunul ăsta, cum stă în 
fața mesei înalte de scris, e 
un bidiviu îndesat, e o ca
pră din sălile de gimnastică, 
e un calul bălan din amin
tirile lui Creangă, mă rog, 
e orice, în afară de scaun. 
Dar e scaun și ți-e frică să 
crezi altfel, cînd știi ce pa
gini a odihnit. Mă gîndeam, 
ce-ar fi să fac o schiță după 
el. Mă amuza doar noutatea, 
pe care nu puteam s-o țin 
doar pentru mine. Ajuns în 
țară, am arătat desenul mai 
multor amici. Doamne, de-aș 
fi știut ce-o să iasă din 
schița aceea umilă !...

Toți au recunoscut că sca
unul e mai mult decît or gi- 
nal. Reacția supremă și ma
ximă a fost însă rîsul. Dar 
un rîs indefinibil, nu spon
tan și nevinovat, ci cu sin
cope, probabil iscate de a- 
gățarea gîndului de altceva, 
de un plan, de o altă idee. 
Am trecut neatent peste a- 
cest rîs, pînă în momentul 
în care mi-am dat seama că 
schița mea nu fusese chiar 
atît de umilă și că din ea

crochiu

SOCIETATEA „GEORGE ENESCU“:

5 0 DE ANI

In anii grei ai primului 
război mondial, cînd din Bucu- 
reștiul ocupat autoritățile se 
refugiaseră la Iași, în mij
locul suferințelor cumplite, 
o rază de lumină aducea 
consolare și îmbărbătare: era 
acțiunea lui George Enescu 
care a înjghebat o orchestră 
simfonică alcătuită din mu
zicienii refugiați și din cei 
localnici. In stagiunea 1917— 
18, orchestra a dat în sala 
Teatrului Național douăzeci 
și unu de concerte dirijate 
de George Enescu. La unul 
din concerte, maestrul, cîn- 
tînd trei concerte de vioară, 
a trecut bagheta tînărului 

Jean Bobescu, proaspăt ab
solvent al Conservatorului ie
șean. In cursul săptămlnii, 
după repetiții, echipe de mu
zicieni în frunte cu Enescu 
însuși cutreierau spitalele, 
cîntînd spre alinarea celor 
răniți.

După încheierea păcii, Ma
estrul Enescu și ceilalți ar
tiști refugiați s-au reîntors 
în Capitală. La Iași, muzi
cienii rămași au hotărît să 
continue acțiunea. Strîngîn- 
du-se laolaltă, profesorii con
servatorului, instrumentiștii pro
fesioniști și intelectualii ama
tori de muzică au înființat Ia 
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simfonică „George Enescu", 
sub președenția de onoare a 
celui al cărui nume îl purta 
noua asociație.

Inițiatori au fost Traian Io- 
nașcu și Mircea Bîrsan. La 
chemarea lor au răspuns cu 
elan muzicienii ieșeni, care e- 
rau hotărîți să nu lase să se 
stingă flacăra aprinsă de 
George Enescu. Printre sem
natarii actului constitutiv se 
află George Enescu, Mircea 
Bîrsan, Traian Ionașcu, Vla
dimir Buțureanu, Mansi Bar- 
beris, Alexandru Garabet, Lud
wig Acker, Romeo Drăghici, 
Vasile Filip precum și regre- 

tații Alexandru Roșea, Teodor 
Lupu ș.a.

In primul an de activitate, 
societatea dispunea de o or
chestră ce număra peste șai
zeci de persoane, alcătuită 
fiind din instrumentiști * de 
înaltă calitate al căror nume 
s-a impus în viața artistică a 
țării. Afară de cei citați mai 
sus, printre membrii fonda
tori amintim pe Mihai Barbu, 
Alexandru Stavrache, Nico- 
lae Teodorescu, Virgil Apos- 
tolescu, Mircea Bursuc, Va
sile Darim, Carol Nosec ș.a. 
Printre „bateriști" găsim 
numele lui Aurel Ionașcu 
(azi profesor universitar la 
Cluj), Radu Constantinescu, 
fost director al Conservatoru
lui ieșean, iar la partida pia
nului numai nume mari: Mi
hail Jora, Antonin Ciolan, FIo- 
rica Acontz (Nițulescu) și 
Mansi Barberis.

In primul an concertele au 
fost dirijate de George Enes
cu, Mircea Bîrsan, Antonin 
Ciolan, Alexandru Zirra și 
Mihail Jora.

Repertoriul se întindea de 
Ia Cherubini pînă la Wagner. 
Hotarul era trecut doar de 
muzica franceză din care s-au 
cîntat lucrări de Rabaud, 
Chausson, Debussy și Saint- 
Saiîns. Cronicile vremii sem
nalează entuziasmul ascultăto
rilor care nu se sfiau să ceară 
repetarea unor lucrări ce erau 
pe placul lor. Astfel au fost 
bisate „Jota aragoneză" și 
„Dans macabru" de Saint 
Saens, părți din „Scene alsa- 
ciene" de Massenet ș.a. Li
nele piese erau atît de bine 
primite Incit se cerea repre- 
gramarea lor în aceeași sta
giune. Suita „Peer Gynt" de 
Grieg, Simfonia a V-a de 
Beethoven, „Mica suită" de 
Debussy, uverturile „Tănnhâu- 
ser“ și „Maeștrii cîntăreți" de 
Wagner — toate acestea, la 
sugestia ascultătorilor, au a- 
părut pe afiș de două ori în 
aceeași stagiune. Foarte bine 
primite de public erau și pie
sele solistice. La rampă au a- 
părut George Enescu, Mircea 
Bîrsan, AI. Stavrache, Vasile 
Filip, N. Teodorescu, G. Io
nașcu, Toto Burghelea și d-ra 
Gros. Toale acestea ne arată 
cu cit entuziasm au urmărit 
ieșenii manifestările primei 

stagiuni ale societății „Geor
ge Enescu", Ia concerte asis- 
tînd în medie circa șase sute 
de auditori, după cum reiese 
din darea de seamă a pri
mului an de activitate.

Anul următor, prin plecarea 
în străinătate a lui Mircea 
Bîrsan, direcția este încredin
țată maestrului Antonin Cio
lan care dirijează aproape 
toate cele 25 concerte ale 
stagiunii. Repertoriul se îm
bogățește, apar însă mai pu
țini soliști. Sub conducerea 
maestrului Ciolan, orchestra 
va concerta pînă în anul 1922, 
îmbogățindu-și an de an re
pertoriul prezentat. Soliștii lo
calnici (Al. Garabet, Aspazia 
Sion—Butada) ca și cei stră
ini (N. Zadri, Ahron, Rika 
Olfenhănden) contribuiau a- 
lături de orchestră la progre
sul unei activități ce deveni
se acum o necesitate spiri
tuală a intelectualității ieșene. 
De peste hotare, dirijorii Os
kar Nedbal, Felix Weingart- 
ner și Henri Morin au adus 
un spor de prestigiu concer
telor acestei societăți.

Greutățile financiare și mes
chine certuri alimentate de 
cluburile politice ele vremii, 
au frînat activitatea pînă în- 
tr-atît incit, în anul 1923, so
cietatea s-a destrămat. Din 
1923 și pînă în 1942, cînd s-a 
înființat actuala filarmonică, 
concertele au fost susținute de 
orchestra conservatorului.

A fost un moment de avînt 
care, deși repede zăgăzuit da
torită condițiilor vitrege, a în
semnat un pas important pen
tru viața muzicală. Azi, cînd 
alături de filarmonică avem la 
Iași și un teatru de operă, 
s-ar cuveni să regăsim a- 
ceeași fervoare din partea pu
blicului. Pentru aceasta forțele 
artistice ieșene de azi, cu ni
mic mai prejos față de cele 
de feri, trebuie să învețe din 
lecția pe care o dă trecutul. 
Adică să nu-și piardă nici un 
moment însuflețirea și să nu 
uite că publicul nu vibrează 
decît atunci cînd vibrează in
tens artistul.

George Pascu 

avea să se nască puzderie 
de scaune. Eram invitat : 
vino, tu, să vezi ce-am fă
cut. Mi se arăta scaunul, mi 
se lua mîna și eram pus să 
mîngîi tapiseria : din piele 
șevro, din antilopă, din tri
cot, din sac, din masă plas
tică. Bucuria culmina cu în
călecarea scaunului. In
tr-un loc, găsii întinsă o 
masă împărătească : familia 
toată era adunată, de la mic 
la mare, în jurul capului ei, 
pe care, crezîndu-1 sărbătorit, 
mă repezii, chiar în momen
tul sosirii, să-i aduc un bu
chet de garoafe. Cînd desfă
tarea era în toi, amicul se 
desprinse de masă și, mer- 
gînd într-unul din colțurile 
camerei, trase spectaculos. în 
zornăituri de verigi nichelate, 
o draperie de catifea, dez
văluind frumusețe de scaun. 
In murmurul celor de față, 
omul încăleca, vădit bucu
ros și emoționat.

Mă întîlnii, altădată, cu 
altcineva, în fața librăriei. 
Știi, dragă, îmi zise, sînt 
etape de lucru cînd nu mai 
poți sta oricum ; nu știu 
cum să-ți spun, trebuie să 
te bazezi pe ceva original ; 
să stai pe picioarele tale, e 
adevărat, dar parcă nici asta 
nu mai este deajuns... Bine, 
i-am spus, cînd trec să-ți 
văd scaunul ? în altă zi, alt
cineva : iartă-mă, bre, mă 
grăbpsc să dau teancul ăsta 
la editură. Cred că ce-am 
scris are un suport cu to tu' 
nou.^ Treci ne Ia mine, di- 
seară, îți voi arăta care e 
mobilul trebii... U^ul făcea 
dese exerciții de stil, ba ^lu
mesc. nu de stil, ci de călărie 
și își rupse într-o zi o coas
tă. blestemîndu-mă. N-am 
dat pe Ia el cu săptămânile. 
Intru ieriw Ia amicul meu Z. 
Bat wIa ușă, aud intră. In ca
meră. înconjurat de manuscrise 
pînă peste cap, omul călărea 
de zor. II l^s timp să
dea ninteni crezînd că se a- 
muză. Treaba însă se com- 
pl:că : de dat jos de pe sca
unul cu pricina nici vorbă 
ba de la un t’mp mșcăr’Ie 
călărețului devin tot mii pa
tetice si mai elocvente. Hai. 
dă-te jos. să bem un coniac 
mic la Continental. îl invit. 
Nimic, e ca și cum aș vorbi 
cu scaunul. Omul ia din vra
furi un manuscris cît toate 
zilele, face coif din el, si-1 
potrivește pe cap și. rîzînd 
a’bastru, își reia galopul. Ies 
fără să mai spun la revede
re. Ce-i cu bazonul ăsta de
modat ?, îl întreb pe amicul 
A, scrutîndu-i pantalonii bi
zari. Secret, îmi răspunde, 
treci pe la mine, mîine di
mineață. Știu că dimineața 
scrii, îmi arăt eu convinge
rea. Ce scris, se strîmbă o- 
mul, n-am mai scris o pa
gină de-o lună. Pa. ne ve
dem mîine. am încălecat J

Astă noapte am v’sat că-mi 
procur leațuri, meșină și iar
bă de mare. Ce-o mai fi în- 
semnînd și asta ?

Val Gheorghiu



SOMN PE APĂ

Călăuzul nu ne vestea decît după 
ce treceam primejdiile mari, 
numai după ce toată biruința părea 
a noastră.
Și astfel nimeni nu a spus : 
nu sînt în putere de fiară, 
dar ce era rotirea noastră 
pe sub umbră, pe sub pomul 
care pleca noaptea.
Somn pe - o apă pînă la vărsare 
Somn pe-o frunză pînă la vîntul 
care mută-n moarte.
Și călăuzul, ah călăuzul 
care ne îndemna întruna : 
,,pe aici, pe sub munte, pe aici 
pe sub munte"

TREBUIE
Trebuie să te naști într-un pom 
ca să fii fructul oprit.
Trebuie să te naști într-o țară frumoasă 
ca să fii fata cea mică
a împăratului !
Trebuie să te naști pe o stea
ca să fii un pumn de cenușă I
Trebuie să te naști aproape de o apă, 
ca să înțelegi lumea.
Cei din preajma pietrelor pricep 
mai întîi veșnicia, tăcerea.
Cei din preajma ierburilor 
cintă mai întîi verdele vieții.
Cei din preajma mea
pricep nedumerirea I

CE G/ND...

Și înaintea nașterii mele născut am fost.
Ce gînd la această amintire
se naște, încă sîngele 
tremură în pomul lui !
O, ieșirea-n lume pe podul cîntat
al existenței.
Și ducem apă pentru o zi neagră
în mîna de aur.
Nu plîngem, cîntăm cu lacrimi
la umbra noastră.
Ehui, ehui, dac-am fost, dacă sînt ! 
pasărea-i nouă în vînt, 
numai eu parc-aș vrea, 
umbra, mea, umbra mea.

Octavian Voicu

CHANSON EN DELIRE

Mai rămii, mai rămîi lingă neliniștea frunzei 
Lîngă neliniștea ochiului cu reflexe-arămii 
Să pîndim cînd se luminează de ziuă 
In clar obscurul sentimentelor tîrzii.
Vine iedera uitării lacom prin iarbă 
Să ne zidească-n brațele-i nesunătoare 
Nu-i nimic, mai rămîi să pîndim lumea 
Cum se naște mereu sub o stea căzătoare 
Tot mai opace privirile-n gol putrezesc 
Nu-i nimic, mai rămîi să pîndim cu auzul 
Cum în secret, în temeliile toate 
Erorile-n erori se convertesc
Ochiul lacrimei crește mare, mai mare
O parte a cerului, cea dinspre timp, se întunecă 
Ce departe-ai ajuns I Nu-i nimic
Mai privește odată
Cum în urmă, sub lună, altarele fumegă. —

APUS
,,Ascunde-mă tîrziului de poți"
Și-atunci cuvintele-n cortegii funerare 
Alunecau pe caldarîmu-ncins
Spre gurile flămînde de canale, 
Tîrziu în lucruri se căscau orbite 
Și eu vîsleam în liniști insalubre 
Cu fruntea coșcovită de gînduri viscolite 
Și era toamnă-n tîrg și mă iubeai 
De-aceea ai plecat cu ceru-n spate 
Și pe-o cărare vînătă de-amurg te clâtinai 
Parcă-ți schimbai povara inimii mereu 
Cînd într-o parte cînd în altă parte 
„Ascunde-mâ tîrziului de poți”
Lntr-o chemare-a ta și-atîtea vînturi albe 
Ce într-o marmoră m-ar fi putut săpa. 
,.Ascunde-mă tîrziului de poți"
Si iar nu-i soare, iar nu mai e soare 
Brațele-mi leagănă trecerea, trecerea.

Angela Traian

Omului acesta îl e frică, 
mi-am spus eu, ca într-un) 
film cu lapoviță și ninsoare. 
Omul eram eu, „acela" spu
neau eschimoșii. Dar eu mă 
întorceam cu autobuzul a- 
casă, întrebîndu-mă din cînd 
în cînd de ce să-mi fie frică. 
Fumam în autobuz, numai eu 
aveam voie să fac asta pen
tru că o cunoșteam bine pe 
taxatoare. Ea mă plăcea din- 
tr-o duminică de-acum zece 
ani cînd îi dădusem niște se
mințe prăjite pe malul lacu
lui, sub o salcie. Era mai 
mică atunci decît mine, iar 
eu prindeam pești cu un băț 
pe care îl muiam mereu în 
apă. Ea plîngea pentru că nu 
o lăsasem să pescuiască la 
fel și de aceea i-am dat se
mințele mele prăjite, să tacă. 
Pe urmă a crescut mai repe
de decît mine, fetele așa 
cresc, se grăbesc să se nas
că. Pe cînd eu eram încă e- 
lev, ea s-a măritat, iar cînd 
am terminat eu școala, a di
vorțat, așa că acum mi-era ca 
și o mamă, deși nu arăta că 
vrea tocmai asta. De ce țî-e
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Analizată ca expresie a 

unor trăiri fundamentale 
ori ca structură literară, in
vestigată ca limbaj și me
reu replasată în ordinea 
genurilor, lirica a scăpat în
totdeauna de sub teroarea 
unor definiții „științifice", 
menite ,în intenția autori
lor, să-i fixeze esența în
tr-o formulă absolută.

Dificultatea — dacă a- 
ceasta se poate numi di
ficultate — nu provine nu
mai din evoluția istorică 
a obiectului în sine, a 
formei sub care ea se 
prezintă. Tot atît de im
portantă ni se pare — în 
evoluția internă a liricii- 
mi jloacele, instrumentele de 
care s-a folosit și se fo
losește ■ ea pentru a se co
munica.

Capabilă să conducă „Ia 
înfăptuirea de mari lu
cruri în ordinea lumii" — 
după definiția poetului per
san Nezami Aronzi — li
rica constituie poate arta 
în care spațiul unde se 
realizează este tot atît de 
important ca și textul în 
sine.

Nu aș dori să reiau ve
chile observații cu privire 
la raportul dintre public 
și textul liric — cei doi 
poli ai spațiului în inte
riorul căruia se produce 
arcul voltaic al poeziei. 
Deși, în parte, adevărate, 
aceste observații ignoră un 
factor deosebit de impor- 

frică, Luca? mă întrebam cînd 
nu mă mai uitam la ea. Stă
team pe banca cea mai din 
față, iar ea stătea în picioa
re, lîngă șofer, privind dru
mul. In autobuz cred că mai 
erau cîțiva, numai din cei de 
care habar n-aveam, pentru 
că prietenii mei plecaseră 
înainte cu cealaltă cursă. Iar 
eu rămăsesem singur, în ur
mă, chemat de Bătrînu. Și iar 
mă gîndeam de ce mi-era 
atît de frică, cînd foarte bine 
aș fi putut să merg pînă la 
capăt, la blocuri, să beau o 
„pocnitoare" la Ăla și să mă 
duc acasă, să apăs pe sone
rie, cum fac întotdeauna, deși 
stau singur și n-am pe ni
meni altul să-mi deschidă; dar 
să apăs, să deschid și să 
spun „bună seara", cu fata 
spre fereastră, pe urmă, cînd 
să închid, să răspund frumos: 
„bună, Luca", cu spatele la fe
reastră. Și să dau drumul la 
radio și să mă-ntind pe pat, 
mai la margine, ca să înca
pă și Ea, în partea cealaltă, 
la perete. Dar de fapt Ea nici 
nu știa că ne culcăm alături 

tant: modalitatea în care 
textul liric se prezintă in
dividului, mai precis cana
lele prin care publicul a- 
junge la substanța însăși a 
poeziei. Calitatea și spe
cificul mijloacelor de co
municare — vorbirea, scri
sul ori, în epoca modernă, 
radioul și televiziunea — 
nu sînt indiferente față de 
structura poeziei.

Lirica noastră populară, 
doina, cîntecul, constituie 
un model de structură pro
zodică adaptată modului de 
comunicare directă. Versul 
popular cîntat ori intonat 
reclamă o structură aforis
tică pe care a impus-o gîn- 
dlrii poetice, conducînd fa 
o imagine simplă, capabilă 
să fie înțeleasă de cel care 
ascultă simultan cu rosti
rea ei. O dată ce muzica 
rapsodului a creat „atmos
fera", cîștigînd bunăvoința 
ascultătorului, versurile doi
nei, în simplitatea lor mar- 
moreană, pot degaja între
gul flux emoțional.

Condiția poeziei fixate în 
scris a fost însă alta. Ea 
a permis nu numai o dez
voltare fantastică a prozo
diei dar, în același timp, o 
enormă complexitate a gîn- 
dirii poetice. Posibilitatea 
de a întîrzia și reflecta în 
fața versului tipărit au în
găduit autorilor să exploa
teze, incomparabil mai pro
fund, zonele periferice ale 
cuvintelor. 

în fiecare noapte, dacă ar fi 
știut ar fi rîs sau ar fi plîns. 
Oricum, privea drumul și 
dacă ar fi aflat lucrul ăsta 
atît de important s-ar fi su
părat de pomană și nu m-ar 
fi crezut. De aceea, atunci, 
în autobuz, tăceam și fumam, 
pînă cînd un tip cu chelie a 
spus tare, așa, ca pentru el 
și pentru mine în special : 
„Nu se fumează în autobuz, 
ar trebui să reclamăm taxa
toarea că-i lasă pe unii".M-am 
întors brusc spre creștetul lui 
și spre ceilalți, erau cîțiva, 
și o babă care fuma fără să 
tușească, chiar am vrut să-l 
ard, dar m-am răzgîndit. 
Așa că am tăcut privind pe 
fereastră, de-a lungul drumu
lui, același cîmp atunci verde. 
Era spre seară, soarele alu
neca în jos ca mercurul în
tr-un termometru din ce în 
ce mai rece. „De ce, Luca, 
de ce?‘ întrebam tot eu și 
iar îmi amintem de Bătrînu 
și de tot ce se-ntîmplase cu 
puțin înainte. Astfel, după 
treabă și cînd mă spălam, a 
venit Unul să-mi spună că 
mă cheamă Bătrînu la el ca 
să mă roage să-i duc ceva a- 
casă. Pentru că în bloc stă
team față în față, pe coridor 
și dacă îmi făceam vînt pu
țin eram sigur că nimeresc 
drept în ușa lui, cu mîna pe 
sonerie, de aceea m-am dus. 
Avea o cameră numai a Iui 
la depozit,. acolo, și o masă 
plină de indigouri, și un 
scaun _ cu spetează înaltă, mai 
era și vesel și gros, cu bur
ta ieșită în față, cînd l-am 
cunoscut m-a împins cu ea 
puțin și s-a topit de rîs din 
cauza asta. Mie nu prea mi-a 
plăcut figura asta și i-am 
băgat cotul numaidecît în. 
burtă. Și de aceea, nu mă 
mai vedea nicăieri, trecea pe 
lîngă mine ca pe lîngă o băl
toacă. M-am mirat astfel cînd 
i-am bătut în ușa biroului ; 
„Luca, știi, te rog du-i ne- 
vesti-mi ce mi-a mai rămas 
din mîncare și zi-i că-n noap
tea asta fac de gardă, înțe
legi ? Se strică degeaba sa
lamul", mi-a spus. „Bine, bine, 
dar dă-i drumul repede ca să 
nu scap cursa de patru", i-am 
spus și Bătrînu a împachetat 
repede, întors cu spatele la 
mine și așa, legînd cu sfoară 
de jur împrejur m-a între
bat de bani, iar eu i-am răs
puns că am și el a scos una 
de cincizeci și mi-a dat-o. 
„Na, ține, ce rămîne din ei 
după Ăla, bem mîine". „Nu", 
am spus eu de cîteva ori. 
Mă grăbeam cînd m-a împins 
pe ușă cu burta aia a lui de 
elefant, bătîndu-mă ușor pe 
ceafă. „Luca, duci ce ai de 
dus și pe urmă n-ai decît să 
te duci la Ala". „Da, se face", 
i-am aruncat din mers, Ăla 
era ospătarul de la Aia. La 
început îl strigam: „măi, ăla, 
adu apă cu vodcă, ce dracul",

Spațiul poetic și-a cîști- 
gat prin aceasta durata, 
timpul de regăsire dintre 
poet și lector putîndu-se 
dilata, cuprinzînd momente 
de maximă comuniune și 
înstrăinări, despărțiri și re
veniri spectaculoase. Ver
bului 1 s-a adăugat grafica 
scrierii iar de la dadaiști 
și pînă la poeții contem
porani de Ia noi și de aiu
rea sistemul scrierii s-a 
dovedit un element con- 
ductibil sau, dimpotrivă, 
opac față de fluxul poetic 
imanent textului.

Desigur, posibilitățile li
ricii ce se comunică pu
blicului prin textul scris 
sînt departe de a fi epui
zate iar caracterul litere
lor, așezarea în pagină, 
grafica însăși a volumului 
sînt elemente de o impor
tanță variabilă în contura
rea spațiului poetic, deloc 
neglijabile.

întrebarea ce se ridică 
astăzi este în ce măsură 
noile mijloace de comuni
care — radioul, televiziu
nea, cinematograful — in
fluențează sau nu destine
le poeziei. Cert este că 
uluitoarea dezvoltare a a- 
cestor mijloace tehnice a- 
fectează într-un fel sau al
tul și viața intimă a poe
ziei. Se poate replica de
sigur că marea lirică din- 
totdeauna este indiferentă 
față de instrumentele prin 
care se comunică, o poe

era nou și nu știa nimeni 
cum îl cheamă, iar pe urmă 
i-am aflat degeaba numele și 
prenumele, se-nvățasp și el 
cu „Ala" cum un cățel se 
învață mai întîi cu Cuțu și 
pe urmă cu Rex. La poartă, 
paznicul Cutare (așa îi spu
neau pentru că striga după 
geamul lui: „Cutare? Unde 
mergeți?") aproape că nu m-a 
lăsat să-i dau bună ziua, „Fugi, 
Luca", strigat dinăuntru, e 
orele 4 rtxate". Și autobuzul 
era pe plecare, numai Ea mai 
mai stătea jos, ținînd ușa 
deschisă cu un picior, iar eu 
fugeam ca un cal disperat 
cînd mi-a scăpat pachetul pe 
jos, desfăcîndu-se. Am înțe
penit așa cum eram, aplecat 
să-1 adun, pentru că dintre 
cele două felii mari de salam 
se risipiseră sutele ca ploaia, 
de-mi luau ochii. „Ce faci, 
Luca, ai adormit?" a strigat 
Ea, și eu am dat din umeri 
și din mîini că nu vin, iar 
autobuzul a plecat cu toți 
prietenii mei de la ora patru. 
Pe urmă m-am întors și am 
vrut să fug înapoi, pînă în 
cămăruța aia și să-i ard Bă- 
trînului vreo două trei car- 
toafe, asta am și făcut în 
gînd un timp, dar cînd ajun
geam la șefi totul se încurca, 
Bătrînul mi-ar fi smuls pa
chetul și cu asta s-ar fi sfîr- 
șit totul. Pentru că nu puteam 
fi crezut numai pe cuvînt, 
mai ales că eram și tînăr. 
Sau, mai mult, Bătrînu dădea 
telefoane și iar telefoane, strîn- 
gea lumea, chema militia și 
m-ar fi arătat cu degetul ca 
pe un hoț pe care l-ar fi 
prins el, acolo, la casa lui de 
bani, și m-ar fi prăjit simplu 
cu la revedere. De aceea, 
într-un fel stăteam nemișcat, 
cu pachetul în mînă, dar în-, 
tr-altul alergam în toate păr
țile, zăpăcit ca un bondar, ți
pam, mă băteam și mă făcu
sem tot numai apă și mi se 
uscase cerul gurii gîndindu- 
mă atît de mult. Sau aș fi a- 
lergat direct la Șef, nici n-aș 
fi bătut la ușă, aș fi dat-o de 
perete așa, și aș fi trîntit în 
fața lui, pe birou (ar fi fost 
desigur în ședință) pachetul cu 
bani. Atunci l-ar fi chemat pe 
el, Recunoști ? l-ar fi între
bat, Nu, ar fi urlat Bătrînu, 
eu n-am mîncat niciodată sa
lam, Tu, Luca, ce spui? m-ar 
fi întrebat și pe mine și eu 
ce să fi spus, nimic, aș fi 
rămas cu ochii tîmpiți, ca o 
pereche de ochelari de soare, 
Așa am stat pînă la cinci, j - 
urmă pînă Ia șase, șapte, In 
stație, și abia cînd m-am ur
cat în ultima cursă a auto
buzului m-a apucat frica. 
Ceea ce a fost doar pînă a 
doua zi dimineața, pentru că 
peste cîteva zile am plecat 
de acolo, iar Ea s-a măritat 
din nou cu altcineva, mai pu
țin strălucitor decît mine.

Iulian Neacșu

zie de Eminescu saa un 
sonet de Petrarca puțind 
fi în egală măsură citite 
sau ascultate la radio. Lu
crul este adevărat doar în 
parte și ne îndoim dacă 
orice text de fon Barbu 
sau Apollinaire spus de 
către un actor în fața ca
merelor de luat vederi este 
capabil să ne transmită in
stantaneu întreaga încăr
cătură emoțională pe care 
îl conține. Mai mult decît 
atît: poezia modernă, cu 
structurile ei complicate, se 
refuză „ascultării" în cea 
mai mare parte.

Și totuși poezia nu poate 
ignora astăzi mijloacele mo
derne de informare dacă 
nu riscă să-și piardă un 
public pe care l-a jinduit 
întotdeauna. Aceasta impu
ne însă mutații în structura 
sa intimă. Nu cred că se 
poate ajunge la o poezie 
scrisă anume pentru radio 
sau televiziune, diferită de 
cea cuprinsă în volume. Dar 
nu este mai puțin adevărat 
că mai devreme sau mai 
tîrziu exigențele benzii de 
magnetofon, a micului e- 
cran șl a discului vor ri
dica în fața poeților pro
blemele artei lor într-un fel 
nou, poate niciodată întîi- 
nit în istorie.

Corneliu Sturzu



falsul oniric în poezie
Cu toată neîncrederea unora, 

este evident că oniricul a adus 
în poezie o certă revitalizare a 
imaginii. Asociat cu psihanaliza 
ți supus tratării suprarealiste, 
ei descoperă orizonturi surprin
zătoare, proprii ființei umane, 
pe care clasicii nu le-au putut 
visa niciodată. Este asemenea 
călătorului iubitor de excursii 
montane care se trezește deo
dată, fără să-și poată explica, 
in subterana interzisă a como
ri incașilor. De aceea poezia o- 
nirică forează tuneluri spre a- 
dincurile învolburate ale conști
inței de unde și marea ei for
ță. la întoarcere, de lavă vulca
nică. Este o formulă poetică 
nouă, structurată în secolul nos
tru, deși rădăcinile ei pot fi gă- 
site în timpuri îndepărtate, iar 
părerea rostită nu de mult în 
presă (D. Țepeneag), cum că 
visul romantic ar fi unul din 
zvoarele constitutive, ni se pare 

vulnerabilă. Doar unele culturi 
populare, cîteva capitole din 
Biblie, Cultul lui Thanatos, la 
greci, credința în moire, eume
nide. călătoriile în infern, ielele, 
rusaliile, strigoii, sirenele, mitul 
Loreley, sînt citabile fără riscuri. 
Apocalipsul a însemnat prima 
viziune dezastruoasă asupra lu
mii, asemenea literaturii de coș
mar prilejuită de marile răz
boaie mondiale. In măsura în 
care aceste secvențe de cultură 
veche și-au găsit loc în operele 
culte, fără mutație structurală 
sau ontologică, să spunem „Di
vina Comedie", „Cavalerii Apo
calipsului" la Durer, halucinații
le lui Macbeth, ori povestirile lui 
Edgar Poe, pot fi considerate 
experiențe onirice. Insă goana 
lui Mazepa, cu toată alura ei 
funombulescă, rămîne o imagi
ne uniformă prin coloristică și 
mișcare. Demonul din poemul 
lui Lermontov nutrește speranțe 
constructive, iar drama sa tipic 
romantică este comparabilă cu 
orice biografie iconoclastă de e- 
pocâ. A se observa și perspec
tiva întoarsă : la romantici, Lu
ceafărul se vrea integrat lumii 
normale sau visează chipul al
teia („Strigoii”), de asemenea, 
integrabilă. Dincoace, la oni
rici, asistăm la supradimensio

narea lumii reale prin împlîn- 
tarea unor forțe fatidice venite 
din afară, încît tot mecanismul 
terestru își pierde turația. Însăși 
coloristică peisajului devine a- 
pocaliptică : roșul violent este 
prevestitor de perdiție, iar al
bastrul copilăriei închide amin
tirea unei lumi de multă vreme 
stinsă (Georg Trakl). Și dacă 
romanticii evidențiau relația om. 
societate caracterizată în drame 
personale, noua literatură cul
tivă relația viață-moarte, con
cretizată în drame universale, 
așezîndu-1 pe om în fața for
țelor cosmice, lată o lume lip
sită de perspectivă, cu viața în
toarsă în urmă. Ce depărtare 
de idealul romantic I

Delimitările de mai sus nu 
țintesc fixarea unei definiții, 
pentru că nu este nici momen
tul și nici deloc ușor, mai ales 
că în afară de formulările in
complete din dicționare, nimeni 
nu s-a încumetat s-o facă, ci 
am dorit să schițăm cadrul e- 
xemplificărilor care urmează. 
Oricum, criteriul etimologic (o- 
neros = vis) nu ni se pare reco. 
mandabil, căci, în mod obiș
nuit, orice operă literară este 
o metaforă, o ficțiune și, dacă 
forțăm lucrurile, o formă a visu
lui. Numai că oniricul nu este 
orice formă a visului, ci a celui 
nebulos și dramatic care și-a 
găsit expresia în arta europeană 
de după 1900 și care a sub- 
clasat inteligențele intelectuale. 
Deci sensul etimologic al cuvîn- 
tului a suferit alunecări și con
tinuă încă, întrucît poeții con
temporani care îl acceptă (nu 
este vorba de toată literatura, 
firește), intuiesc unele transfigu
rări impuse de sensul genera
ției : „N-am mai scris de mult/ 
Ritmurile s-au ascuns prin cana
le : / Aproape că nu mai pricep / 
Curgerea apei la vale" (Adi 
Cusin, „A fi", p. 45). Este vorba 
mai curind de viziune și proce
deu deopotrivă, structurate însă 
în secolul nostru și existînd dea. 
supra curentelor, ca dovadă că 
oniricul este esențial atît la ex
presioniști, cît și la suprarealiști, 
fără să le fi scăpat chiar și fau- 
viștilor în pictură.

Desigur că in toate timpuri
le artiștii au întîmpinat cu gra
vitate problemele existențiale, 
dar niciodată nu au făcut-o cu 
atîta înfrigurată obsesie că d& 
la 1900 încoace. Cum veacul 
nostru, cu dramatismul său sum
bru, nu reușește încă să reabi
liteze ființa umană, este de aș
teptat ca aceleași teme să se 
permanentizeze. Reabilitarea lor 
în ultima vreme la noi, după ce 
găsiseră audiență largă între 
cele două războaie mondiale, 
era de așteptat. De aceea întîl- 
nim o generație de scriitori pre
ocupată de problemele funda
mentale existențiale ale omului, 
de destinul său, care se petrece 
între viață și moarte. Nu recu
noaștem aici nici modă și nici 
malformație de optică, ci un de
ziderat general al epocii, care 
pune în mișcare toate artele și 
care descoperă că pînă și în 
arta sălbaticilor, măștile și sta
tuile împietresc aceleași gesturi 
esențiale : „Țăranul are matca 
din care nu l-a scos nimeni, / 
Nepăsător s-a lăsat mînat de 
biciul vorbei / Acum dezgroa
pă buturugi pe malurile de pă- 
mînt/ l-a putrezit căciula de 
sudoare, pe margini / îndărătni
că esență sudoarea lui, / Au că
zut în ea meteoriții și s-au fă
cut pietre de var, / Placarde, 
portrete și steme-au ars" (Ion 
Gheorghe, Vine ia-ba, p. 62).

Dar numai cine este structu
ral oniric, cu o capacitate ex
cepțională de iluzionare, de re
compunere, a universului poate 
naște poezia adevărată. Este un 
adevăr de o mare banalitate, 
se înțelege, însă reformularea 
lui devine cu atît mai necesară, 
cu cît poeții începători se am
biționează să împace formule 
contradictorii.

La Virgil Mazilescu, de pildă, 
alternează poezii autentice care 
recompun o lume de o ireali
tate ingenuă, cu altele unde se 
trădează plăcerea deșartă pen
tru notația expres dezechilibrată, 
țintind efectul de paradă : 
„Te-am sărutat eu mortul / fie
care să-și ascundă bine înge
rul / în buzunar/ ca la bîlci / ci
nematograful mut / poate zborul 
va țîșni printre zdrențe și u

rechi / eh ce să-i faci vom fi un 
biet simbol/ și unghiul dintre 
toate imposibil / te-am sărutat 
eu mortul" („Versuri", p. 10-11). 
Invocarea morții care la Trakl 
isca scene apocaliptice, la unii 
poeți tineri devine o expresie 
prefabricată, ca „o insignă la 
butonieră". Cît privește pe Vin- 
tilă Ivănceanu, notațiile sale sînt 
total incredibile și extrapoetice, 
încît orice comentariu este de 
prisos : „Ingropați o femeie de 
vie/ In piciorul sting al unui 
soldat/ Începeți de la șold:/ 
Ea o să cadă ca un guvern,/ 
Și-o să se oprească / Sub un
ghia degetului al patrulea / Ex
celență I Repede, să vină / Pe- 
dichiuristul companiei,/ Degetul 
al patrulea are o bătătură / Ta
re ca fierul vechi, bun pentru / 
Potcoave de soldați morți" 
(„Cinste specială", p. 21). Cine 
are curajul să parcurgă doar 
cîteva poezii se convinge de mi
zeria unei existențe singulare, 
aptă pentru caricatură și nu 
pentru frămîntări subterane, ca 
la veritabilii onirici din garda 
expresionismului sau a supra- 
realismului.

Acestor poeți li se alătură și 
losif Naghiu care, printr-un re
torism similar, dovedește culti
varea conștientă și deci lipsită 
de spontaneitate : „Dar pînă și 
în somn mi se dusese vestea / 
Că-n deșirate gînduri cș com
plota furtuni" („Teama de pă
sări", pag. 11). Tot acorduri de- 
zarmonice, periferice oniricului, 
creează și prezența accentelor 
patetice, unde lirismul riscă să 
se afle în desuetudine amintind 
de acel delirant „O, Mensch I", 
neasimilat nici în poezia ger
mană de la 1900. (Cezar Ivă- 
nescu, poezia „Oooo I" și, mai 
reținut, la Mihai Bărbulescu, 
într-un ciclu întreg, „O"). Desi
gur că și Trakl („Băiatului Elis") 
și Blaga („O, Elohim") au cul
tivat versuri de maxim patetism, 
dar închideau destine de adînc 
dramatism umanitar.

Se pare apoi că uneori nu 
este înțeleasă latura funcțională 
a culorilor în poezia mpdernă, 
de la expresioniști încoace. Este 
adevărat că aceștia preferau 

pletora de metafore, dar o fă
ceau din dorința de a< potența 
și supradimensiona realitatea, 
de a o face mai substanțială, 
mai densă, ori mai apăsătoa
re, sub faldul imaginii copleși
toare. Cezar Ivănescu, un poet 
constant în imagistica sa nebu
loasă, descifrează fără afectată 
mirare semne accesibile numai 
unei conștiințe sensibile din fa
milia lui Bacovia : „E adevărat 
că femeie roșie ca aceea / Nu 
am mai văzut. / Adevărat că 
era / Peste putință carnal zîm- 
betul ei/ De care mă feream" 
(„Rod", p. 45). La Leonid Di
mov culoarea și imaginea își 
găsesc delimitări atît de pre
cise, încît dau impresia înveci
nării cu ermetismul, față de ca
re poetul nu este străin : „Iar la 
poartă ivăr de alamă suie : / 
S-a închis în casă boarea amă
ruie/ Și-o păzește plopul de 
argint din față" („Pe malul 
Stixului", p. 24). Fata este „boa
rea amăruie", (vezi și la p. 24): 
„Mă prind de palmă fete amă
rui", poetul mutînd cauza în 
locul efectului și preferind prin 
epitetul „amărui" o calitate cu 
totul particulară, procedeu care 
face parte din luxul artei ex
presioniste și ca virtute a oniri
cului.

O ingenioasă răsturnare de 
funcții estetice capătă culoarea 
și la Adi Cusin. Zăpada devine 
la el „ca un întuneric imens" și, 
pusă în relație cu „tristețea 
noastră", ea nu mai interesează 
ca ornament, ci ca ilustrare a 
fondului uman, așa cum cereau 
exigențele expresioniștilor. („Țe
lul său, notează un critic despre 
Georges Rouault, nu e atît de a 
măguli ochii, cît de a răscoli 
inimile. Intr-un cuvînt este un 
expresionist"). In schimb Mlhai 
Bărbulescu, care, de fapt, aduce 
cîteva poezii citabile, notează 
versuri ciudate prin coloristică 
fără sens ca „Melcii de gelati
nă ai stelei" (p. 7) ; „Ghiolul — 
pasăre de lînă, tricotată pe fața 
femeilor" (p. 16).

Sau la Vintilă Ivănceanu : 
„Bate pendula în oasele mele. 
Ei și?/ Imi arunc oasele la 
cîini. / Iubito, nu-ți stropi sînii 

cu șoricioaică/ O să-mi crească 
iar dinți și buze" (p. 31).

Echivalînd poezia modernă cu 
noțiunea de halucinație, în sen
sul posibilității de spitalizare, 
unii creatori acceptă orice a- 
berație în numele artei. Aceas
tă înclinare periferică, a litera
turii fals onirice, trebuie într-a- 
devăr respinsă.

Literatura nouă nu e haluci
nantă în sensul comun al cuvîn- 
tului și nici dementă și nici nu
mai de coșmar cum se credea 
într-o vreme la noi. Poeții nu 
sînt nici posedați, nici demo
nici, ci intuiesc realitatea, pe 
care o văd într-un grad poten
țat de sensuri, superior oameni
lor cu o sensibilitate comună. 
In fond, Van Gogh vedea un lan 
colorat mai violent și dintr-o 
perspectivă particulară și atîta 
tot. Asemenea secvențe de for
me colorate, amestecate cu da
tele realității banale, dau doar 
falsa iluzie de halucinație. Poe
ții le tălmăcesc însă cu seriozi
tate și luciditate, așa cum Ca- 
sandrei îi erau numai ei deschi
se cărți pe care le citea, po
vestind dramele Atrizilor. Luate 
separat, însă, secvențele par de 
un prozaism vizibil pentru orice 
școlar : „Stinge barza luminări
le cu pliscul / Lîngă crucea 
broaștei nu trebuie să mai ar
dă, / țăranul și-a pus coșul cu 
merinde în piersic,/ vine cineva 
și-i fură mămăliga, / i-o fierbe 
cu dovleci și-o dă la porci : / 
barza caută o săptămînă căr
bunii prin pietre,/ merge și pu
ne foc pe casa aceluia" (Ion 
Gheorghe, „Vine Iarba", p. 87). 
Nimic patetic, mimat sau interes 
pentru efecte prețioase. In 
schimb Ion Gheorghe are intui
ția organică de a încinge pasa
jele în cercul tare al ritualului, 
iluminînd deodată o lume care 
pare banală și obligînd-o să se 
rotească într-un univers propriu. 
Și credem că acesta este un 
gest de „facere poetică" auten
tică, demn să ispitească și pe 
alți creatori.

Magda Ursache

CONTRAPUNCT

loanid II omanescu

„PRESIUNEA LUMINII"
Poetul e un straniu. Ființa 

sa derutantă degajă un aer care 
poate fi luat drept semn al boe
mei, în realitate ea este expre
sia unei încrîncenări structura
le. unei combustii ce nu relevă 
flacăra, ci doar rezultanta fina
lă : cenușa. Pare într-adevăr co
pleșit. presat de ceva și dacă-1 
asculți vei vedea că nu cine 
știe ce forțe obscure îl macină, 
el trăiește sub imperiul soare
lui. captat prin niște oglinzi 
puternice, capabile în orice cli
pă să-l aprindă ca pe o pînză 
de corabie. L-aș asemăna cu 
Bacovia prin setea metafizică și 
plumbul unor tristeți ce îi trans- 
ced, dar Romanescu are orbita 
sa proprie în conexiunea uni
versului liric.

Flecare poem al lui loanid 
Romanescu are un „suspens" al 
lui ce nu suportă încorsetarea, 
nici chiar aceea a semnelor de 
punctuație. Ultimul cuvînt al 
poeziei lasă întotdeauna un gol 
în care ești tentat să te arunci, 
un fel de miraj al abisului.

Emoția acestei călătorii spre 
centrul de greutate al lucrurilor, 
întotdeauna visat, atins cu in
termitențe si niciodată cucerit 
definitiv, izbucnește torențial, a- 
semeni unui jet de lumină și nu 
e învinsă decît de către propria 
sa esență : lumina.

Echilibrul este căutat de poet 
îndeosebi în miezul acelor e- 
lemente ce fascinează prin con
strucție. învingînd legile gravi
tației și a căror surpare ar im
pieta însăși dialectica alcătuirii 
lumii, periclitînd existența. In
tr-o poezie, acest simbol este 
tumul pe ale cărui spirale se 
răsucește timpul. Intr-alta. ima
ginea elefanților ce ondulează 
cu spinările aerul susținînd par
că universul, se revendică din 
insolite filozofii antice, privind 
echilibrul cosmic. In „Aeterni- 
tas" poetul înalță o adevărată 
rugă pentru supraviețuirea lu
crurilor palpabile și impalpabi
le. adică — șl voi cita — „Pen
tru bătrînul salcim dinspre 
nord / Care cu fiecare toamnă 
îsi crește scorbura. / Pentru în- 
tfrzierea nenrimitelor scrisori / 
Pentru uitatele obiecte în dez
ordine / Dar mai ales pentru 
dezordinea ce uită... / Pentru 
cele de care tîrziu ne dăm 

seama... / Pentru semințe, iar
bă și păsări".

Imaginea universului în ba
lans este, de fapt, o proiecție 
a propriului balans interior al 
poetului : „Mă clatină gînduriie, 
vîntul din soare / îndepărtat 
un clopot mă întrerupe arar / 
Pe piept mi se răstoarnă carul 
mare / Pe buze mi-e bruma cu 
gustul amar“ (Prematurul sep
tembrie).

In sfîrșit, toată această petu- 
lantă stare poetică se circum
scrie parabolic dilemei hamletie- 
ne, semnificînd că tentativa nu 
trebuie întreprinsă decît după 
verificarea atentă a mijloacelor 
șl determinarea cauzalității (Pa
rabola).

Cîteva poezii sînt concepute 
pe alte tipare, încercînd să cap
teze materii obscure, propunînd 
o anume estetică a insolitului, 
cu existențe umane ce se men
țin prin hazard. „Urîtul pămîn- 
tului" trece hăituit abia scoțîn- 
du-și picioarele / Cînd dintr-o 
nebuloasă cînd dintr-alta... / 
Noaptea joacă biliard cu ochii 
lui / Și dezorientat apoi îl lasă / 
înainte de bila roșie a soarelui" 
(Urîtul pămîntului).

Cu mijloace prozodice moder
ne loanid Romanescu sugerează 
stări-limită. de oboseală existen
țială. iar alteori sondează ade
vărate zone onirice, dovedind 
gust pentru îmbinări fonice ce 
creează sugestii euritmice, cum 
altădată făurea Ion Barbu. De 
văzut în acest sens poemele 
„Sînteți obosit, domnule profe
sor" și „Geamul uitat deschis".

Spre deosebire de atîția tineri 
poeți ai generației ce încearcă 
să îmbrace o haină care nu li se 
potrivește, contorsionîndu-se și 
alambicîndu-se gratuit, loanid 
Romanescu este structural un 
poet modern cu un autentic pa
tos suprarealist, pentru el poe
zia este un mod de a trăi exul
tant șt total.

Nicolae Turtureanu

Mihai Elin

TREAZ INTRE DOUĂ 
CADRANE

„...O gură de tun este fiece 
zi — / o cazemată pe roți încet 
rotindu-și / orbitele sterpe, vi- 
zînd existența / care în hohot 

își rostogolește miezul ei tare. / / 
Pe cînd eu zac aici așteptînd 
un cuvînt / și sînt carnea ne
bună care își ascultă propria 
voce. / Și vocea ei spune : 
Timp. Timp. / Și vocea ei urlă 
și spune : Timp !**. Acestea sînt 
ultimele versuri ale poeziei 
„Timp**, care, nu întîmplător, 
încheie volumul. Pentru că ci
tind-o, rămîi cu un sentiment 
amarnic al scurgerii timpului, 
dar nu al celui abstract, per
ceput cu superioară detașare. E 
poate mai mult timpul nesfîrșit 
de după existență sau o nostal
gie a existenței însăși, a celei 
umane, fatal hărăzită să rămî- 
nă mereu doar o durată biolo
gic limitată a timpului* Sau, 
cum formula excelent M. N. 
Rusu, Mihai Elin „concepe 
timpul ca pe o agresiune mate
rială, ca pe o trecere mereu în 
negativ**. Se simte plutind ame
nințător spectrul morții. în fond 
fenomen al timpului „agresiv**, 
văzută ca un proces terifiant al 
unei continui macerări. Și to
tuși în acest domeniu stăpînit 
autocratic de un cronos distru
gător al materiei vil, poetul are 
nevoie de certitudini pentru că 
trebuie să se ancoreze undeva : 
„Eu trebuie să cred în ceva / 
printre aburii stinsi / și mias
mele zilei pierite. / / Trebui© să 
țin strîns în pumni / firul a- 
cesta nesigur — / raza unui 
sîmbure împins pînă-n moar
te / / Eu trebuie să cred în 
ceva, / și prin cenușa mea zil
nică / să calc somnambul mal 
departe**. (Pînă la capăt).

Poezia lui Mihai Elin e cris
pată. ca efect al tensiunii unor 
întrebări arzătoare la care nu 
se poate răspunde niciodată sau 
niciodată definitiv. întrebări care 
înfrețin curiozitatea perpetuă, 
ardentă, exclusiv umană. Spun 
aceasta deoarece poetul are „spi
ritul focului**, al „flăcării ce 
mistuie** : „...Dar. doctore, și
m-am trezit / că ard adînc de-un 
foc puternic / în mine însumi 
năruit. / Dar, doctore, sînt un 
focar I în care niatra se to
pește / și pieptul în cristal mi-1 
schimbă. / Dar, doctore, sînt fe
linarul / aprins și legănat prin 
lume...** (Febra). Putem recu
noaște aici „febra" cunoașterii, 
proces auster și dur. ce conferă 
poeziei lui Mihai Elin o anume 
severitate în afara oricărei iro
nii și concesii, nici măcar față 
de cititor. Autorul suprimă voit 
afectivitatea în dauna emoției 
comune. Deci, poezie intelectua
lă, cerebralizată pînă la aridi
tate. E un fel de a „arunca mă
nușa** cititorului comod al poe
ziei tradiționale. Fiecare poezie 
a sa e interesantă și obositoare. 
Interesantă pentru că lipsesc 
gratuitățile jocului abil de me
tafore pentru ele însele. E o- 
b o situare pentru că el întreține 
continuu, cu asprime aproape, 
tensiunea discursului liric și Iu 

negăsirea răspunsurilor definiti
ve, liniștitoare, se adaugă difi
cultatea scrisului său. Ea nu 
provine din supralicitarea sin
tezei, din contorsiunile frazei și 
nici din obscurizarea voită a 1- 
deilor. ci chiar din metaforă, 
mai precis din sensurile — une
ori surprinzătoare — cu care 
este ea investită. Adevărata lec
tură a poeziei lui Mihai Elin 
începe cu „citirea** metaforei.

Poezia aceasta intelectuală, a 
soluțiilor posibile. în fond irea
lizabile, e rece, lucioasă, crista
lină („Sună trompetă / Intre 
două coloane de oțel / Se spar
ge cristalul...") și dacă ne gîn- 
dim bine nici nu se putea ast
fel : Mihai Elin rămîne deocam
dată un poet al ideii, aproape 
programatic expuse, al lucidită
ții ce are nevoie de claritate, 
de perfectul control al rațiunii.

George Timcu

ANTOLOGIA BASMULUI 
CULT

S-a făcut deseori afirmația că 
omul modern are o predilecție 
specială pentru fantasticul fol
cloric. Desigur că teza nu 
este lipsită de adevăr, dar nici 
nu este scutită total de a fl 
vulnerabilă. Cel puțin în ceea 
ce ne privește pe noi, românii, 
este greu de făcut comparații, 
pe această linie. în defavoarea 
generațiilor intelectuale anteri
oare. Pentru scriitori, cartea Iul 
Ioan Serb este o demonstrație, 
relația putîndu-ne totuși stabili 
numai pe planuri pur tehnice 
care permit individualizarea, în 
timp, a generațiilor. Că scriito
rii clasici nu s-au condus nu
mai după programul literar în 
receptarea fantasticului folcloric, 
ci din impulsuri naturale și or
ganice, convertite într-un alter 
ego, este limpede pentru Emi- 
nescu. Creangă, Coșbuc, Sado- 
veanu, Arghezi, Blaga și faptul 
constituie una dintre coordona
tele teoretice ale „Antologiei 
basmului cult".

De altfel autorul a înțeles 
perfect, și faptul este îmbucu
rător, că natura materialului 
poate fi în stare să elucideze 
o sultă întreagă de probleme 
privind cultura românească mi
noră sau cea majoră. Pentru a- 
ceasta el a străbătut toate sur
sele informative posibile, încît 
este greu să se mal semnaleze 
altele necercetate șl necesare, de 

la culegeri inedite de basme, la 
catalogul prozei românești. încă 
nepublicat, și cel internațional 
al Iui Aarne-Thompson : de la 
diverse texte obscure la anto
logii și sinteze. De aici a re
zultat șl o construcție teoretică 
extrem de solidă a cărții, au
torul asociind puncte de vedere 
proprii, bine chibzuite, cu al
tele ale unor personalități cul
turale șl literare de primă au
toritate, ca Tltu Maiorescu, N. 
lorga. Eugen Lovlnescu. Lucian 
Blaga, G. Călinescu, astfel că, 
în liniile el generale, antologia 
devine o mică enciclopedie de 
informație și de circulație, atît 
pe plan național, cît și univer
sal a motivelor prelucrate.

Toată informația care merge 
la sațietate structurează cartea 
către ideea directoare a rapor
turilor dintre literatura cultă și 
cea populară. Se știe, de pildă, 
că Ion Creangă se află în uni
versul folclorului și o putem 
dovedi cu fapte concrete, dar 
rămîn șl granițe invizibile. In a- 
cest caz „ne salvează" fantezia 

Desen de Const. Ciosu

sau ipotezele. Ioan Serb ne pro
pune de astă dată delimitări pre
cise, bizuindu-se pe un număr 
impresionant de variante, prin
tre care cele provenite de la 
Ovidiu Bîrlea au fost hotărî- 
toare.

Există totuși în lucrare un pa
saj care, bănuim, trezește mi
rarea cititorului. Este vorba de 
combaterea lui Hans Naumann. 
Fără a lua cu orice preț apă
rarea etnografului german. îm
potriva căruia s-au dezlănțuit 
dese atacuri în anii din urmă, 
credem că amănuntul pare stri
dent din două puncte de vede
re. Mai întîi pentru că arta ger
mană a avut cu totul alte des
tine și apoi, dacă ne ocupăm 
de cultura noastră, este dificil 
să-l combatem pe Ilans Nau
mann cu arhicunoscutele argu
mente ale lui Gorki. Sînt trei 
termeni în totală separație. Ori
cum, antologia este categoric 
un model de cercetare șl o 
ilustrare de cultură românească.

P. Ursache
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G. M. ZAMFIRESCU
Tempera,ment patetic, 

exploziv ,cu o whitmani- 
ană sete de dăruire, Geo 
Bogza, literar vorbind, 
parcurge cu voluptate prin 
„anii" grei ai „împotrivirii" 
(1934—1939), drumul aven
turos al unui veritabil răz
boi de guerilă. Reportajul 
devenit în convingerea sa 
„școală a vieții adevărate", 
îl silește la cutezătoare an
chete în lumea ignorată, 
extrăgînd de aici, cu inima 
crispată de durere, scene și 
imagini de-a dreptul incre
dibile. Rîndurile curat gaze
tărești, informative sau de 
comentariu cotidian alter
nează, obstinat, în paginile 
acelorași publicații, cu pro
dusul elevat al reportaju
lui artistic extras, deopo
trivă cu articolul, din a- 
ceeași sursă. Masiva lor 
antologie, împreună cu mo
destele, ca valoare, Meridi
ane sovietice, încoronează 
strădaniile scriitorului cu 
Premiul de Stat pe 1953, a- 
nul apariției ambelor vo
lume.

Dacă articolele în mare 
parte rămîn ca simple do
cumente ale unui tempera
ment de răzvrătit, ale atitu
dinii consecvent democra
tice de tip Sahia, reporta
jele, scrise la nivelul apri
gei combustii, încă nu pă
lesc sub aripa ucigătoare 
a timpului.

Concepute ca reacție ne
mărturisită fată de estetis 
și psihologis, curente în epo
că, ele relevă pe lîngă fe
bra faptului cotidian, 

predispoziții larg umanita
riste, conjugate cu posibi
litățile generoase ale ge
nului „satiric". Nu s-au ob
servat încă afinitățile struc
turale cu arta poetică ar
gheziană. Privite mai de a- 
proape, apetitul pentru sa
tiră, împinsă pînă la gro
tesc, apoi realitatea siste
matică a faptului mărunt, 
cum și cruditățile limbaju
lui descriptiv și satiric, nu 
pot scăpa asocierii propuse.

Lumea reportajului bog- 
zian nu e, cum s-a spus, 
singulară în literatura vre
mii, dar ca pecete distin
ctivă frapează unitatea ei 
tematică. Bogza este, fără 
abatere, cîntărețul celor u- 
mili, al lumii de la fundul 
societății, poetul medii
lor sordide precum și al 
sublimului cosmic. Reporte

rul, animat de un program 
ad-hoc, întreprinde „aven
turi pestilențiale" în infer
nul mahalalei, sufocată de 
mizerie, ori în și mai „i- 
mundele, destrăbălatele pei
saje petrolifere". Le concu
rează însă în sărăcie tablo
urile subumane din ,,țara 
de piatră" ori cele și mai 
aspre, mai ucigătoare, din 
tăbăcărille bucureștene. Li
niile sînt de o autenticitate 
halucinantă, degajînd o po
ezie stranie, paralizantă.

Fără a disprețul valoarea 
în sine a senzaționalului, 
ci, dimpotrivă, atras de i- 
neditul secvențelor ignorate 
de ziarele de scandal, Geo 
Bogza descoperă, cu priviri 
aprinse de groază și ură, o 
lume a cărei durere întrece 
puterea oricărei imaginații. 
Uimirea stăpînește un mo
ment, pentru a ceda locul 
descripției febrile pătrunse 
de atitudini violent pro
testatare. O repede schi
țare a cadrului pestilențial 
este urmată de prezenta în 
prim plan a unei drame, a 
unei secvențe răscolitoare. 
Totul se consumă pe gîfîite, la 
o temperatură excepțională. 
Tabloul, tras parcă în tușe 
expresioniste, e văzut de 
sus. O enumerație copioasă, 
sacadată : în lumea petro
lului se mișcă un furnicar 
de „misiți, aventurieri, 
bancheri veroși, capitaliști 
fantomă, speculanți geniali 
și victime ale propriilor lor 
patimi... Fraude, înșelăciuni, 
sperjururi, banditisme" : se 
inserează apoi, prin intenția 
de a captiva cititorul, „fap
te revelatorii de tăria unei 
explozii de dinamită".

Spiritul dialectic, de o 
imensă curiozitate,al repor
terului își disciplinează ri
guros impulsurile, subordo- 
nînd cîmpul de observație 
unei asociații pivot care 
însă nu îngustează orizon
tul, ci îl potențează prin 
plasticitate și o ciudată 
exactitate. Asocierile se 
produc la fel de precipitat 
si pe neașteptate ca si 
descrierile suculente și ex
ploziile de sentiment. Esen- 
țialmente, asistăm la desfă
șurarea trepidantă a repor
tajului poem ori mai frec
vent a reportajului pamflet, 
care, prin comprimarea pro
cedeelor, frecvența leit-mo- 
tivului și prin asociațiile 
derutante ne amintesc de 

N.D. Cocea. Industria petro
lului este, în viziunea lui 
Geo Bogza „un amestec de 
viclenie levantină și cruzi
me de gangsteri", sau în 
altă parte, o panoramă cu 
nimic mai prejos decît cea 
a frontului; în infernul tă- 
băcăriilor „înmormîntarea 
cu drapel" este simbolul 
crasei viclenii a exploata
torului rapace etc., etc.

O dată cu descrierea frus
tă, tumultuoasă a cadrului 
de viață se produce și dez
lănțuirea fioroasă a unor a- 
titudini extrem de viru
lente. Indignarea este cînd 
invocare patetică ori iro
nie acidă, cînd caricatură 
grotescă ori injurie nestă- 
pînită. Pînă și peisajul na
tural, cancerizat de saraban
da milioanelor, este privit, 
contrar preferințelor lui Bog
za, cu ostilitate : „Peisajul, 
în care se petrec zi de zi 
astfel de evenimente, s-a 
molipsit pînă în ritmul lui 
lăuntric de imoralitatea si 
grandoarea acestui joc uriaș 
al vieții, al milioanelor și 
al morții. De jur împrejur, 
se întind dealurile cu ve
getație arsă ca de acid sul
furic. înfipte în coastele 
lor ca niște vulturi, sonde
le flămînde le sfîrtecă, 
ele sfredelesc măruntaiele. 
Dealurile gîlgîie și gem, un 
vaier amarnic urcă spre cer. 
Pe obrazul lor păcura se 
scurqe ca o sudoare stoarsă 
în spasme .Nu e o frumu
sețe de pastel frumusețea 
destrăbălată a dealurilor 
petrolifere .Față de lanuri
le de grîu sau livezile 
cu pruni, peisajele petroli
fere sînt dezlănțuite Mesa- 
line ale geologiei".

Viziunea panoramică a 
unul contemplativ setos de 
orizonturi infinite este di
mensionată, în Meridiane so
vietice, în sensul unei a- 
pologii țesute dintr-o vol
bură de hiperbole obositoa
re. Izbutite sînt aici imagi
nile încărcate de fiorii mis
terioși ai genezei, nu însă 
și cele cuprinzătoare de pe
isaje umane, unde aglome
rarea de spectaculos dă im
presia certă de artificial. 
Cum se observă ușor însă 
nu aici trebuie căutate no
tele originale ale reporta
jului bogzian.

Ion Apetroaie

Cînd s-a decis să vină la Iași 
în 1933 (după ce încercase și în 
1925), George Mihail Zamfires- 
cu ca scriitor nu era un necu
noscut, dar în materie de regi
zorat teatral îi urma lui Aurel 
Ion Maican și trebuia să lucre
ze alături de Ion Sava. Noul 
director de scenă al Naționalu
lui ieșean era conștient că o 
asemenea situație obligă ; deși 
bolnav, deși suprasolicitat de 
proiecte literare, G. M. Zamfi- 
rescu a depus eforturi încunu
nate de succes și nu .și-a dez
mințit admiratorii. In perioada 
ieșeană (1933—38) regizorul a fost, 
în orice caz, la înălțimea scri
itorului.

In privința stărilor de lucruri 
de Ia Iași și a atmosferei în 
care a descins. G. M. Zamfires- 
cu nu putem fi de acord cu a- 
firmațiile foarte hazardate și, 
fiind fără acoperire, gratuite, în
cercate de Silvia Cucu în mo
nografia „George Mihail Zamfi- 
rescu și teatrul" (Meridiane — 
1967) și folosim prilejul oferit de 
comemorarea a 70 de ani de la 
nașterea scriitorului (25 oct. 
1898) pentru a face unele pre
cizări.

Dacă G. M. Zamfirescu a fost 
în primul rînd un teoretician 
al montării scenice, adică un 
om de teatru care avînd talent 
literar a făcut publicistică, ex- 
punîndu-și crezul și criteriile în 
mod cursiv, aceasta nu înseam
nă că numai el a fost condus 
de concepția că „regia pornește 
de la recunoașterea primatului 
textului în teatru, principalul în
dreptar al muncii regizorului fi
ind ideea autorului", că „arta 
actorului este arta trăirii sceni
ce", că „directorul de scenă e 
factor coordonator al spectaco
lului", că „scopul artei teatrale 
e de a da hrană pe gustul tu
turor sufletelor de azi", că „de
corul nu e un scop în sine, ci 
un auxiliar al textului și acto
rului" și alte asemenea princi
pii. Servirea lor prin contrast 
cu insinuări de genul „preocu
pat mult de decor, de folosirea 
la maximum a tehnicii sceiri, 
A. I. Maican se ocupa mai pu
țin de actor" sau că la Ion Sava 
„atmosfera era creată mai ales 
prin decoruri și costume, sacri- 
ficîndu-se uneori de dragul co
loritului și luminii reliefarea 
vieții interioare a personag ilor" 
nu-1 servesc pe G. M. Zamfires
cu și nici nu-i coboară pe cei
lalți. Cum cartea în cauză are 
destule asemenea îngroșări în 
alb-negru (asupra cărora ne re
zervăm dreptul de a reveni) vom 
preciza că noul director de sce
nă a găsit în toată perioada sa 
ieșeană înțelegere și prețuire.

In primul rînd, nu întîmnlă- 
tor stagiunea imed:at următoare 
dună sosirea sa la Tasl a fost 
deschisă cu „Domnișoara Nasta- 
sia". în regia autorului. Această 
deschidere de stagiune a con
stituit o carte de vizită presti
gioasă pentru noul ieșenizat.

Că G. M. Zamfirescu s-a in
tegrat în spiritul ieșean, unde 
se muncea intens dar cu zîmbe- 
tul pe buze, reiese din urmă
torul referat făcut de el la 
„Sbuciumarea". roman dramatic 
în 5 acte de D. Fara :

„D. Dimitrie Fara nu-1 un 
simplu dramaturg. Este polemist 
și mai presus de toate moralist. 
Prefața pe care a scris-o pentru 
lucrarea sa dramatică „Sbuciu
marea" ne lămurește, după o in
cursiune în moravurile literatu
rii contemporane, de ce și-a 
conceput și așternut autorul, pe 
hîrtie, amintita lucrare drama
tică, a doua dintr-o trilogie. Dar 
a scrie reguli — spune autorul 
în această prefață — pentru ca 
altul să le urmeze, am socotit 
că nu-i destul. De aceea am 
încercat să și le punem în a- 
plicare.

Și le-a pus, scriind trilogia 
dramatică din care face parte 
și „Sbuciumarea", piesa asupra 
căreia am fost însărcinați a re
feri.

Ne vom mărturisi de la în
ceput regretul că scriitorul de 
teatru nu corespunde ambițiilor 
reformatoare și nivelatoare, to
tuși. ale moralistului din prefa
ță. Voim să spunem că noi, per
sonal, am fi preferat ca auto
rul să fie imoral dar să aib*. 
talent. Piesa nu aduce nimic 
nou în ce privește defectele, ca
re să-I situeze pe autor într-o 
postură mai tragică decît acea 
în care a fost surprins cînd 
scria „Frămîntarea" de pild i. 
N-am să vă plictisesc istorisind 
subiectul. Este așa de risipită 
ceea ce am putea numi acțiu
nea, încît mi-ar trebui multe 
pagini, multă răbdare și multă 
echilibristică de stil, ca să v*i 
pot lămuri mai mult sau mai 
puțin ce urmărește autorul în 
anecdotica piesei sale ca morali

Am să vă dau. însă, două e- 
xemple numai, de felul cum 
scrie autorul, ca să înțelegeți 
ce-a putut să facă și cum a 
reușit să rezolve dificultățile de 
tehnică, de logică și de apro
fundare sufletească, inerente u- 
nei lucrări dramatice. Astfel, o 
eroină snune la un moment dat: 
„Așteaptă, mîndreațo, să mă cu
get !", iar alta : „Didino, spu
ne-mi o dată fiindcă vezi nu 
stau pe pace și nu mă mai 
scap".

Nu pot să nu recunosc, totuși, 
că~ autorul are oarecare înde- 
mînare în redarea pitorescului 
rural. Cîțiva țărani vorbesc cu> 
destulă plasticitate și deci cu 
un humor destul de formal, în- 
tr-un tablou care — din nefe
ricire — ca tehnică teatrală, se 
remarcă prin inutilitate.

Cred că niesa d-lui Fara nu 
ar putea să înfrunte o lectură 
în plenul onoratului comitet de 
lectură și cu atît mai puțin lu
mina rampei".

Febr. 1938.
George Mihail Zamfirescu

(A. St. Iași — Dosar T.N. 1938)

Desigur că piesa în cauză 
n-ar fi putut da ochii cu G. 
Topîrceanu sau Mihai Codreanu, 
dar ea a fost executată la înăl
țimea comitetului și de Zamfi
rescu.

sat regizorului de către Emil 
Serghie, directorul teatrului, cu 
privire la montarea piesei „O- 
mul cu mîrțoaga". conchizînd 
chiar că „Emil Serghie nu era 
omul care să asigure cele mai 
propice condiții activității lui 
G. M. Zamfirescu". Autoarea nu 
știe că cei doi erau buni prie
teni și că, chiar plecînd de la 
acest bilet amical, G. M. Zam
firescu a întocmit pentru piesa 
„Omul cu mîrțoaga" un intere
sant caiet de regie cu carac
terizări din care nu vom cita 
decît :

„Aparent, piesa lui G. Ciprian 
nu oferă posibilități de mare 
montare — dacă prin mare mon
tare înțelegem numai joc de 
lumină și culoare. în decor și 
costum. Acțiunea se petrece în 
zilele noastre. în trei interioare. 
Prin urmare, orizontul mai mult 
sau mai puțin închis. Din acest 
punct de vedere, grija directo
rului de scenă s-ar reduse la 
plașticizarea atmosferei mediului 
social în care se mișcă eroii și 
la armonizarea acestei atmosfe
re cu dominanta lor psihologică.

Adevărul e că autorul și-a 
conceput și realizat opera dra
matică pe două planuri dis
tincte : o notă pur realistă în 
primele două acte — ai impre
sia la un moment dat că su
biectul a fost epuizat Ia finele 
actului secund — și alta simbo
lică, de desprindere de realita
te, în ultimele acte. Din feri
cire. autorul a știut să imprime 
în toate cele 4 acte un suflu 
de perfectă verosimilitate. Mai 
mult, fiecare personagiu, secun
dar ori principal, nu are nici 
o importanță, aduce în scenă un 
capital serios de gînduri si sen
timente, de humor și tristețe, / 
fiind un reprezentant tipic al 
mediului social din care a fost 
împrumutut de dramaturg, cu 
toate calitățile și defectele Iui, 
cu toate ticurile și tarele pro
fesionale".

Ianuarie 1938.
George Mihail Zamfirescu

Deocamdată, ca încheiere, voi 
cita dintr-un interviu pe care 
scriitorul mi I-a acordat pentru 
ziarul „Opinia" în 1936. după a- 
pariția romanului „Sfînta. mare 
nerușinare" :

„Revistele bucureștene mă în
corporează printre scriitorii ie
șeni și îmi nare bine. „Scriitor 
ieșean" însemna o dată un li
terat de convingere fermă, cres
cut în disciplina unei pregătiri 
profesionale ce nu ignora cultu
ra și cu atît mai puțin frămîn 
țările sociale si sufletești carac-^* 
teristice epocilor. Un astfel de 
scriitor am fost totdeauna, așa 
că simpaticii cronicari bucureș- 
teni nu au făcut altceva decît 
să mă încadreze în mediul na
tural al dezvoltării mele scriito
ricești. Cred că prestigiul de 
ieri al scriitorului ieșean nu a 
fost pierdut,, așa că nu am nici 
un motiv de supărare".

Aurel Leon

★ 
Silvia Cucu se simte oarecum 

lezată de tonul unui bilețel lă

Ion Brad este un poet al 
tradiției, un reflexiv și un 
modern prin tradiția de a 
fi actual prin teme, moti
ve și nu totdeauna prin 
viziune, stil, structură, dis
poziție sufletească.. Există 
în orice poezie o nostalgie 
mărturisită fără reținere a 
pămîntului natal, o dorin
ță de a se reîntoarce Ia 
vechile locuri, un puter
nic sentiment al istoiiei 
patriei. La fel ca și alfi 
poeți din Transilvania, el 
nu reușește aproape sub 
nici un chip să se despar
tă de tradiție și să devi
nă automat, pe negîndi- 
te, oniric sau simbolist, 
poet existentialist sau 

ermetic. Nu se pot depăși, orice s-ar zice, unele etape ce 
țin de vocație, temperament, formație intelectuală. Există 
o tradiție pe care, o dată însumată, regîndită într-o ima
gine, n-o modernizează decît spiritele receptive la care per
cepția restructurează doar ceea ce e... modern. La Ion Brad, 
trecutul istoric este structural, versul lui e clasic, limpede 
ca o apă de munte unde se văd țîșnind pești avînd încrus
tată în solzi rugina pietrelor. Nici o ambiguitate sau sedi
mentare de înțelesuri de nepătruns nu se întîlnește în lim
baj. Expresia poetică nu ia forma unei scoici închise, ne
primitoare, în care pulsurile infinite ale cuvintelor să se 
piardă și să nu se mai vadă nimic. Totul este lăsat să se 
recunoască dintr-o dată, asemenea unor priviri adînci, se
nine, tulburătoare ce s-au întîlnit în același gînd — fasci
nate — și nu mai pot să se despartă. Nu este un risc a 
preciza că o metafizică a limbajului, o încercare de a as
cunde sub o haină găsită aiurea ideile îi este străină poe
tului. Ion Brad nu-și formează o existență a poeziei, ci o 
poezie a existenței ca realitate socială, istorică și mai puțin 
estetică. Valoarea ei se găsește în atitudinea patriotică, 
aecentuat cetățenească. E un lirism fără sentimentalisme, 
de luptător și profet. Poetul aparține acestui miraculos pă- 
mînt (,,Poeții știu o patrie: Pămîntul; / Țara în care bunii, 
străbunii își au mormîntul / Și cîntecul de leagăn e rîu 
nemuritor"), își declară cu mîndrie originea: „Viscol ador-

ION BRAD: E C C E TEMPUS
mit în spuza / Veacurilor, te respir / Cald la Satmisegetuza/ 
Vatra tragicei iubiri / Din care născu gorunul / Ființei 
mele înc-o dată / Regăsită în străbunul / Leagăn fulgerat 
de piatră" (Descendență). Latinitatea noastră, țara în care 
„fiecare piatră-i hrisov romano-dac" sînt motive lirice des 
întîlnite și au rezonanțe neobișnuite: „Dacii, bărboșii j Au 
ales, între otravă și lanțuri, otrava. / Nu ni-i rușine cu 
strămoșii". Ion Brad trăiește cu toată ființa sa istoria nu 
ca fapt închis, nesemnificativ, ci ca pe un prezent conti
nuu, foarte divers, dinamic, esențial, ce devine meditație 
lirică. Poezia crește din ceea ce este trecut, din realul ce 
reușește să se organizeze în straturi și să treacă în ima
gine, ca un flux ce nu-și uită apele pe plaja părăsită.

Trebuie să discutăm cu sinceritate, obiectivitate și un 
aspect ce ține de estetica poeziei și mai ales de aceea a

lui Ion Brad. In ce constă arta specifică a poetului ? Do
mină esteticul sau tehnica ? Există doar un meșteșug, o ma
nieră din care poetul nu scapă? Esteticul este cîteodată in
suficient reptezentat în poezia lui Ion Brad, suprafața cea 
mai dezvoltată — impresia nu are cum să fie alta ■— apar
ține tehnicii. Să explicăm: versul are o execuție apropiată 
de perfecțiune, de o claritate „suspectă", parcă nedorită de 
imaginație, și sentimentul, concretul lui nu se stratiiică 
estetic. Tehnica întrece, nu în exclusivitate, esteticul și ca
zul nu e singular. Poezia lui Ion Brad are un timp, adică 
ne amintește — nu în totalitate — de un stadiu al poeziei. 
El se găsește în poezii ca : Generația noastră, Constructorii, 
Un dar, Noapte la Hunedoara etc., goale de emoții. Ce mai 
spun oare asemenea versuri: „Și noi am coborît / Din că
ruța cu fîn. / Vă mai aduceți aminte, / Ioane și Petre ?" 
Sau: „Mă uit în ochii copiilor / Toate dorințele vechi aie 
noastre / In dulbmele ior / Zvîcnesc — păstrăvi de foc" 

etc. Textele acestea și încă altele care pot fi scoase la i- 
veală nu sînt clecît exerciții de versificație, pe undeva co
recte, necesare doar pentru digitație. Este un adevăr,' un 
iapt ce nu trebuie uitat, că poezia nu este doar artificiu, 
improvizație, tehnică, ci trăire, ineiabil; cînd i se văd fi
rele țesăturii neîncărcate cu nimic, ea trece, necondiționat, 
în totală uitare. Fie patriotică, de atitudine, erotică, poe
zia de totdeauna a fost artă, a rezistat prin straturile este
tice și nu prin retorism, proză, joc speculativ al inteligen
ței. A susținut-o și muzicalitatea, acele sunete veșnic treze 
ce însoțesc sugestia, imaginile și dau poeziei o expresie 
veșnic tînără, de izvor inepuizabil.

In poezia satului îl recunoaștem oricînd pe Ion Brad: 
substanțial și poate excesiv de melancolic. Noul din „ulița 
copilăriei" este vizibil, („Porți vechi tristeți întoarse-n bucu
rii") și poetul, cutremurat, ascultă glasul celor ce-1 cheamă 
acasă : „Haide acasă, Ioane, / Te rugăm, dragul nostru, să 
vii". Excepțională e poezia Fîntîni și stele, dedicată lui Ion 
Agârbiceanu, unde Ion Brad demonstrează că poezia este 
existență a realului, o idee a lui transformată în forme liri
ce, detașate cu aceași forță de nucleul inițial (V. Poarta lei
lor). El cunoaște o temă (Fefeleaga) și și-o însușește ca text 
poetic, o fructifică, îi atribuie un sens fundamental, nu de
părtat cu mult de cel original, îi mai adaugă și altele și 
astfel poezia ia ființă. Nu e nimic neobișnuit în acest pro
cedeu cînd spiritul este adine tulburat de real, idee și re
lieful estetic al poeziei crește în gravitate, sens superior. 
Dar atunci cînd acestea lipsesc sau sînt vagi, poezia este 
neluată în seamă, este simplu reportaj, o descriere a ceea 
ce trebuie să fie poezia autentică. Nu așa se întîmplă la 
Ion Brad. Memoria („Fîntînile amintirii -— ce stranie oglin
dă") reduce exact imaginea: „Ce văd în ochiu-acesta de 
cer cit tot Ardealul, / Din profunzimea cărnii cu buze arse 
sorb?) Bătrîna Fefeleagă tăcută-și duce calul, / Calul trecu
tului bătrîn și orb". Și Fanarul este o poezie cu temă, un 
obișnuit pretext de a construi ceea ce deja e cunoscut; e 
perspectiva timpului care și-a lăsat nedomolitele chipuri pe 
tot ce a fost odată: „Lepros se descojește tot Fanarul / 
Sub igrasia veacurilor gata / Din Cornul lui de Aur curgînd 
pe sub Galata / Să-i tulbure Bosforului cleștarul".

Zaharia Sângeorzan
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ROMÂNĂ

IN PREZEN

TARE STRĂINĂ
Am avut prilejul să mă 

ocup, chiar în această re
vistă, de modul cu lotul 
nesatisfăcător în care lite
ratura română este prezen
tată în Encyclopedia of 
Poetry and Poetics, editată 
de Alex. Preminger (Prin
ceton University. Press, 1965, 
p. 724—726). De data aceas
ta, ni se oferă o serioasă 
compensație, o remarcabilă 
lucrare de sinteză româ
nească, scrisă în cunoștință 
de} cauză, tradusă într-o 
limbă occidentală de mare 
circulație. Este vorba de 
Rumănische Literatur der 
Gegenwart, 1944 — 1966 
(Miinchen, Max Hueber 
Verlag, 1968, 356 pagini), 
versiunea germană a Lite
raturii române de azi de 
D. Micu și N. Manolescu 
(Buc., Ed. Tineretului, 1965), 
realizată de Ernst Erwin 
Lange-Kowal, care adaugă 
lucrării o Introducere isto
rică despre „poporul ro
mân, limba și literatura sa", 
un număr important de note 
explicative (peste 140) și o 
listă bibliografică, de isto
rii literare și eseuri critice 
românești, totul — evident 
— In vederea documentării 
cititorului german, dat — 
cum s-ar zice — pe mîini 
bune.

Traducătorul ne cunoaște 
limba, poate preciza, în ho
te, date istorice, geografice, 
biografice, istorico-literare, 
prin referințe la diverse lu
crări de documentare, enci
clopedii, dicționare, sinteze 
anterioare, cu o disciplină 
tilologlcă foarte germanică. 
Ernst Erwin Lange-Kowal 
este, în genere, bine infor
mat, și chiar... prea bine in
format, bibliografic vorbind, 
căci nu-i scapă nimic, ade
sea, nici măcar foarte mo
deste manuale de istorie li
terară. A pune alături de 
G. Călinescu pe... C. Loghin 
și Gabriel Drăgan, faptul se 
explică prin optica distan
ței. La fel și în ce privește 
documentarea Introducerii, 
cam inegală, inclusiv prin 
materialele editurii Meridi
ane. Istoria R.P.R., din 1956, 
este un manual depășit în 
toate privințele. In ansam
blu, efortul rămîne însă 
mai mult decît meritoriu, 
prin suprimarea tendinței 
de superficialitate și impro
vizare, destul de des întîl- 
nită în acest domeniu.

Despre conținutul, semni
ficația și valoarea lucrării, 
care rămîne (cel puțin deo
camdată) singura sinteză 
privitoare la literatura noas
tră din ultimele două de
cenii, într-un adevărat plan 
critic, am vorbit la timpul 
său, în Gazeta literară, 
și nu mă voi repeta. Aceasta 
cu atît mai mult, cu cît car
tea iui D. Micu și N. Mano- 
lescu s-a păstrat în struc
tura sa neschimbată, doar 
cu unele mici suprimări și 
adăugiri (nu multe) pe care 
le voi semnala imediat.

In schimb apare un Vor- 
wort original (datat „Im fe
bruar 2968"), demn de toată 
atenția, întrucît reprezintă 
un mic program critic româ
nesc, adresat străinătății, în
temeiat pe principii din cele 
mai solide. Cît anume este 

„Micu" și cît, mai ales, 
„Manolescu", în acest in
teresant Vorwort, mi-ar 
veni greu să mă pronunț, 
deși mai vechea mea con
vingere în profunda dispa
ritate temperamentală, cul
turală și estetică dintre cei 
doi autori, a ieșit și mai 
mult întărită din lectura a- 

. cestui text, care nu seamă
nă deloc, dar absolut deloc, 
cu Romanul românesc con
temporan și alte profesiuni 
critice ale lui D. Micu. Dar, 
în sfîrșit, cum n-am de gînd 
să dezagreg nici atomul ce 
uraniu, nici de hidrogen, 
nici acest cuplu critic, chiar 
dacă întrucitva artificial, ac
cept ficțiunea iscăliturii co
lective („Die Veriasser"), 
limitîndu-mă la evaluarea 
unor idei și rezultate, cu 
paternitate cam... incertă.

La apariție, cartea a pro
dus discuții din cele mai 
animate, mai toate cu sub
strat personal, și ecoul lor 
se face simțit și în prefață. 
Autorii repetă că și-au pro
pus doar studiul aspectelor 
„dominante" ale perioadei 
1944—1966, în cadrul unei 
„reprezentări exacte", de 
sinteză. Operele cele mai 
valoroase sînt tratate în
tr-un capitol special, sub 
„forma unor mici monogra
fii", noțiune despre care 
m-am întreținut cu N. Ma
nolescu și într-un dialog, 
fdeea, prin urmare, a fost 
acceptată în cele din urmă, 
cum era și firesc. Acuzați
ilor de „subiectivism" li se 
răspunde, îndreptățit prin 
referire la „inevitabilul 
punct de vedere subiectiv", 
in critica și istoria literară, 
consolidat prin „cercetare 
atentă", deci studiu, și con
fruntat prin alte opinii cri
tice, uneori acceptate, alte
ori respinse, precum în ca
zul, mai ales a unor opere 
de proză (G. Călinescu, E. 
Barbu), despre care au
torii (de fapt numai N. Ma
nolescu jafirmă a fi luat în 
presă o poziție favorabilă, 
în dezacord cu restul criti
cii. Criteriile de bază sînt 
„calitățile specifice" și 
„semnificația" lor, în ca
drul momentului și al ge
nului respectiv, la egală dis
tanță de restricțiile severe 
(engherzig), dar și de marea 
generozitate (weitherzig). 
Se revendică, peste tot 
„convingeri ferme", dublate 
de „întreaga răspundere" a 
judecăților. Nu fără sublini
erea, la fel de necesară, a 
unor „dificultăți și riscuri", 
inevitabile, în ce privește 
perioada de după 1944.

Deosebit de apăsată apa
re, mai ales, revendicarea 
„criteriului estetic" (ăste- 
tische Kriterium), de apli
cat în mod consecvent „as
pectului artistic" (kiinst- 
herische Seite) ale operelor 
literare. Principiu, nu nu
mai întemeiat în el însuși, 
dar și integral asimilabil 
mentalității occidentale, că
reia cartea de față i se 
adresează. Consecința direc
tă va fi combaterea „iner
ției", a „conservatorismului 
literar", a „șabloanelor", 
autorii (N. Manolescu) dec- 
larîndu-se „partizani deciși 
ai tendințelor de înnoire". 
Nu însă și a tendințelor 
„decadente", a „diferitelor 
snobisme", a „preluării ne

critice a orientărilor este
tice", respinse din principiu. 
Ca și „închiderea în tradi
ție", „izolarea de tendin
țele estetice ale lumii 
contemporane". Obiectivul 
final, limportant de a- 
plaudat, este afirmarea u- 
nei literaturi române de 
„înalt nivel", care, izvorî „ 
din realitățile naționale, să 
exprime sufletul universal, 
prin „cele mai fine mijloa
ce ale artei contemporane" 
într-un „mod românesc" 
(„auf rumănische Weise 
ausdrucken soli"). Este, de 
altfel, și singurul care poate 
găsi ecou dincolo de gra
nițe, îmbogăți efectiv lite
ratura universală.

Absența capitolului des
pre critică, istorie literară 
și eseistică, este motivat 
prin afirmația că lucrarea 
și-a propus să studieze doar 
„partea beletristică" a lite
raturii române contempo
rane. In această privință, un 
observator malițios (înregis
trez totul ca simplă ipoteză 
ar putea bănui că lacuna se 
explică fie prin faptul că 
autorii (D. Micu ?) au dorit 
să evite opiniile negative 
îndreptățite despre o serie 
de „colegi" inexistenți, dar 
cu „poziții", fie favorabile 
despre alții, în directă 
„concurență". N-am cum ve
rifica aceste supoziții (de
sigur false și una și alta, 
limitîndu-mă doar să înre
gistrez listele autorilor din 
prefață, propuse tocmai 
pentru a îndepărta, într-un 
fel sau altul, obiecția. Ele 
cuprind, oricum, o selecție 
tacită căci anume pseudo- 
vedete redacționale, vide și 
importante, cît și unele fo
sile mucegăite, uitate 
printr-un fund de redacție, 
au fost pe bună dreptate 
ignorate. Există totuși și 
unele generozități.

Seria de critici și eseiști 
apărută în timpul războiului 
și imediat după război se 
compune (alfabetic vorbind) 
din: O.S. Crohmălniceanu, 
Paul Georgscu, Silvian Io- 
sifescu, George Ivașcu, A- 
drian Marino, Ion Negoițes- 
c.u, Mihail Petroveanu, Dinu 
Plllat, Cornel Regman, Ion 
Vitner. Urmează promoția 
„republicană" : N. Balotă, 
Matei Călinescu, Vaier iu 
Cristea, S. Damian, Lucian 
Raicu, Eugen Simion, C. 
Stănescu, N. Tertulian, — 
și, fără îndoială, D. Micu și 
N. Manolescu. La istorici 
literari sînt enumerați: C. 
Ciopraga, Paul Cornea, Zoe 
Dumitrescu-Bușulenga, Ea
gar Papu, G.C. Nicolescu, 
Al. Piru, Ovidiu Papadima. 
I.D. Bălan, Lidia Bote, Sa
vin Bratu, Marin Bucur,
Pompiliu Mareea, George
Munteanu, D. Păcuraru, AL 
Săndulescu, Geo Șerban,
Teodor V îrgolici, Mircea
Zaciu.

Textul propriu-zis elimină 
un pasaj de trei pagini din 
primul capitol, unele trimi
teri în note, lungile enu
merări de nume și opere la 
capitolul Poezia („Genera
țiile de după război"), unde 
se observă și cîteva prelu
crări notabile. Astfel, în 
succesiunea lui N. I.abiș, se 
adaugă o pagină despre 
Doina Sălăjan. Ion Alexan
dru și Adrian Păunescu 
primesc alt relief, prin reor
ganizarea contextului. Se 
adaugă o caracterizare a lui 
Marin Sorescu, absolut ne
cesară. Trei nume de poete 
(Constanța Buznea, Gabriela 
Melinescu și Ana Blandi- 
ana) și doi poeți (Mircea 
Ciobanu și Petru Popescu) 
încheie noua redactare. La 
capitolul Proză unele mici 
modificări (începutul para
grafului despre Z. Stancu, 
suprimarea unui pasaj des- 
Dre Ion Brad etc) introduc 
un ioc nou de nuanțe. Nu- 
veliștii primesc în mijlocul 
lor. cum se și cuvine, pe 
Ștefan Bănulescu. La Re
portaj dispar unele titluri 
etc

In ansamblu însă cartea 
a rămas neatinsă și ea are 
toate calitățile unei bune 
sinteze de prezentare, de 
tipul panorama, cu merite 
introductive incontestabile. 
Cititorului străin i se oferă 
o adevărată lucrare critică, 
indiscutabil competentă, nu 
convențională, nu de co
mandă, nu de „propagandă", 
o operă de personalitate, 
în care poate avea efectiv 
încredere. Inițiativa acestei 
traduceri se dovedește, prin 
urmare, bine venită și lău
dabilă.

Adrian Marino
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In ghiarlanda de localități 

maritime de pe coasta dalmată 
a Iugoslaviei, însoritul Du- 
brovnic reprezintă desigur un 
summum de frumusețe. Aici 
legenda si istoria se între
pătrund. Tranziția de la 
munții de calcar la reflexele 
albastre ale Adriaticei se face 
brusc. Venetienii au construit 
cu secole în urmă o cetate si 
un port : Ragusa. Renumele 
cetății a crescut deși vatra 
locuibilă era restrînsă. Sub 
dominația (austriacă, fiziono
mia Ragusei nu s-a schimbat 
mult. Revenind poporului 
căruia aparținea de drept, 
iugoslavii au făcut din Du- 
brovnic una din din cele mai 
pitorești stațiuni maritime eu
ropene. După eliberea, stînca 
litoralului a fost dislocată pe 
distanțe mari pentru a smulge 
spațiul necesar construcțiilor 
magnifice, înconjurate de chi
paroși, palmieri și smochini. 
Lîngă vechea cetate, impresi
onant muzeu medieval, pulsea
ză un oraș cu aproape cincizeci 
de mii de locuitori. Edificii 
înalte și vile în terase urcă pe 
munte, urmînd conturul dan
telat al țărmului. Un curios 
fenomen de poezie cromatică, 
în momentul crepusculului, 
transformă, fațadele albe-gri 
de calcar în pereți de coral 
cu minunate irizări tranda
firii. Cînd se aprind luminile, 
muntele pare incendiat în mii 
de puncte. De pe promontoriu, 
insule mari și mărunte, verzi 
sau pietroase izbucnesc din 
apele unei mări mereu calme. 
Drept în fața cetății, insula L.o 
Krum e un splendid parc 
marin.

Acesta e cadrul natural in 
care, la Dubrovnic, se desfă
șoară în fiecare an, sub patro
najul Uniunii universităților 
din Iugoslavia, lucrările Se
minarului internațional „Uni
versitatea de astăzi". Profesori 
din treizeci de țări s-au în
trunit anul acesta, în septem
brie, la tradiționalul forum din 
Iugoslavia pentru a dezbate 
problemele ce confruntă desti
nele Universității. Li s-au 
alăturat studenți din numeroase 
țări, cu hotărîrea de a contri
bui la formularea unor propu
neri destinate să apropie tine
retul în numele idealurilor 

nobile de progres și pace.
Universitatea și cultura și 

Problemele cadrelor universi
tare în țările în curs de dez
voltare — iată cele două di
recții tematice în care s-au 
grupat referatele și dezbate
rile. De remarcat similitudinea 
argumentelor privind finalita
tea culturii, la vorbitori din 
țări și continente diverse. In 
comunicarea mea, Caracterul 
național și universal al culturii. 
și aceea a profesorului Jacques 
Courvoisier de la Universita
tea din Geneva, care aborda o 
temă similară, au frapat punc
tele de vedere aproape iden
tice. Aceeași premiză : Univer
sitatea trebuie să fie înrădăci
nată în tradiția culturii nați
onale a fiecărei țări, Aceeași 
concluzie : reprezentînd con
știința de sine a unui popor, 
cultura națională trebuie să se 
reverse în cultura universală, 
într-un spirit de nobilă solida
ritate umană.

DUBROVNIC, I96Ș

S-a observat însă, pe plan 
mondial, că adevărata „Uni- 
versitas humana", pretutindeni 
chemată să favorizeze progre
sul prin cultură, întîmpină difi
cultăți. Universitățile, remarcă 
profesorul iugoslav Milan Pre
log, sînt în întîrziere ,,ca 
structură și funcție, în raport 
cu procesul dinamicii isto
rice". Profesorii C. T. Magill 
(Anglia) și Drașko Redgep 
(Iugoslavia) au subliniat dato
ria universităților de a con
tribui la dezvoltarea culturii 
regionale. S-a preconizat pre
zența mai vie a universității 
în cadrul culturii de masă, in
tensificarea colaborării cu ra- 
dio-televiziunea și presa pen
tru ca ,,Alma mater" să nu 
rămînă în urma altor factori 
de cultură. De notat, între 
deziderate, ideea unei mai 
strînse legături între știință și 
umanism, tehnicismul îngust 
ducînd la limitarea omului 
(prof. Jarmila Ortova, Ceho

slovacia). A fost în mod in
sistent subliniată necesitatea 
așezării pe baze noi a relațiilor 
dintre studenți și Universitate, 
propunîndu-se consultarea mai 
intensă a studenților, antrena
rea lor mai largă la difuziunea 
culturii, contacte mai substan
țiale cu corpul didactic. In 
esență, cultura și umanismul, 
noțiuni inseparabile, nu au 
decît de beneficiat, dacă toate 
cuceririle materiale și spiritu
ale vizează ca țel suprem, 
omul. Drept condiție de afir
mare, ambele au nevoie de 
același climat. „Nu există cul
tură decît în libertate —- se 
precizează în concluziile dez
baterilor — și această cultură 
nu poate să se dezvolte decît 
în pace".

Față de exigențele culturii 
moderne, se înțelege că Uni
versitatea ’contractează obli
gații mult mai mari decît în 
trecut. însăși fizionomia ei 
devine alta, incluzînd noi dis
cipline, pe măsura progresu
lui teoretic și practic. Statis
ticienii apreciază că astăzi, la 
fiecare zece ani, volumul des
coperirilor și al cunoștințelor 
se dublează, fapt ce ridică în 
lumea universitară o problemă 
de principiu. Preluînd și trans- 
mițînd totul se ajunge la situ
ați paradoxală a superficiali- 
zării, în detrimentul aprofun
dării. Acumularea de date 
sfîrșește prin a deveni sufo
cantă, în timp ce funcția for
mativă a studiului se restrîn- 
ge. Universității îi revine mi
siunea delicată de a selecționa 
datele absolut necesare, asu- 
mîndu-și, cum s-a spus, misi
unea de „filtru" nu numai can
titativ, ci și calitativ. Cu
noașterea trebuie să porneas
că de la o temeinică însușire 
a permanențelor și principiilor 
fundamentale, evitînd sistema
tic căderea în rutină. Criza 
culturii prin exagerarea spe
cializării nu poate fi rezolvată 
decît printr-o mai mare aten
ție acordată laturii raționale 
în vehicularea cunoștințelor. 
Cantitatea de cunoștințe con
stituie un aspect important, 
desigur. Structura lor în sis
teme, pe măsura eficienței 
maxime, e însă esențialul.

Const. Ciopraga



Adunarea oamenilor de cultură din Iași

Cuvîntul prof. dr. 
Const. Corduneanu

Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu.

Stimați tovarăși,

Intîlnirea de astăzi constituie 
pentru noi, intelectualii ie
șeni, un prilej de bucurie 
și de adîncă recunoștință față 
de conducătorii de partid și de 
stat care din nou poposesc în 
mijlocul nostru pentru a discuta 
împreună despre realizările noas
tre, despre sarcinile de viitor, 
despre problemele care ne preo
cupă.

Consultarea permanentă a oa
menilor muncii, atît în elabora
rea principalelor obiective ale 
politicii partidului cît și în gă
sirea celor mai bune căi de tra
ducere în viață a țelurilor pro
puse, reprezintă o garanție a le
găturii indisolubile dintre partid 
și popor, chezășia succeselor vii
toare în lupta pentru construi
rea unui viitor luminos al Româ
niei socialiste.

In acest cadru specific demo
crației noastre socialiste, au avut 
loc numeroase întîlniri ale con
ducerii de partid și de stat cu 
oameni de știință, cu care ocazie 
au fost discutate problemele ma
jore ale cercetării științifice și 
ale perfecționării învățămîntului. 
In acest fel, oamenii de știință 
din patria noastră au adus o 
prețioasă contribuție la înfăptu
irea politicii științifice a partidu
lui nostru.

Pe baza constatărilor persona
le și a discuțiilor purtate cu nu
meroși oameni de știință din 
străinătate, am putut să-mi dau 
seama că multe din realizările 
de la noi au pătruns în circuitul 
universal al valorilor, contribu
ind la consolidarea prestigiului 
științei românești, la afirmarea 
mai deplină a țării noastre ca 
factor activ în lupta pentru 
progres, pentru un viitor demn, 
pentru comunism.

Firește, aceste succese ale oa
menilor noștri de știință, succe
se care se bucură de o bineme
ritată apreciere peste hotare, au 
la bază teoria marxist-leninistă, 
pe care partidul nostru, în frun
te cu Comitetul său Central, o 
promovează neabătut în toate 
domeniile de activitate.

Un factor important în valori
ficarea pe scară internațională a 
realizărilor științifice de la noi 
este contactul direct între oa
menii de știință. In ultimii ani, 
datorită sprijinului permanent 
acordat de partid și de stat, s-a 
îmbunătățit considerabil partici
parea la manifestările științifice 
de peste hotare. De asemenea, 
numeroși specialiști străini ne-au 
vizitat țara, în vederea partici
pării la diferite congrese, cursuri 
și seminarii, conferințe etc.

Din marea varietate a forme
lor pe care le îmbracă contac
tul direct între oamenii de ști
ință, se impun să fie alese și 
cultivate acele forme care, în 
condițiile noastre, pot duce la 
rezultate cît mai folositoare.

Astfel, considerăm că organi
zarea cursurilor de vară cu o 
durată de 10—15 zile și o tema
tică precis conturată, la care să 
fie atrase cît mai multe cadre 
tinere, alături de specialiști de 
prestigiu din țară și de peste 
hotare, poate constitui una din 
formele cele mai adecvate.

Numai prin asigurarea unui 
nivel tot mai înalt al cer
cetării, în concordanță cu reali
zările științei contemporane, lu
cru pe care dv„ tovarășe 
secretar general, l-ați subliniat, în 
repetate rînduri — ne vom putea 
îndeplini misiunea de mare răs
pundere de a pregăti tineretul 
universitar în spiritul cerințe
lor ridicate de desăvîrșirea con
strucției socialismului în patria 
noastră.

Țin să asigur conducerea de 
partid și de stat, că ne cunoaș
tem bine țelurile și că vom munci 
cu toată pasiunea și cu toată pri
ceperea noastră pentru înfăptui
rea lor, conștienți fiind că a- 
ceasta reprezintă datoria supre
mă față de partid, față de po
porul român.

Cuvîntul tovarășului
Alexandru Husar

președintele Comitetului Județean de Cultura și Artă

Iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Stimați oaspeți din conducerea 
de partid și de stat

Pentru a-și afirma prezența în 
lume, scriitorii nu au la înde- 
mînă decît cuvintele. Dar și 
cuvintele nu pot exprima uneori 
decît puțin din sentimentele ce 
îi animă. Așa îmi caut acum 
vorbele cele mai expresive, 
cele mai frumoase, pentru a îm
părtăși bucuria scriitorilor din 
Iași de a vă afla în mijlocul 
nostru, iubiți conducători ai parti
dului și statului român. Dacă ați 
fi fost acum o săptămînă la 
Festivalul nostru de poezie ,,Mihai 
Emin eseu", vocea celor aproape 
o sută de poeți veniți la Iași 
din toate colțurile țării ar fi 
fost, desigur, mai elocventă și 
mai înaripată.

Ne-am amintit în preajma vi
zitei cu care ne onorați de cu
vintele de îndemn pe care dum
neavoastră, iubite tovarășe Ni
colae Ceaușescu, ni le-ați adresat 
cu dragoste părintească acum 
doi ani. Ne vorbeați, atunci, pe 
bună dreptate, de marea res
ponsabilitate ce ne incumbă pen
tru a ridica pe trepte tot mai 
înalte marile tradiții literare și 
culturale ale lașului, acest leagăn 
de învățați și scriitori, de gîn- 
ditori și savanți, oraș în care 
trăim și creăm.

Ne-am făcut în aceste zile în
că o dată examenul activității 
noastre, am cîntărit valoarea 
versurilor, a romanelor, a piese
lor de teatru, a studiilor și ar
ticolelor noastre. Cu luciditate 
am constatat că unele din ele 
nu au rezistat timpului și nici e- 
xigențelor sporite ale cititorilor. 
Dar nu e mai puțin adevărat că al
tele, aparținînd celor mai talen- 
tați, au îmbogățit în acești ani 
literatura română contemporană 
primind laurii recunoștinței iu
bitorilor de frumos.

M-am întrebat adesea: ce
poate da astăzi trăinicie de 
granit cuvîntului tipărit ? Răs
punsul nu mi l-au dat nici mun
ții, nici arborii pădurilor, nici

Cuvîntul poetului
Corneliu Sturzu

glasul rîurilor. L-am descope
rit în parte în aceste 
frumuseți de basm ale țării, dar 
mai distinct, cu o forță inega
labilă, l-am aflat în fapta și cu
vîntul partidului, în forța înțe
lepciunii conducerii noastre, în 
activitatea dumneavoastră neo
bosită, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu.

Am avut prilejul anul acesta 
să călătoresc peste hotare, să 
stau de vorbă cu intelectuali, 
savanți, scriitori, studenți, am 
ascultat cuvinte de laudă și înal
tă apreciere față de politica înțe
leaptă a statului nostru.

M-am simțit fericit și mîndru 
că aparțin națiunii socialiste ro
mâne, că în fruntea țării avem 
o conducere „suflet din sufletul 
neamului", expresie a voinței și 
idealurilor întregului nostru po
por, simbol al dîrzeniei și fru
museții sale morale milenare.

Pentru noi. scriitorii, vîrstnlci 
sau tineri, gîndirea marxist-le
ninistă a Partidului Comunist 
Român, politica sa înțeleaptă, 
constituie fundamentul care dă 
statornicie creației. Altfel, tot 
ce-am scrie, tot ce am publi
ca s-ar risipi ca un castel de 
nisip sub valurile uitării și a- 
nonimatului.

In ultimii ani, aici la Iași, 
ne-am bucurat de noi mijloace 
puse la dispoziția creatorilor. Pe 
lîngă „lașul literar", revistă lu
nară a Filialei Uniunii Scriito
rilor, se tipărește săptămînalul de 
cultură „Cronica" în care oa
menii de știință, artă și litera
tură își valorifică creația, o re
vistă pe care căutăm mereu s-o 
îmbunătățim sub raportul bogă
ției de idei, pentru a-și lărgi și 
consolida prestigiul de care se 
bucură în rîndurile cititorilor.

In același timp, reînființarea 
editurii la Iași — oraș în care 
de la domnitorul Vasile Lupu 
și pînă la cercul „Vieții româ
nești" a cunoscut o prestigioasă 
activitate în acest domeniu — 
ar constitui un instrument de 
mare însemnătate pentru valori
ficarea marelui potențial de gîn- 

dire șl sensibilitate din această 
parte a țării.

Există astăzi la Iași suficien
te talente care să poată crea 
opere demne de numele înainta
șilor, de epoca măreață pe care 
o trăim. Cunoaștem și admi
răm munca titanică pe care o 
desfășoară conducerea de partid și 

de stat în frunte cu dumneavoas
tră, iubite tovarășe Ceaușescu. 
întregul nostru popor, pentru 
construirea societății socialiste pe 
pămîntul nostru strămoșesc. Ne 
considerăm un ram din arborele 
etern al patriei, un gînd și un 
vis din marele gînd și vis al 
României. Conferindu-ne demni
tatea scrisului nostru, partidul 
ne-a investit cu responsabilitatea 
nobilă de a fi ajutoarele sale de 
nădejde. Sîntem conștienți de mi
siunea ce o avem, și vă încre
dințăm pe dumneavoastră stimați 
conducători, pe dumneavoastră 
personal, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că nu ne vom precu
peți forțele, nu ne vom drămui 
talentul și energia pentru a crea 
opere demne de poporul și parti
dul nostru.

Oamenii au florile pe care le 
dăruiesc celor iubiți ca o pre
lungire simbolică a dragostei, 
prea mare pentru a încăpea 
doar în suflet.

Noi, slujitorii scrisului, avem 
versul pe care îl smulgem din 
inimă și-1 fluturăm ca pe un 
steag spre lauda și măreția po
porului român și a conducătorilor 
săi iubiți.

Noi te-am aflat în toate ; în 
fiecare gînd

Și-n fiecare piatră urcată pe-altă 
piatră 

In lujerii din parcuri, spre 
soare înălțînd

Aroma caldă-a vieții în floare 
distilată.

Te-am cunoscut, aevea, puternic și 
măreț

Dînd sens visării noastre ce-o 
împletim pe strune 

De-aceea azi ni-i pasul și gîndul 
îndrăzneț

Partid, tu conștiință a patriei 
străbune.

Stimate tovarășe Ceaușescu, 
stimate tovarășe Maurer, stimați 
oaspeți, dragi tovarăși.

A devenit o metodă în stilul 
de muncă al conducerii noastre 
practica unor largi consultări, 
care prilejuiesc în același timp 

manifestații de rară amploare a 
adeziunii maselor din întreaga 
țară la principiile politicii inter
ne și externe a partidului nos-
tru.

Hotărîți a da viață fără ză-
bavă înaltelor directive și a as-
culta din nou glasul celor ce
poartă pe umeri destinele țării, 

salutăm cu căldură pe conducă
torii de partid și de stat în frun
te cu dv., iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, prezenți as
tăzi la Iași.

Oraș în care istoria se mă
soară cu secole, scaun voievodal 
și citadelă a culturii în care, 
de-a lungul vremii, nume scumpe 
întregii națiuni au înscris pa
gini nepieritoare în istoria Ro
mâniei și au făcut ca renu- 
mele patriei noastre să străba
tă departe peste hotare, ca ști
ința și cultura românească să-și 

cîștige un loc de frunte în lu
me, lașul e azi gata să aducă 
într-un elan unanim aceeași con
tribuție la înflorirea științei și 
culturii române, pe care o adu
ce în proporții spectaculoase la 
dezvoltarea industriei socialiste, 
la asigurarea bazei tehnico-mate- 
riale a noii civilizații, a bună
stării poporului.

Străvechi centru istoric, oraș-mu- 
zeu, în care arborii clatină um
bre străvechi, în același timp o- 
raș de conformație modernă ca- 
re-și schimbă aspectul văzînd cu 

ochii în ritmul impetuos al so
cialismului, lașul trece azi prin 
adînci primeniri și în acest im

portant sector al construcției, ca
re e cultura și arta unui popor.

Intr-adevăr, cum spuneați, sti-
mate tovarășe Nicolae Ceaușes
cu, cu prilejul vizitei din anul 
1966. nu există domeniu în care 
lașul să nu ocupe un loc im
portant în cultura și arta țării 
noastre.

Conștienți de anvergura isto-
rică a luptei partidului nostru 
pentru instaurarea unui climat al 
justiției și păcii în lume, al tri
umfului omului și salvgardării 
valorilor scumpe omenirii, ară
turi de oamenii de cultură și 
artă ai întregii țări, ne revine 
azi sarcina de a veghea fără 
preget, de la înălțimea acestor
principii, la făurirea morală a
omului nou.

Precedați de figuri mari în
știință, în cultură, în toate ar-
tele, de creatori care au dat
opere nemuritoare ce stau azi
la baza noii noastre culturi —
nu ne e ușor nouă, celor de
azi, să facem mai mult decît ma
rii noștri înaintași. Nicăieri ca aici, 
în istoria culturii românești, tre
cutul nu oferă o moștenire mai 
trainică și în același timp mai 
străveche. In aceeași măsură în 
care ea constituie o mîndrie a 
națiunii române, această moște
nire ne creează obligații, ne ani
mă și ne angajează cu tot mai 
mult avînt, cu toate forțele vii, 
creatoare, în fața epocii noastre. 
Conștiința acestor înalte răspun
deri și îndatoriri ca și do
rința de a da glas chemării 
acestei vijelioase epoci, susțin 

acest comandament național : de 
a fi la înălțimea trecutului 
nostru, de a pune în lumină 
acest trecut glorios, de a da prin 
el noi obiective prezentului.

Intr-un oraș cu origini stră
vechi, imemoriale, în același timp 
oraș al tinereții perpetue, în care 

din 5 locuitori unul este sau elev 
sau student, lanțul continuității nu 
cunoaște fisuri. Forțe creatoare 
în primenire continuă asigură 
dezvoltarea continuă a științei și 

artei, a culturii în general, care 
primesc an de an noi impulsuri 
creatoare prin apariția unor noi 
și noi talente țîșnind din același 
rezervor popular.

Recentul Festival de poezie 

„Mihai Eminescu", stîrnind pe 

drept un ecou național, pe lîn
gă un adevăr general — că ma

rele public cititor de la noi 
caută și dorește poezie, iar poe
ții români, la rîndul lor, caută 
și doresc publicul — a pus în 
lumină adevărul că lașul — stră

veche patrie a poeziei române, 
poate, merită și. am spune, tre
buie să rămînă sediul unui fes
tival național periodic, bi sau 
trianual. onorat de invitați din 

afara hotarelor, care traduc din 
lirica noastră sau sînt traduși 

la noi. ca o contribuție la cau
za păcii și prieteniei dintre 
popoare — un festival de am
ploare internațională.

Dacă n-ar fi decît atît și am 
putea spune că lașul tinde să-și 
ocupe cu demnitate locul ce i 
se cuvine.

Mîndri de vizita conducători
lor de partid și de stat, a dum
neavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. ne bucurăm de pri
lejul de a da glas emoției și 
hotărîrii oamenilor de cultură și 
artă ai municipiului și județului 
Iași, credincioși aspirațiilor secu
lare de libertate și independen

ță națională — de a ne mani
festa adeziunea noastră cinstită 
la înțeleaptă politică a partidu
lui nostru, privind — mai mult 
ca oricînd cu încredere în vi
itor, la steaua gloriei și desti
nelor noastre.



TRANSFORMĂRI

STRUCTURALE?
Actua/a treaptă de dezvol

tare a lumii capitaliste se ca
racterizează prin rolul deose
bit și hotărîtor pe care il 
are statul în viata economi
că. Pentru că însemnăta
tea economică fundamentală 
a puterii de stat se mani
festă in stadiul monopolist 
al capitalismului cind indus
tria s-a concentrat și centra
lizat în mari întreprinderi 
monopoliste și a fuzionat cu 
băncile formînd uriașe con
cerne sub egida capitalismu
lui financiar, actuala treaptă 
de dezvoltare a capitalismu
lui a mai primit și numele 
de capitalism monopolist de 
stat (CMS).

In ultimii ani au apărut nu
meroase studii și analize ale 
CMS, datorate celor mai buni 
economiști marxiști atît din 
țările socialiste cit și din cele 
capitaliste. Problemele inter
venției statului capitalist în 
economie și formele multiple 
și variate ale acestei inter
venții au fost discutate și în 
numeroase conferințe științifi
ce.

In mare parte, și este ii- 
țcsc acest lucru, materialele 
■ - analizează CMS se o-
p? jC mai ales asupra forme
lor multiple și foarte varia
te pe care le ia intervenția 
activă a statului capitalist în 
economia țărilor respective. 
In același timp s-au făcut și 
diferite încercări de generali
zare teoretică, de situare mai 
precisă a CMS în cadrul e- 
voluției modului de producție 
capitalist, precum și încer
cări de a se da o definiție 
mai cuprinzătoare a CMS. 
Spunem încercări, pentru că 
pînă acum nu s-a ajuns la 
un punct de vedere unitar, la 
toți economiștii marxiști, asu
pra acestor probleme.

Pe scurt vreau să arăt aci 
mai întîi fenomenele economi
ce, gracteristice care pot fi 
incluse în CMS, fenomene noi, 
care n-au existat decît cel 
mult în embrion în stadiul 
premonopolist al capitalismu
lui sau Ia începuturile ca
pitalismului monopolist și care 
sînt strîris legate de noul rol 
al statului în economie. .4- 
ceste fenomene ar putea fi 
clasificate în trei categorii 
deosebite, deși, fără îndoială, 
ele nu pot fi strict despărțite. 
Astfel distingem mai întîi: a) 
fenomenele legate de inter
venția directă a statului în e- 
conomie, fără ca prin aceasta 
să fie afectate relațiile de 
proprietate privată capitalistă; 
b) Stalul ca întreprinzător ca
pitalist; c) Forme variate de 
împletire tot mai strînsă a a- 
paratului de stat cu acela al 
monopolurilor capitaliste pri
vate.

Să încercăm a prezenta cî- 
teva fapte care ar putea i- 
lustra această clasificare. In 
primul rinei intervenția di
rectă a statului în economie, 
fără ca relațiile de proprie
tate capitalistă să fie atinse. 
Această intervenție are loc 
pe nenumărate căi, unele noi, 
altele cunoscute de mult. De 
exemplu, sistemul impozitelor. 
Din totdeauna statul și-a a- 
coperit cheltuielile, fie cele 
administrative, fie militare și 
altele, cu ajutorul impozite
lor. Aceste impozite apasă 
mai mult asupra celor săraci 
și cruță pe cei bogați. In CMS 
însă impozitele îndeplinesc o 
funcție calitativ nouă. Ele au 
devenit o formă de redistri
buire a venitului național in 
iavoarea marilor monopoluri. 
In țările capitaliste avansate 
ponderea părții din venitul na
țional care trece prin bugetul 
statului atinge o treime și 
chiar mai mult din acest ve
nit. Astfel, în 1964, în buge
tul R.F.G., suma totală a im
pozitelor s-a ridicat Ia 99 mi
liarde de mărci, adică aproa
pe o treime din venitul na
țional. Din această sumă, a- 
proape 72 miliarde au fost 
încasate din impozitele indi
recte și impozitul pe salarii, 
adică impozitele care apasă 

marea majoritate a oamenilor 
muncii. Aceste sume uriașe 
sînt apoi cheltuite în folosul 
marilor monopoluri, cu co
menzi militare și altele, sau 
făcute direct cadou acestor 
monopoluri. Astfel, pentru a 
împiedica acumularea de 
stocuri de cărbune care nu-și 
găsesc cumpărători, statui 
german acordă magnaților căr
bunelui o subvenție de 25 
mărci pentru fiecare tonă de 
cărbune neextras.

Sistemul de credite îndru
mat de către stat, vînzarea 
de bunuri și servicii ale în
treprinderilor aparținînd sta
tului la prețuri avantajoase 
pentru monopoluri, politica 
vamală, folosirea sistemului 
monetar internațional și a ce
lui național, organizarea de 
către stat a accelerării concen
trării și centralizării întreprin
derilor capitaliste și în spe
cial îndrumarea sau chiar im
punerea unirii acestora în 
monopoluri gigante, preluarea 
de către stat a celei m..i mari 
părți din cheltuielile legate 
de cercetarea științifico-teh- 
nică, organizarea programării 
producției și investițiilor, a- 
cordarea de garanții contra 
riscurilor exportului de capi
tal ele., iată numai cîteva din

economie 
teoretică

formele de intervenție direc
tă a statului în economie.

Prin aceste forme și me
tode statul acordă concerne
lor capitaliste mari avantaje 
materiale, dar în același timp 
le impune anumite măsuri de 
interes general, menite să a- 
sigure prelungirea vieții sis
temului economic capitalist a- 
menințat de contradicții tot 
mai ascuțite. Aci statul se 
prezintă ca reprezentant al în
tregii clase capitaliste. Ar fi 
greșit însă să absolutizăm a- 
cest caracter al statului; pen
tru că aceasta ar însemna să 
neglijăm contradicțiile din rîn
dul burgheziei. întreaga clasă 
capitalistă cuprinde și burghe
zia nemonopolistă, ale cărei 
interese sînt de obicei sacrifi
cate cind intră în conflict cu 
interesele monopolurilor. Și 
chiar între diferitele grupuri 
monopoliste, statul, în proble
me particulare, favorizează 
pe unele în dauna altora, după 
cum un grup sau altul ajun
ge să aibă preponderență la 
un moment dat în aparatul de 
stat. Interesul general al cla
sei capitaliste este însă sal
varea orînduirii, în această 
perioadă de criză generală a 
capitalismului. Acesta si este 
rolul CMS.

Proprietatea de stat asupra 
unei părți din aparatul de pro
ducție și financiar este încă 
o trăsătură caracteristică a 
CMS. Proprietatea stqiului 
burghez asupra unor întreprin
deri industriale sau bancare 
nu reprezintă nici ea o nou
tate. Dar astăzi întreprinderile 
de stat joacă un rol cu totul 
deosebit iață de cel pe caret-1 
aveau In trecut. Mai întîi, 
este vorba de ponderea mare 
pe care producția întreprinde
rilor de stat o ocupă în pro
ducția industrială totală a u- 
nor țări capitaliste. In țările 
din Europa apuseană indus
tria de stat dă astăzi între 
15 și 30% din producția in
dustrială totală. In țările scan
dinave, în Belgia și Olanda, 
circa 15% din investiții apar
țin întreprinderilor de stat. In 
Franța, cifra aceasta se ridi
ca la 25%, în Italia și Austria 
intre 25 și 30%, iar în Anglia 
la peste 30%. Pe Ungă între
prinderile aparținînd statului 
există și întreprinderi mixte, 
al căror capital aparține, pe 
lingă stat și unor capitaliști 
particulari.

Istoria complexa a apariției 
acestor întreprinderi de stat 
nu o vom atinge aci. Ele re
prezintă un ajutor pentru mo
nopolurile capitaliste, dar tot- 
oaată și o amenințare pentru 
acestea în cazul cind sub pre
siunea clasei muncitoare statul 
ai recurge la noi naționali
zări. Deocamdată, însă, guver
nele burgheze se silesc să le 
utilizeze în sprijinul capitalu
lui monopolist, transforming 
du-le în surse ieftine de ener
gie pentru întreprinderile ca
pitaliste private, efectuînd 
transporturile pentru capitaliști 
în condiții avantajoase și cu 
pierderi pentru întreprinderile 
de stat respective, contribuind 
ia modernizarea utilajului u- 
nor ramuri de industrie atin
se de o uzură morală avan
sată (cazul industriei carboni
fere din Anglia) etc.

In fine, un fenomen com
plex al CMS este și împleti
rea intimă a aparatului mono, 
polurilor cu aparatul de stat. 
Aci este vorba atît de o u- 
t'iune personală, cind în frun
tea guvernelor și a adminis
trațiilor celor. mai importante 
vin marii acționari ai celor 
mai mari întreprinderi mono
poliste, care nu părăsesc a- 
poi administrațiile de stat de
alt pentru a reveni în fruntea 
concernelor, cît și de o împle
tire strînsă la nivelul unor 
instituții care aparțin în ace
lași timp administrației de stat 
dar și, de fapt, dacă nu de 
drept, trusturilor monopoliste.

Rolul economic al statului 
capitalist a crescut în zilele 
noastre într-o măsură atît de 
mare incit este insuficient să 
considerăm statul ca aparți
nînd numai suprastructurii so
cietății. Dimpotrivă, ca pu
tere economică nemijlocită, 
statul devine și un element al 
bazei economice.

Pe scurt, capitalismul mono
polist de stat a fost definit 
ca fiind o fuziune (sau îm
pletire) a puterii de stat cu 
puterea monopolurilor în sco
pul salvării sistemului econo
mic capitalist. Pentru o carac
terizare economică completă a 
capitalismului monopolist de 
stat această definiție este însă 
insuficientă. îmi permit aci să 
amintesc pentru comparare, ce
le spuse de Lenin cu privire la 
definirea imperialismului. Ară- 
tînd că într-o definiție scurtă 
imperialismul ar putea fi ca
racterizat ca stadiul monopo
list al capitalismului, Lenin a- 
dăuga că această definiție, 
deși este comodă, ne obligă 
să deducem din ea mai de
parte trăsăturile cele mai im
portante ale imperialismului. 
Situația este asemănătoare în 
ceea ce privește CMS. Din 
fenomenul fuziunii sau împle
tirii puterii statului cu pute
rea monopolurilor va trebui 
să deducem în continuare tră
săturile cele mai caracteristice 
ale CMS.

In definirea CMS este bine 
să ținem seama și de locul 
său istoric, așa cum a fost 
prezentat încă de Lenin care 
a arătat: „capitalismul mono
polist de stat... este... acea 
treaptă a scării istorice între 
care (treaptă) și treapta nu
mită socialism nu există altă 
treaptă intermediară".

Luînd în considerație și prin
cipalele trăsături caracteristice 
ale CMS arătate mai înainte, 
o definiție mai completă ar 
putea fi următoarea :

Capitalismul monopolist de 
stat este ultima treaptă de 
dezvoltare a capitalismului în 
stadiul imperialist, în care in
tervenția directă a statului în 
economie a dobîndit o impor
tanță hotărîtoare, în care are 
loc o împletire strînsă a apa
ratului de stat cu acela al 
monopolurilor și capătă o ex
tindere deosebită proprietatea 
monopolistă de stat asupra u- 
nei părți din aparatul econo
mic.

Această definiție pune în e- 
vidență și faptul că, aflîn- 
du-se pe ultima treaptă a dez
voltării capitalismului, capita
lismul monopolist de stat re
prezintă în același timp, după 
expresia lui Lenin, cea mai 
desăvîrșită pregătire materia
lă a socialismului.

Barbu Zaharescu

MOBILUL
ACȚIUNILOR
NOASTRE

Este cunoscută teza fun
damentală a marxismului 
după care nu conștiința oa
menilor le determină exis
tența ci, dimpotrivă exis
tenta lor socială le deter
mină conștiința. Pornind 
de la această premisă 
justă, confirmată pe deplin 
de viață, se poate ajunge 
însă la concluzii aparent 
contradictorii.

In cartea sa, „Contribu
ții la studierea categoriei 
de interes", care în ansam
blu constituie un evident 
aport la cunoașterea sen
sului social al acestui con
cept al materialismului is
toric, Iancu Ionel trage la 
un moment dat concluzia 
că interesele ca expresie a 
relațiilor de producție, sînt 
independente de conștiin
ța umană. „După părerea 
noastră — spune autorul 
— faptul că interesele nu 
sînt independente de oa
meni, de existența lor, că 
ele se formează întotdea
una ca interese ale unui 
subiect care acționează ur
mărind asigurarea exis
tenței sale, nu înseamnă 
că ele nu ar exista decît 
dacă se exprimă în con
știința subiectului, decît 
dacă sînt cunoscute de 
subiect".

Intr-un fel, așa stau lu
crurile. Raționamentul este 
identic cu cel al lui Sa- 
gred, personajul lui Gali
leo Galilei, care își expri
ma convingerea că «una 
din pretențiile, ba chiar 
una din nebuniile cele mai 
mari pe care le poate sus
ține cineva, este aceea de 
a spune: „Intrucît nu știu 
la ce-mi servește Jupiter 
sau Saturn, înseamnă că 
ei sînt de prisos și că nici 
nu există în natură..."» 
Iancu Ionel afirmă deci că 
„înainte de a exista repre
zentate în conștiință. înainte 
de a fi cunoscute de că
tre subiect, interesele e- 
xistă în primul rînd în 
mod real, ca rezultate ale 
condițiilor de viață ale 
oamenilor, ca necesități o- 
biective ale existenței și 
dezvoltării lor".

Numai că interesele, deși 
reflectă necesități obiecti
ve, nu pot fi asimilate ca 
avînd aceeași natură cu 
planetele Jupiter sau Sa
turn. Examinarea conținu
tului lor real impune alte 
concluzii.

Opinia lui G. Glezerman, 
pe care Iancu Ionel o consi
deră pe deplin întemeiată și 
valoroasă și anume că in
teresele nu pot fi privite 
ca un factor al conștiinței, 
că ele există obiectiv, con
stituind expresia directă a 
situației oamenilor în sis
temul relațiilor sociale și 
al necesităților condițio
nate de ele, este îndreptă
țită numai în măsura în 
care schimbăm sensul no
țiunii de interes în acela 
de trebuință obiectivă, de 
necesitate socială existen
tă fără voia oamenilor. 
Este ceea ce înțelege I. 
S. Zavialov care consideră 
interesul un fenomen so
cial obiectiv, real, expre
sie a unor legături și re
lații sociale și care se si
tuează dincolo de înțele
gerea acestora de către 
oameni.

In această problemă, deși 
Bacon considera în „Noul 
Organon" că este absurd 
să-i consideri pe antici 
drept autoritate, căci anti

chitatea a însemnat copi
lăria omenirii, este bine, 
poate tocmai din acest ul
tim motiv, să apelăm la 
ceea ce avea în vedere 
încă pe atunci Aristotel 
cînd, criticîndu-i pe Socra- 
te și Platon, afirma că ei 
uită că omul este „princi
piul (izvorul) și tatăl o- 
perelor sale". Este un a- 
devăr, observat din pri
mele etape ale filozofiei 
materialiste, că atributele 
activității conștiente, în 
cazul de față interesul, ca 
și viciul sau virtutea, nu 
pot să apară fără ceea ce 
constituie caracteristica o- 
mului, rațiunea sa. Așa 
cum consemna Engels, 
„tot ceea ce pune pe oa
meni în mișcare trebuie 
să treacă prin mintea lor". 
Ori interesul, după defini
ția general acceptată de 
marxiști, este tocmai mobi
lul fundamental al activi
tății umane.

Care este atunci natura 
sa? Interesul este un fe
nomen al conștiinței?

Dimitrie Guști și Ion 
Zamfirescu aveau dreptate 
într-o anumită măsură cînd 
arătau că „între motivele 
acțiunii omenești, inteli
gența joacă un rol de 
seamă", că „domeniul ei 
este alcătuit din fapte care 
pot fi gîndite, asupra că
rora se poate raționa sis
tematic, care pot fi obser
vate obiectiv, în fine, care 
pot fi prevăzute". Dar in
teligența este doar capa
citatea de a reflecta ce 
putem, ce trebuie și ce nu 
trebuie să facem. In e- 
sență, o acțiune sau o al
ta a unui individ, a unui 
grup sau a unei societăți 
este determinată de con
știința nevoilor lor, de in
teresul subiectiv, care-i 
decide pe oameni să în
treprindă nu orice, ci ceea 
ce servește satisfacerii 
acestor necesități. In a- 
ceastă accepție poate fi 
înțeleasă și referirea lui 
Marx, din primul volum al 
Capitalului, că omul își 
realizează „în elementul 
natural scopul său, pe 
care-1 cunoaște, care de
termină ca o lege felul 
activității sale și căruia el 
trebuie să-i subordoneze 
voința sa".

Aceasta nu înseamnă, 
că lumea depinde de om, 
de conștiința lui, așa cum 
o vede Sartre ori Camus, 
și nu invers .„Repudierea 
raporturilor gnoseologice 
dintre obiect-subiect, sta
tuate de știință în general 
ca și de marxism, observă 
Dumitru Ghișe,... a con
dus pe existențialiști la 
răsturnarea —■ operată de 
idealism în general — a 
raporturilor reale existen
te între obiect-subiect, în
tre lume și om". De aceea 
ei pun la baza „existenței" 
individului interesul per
sonal, conceput ca o rea
litate ontologic specific și 
exclusiv umană, datorată 
conștiinței sale. Aici nu 
mai poate fi vorba decît 
de un interes subiectiv ca
re numai întîmplător are 
o zonă de incidență cu ne
voile reale ale omului.

Interesul subiectiv poate 
fi real numai în măsura în 
care reflectă fidel, în în
tregime necesitățile obiec
tive ale dezvoltării uma

ne. Iancu Ionel are tot 
temeiul să afirme că ast
fel „interesul cunoscut" nu 
rămîne o construcție su
biectivă, un produs al 
conștiinței, independent de 
realitatea înconjurătoare, 
ci are un izvor obiectiv, 
este o reflectare a unor 
cerințe reale ale subiectu
lui, o expresie mintală a 
unei realități obiective în 
raport cu voința și cgn- 
știința lui.

Interesele sînt, prin ur
mare, și obiective și su
biective ? Nu este în fapt 
nici o contradicție. Ele au 
ambele laturi, „se prezin
tă, cum spune Iancu Ionel, 
ca expresie a unității o- 
biectivului și subiectivului, 
aspectul obiectiv referin- 
du-se la necesitățile de
terminante pe care le re
prezintă iar cel subiectiv, 
la felul cum apar în con
știință ,1a formele ideale 
prin care se exprimă". 
Este aceeași opinie pe ca
re o au și A. G. Zdravo- 
mîslov, A ,G . Gusev, P. A. 
Lan^esman și I. V. Sogo- 
morov. Apare în consecin
ță nefondată obiecția care 
le este adusă deoarece 
susțin că „fără momentul 
cunoașterii lor de către 
subiect nu se poate vorbi 
de interese".

K. Marx și Fr. Engels re
liefau într-adevăr în Sfîn- 
ta familie că acțiunile în
treprinse pe baza unor i- 
dei, care nu au reflectat 
interesele reale, au suferit 
în mod inevitabil un eșec, 
că „ideea" (în sens de scop) 
se discredita totdeauna 
de îndată ce se despărțea de 
„interes". Dar aceasta nu 
poate justifica disocierea 
aspectului obiectiv de cel 
subiectiv al interesului și 
acordarea priorității pri
mului pînă acolo îneît să 
se considere că al doilea 
poate lipsi, dat fiind că nu 
totdeauna oamenii își cu-, 
nosc toate interesele. Cu 
atît mai mult nu apare 
justificată această opinie 
cu cît Iancu Ionel decla
ră „interesantă și judicioa
să" părerea contrară a lui 
Petru Pânzaru după care 
categoria de interes oglin
dește „îmbinarea specifi
că a necesităților sociale 
obiective, devenite conști
ente, cu sentimentele și 
năzuințele oamenilor, deci 
ca expresie a unității o- 
biectivului cu. subiectivul 
pe plan social-istoric, a 
simultanietății lor ..."

înțelegerea ca atare a 
interesului are o deosebită 
însemnătate și utilitate a- 
tît pentru cercetările filo
zofice cît și pentru cele în 
domeniile economiei poli
tice, sociologiei, istoriei, 
psihologiei, dreptului .pe
dagogiei etc. Ea vine să 
ateste un conținut unic, 
corespunzător realității, u- 
nei categorii des uzitată, 
interpretată de multe ori 
diferit. Explicarea pe a- 
ceastă bază a motivelor 
reale ale acțiunilor umane 
este de natură să favori
zeze cunoașterea mai pro
fundă, mai realistă a omu
lui, înțelegerea cerințelor 
și tendințelor lui firești de 
dezvoltare, stimularea as
censiunii sale pe scara is
toriei.

Al. Golianu



memorii

V. KATAEV

ăscut în 1897, în însoritul șl zgomotosul port 
orașul tradițiilor de răzmeriță, a baricadelor 
țlei din 1905, a grupărilor literare cu sp rit de 
Valentin Kataev se înscrie în pleiada scriitorilor so
vietici „sudici“, despre care Ehrenburg scria : „Se 
vede că fiecare tară își are sudul și nordul său. ita

lienii socotesc că locuitorii din Torino sînt nordici ; ei sînt mai 
rezervați, mai severi, mai practici. Locuitorii din Gasconia 

trăiesc pe aceeași paralelă geografică ca și cei din Torino, 
dar Gasconia este sudul Franței sl în I mba franceză gasconul 
este echivalent cu un flecar, un zeflemist, un om cu fantezie 
bogată. Pentru spanioli, locuitorii Barcelonei sînt nordici, dar 
plecînd din Barcelona sure nord și trecînd granița, ajungem 
în Tarascon, unde locuia Tartarin... In nord, omul zîmbește 
uneori, cînd își aduce aminte de ceva plăcut. Dar de ce zîm
bește locuitorul sudului 7 Probabil pentru că îi place să zîm- 
bească. Fantezia ucraineană, umorul ucrainean au fost totdeau
na podoaba ce a îndulcit înfățișarea aspră a vechil Rusli. Gogol 
era un om bolnăvicios, cu o fire foarte greu de suportat, dar 
pe cîți nu i-a vindecat el cu cărțile sale !... După revoluție, 
în literatura rusă au intrat un grup de sudici, personalități 
viguroase, impulsive, ironice șl romantice. Ei ne-au orbit, ne-au 
făcut să rîdem, ne-au însuflețit : Babei. Bagrițki, Paustovski, 
Kataev, Svetlov, Zoșcenko, Ilf. Petrov, Oleșa..." („Oameni, ani, 
■vrci.țâw) •

Deimtînd la 16 ani ca poet, după întoarcerea de pe frontul 
primului război mondial, Kataev se aruncă activ în viitoarea 
evenimentelor revoluționare, luptînd pentru puterea sovietică ca 
publicist de frunte, redactor, reporter, făcîndu-se cunoscut ca 
autor de savuroase povestiri, nuvele și piese satirice, al căror 
comic viguros și sarcasm mușcător erau abundent alimentate de 
realitățile epocii de prefaceri. (Nu-1 lipsit de interes să amintim 
în treacăt că Evgheni Petrov, coautorul romanelor „Douăspre
zece scaune" și „Vițelul de aur" este fratele mai mic al lui 
Kataev).

Au urmat apoi anii construcției socialiste, pe care Kataev îi 
trăiește în ritmul trepidant al întregii țări, călătorind pe ma
rile șantiere. La Magnitogorsk prinde viață ideea romanului — 
cronică „Timp, înainte !“, carte a dîrzeniei în lupta de făurire 
și creație. Invățînd măestria prozei de la Bunin, Kataev este 
mai apoi entuziasmat și fascinat de Maiakovskl „care nu se
măna cu nimic", ale cărui versuri („Marșul vremii") i-au su
gerat dealtfel tema șl titlul romanului care-i aduce notorietatea.

Locul central în opera lui este ocupat de un ciclu de ro
mane cu temă istorico-revoluționară („O pînză în depărtare", 
„Sătucul în stepă". „Vînt de iarnă". „Pentru puterea soviete
lor"), urmate în anii războiului antifascist de „Fiul regimentu; 
lui", noi piese de teatru si alte scrieri cu un diapazon larg și 
o gamă variată, dintre care se cuvine a fi cu deosebire men
ționată recenta „O mică ușă de fier în zid" (1964) în care evocă 
figura lui Lenln șl școala de partid de la Longiumpau.

In ultimii ani. Kataev se înscrie în acea ..ofensivă" a lite
raturii memorialistice (Ehrenburg, Paustovski. Olga Berggolț, Ti
honov, Marșak. Șklovski. Serebreacova, A. Stein si alții), ce se 
impune atît prin interesul informați’lor șl comentariilor despre 
atmosfera epocii și mediului, cît si nrin valoarea artistică a 
destinelor umane creionate, a portretelor literare remarcabile 
care prind viață în paginile unor cărți cu individualitatea 3!s- 
tlnctă. Posedînd aceste virtuți, memoriile „Iarba u’tării", apă
rute în revista „Novîl mir" (nr. 3/1967), din care publicăm frag
ment» definesc semnificativ. într-o nouă ipostază, talentul de 
prozator al lui Kataev, constituind o lectură atrăgătoare sl nrin 
ceea ce aceste pagini relevă din universul interior sl secret al 
personalității sale literare, căutate înapoi, peste timp.

KATAEV DESPRE MAIAKOVSKId)

A
cum, cînd Maiakov
ski a devenit un mo
nument, e foarte greu 
să ți-1 închipui alt
fel decît așa cum stă 
în piața Maiakovski. 

pe un soclu jos, cu plete de 
seminarist. Dar, de fapt, tot 
timpul vieții sale de scriitor, 
cu excepția începutului și sfîr- 
șitului, el se tundea scurt, 
chiar chilug. Cred că nu-i ex
clus ca uneori capul să-i ti 
fost ras complet cu briciul, a- 
mintind prin conturul lui de
finit forma unui ou. Așa ni-1 
arată fotografiile din diferiți 
ani. Printre ele este una foar
te reușită, făcută de priete
nul lui Maiakovski, pictorul 
și artistul fotograf Radcenko, 
și el membru al L.E.F.-ului. 
In fotografie, Maiakovski, cu 
capul tuns chilug, cu ochii de 
agată privind atenți, e așe
zat fără nici o poză pe un 
simplu scaun vienez cu spetea
za curbată, în mijlocul unei 
camere pustii ce aduce a bu 
cătărie.

In fața mea, rezemat cu spa
tele de masa la care adesea 
noi — Aseev, Svetlov, Oleșa, 
Krucenîh, Maiakovski — ju
cam pînă în zori șeptic, de- 
bitînd glume fără întrerupere

Odesa, 
revolu- 
frondă,

printre norii verzui de fum de 
tutun, stătea el, deja foarte 
asemănător cu monumentul; 
în orice caz, pe fața lui atît 
de cunoscută se așezaseră um
brele plumburii ale unui a- 
murg de aprilie friguros si li
med.

Avea o respirație înqreuna 
tă de gripă, își sufla des na
sul, al cărui bulb caracteris
tic căpătase culoarea smeu- 
rei. Deobicei purta cu sine 
într-o savonieră săpun și un 
șervețel special. După ce își 
sufla nasul se ducea de fie
care dată la bucătărie unde, 
deasupra chiuvetei, își spăla 
mîinile cu săpunul lui special 
si se ștergea cu șervețelul lui 
special. Scoțîndu-le din buzu
nar, după un obicei neschim
bat vreodată, începea să mu
te diferite obiecte dintr-o par
te în alta: din buzunarul de 
la spate al pantalonilor sco
tea un teanc de hîrtii verzui 
de 20 de ruble, pregătite par
că pentru achitarea impozitu
lui pe venit „inspectorului fi
nanciar" și îl aranja în buzu
narul lateral al hainei; în lo
cul bancnotelor strecura micul 
mauser, scos din buzunarul 
din stînga al pantalonilor, o- 
dată cu bucățica de săpun în

velită în șervețel, pe acestea 
le trecea în buzunarul drept 
de unde, pentru o secundă, 
scotea ascunzîndu-1 la loc un 
box de oțel, asigurîndu-se în 
același timp că în buzunarul 
de la piept se află tocul re
zervor, pe care îi plăcea să-l 
numească stilou, cuvînt ce In 
rusește sună prețios.

El executa destul de frec
vent asemenea operații de mu
tare a lucrurilor dintr-un loc 
în altul. Ca să scoată vreun 
obiect parcă punea în mișcare 
nu știu ce mecanism ascuns 
care declanșa un întreg ciclu 
ireversibil, finit, de mutații, 
apariții și dispariții, țăcănituri. 
Toate acestea aminteau mișcă
rile figurinelor mecanice la ti
rul din bîlciuri, atunci cînd 
trădătorul nimerești ținta roșie.

Și mica figură a omulețului 
de fier s-a prăbușit cu capul 
în JOS ...

— Kataici — mi-a spus el, 
ascunzînd ultimul obiect în 
buzunar, tu ești sudic. Spu
ne-mi, cum suporți nordul ? 
Răcești deseori ?

— Neîntrerupt.
— Și eu la fel. Nici pînă 

acum nu m-am putut obișnui 
cu această climă parșivă. Și 
se mai cheamă aprilie 1 ... Ce 
fel de aprilie mai e și ăsta ? 
Pier ca o maimuță adusă de 
la tropice.

... Atunci mi-a venit în min
te o idee simplă, o bănuială 
care ar putea explica multa 
în caracterul lui, în particula
ritățile creației lui. In fond, 
Maiakovski, era un om din al
te ținuturi, un sudic. Trans
plantat, neputînd să se acli
matizeze. Un struț de peste 
mări. In orice caz, așa s-a 
numit el singur în poezia „Ru
siei".

...Poate că tot astfel, în tim
purile dinaintea revoluției un 
literat necunoscut, vreun jal
nic imitator al lui Dostoevski^ 
stătea într-o seară în vizuina 
lui din Petersburg Și deoda
tă, în prag, întunecat, cu o pă
lărie neagră cu boruri largi și 
eșarfă de lînă, tăcut și neclar 
ca un vis s-a ivit Alexandr 
Blok. In vizită Ia uh confrate. 
Fără nici un motiv. Să stea 
alături de un om. Ca musafir. 
In spiritul tradiției literare. 
Doar oamenii se vizitează u- 
nul pe altul. Și nu-i nimic 
mai îngrozitor decît să nu ai 
la cine să te duci. Așa mi 
se depănau gîndurile. Era în 
toate acestea o ascuțită con
știință a obiceiurilor tradițio
nale în lumea scriitoricească! 
rusă, sentimentul schimbului 
de generații, amărăciunea dis
pariției treptate. Insă imagi
nea lui Alexandr Blok apăru
se foarte firesc.

Maiakovski îl iubea pe Blok, 
îl socotea cel mai mare poet 
rus de la Pușkin încoace. Nici
odată n-a vorbit despre asta. 
In orice caz nu direct. Dar 
eu simțeam că așa stau lu
crurile ...

O dată, la începutul anilor 
20, Maiakovski, întors dintr-o 
călătorie în străinătate — mi 
se pare era chiar prima — 
acasă, la Moscova, în aparta
mentul celor doi Brik, frate și 
soră, plin de impresii... fu ex
trem de uimit, chiar zguduit 
cînd a doua zi „Izvestia" a 
trimis un reporter pentru a-i 
lua un interviu ...

La un moment dat a spus:
—Cș credeți, dacă — ima- 

ginați-vă 1 — nu eu m-aș fi 
întors de la Paris, ci Blok, 
i-ar fi trimis Steklov un co
laborator să-i ia un interviu ?

In sufletul lui Maiakovski—- 
sînt încredințat — Alexandr 
Blok a fost o prezență veșnic 
vie, care-1 neliniștea, îi pro
voca invidia și entuziasmul.

Blok era conștiința lui Ma
iakovski.

Intr-o zi, la o redacție oa
recare, în mijlocul conversa
ției generale, a glumelor și 
gălăgiei, Maiakovski, deoda
tă, fără nici o legătură cu 
restul, ca pentru sine, dar 
destul de tare ca să fie auzit, 
cu îneîntare reținută, de 
parcă ar fi auzit pentru pri
ma oară muzica versului lui 
Blok a recitat din memorie, 
de la un capăt la altul fără 

nici o ezitare, o foarte fru
moasă poezie...

— Povestiți-mi ceva despre 
Blok. L-ați cunoscut, nu-i 
așa ?

— Vrei să-ți relatez despre 
o întîlnire istorică cu Alexandr 
Blok ? Asta a fost încă înainte 
de Revoluție. In Petrograd. Li- 
lîcika își serba onomastica. Nu 
știam ce să-i dăruiesc. O în
treb direct: ce cadou să-ți 
fac ? Iar în buzunarele mele... 
înțelegi. Eram un nevoiaș I 
Tremur: dar dacă vrea un 
tort — imaginează-ți!... Ea a 
pretins însă o carte de po
ezii cu autograful lui Blok. 
. — Cum să fac, în fond nu-1 
cunosc personal pe Blok. Pe 
deasupra sînt futurist, iar el 
simbolist. Mă aruncă pe scări.
— Te privește. Situația era 
albastră, dar dacă Lilicika 
poruncise... Ce discuții mai 
încăpeau ?... Am zburat pe 
scări... Etajul cinci. Mi-au 
scos sufletul, eram tot nu
mai o spumă, mă înăbușeam. 
O ușă. Aici. Bat. Mi se des
chide. — N-aș putea să-l 
văd pe poetul Alexandr Blok ? 
Cum să vă anunț ? — Am ur
lat direct: — Anunță-1 că a ve
nit futuristul Maiakovski. — 
Iar în minte îmi spuneam: 
ești un nerușinat, un băie- 
țandru, un apaș, o cutră, o 
haimana. Nu te știu decît 
prietenii și cîțiva cunoscuți, 
iar el este Alexandr Blok! 
Fă un efort și pricepe: 
Alexandr Blok. Marele poet. 
El însuși. Idolul. ...Totuși n-am 
fost aruncat pe scări. Auzin- 
du-mi vocea, Blok a ieșit în 
hol. Personal. Am strîns chiar 
mîna lui. Pentru prima oară 
îl vedeam de aproape. Ori- 
ce-ai spune, e interesant: un 
geniu în carne și oase. Dacă 
vrei, poți să-l și atingi. 
Alexandr Blok. Măreț și bine
voitor. Cu o nuanță de durere 
universală în voce mă în
treabă. — Dumneavoastră 
sînteți Maiakovski ?... Sînt 
fericit că mi-ați făcut cinstea,
— și apoi, semnificativ: — 
Știam că veți veni. O sim
țeam. De mult aștept o întîl
nire cu dumneavoastră. —■ și 
mă conduce în cabinet.

Mă așez. Nu știu unde 
să-mi ascund ghetele. Una 
are un petec. E jenant. Stau 
ca pe un arici... încerc de 
cîteva ori să aduc vorba de 
autograf. Dar nu mă lasă să 
spun nici un cuvînt. Numai 
El vorbește. Mă înăbușă cu 
măreția lui. Și ce-i mai groaz
nic : simt că el acordă vizi
tei mele o însemnătate litera
ră mondială. Cel mai înalt 
sens istoric. Ce mai, o întîl
nire între monarhi. Simbolis
mul și futurismul. Noi, spune 
el, plecăm, iar voi veniți. Noi 
sîntem trecutul, voi viitorul... 
Voi sînteți răzbunarea. Avem 
foarte multe să ne spunem. Și 
așa mai departe... Iar acasă 
Lilia așteaptă cu nerăbdare 
autograful! ... Și el o ține 
pe-a lui: muzica universală, 
soarta omenirii, soarta Ru
siei. .. Am răbdat un ceas, 
am răbdat două, în sfîrșit, 
n-am mai putut. Simțeam că 
devin sălbatic. Am explodat, 
întrerupîndu-1 în momentul cel 
mai interesant. — Scuzați-mă 
Alexandr Alexandrovici. O să 
continuăm discuția altă dată. 
Acum însă, poate că sînteți 
așa de bun să-mi dați un vo
lum de versuri cu o dedica
ție. E visul vieții mele!

Zîmbește cu detașare. Dar 
văd că e nespus de măqulit. 
Nici n-o ascunde... Așteptați, 
nu scrieți numele meu. Dedi
cația este pentru Lilia luriev- 
na Brik. — Așa? — a între
bat el neplăcut surprins - - De 
altfel, cum doriți. Mi-e indife
rent. Și cu o expresie de su- 
perioritate a hașurat ceva pe 
carte. Era tocmai ce îmi tre
buia. — Mă scuzați. — Unde 
plecați? —- Mă grăbesc. La re
vedere. Și mă rostogolesc pe 
scări... In ușă Lilicika. Ei, 
ce-ai făcut ? Am obținut? — 
S-a luminat și mi-a dat voie 
să intru. (II înțeleg pe deplin 
pe Maiakovski : Lilia Brik 
este una dintre cele mai fer
mecătoare femei pe care le-am 
întîlnit vreodată!)

...Cum era în realitate acest 
om care stătea cufundat în 
gînduri, dar cu spinarea dreap
tă în camera întunecată, pe 
divan, sub afișul leningrădean 
al spectacolului ratat cu piesa 
mea „Avangarda"?
(continuare în numerele vii
toare)
Prezentare și traducere de

Natalia Cantemir

lirică engleză
SFlRȘITUL

de KINGSEY AMIS
Oglinda e intreagâ: obiecte mici îi umplu 
Cu nerâbdare ochiul bolnav de nemișcare.

Și omul și cartea amorțesc 
In ochiul oglinzii din perete.

Se sparge-oglinda: bucăți ce incâ strălucesc 
Pînă argintul din spate se desprinde

Răsfing a omului privire, 
Mai oglindesc-odată cartea.

LU! DOROTHY
de DOM MORAES

Acolo unde te jucai cind au sosit bombardiere 
in cărămizi s-au încordat clădirile ți brusc 
S-au prăbușit : praf, zgomot, țipete. Iar riul 
In albie-a crescut, s-a înroșit : picioare, brațe 
Cădeau în juru-ți, dar tu, copilă, te mirai 
Stricind ți sfărmîndu-ți jucării.

Ani multi trecut-au ți zimbețti 
Acum ințelegi totul, dar nu ierți nimic.

LACURI CU PRUNDIȘ
de PETER LEVI

Toate făpturile 
chiar cele mai sălbatice 
pot nimeri in plasă

Cei tineri 
nevinovați 
strigă prea tîrziu 
că nu-s de tot sălbatici

Cadavre ți lacrimi 
ce sînt fără folos 
doar cîțiva ani 
sînt prea puțini 
cei liberi nu pot fi sălbatici

De plins sint tinerii 
cînd lațul se stringe 
devin patetici 
în închisori j

Nicicînd o inimă-mpietrită 
nicicind un strigăt nu atinge 
o închisoare, nu trezește 
pe cei sălbatici

Ca niște lebede erau 
tineri cu aripile strînse 
pe lacurile cu prundiș 
tîrziu in serile de vară 
ca niște condamnați celebri 
mari criminali 
sau fanți de mahala

NU, NU INTRA UȘOR 
ÎN BUNDA NOAPTE

de Dylan thomas
Nu, nu intra ușor in blinda noapte ;
Cu-ai tăi ani mulți sfidează înserarea 
Și nu lăsa lumina să pățească-n moarte I
De-nțelepciune cînd au bătrinii parte 
Și știu că-i va-nghiți curind uitarea, 
Nu pot intra ușor in blinda noapte.

Cînd celor buni dreptate li se-mparte 
Și își regretă de viață-ndepărtarea, 
Nu știu lăsa lumina să pășească-n moarte.

Cind au răpit a soarelui singurătate, 
Sălbaticii care-ți blestemă încercarea 
Nu pot intra ușor in blinda noapte.

Cărunți, bătrinii de văd cu greutate 
Că ochii stinși nu le-au răpit privirea, 
Nu pot lăsa lumina să pășească-n-moarte.

Iar tu, părinte, în singurătate 
Mă blestemi, plingi și-ți verși durerea. 
Nu, nu intra ușor in blinda noapte 
Și nu lăsa lumina să pășească-n moarte.
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