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Vâzdubul ne spune : fiți sănătoși 
ți s-auzim numai de bine ; paserile 
cerului duc in tril numele 
bărbaților mari ți tăcuți. 
Riul se vestește columnă 
in răsăritul iubirilor tinere ; 
feciorul cel mic al pădurarului 
a îmbrăcat 
cămașă de ginere.. . 
Cuvinte de laudă, 
cuvinte de piine și de onoare, 
cuvinte de dor ia rădăcina 
stejarului 
și a omeniei...

Se zbuciumă-n sîngele meu 
aburul de aur al cîmpiei 
ardelene ;
sint tot numai patimă
și soarele-mi curge pe gene.

Georgs Chirilâ

FĂURIREA STATULUI NATIONAL UNITAR ROMÂN
Sărbătorim anul acesta ju

mătate de veac de la înfăp
tuirea unul glorios act din is
toria poporului român — uni
rea Transilvaniei cu România.

Făurirea statului unitar ro
mân, inrîurită într-o anumită 
măsură de evenimentele inter
naționale care s-au desfășu
rat în cursul anului 1918, a 
fost, înainte de toate, rezul
tatul evoluției istorice a lup
tei de veacuri pentru elibera
re socială și națională a po
porului nostru care și-a dez
voltat ființa pe vatra daco-ro- 
mană de o parte șl de alta a 
Carpațllor, Ia gurile bătrînului 
Danubiu.

Evenimente!» anului 1918, pri
vite în succesiunea lor, nu 
susțineau prin conținutul lor 
planurile imperialiste ale pu
terilor beligerante. Obosite 
de1 război, popoarele rlvneau 
către pace. Izbucnirea Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie și chemarea Statului so
vietic la înțe'egere între po
poare, prin „Decretul asupra 
păcii', născuse speranța ter
minării grabnice a imensului 
măcel. In acest sens, masele 
populare, conștiente de necesi
tatea unor acțiuni care să 
grăbească sfîrșitul războiului, 
organizau mari manifestații, 
greve, revolte.

De asemenea, înlrîngerlle 
grave din vara anului 1918 
suferite de puterile centrale 
duc pe principalii lor condu

cători la convingerea că o 
victorie nu mai era cu putin
ță. Flacăra revoluției a cu
prins în lunile octombrie — 
noiembrie 1918 și Imperiul 
habsburgic. Cehii, românii, un
gurii, sirbli, croații, slovenii șl 
alte națiuni asuprite de Impe
riu își cereau dreptul la li
bertate și independență.

In spiritul acestor eveni
mente ,românii transilvăneni 
cereau tot mat insistent ca, 
împreună cu toate națiunile, 
„să albă drept de liberă dis
punere asupra sorții lor, adică 
ei singuri să hotărască forma 
de stat sub care vor să tră
iască în viitor'.

Strădaniei și luptei lor e- 
fective li se alătură o serie de 
acțiuni ale românilor din stră
inătate precum și ale diferite
lor grupări sau categorii so
ciale din România. Aflați în 
diferite țări, refugiați politici, 
prizonieri de război sau sta- 
bill*! în statele respective, ro
mânii din străinătate au mili
tat activ pentru unirea Tran
silvaniei cu România. Astfel, 
cei peste 200 000 de români 
stabiliți în Statele Unite, au 
desfășurat o intensă activita
te, reușind să cîștige în fa
voarea unirii nu numai opinia 
publică americană, ci chiar 
pe unii membrii al Congre
sului. In acest sens, în iarna 
anului 1918, o delegație s-a 
prezentat la Wilson, preșe
dintele S.U.A., pentru a ex

prima voința de unire a Tran
silvaniei cu România. In Ita
lia, un comitet de acțiune a 
românilor transilvăneni a alcă
tuit o unitate românească, ce 
urma să colaboreze cu trupele 
italiene împotriva Imperiului 
habsiburgic pentru eliberarea 
Transilvaniei. Acțiunile de soli
daritate ale românilor d'n 
Italia cu compatrioțil lor tran
silvăneni au atras chiar sim
patia lui Orlando, primul mi
nistru italian. In Franța, in 
toamna anului 1918, s-a cons
tituit la Paris, „Com'tetul na
țional român*, destinat să re
prezinte interesele românilor 
pe lîngă guvernele Franței, 
Angliei, Statelor Unite, Japo' 
niel ș.a. Compus din persona
lități marcante ale vieții poli-, 
tlce românești, ca N’co'ae 
Titulescu, Constantin Miile, 
Traian Vuia, Take Ionescu si 
alții, comitetul căuta, prin zl a- 
rul „La Roumanle", să con
vingă opinia pub’ică mondia
lă asupra necesității unirii.

Acestor acțiuni de solida
ritate a românilor de peste 
hotare core’ate cu dezagrega 
rea Imperiului habsburgic, tre
buie adăugat faptul că, în ge
neral, luptele sociale și de e- 
liberare națională au căpătat 
un impuls deosebit prin victo
ria Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, care a zguduit în
treaga omenire.

In același timp, pe plan in

„Intrarea lui Mihai Viteazul în Alba Iulla* — piciură de Eug. Voinescu

-Wil

Ideeo unirii a trăit, totdeau
na în noi. Cred într-un de
terminism geografic, care 
îndrumează toată mentali

tatea noastră și, firește, întreaga 
structură sufletească și intelectua
lă... Acest simțămînt al unității 
ne-a ținut laolaltă și ne-a transmis 
o putere de rezistență de care s-au 
frînt toate împotrivirile la unire.

Dinamismul istoriei s-a desfășurat 
pe deasupra acestei cetățui sufle
tești, cu potențialul ei de viață as
pră și îndărătnică, cetate care a 
păstrat aspectul nealterat al alua
tului inițial ... -■
Jir

r
4 OCTAVIAN GOGA

i rostită la
>32 cu prile- 

utlului de

(Din cuvîntarea
14 feijraarîe 19: 
jul decernării jfitlului de 
doctor „honoris causa" a]^SoBNI Universității din C1

tern, grevele generale, Însoți
te de puternice demonstrații 
de stradă care au avut loc la 
Arad, Reșița, Timișoara, Ora
dea, Cluj, Brașov, Sib’u ș.a., 
ia sfîrșitul lunii octombrie șl 
începutul lunii noiembrie 1918. 
dovedeau fermitatea cu care 
poporul român din Transilva
nia se pronunța pentru înche
ierea păcii, pentru eliberarea 
națională șl unirea cu Româ
nia.

Cu același scop, unitățile 
mitîtare românești, solidari- 
zîndu-se cu muncitorii, refuzau 
să reprime grevele și manifes
tațiile. Ostașii români plecau 
înarmați Ia casele lor, trecînd 
în fruntea țăranilor nemulțu
miți.

Tot ca o expresie a mișcă
rilor naționale, la sfîrșitul lu
nii octombrie 1918 se consti
tuie în TransTvania „Consiliul 
național român central'. In 
scurt timp, acesta a organizat 
consilii naționale locale, for
mate din reprezentanți al Par
tidului național român, al 
Partidului social-democrat, pre
cum și din delegații aleși în 
cadrul unor mari adunări popu
lare. Tot acum s-au alcătuit 
gărzi naționale, menite să în
locuiască vechile autorități.

(Continuare în pag. 11) 

cont, univ. Aurel Loghrn 
doctor în istorie
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TRANSILVAN
„Stațl neclintit! la postul ia care v-a chemat soartea; 

n-așteptați de la nimeni nici mulțumire, nici recunoștin
ță, ci în bine și în rău (...) țineți sus șl tare steagul 
mîntuirii poporului vostru, ea să-l vadă și să-1 recunoas
că, pentru ca să nu se risipească și să nu piardă nă
dejdea în izbîndă".

A. MUREȘIANU

La scriitorii transilvăneni Izbește, înainte de toate, 
asumarea exemplară a destinului ce le-a fost rezervat de 
istorie. De unde și o impresionantă continuitate a gene
rațiilor, oricît schimbarea mijloacelor de lucru ar putea 
să sugereze contrariul. Contemplat de la distanța de azi, 
un Aurel Mureșlanu — căruia nu la întîmplare i-am îm
prumutat rîndurile epigrafului de mai sus — se confundă 
pentru nfulți cu atîția alțl gazetari și animatori culturali 
anonimi dinainte de Unire. Insă pentru cine știe să citea
scă, de sub vetusțatea expresiei răzbește o arșiță interi- j 
oară și o fermitate de ton care-s în marele stil al Iui Goga. 
Sau, dacă vreți, al lui Blaga, dintr-un aforism ca aceasta: 
„Iți iert pesimismul, într-un singur caz nu s cînd e vorba 
de viitorul neamului tău, căci a fi pesimist în ce privește 
viitorul neamului tău, înseamnă a fi trădător de neam". 
Două generații aparent atît de diferite, o înzestrare indi- ' 
viduaiă cu totul neasemănătoare și argumente pe măsură ( 
însă, de la un nivel al profunzimilor, aceeași asumare gra
vă a unui destin al responsabilității Istorice, răzbătătoare 
prin răstriștL Mai poate uimi atunci contlnutatea generațiilor, 
precum și vocația de descălicători (inclusiv în ordine 
culturală) a românilor transcarpatici ? Prima teorie uni
tară și stimulatoare în sens modern a culturii românești 
aparține, după cum se știe, corifeilor Școlii ardelene, 
unui Samuil Mlcu, Gheorghe Șincai, Petru Maior, Gheor- 
ghe Lazăr și celorlalți. Cu urmări incalculabile pentru 
orientarea și inițiativele unui prepatruzecioptist ca He- 
liade și — prin el — a întregii generații patruzecioptiste, 
această teorie trebuia să cadă prin excesul latinizant al 
celor care au venit mai pe urmă. Dar cine, conchizînd 
asupra impasului, a cutezat să ia asupră-și formularea 
unei noi teorii culturale unitare, mai pe măsura trebuin
țelor reale șl mai „în marginile adevărului* decît pre- i 
decesoarea ei ? Era, se știe, tot un transilvănean, din 
descendența lui Petru Maior, — Titu Maiorescu, ctitorul 
acelei „direcții noi" care a prezidat ia ivirea clasicilor 
literaturii române și care reprezintă la noi prima punere 
remarcabilă a problemei specificului național. La rîn- 
du-i, teoria maioresciană a culturii a suscitat — se cu
noaște — controverse prelungite pînă azi și în cadrul 
cărora s-au ilustrat prin intuițiile lor iluștri reprezentanți 
ai spiritului moldovenesc, ca Ibrăileanu, Sadoveanu, Lo- 
vinescu, ori Călinescu. Acela însă care a ridicat la nivel 
mondial dezbaterile asupra originilor și finalității cul
turii a fost iarăși un exponent al Transilvaniei, Lucian 
Blaga. Iată, fie șl numai semnalate, principalele momente

I de afirmare a vocației de „descălicători" pe tărîmul cui- j 
turii, precum și implicațiile — contradictorii în sens 
dialectic — ale continuității generațiilor transilvănene de 
cugetători, scriitori, animatori culturali.

In acest context mai larg, bătătoare la ochi este acea 
„notă specifică" pe care un foarte documentat istoric al 
literaturii ardelene, Ion Breazu, o definea încă de mult 
„prin simțul pentru valorile populare, realism, forță epică 
și mesianism etic și social*. Cu nuanțările de rigoare, 
cine nu va subscrie la această formulă, citindu-i pe 
Budai—Deleanu, Slavici, Coșbuc, Iosif, Goga, Agîrbicea- 
nu, Rebreanu, Blaga, Pavel Dan, inclusiv scriitorii con
temporani — pînă la Ion Alexandru î Pfindcă măcar un > 
element al caracterizării amintite va distinge în opera 
unuia sau a altuia, toate laolaltă alcătuind ceea ce nu
meam asumarea exemplară a unui destin istoric. Insă 
dincolo de asemenea impulsuri mal străvezii, cele ce le 
mijlocesc apariția și le integrează în varietatea sintezelor 
individuale par a fi, într-o primă distingere, aptitudinea 
practică și cea rațiocinant-sistematizatoare, — ireductibil 
învrăjbite cîteodată, aflate într-o tensiune fecundă a- 
deseori.

Gînd aceste înclinări acționează oarecum pe cont pro- ■ 
priu, atunci rezultanta e personalitatea insoKIeF a unui 
August Treboniu Laurian, Simion Bărnuțiu, Aron Pumnul, ’ 
cărora nu li se poate neqa nici simțul practic tiranic, 
dar nici o marcată disponibilitate pentru „teorii" cu totul 
rebarbative. Laurian este coautor, alături de Bălcescu, al 
salutarului Magazin istoric pentru Dacia, dar și coautor, 
împreună cu Massim, al Dicționarului academic de ne- ,

(Continuare în pag. 7)

George Munteanu
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jurnal ELOGIU
inteligentei

Inteligenta nu are teamă de dispută fiindcă a- 
cesta îi este mediul, prin el trăiește, adică prin ceea 
ce naște adevărul. Dacă am cerceta istoria spiritului 
uman, nu știu dacă am putea întîlni vreodată inteli
genta hulind adevărul. Acele personalități ale inteli
gentei, cînd au lovit adevărul, erau degradate ca spirit. 
Galileo, însă, nu și-a renegat propria convingere decît 
sub presiunea mediocrității și a prostiei, înlesnindu-le, 
zicîndu-și că preferă să aibă mlinile mînjite dar pline 
decît curate și goale. Astfel, disputa lui cu liniștea igno
rantei n-a încetat. Dar dacă nu vedem în istorie inte
ligenta reală falsiiicînd adevărul, vedem în schimb, ict- 
colo, presiunea mediocrității ce repetă, cu aceleași sem
nificații, rugurile pe care erau arse ideile îndrăznefe dțn 
vremea acelor oameni, care, primii, rosteau banalele 
cuvinte : pămîntul nostru se mișcă.

Drumul inteligentei a fost sinuos fiindcă de cele 
mai multe ori ea s-a aliat în minoritate dar, în ultimă 
instanța, mai devreme sau mai tîrziu, a învins. Inteli
genta a știut că nemuritoare sînt numai adevărurile 
banale și, în consecință, a depășit mai încet sau mai 
repede, după condiții, toate acele „adevăruri" dovedite 
de viață ca erori. Nu i-a fost frică să-și arate slăbi
ciunile, n-a căutat să impună, decit prin argumente, 
adevărul la care a ajuns la un moment dat și nici 
ceea ce i s-a opus, prin inteligență, n-a fost considerată 
CQ erczfe. Răsunătoarele polemici ale lui Karl Marx nu 
atestă oare, pe viu, un strălucit exemplu ?

Refuzînd liniștea spirituală, atmosfera călduță ca șl 
orice tendință de nivelare în gîndire, inteligența a 
considerat întotdeauna că un progres raal pe toate pla
nurile, dar mai ales pe cel spiritual, este imposibil 
fără confruntarea tuturor ideilor, fără o analiză proprie. 
Nu cred (și cine ar putea dovedi contrar ar face o a- 
devărată descoperire) că prostia, mediocritatea, capetele 
care nu trec tot'd, dar absolut totul prin propria lor 
„sită", care lasă pe alții să gîndească pentru ei, care 
nu se îndoiesc de absolut tot, ca apoi să ajungă sin
gure la adevăr (nu să-l ia de-a gata fiindcă astfel nu 
mai poate să discearnă adevărul de eroare), să-și fi 
convins într-o dispută oponentul sau, mai ales, să fi 
contribuit cu ceva la mersul înainte a tot ce reprezintă 
esența umand și rezultatele ei concrete.

Spuneam că de multe ori inteligența s-a aflat *n 
minoritate și adaug : sint perioade cînd mediocritatea, 
spiritul conservator, dogmatic, care nu acceptă decit 
,așa am apucat*, sau „așa scrie aici“, poate domina un 
sector sau altul și atunci, semnele acestei situații ne 
sint date de rezultate minore — cele mai puternice 
argumente pentru inteligență. Numai în disputa des
chisa, sinceră, cu respectarea oponentului și, mai ales, 
fără infiltrații de alt ordin decit cel strict speciiic pro
blemei respective, se poate ajunge la adevăr, se poate 
contribui, real, la ceea ce numim progres. Fiindcă nu 
cred în cel ce nu mă poate convinge, sau oare își în
chipuie că m-a convins întrebuințînd doar imperativul, 
după cum nu cred în savantul, în scriitorul, în artistul, 
într-un cuvlnt, în intelectualul care se sustrage con
fruntării ideilor sale, sau care nu și le poate susține, 
care spune da sau nu fiindcă așa a spus cutare ce este, 
întîmplător, deasupra lui. In paranteză fie spus, cci 
mai mulți dintre aceștia, care se comportă astfel, sint 
In afara inteligenței, iar rezultatele lor ie sint pe ace
eași măsurd. Semnul inteligenței, sau înțelepciunii, cum 
îl numea Dlmitrie Cantemir „este ca din cele văzute 
sau auzite, a adulmeca pe cele nevăzute și neauzite, 
și a socoti cele viitoare din cele trecute*. Cit adevăr 
în aceste cuvinte ale savantului domnitori Dar și citi 
mîhnire, clnd vezi uneori, In locul inteligenței așezate, 
mediocritatea. Fiindcă în ce fel poate ii numit directorul 
unei fabrici care și-a făcut aprovizionarea de milioane 
de iei și a produs tot de milioane de lei, dar a uitat 
că produsele fabricii pe care o conduce mai trebuie 
să lie și vindute ? Sau profesorul care își „învață" 
asistenții și studenții din cenușia și seaca lui liniște 
spirituală, „scriitorul* care, întîmplător aflat într-un 
post, dă lecții de scris autenticului scriitor? Nu putem 
să nu recunoaștem că ne lovim, nu de puține ori, de 
acest zid, cel al spiritului îngust, format din citate și 
prejudecăți, acel care practic nu glndește. Acestui spirit 
li este teamă de confruntare șl, de obicei, își afundă 
și-și baricadează ffravele-i idei în călduțul lui culcuș. 
Acest spirit nu poate avea un alt rezultat decit daunei 
pentru noi toți, pentru întregul mers pe care i-am a- 
les din convingere.

De aceea mă bucur întotdeauna cînd partidul își 
confruntă ideile și faptele sale cu întregul popor, cînd ne 
Îndemna să ne confruntăm propriile noastre idei cu cele 
ale celorlalți, cînd ne spune să judecăm tot, dar ab
solut tot, cu capul nostru și, mai ales, să apreciem 
oamenii după ceea ce fac și nu după ceea ce spun.

Au fost perioade — și partidul ne-a spus-o deschis 
— clnd presiunea mediocrității s-a exercitat uneori 
și cunoaștem ce daune au adus acele perioade. Știm 
cd în astfel de situații spiritul îngust și neputincios, 
ajuns o dată într-un post, s-a înconjurat numai de 
astfel de oameni ca nu cumva să fie depășit. Dar tot 
la fel de bine cunoaștem eforturile ce se iac în aceas
tă direcție și rezultatele care atestă, pe viu, că ne 
aflăm sub semnul promovării noului, combaterii ru- 
tinii: In confruntările deschise, sincere, care 
prețuiesc așa cum se cuvine inteligența șl o pro
movează, tot ce nu ține de inteligență se conturează 
precis. Cred că din acest punct putem încerca să aflăm 
adevărul primul născut al inteligenței.

Cornelia Ștefanache

DESPRE GĂLĂGIE
„Un poloboc cu vin
Mergea pe drum în car și foarte 

lin
Iar altul, deșert, las că venea 

mai tare, 
Dar șl hodorogea 
Făcînd vuiet mare*

(A. Donici)
In lumea literelor, gălăgiosul 

irumpe de fiecare dată cînd be
neficiază de un auditoriu. Locul 
publicului dispus (sau nu) să-1 
asculte poate fi luat și de un 
microfon cu rădăcina zdravăn în
fiptă în magnetofonul cutărui 
studiou de radio, ori de un sim
plu și banal pix (atașat prin de
finiție cotorului unei agende re
portericești). Imediat ce ia cu- 
vîntul, gălăgiosul declară că are 
prea muite de spus pentru timpul 
ce i se acordă și că va depune 
restul intervenției în scris (la 
secretariat). P.T.T. (telegrafic, e- 
vident), la ... la... la... După acest 
preambul obligatoriu, gălăgiosul 
va începe să rostogolească fraze 
meșteșugite (nu-i de loc prost 
băiatul, ba chiar posedă și ceva 
cultură — unilaterală, e drept, 
dar îi permite ca ia orice oră 
din zi și din noapte să repro
ducă o listă de cel puțin 25 de 
nume terminate în W, Y, CK, 
TT și OO), prin care anunță că 
el nu. „Ce nu el?“ — iată în
trebarea legitimă pentru ascul
tător, întrebarea menită, din pă
cate, să rămînă fără răspuns cert. 
Gălăgiosul are un nu pregătit 
pentru orice ocazie și-1 vîntură 
prin lume așa cum poartă albina 
amenințarea acului. Slabii de 
duh, uitînd că acul folosește o 
singură dată, își închipuie că 
gălăgiosul va avea tăria să facă 
gestul decisiv al curajului deplin 
— și se țin la o parte. Dar nu: 
gălăgiosul îl atacă pe cutărică 
numai după ce, în fraza prece
dentă, l-a lăudat pînă la zaha- 
riseală pe cutare, șeful lui cută
rică; îl desființează pe X numai 
după ce și-a asigurat bunăvoin
ța lui Y _ ș.a.m.d. Dincolo de 
toate acestea, gălăgiosul se agită 
și insinuează și reclamă și bles
temă și perie și protestează, doar- 
doar va izbuti să atragă aten
ția celor din jur. Privite cu a- 
tenție, revendicările gălăgiosului 
sînt sublime, dar, de fapt, lip
sesc cu desăvîrșire: tot ce scrie 
i se publică, nimeni nu-1 orop
sește, ba, mai mult, este trimis 
și-n cele patru vînturi, dragă 
doamne ,,să reprezinte**. (Pe 
cine?). Parcă ne-ar veni, din cînd 
în cînd, să ne aplecăm urechea 
la torentul verbal rostogolit de 
dumnealui, gălăgiosul, dacă am 
ști că dincolo de locvoree mai 
există și altceva — eventual vreo 
carte cît de cît serioasă scrisă 
de dumnealui, vreun articolaș 
mai de doamne-ajută ... Ași: 
doar firave păginuțe acceptate de 
amicii întru gălăgie și ignorate 
pe bună dreptate de imensa ma
să a cititorilor. Fără îndoială că, 
mai devreme sau mai tîrziu, spe
cia gălăgiosului va ajunge să 
culeagă, drept rezultat al stră
daniilor exercitate în gol, ceea 
ce merită: indiferența. Singurul 
lucru deocamdată regretabil este 
acela că. atrași de mirajul fron
dei și publicității ieftine, gravi
tează din cînd în cînd în jurul 
gălăgioșilor și tineri de real ta
lent, sinceri și bine intenționați 
(de altfel, prezența lor a si fa
cilitat apariția unor confuzii pri
vind valoarea literară a lucrări
lor făcătorilor de gălăgie). Exis
tă si vor exista întotdeauna des
tule lucruri pentru care merită să 
te lupți în sensul cel mai propriu 
al cuvîntului însă lupta presu
pune seriozitate, dăruire, pasiu
ne, sinceritate, nu verbiaj gău
rii. nu exchlbltH rezumabile la 
„fac orice, numai luați-mă în 
seamă*!

A. A. C. N. C. T.
La București a fost înfințată 

recent AACNCT — ..Asociații 
actorilor care n-au clntat la Te
leviziune". Fac parte : un mî- 
nuitor de la Teatrul „Țăndări
că", o actriță categ. a IV-a, în
cadrată la TES și un june prim 
de Ia „Ion Creangă". După 
cutremurătorul recital de roman
țe prezentat de Cosma Brașo- 
veanu (grimasa de amarnică su
ferință evoca sfîșietoare crampe 

și furtunoase tulburări gastrice, 
în vreme ce vocea, „scăpată" 
în registrul jos, ne amintea de
licioasele melodii intonate de 
fiecare muritor la vremea gră
diniței : en-ten-tina, sava-ra-ca- 
lina...), a opri un actor să pri
mească „botezul camerei" prin 
intermediul portativului pare cel 
puțin o impietate. Așadar, cîn- 
tați, fraților, care cum știți (mai 
bine zis, cum nu știți), imitațl-1 
pe Cioiu (c-a reușit și fără voce), 
lmitați-1 pe Rucăreanu (c-a iz
butit șl fără har), lmltati-1 pe 
Piersic (c-a patentat cîntecul 
fără melodie), imitațl-1 pe Bra- 
șoveanu (c-a știut să converteas
că romanța în cuplet), imitați-i 
pe toți, păstrîndu-vă _ aveți 
grijă ! — personalitatea.

Primul punct din statutul noii 
Asociații : actorii au dreptul să 
cînte. Următorul : Teieviz unei
este datoare să-i programeze. Șl 
mai departe : se studiază intro
ducerea căștilor insonorlzate șl 
sporului de periclitate atribuit 
telespectatorilor care pot dovedi 
că l-au ascultat pe Brașoveanu 
eîntînd (e un fel de a spune, 
n.n.) cel puțin trei minute. In 
același timp, noua Asocație își 
propune să îndrume cîntărețil 
de muzică ușoară spre teatru, 
astfel îneît golurile create prin 
reprofilarea lui S. Cioiu, D. Ru
căreanu, Stela Popescu, Șt. Bă
nică. M. Dumbravă, Cosma Bra- 
soveanu, FI. Piersic ș.a.m.d. să 
fie cam astfel completate : Con
stantin Drăghicl _ distribuit în 
Jago. Fărîmiță Lambru în Dan- 
danache, Aurelian Andreescu în 
Yorik Dan Soătaru (rolul încă 
n-a fost fixat : piesa o scrie 
Paul Cornel Chitic. după o 
idee de J. Hustin). Anda Călu- 
găreanu în Ofelia, Margareta 
Pîslaru în Ju’ieta și Willy Do- 
nea în Hamlet.

Valabil abonamentul C.

CIUDĂȚENII 
ADMINISTRATIVE

Fapt cunoscut : mulți dintre 
marii noștri scriitori și-au făcut 
ucenicia la cutare ziar sau re
vistă. Nu ca redactori șefi din- 
tr-o dată (cum auzim că unii 
consideră normal să fie) ci în
cetișor, mai întîi în posturi mo
deste, începînd de obicei cu in
grata meserie de corector. Iată 
însă că astăzi, normative cel 
puțin ciudate barează pur si 
simplu calea tinerilor mînuitorl 
ai condeiului către orice post într-o 
redacție: astfel se interzice înca
drarea pe orice post a tinerilor fără 
vechime în respectiva meserie. 
Pînă și pentru a face corectură 
este nevoie de... 4—6 ani ve
chime. Deci, o redacție nu va 
putea apela decît la „fondul de 
aur* al corectorilor vîrstnici, 
care fond. în virtutea unor bi
necunoscute șl implacabile legi 
ale firii, se împuținează mereu, 
în vreme ce numărul publica
țiilor sporește. Și atunci, ce-i 
de făcut ? Cum poate căpăta un 
tînăr cei patru ani vechime în 
munca de corector, dacă „Ane
xa* interzice încadrarea corec
torilor fără vechime ? D-? ce tre
buie ținut un bun redactor sau 
reporter în afara redacțiilor, 
doar pentru a respecta litera u- 
nor prevederi birocratice practic 
Irealizabile ? Se pare că între
bările de mai sus ar merita 
un răspuns. Eventual, din partea 
C.S.C.A.

OPINII DESPRE ROMAN
Criticii Lucian Raicu, C. Stă- 

nescu, I. Negoițescu șl M hai 
Ungheanu inițiază o discutare 
sinceră, netimorată, a recentu
lui roman îngerul a strigat de 
Fănuș Neagu. („Luceafărul**, 47). 
Cele mal numeroase conc’uzii 
sînt în favoarea romancierului. 
Stabilirea valorii este obiectivă 
și textele sînt scrise cu entu
ziasm. Lucian Raicu : ...,,se poa
te spune că pe Fănuș Neagu îl 
obsedează centrul erotic al acte
lor și al pasiunilor umane de 
orice fel șl că el este dotat cu 
toate marile mijloace, cu toate 
simțurile necesare spre a pr mi 
în față și a capta într-o struc
tură consolidată neîntreruptele 
emanații materiale, dar și im
perceptibile. fizice șl dar me
tafizice, ale acestui centru vi

tal, veritabilă matrice cosmică**. 
Căutînd „cheia muzicală a stri
gatului* C. Stănescu subliniază 
că „Romanul lui Fănuș Neagu 
izvorăște dintr-o vădită, irezis
tibilă nevoie de a povesti, de a 
nara, de a descrie**, e un „ro
man misterios și intraductibil 
ca o melopee ori ca un deseîn- 
tec“. I. Negoițescu descoperă un 
„pitoresc epic**, fabulosul, rea
lismul. Și analiza Iul M. Un
gheanu este substanțială, reali
zată cu pondere. El mărturiseș
te „că ne aflăm în fața unei 
cărți de excepție (...)“. Metoda 
aceasta de a discuta un roman 
este binevenită și nu știm de 
ce unele cărți, la fel de va
loroase, trec neobservate, neana
lizate suficient. Inițiativa ..Lu
ceafărului** trebuie aplaudată.

N. Irimescu

SAPTAMINA LITERARA
Versurile publicate de Daniel 

Turcea și Augustin Iza atestă 
un regretab'l delir verbal care 
duce la nim:c, adică la texte a 
căror întindere se află la bună
voința autorilor. Daniel Turcea, 
într-un poem foarte capricios, 
are predilecție pentru nume ar
bitrare, de vreme. ce nu se fi
xează poetic, ca Tara Concavă, 
marele Carlu, Ființa Ne iinței, 
regele plumbului. Puntea Nesfîr- 
șită, „tăcerea ce ninge în Ve
de", muntele RaRa, „să bem de 
plăcerea sateliților Li / Tal Pe 
masă" etc. Desigur că 1 terele 
mari ale alfabetului își au ra
țiunea lor bine precizată, dar 
nu credem că ele au fost in
ventate neapărat ca să producă 
șocuri în poezie. De a’tfel, e- 
xemplele sint mal concludente. 
Regretăm însă că decuparea 
pasajelor este extrem de difici
lă din cauza ser’ei verbale : „Șl 
scări de sidef vor valsa aurii / 
batiscafe / femei lungi de opiu ț 

UNDE NU-I CAP...
Fără îndoială, simplific. Proverbul axe o cu totul altă

substanță, dar dacă e să privim lucrurile la propriu, i-am 
putea descoperi o oarecare aplicare și in cazul meciului 
cu Elveția.

Dumitrache și Domide au avut cap la momentul opor
tun. Prin două plutiri spectaculoase deasupra tuturor, prin 
două lovituri cu fruntea. România a marcat două goluri 
și a clștigat. Dacă nu erau aceste două capete, mare putea 
să ne fie mirarea la sfîrșitul meciului 1 Picioarele echipie
rilor noștri nu reușeau cu nici un chip să găsească o tre
cătoare cît de cît accesibilă prin puzderia de jambiere elve
țiene și lucrul ăsta, trebuie să recunoaștem, ne-a făcut 
pentru un timp să ne simțim sufocați de mult prea cu
noscuta lespede a sterilității formațiilor noastre. Picioa
rele încercau zadarnic să se înțeleagă între ele, dovedind 
că pînă și cu picioarele e greu să vorbești cînd nu ai ce 
spune. Și tocmai cînd se părea că impasul e fără ieșire, 
Dumitrache și Domide etc. etc....

Ne-am simțit bine după meci. Nu total satisfăcuțl (ah, 
acel 7—1 !), dar mulțumiți. Băieții au jucat cu convingere, 
însă îără prea multă luciditate. Li s-ar putea reproșa în- 
cîlceala, dar în nici un caz lipsa ofensivei. Li s-ar putea 
reproșa o oarecare undă de neatenție, dar pînă și neatenția 
are farmecul ei cînd este dominată de pasiune. Inter
naționalii noștri au fost robii pasiunii, de aici a pornit tot 
binele. După felul cum jucau, victoria trebuia să se pro
ducă, o simțea fiecare, dar prin ce zig-zag-uri am ajuns 
la ea !

Cîștigui în fața Elveției e foarte utiL (Cuvîntul acesta 
util are ceva de circumstanță în eL dar uneori nu se gă
sește altul mai bun). Deci, cîștigui acesta e foarte util. 
In primul rînd pentru că ne-a redat cumva dreptul de a 
rămîne interlocutori într-o conversație Ia care ținem. Dacă 
pierdem și acum fie și un singur punct, scăpăm iarăși tre
nul preliminariilor. Nu-i vorbă, nici după victoria aceasta 
nu călătorim încă într-un luxos compartiment de-a-ntîla, 
nu-i vorbă, eșecul de ia Lisabona trage în jos ca pIumbuL 
Dar se mal poate sta de vorbă.

Nu ne rămîne decît să ne bizuim pe viitoarele noastre 
rezultate bune și pe viitoarele insuccese ale portughezilor. 
Poate greșesc și el oameni sînt I

Andi Andrieș

cu solzii subțiri ocrotind morțl 
fachiri / fulgulrl case vil ia 
Hongkong în ceai / H'rxkirl / 
ofițerii de marnă la chei de 
ulei / (cu moscheia algebrei în 
havuzuri infanți / ne cheamă 
spre cripte de voal)".

Cum Daniel Turcea este obse
dat și de adverbul de negație 
ca „în patima Nu-ulul“, , Tara 
de Nu-uri“. „pletele Nu-uiui", 
ne-am îngăduit și noi un mo
dest nu.

România literară rămîne con- 
stan'ă în publicarea poeților re
prezentativi. Ne gîndlm în pri
mul rînd la Marin Sorescu șl 
Leonid Dimov. Căci „Apariția" 
lui Marin Sorescu este în struc
tura poetică obișnuită a autoru
lui. Adică este vorba de lirismul 
Ined’t al acestui poet care con
stată cu surprindere și mirare 
juvenilă diverse malformații ale 
lumii terestre. Despre tragism 11 
propriu versului său, nu s-a prea 
vorbit ; pornind de aici, abia 
s-ar putea preciza scriitura cu 
totul originală a lui Marin So
rescu. Cît despre Leonid Dimov, 
poemul Intr-un orășel de munte 
total desprins de ttlu ca for
mulare (dar aceasta n-are nici 
o importanță de vreme ce au
torul ca de ob'cel se regăsește 
într-o lume imaginară proprie), 
este una dintre creațiile tale eu 
totul remarcabile.

I. c. 
ERRATA

La numărul trecut, pag. 8, artico
lul Eseu succint se va citi în co
loana a doua, rîndul 12, în loc 
de „Dacii din Englitera** — „Du
cii din E.“ : la rîndul 4 de jos, 
în loc de „lrealizare* : — „idea
lizare*. In coloana a doua, rîn
dul 22, în loc de „moment* : — 
„monument*. In coloana a p^tra, 
la aliniatul ultim, după cuvin
tele : ..E. Baver urmărește**, —
„în L’Esth^tique...-.
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UNIREA TRANSILVANIEI
CU ROMÂNIA

NOI CERCETĂRI ÎN ARHIVELE PARIZIENE
R

ecentele cercetări făcute în Arhiva istorică militară a 
Franței, păstrată în legendarul castel de la Vincinnes, 
situat în marginea Parisului, au dus la qăsirea și 
aici a multor documente deosebit de importante pri
vitoare la istoria tării noastre.

Puținul timp pe care l-am avut pentru a cerceta în această 
imensă arhivă, pe de o parte, iar pe de alta ?i unele restricții 
în ce privește accesibilitatea la cercetare, de ex. materialele 
documentare mai noi ca 50 ani nu se dau la sala de studiu 
— nu mi-au îngăduit o cercetare exhaustivă. E bine de știut, 
pentru viitoarele cercetări, că aici se găsesc încă multe 
documente și e suficient să pomenesc doar de arhiva, me
moriile și fotografiile misiunii franceze pe frontul român în 
primul război mondial.

Arhiva istorică militară păstrată în castelul de la Vincinnes 
conține sute de fonduri între care, o grupă aparte, o for
mează rapoartele și memoriile atașaților militari pe care îi 
avea Franța în diferite țări, apoi o secție de planuri, foto
grafii și stampe, precum și o bogată colecție de manuscrise.

Cercetînd rapoartele atașaților militari s-a putut constata 
că, încă din anul 1856 Franța a avut atașați militari la Bucu
rești, care, ca și consulii respectivi, trimiteau organelor su
perioare din Statul major al armatei franceze rapoarte amă
nunțite asupra armatei române în care analizau și situația 
economică și politică din țară, starea de spirit a soldatului 
român, descrierea oamenilor politici și militari, pregătirea 
și participarea armatei la războaiele pentru independența 
și făurirea statului național unitar român.

Unele rapoarte sînt adevărate pagini de istorie despre 
România așa după cum de la bun început, se subliniază în- 
tr-un memoriu din 1899 asupra armatei române în care ata
șatul militar, utilizînd și pe Bălcescu, afirmă : „A face istori
cul armatei române înseamnă a face istoria României timp 
de 14 secole, pentru că analele Daciei antice și ale României 
sint pline de glorie. La daci, ca și ia romani, fiecare bărbat 
era soldat. Columna Iui Traian și basoreliefurile găsite în 
săpăturile din țară ne-au conservat costumul și armele ve
chilor locuitori ai României. Pe drept cuvînt, acest costum 

seamănă toarte mult aceluia al țăranului român de astăzi".
Deosebit de interesante sînt rapoartele colonelului Gaillard, 

atașatul militar francez care a stat alături de armata română 
și prin urmare un prețios martor ocular al războiului pentru 
independență din 1877.

Pentru a caracteriza în linii generale aceste rapoarte 
care întăresc, odată în plus, eroismul armatei române citez 
doar următoarele : „Luptele de la Racova. Vidin, Grivița și 
Plevna fac cea mai mare onoare trupelor române. Se igno
ra acest țăran român cu sufletul de poet și care ftie să 
cinte cele mai frumoase balade din Europa și totdeauna el 
are aspectul cel mai chipeș".

Văzînd pe ostașii români jucînd „hora" șl alte dansuri, 
Gaillard scrie entuziasmat: „Dar iată momentul dansului și 
el se transfigurează. Sint dansuri adevărate latine. Trebuie 

să mergi în Franța să vezi dansindu-se astfel". Apoi, după 
aprigile și eroicele lupte scrie: „Spiritul militar a reînviat 
la români și Țara, văzînd că soldații săi se bat ca strămoșii 
lor. se gindește să reînvie regatul acelor vechi strămoși. 
Românii revendică cu mîndrie originea lor romană și faptul 
că sîngele vechilor romani curge fn vinele lor".

In multe din aceste rapoarte, foarte documentate, mai 
ales după 1890, apare pregnant problema Transilvaniei, a 
stării de spirit între românii din România și de aici, care, 
subliniază atașatul militar „tind spre unire după ce au lost 
despărțiți de secole de vicisitudinile istorice".

In ce privește atitudinea atașaților militari francezi față 
de această problemă ea se poate caracteriza prin următoa
rea afirmare subliniată pe larg într-un raport din aprilie 
1894 privind problema memorandumului: „Noi nu putem 
decît să felicităm pe români pentru această mișcare și să 
dorim din sufletul nostru momentul cînd solidarizarea va ii 
completă intre cele două elemente de aceeași origină etni
că, despărțite de secole ca urmare a vicisitudinilor politice". 
Mai tîrziu un raport arată că, peste tot, în Transilvania „se 
constată o dorință fierbinte în destinele României și de o 
atașare profundă la țara mamă".

Comandantul Sailly, atașat militar la București în *1894, 
dîscutînd într-un amplu raport „problema transilvană", în 
general și a procesului memorandumului în special, sublini
ază faptul constatat că în acțiunea românilor din regatul 
liber nu este nimic subversiv, ci se lucrează la lumina zilei 
în scopul de a încuraja pe frații lor de dincolo de munți 
„în lupta lor pentru salvgardarea individualității istorice de 
a susține revendicările legitime, dind cea mai mare publi
citate care constituie problema transilvană .

Același, mai arată că „nu constituie un secret satisfac
ția tuturor că se vede popularizată această generoasă idee 
de solidaritate națională între românii de dincolo și de din
coace de munți și că se generalizează reuniunile și manifes
tările destinate să o afirme". Referindu-se la procesul me
morandumului, care se apropia, comandantul Sailly afirmă 
că acolo la proces înaintea tribunalului nu va apărea numai 

doctorul Rațlu și prietenii săi ci „nația română întreagă". 
Un raport din 10 octombrie 1912, scris la București de 

către comandantul Despres, atașat militar al Franței în Ser
bia, Muntenegru și Romania, cu sediul la București, după ce 
analizează situația politică din Balcani conclude că „verita
bilele asprații ale românilor se îndreaptă către cele 3t-M 
milioane de români din Transilvania, care constituie cel 
mai pur și mai bun element român",

★
Arhiva istorică militară de la castelul Vincinnes păs

trează, așa după cum s-a arătat, și o bogată colecție de ma
nuscrise. alcătuită, în majoritate, din mrmorii întocmite de 
diferiți militari cărora li se încredințaseră misiuni speciale în 
multe țări. Sînt deasemenea jurnale de călătorii făcute de 
militari și memorii personale pe care după moartea autorilor 
familia le-a încredințat arhivei respective. Amintim aici de 
memoriile generalului Berthelot, șeful misiunii franceze în 
România în anii primului război mondial.

Aici se găsește, în mapa cu numărul 1629, un manuscris 
din 1808 intitulat: „Note statistice asupra Poloniei, Moldo
vei și Valahiei" culese de căpitanul de stat major Aubert în 
călătoria pe care o făcuse în aceste țări. Vorbind despre 
Moldova el scrie că „această tară va fi susceptibilă de a 
deveni una din cele mai frumoase provincii ale Europei 
dacă populația va putea fi mărită și administrația să lucreze 
mai bine pămintul în general necultivat". Se descriu orașele 
între care Iașii care „este destul de bine zidit", Capitala 
Țării Românești „este considerabilă" scrie Aubert despre 
București. Terminînd descrierea sa el face următoarea apre
ciere în general despre Moldova și Țara Românească: 
„Acestea sînt provinciile cărora nu le lipsește decît o bună 
administrație pentru a deveni ■ înfloritoare"

întors la Constantinopole, după călătoria făcută în țările 
române în lunile sept.-oct. 1848 căpitanul d'e geniu Sabatier, 
împreună cu căpitanul Desaint elaborează lâ 1 febr. 1849 o 
lucrare intitulată Memoriu asupra Valahiei și Moldovei din 
mai multe capitole din care cap. III se ocupă despre starea 
de spirit a locuitorilor și starea politică a tării. In acest ca
pitol autorul memoriului subliniază că, din cererile pe care 
guvernul de la București le-a adresat Porții otomane, una 
l-a frapat în mod deosebit și anume „dorințele arzătoare 
pentru reconstituirea naționalității române, el înțelegînd uni
rea celor două provincii". Autorul memoriului conchide: 
„Noi raportăm aceste dorințe ale moldo-valahilor fără a ju
deca meritul soluției indicate pentru a se vedea cum neno
rocirea comună a distrus orice rivalitate, orice gelozie între 
cele două țări și am admirat acest sentiment de naționalitate 
atît de viu, această mîndrie a originii romane care-i face pe 
patrioți să viseze la reconstituirea vechii Dacii". Mai de
parte, continuă memoriul, se arată că „simpatiile foarte fi
rești ale transilvănenilor face să crească mult puterea po
porului român. Pentru a ne servi de numele care și-l dau 
singuri, sînt mai bine de două milioane jumătate de români 
fn Transilvania, care sînt sursa primă a rasei așa cum a sta
bilit-o pe pămintul vechii Dacii legiunile lui Traian, au ră
mas adevărații depozitari ai tradițiilor naționale".

★
Multe documente din acele cercetate în diferite arhive 

din Paris, care se ocupă cu situația politică economică și 
socială din țara noastră, fie că e vorba de rapoarte diplo
matice, memorii sau descrieri ale unor călătorii, constituie 
mărturii incontestabile despre necontenitele lupte sociale 
duse de masele muncitoare, de forțele înaintate, progresiste, 
ale societății pentru înfăptuirea dezideratului secular al po
porului român și o cerință obiectivă a progresului social, 
unirea Transilvaniei cu România, care s-a înfăptuit, pentru 
totdeauna, acum cincizeci de ani la 1 decembrie 1918 cind 
masele populare adunate la Alba Iulia au consfințit voința 
poporului român de a realiza statul național unitar, de a do- 
bîndi libertate națională și socială.

Gh. Ungurearui

STUDEN
ȚIMEA

IEȘEANĂ 

IN ACEA 

TOAMNĂ 
MEMO
RABILĂ

Datorită generozității și entu
ziasmului, tinerețea a fost totdea
una în fruntea acțiunilor de elan 
pair otic. Așa s au petrecut lu
crurile și fci acea de neu Ut 
toamnă a anului 1918, fapt con
firmat de bogata documentație 
aflată la Arhivele Statului Iași.

O vară trecută sub arșița umr 
lupte hotărîtoare, cînd tașul con
tinua să fie inima țării și a 
românismului ; o toamnă de in
certitudini, urmată de hotărîri 
istorice. Tineretul un versitar : 
mulți sub arm-, la datorie, mai 
puțini demob Uzați și unii aș- 
teptînd încorporarea. Un tineret 
căi t în lipsuri și încălzit de un 
patriotism care, și peste ani, im- 
pres’onează.

Am parcurs multe suta de acte: 
cereri, memorii, procese-verbale 
de ședințe, cuvîntări... Toate 
respiră o ținută demnă și o ne
mărginită încredere în destinul 
neamului. Unirea Transilvaniei 

cu România era considerată fapt 
împlinit cu mult înainte de me
morabilul 1 decembrie 1918.

Pr’ntre volun'arii trans lvănen! 
din Moldova se aflau și sute de 
studenți. Paralel cu perfecționa
rea înstru ni militare, ei adre
sează Universității ieșene cereri 
de echivalare și continuare a 
studiilor. In numele a 21 de stu
denți aflațl într-o un ta te canto
nată Ia Hîrlău, Vlchentie Arâe- 
leanu exprimă „dorința comună 
de împrospătare a cunoștințelor 
și completare a studiilor* ; Ion 
Hamzea, refugiat din Sibiu, Ion 
Teșea și Octav G'urgea. origi
nari din Brașov, Pompiliu Simo- 
nea aflat la o unitate din Ru- 
ginoasa, un grup de 24 transil
văneni med’cinlști, alt grup de 
41 studenți în științe — toți cer 
un singur lrcru : să-și termine 
studiile Ia Iași.

Adevărată ?lma mater, Univer
sitatea ieșeană, cu eforturi deo
sebite, le-a asigurat cămin, can
tină și biblioteci. Intr-un raport 
adresat ministrului la 6 sept. 
1918. rectorul scrie că „chestiu
ne! sutelor de studenți trans l- 
văneni nu e o simplă problemă 
școlară, ci ea privește statul ro
mân cu privire la soerta acestor 
frați care vin să se adape la 
știința universității noastre*.

★
Un proces verbal al ședințelor 

Senatului univers tar dn 22 oct. 
1918 ia tn discuție cererea unui 
grup de studenți care „solicită 

aula pentru a se sfătui cum va 
trebui să se manifeste studenți
mea față de apropiata înfăptuire 
a unirii Transilvaniei".

In aceeași ședință se aprobă 
gratulate la cămin și oani.ină 
pentru alți 37 de studenți tran
silvăneni.

Un proces verbal de șed nță a 
Colegiului un’versitar din 26 oct. 
1918 arată că sa discutat ..ca 
solemnități deschiderii cursurilor 
universitare să 1 se dea un ca
racter deosebit potrivt marelui 
eveniment Utoric-național pe ca
le de înfăptuire. Prof. D. Guști 
va ține d zertația de desch’dere 
a cursvrilor. avînd în vedere ca 
ea să fi» în lrgă*ură și în ca
drul marilor zile pe care le tră
im".

★
Un raoort din 2 nov. 1978 al 

rectorului către primul min’stru, 
privind mobilizarea ia un verst- 
tate a sti’dentilor înscriși, îșl 
sprijină astfel cererea :

„Fiind cel mai vechi KȘ"zămfnt 
de cultură d'n țară, și-a îndepli
nit de 'a 1860 pînă astăzi, cu fe
ricită rodnicie și în ch'p stră
lucit. menirea culturală și ideal 
național. începînd cu neuitatul 
dascăl Sim’on Bărnuțlu — ’egiu- 
ltorul de la Blaj și apostol ne
învins neo dormit apără'or lumi
nat al drepturilor milenare ale 
neamului nostru dn Transilva- 
n’a—și sflrșind cu savantul A. D. 
Xenonnl. Is'oricul cu renutațl? 
mondială, căruia 1 se datorează 
mal mult decit ne dăm s-ama. 
Sărbătoarea zilelor pe care le 
tri m —1 răsf în'e parcă d'n cu
prinsul unul basm — n» aduce 
aminte de rt’tea generații care s-au 
Jertfit pentru înfăptuirea visului 
un’tățtl noas*re nati"na’e. den'in 
șl etern ca și dreptatea năzu’n- 
țelor noastre, ci și datin’le si 
graiul păstrat de la străbunii noș
tri.

Propășirea culturii no-stre na
ționale. acum după ce vom rea- 
l'za mult dorita unire a Transil
van’ei. trebuie să capete o nulsa- 
ție mai viguroasă si această sar
cină revine generațiilor pe care 
le pregătim".

★
Primul congres general al cor

pului d'dactic, ținut in sala Tea
trului Național din Iași, l-a a e> 
președinte de onoare pe savan
tul Petru Ponl, iar ca președin

te activ ne prof. Andrei Bîrsea- 
nu din Sibiu care în sc iași timp 
era președintele „Asociației pro
fesorilor din Dacia Superioară".

In cuvlntul său de deschidere, 
Petru Ponl a spus. între altele :

„Școala pe care o renrezentațl 
și-a făcut datoria. Prin ea s-a 
deșteptat în p porul nostru con- 
șt’ința națională, ea a propagat 
ldeea unității neamului, ea a să
dit în inimi iubirea de patrie 
și simțul datoriei de a ne jertfi 
pen'ru înălțarea și unirea po
porului nostru. Dar această unire 
ne cheamă la datorii noi din 
punct de vedere moral, intelec
tual și mat-rial. Pentru a reuși, 
trebuie să ne unim cu toții, să 
ne organizăm, să ne solidarizăm. 
Numai uniți vom fi tari și ascul
tați ; numai uniți vom putea 
apăra drepturile noastre.

Astăzi asp'rațiile noastre cele 
mai scumpe au fost realizate 
prin unirea Transilvaniei cu 
patria mamă. Românii formea
ză o singură țară : patr'a româ
nă. Să o c'nsiim prin devotamen
tul șl munca noastră".

Prof. Andrei Bîrse-nu. autorul 
imnului „Pe-al nostru steag", a 
declarat :

„Am venit să vă aducem de 
dincolo de munți tributul recu
noștinței noastre pentru tot ce 
ați făcut pentru liberarea noas
tră șl pentru triumful ideel de 
unitate națională, pentru jertfele 
de sînge aduse In slujba înfăp
tuirii visului nostru de veacuri. 
Vă mu'țum m pentru sămlnța 
sănătoasă aruncată cu hărnicie 
fn sufletele generațiilor tinere 
ca să avem acum roade atît de 
îmbe'șugate.

Prin mărețul act al unirii 
Transilvaniei, aeum avem pu
tința de a ne afirma pe deplin 
în concertul celorlalte neamuri 
șl a dovedi lumii cine stntem 
și cu ce putem contribui la pro
gresul omenirii".

Iar Ia 1 decembrie 1918, profe
sorii șl studențimea ieșeană au 
adresat președ'nteiui Comitetului 
Dirigent, la Alba Iulia, o caldă 
telegramă ce confirmă deplina 
solidaritate românească „fn mo
mentele de neasemuită impor'an- 
ță i torlcl care pscetluiesc uni
rea p-oclamată în cetatea lui 
Mihai Viteazul".

Aurel Leon

1918: DOCUMENTE FOTOGRAFICE

Delegația comunei Galțiu din Alba se pregătește să meargă la 
Alba Iulia pentru marea sărbătoare a unirii. 
(Colecția Arhivelor Statului — București)

Alba Iulia, decembrie Î918
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„COLIVIE 
PENTRU 

DOI"
Filmul lui Jaroslav Mach 

ananfa o tema și tratează plnd 
la urmd alta. Debut ind cu o 
meditație lucidă asupra condi
ției individuale a unui mun
citor fără caliiicare, nevoit 
— de aceea — sd presteze <• 
muncă stupidă, care nu-l dă 
nici o satisfacție, filmul ne la
să sd credem că vom asista la 
drama acestui om, Închis cu 
intr-o colivie in subsolul unei 
tipografii unde îmbalotează 
rezidurl de turtle. Credeam 
că drama va evolua astfel pe 
firul unei existente inexorabil 
condamnată ia izolare și la ne
putința desprinderii de această 
condiție. Mach voia parcă, la 
Început, sd dezbată relația om- 
proces de producție dintr-un 
unghi dacă nu inedit, cel pu
țin rar uzitat. Omul lui, nu 
descurajat, dar oarecum resem
nat in situația dată, refuză 
noțiunea de „învins* sau 
„condamnat* la o existentă 
mediocră, deși nu e departe 
de ea. Acasă are de dus Încă 
o cruce: o mamă bolnavă de

k <
7

..Șl
SOARELE

ARE 
PETE"

de Leopold Lahola 
Teatrul „V. I. Popa" Birlad 

Sîn piese de mare tensiune 
și sînt altele false, mici, des
pre care nu poți spune ceva. 
Piesa lui Lahola o numesc 
„de mijloc", piesă bună care 
se joacă în teatrele din pro
vincie, aiurea în lume. Lucra
rea parcurge ou dexteritate 
drumul de La comedie la dra
mă, răminînd precis la ultima. 
„Și soarele are pete" este ob
sesia unei întrebări în jurul 
răzbunării. Funcționarul ban
car Totny folosește într-o len
tă si cinică răzbunare sufletul 
adolescentului Gogo al cărui 
părinți au torturat-o pe mama 
sa. Răzbunarea mijlocită îl 
obsedează. Gopilăria lui Gogo 
este supusă unui dresaj subtil 
și diabolici băiatul învață is
cusit hoția. La un moment

GLASS 
si 

SIMION 
MÂRCULESCU

Sculptorul Ingo Glass și 
pictorul Simion-Mărculescu se 
află la prima lor expoziție 
personală. Dacă lucrări ale lor

■ ■ . ■; . ' ' I ' ; . ■ 1" . ■. *r X / - ■' > j : .1

nervi 1! torturează cu obsesii
le. cu, ideile ei fixe, cu halu
cinațiile ei,- Eroului i-a rămas 
insă capacitatea visării. Ca și 
cum l-ar fi cunoscut pe Bo
gota lui Sebastian, Cenda, 
personajul din „Colivie pentru 
doi', are pasiunea marilor că
lătorii, el — oare nu se poate 
desprinde de subsolul tipogra
fiei declt pentru a merge cu 
sufertașul la birt și de acolo 
acasă ca să-și Încălzească 
mlncarea — cunoaște pe dina
fară harta lumii, știe care smt 
cele mai frumoase locuri de 
pe pămlnt, are pasiunea tre
nurilor (casa lui e plină de 
machete de trenuri și Unii de 
cale ferată, cu care nu se sil
ește sd se Joace), vorbește tot 
timpul despre călătorii și eva
dări In locuri exotice. Aproape 
o jumătate din film este con
stituită pe asemenea date. Și 
clnd crezi că, in sfîrșit, toate 
acestea se vor angaja intr-un 
conflict, vor deveni substanța 
unei drame, totul ia altă În
torsătură i apare o fată. Și 
dintr-odată toată problematica 
filmului se concentrează In 
Jurul ei, Cenda trecînd In al 
doilea plan. Cristina este o 
fată răvășită de vicii — face 
parte dintr-o bandă de hoți. 
Cenda insă descoperă, odată 
cu aparifia ei, posibilitatea u- 
nei iubiri — sentiment mereu 
reprimat la acest flăcău prea 
tomnatic. începe astfel Uh joc 
foarte delicat in care zarurile 
sini sentimente. Sentimente 
autentice. Iar sflrșitu! este fru
mos ca intr-o poveste. Purifi
carea Cristinel poate părea u- 
nora un șablon uzat; dar nu 
e. Purgatoriul prin care ea 
trece are o simplitate profund 
umană; acest purgatoriu este 
el, Cenda.

dat el nu mai percepe decît 
acel lucru făcut cu precizie, 
care-i dă o încredere de ade
văr mistificator. Acest super
stițios „eroism" îi va fura cu
getul, el devenind sclavul as
cultător și tenace al maestru
lui. Pînă cînd ? Rareori el 
simte în stomac o durere stra
nie, „roaderea aceea", o me
teahnă obscură spune el. Nu 
e foamea, ■ ci adevărul în sîm- 
burele său reprimat.

In voluptatea cinismului, 
Tomy își dă seama că nici a- 
nimalele nu au acest senti
ment al răzbunării, dar criza 
sa este doar rațională, deduc
tivă și prea întîrziată. Cinis
mul său devenise rafinat, cîș- 
tlgat prin transplantare, de
venit aproape al său, căci el 
a fost bun odată. Acum însă 
nu mai vibrează ,este altul, a- 
lienat, nu se mai poate în
toarce, dar jocul lui este si
gur, rece, fără tremolul vino
văției. Transplantul răzbunării 
virtuale se integrează prin el, 
posedîndu-1; partea sa bună 
s-a detașat de el, deconectarea 
este de neînlăturat.

Inițierea lui Gogo în min
ciună este acoperită complet 
de sufletul său de heruvim or
bit șl astfel această inițiere 
capătă reflexele transplantului 
din Tomy. Clipa trezirii lui 
Gogo duce inevitabil la cri
mă, Ia punctul zero. îngerul 
își descoperă frivolitatea dina
fară, minciuna dinăuntru. Este 
clipa anihilării, nici tinerețea 
nu-1 poate salva. Solicitat de 
candida Tereza, iubita lui 
Tomy, la renunțarea aptitudi
nii sale de vagabond, Gogo 
rămîne derutat. Cînd îi apare 

am avut posibilitatea să le ad
mirăm și cu alte prilejuri, în
deosebi In expozițiile anuale, 
de data aceasta creațiile ex
puse în foaierul Teatrului de 
Stat din Galafl ne permit să 
cunoaștem mai bine preocupă
rile celor doi artiști, direcțiile 
spre care tind.

Desigur prima expoziție 
personală a unui artist nu este 
întotdeauna concludentă pen
tru creația sa. Cu toate aces
tea, lucrările expuse de Ingo 
Glass și Simion Mărculescu 
demonstrează că autorii lor au 
Înregistrat într-un timp relativ, 
scurt după absolvire cîșliguri 
importante pe linia închegării 
unei viziuni personale și a 
exprimării într-un limbaj plas
tic original.

Sculpturile lui Ingo Glass, 
se impun printr-o lirtie mo
dernă, prin strădania artistu-- 
lui de a le conferi spațialitate 
și monumentalitate. In obține-’ 
rea spațiului sculptural artis
tul pornește adesea de la un 
dat regi și aceasta o dovedesc 
foarte bine portretele „Ecate- 
rina", .Victorie", „Pianistă" ca

La o privire mai atentă m 
se pare că intre prima și a 
doua parte a filmului nici nu 
există vreo ruptură: omul 
care, In niște condiții de via
ță modeste, aproape cenușii, 
își poate păstra nobila capaci
tate de a visa, este firesc sd 
aibd și nobila capacitate de a 
descoperi sentimentul curat, 
profund omenesc și cinstit, 
intr-o fată aparent pierdută in 
vieți.

„Colivie pentru doi" este un 
film al purității sentimentelor 
omenești, un poem simplu și 
frumos despre oameni simpli 
ș! frumoși..

Regizorul cehoslovac Jaro
slav Mach a spus acest poem 
intr-un limbai cinematografic 
direct, neîncărcat de artificii, 
dezbrăcat de pretențiile inova
ției tehnice. Imaginea cu pu
ternic contrast de alb-negru 
traduce fidel o originală evo
luție de sentimente. Foarte 
bun cunoscutul actor VI. 
Mensik în rolul lui Cenda.

Tineretul mal ales trebuie 
sd vadă acest film.

..SAMURAIUL
A face film polițist numai 

pentru acțiune palpitantă, pen
tru suspense, pentru jocurile 
inteligenței, nu mai este su
ficient. Deși imaginația este, 
oractic, inepuizabilă, creatorii 
acestor filme nu mai pot in
venta aproape nimic original; 
mereu descoperă că ceea ce 
sDuh s-a mai spus, poate chiar 
mai bine. Si atunci soluția re- 
dimensionării genului apare ca 
absolut necesară.

Polițismul pur, așa cum am 
tost obișnuiți să-l descoperim 

în față și o capcană întinsă de 
Tomy pe care-1 iubea (fiindcă 
„domnul Robert este cu totul 
altceva)" conștiința sa se sus
trage într-un singur punct po
sibil î minciuna devenind cir
culară el nu are ieșire. Tră
dat și autotrădat, conștiința sa 
se anulează, rămîne doar sus
pendarea — neputința de a 
deveni adult, căci tinerețea 
fusese o Impostură. Obscura 
sa candoare nu-si mai poate 
avea un trup.

Regizorul Cristian Nacu re
fuză jocul de cameră, închis, 
înlesnind trecerea replicii 
peste rampă. Acest joc dis
continuu este ușurat de un 
practicabil între scenă și fo
toliu. O idee bună este și lă
sarea liberă a jocului lui Gogo 
șl al anchetatorului (Sorin 
Stratilat si Ion Andrei) fată 
de celelalte două personaje. 
Această „ruptură" este refuzul 
motivului narativ și întoarce
rea la idee.

Sorin Stratilat (Gogo) în
scrie un debut interesant toc
mai prin jocul circular, al unei 
singure stări, extenuat, în ca
re există acea trezire, tresări
re a adevărului doar într-o 
singură clipă. Dintr-un aseme
nea punct de iluminație va iz
bucni în acel „inconștient di
namic" (crima). Prin tăcerea 
sa prelungită, prin ochii fixați 
tn vid, transmite întrebarea : 
„ce rost mai au toate?”, căci 
omorîndu-1 pe Tomy, el se dis
truge pe sine, fără voia sa, in
stinctual, fiindcă el devenise, 
precum Sancho Panza pentru 
Don Quijote, o parte a sa. 
Personajul se rotește mereu în 
punctul zero, punctul latent, 

și compozițiile „Maternitate" 
și „Cetatea Omului". Alteori, 
forma concretă este părăsită, 
urmărindu-se, de pildă, ideea 
zborului sau a unității națio
nale a poporului român („Icar", 
„Unire"). Meritorie este de 
asemenea la ingo Glass preo
cuparea de a conferi plastici
tate unor materiale mai aus
tere, Ca de pildă cimentul 
f,.Clopotnița"), sau de a io- 
losi iorfa sugestivă a lemnu
lui vechi („Palisadă dacică"). 
E desigur aici influenta sculp
torului american de origine 

• română. Constantin Ticu Ară- 
mescu.

Picturile lui Simion Mărcu- 
Icscu, în totalitatea lor, re
levă un colorist virtuos. Pic
torul preferă culorile închise, 
care traduc mai bine stările 
grave, dramatice, spre care 
,se simte cu deosebire atras. 
Sînt în actuala expoziție o 
serie de lucrări ale căror su
biecte sînt inspirate dim mu
zica de jazz, pentru care pic
torul manifestă o deosebită 
pasiune („Baterist", „Compozi
ție cu saxofon", „Trom.peta", 

tn filme si la teatru, nu' ne 
mai satisface pe noi, nici pe 
creatori. Și atunci ei caută un 
polițism de o factură nouă, in 
care predomină o idee maiora 
ce se rotunețște și se afirmă 
dincolo de faptul polițist obiș
nuit. Adică, Intîmplărlle, fap
tele, urmîrid o construcție 
specifică genului capătă tot
odată o semnificație profund 
umană, care îf poate pasiona 
pe spectator mai mult declt o 
scenă de tensiune, de groază 
sau de urmărire. In „Samu
raiul" lui Melville această i- 
dee este singurătatea. „Samu
raiul" nu e frumos si intere
sant pentru scenele de aven
tură pe care le conține, ci 
pentru graficul sufletesc al e- 
roului, pentru tragedia însin
gurării sale, pentru tăcerile 
lui încărcate de sensuri. Omul 
este mereu singur într-o lume 
rece, distantă, automatizată; 
personajul însuși, cu exactita
tea Iui de mașină, este crea
ția acestei lumi automatizate, 
dar clnd o Înțelege șl o în
cearcă să 1 se opună își dă 
seama cît de inevitabilă îi 
este întrlnqerea. Si atunci își 
organizează — cu precizia 
care-1 caracterizează — o re
tragere tragică în neființă. Re
gizorul este, fără Îndoială 
poet. Poezia lui are sensuri 
tragice pe care un excelent 
interpret — Alain Delon, le-a 
comunicat, aproape fără cu
vinte, dar cu o admirabilă pu
tere de convingere.

Șt. O. Mugur
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TURNEELE
MADRIGALULUI

inconștient. Sorin Stratilat nu 
lamentează faptul crimei, ci îl 
face anihilant, fix cu viziunea 
impasului total. Jocul său con
centric este un dar al interio
rizării. Zaharia Volbea (Tomy), 
bun actor de dramă, joacă 
prin surprindere, degajînd per
manent viața uscată a unui 
tip autoeducat cu rațiune ci
nică, pur logică. ,Valy Mihala- 
che (Tereza) interpretează în
tr-un ton de melodramă stili
zată. Ar fi trebuit poate, aici, 
să existe acel delir al inocen
ței surprinse și rănite mereu. 
In rolul anchetatorului apare 
Ion Andrei. Actorul răstălmă
cește cuvîntul, dezgolindu-i 
sensul său alb, dînd persona
jului răceala unui arhetip de 
impostură, gestul de manechin 
al celui care nu poate pă
trunde în dramă, „care nu în
țelege nimic", cum spune Go
go. Jocul lui Ion Andrei su
gerează un ceasornic fără ace. 
care este acel pseudoancheta- 
tor mecanic, în mintea căruia 
oamenii se pot descoperi pu 
baza unui mic clasor.

Scenograful Al. Olian con
struiește un decor de lemn 
fără ilustrație, impersonal, 
propriu dramei. Am remarcat, 
în prelungirea camerei, un 
hol-tunel obscurizat, unde de 
fapt personajele au confluen
ța ciudată a unei încordări 
mascate.

Cristian Simionescu
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„Idol"). Desenul lui Mărcu
lescu este nervos, în deplină 
consonantă cu tensiunea lăun
trică a personajelor. In „Com
poziție", ca și in „Amplifica
tor", artistul reușește să cree
ze un spațiu pictural amplu 
tocmai datorită ielului in care 
așează în pagină elementele 
componente. Curbele se des
fășoară în adincimea tablou
lui sub forma unei spirale. In 
„Amplificator", unde artistul 
se folosește de efectul optic al 
culorii, formele plane se re
petă în mod strict geometric.

Fără a ne pronunța asupra 
evoluției celor doi artiști, în
cheiem aceste rînduri cu în
crederea că trecerea timpului 
le va aduce, fiecăruia dintre, 
el,^ câștiguri substanțiale, iar 
ceea ce ei ne-au promis acum 
va fi cristalizat în lucrări 
viitoare.

Corneliu Stoica
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de vorbă cu dirijorul MARIN CONSTANTIN

Revenirea în țară a corului „MADRIGAL" — după 
recentul turneu in Spania, unde a repurtat un strălucit 
succes la cea de-a șasea ediție a Festivalului Interna
țional de muzică de ta Barcelona - mi-a dat prilejul 
să-l intîlnesc pe dirijorul MARIN CONSTANTIN „între 
două trenuri" (formația sa se pregătea să plece din 
nou in străinătate, la „Zilele culturii române" din Belgia).

- V-am ruga să ne dați citeva amănunte asupra 
participării formației la Festivalul de la Barcelona, unde
- așa cum citim in prestigioase jurnale spaniole - ați 

avut un mare succes I
- Deși repertoriul a fost pregătit in amănunțime, 

ne-am prezentat la prima confruntare cu publicul barce- 
lonez cuprinși de o justificată emoție, avînd în vedere 
atit faptul că am fost, în Spania, printre primii soli ai 
cuiturii românești din ultima perioadă, cît și vasta tro- 
diție corală existentă în această țară iberică. Rolul 
nostru s-a amplificat după reușita repurtată la primul 
concert, deoarece urma să mai dăm un al doilea con
cert, în aceeași sală a Palatului Muzicii, evident, cu un 
alt program, concert în care trebuia cel puțin menținută
— dacă nu depășită — prima impresie. Spre marea noastră 
mulțumire, atît publicul, cît și criticii s-au arătat mul
țumiți de repertoriul și de ținuta interpretativă a for
mației noastre. De menționat că am avut trei mii de 
auditori. Am mai dat apoi două concerte la Manresa și 
la Vich, primite cu aceeași căldură.

- Repertoriul pe care l-ați prezentat a fost compus 
din piese preclasice, ca și din piese ale compozitorik 
români moderni. Pe ce ați pus accentul, relativ la aces 
tea din urmă ?

— In legătură cu piesele românești introduse în pro
gram, trebuie spus că am urmărit prezentarea unor lu
crări cît mai variate ca stil și ca perioadă de creație, 
avînd în vedere că această muzică era prezentată pen
tru prima oară în Spania. Evident, nu putea fi vorba de 
o simplă prezentare informativă a acestor lucrări, ci și 
de o îmbinare organică a acestora cu principiile de bază 
ale școlii și tradiției interpretative românești. De notat 
faptul că acest public, pus pentru prima oară în fața 
unor asemenea lucrări, atît de diferite de muzica sa națio
nală, a reușit să guste atît vechile melodii românești, cit 
și Păstorița de Marțian Negrea. Mai mult decît atît, la 
cererea muzicienilor din Barcelona, în frunte cu Cercul 
componistic Granados, a avut loc o întîlnire între corul 
nostru și personalitățile muzicale din localitate, în care 
am făcut un „panoramic” al creației corale românești, i?,- 
cepînd cu muzica din sec. XIV șl terminînd cu prezen
tarea Scenelor nocturne de Anatol Vieru.

— Ce probleme de interpretare vă pun noile creații 
românești ?

- La prima vedere, ar.părea paradoxal ca o formație 
cu denumirea Madrigal să includă în repertoriul -său 
lucrări^ aparținînd compozitorilor contemporani. Dar, a- 
vînd în vedere calitățile incontestabile ale adevăratei 
muzici moderne, avînd în vedere rolul social al artistu
lui, interpret contemporan de a ajuta publicul să tragă 
concluziile corespunzătoare în legătură cu această mu
zica, era firesc să nu rămînem indiferenți în fata ultime
lor creații românești. Evident, interpretarea acestor lu
crări presupune un efort deosebit, ridică formației noastre 
noi probleme, prin aplicarea unor noi moduri de emisie 
vocală, prin realizarea unui alt echilibru al vocilor, în 
sfirșk, prin mărirea exigenței în ceea ce privește posi- 
bilitâțile de asimilare și chiar de intonație ale acestor 
lucrări. Nu este de loc ușor să treci în cadrul aceluiași 
concert, de la Palestrina la Vieru. Dar succesul pe care 
l-am obținut la ultimul Festival Enescu ne dă garanția că 
șîntem pe drumul cel bun și justifică insistența noastră 
în căutarea și prezentarea creației contemporane ro
manești.

— Citeva din planurile de viitor...

- Dintre proiectele noastre trebuie amintită partl- 
cipareada .Zilele festive ale Vienel", în mai 1969, apoi 
urmează un turneu în țările nordice — Norvegia, Suedia, 
Finlanda. In continuare, vom participa la Festivalul Inter- 
națunal Muzical din Olanda, în cadrul căruia vom da atît 
concerte q capella, cît și două concerte - la Haga șl 
Amsterdam - împreună cu Filarmonica din Haga. Cu 
multă satisfacție, dar și cu multă grijă In ceea ce pri
vește pregătirea și chiar rezistența formației, ne pregătim 
pentru viitorul tur al lumii pe care îl va efectua Madri
galul pe ruta : București - Moscova - Tokio Hawai - 
Losl Angeles — New York — Paris — București. Pe lîngâ 
aceste deplasări în străinătate, vom avea o activitate in
tensa și în țară. Vom imprima un disc de muzică con
temporană românească, cuprinzind lucrări de Anatol Vieru 
Aurel Stroe și Ștefan Niculescu. Vom realiza un disc 
Palestrina. Trebuie, de asemenea, să terminăm cele două 
filme începute : Cmtecele Renașterii și Muzica veche 
românească." Bineînțeles, vom da o serie de concerte, în 
Capitala și in alte orașe ale țării.

Interviu consemnat de

• Șt. Blânaru



5 CRONICA ARTELOR

„Au fost timpuri cînd românilor le-a fost interzis să-ți 
comunice ideile unii altora; în timpurile acelea omul se 
mingîia cu cintecul. Din acele timpuri ne-au rămas multe 
cîntece naționale", nota Gavriil Musicescu, pregătindu-șl 
memoriul către minister prin care la 22 mai 1890 solicita 
sprijin moral și materia] pentru „o excursie artistică prin 

Transilvaniea cu scop de a produce cîntecele noastre națio
nale, în speranța că acolo ele vor grăi direct inimilor majo
rității populațiunii*.

Deși sprijinul i-a fost refuzat și autorizația respinsă de 
către autoritățile habsburgice, corul ieșean pleacă pe cont 
și răspundere proprie și, în iulie 1890, va da un prim concert 
la Brașov. A fost începutul triumfalului și istoricului turneu, 
care a însumat zeci de concerte la Brașov și in satele ve
cine, la Sibiu și Săllște, la Lugoj, Caransebeș. Sibiul ti 
întîmpină pe ieșeni în frunte cu venerabilul compozitor Gh. 
Dima, Lugojul cu Coriolan Bredtceann. Din zecile de elogii 
apărute în presa vremii de dincolo și dincoace de Carpați, 
reproducem un ecou apărut în „Curierul de Iași* nr. 89 — 
31 aug. 1890 :

„Excursiunea ce G. Musicescu a făcut cu distinsul său 
cor prin Transilvania și Banat a produs rezultate la care 
nimeni nu se aștepta.

In Lugojul aflat în sărbătoare s-a încins o horă mare și 
frumoasă în frunte cu Musicescu și Bredlceann, cu sătence și 
orășence. Și mi se legănau în acordurile melodioase ale mu
zicii bănățeanca cu mcldovoanul și ieșe^nca cu bă ățeinulși 
mi se întreceau la frămîntarea pămîntului, aprinși de prie
teneasca întîlnire și de frățească dragoste*.

Cu privire la rezultatele acestui turneu, L Vidu scria 
mai tîrziu în ziarul „Drapelul* din Lugoj :

„La un an după plecarea lui Musicescu avem a face 
deprinderea de arme pe 13 zile în cetatea din Arad ; ți mare 
mi-a fost surprinderea cînd toate cazărmile răsunau de cîn
tecele lui Musicescu. Am exclamat în mine : iată inima mol- 
doveană unită cu cea transilvană, lucru ce de la misele verzi 
nu se poate face în zeci de ani, pe cînd Mus’cescu a făcut-o 
într-un singur an. Aceasta a făcut Musicescu pe teren național*.

Același învățător I. Vidu trimite ministerului următoarea 
telegramă:

„Excursiunea corului din Iași prin Transilvania determină 
trimiterea mea pentru completarea studiilor cu Musicescu*. 
De asemenea, T'molei Popovici din Caransebeș vine în 1893 
la Iași ca să învețe cu Musicescu. In același timp, dirijorul 
ieșean adresează ministerului un memoriu prin care cere să 
fie trimis un om competent peste munți ca „să facă colecții 
de melodii populare luate din gura poporului. Ar fi o lucrare 
de mare preț pentru românii de acolo, dar și pentru noi*.

Așa cum arată George Breazul în monografia sa ,Gavriil 
Musicescu" (Edit. Muzicală — 1962), în urma acestui turneu, 
Musicescu ajunge la convingerea existenței unui străvechi 
fond de melodii comune întregului popor românesc*.*

In iulie 1924, Ateneul Popular Tătărași — Iași orga
nizează excursii de propagandă culturală prin țară, cu care 
prilej 600 de moldoveni au fost oaspeți ai orașelor și șa

lelor transilvănene, pe care le vizitau „în numele culturi) 
și înfrățirii românești' („Banatul românesc* din 3 aug. 1924).

La acest turneu participă, sub egida Ateneului Tătărași, 
Societatea corală „Gavrlil Musicescu", Școala normală „Vasi- 
le Lupu", actori ai Teatrului Național și reprezentanți ai 
diferitelor societăți culturale șl artistice din Moldova. La 
Cluj, Brașov, Sibiu, Arad, Blaj, Turda, Alba-Iulia și în alte 
centre transilvănene au avut loc șezători și spectacole co
mune, pelerinaje și adunări, moldovenii fiind întîmpinațl 
peste tot cu brațele deschise „nu din simplă curtuazie", ci 
cum arată N. Bogdan la Cluj, „pentru ca acele clipe înălță
toare petrecute împreună să fie prilej de meditărj sufletești 
pentru toți factorii răspunzători ai neamului nostru". La 
șezătoarea organizată la Cluj a conferențiat Gala Galaction, 
iar pe cîmpia de Ia Turda, la mormîntul lui Mihai Viteazul, 
a vorbit prof. Bogdan-Duică ; la Alba-Iulia a avut loc o mare 
festivitate în sala proclamării unirii ; la Blaj, după întrunirea 
de pe Cîmpia Libertății a fost vizitat mormîntul lui Timotei 
Cipariu ; Soc. „Astra" din Sibiu a înmînat Ateneului din 
Iași un drapel cu deviza „Unire prin cultură" ; la Rășinari 
și Avrig au fost depuse coroane la mormintele lui Andrei 
Șaguna și Gheorghe Lazăr.

întreaga presă din Ardeal a salntat această primă vizită 
în Transilvania a moldovenilor, care „a contribuit la înfră
țirea sufletească a românilor". Ziarul „Cultura poporului' 
din Cluj, apărut în număr festiv, îl salută astfel pe oaspeți:

„Bine ați venit descălecători ai unor tradiții vechi și dru
meți care aduceți în Inimile și sufletele voastre trecutul 
măreț și plin de fapte mari al Moldovei".

Directorul Palatului Culturii din Arad, oferind Ateneului 
Tătărași o cunună de lauri, ruga pe oaspeți să transmită 
„tuturor fraților moldoveni frăția șl iubirea noastră șl să le 
spuneți că aici domnește aceiași conștiință românească".

Bogatul material Informativ aflat la Arhivele Statului din 
Iași dovedește din plin că această excursie a prilejuit o dată 
mai mult realizarea unei punți trainice de legătură spirituală 
între Moldova șt Transilvania.

Și, ca o permanentă ce vine din veacul trecut, corul ieșean 
purta numele lui Gavriil Musicescu.

★
In primăvara anului 1931, Teatrul Național din Iași a fost 

invitat să susțină o stagiune de 30 spectacole Ia Timișoara. 
Seria a fost deschisă cu un festival „Vasile Alecsandri", la 
care Ionel Teodoreanu, directorul teatrului, a conferențiat 
despre „Semnificația națională șl literară a lui Alecsandri".

Această stagiune ieșeană în capitala Banatului a Însemnat 
un adevărat triumf, de care s-au ocupat toate ziarele vremii. 
Preferăm, pentru rememorare, să dăm cuvîntul chiar Iul 
Ionel Teodoreanu, care a scris atunci un „Hronic al stagiu
nii timișorene", text ce are și savoarea ineditului, întrucît a 
rămas uitat în arhive :

„Mîinile omenești cînd sînt însuflețite de nobilul și darni
cul avînt al entuziasmului care Ie îmbină ritmic în aplauzeș 
au viața frunzelor în care bate yîntul și tinerețea aripilor de 
cocoare, cînd sosesc la prora primăverii. Dacă dumnezeu ar 
face minunea de-a materializa aplauzele culese de Teatrul 
Național din Iași In capitala Banatului, emisarii artei ieșene 
ar fi ca o pădure tropicală văratecă, ale cărei frunze ar face 
boltă deasupra întregului Iași, umbrindu-i glorios elegiaca 
bătrînețe și ar răsuna zile de-a rîndul, clar, primăvăratec 
cîntec de cocoare.

Stagiunea noastră la Timișoara a însemnat un succes ro
mânesc unic în capitala Banatului; și acest succes se răs- 
frînge de-a dreptul asupra lașului și Moldovei, cărora după 
multe înfrîngeri sociale le-a fost dat încă o dată să obțină 
peste hotarele regionale o înaltă și limpede victorie cultu
rală.

Cu sufletul îndoit m-am prezentat în fața publicului timi
șorean. Trupul meu, în acea clipă, era la Timișoara, dar 
sufletul ml-era înconjurat ca de-o mantie azurie de colinele 
lașului, a cărei nobilă resemnare și al cărui avînt înalt spre 
artă, am dorit să le evoc în fața celor care nu ne cunoșteau.

Un fruntaș bănățean, om bătrîn, m-a sărutat spunîndu-mi: 
„Sărut pe obrajii tăi, băiete. Moldova din care ați venit ca 
un curcubeu al artei românești. Halal să vă fie !'

Și ca o afirmare în plus a permanenței pomenite mai sus. 
Ionel Teodoreanu, era nepotul acelui Gavriil Musicescu

Al. Arbore și C. Cloșca

FORTUIT Șl DELIBERAT ÎN ARTA COREGRAFICĂ
Mai mult decit o problemă 

de gust, dansul clasic este 
invocat de Igor Stravinski spre 
a emite o remarcabilă con
cepție despre artă : „In dansul 
clasic — spunea ilustrul com
pozitor — văd triumiul con
cepției savante asupra divaga
ției, a regulei asupra arbitra- 
riului, a ordinii asupra întîm- 
plătorului...'. Subtextual ni se 
strecoară cu multă tinete alu
zia Ia avalanșa încercărilor 
vremii de a clătina fundamen
tele unei arte seculare și pe
rene cu procedee artistice 
constatat efemere, care vehi
culau febril elementul aleato
riu. Ceea ce au izbutit cu brio 
aceste tentative demolatoare, 
revoluționar-estetice, să in
troducă in spectacolul core
grafic a fost improvizafia, ex
primarea spontantă de stări suf
letești trăite la temperturi 
înalte, revenirea la beția 
dionisiacă unde totul este 
posibil, chiar și pierderea de 
sine, [întind că're finalul ex
tatic, tulbure amestec de stări 
primare și reverii. Aici con
știința creatoare devine subal
ternă, dacă nu chiar inoperan
tă, fiind posibile, firește, și 
momente revelatorii, dar mai 
pufin în dans, artă prin exce
lentă supusă coordonărilor vo
inței, centrul care diriguiește 
Întreaga rețea musculară și 
care nu poate fi ignorată nici 
cînd performantele tehnice a- 
ting limitele superioare.

Inundînd scenele cu dezin
voltura caracteristică curente
lor ce ambiționează la răstur
narea valorilor consacrate, 
„dansul liber', așo-n tm:t neu
tru abolirea oricărui canon 

estetic traditional, încearcă să 
umple spa(iul notorietății, dis- 
punînd, din fericire pentru el, 
de unele circumstanțe excep
ționale, mai mult, încearcă în 
pofida oricărei logici să pro
clame mișcarea aleatorie ca 
net superioară artistic mișcării 
atît de echilibrate din dansul 
clasic. Dar neputîndu-se sus
ține în propriile temelii, „dan
sul liber" mariază îndată cu 
muzica, căreia i se aservește 
pînă la umilință, nemairămî- 
nind dintr- nsul decit un in
strument articulat muzicii și 
funcfionînd la semnalul aces
teia. începe, așadar, prin „dan
sul liber' să ființeze în tem
plul Terpsihorei încă o cate
gorie de mișcări, aceea care, 
legată organic de muzică, deși 
vrînd să pară liberă, utilizea
ză cu o libertate fără margini 
orice fel de gest, ca irupt din 
prea adîncurile sufletului.

In dansul clasic, prelucrarea 
lucidă a mișcării se produce 
printr-un raport la niște un
ghiuri cosmice abstracte, eli- 
berînd acea stare de tensiune 
interioară prin pași si ritmuri 
proteguifi în permanentă de 
orice cădere în neprevăzut. 
Partizanii delirului platonician 
din cea de a doua categorie 
nu mai jin seamă de nici un 
fel de lege biomecanlcă si for
țează trupul dansatorului să 
ardă la cele mai înalte tem
peraturi, chircit si contorsio
nat. în atitudini insolite, eomi- 
fînd după noi, păcatul natura- 
Jiștilor. Pentru că neelabo’ată 
și nesublima'ă, mișcarea spon
tană nu-i decit exteriorizarea, 
declanșată de muzică, a stă

rilor noastre nude, cele mai 
multe de apartenență biologi
că. Este, asuzi, explicabil cum 
mulfi dintre coregrafii timpului 
prezent sînt excedați de sen
sualism, obsedați a da scenei 
actele „primordiale",, ca sin
gurele posibile și demne de 
coregrafiat. Este explicabil cum 
dansul își fine publicul în pa
rametri telurici, cum tendințe
le dansului, așa-zis modern, 
sînt lipsite de elementul ele
vației, cum din dans începe 
să dispară săritura, apanajul 
indubitabil al acestei arte.

Pe lingă caracterul domolit 
și exact al mșcării clasice 
(deși termenul de clasic aplicat 
dansului comportă unele mo
dificări, aici otice tensiune in
terioară fiind distilată prin fil
trul cumpătării, sau, chiar dacă 
nu se intlmplă aceasta întot
deauna, mișcarea clasică naște 
iluzia echilib'ului), exal'area 
dansului liber tîșnită parcă 
din magma unor simțuri 
incoercibile. dau sentimentul 
cumplit al nesiguranței, al ha
osului. A rîndui si a ordona 
tot ce (ine de cinetica umană, 
fie ea interioară fie ' xtmoară, 
nu-i de fapt decît aderarea la 
una din cele două doctrine, 
apollinfc sau dvon:siac, co
mentate cu atîta patos de cel 
ce a scris „Naș'erea tragedi
ei". Dvonis;acul imniiră ne 
bun început. „fortuitul", la 
care se adaugă forma vio'en'ă 
în mișcare a simțirii, de multe 
ori nesiguranța. In astfel de 
si'irații, pofi porni către ceva 
fără a ști dacă meandrele 
spontaneităfilor nu te vor a- 
bate sau dacă nu cumva Ispi
tele unei mișcări „neașteptat 

de frumoase' te vor pierde 
iiemediabil de la itinerarul 
proiectat. Cu alte cuvinte, cînd 
elementului neașteptat i se su
praestimează posibilitățile, sîn- 
tem în primejdie de a ne în- 
sciava lui și, ca urmare, de a 
nu isprăvi ceea ce ne-am pro
pus. Impasul este asemănător 
cu drama scriitorului înaintea 
mai multor variante pe care 
o imaginație fecundă le fur
nizează și față de care orice 
decizie devine șovăitoare. Iar 
dacă această dramă a scriito
rului are totuși putința de a 
găsi în cele din urmă o ieșire 
în timp și în laboratorul li
terar, apoi interpretului core
grafic, silit a se desfășura în 
limitele temporale prea bine 
designate, atît de paralelismul 
muzical, cit și de existenta 
publicului, îi este mai puțin, 
ca să nu spunem deloc, în
găduit jocul.

A!ergîndu-se după forme ar
tistice care să se potrivească 
cit mai bine fluxului fanteziei, 
ideației neformulate lo^'c, vom 
plăsmui ad-hoc mișcări și ati
tudini, contravenind disponibi
lităților noastre fizice. Limba- 
iul devine atunci arbitrar, cu 
șanse reduse de a comunica 
intenfia noastră. Valul emoției 
Si asociațiilor ne poartă în 
lumi străine, greu de urmărit 
pe plan coregrafic, pentru că 
încă odată vom sublinia că 
există în dans legi exacte ca
re guvernează posibiliiăti’e in
strumentului nostru de inter
pretare, corpul, și pe care 
dansul clasic Ie-a asimilat în 
timp cu judiciozitate. Nu vom 
uita îvsă că oricare ar fi o- 
rlentarea estetico-coregralieă

și raportul fată de ceea ce 
dorim să înfăptuim pe plan 
coregrafic, dansul este mai în- 
tîi o expresie a propriei noas
tre vieți inconștiente, a valu
lui emotiv irațional, iar așa 
cum apare în stadiul lui preli
minar nu se poate arăta sce
nic. ,

Acest stadiu de creație al 
dansului cult este, fără îndo
ială, etapa de laborator, cînd 
încep a se sedimenta virtua
lele forme universale și nu 
cum adesea se procedează 
prin trecerea lor direct, „neal
terat', audiției. Deci fortuitul 
este numai un pasager, în 
diurn spre perfectibilitate, so
cotind perfectibilitatea ca sco
pul din urmă, „voitul'. Desigur 
contraargumente nu vor lipsi. 
Însuși Blaga spunea undeva : 
„Am impresia că starea este
tică poate fi surprinsă în con
diții optime în momentele el 
de mutație. In astfel de mo
mente avem de-a face cu o 
stare feciorelnică, nealterată 
de deprinderi și norme...". In 
dans, acest moment „pe un pi
cior", credem noi, nu este 
posibil fără riscurile conside
rabile de a frustra baletul de 
categoria universalității. Cu 
toate acestea, nu se va putea 
nega ponderea „fortuitului" în 
tenomenul coregrafic. Extazul 
final pe care el și-l propune 
renunfînd la cenzura conști
entă. revelația a ceea ce-i mai 
esențial din simțurile noastre 
numai adăugate unei Ideatii 
majore, vor putea naște „poe
zia filozofică' a dansului

S-ar putea înțelege prin n- 
ceastă opinie o pledoarie în 
favoarea cantonării definitive. 

dacă se poate spune astfel. Ia 
baletul clasic în forma lui de 
acum un veac sau două. 
Ne-am socoti victimele unei 
eronate înțelegeri ori a unei 
tormulări confuze. In clipa de 
fată, dansul clasic formează 
obiectul tuturor înnoirilor co
regrafice. Pe arabescurile cla
sice sînt grefate cele mai sur
prinzătoare mișcări, dar con
strucția lor line în mod indis
pensabil seama de această te
melie sigură. Chiar și „fortu
itul dyonisiac" ajunge la o 
consistentă atunci cînd îl an
corăm pe terenul stabil al cla
sicului. Să nu uităm că ro
mantismul coregrafic și-a pur
tat numele numai grafie fabu
lației din spectacol sau inter
pretării, nicidecum preschim
bării substanfei sale. Am putea 
susține că pasaje 'e cele mai 
reprezentative ale romantis
mului sînt, în realitate, paginile 
ce'e mai nemuritoare ale cla
sicismului. Romantismul core
grafic durează încă in aten
ție tocmai pentru că el e, în 
fond, un clasicism. Iar dacă 
ne mai ducem încă la „Lacul 
lebedelor', n-o facem pentru 
naivitatea acelei povestiri cu 
zîne și prinfi, ci găsim in țe
sătura coregrafică a acestei 
inegalabile creații, apogeul a 
ceea ce se cheamă echilibru 
clasic. Și acest echilibru cla
sic es'e insuși panaceul contra 
labilității cotidiene, este „vo
itul", este busola drumului cel 
mai drept către o aspirație de 
la care rafinamentele inextri
cabile sînt capabile să ne con
vertească în fiece moment.

Ștefan loanid
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PLlNSUL celui părăsit

Plinsul celui părăsit 
ghemuit intre trestii streine 
se aude din ce in ce mai în pâmînt 
cînd valurile ar zbura de pe mare 
peste țărmuri spre cimpia tăcută.

Pe lingă acele trupuri de demult rătăcite 
stinși de întuneric am trecut.

La o stină urletele clinilor
mai stăruiau peste turme pierdute 
cu ciobani cu tot
și clătinarea serii in ierburi cdmci 
din loc în loc pustiu 
gonea o plîngere doinită.

Atîta mers obositor 
nume streine strigind 
și nu răspunde nimeni 
și nu aude nimeni 
iar pe această cîmpie furat 
trupul meu pe care nu-l mai știu 
in voia cui sâ-l las ?

din pădurea surdă

Din pădurea surdă unde Clinii nu latră 
înjur bazarul lacom a! ultimei religii. 
Vracii adulmecînd pulpe fabuloase 
rătăcite la țărmuri 
se zbat în clopotele palide de toamnă. 
De cînd turme de oameni tot urcă 
pe tărgi de leagăn verde tronul 
zeului spre virful muntelui.
Iar eu cu tine de mină călcînd 
pe focurile moarte cind dansează 
pe ape copii bolnavi.
Umilă tortură către trupul meu 
lepădată mereu și mereu 
la marginea drumului prietene 
care nu mai poți să plingi de spaimă 
că umbra îți .numără lacrimile. 
Streini ne vom intilni amindoi 
in pădurea surdă unde dinii nu latră.

ori asta mă face mai frumoasă 
pe cit sînt de frumoasă
tu nu ai frumusețea 
decit dacă-o cîștigi I

ZEU

Zbîrcite roți vor tresări in ierburi 
de spaimă tremurînd spre mare. 
Turme de praf înecăcics 
ca un pămint doritor 
să se ridice la cer.
Soarele strein pe cîmpie 
gonit de turmele de praf 
gonit de turme de noroi.
Și doar strigătul meu 
in jale ferecat 
bintuie ierburile 
ca o chemare inapoi unde pămîntul 
e gol pustiu și pur 
unde nu se aude 
nu se vede nimic 
unde moartea 
scutură din întuneric 
bolovani de greață și uitare 
izbindu-mi capul, umerii, spinarea 
pină cînd îngenunchez 
și parcă plingind cineva 
îmi primește rugăciunea din urmă.

IN FIECARE NOAPTE

PE MOVILE

In fiecare noapte pe movile 
strigă o voce dintr-un an 
pierit de mult tiritor 
pe cimpia cu tălpi de amar

E presărată iarba lumii 
in această noapte cu movile 
și altceva decit voci incâiecindu-se 
nu se aude.

Pe fiecare movilă un cap 
în care bat tobele amurgului 
și țipătul umbrei neputincioase 
să urmeze trupul dincolo 
de porțile pămîntului.

Iar în spatele meu vocile cer capete 
pentru că tăcere nu se află 
nici măcar pe drumurile rătăcite 
pe Unde umblă păsări cu aripi bătute 
in cuiele nopții pe unde 
la ceasuri pribege un cline 
bătrin mai urlă pe comoară.

SE JOACA

CEZAR IVĂNESCU

TURNUL

ore, nu e vreme
centru gîfîitul veșnic al mamei moarte 
r _ «n-mî aorOPI!

urechea,

vreme, Mii,

pe

SUS de

circâ-i

de nisip

REGAT

fi

ochii
sînt

MIRCEA ICHIM

CINTEC de dragoste

PENTRU HOLLY

Casa Conachi (lingă Tecuci)
Vigne le de TH. ȘALAR

cu 
de

fel 
ale

apropiat o 
de salva-

nu-s 
nici 
nu-i 
nici

care 
cum

tăcută-a morții 
nu e timp

nu-i vreme 
e timp 
nu e timp

ca- 
Cînd 
toată 
acela

aduse 
coap- 
trupul

ari- 
sînt

viața ei, le- 
vezi trecînd 

trestii.

înseamnă, 
auz. Le- 

foarte 
atît de

vreme nici 
inima s-aud

bruna trecind
cu carnea mai roșie ca singele 
- mi zice : mori, iubitule
și eu port în mamele moartea

am această carne 
se contractă în tăcere?

timp, o, nu e timp, 
vreme, nu e vreme 
inima și moartea 

timp, o, nu e timp.

nu pot să văd de crucea-n 
pe potriva morții 
nu-i timp, o, nu e timp 
nu-i vreme, nu e vreme

ca o mască de ceară, 
o, nu c ..
ale perfecției 
m-au alungit

in conversația 
nu-i timp, o, 
nu-i vreme, nu e vreme 
fragil copil trup port

.. .regi ce nu mai pot ucide 
dulcea carne-a soaței lor 
- și-ncrețesc mantia roză 
în regatul viermilor

ca buza să-miVapropu 
cum moare, cu

-------- — _ , o, nu 
e vreme, mîinile dulci 

m-au măsurat, 
întins cu fața-n

nu-i
și timp nu-i, nu 
nu-i timp, Mii, 
e-acest obraz desfigurat

La ce bun, Mii, - carne suferind in 
depărtare 

la ce bun timpul să-l invent 
cind 
care

ți regsni fără dorință 
caste fără a fi vrut 
stau cu mîinile în poală 
ca izvorul ne-nceput

mult mai singuri se-mpreună 
ca secundele in timp 
din neant pe-ncet se umflă 
pintece cu-absență-n schimb.

„Eu tint cu totul pentru dragoste" 

Plecăm ca doi hoți.
(Poate trebuia să furăm cite un cal 
de la Central Park, 
dar unde dracu' să-i punem ?) 
In Africa plecăm. Desigur, 
acesta-i pămintul 
care are conturul inimii.
Sînt foarte, foarte multe nisipuri 
și e atît de pustiu, 
insă iți jur 
că Africa va deveni fertilă 
de clorofila rugilcr noastre : 
unde vom pune genunchiul, 
va licări o fintină, 
unde ne vom stringe la suflet, 
se va isca o pădure, 
unde vom adormi 
se va naște iarbă și melci și albine. 
Da, trebuie să renunțăm 
la citeva lucruri : 
tu trebuie să renunți la Fred, 
fiindcă eu sînt fratele tău, 
eu trebuie să renunț la tristețe, 
fiindcă numai tu îmi vei fi iederă, 
amindoi trebuie să renunțăm la zăpadă. 
Ne va fi dor de zăpadă, 
ne va fi dor de zăpadă...

mult

DOI COPII

DE-A LEBĂDĂ

Schiță de TITU CONSTANTIN

Pentru că era soare pu
ternic și plaja pustie au 
hotărît să se îngroape în 
nisip. Fata se lungi cu 
pieptul la soare, închise 
ochii si-și desfăcu brațele:

— Eu sînt lebădă.
— Și eu constructor de 

orașe.
Nisipul frigea, băiatul în

cepu să-l adune mai în- 
tîi în grămezi pe urmă în
velea cu el picioarele fe
tei si fata simțea arșița.

— Ajunge, acum eu 
tine.

— Dacă ești lebădă 
ce nu taci ?
Nu se mișca nici un 
de vînt. Brațele întinse
fetei căpătaseră de mult 
înfățișarea nisipului aprins 
și singura deosebire era, 
poate, cea de formă. Ni
sipul ajunse pînă la glez
ne.

— Tu știi legea lebedei? 
Fata nu răspunse pentru 
că era, deja, lebădă, și 
băiatul strînse altă movilă 
de nisip cu care intențio
na s-ajungă la genunchi. 
— Lebăda se naște fără 
grai.
Ii plăcu de căldură si de 
nisip și se opri din îngro
pat, lungindu-se alături de 
fată și brațul ei ' 
topit îl fripse.

— Asta nu 
însă, că și fără 
băda are un auz 
sensibil și aude 
multe taine încît, de tea
mă să nu divulge tot, fă
cătorul ei i-a luat glasul.

Brațul de nisip arzînd 
al fetei se pietrifica, adu
na în el arșița risipită pe 
plajă și se făcea rocă.

— Uite mîna asta a ta 
(și băiatul o prinse într-ale 
lui, dogoarea îl arse si el 
scrîșni, își înghiți lacri
mile să nu se facă de rîs 
si pielea lui răspîndi un 
iz sălbatic de minereu) ar 
putea, foarte ușor, 
pă. Aripile lebedei 
lungi, nisipii...

— Aripile lebedei 
albe, rîse ea.
Băiatul se înfurie, luă un 
pumn de nisip și-l izbi.

Ce ți-am— Proasto 1 
spus eu despre lebădă? 
Tăcu, se ridică și prinse 
n-1 înveli picioarele pînă 
la genunchi.

— Și genunchii ăștia ar 
putea fi de lebădă. (Fata 
jurase să nu scoată o vor
bă pină la capătul jocului). 
Uite ce albi sînt și ce stră
lucitori ! Noaptea, pe apă, 
ar lumina calea.

De copii s-a 
pereche blondă 
mari.

— Ia te uită la ei 1 (ex
clamația a fost a femeii). 
Băiețel, ce faci ?

— Construiesc un oraș.
— Și cum ?
— Uite, ea e lebădă.
- Și?
— Și eu construiesc.

Salvamarii rîseră (dînsa 
mai zgomotos, mai tandru) 
si plecară.

— Ascultă, lebădo, 
auzul tău neînchipuit
sensibil poți foarte ușor 

m-anunți cînd s-apro- 
și acum la 

foarte mult

să 
pie primejdia; 
lucru. Adună 
nisip.

— Și toată ■ 
băda tace. O 
noaptea, printre 
Lui Eminescu îi plăcea al 
dracului să sadă undeva, 
la o ferăstruică, noaptea, 
si să privească lunecarea 
mută a lebedei. Eminescu 
ăsta era și poet și de-aia-i 
plăcea. Să-i fi dat lui o 
pușcă șl n-ar fi tras pen
tru nimic în lume într-o 
lebădă. (Fata jurase să 
tacă pînă la sfîrsitul jocu
lui).

Nisipul i-ajunsese la 
coapse. Arșița lui o fur
nica. un fel. de fluviu a- 
rămiu se vărsa pretutin
deni, venind și plecînd 
aiurea, miros puternic de 
ocean clocotit.

—= Poate singura deose
bire dintre voi e qîtul. Pe 
cînd acesta al tău e un 
qît aproximativ scurt, gî- 
tul lebedei este lung on
dulat. Mîinile băiatului se 
însînqeraseră de pielea ei 
topită dar nu plîngea si 
nici nu se rușina pentru 
că lebăda-fată ținea 
închiși.

Acoperi coapsele, 
alt nisip și-i îngropă 
sele. brațele. Din tot 
în stare de lavă, sînii mici 
Si rotunzi ai fetei au fost 
primii, care s-au solidificat, 
au luat forme proprii si-au 
rămas incandescenți.

Băiatul aduse si mai 
nisip și-i acoperi.

— Prima lebădă pe 
am văzut-o era, asa 
spui tu, albă. E drept că,
poate, cele mai multe din
tre ele sînt albe dar știu 
•bine că există în tara noas
tră și lebede colorate. Și 
podoaba cea mai de preț 
a lebedei este gîtul.

Gîtul fetei se îngropa 
încet în nisip, nisipul îl fri- 
gea, degetele băiatului 
scurmau necontenit plaja și 
procurau nisip.

— E simplu. Să fi avut 
voi gîturile eqale mi-ar fi 
trebuit o groază de timp.

Acum Tata era îngropată. 
Doar capul îi rămăsese a- 
fară si-1 izbea soarele și 
ochii închiși ascultau mur
murul neînțeles al nisipu
lui. firicele mici, arse, se 
prelingeau și uniformizau 
(sinistră strategie a între
gului) în părul ei nisipul 
făcuse dune fierbinți.

— O singură dată 
păta lebăda qlas. 
piere. Atunci țipă din 
făptura ei și țipătul
e qroaznic, bunicul îmi po
vestea că atunci pasărea 
vede moartea apropiindu-se 
și țipă de spaimă dar moar
tea lunecă pe fata lucie a 
apei, se-apropie și se-ncaie- 
ră lebăda cu ea.

Nisipul începe să acopere 
bărbia, se adună din ce în 
ce mai mult. La cîțiva pași 
oceanul vuiește de zvonul 
primejdiei, urechile lebe- 
dei-fată au dispărut în ni
sip, prin nisip primejdia 
se-aude mai lesne.

Durerea din palmele în- 
sîngerate ale băiatului stă 
să învingă voința lui de-a 
suporta, îi șiroiesc lacrimi 
și sîngele s-amestecă cu 
nisip șj.-acoperă părul, fata, 
rămîn ochii închiși să as
culte murmurul neînțeles al 
nisipului (jurase să tacă 
pînă la sfîrșitul jocului).

Se porni furtună și ocea
nul se-nspăimîntă și prinse 
a face semne copiilor să-și 
întrerupă jocul.

Băiatul adună nisip și 
înălță o movilă, furtuna 
i-1 zbura și-atunci se în- 
dîrji, își privi încă o dată 
sîngele șiroind din palme, 
fatg tinea mereu ochii în
chiși si imagina orașe albe 
pe plajă.

Se lungi și el alături de 
brațele-aripi și trase mult 
nisip deasupra (ea jurase 
să tacă pînă la terminarea 
jocului) și s-auzi, peste pla
jă, tipăt de lebădă.

Băiatul prinse a aduna 
din ce în ce mai mult ni
sip, făcu o movilă, fata nu 
știa dacă s-a sfîrșit sau nu 
jocul, movila se înălța și 
el aduna tot mai mult ni
sip și se ridica odată cu 
vîrful încins al movilei.

Cînd s-au întors cei doi 
salvamari l-au văzut coco
țat în vîrful movilei de 
nisip și-au strigat la el să 
coboare dar el era prea 
departe ca s-audă.

Au intervenit pe lîngă 
fată, dar fata nu ieșea d,n 
nisip și nu scotea o vorbă 
neștiind de-i, încă, lebădă 
și-n timpul acesta movila 
creștea, oamenii au zîmbit 
că-i năstrușnic și s-au în
depărtat.
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MUZEUL POLITEHNIC
Secția energetică ilustrează prin ma

chete, desene și piese originale toate for
mele de energie născocite de geniul 
omenesc.

Vizitatorul parcurge minunata istorie a 
cuceririi energiei de către om, de la „tur
bina" lui Heron din Alexandria, la ener
gia atomică, de la automobilul cu aburi 
la motoarele-rachetă cosmice, de la roțile 
vechi de moară la hidrocentralele moder
ne.

Se subliniază totodată și contribuțiile 
savanților români Henry Coandă, Traian 
Vuia, Dragomir Hurmuzescu.

Secția înregistrarea și redarea sunetului 
ne incintă prin melodiile emise de o în
treagă varietate de aparate automate care 
reprezintă o adevărată istorie cintată a 

muzicii mecanice.

MUZEUL UNIRII
Muzeul ilustrează deopotrivă dezvolta

rea istorică a țărilor române in mijlocul 
sec. al XIX-lea și evenimentele legate de 
actul Unirii. Documente originale, fotogra
fii și obiecte evocă pregătirea și înfăp
tuirea unirii. Iată cele 4 „punt uri" ale 
deputaților divanului ad-hoc, iată scriso
rile lui moș Ion Roată de la Putna și iată 
manifestul adresat țării de către domnito
rul Cuza la 11 decembrie 1861 prin care 
se anunță că unirea este deplin înfăp
tuită.

In saloanele de sus s-a realizat o recon
stituire cit mai fidelă a interiorului în 
care a locuit domnitorul și soția sa, Elena 
Cuza. Canapele, servicii de birou, haine 
și podoabe, cărți — totul se află ca pe 
vremea lor.

In ultimii ani, muzeul s-a îmbogățit cu 
o prețioasă colecție numismatică și a achi
ziționat piese noi. Muzeul Unirii din Iași 
e considerat ca unul din cele mai unitare 
și bine realizate muzee din țara noastră.

A BOJDEUCA DIN ȚICĂU
Această casă memorială, care a împlinit 

o jumătate de secol de funcționare, e în 
totul ca pe vremea cînd locuiau în ea cei 
doi „buni și mari prieteni", cum îi nu
mește Mihail Sadoveanu: Creangă și Emi- 
nescu. Odăile scunde, cu bagdadie din 
scînduri așezate pe grinzi lustruite, cu 
horn încăpător și cu ferestre mioape, prid
vorul din spate cu vederea spre Șorogari, 
prispa de jur împrejur — toate povestesc 
despre ceasurile de taină ale celor doi 
mari făuritori de slovă și duh românesc.

Cîte zeci, cîte sute de mii de oaspeți 
din țară și de peste hotare n-au coborît 
în acești ani modesta stradelă născută în 
Sărărie și oprită în portița lui Moș loan? 
Care scriitor român, de la Eminescu la 
Sadoveanu și de la Goga la Geo Bogza 
n-a pășit în reculegere pragul bojdeucii și 
n-a întîrziat aici ceasuri, ascultînd susurul 
viatului în dranița acoperișului și văzîn- 
du-1 pe moș Ion cum repeta vrăjit stihu
rile citate de bădița Mihai ? E casa în 
care au văzut lumina nașterii Amintirile și 
Nichifor Coțcariul, casa în care au cîntat 
abia ghicit strofele „Luceafărului".

CASA MEMORIALĂ 
„VASILE ALECSANDRI"
La Mircești, toate drumurile te conduc 

spre secularul parc și spre gospodăria 
bardului. Un cu totul alt aer decît la boj
deuca din Țicău, dar emoția pe care o 
încerci e aceeași datorită autenticității ex
ponatelor și aureolei care plutește peste 
tot. încăperile au păstrat parcă și urma 
pașilor lui. Și, dacă pe sub stejarii din 
parc te aștepți s-o zărești pe juna Rodică 
trecînd spre izvorul de la Budăi, pe unde 
a copilărit poetul, în biroul său de lucru, 
împodobit cu cărți legate în piele, cu uni
forme de ambasador și cu scaune mono- 
gramate, te așteaptă silueta bătrînulul 
bard, gata să-ți citească din „Ovidiu" sau 
„Fîntîna Blanduziei".

Descinzînd la Mircești, nu trebuie să fii 
grăbit. întîrzie, prietene, pe sub stejarii și 
plopii seculari și ei vor avea ce-ți povesti 
despre „Steluța" și pasteluri; privește în 
lung albăstrita vale a Șiretului; gîndește-te 
că pe aici au trecut Vodă Alexandru Cuza 
cu Doamna Elena, Mihalache Kogălnicea- 
nu, toți unioniști și reformatorii veacului 
trecut.

ȘTEFAN LUCHIAN 1 „Crizanteme"

Costumul de colonel de lâncieri 
al lui Al. I. Cuza, aflat in Mu
zeul Unirii din lăți.

OAMENII 
„DIN UMBRA"

Aceeași grijă pentru cre
area cadrului de introdu
cere în epocă se poate 
remarca la Muzeul Unirii 
din str. Lăpușneanu, la 
bojdeuca din Țicău a lui 
Ion Creangă șl la casa lui 
Vasile Alecsandri de la 
Mircești. Peste tot, obiec
tele au păstrat ceva din 
personalitatea celor evo
cați, iar documentele alese 
cu pricepere evidențiază 
proiilul oamenilor respec
tivi în context de epocă și 
surprinși in dinamica eve
nimentelor E o tehnică 
subtilă în a ști să eviți în
cremenirea pe care o ofe
ră totdeauna muzeul și să 
sugerezi viața în plină 
desfășurare.

Descinzînd în oricare din 
aceste trei sedii comemo
rative, intri de fapt acasă Ia 
Alexandru loan Cuza, la 
Ion Creangă sau la Vasi
le Alecsandri, pătrunzi în 
inimitatea lor biologică. 
Hainele mai păstrează for
ma corpurilor pe care le-au 
Încălzit, manuscrisele sînt 
In curs de travaliu, totul 
sfidează implacabila curge
re a timpului.

Atît truda pentru depis
tarea șl adunarea pieselor 
expuse, cit și modul de 
prezentare a lor în ca

drul cel mai autentic cu 
putință e rezultatul unei 
laborioase și prelungite 
munci întreprinse cu pasi
une de către acei oameni 
despre care vizitatorul nu 
are cum afla: muzeografii.

A merge din sat în sat 
șl a studia specificul etno
grafic al ariei respective ; 
descoperi valori artistice 
sau ingenioase instalații 
meșteșugărești, e o mun

că de răbdare și pricepere. 
La fel, depistarea de lu
crări plastice valoroase la 
diferiți colecționari parti
culari din toată țara. O 
altă fază o implică studiul 
asupra pieselor respective, 
spre a le fixa în context 
Istoric și geografic, even
tuala lor recondiționare șl 
— în fine — modul de în
cadrare muzeistică. Numai 
astfel masca de Anul Nou 
sau tabloul nesemnat ca
pătă o identitate și valoa
re de exponat.

Trecînd prin sălile mu
zeelor ieșene, admirîndu-le, 
nu trebuie să nităm munca 
de cercetare științifică în
treprinsă de către aparatul 
muzeografilor înainte și 
mai ales după includerea 
pieselor respective în cir
cuitul muzeistic. Studii, co
municări, sesiuni științifice, 
participarea la congrese 
din țară și de peste hota
re, — toate au drept scop 
să ne popularizeze bogăția 
tezaurului de artă româ
nească și măiestria mește
șugarilor anonimi.

Să ne gîndim numai la 
studiile și cercetările pe 
care le solicită operația de 
identificare a unei picturi 
nesemnate sau stabilirea 
ascendenței și filiației mo
tivelor de port național 
sau cele de pe ceramică.

Datorită muncii muzeo
grafilor ieșeni ceramica de 
Tansa sau ceramica neagră 
de Marginea își au loc de 
frunte în creația naționa
lă, cusăturile moldovenești 
contribuie cu specificul 
lor la întregirea artei 
populare, măștile de la 
Popești sînt reproduse în 
studii de autoritate etc.



M. CAMARUȚ : „Flori* OCTAV BĂNCILA : „Cosașu!*

PLANURI
DE VIITOR

Purtăm o discuție de 
masă rotundă cu șefii ce
lor trei muzee din cadrul 
complexului ieșean: Ma
ria Vasilovici de la Mu- 
meul de artă, Petre Ca- 
zacu de la Muzeul Et
nografic și ing. Marcel 
Ițicovici de la Muzeul 
Politehnic.

Maria Vasilovici: In a- 
devăr, indentificarea unei 
picturi și fixarea ei in 
școala căre’a aparține 
și deci în epoca în care 
a fost creată, solicită stu
dii îndelungate și cores
pondente cu muzeele din 
străinătate. Astfel, în 
ultimul timp am fost a- 
jutați de către muzeele 
din Dresda și Hamburg. 
Pentru oa, la rîndul no
stru, să venim în spriji
nul cercetătorilor, contri
buind la crearea instru
mentelor de lucru pentru 
muzeografi și istoriografi, 
lucrăm în prezent la fișe 
științifice pentru fiecare 
lucrare din muzeu: o do
cumentație asupra Tablo
ului și artistului, drumul 
parcurs pînă la intrarea 
în muzeu, adică un itine
rar al creatorului și ope
rei sale.

Petre Cazacu: O acțiu
ne similară e întreprinsă 
și de către muzeografii 
de la etnografie cu privi
re la piesele de port, ar

tă populară și Instalații 
industriale sătești.

M. Ițicovici: Țin să a- 
răt că și Muzeul Poli
tehnic s-a bucurat de 
sprijinul instituțiilor simi
lare din Moscova și Pra- 
ga. Muzeografii noștri au 
putut astfel susține comu
nicări deosebit de inte
resante ca ,,De la harfa 
eolină la magnetofon", 
„Comanda automată la 
vechile dispozitive de în
registrare și redare a su
netului" (precursoare ale 
automatizării moderne) 
sau „Primele centrale e- 
lectrice din Iași".

Red. Ce puteți spune 
cu privire la proiectele 
de viitor?

Maria Vasilovici: Or
ganizarea unei retrospec
tive închinate pictorului 
ieșean Gh. Popovici 
șl a unei expoziții care 
va include achizițiile noas
tre din ultimii zece ani, 
bineînțeles însoțite de 
studii și cataloage docu
mentate. De asemenea, 
lucrăm la un istoric al 
activității foștilor direc
tori ai Pinacotecii ieșe
ne.

Petre Cazacu: Problema 
noastră principală o cons
tituie organizarea anunța
tului Muzeu al Satului în 
aer liber. De notat că ma
joritatea instalațiilor teh

nice și a gospodăriilor ce 
urmează a fi montate în 
viitorul muzeu au fost de
pistate. Urmează numai 
ca terenul rezervat să ne 
fie pus la dispoziție și să 
se treacă la amenajare 
(căi de acces, împrejmu
ire etc.) întreprindem cer
cetări ample pentru reali, 
zarea acestui muzeu și 
așteptăm sprijinul concret 
al autorităților.

M. Ițicovici: Avem gata 
pregătite piese și aparate 
pentru extinderea secției 
de înregistrare și repro
ducerea sunetelor imediat 
ce ne va fi pus la dispo
ziție spațiul necesar. In
tenționăm organizarea u- 
nei secții noi: evoluția 
tele-comunicațiilor (tele
fon, telegraf, radio și tele
viziune). Lucrăm la un stu
diu privind apariția tele
comunicațiilor la Iași și 
acționăm pentru dotarea 
în continuare a ateliere
lor de reparații și cons
truire machete.

★
Precum se poate con

stata, la Complexul muze
istic din Iași activitatea 
propriu zisă e dublată de 
o cercetare științifică ce 
tinde să fie la înălțimea 
valorilor muzeistice pe 
care le admiră anual cî- 
teva zeci de mii de vizi
tatori.

Casa memorială „V. Alecsandri* (Mirceț'.i)

Lapidarium (lăți)

VIZITAU MUZEELE IEȘENE!



complexul 
muzeistic

iași
PALATUL CULTURII

MUZEUL POLITEHNIC * MUZEUL DE 
ARTĂ PLASTICĂ * MUZEUL ETNO

GRAFIC AL MOLDOVEI * MUZEUL DE 
ISTORIE A MOLDOVEI (ÎN CUBS Dl AMENAJARE)

MUZEUL UNIRII
CASA IMEMORIALĂ „ION CREANGĂ44
CASA IMEMORIALĂ „VASIEE AIECSANDRI"

Vizitatorii unul muzeu trebuie imal tntîi atrași șl apoi cîștlgati. Acesta 
Implică trez^ea interesului, paralel cu satisfacerea setef p’ntru frumos. Fie

care dintre noi pășește pragul muzeului cu o anumită predispoziție sufletească, 
axată pe cerințe ce se impun Împlinite. De aceea, ambianța de prezentare și 
atmosfera generală trebuie să preceadă valoarea exponatelor, invltind pe vizi
tatori să Intîrzle ctt mal mult în sălile muzeale.

In privința aceasta, Complexul Muzeistic din I’Șf e favorizat, dispunînd do 
un sediu impunător, aureolat de prestigiul trecutului Istoric. Palatul Cultuill d'n 
Iași e una din clădirile valoroase ale țării, silueta lui avîntată spre cer n lip
sind din nici un ghid.

Amplasarea muzeelor în interior e făcută cu discernămtnt, vizitatorul avtnd 
tin fir conducător ce-1 ajută să cunoască In același timp frunr’sețea arhitecto
nică a edificiului. Lumina filtrată prin vitralii și ogive cade generoasă pe d -Ie 
de marmură, printre coloane cu bogate ornamentații, pe scări cu insigne voie
vodale. Lambriurile florale și imitațiile de lemn vechi (executate de s.vantul 
Henri Candi, pe cînd făcea sculptură) sporesc farmecul acestui palat unic în 
genul său, așa precum și amplasamentul, cu statuia ecvestră a lui Ștefan cil 
Mare tn față, cu un foarte valoros lapidarium alături, cu biserica d mnească 
și tiparnița lui Dosoftei în preajmă, vine să-l situeze în epocă: o Insulă de 
istorie și artă tn inima IașuluL

Intr-un asemenea cadru cu totul deosebit, nu-șl avea locul deeft un c^m- S
plex muzeistic valoros și evocator a tot ceea ce Moldova a dat pînă azi n 
materie de artă plastică, etnografie, tehnică etc.

E o sinteză care te ajută să cunoști viața trecută șl prezentă a acestei părți 
de țară, bogăția ei și oamenii care o locuiesc de milenii.

Complexul muzeistic de la Iași e cea mai edificatoare căite de vizită a 
Moldovei. Prin el pătrunzi în sufletul generos al Moldovei, regiune de u ce 
ctitorii voievodale așezate în cadre de basm: cu sate a căror artă populară a 
izvodit comori ; cu cetăți industriale ce-și trimit mindria pe toate meridianele 
globaluL

Complexul de la Iași e cartea de vizită a unui moldovean din veacul XX, 
tnindru de trecutul său și privind încrezător în viitor. Sond nd cu înțelepciuni 
și simț artistic acest trecut, muzeiștii își ancorează strădania în exigențele pre
zentului.

Palatul Culturii de Ia Iași îmbină tradiția milenară cu entuziasmul c< ntem- 
poran, lăsind liberă îndrăzneala care Va veni ; e o punte de aur între trecut 
U viitor.

0 PINACOTECĂ 

CE DESCINDE 

DIN ISTORIE
Așa cum arată muzeograful 

Maria Hatmanu în prefața la 
monografia Muzeului de Artă, 
acțiunea de cercetare a valo
rilor artistice naționale șl de 
organizare a muzeelor, preo
cupare de seamă a unor in
telectuali valoroși ai veacu
lui trecut, care au luptat pen
tru cultivarea sentimentului 
național și pentru ridicarea 
poporului prin răspîndirea cul
turii, a fost determinată de 
afirmarea spiritului progresist 
și patriotic al anului revolu
ționar 1848, cît și de refor
mele democratice din ținutul 
domniei lui Al. Ioan Cuza.

Străduințele depuse de Gh. 
Asachi, unul dintre promoto
rii vieții cultural-artistice, 
pentru fondarea învățămîntu- 
lui artistic superior oficial în 
Moldova, vor fi duse la Înfăp
tuire de Gh. Panaiteanu-Barda-

sare, bursier al Academiei 
Mihăilene.

Spirit dinamic, înzestrat cu 
o minte lucidă, cu un ori
zont larg, avînd studii în 
străinătate (18 ani la Miin- 
chen și Berlin), desfășoară o 
acțiune susținută pentru înfi
ințarea unei pinacoteci și a 
unei școli de pictură. „Artele 
frumoase — spunea el — nu 
pot prospera fără Mecenas și 
protecția care veți hărăzit-o 
în Moldova picturii va fi un 
nou titlu de glorie și recu
noștință Patriei". De aceea, 
înaintează un proiect pentru 
înființarea unei pinacoteci și 
a unei școli de artă la Iași, 
găsind un puternic sprijin în 
Al. Ioan Cuza, M. Kogălni- 
ceanu si Gh. Asachi. Astfel 
adunarea legiuitoare a Mol
dovei în ședința de 30 iu
nie a aprobat înființarea Mu
zeului de pictură și a Șco
lii de arte frumoase odată 
cu Universitatea ieșeană. Ina
ugurarea festivă se face Îs 
26 oct. 1860, în casele hatma
nului Alecu Posefti-Rozno- 
veanu, fostă reședință dom 
nească în vremea lui Con
stantin Moruzi.

Nucleul de bază al colecției 
l-a constituit prețioasa dona- PALATUL CULTURII IAȘI - Vitralii -

tie a lui Sofronie Vlrnav, a- 
flată în păstrarea bibliotecii 
Academiei Mihăilene încă din 
1848. La stăruința lui Gh. Pa- 
naiteanu, se mai adaugă du 
națiile lui Costache Negri și 
a lui Costache Dasiade, am
bele cu mențiunea expresă : 
„ca tablourile să rămînă tot
deauna neclintite la lași ..." 
precum și donațiile altori iu
bitori de frumos: Alecu Do- 
nici, Theodor Codrescu, Ior- 
dache Beldiman, C. D. Ștab.*, 
alături de piese achiziționate 
din expozițiile artiștilor în 
viață, repartizate muzeului de 
Ministerul Cultelor și Instruc
țiunilor Publice al cărui ti
tular era scriitorul D. Bolinti- 
neanu.

După repetate peregrinări. 
dintr-o clădire tn alta, în lj- 
calul de pe ulița Podului Ver
de, azi 23 August, în fostel.- 
case ale lui Petrachi Cazimir 
— vechea clădire a Academi
ei Mihăilene — de oe str. 
Arcu, în 1955 obține un sDa- 
tiu adecvat în Palatul Cultu
rii.

Vechiul așezămînt de edu
cație artistcă și patriotică, ai 
cărui conducători de seamă 
sînt cunoscuți în personalită
țile pictorilor Gh. Panaitea-



SAU IN PALATUL CULTURII

au-Bardasare, C. D. Stahi, Gh. 
Popovici, St. Dumitrescu, C. 
Baba ș.a., a fost dezvoltat în- 
tr-o formă nouă în anii re
gimului democrat popular, ca
re a așezat muzeele ca și ce
lelalte insituții cultural-educa
tive pe baze solide, largi, 
creindu-le cele mai prielnice 
condiții de dezvoltare.

Muzeul cuprinde două sec
toare : unul de artă străină 
și altul de artă românească.

Arta străină, expusă în cele 
patru săli din aripa stingă a 
clădirii, cuprinde lucrări de 
Leonardo Bassano, Pietro Li
beri, Salvator Rosa, Murillo, 
Egbert van Heemskerk, Jan 
Both, Francois Boucher, Phi
lippe de Champeigne, Le 
Bourguignon, Jon Kupetzky, 
Aivazovski ș.a.

In sectorul de artă româ
nească, etalat în cele 11 săli 
din aripa dreaptă și o parte 
din hol, vizitatorul poate ur
mări cu ușurință firul tradi
ției realiste care străbate crea
ția artiștilor de la un capăt 
la altul. Expunerea începe cu 
pictorii Ion Balomir, Gh. A- 
sachi, care au contribuit la 
procesul de laicizare a artei 
de la începutul secolului al 
/XIX-lea, alături de pictorii 
străini Giovanni Schiavoni, 
Ludovic Stawaki, Niccolo Li- 
vadittL furnizori de portrete 
ai noii clase, pregătind tot
odată în atelierele particulare 
și la cursurile de zugrăvire 
de pe lîngă școli, noua ge
nerație de artiști autohtonL

Arta, în cea de a doua ju
mătate a secolului al XIX-lea 
(perioada Unirii, războiul pen
tru independență), precum și 
prima jumătate a secolului al 
XX-lea (perioada dintre cele 
două războaie mondiale), este 
ilustrată cu opere ale celor 
mai reprezentative personali
tăți artistice : C. Lecca, Th. 
Aman, Sava Henția, N. Gri- 
gorescu. Șt. Luchian, Dim. 
Paciurea, N. N. Tonitza, St. 
Dimitrescu, C. Ressu, N. Dă- 
răscu, Gh. Petrașcu, Th. Pa- 
Uady ș.a.

Operele cuprinse în sălile 
contemporane aparțin vechii

N. GRIGORESCU 
„Ursăreasa din Bolduri1*

și noii generații de artiști: 
Dim. Ghiață, Al. Ciucurencu, 
C. Baba, Gh. Anghel, I. Iri- 
mescu, alături de ieșenii: N. 
Popa, M. Cămăruț, Eugen Șt. 
Boușcă, Petre Hîrtopeanu, V. 
Mihăilescu-Craiu, C. Agafițeî, 
I. Bîrleanu, V. Condurache, 
Dan Hatmanu, A. Podoleanu 
ș.a., care au contribuit și con

tribuie prin creațiile lor la 
afirmarea artei românești con
temporane.

Cele aproape 40 de mulaje 
expuse în hol, după origina
lele aflate fie la Luvru, Bri
tish Muzeum, Atena, aparți- 
nînd Orientului antic urmat 
de Grecia antică, completează 
expunerea muzeului.

Achizițiile anuale vin să în 
tregească patrimoniul muzeal 
pus la dispoziția marelui pu 
blic ieșean și a celor ce vi 
zitează lașul

VALORI 
CONTEMPORANE

Trecind peste importanta a- 
cordată unul Grigorescu, Lu
chian sau Andreescu, să ne 
oprim de astă dată asupra mo
dului cum e reprezentat Pe
trașcu in galeria ieșeană.

Interesant e faptul că și as
tăzi, după ce Petrașcu a in
trat in conștiinfa publicului 
românesc (amintirea însăși a 
artistului făcînd parte din zes
trea spirituală a colectivității 
românești),v vizitatorii se o- 
presc in fata lucrărilor sale, 
conchizind din capul locului: 
aceasta e o pictură modernă.

Muzeul din Iași păstrează' 
din zestrea plastică a lui Pe
trașcu cîteva lucrări valoroa
se și, dacă ar fi să pomenim 
dintre acestea numai compo
ziția „Interior la Tirgoviște", 
pictată in 1927, și tot am nu
mi astfel una din capodope
rele pictorului.

Petrașcu n-a fost un artist 
de genul celora cărora le a- 
cordăm (dar fără sens peiora
tiv) calificativul de abil; mol

doveanul de obirșie și struc
tură țărănească, cu care se și 
mindrea prin acel badea 
Gheorghe (pus și ca titlu sub 
unul din autoportrete, cel din 
1907), era o fire mai mult ur
suză, retrasă, domestică. Exis
ta, in acest fel de a înțelege 
viata, ceva din muțenia de te
mut a țăranului de la noi, 
muțenia care avea să izbuc
nească adesea în pojaruri. Se 
picta pe el însuși in ipostaze 
robuste, de mare stabilitate 
vitală, ii picta Pe ai casei, 
picta flori și peisaje.

Interiorul de la Tirgoviște, 
in care apare o femeie co
sind, este reprezentativ și 
pentru tematica și pentru teh
nica lui Petrașcu. Scenele de 
interior, cit lumina lor speci
fică, au găsit in pictor un in
terpret de robustă virtuozita
te i sînt aici Îmbinate, intr-o 
pastă densă, elemente amin
tind de scoarțele și ceramica 
țărănească, dar și cu influente 
din pictura interioarelor, pro
venite poate, prin asimilări 
de structură, de Ia vechii fla
manzi. O altă scenă de inte
rior, datind din 1932, nu mai 
are însă același caracter mo
numental, de construcție ri
guroasă i In centrul ei se află 
o femeie cu pelerină roșie — 
un roșu surdinizat, de vitra
liu stins, dar in care pigmen
tul rămine nealterat (Petrașcu 
nici nu prea finea la tonurile 
intermediare, obținute prin a- 
mestec pe paletă, ci prefera 
impăstrarea cu tonuri pure : 
de aici și strălucirea de agate 
și de onixurl a culorilor sale).

Din laborioasele sale călă
torii in străinătate, în Spania 
la Toledo — în Italia, în Fran
ța, muzeul ieșean păstrează 
citeva pfnze din Bretania și 
citeva „Veneții", acestea din 
urmă de o originalitate indu
bitabilă în plastica româneas
că. Materialitatea zidurilor, 
luminozitatea severă a atmos
ferei mediteraniene asigură 
pînzelor de acest fel o notă 
aparte, de neconfundat.

N. TONITZA 
„Portret de fată*

Pe de altă parte, cele două 
naturi moarte de Ia Iași — 
marchează o etapă importantă 
în creația artistului. Pictate in 
jurul anului 1937, naturile 
moarte denotă o viziune colo- 
ristică mai amplă, mai bogată 
în sensuri, lipsită, e adevărat, 
de acele griuri savante de ca
re vorbeam, dar foarte pro
bante pentru gama prolifică 
a maestrului.

Mica colecție Petrașcu din 
muzeul ieșean are deci un 
merit dublu: ea se oferă vi
zitatorului intr-un spectacol 
cromatic de cea mai nobilă 
și rafinată delectare, constitu
ind, în aceiăș timp, o secțiu
ne importantă în creația ma
relui artist, de care exegeza 
nu se poate lipsi.

INSTALAȚII 
TEHNICE

POPULARE
Cea mai importantă secție 

a Muzeului etnografic al Mol
dovei, care i-a asigurat un 
loc oarecum aparte între ce
lelalte muzee etnografice din 
tara noastră, foarte valoroase 
chiar și pe plan european, 
este secția instalațiilor tehni
ce populare. Expuse într-un 
mare hol, între rele două a 
ripl ale muzeului, ea ocupă 
o treime din suprafața to
tală a expoziției.) Instalația 
industriei textile, precum și 
Întreaqa suită de oloinițe — 
prese pentru făcut ulei de 
cînepă, in, bostan și floarea 
soarelui — sînt dovezi mate
rializate ale continuei cău- 

țări de perfecționare a unel
telor de muncă, ale inven 
tivității poporului român. O- 
loinițele impresionează atît 
prin procedeele tehnice cu 
care rezolvă diferitele faze 
din procesul de obținere a u- 
leiului (pisatul semințelor, tes- 
cuirea etc.) cît și prin di
mensiunea care variază între 
0,50 și 9 m.

O doinită este compusă, în 
general, din două instalații 
separate: una pentru zdro
bit sau măcinat sămînța și 
teascul pentru presat. Muzeul 
disnune de trei tipuri de in
stalații pentru zdrobit sămîn- 
ta și două tipuri de instalații 
pentru măcinat:

a) piua cu chilug de mînă;
b) piua cu „căiuți" — un fel 

de ciocan acționat cu piciorul;
c) piua cu doi și cu patru 
chiluql de scripeți; d) rîșnită 
cu angrenaj, funcționînd pî 
principiul morii de apă, dar 
acționată manual, la două ma
nivele. Se macină numai să- 
mtnta de cînepă și de in; e) 
un sistem de valturi.

Formată din 12 unități, co
lecția de teascuri de ulei este, 
deocamdată, unica din țară.

Teascurile prezentate în ex
poziție sînt de patru tipuri: 
a) teasc cu „pene" vertica
le; b) teasc cu pene orizon
tale ; c| teasc cu „berbeci";
d) teasc cu grindă.

La toate tipurile de teascuri 
cu „pene" inclusiv la cel cu 
„berbeci" se consumă o mare 
cantitate de muncă, pentru că 
presarea se face prin lovirea 
penelor cu ajutorul toporu
lui sau al unui mai de lemn. 
Randamentul este, desiqur, 
mai mare la teascul cu „ber
beci", deoarece la forța o- 
mului se adaugă aici și greu
tatea proprie a acestor ber

beci (circa 50 kg. flecare).
Piesa cea mai valoroasă din 

această secție este teascul cu 
grindă, descoperit la Ruginoa- 
sa (județul Iași), în anul 1960. 
Dimensiunea acestui teasc este 
impresionantă: el este con
fecționat dintr-un trunchi de 
stejar, lung de aproape 9 m. 
și cu o circumferință de 
2.15 m.

Capătul gros al truneb Viul 
este prins într-un ax, între 
doi stîlpi înalți de 2 m. și 
înfipți în pămînt circa 3 m. 
Capătul subțire terminat, prin- 
tr-o crăcană ne care este „cu
sută" o piuliță tot de lemn, 
se sprijină pe un șurub (șu
rubul mare), gros, din lemn 
de carpen; aproape de pă
mînt, șurubul are o punte fi

xată de el, pe care sînt așe
zate niște Imense pietre de 
moară.

In locul de unde începe 
crăcana, există alți doi stîlpi 
Înfipți în pămînt, de o parte 
și de alta a grinzii, între 
care, pe o porțiune de circa 
1 m. de Ia pămînt în sus. se 
află o lozbă mare da lemn, 
pe care se sprijină grinda în 
poziție de repaus. Stîlpii au 
rostul să mențină grinda pe 
direcție atunci cînd se ridică 
sau se coboară.

Teascul propriu-zis este re
alizat dintr-un trunchi de co
nac, lung de 2 m. în Care e 
făcută o scobitură: ciubăra- 
șui — unde se pune sămînta.

Teascul descoperit în anul 
1962 la Belcești — Hîrlău (re
giunea Iași), lung de 7 nî. are 
în locul șurubului de lemn o 
roată mare ,lar în schimbul 
pietrelor de moară un șurub 
metalic, care trecînd printr-o 
grindă sub teasc și prin grin
da de deasupra, aduce un piu» 
de presare. • > .



PREZENȚA UNEI LITERATURI
Pînă către sfîrșitul secolu

lui trecut, Transilvania parti
cipă la viata spirituală româ
nească mai mult prin lingviștii 
și filologii, prin istoricii, prin 
militanții pe tărîm politic de
cît prin scriitorii săi, și ex
plicația nu trebuie mult cău
tată. înainte de a se încerca 
în arta cuvîntului, omul de 
carte de peste munți trebuia 
să-și creeze cuvîntul, iar îna
inte de-a întreprinde vreo ac
țiune de răsunet, oricare ar 
fi fost aceea, trebuia să-și 
obțină dreptul de a se ma
nifesta ca român. In situația 
tn care se găsea poporul ro
mân de peste munți, expo
nents săi nu-și putea per
mite să-și consacre energiile 
unei opere cît de cît de lux. 
Unii dintre ei au scris și litera
tură, o literatură mare chiar: 
am numit Tiganiada lui Ion 
Budai-Deleanu — însă nu li
teratura ca atare, capodopera, 
era ținta supremă a năzuin
țelor vreunuia, ci afirmarea 
ca neam. De altminteri, sin
gura epopee viabilă din lite
ratura noastră a trebuit să 

zacă în întuneric șapte dece
nii, fiind încredințată tiparu
lui doar în 1875—1877, cînd 
mișcarea de spiritualitate din 
care emanase era de mult O 
mișcare istorică. Cărturarii 
transilvăneni și-au dăruit a- 
șadar toată puterea de crea
ție unei opere al cărei unic 
scop era obținerea pentru ro
mânii din acea parte de țară 
a posibilității de a-și da con
tribuția specifică Ia sporirea 
valorilor civilizației și cul- 
Iturii.

Pentru ajungerea acestui scop 
două lucruri erau înainte de 
orice trebuitoare: dovedirea 
originii romane (inclusiv 
dovedirea latinității limbii) 
și ridicarea poporului ro
mân Ia stadiul de cultură 
al națiunilor evoluate. Dezide
rate inseparabile! Cel dinții 
era de prisos fără celălalt, cel 
de al doilea nu putea fi rea
lizat fără înfăptuirea întîiului.

Micu, Șincai, Maior „e- 
rau frămîntați — reflectea
ză Lucian Blaga, în Gîndirea 
românească în Transilvania 
— de cugetul foarte lucid că 

trebuiau în răstimpul unei 
vieți să ridice la înălțimea unui 
«veac prea luminat» un popor 
rămas în urmă. Ei aveau 
conștiința că pun pîrghia 
ca să înalțe la nivelul de 
lumină al secolului un ma
siv de munți, cufundat în te
nebre". Ce nu întreprind cei 
trei învățați pentru răspîndirea 
învățăturii, spre a scrie sau; 
traduce și pentru a imprima 
cărți românești! E vorba — 
relevă Blaga — despre un a- 
devărat mesianism al cărții". 
Cărți de rugăciuni (scrise 
cu litere străbune ), cărți de 
„filosoficească" învățătură, cărți 
de „teologie moralicească", 
cărți de știință, de drept, dar 
mai cu seamă cărți menite sa 
înfățișeze „istoria, lucrurile si 
întîmplările românilor", sau să 
determine „elementele", spre 
a așeza „fundamentele" limbii 
„daco-romano sive valahicae'' 
ies necontenit, în măsura po
sibilului, din „crăiască tipo
grafie" de la Buda; altele, mai 
numeroase încă, rămîn în ma
nuscris, și vor rămîne multă 
vreme, unele așteptîndu-și și 

astăzi scoaterea la lumină. 
Toate scrierile fruntașilor Șco
lii ardelene și ale oamenilor 
de cultură ce le-au urmat e- 
rau acte de angajare în lupta 
națională, tot ce întreprindea 
vreun învățat român din Tran
silvania căpăta sens politic. 
Literatura, cînd a început să 
•se scrie literatură susținut, a 
devenit un mod al afirmării 
naționale și prin însuși faptul 
de a fi ea servea același i- 
deal căruia îi erau consacra
te strădaniile românești pe 
tărîmul istoric și al studiului 
limbii.

Fără să fi rostit în ace
iași termeni, un îndemn a- 
nalog celui lansat la Bucu
rești de Ion Heliade-Rădu- 
lescu : „...e vremea de scris, șJ 
acriți cît veți putea și cun. 
veți putea!" — se lasă dedus 
din toate publicațiile apărute 
în Ardeal în veacul trecut, în 
ale cărcr pagini autori de 
toate vîrstele se întrec în a 
îmbogăți fără încetare toate 
genurile și speciile, unii a- 
venturîndu-se chiar pe terito
riul aproape intact pe atunci 
al romanului. Un exmplu de 

fecunditate debordantă e în
suși animatorul vieții cultu
rale ardelene din deceniile 
șapte și opt, entuziastul, ge
nerosul, întreprinzătorul direc
tor al Familiei din Oradea, 
bunul Iosif Vulcan, care, pu- 
blicînd cu nemiluita poezii, 
nuvele, povestiri, romane, tea
tru, pe lîngă articole, note, 
recenzii., căuta, „cu o graba 
uimitoare", cum amintește Oc
tavian Goga, în vibranta e- 
vocare din Precursori, „să 
umple goluri de veacuri".
Puțin se mai poate citi din 
ce s-a tipărit în periodicele 
ardelenești pînă la Slavici și 
Coșbuc, dar acea literatură, 
așa cum e, dădea mărturie că 
poporul român de dincolo 
de Carpați există și vrea 
să existe nu doar în ordinea 
valorilor vitale, ci și în aceea, 
superioară, a creației. Dacă 
naivele producțiuni ale unor 
D. Sfura, Ilie Trăilă, V. Ran- 
ta-Buticescu rămîneau fără a- 
tingere cu literatura adevăra
tă, ele învederau, oricum, o 
aspirație la literatură. Prin di
fuzarea lor, publicul era pre
venit că revistele șl chiar 

„foile" cu profil foarte larg 
ofereau nu doar știri și co
mentarii diverse, ci și istori
siri : „de petrecere si folos", 
versuri, piese de teatru, în 
modul acesta întreținîndu-se 
un obicei al scrisului, stimu- 
lîndu-se apetitul oamenilor de 
carte de a scrie și al „prenu- 
meranților" diferitelor publi
cații de a citi.

Literatura transilvană era 
pentru producătorii, ei și pen
tru periodicele care îi acor
dau găzduire un mod al le
găturii cu viața națională, cu 
spiritualitatea populară și 
chiar (cu toate tendin
țele latinizante) al culti
vării limbii vorbite la țară. 
Cu sau fără har, povestitorii 
ardeleni aduceau icoane din 
viata satului, înfățișau datini, 
tradiții, descriau costume, re
produceau dialoguri țărănești, 
presa literară de peste munți 
devenind astfel o adevărată 
arhivă etnografică. In atmos
fera de susținut interes pen-

D. Micu
(Continuare în pag. 8)

DESTIN LITERAR TRANSILVAN
(Urmare din pag. 1)

plăcută amintire. Bărnuțiu este autorul istoricului discurs 
ținut în 1848 la Blaj, însă și autorul utopicelor idei de 
organizare statală, pe drept ridiculizate la vremea lor ds 
Maiorescu. Aron Pumnul este unul dintre pionierii re
deșteptării naționale și veritabilul părinte sufletesc al lui 
Eminescu — adolescentul, dar și autorul acelui bizar 
sistem fonetic în care buna intuiție practică din punctul 
de pornire era apoi mai compromisă de voluptatea 
„sistematizării “.

Cînd dispoziția practică și cea ratiocinant-sistematiza- 
toare se află în dialog și în supraveghere reciprocă, re
zultatele sînt de multe ori excepționale, chiar dacă in
advertențele „practicismului" sau ciudățeniile teoretiza- 
toare nu dispar cu totul din interstiții. Maiorescu, Sla
vici, Goga, Agîrbiceanu, Rebreanu, Blaga construiesc 
solid, rotund, adesea profund organic, nu odată monu
mental. Și aproape totdeauna semnificativ. In doctrina 
maioresciană a culturii, obsesia soluțiilor „practice" cu 
orice preț duce la faimosul cerc vicios al recomandării de 
a nu se înființa școli pînă nu vor exista cadre didac
tice corespunzătoare (formate nu se știe unde...); însă 
exceptînd asemenea sporadice soluții d Ia Bărnuțiu, cu 
înalt bun simt practic într-o considerație ca aceasta : 
„Ai un singur bloc de marmură: dacă îl întrebuințezi 
pentru o figură caricată, de unde să mai poți sculpta o 
Minervă ?" După cum în estetica maioresceană, domnul 
„rațiocinării" îl împinge pe teoretician să arunce inter
dicția asupra politicului și a patrioticului din poezie (pe 
considerente de specii ic al artei), pentru ca mai pe urmă 
să fie obligat a se rectifica. Insă dincolo de asemenea 
coliziuni de detaliu, alianța dintre un rar simț practic și 
O neobtenebrată dispoziție reflexivă au dus la acea coe
rență lăuntrică, lapidaritate, universalitate a punerii pro
blemelor care mențin opera lui Maiorescu sub semnul 
clasicității. Apăsarea disproporționată pe „practic", pe 
„utilitar", dau cîștig de cauză într-o măsură eticismului 
și pedanteriei didactice în proza lui Slavici și a lui A- 
gîrbiceanu, sau împing uneori în prozaism lirica lui 
Coșbuc și a lui Goga. Iar plăcerea „teoretizant-slstema- 
tizatoare" face, după cum se știe, ca unele distincții din 
Trilogia culturii a lui Blaga (de pildă teoria spațiului 
ondulat) să fie numai poematice, nu și realmente des
chizătoare de orizonturi într-o ordine a reflecției filozo
fice. Insă iarăși, dincolo de prevalenta localizată în de
talii a eticismului și dăscălelii, a prozaismului și filozo- 
femelor, impresionează trăinicia ansamblului și iradierea 
nesfîrșită a semnificațiilor.

Ciudățenia cea mare, la orice tentativă de definire a 
specificului scriitorilor transilvăneni, poate că abia de aici 
începe. La toți exponenții de seamă ai scrisului ardelenesc 
există o frapantă nepotrivire între ceea ce-și propun să în
făptuiască și rezultate, precum și între relativa modestie 
a mijlocelor expresive și efectul estetic pe care îl iscă 
acestea. După un sfert de veac de apariție, Maiorescu își 
definea Cercetarea critică asupra poeziei române de la 1867 
drept „studiu elementar", iar astăzi — după un secol de 
experimente și periple savante — sîntem constrînși să con- 
tatăm că opusul maiorescian conține propozițiile funda
mentale ale oricărei estetici literare. Moara cu noroc, Slavici 
și-o concepea cît se poate de eticizant, ca pe un memen
to adresat necumpătaților și turburătorilor armoniei cas
nice, însă a rezultat un poem epic pur al pasiunilor subli- 
ninale. Goga procedează la o încercuire lirică „monografică" 
i satului ardelenesc, văzut într-un foarte precis moment de 

clocot revendicativ, iar opera și-o vrea, în consecință, 
„cîntarea pătimirii noastre"; însă posteritatea observă că, 
dincolo de acest „utilitarism" liric scontat — și cu ecou 
pe măsură la vremea lui, — „Goga cîntă un inefabil de 
origine metafizică" (G. Călinescu). Și exemplele ar mai 
putea continua oricît.

Iată una dintre sursele ambiguității funciare a scrisului 
ardelenesc, urmărit la marii lui reprezentanți. O a doua 
sursă rezultă din împrejurarea că, utilizînd mijloace ex
presive relativ modeste, scriitorii Transilvaniei ajung la 
efecte artistice care Ie excedează nebănuit. In acest sens, 
memorabila definiție călinesciană a stilului din Răscoalo 
lui Rebreanu este aplicabilă — cu nuanțările trebuitoare 
— oricărui scriitor reprezentativ din Ardeal : „Frazele, con
siderate izolat, sînt incolore ca apa de mare ținută în 
palmă, cîteva sute de pagini au tonalitatea neagră-verde... și 
urletul mării". Clasicitatea stilului vine dintr-o carență a fan
teziei verbale, nici un scriitor ardelean neputîndu-se com
para în această privință cu I. L. Caragiale, Arghezi, Ion 
Barbu, Mateiu Caragiale. Ea vine însă și dintr-un refuz... 
„utilitarist" de a se bucura de cuvînt pentru frumusețea lui 
intrinsecă. Ardelenilor, cuvîntul le e unealtă, vehicul de 
sensuri, și poate că nu din întîmplare tocmai Blaga face 
distincția dintre metafora revelatorie și cea plasticizantă. 
rezervîndu-și maxima prețuire pentru cea dintîi. Cu po
sibilități mai modeste în materie de umor, de simț al 
pitorescului (inclusiv verbal; vocabularele argotice nu le 
stau în atenție), de mobilitate a unghiurilor de observa
ție și de atîtea alte ingrediente stilistice în care exce
lează mai cu seamă muntenii, scriitorii ardeleni se ca
racterizează cîteodată printr-o flagrantă sărăcie expresivă. 
In Arta prozatorilor români, Vianu constată scandalizat 
că autorul Matei repetă la mici distante același cuvînt. 
într-o împrejurare în care „Creangă ar fi găsit (...) patru 
cuvinte deosebite", conchizînd cu slab ascunsă nedume
rire că „imaginația lingvistică a lui Slavici este deopo
trivă cu fantezia lui vizuală". Și totuși, care cititor avi
zat se împiedică de asemenea accidente, la o lectură a 
Morii cu noroc, a Pădurencei, a Marei ?/

Adevărul e că scriitorii ardeleni reprezentativi au în 
grad înalt însușirea — preconizată stăruitor încă de Maio
rescu — de a spune mult în cuvinte (și, în genere, cu 
mijloace) puține. In consecință, receptarea lor estetică 
adecvată nu e posibilă printr-o lectură efectuată așa-zi- 
cînd pe orizontală, cît mai ales pe verticală, urmînd ri
gorile subtextului. A realizat-o, cu rezultate edificatoare. 
Euqen Ionescu, pornind de la textele lui Pavel Dan, iar 
rezultatele apreciabile în interpretarea lui Rebreanu, Lu
cian Raicu le-a obținut prin același tip de lectură.

Gu aceasta am ajuns în preajma ultimului paradox, 
dintre cele care marchează condiția specifică a scriitori
lor transilvăneni. Ambiția lor manifestă, cel puțin de la 
Slavici încoace și pînă pe la Rebreanu, a fost să se des
fășoare mai curînd în întindere, decît în proiunzime, să 
trateze exhaustiv, „monografic", priveliști naturale și so
ciale, tipologii, problematica și mișcările existenței coti
diene, etnograficul. Ciudățenia e că toți reprezentanții 
relevabili ai scrisului transilvănean trădează o vocație—răma
să multă vreme subiacentă, deși era cea hotărîtoare—pen
tru experiențele, originare, subliminale (de unde și în
clinația lor pentru viziunile mitice, arhetipale), pentru 
„rădăcinile" despre care a vorbit mai pe urmă Blaga. 
tn perfectă cunoștință de cauză. Oricît de imperfect sim
țită și exprimată, o nostalgie a purității dintîi scaldă 
lucrarea celor din Școala ardeleană, arcuindu-se ca un mit 
tutelar asupra întregului scris ardelenesc, pînă azi. Dacă 
latiniștii se situau prin ființa lor creatoare în spațiul 

spiritual al vechii Rome, Maiorescu-logicianul și esteti
cianul se așează în climatul principiilor, al elementelor 
incoruptibile care-s de căutat la temelia oricărei drepte 
cunoașteri și valorizări. Coșbuc e în căutarea unui sat 
arcadic, al prototipurilor de umanitate plenitudinară, așa 
ciim se poate observa în Nunta Zamiirei si. în toate idi
lele din primele volume. Slavici si Rebreanu tînjesc im
perceptibil după „lumea prin care au trecut" în copilărie 
și adolescență, — vîrste ale experiențelor originare, iar 
Goga în Bătrîni, Dorința și atîtea alte compuneri care 
i-au adus popularitatea cercetează aceeași coardă. Numai 
că, întreprinzînd drumul înapoi, spre puritățile aurorale, 
ei le redescoperă cu exacerbată acuitate. întrecut în această 
privință doar de Eminescu, Blaga rezumă și duce la o 
supremă expresie vocația proprie tuturor scriitorilor ar
deleni, împingînd mirajul „rădăcinilor" pînă la o posibilă 
fixare în stările prenatale, de care crede a se apropia 
refuzînd cuvintele ; e sensul autentificat prin tîrzia măr
turisire din Hronicul și cîntecul vîrstelor. Radu Stanca își 
trădează obsesia originilor printr-o atracție către bala
desc, iar Șt. Aug. Doinaș prin una către elinitate peetieă. 
Intr-o poezie definitorie pentru toate înclinările sale 
(Ca în paradis), Lon Alexandru exultează lîngă mormin
tele în care dorm suprapuși către adîncuri bunii și stră
bunii săi.

„Fenomenologi" prin vocație, încă dintr-o vreme cînd 
nu putea fi vorba de o direcție spirituală fenomenologică, 
exponenții scrisului transilvănean aduc în literatura ro
mână nu numai icoana purităților aurorale, ci și — mai 
cu seamă — gravitatea, tragismul, aerul fatidic care arată 
că drumul spre obîrșii trece prin pădurea tuturor încer
cărilor extreme și a pasiunilor infernale, a eșecului, a 
sacrificiului capital (E, dacă vreți, firul invizibil care lea
gă o compunere cu o vîrstă venerabilă ca Moara cu noroc, 
— ai cărei eroi expiază pentru că nu izbutesc să atingă 
plenitudinea dintîi, — de Ion, unde eroul suferă același 
eșec, și de o nuvelă contemporană ca remarcabila Duios 
Anastasia trecea, în care suavitatea „trecerii" eroinei 
printr-un anume regim de existență privilegiată e condi
ționată de logodna cu moartea). Toată aplicația scriitori
lor ardeleni stă în a surprinde experiențele — limită de 
ordin social și psihologiile problematice (gîndiți-vă la 
Răscoala și Pădurea spînzuratilor). Toată fantezia ce li 
se oferă cînd plonjează în stările subliminale, (dovadă: 
toate operele izbutite ale lui Slavici) cînd se situează în
tr-un regim al drumului spre obîrșii (supremă mărturie e 
întreaga operă a lui Blaga). Tot naturalismul de substan
ță, de fel peiorativ și atît de deosebit de acela pitoresc, 
exterior, al unui Delavrancea, se aplică prin această vo
cație pentru experiențele fundamentale, originare. După 
cum tot astfel se explică faptul că, atunci cînd nu știu 
să-și adapteze cîștigurile culturii acestei vocații tiranice, 
se zidesc integral în primele două trei cărți și curba lor 
ascendentă se fringe la o dată cînd Macedonski și Ar
ghezi, sau Caragiale și Sadoveanu mai erau în impertur
babil urcuș : e cazul lui Coșbuc ori Goga, întrucîtva al 
lui Slavici si Rebreanu; excepția notorie de la această 
regulă e Blaga.

.. .Singular, dificil, dar și mereu promițător destin li
terar ! E de așteptat ca viitorii exponenți ai scrisului tran
silvan să contribuie substanțial la ivirea unei mari lite
raturi românești a condiției umane.
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tru creația populară stîrnită 
de romantism si care în Tran
silvania a fost întreținută în 
special de Gh. Barițiu, apoi, 
cu deosebită perseverență, de 
Atanasie Marlenescu și Grigore 
Silași, alcătuitorii de bucăți 
literare acordă prețuire cres- 
cîndă folclorului, basmului mai 
ales, care — cum menționea
ză Ion Breazu, în Literatura 
Transilvaniei — „va lega pe 
scriitorii ardeleni iarăși de 
pămîntul ale cărui taine si 
frumuseți le uitaseră* șl „va 
da alt ritm și altă limbă po
vestirii, mai apropiate de du
hul locului'. Literatura nu s-a 
mulțumit însă doar să ia din 
lumea satului subiecte, situa
ții, ci și-a asumat implicit un 
rol activ, pedagogic. Eticismul 
e o constantă a literaturii de 
dincolo de Carpați, de la Ți- 
ganiada pînă tocmai după u- 
nirea din 1918.

Canalizarea eforturilor spre 
un obiectiv ce se afla dincolo 
de artă nu exclude năzuința 
la perfecțiune artistică. Satu
rată de idei și tendințe po
litice, morale, filosofice, Ti- 
ganiada lui loan Budai-Delea- 
nu e o capodoperă a litera
turii române din veacul tre
cut, o apariție aproape mira
culoasă, dacă ne gîndim că a 
fost scrisă într-o vreme cînd 
limba literară modernă de a- 
bia se pregătea să-și așeze 
temeliile și cînd nici una din 
condițiile obiective necesare 
creației manumentale nu există 
E mai mult decît probabil că 
dacă această scriere ar fi in

trat mai din timp în circuitul 
literar, altul ar fi fost nivelul 
artistic al scrisului din perio
dicele ardelene. Așa, a fost 
necesară scurgerea cîtorva de
cenii pentru ca, prin Slavici 
și Coșbuc, literatura Transil
vaniei să se înalțe la condi
ția artei. Prin acești scriitori 
Transilvania participă cu 
toată vigoarea la mișcarea li
terară a întregii suflări româ
nești. De la loan Slavici și 
George Coșbuc încoace este, 
într-un fel, impropriu a vorbi 
de 0 literatură a Transilva
niei. Literatura de peste munți 
sau intră în literatura româ
nă, ca parte inalienabilă, sau 
nu există. Producțiuni neîn- 
stare de a suscita interesul 
tării întregi încetează de a 
fi reprezentative pentru spi
ritualitatea transilvăneană. Fi
rește, scriitorii continuă să-și 
ia temele din realitățile spe
cifice provinciei în care tră
iesc, să exprime aluziv aspi
rațiile umanității de pe me
ridianele respective, dar o fac 
la un asemenea nivel de artă 
încît, exponenți ai unei pro
vincii, devin implicit voci ale 
întregii națiuni.

O. Goga vorbește — atît timp 
cît vorbește ca poet — nu 
numai întregii sale națiuni, 
dar umanitățții.

Preocuparea de artă avea 
să devină covîrșitoare în ac
tivitatea scriitorilor români 
din Ardeal, cum era firesc, 
mai cu seamă după Unire. 
Unirea din 1918 a provocat 
un mare reviriment, o stare de 
entuziasm, un dor de creație 

în tot cuprinsul culturii na
ționale. Țara întregită pre
tindea o literatură mare. 
In pofida tuturor greutăților, 
tuturor anomaliilor inerente o- 
rînduirii sociale întemeiate pe 
exploatare, perioada următoa
re primului război mondial a 
cunoscut în plan literar o e- 
fervescență, o emulație crea
toare, o sumă de realizări ex
cepționale, în virtutea cărorai 
și-a dobîndit în istoria lite
raturii o pondere deopotrivă 
celei marcate în veacul tre
cut de operele marilor clasici. 
Ardealul a contribuit la a- 
cesta, hotărîtor. Unită cu 
„Țara", Transilvania i-a dăruit 
acesteia, din primul moment, 
două personalități literare de 
întîia mărime : Liviu Rebrea- 
nu și Lucian Blaga. Cel din- 
tîi nu era un necunoscut „din
coace"; publicase proză și 
înainte de război, dar Rebrea- 
nu devine Rebreanu doar în 
1920, cînd apare Ion, piatră 
de temelie a romanului ro
mânesc modern și — raportat 
la momentul apariției — sim
bol al masivității lumii pe 
care o înfățișează și al te
meinicei statorniciri a ei în
tre hotarele firești ale nea
mului. Coborînd pînă în stră
fundurile biologice ale ființei 
omenești, romancierul lumi
nează, în Ion, resurse de e- 
nergie colosale, virtualități 
nebănuite; țăranul creat de el 
este un fiu al pămîntului, 
masiv, mustitor și imprevizi
bil, ca pămîntul însuși. Prin 
Lucian Blaga, Ardealul își 
dezvăluia o altă față, cu totul 
necunoscută, în care iradiază 

lumini din zonele cele mal 
adînci ale sufletului national. 
Cu toată radicala deosebire, 
sub toate aspectele, dintre li
teratura lor, Rebreanu si 
Blaga se întîlnesc în orienta
rea comună către adîncurl. 
Unul, urmărind existența ru
rală istorică, împinge sonda
jele pînă la malul obscur 
al instinctelor; altul, vrăjit 
de peisajul transilvan, are 
sentimentul de a descoperi 
tainice corespondențe între a- 
cesta și „orizontul" subcon
știent românesc, ajungînd să 
întemeieze o veritabilă „no- 
ologie abisală", pe care va 
clădi o personală „filosofie a 
stilului". Poezia și teatrul lui 
Blaga arată lumii fața metafi
zică a Ardealului și, implicit, 
a României. Poezia și teatrul 
lui Blaga înalță la universali
tate o latură a spiritualității 
românești ce nu lucise pînă 
atunci decît în opera lui E- 
minescu și care cine știe cînd 
se va mai revela cu aceeași 
splendoare ca în Luceafărul 
sau în Tulburarea apelor.

Cîteva constante definesc,
precum se vede, dîndu-i un 
anume accent specific, lite
ratura română creată în pai- 
tea de apus a țării. Este <>- 
videntă, înainte de toate, o 
aderență mai exolicită decîl 
oriunde a scrisului la duhul 
local, o permanent afirmată 
solidaritate cu pămîntul Ar
dealului, cu destinul acestuia.
Budai-Deleanu, Andrei Mure-
șanu, Slavici, Coșbuc, Goga, 
Agîrbiceanu, Rebreanu, Blaga 
— toti scriitorii de oriqine 
transilvăneană sînt scriitori 
români ca ardeleni, operele 
lor sintetizează realități, nă- 
zuinți, tradiții din Transilva
nia. Ardelenii au dat o con
tribuție decisivă la crearea 
prozei realiste. îndeosebi a 
romanului. Multă vreme, scri
sul transilvan a avut si un 
caracter moralizator manifest, 
depășit în cele din urmă, fără 
renunțarea la atitudine, la an
gajare. Toti poeții ardeleni de 
pînă la Unire, cum si unii 
dintre cei mai talentati fe 
s-au ridicat după acest epo
cal eveniment sînt poeți mi- 

Iltanti. Continuînd tradiția lui 
Andrei Muresanu, a Iui Coș
buc cel din Noi vrem pămîntl, 
a lui Goga, un Aron Cotrus 
denunță cu vehementă mize
ria și opresiunea socială, e- 
vocă amintirea lui Horia si 
anatemizează „rînduiala" ce 
priva pe un Pătru Opincă de 
ultima „șirincă" din țarină 
străbună. Mihai Beniuc de- 
plînge ursita mașteră a mo
ților și a tuturor dezmoșteni
ților și vestește ziua cînd 
„s-or mișca Munții Apuseni" 
și „s-or urni din loc, ca urie- 
Șii".

Cînd nu e direct mobilizatoa
re, lirica română ardeleană 
este, în tot cazul, cutreierată 
de stări sufletești prin care 
vedem, mai limpede sau mai 
încețoșat, destinul ținutului 
transcarpatic. Emil Giurgiuca, 
Teodor Murășanu, Ion Th. Ilea, 
Vlaicu Bîrna, Ștefan Baciu, 
Olga Caba, Ivonne Rossignon 
și alții încă exprimă, fiecare 
în modul și la nivelul său, 
„străvechiul suflet al Ardea
lului". Nu mai puțin prozatorii 
transilvăneni, un Pavel Dan, un 
Victor Papilian, în primul rînd, 
a cărora opere intră, alături 
de a precursorilor, în patri
moniul valorilor perene ale li
teraturii române. O notă spe
cifică se poate distinge, neîn
doios, și în literatura mai nouă 
de proveniență ardeleană, și 
nu numai în proză, care prin 
definiție înfățișează realități 
geografice precise, dar și în 
versuri : în acela ale lui Al. 
Andrițoiu, Ion Brad, Ion Ho
rea, Victor Felea, Aurel Gur- 
ghianu, Leonida Neamțu, Aurel 
Rău, Tiberiu Utan de pildă, sau 
— spre a cita dintre cei mai 
tineri pe unul de care se l°agă 
mari nădejdi — ale lui Mircea 
Vaida. De la textele maramu
reșene și tipăriturile lui Core- 
si, de la Școala ardeleană 
pînă azi, Ardealul este și ră
mîne o prezență continuă în 
cultura noastră ; prin scriitorii 
născuți pe meleagurile sale, 
acest ținut își. dă, de nouă 
decenii, contribuția specifică 
decisivă la sporirea marii li
teraturi române, menită să 
transmită umanității nota ori
ginală a spiritualității noastre.
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Tradlfia ia Octavian Goga, jesteticeșle spus, e o formă 
■a cîntării străvechi. Cîntarca dev.ine simbol, expresie a exis
tenței și strat al suferinței. Dar ea nu semnifică numai o 
expresie a anei strucluri lirice ci chiar fenomenul originar, 
arhetipul, realitatea și lilozoiia națională. Structural. Octa
vian Goga este un tragic și un obsedat de „faină", de 
neființă, de misterioasele, complicatele procese ale Hinder 
naturii, și nu, cum se mai susține, un poet traditional în lo. 
talitate, nedeprins cu trăirea me'atizică, cu transcedentalui. 
La iei ca Tudor Arghezi, dar cum bine se cunoaște, înaintea 
psalmilor, Octavian Goga pune la încercare, mai exact ,se 
îndoiește de divinitate, cu toate că la început o acceptă, ii 
este „rob" : „Rătăcitor, cu ochii tulburi, / Cu trupul istovit 
de cale, / Eu cad neputincios, slăpîne, / In lata strălucirii 
tale". (Rugăciune). Ca la sfîrșil. poetul să se ridice pină la 
tragicul absolut • „Simt lărîmată în urlete păgîne / Nemăr
ginită lumilor durere" (Poezie) sau : „In mine se petrece o 
•agonie, / Ca-nfr-o tristă casă solitară, / In su!letu-mi bătut 
de vitejie I Eu văd un om ce a-ncepul sâ moară...“ (Agonie) 
Taina ca dezlegare a ființei de neiilnjă, de înțelegere a 
toiului este o temă ce n-a fost cercetată suficient. Explicația 
este cît se poate de simplă : Octavian Goga este încă con
siderat aproape numai un poet social, al revoltei, al „pă
timirii noastre", uitîndu-se că în structura spirituală a poe
ziei lui se ascund și alte straturi, reflexii adînci despre 
sensul vieții, naturii. Există un Goga incendiar, un pro
fet, un luptător și există un Goga tragic, un poet meditativ, 
slîșiat în adîncuri de întrebări, conflicte. E un poet al unei 
Imense suferințe, alătuii de un vitalist ce pune ordine în 
univers dar este și tulburat de acest univers. Opera devine 
un element complet al vieții, al naturii prlntr-un proces de 
creație electiv realizat. Impresia dominantă, de loc impo
sibilă de a li deschisă și cercetată pe țoale suprafețele este 
Că suferința a învins cîntecul, l-a însumat In cea mai înaltă 
expresie, contopindu-se într-o ardere unică.

OCTAVIAN GOGA: OPEREwd
Din poeziile pe care le știm (Oltul, Noi, Plugarii, Am murit..., 

Cîntece șa.) Octavian Goga își anunfă într-un fel, simfonia 
și îi asigură, necondiționat, substanța. Cîntecul ca și cîntarca 
sint două realități ale ideii de poezie sau mai bine zis, 
sînt substanfialismul ei în iormă puii. Poezia pentru Octa
vian Goga este cîntec, cîntare, noțiuni e Hind înțelese ca for
mă a lui sine și experiență istoiică săvîrșită la mari dimen
siuni. Poetul nu trăiește faptele ca posibilitate de a crea 
cîntecul, ci cîntecul este un factor al faptului vechi, desprins 
din mit. Viața este conștiința poeziei, a discursului, o enormă 
trecere a emoției spre imagine, formată Ia mari adîncimi, si 
unde cunoscutul i se înfățișează ca tragic. De unde și ex
cepționala linalilate estetică, socială a poeziei, seducția ei. 
Octavian Goga nu și-a creat o realitate a poeziei ca un 
refugiu în fata vieții, ci însăși poezia, neiertătoare ca nicio
dată, i-a devenit o realitate a propriei sensibilități, un mod 
de a H și de a exista. La el totul există ca poezie căci n- 
proape nu este nici o diferență între ceea ce este numire în 
viață și ceea ce devine numire în poezie. E aici una din 
cheile cele mai potrivite, de a descifra lirica sa, de a o 
îndepărta de la falsele interpretări. Numirea viefii ca formă 
imaginată, regîndită, devine numire poetică, adică se consti
tuie ca univers sub impulsul ființei de a numi, de a construi 
Nu forma este aceea ce favorizează, sentimentul tragic al 
existentei, — îl atrage spre suprafețele ei înșelătoare —, ci 
numirea viefii îl descoperă ca element fundamental al numirii 
estetice, proces unic și nerepetat în poezia lirică românească 
poate de Ia Eminescu încoace. Octavian Goga este, poate, 
poetul cei mai înrobit vieții tocmai fiindcă a acceptat numirea 
și s-a lăsat dominat, fascinat de ea la iei cum Alexanaru 
Macedonski de Mecca sau Camil Petrescu de idee. Dar în 
această teribilă, neașteptată numire, el a introdus, ca un 
vraci în spectacolul magic, îndoiala, propria sa experiență 
cu conștiința sinelui absolut că stabilește ordinea în lucruri. 
Mai mult : a introdus, pe nesimțite, întrebarea, cumplita șl 
veșnica întrebare de a-i găsi vieții pe lingă posibilitatea de n 
fi artă și un sens superior. De la „Măreața taină a morții si 
a vieții. / Tu suflet, întunecat de gînduri" drama ajunge lu 
o expresie a meditației tragice, la un destin de esență emi
nesciană : „Și parcă-mi picură un cîntec / La poarta mintii 
mele reci: / O dulce-ntîrziată rază / Din visul meu pierdui 
pe veci. ..', slîrșind în aceste tulburătoare versuri scrise 
parcă de Eminescu : „Mai străluci-va vreodată / Altaru-nclu 
nărilor mele?" (Părăsit). Octavian Goga este aici, mai mult ca 
oriunde, un poet al melancoliei, al nostalgiei după absolut 
înțeles ca poezie: „Eu celor orbi dezleg azi taina înfrico
șată de a vedea".

Dacă printr-o anumită stare de spirit evident organica. 
Goga este modern, iar printr-un alt strat al sensibilității sale 
este traditional, supus unor metamorfoze sufletești, adînci 
de care nu se poate despărți sinteza sa lirică se formează 
din aceste realități esențial naționale. Poezia din Transil
vania cunoaște prin Goga (și mai înainte prin ion Buda>- 
Deleanu și G. Coșbuc) o clasicitate și un spor estetic re
prezentativ, superior în acest sens altor poeți apăruți în 
același timp. Lucian Blaga îi va continua și va fixa definitiv 
modernitatea poeziei din Transilvania. După el, alți poeți vor 
încerca siielnic. să se ridice, să depășească tradiția, fondul 
fără să izbutească. Aurel Rău e un caz tipic după cum am 
arătat și nu poate deveni „modern" peste noap'e. Moderni
tatea iui Octavian Goga o găsim in sentimentul cosmic, tra
gic. in numire, și în enorma putință de a ridica p insul, tris 
tetea. jalea, suferința milenară a nafiunii pînă la nivelul de 
artă universală. Toate acestea retrăite sincer, cu o forță de 
spirit inegalabilă : „Tu răzvrătit potop de singe, / Ce-mi 
fulgeri tulbure prin vine. / Și-n flacăra ce nu se stinge, I 
Ești pururea stăpîn pe mine // Ce vifore înfricoșate, / Ce 
patimi fără de măsură, / Și din vechime ce păca'e / închizi 
în orice picătură / Din care strigăt de chemare, / Din ce fior 
aprins de luptă. / Din ce adîncuri îmi tresare, / Zvîcnirea 
ta neîntreruptă ? // Pe semne veacuri își topiră / Al urii 
uragan de lavă / Și-n stropii tăi îmi plămădiră / O veche 
trainică otravă...“ (Sîngele).

Existențialismul poeziei iui Goga, ca să mă îndepărtez de 
formulările obișnuite, este un fenomen trecut cu vederea, 
iar modernitatea poetului nu se găsește în spațiu) unor ncs- 
fîrșite tînguiri rurale, ci în sentimentul tragic, deschizîn i o 
altă zariște liricii naționale. Octavian Goga este Un modern 
cu vădite accente bacoviene, un Blaga mai puțin metafizic 
dar avind o excesivă aplicație spre taină și mit desvăluil. 
Poetul ajunge la o dramă printr-o meditație ce are ca obiect 
propriul său eu.: „Mi-e sufletul o casă din care-i dus un 
mort" (In noapte) dar și mai mult ea se amplifică Hindcă-1 
apasă, ca Un blestem datoria fată de strămoși: „De demult, 
din ceața v remii înnoptate, / Fu aud în cîntec călător cum 
vine, I Ca un clopot tainic inima mea bate, / Din adine vă 
cheamă să veniți cu mine. // Eu vă port în suflet, plămădit 
în sînge, / (■ ■ ) Glasul vostru geme jalea mea cînd plînge..." 
(Voi veniți cu mine).

Zaharia Sângeorzon

Reînnoiți-vă abonamentele la „CRONICA**!
oficiile poștale din întreaga țară primesc abonamente pentru anul 1969
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cronica ideilor literare

FENOMENUL ORIGIN 1
Nu moi deschisesem eseurile de tinerețe ale lui Lucian Blaga de 

multâ veme și acum, cînd le avem din nou reeditate-, într-o versiunei 
pusa ia punct de autor, încă din 1945, sub titlul Zări și etape (Buc., 
E.p.1., 1968), mă întreb care este latura de rezistență, actualitatea lor 
reală, ideea incâ fecundă ce poate fi reluată. Nu neg nici acuitatea 
unor observații despre stilurile și curentele artistice din Fețele unui veac, 
nici personalitatea unor oforisme. Dar ceea ce caut, azi, în Blaga, este 
altceva. Mă interesează sugestia, incitarea propriei mele meditații, o 
anume metodă, posibilitatea unei continuități spirituale. Și pe aceasta 
n-o găsesc decit in Fenomenul originar și, în parte, în Daimonion. 
Explicația îmi pare a fi una singură.

Prestigiul ideii de arhetip, ca experiență și imagine primordială 
tradusă prin simbol și mit, este bine consolidat în conștiința modernă. 
Dovadă succesul octual ol mitologiei comparate, al „criticii arhetipu- 
rrloi' (cu substrat psihanalitic), interesul evident pentru antropologie 

și istoria culturilor primitive, pentru folclor ca instrument de cunoaștere 
Or, este evident că Fenomenul originar, care datează din 1925, se în
scrie tocmai în această sferă de preocupări. Ceva mai mult, eseul amin
tit constituie prima contribuție românească de sinteză, într-un domeniu, 
pe atunci, întrucîtva de pionierat, azi „clasic”. S-ar putea spune că în
treg sisterpul filozofic al lui Blaga este dominat, într-un fel, de ideea 
de arhetip, căci „categoriile obisale” nu sînt altceva decit o speță de 
arhetipuri spirituale. Urmele acestei prezențe, chiar obsesii, pot fi urmă
rite Și în Hronicul și cintecul vîrstelor. Dar nu despre interesul istoric al 
ideilor filozofului român vreau acum să vorbesc. Viziunea sa despre „fe
nomenul originar” îmi pare a avea și alte implicații, ceva mai profunde.

Punctul de plecare — se știe — este oferit de concepția lui Goethe, 
despre Urphânomen, moment genetic, dar și categorial, surprins și veri
ficat în evoluția și metamorfozele naturii. Astfel, plantele vor deriva 
d'ntr-o „foaie” primitivă (Urpflanze), sistemul osos dintr-o primă verte- 

culorile din polaritatea întuneric-lumină, etc. Importantă în această 
teorie, firește, nu este calitatea explicației științifice (fanteziste), ci vi
ziunea centrului dinamic, supra-individual, supra-istoric, nucleu al vieții, 
act potențial, creator. In Urtypus ar fi prefigurată în germene o întreagă 
evoluție, din a cărei imanență s-ar dezvolta toate transformările morfologice 
ale vieții. Pe plan spiritual, concepția se suprapune peste aceea de nisus for- 
mativus, năzuință formativă originară, care determină din interior totalitatea 
ideilor și creațiilor umane caracteristice unei epoci. După cum, prin energia 
sa eruptivă, inexplicabilă, irațională, fatală, fenomenul originar ar putea fi 
asemănat - în pqrte — și principiului (reactualizat și adîncit de Goethe în 
epoca modernă) al „demoniei". Daimcnion-ul ar fi deci, într-o oarecare mă
sură, impulsul irezistibil, creator, al arhetipului, manifestat în forme frenetice.

Fac abstracție, pentru moment, de aspectul metafizic, evident nebulos, al 
acestei teorii, din care nu rețin decît ideea metodei, încă fecundă. Aplicată 
realităților spirituale, istorice, artistico-literare, ea s-ar reduce la o mișcare 
in doi timpi, regresivă și evolutivă : reîntoarcere constantă, sistematică, în 
orice domeniu, spre fenomenul originar (început, cap de serie, nucleu ger
minativ, act primordial, care deschide evoluția) și studiul metamorfozelor suc- 
ce* e ale fenomenului propulsor inițial (faze, etape, transformări, filiații, „is- 
tori*.?). Mi se pare că examenul istoric modern, literar și neliterar, este de 
neconceput fără fixarea acestor două mori repere : cauza originară (deter
minare genetică, „izvor") și direcția de dezvoltare, sensul și formele succesive 
ale evoluției.

Știu bine că la Goethe, acest moment de început, înțeles ca un absolut 
cosmic, ireductibil, nu se lasă surprins decît intuitiv, printr-un fel de revelație. 
Dor aii noțiunea de intuiție, echivalentă oarecum cu ideea de inducție știin
țifică, orientată și chiar provocată de un fond adînc de cunoaștere, are alt 
înțeles ca pe vremea lui Goethe. Și apoi, mi se pare mai puțin însemnat mo
dul prin care „fenomenul originar" se impune conștiinței ca o realitate, și 
mai mult ceea ce putem face cu el, ca instrument și ipoteză de lucru.

Ne aflăm in plină revalorificare a ideii de tradiție, continuitate istorică, 
specific național. Or, ce altceva este acest „specific național”, decît feno
menul originar al unei culturi și literaturi? Ce înseamnă revenirea la „tra
diție", decît tendința întoarcerii la arhetipuri și deci la direcția tradițională 
pe care prezența inevitabilă, continuă și inefabilă a arhetipurilor o imprimă 
dezvoltării unei culturi, în strînsă corelație cu totalitatea determinărilor obiec
tive, social-istorice ? Mă interesează în gradul cel mai înalt să aflu care 
sînt arhetipii culturii române, prototipii viziunii sale spirituale. Spațiul mioritic 
a constituit, din partea lui Lucian Blaga, unul dintre răspunsurile parțiale 
posibile. Bineînțeles, pot fi și altele.

Studiez evoluția ideilor și formelor literare și ureînd în susul apei dau 
cu regularitate de un prim moment, fascinant, cu sclipiri „luciferice”. Izolez 
acest nucleu, încep să-l analizez, și constat că el închide în sine o putere 
plăsmuitoare uriașă : din ditirambul grecesc, să zicem, irupe întreaga tra
gedie. Din sîmburele unui mister elin crește un întreg arbore genealogic. Mă 
întreb, cum poate fi înțeleasă bine substanța și istoria unei idei literare fără 
oceastă reducție la originar, primordial, genuin, la etimonul său spiritual. 
„Nu mă interesează. Eu vreau eseu pur și simplu", îmi întoarce vorba tînărul 
publicist, care a descoperit recent ideea de „eseu” și decide superior și fără 
pregătire în toate problemele. Mi-aș îngădui să-i observ că tocmai 
fiindcă vrea să facă eseu, el are nevoie de această retrospecțiune „is
torică", singura care-i permite să cunoască fețele, prelungirile și rami
ficațiile unei idei, între care ar putea eventual să se instaleze cu oare
care șanse de „originalitate".

„Bine, bine, dar eu fac critică deschisă, polivalentă". De acord. Dar 
ce altceva este arhetipul decît tot o posibilitate etern deschisă, o 
formă de creștere continuă, dublată de însăși metoda adecvată de ex
plorare a unor virtualități și deci semnificații latente ? Studiul morfolo- 
gic a! unei culturi și literaturi înseamnă investigarea fețelor multiple 

.ale arhetipului, scrutarea din interior a variatelor sale metamorfoze. Deci, 
tocmai fiindcă ne preocupă în mod deosebit lectura în chei diferite a 
operei literare, avem nevoie de această raportare inițială la prototipul 
spiritual, care transmite literaturii întreaga sa densitate semantică. Par
curg romantismul, curent care-mi impune în centrul atenției ideea de 
geniu. Observ repede că întreg romantismul poate fi dedus, înțeles și 
descifrat prin conceptul de geniu, l-am descoperit arhetipul. Din ideea 
de geniu irupe o lume întreagă de atitudini și concepte. Focarul său 
concentrează mii de raze.

Dar demonstrația poate fi făcută și altfel. Metoda fenomenului ori
ginar implică paralelisme, corespondențe stilistice, posibilitatea stabili
rii unor raporturi fecunde, revelatorii, Se înțelege de la sine că și aceste 
corespondențe sînt de la început și pînă la sfîrșit profund semnificative. 
Fără substrat arhetipic adînc, interdependența și paralelismele spirituale, 
crescute și derivate toate din nucleul germinativ al unei culturi (admi- 
țînd că acesta există) . n-ar fi posibile.

Să mai adaug că fără prezența și conștiința arhetipului ca fenomen 
originar, cultura și stilul clasic nu s-ar fi constituit niciodată? Clasicis
mul este prin definiție arhetipic. El cultivă schema interioară, norma 
dinamică, permanența, stabilitatea. „Tradiționalismul" său este expresia 
tipologiei universale, exemplare, canonice. Or, simbolurile și miturile unei 
culturi întrunesc și această condiție. De aceea, culturile vechi, tradițio
nale, etnografice, prealfabetice sînt de esență „clasică". Adevăratul nostru 
clasicism (ancestral nu livresc, sau teoretic-estetic) este folcloric. Otice 
prezență și redescoperire a fenomenelor originare, în istorie, cultură, 
artă, reprezintă acte și atitudini substanțial clasice. Lucian Blaga ne 
amintește sau ne sugerează, între altele, toate aceste necomplicate, .dar 
însemnate adevăruri.

Adrian Marino

CONȘTIINȚA IINITATU
Ideea unității etnice a românilor era 

tm bun cîștlgat d n cele mai îndepăr
tate veacuri ale t-ecutulul nostru. Ea 
s-a trezit mal întll prn 
circulau dintr-o parte în 
tortului locuit de români.
mal vechi răsptndltor de

cărțile care 
alta a terl- 
Coresi, cel

.------ —K------------ — cărți româ
nești, a folosit în ele cuvinte înțelese 
de toți românii. Cind cărturarul d'n 
Moldova ori din Tara Românească ci
tea cărți tipărite Ia Brașov șl vedea cl 
le Înțelege, tn mintea Iui se năștea 
ideea că e de nn neam cu cel ce l*-au 
alcătuit. In veacul al XVIl-lea, această 
idee capătă o formă precisă prin scri
erea lui Varlaam „Cartea românească 
de învățătură". Intrebuințînd cuvintele 
„român" șl .românesc", Varlaam lăr
gește orizontul regional al iucrărll sale 
In sens unitar românesc. Pr‘n natura 
ei, Cazania lui Varlaam nu. se mai 
adresează doar clericilor cL lărgindu-si 
cercul cititorilor, se adresa ro
mânilor, de orice stare și treap‘ă so
cială ar fi, și făcea să încolțească pen
tru prima oară lnterese'e S”per oare 
ale românilor. Contemporani eu 
Varlaam și stăpînlțl de același gînd 
sînt Simion Stefan al Ardealului si 
Udriște Năsturel al Tării Românești. 
Mișcarea pornită de aceștia se trans
formă Intr-un adevărat curent națio
nal în doua Jumătate a veacului al 
XVII-lea, impulsionlndu-l să lucreze 
în aceeași direcție pe Dosoftei al Mol
dovei și pe frații Greceanu împreună 
cu Antim Ivireanul din Tara Româ
nească. EI reușesc să impună introdu
cerea limbii române în biser că în lo
cul celei slavone. Tlpărltur le româ
nești de dincolo de Carpați erau ce
rute și de românii de peste munți. 
Cazania lui Varlsam va fi retipărită 
în 1699 în Transilvan'a după ce circu
lase cîtăva vreme sub formă de ma
nuscrise. Ea a contribuit în felul a- 
cesta la unificarea limbii românești li
terare.

Ideea unității etnice a românilor va 
avea un ecou și mai puternic în scrie
rile istorice. Nicolae Olahus, din păr
țile Sibiului, mare demnitar în Unga
ria, în veacul al XVl-lea ser e despre 
originea romană a poporului din care 
făcea parte șl eh In veacul următor, 
cronicarii moldoveni Grigore Ureche 
și Miron Costin, studiind tn școlile po
loneze, unde limba latină se folosea 
pe o scară largă, se vor ocupa pe 
larg de originea romană a poporului 
nostru. Acolo ei cunosc scrierile uma
niștilor italieni care menționau exis
tența unul popor romanic la gurile 
Dunării. Pornind de Ia corespondențele 
de vocabular, Grigore Ureche afirmă 
că „Românii ciți să află lăcuitori în 
Tara Ungurească șl la Ardeal șl la 
Maramureș, de la un loc sîntu cu mol
dovenii și toți de la Râm să trag". 
In vederea unei demonstrații mai largi 
tn care să îmbrățișeze întreg trecutul 
Moldovei șl să-l lege apoi, pritr cu
cerirea și colonizarea Daciei, de însăși 
Roma, din care pornește obîrș'a nea
mului nostru, Miron Costin alcătuiește 
o lucrare ded’cată exclusiv aces‘ei pro
bleme — „De neamul moldovenilor din 
ce țară au Ieșit strămoșii lor". Această 
scriere, cu o concepție cu totul nouă, 
determină un curent de exaltare a tre
cutului nostru istoric. In același veac, 
Laurențiu Tonneltin din Mediaș, în lu
crarea sa „Orlgines et occasus Trans- 
sylvanorum", arată că românii din Ar
deal, ca și cel de peste munți, sînt 
de orlg'ne romană. In veacul al XVIII- 
lea, Dimitrie Cantemir depășește prin 
erudiție pe predecesorii săi. în privin
ța demonstrării originii noastre roma
nice. El introduce istoria poporului 
nostru în istoria strămoșilor noștri, tra- 
tînd-o paralel pînă Ia întemeierea sta
telor feuda’e românești In monumen
tala sa operă Hronicul vechimii româ- 
no-moldo-vlahilor. In ea demonstrează 
unitatea etnică a românilor mal 
accentuat decît predecesorii săi : 
„Moldovenii, muntenii, maramureșenii, 
românii de peste Dunăre și cuțovlahii 
din țara grecească... toate aceste no- 
roade dintr-aceeași romani a lui Tra
ian sînt, nu numai limba, ce șl a tu
turor vremurilor istorii mărturisesc". 
Trăgînd și altă concluzie din consta
tarea făcută, Cantemir subliniază și 
mai accentuat cont'nuitatea elementu
lui romanic în Dacia după colon'zare : 
„Românii au rămas aici. înfipți și 
nesmulțl din hotarele străbune". 
Nici Istoriografia munteană n-a ig
norat aceste ideL Stolnicul Con
stantin Cantacuzino. fără să fi cunos
cut scrierea lui Miron Costin care se 
ocupa de originea poporului român, a 
alcătuit șl el o operă asemănătoare, 
ajungînd Ia aceleași concluzii atît cu 
predecesorul său moldovean, cît șl cu 
Dimitrie Cantemir, atît în privința ori
ginii romanice, cît și în aceea a con
tinuității în locurile unde trăiesc azi 
urmașii romanilor.

Aceste ide! au fost reluate sl ridi
cate la cel ma’ înalt potential în Tran
silvania apăsată de stăpînirea habsbur- 
gică. A'ci, grupul de cărturari ilumi
niști ridicați în apărarea iobagilor ro
mâni, cereau egalitatea în drepturi cu 
celela'te .............■■■ — —-------
sași, secui 
cursor al 
Inocențiu 
Intervenții
— în Dieta Trans lvanfei, episcopul Ino- 
cențiu KIein convoacă un sinod Ia Blaj, 
la care luară parte preoți „uniți" șl 
„nerintti". iobagi, români de ambele 
confesiuni, îneît sinodul se transfor
mă într-o adevărată adunare nâtionaîă; 
Exylicind poporului cauza pe care o 
apăra, episcopul aruncă în cumpăni 
o veche amen nțare : „Dacă toate cele 
ce s-au făgăduit — cînd am făcut uni
rea — nu se împlinesc, atunci mai 
are rost aceașța ?“. Șl totuși, stăpî- 
mrea hâbsburgică n-a adus nici o 
îmbunătățire _ situației românilor. Dar 
aceste frămîntâri le-au dat > românilor 
din Transilvania conștiința drepturilor 
firești pe care le aveau.

Generația corifeilor Școlii Ardelene i 
Samuil Micu-Kleln. Gheorghe șincal. 
Petru Maior șl Ion Budal-Deleanu a 
continuat acțiunea începută de dîrzul 
episcop Inocențln Kle n. In c-ier'le lor 
cu caracter Istoric și filologic, au de
monstrat dreptur le românilor arde’eni 
alături de • celelalte naționalități con
locuitoare. Totodată, prin circulația lor, 
cărțile reprezen’anțil-r Școlii Ardelene 
au contribuit la deșteptarea conștiinței 
naționale a românilor din Transilva
nia șl de dincoace de Carpați.

Ideile puse în circulație de acest'a 
trec munții, în țările românești, prin 
Gheorghe Lazăr și prin profesorii ar
deleni aduși de Asachi în Moldova. 
Lazăr deschide Ia ..Sfîntul Seva" o 
școa'ă românească în care preda cu
noștințe de filozofie șl matematici su
perioare, dînd astfel prestigiu limbii 
naționale.

Generaț a de scriitori din preajma a- 
nuiui 1840 : Kogălnieeanu, Russo, Ale- 
csandri. Bălcescu, Alexandrescu, Bolin- 
tineanu s.a. pun ideile Școlii Ardelene 
In slujba creării unei culturi națio
nale unice în întreaga Dac'e. Această 
cultură se baza n» evidențler-a sne- 
cificului nostrn național. Screrile lor 
pregătesc revoluția de la 1848 care va 
formula revendicări soc’ale și politice 
pentru român', trccînd de la ideea 
Daciei literare la aceea a Daciei poli
tice. Acest spirit este prezent în întîl- 
nirile revoluționarilor de la Iași, de 
la Blaj și de la Izlaz, de o parte șl 
de alta a Carpaților.

Sfîrșltul neașteptat al revoluției de 
la 1848 face ca dorința lor să rămînă 
încă multă vreme un vis de împlinit. 
Dincoace de munți, în Moldova șl 
Muntenia, după o perioadă de frămîn- 
tări sterile și de dezbinări, av'n*ul ma
selor populare impune unirea mun
tenilor și mo'dovenllor într-un stat 
național. Ideologii revo'uțlel patru- 
zecișoptlste de aici sînt însă coa- 
știenți că unirea realizată la 1819 e 
doar un început. El năzuiau spre u- 

-Tt. Mihail Kogălnieeanu 
.Cnvîntul de deschidere 

națională" ci 
a români- 
Moldovei. a 

din Tran
silvania-. mwAcAe Li „Mersul
revoluției în istoria românilor" vorbea 
de o viitoare „revoluție națională", iar prin 
„Istoria românilor sub Mihal voevod 
Viteazul" aducea un exemplu concret 
de domnitor care r—— •—•-
rea _ românilor într-nn 
cu cîteva sute de ani în urmă.

nirea cea mare, 
afirmase în „i 
a cursului de istorie 
„istoria națională — 
lor _ cuprinde istoria 
Valahlei șl a fraților 
silvanla". Nicolae Bălcescu în
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naționalități conlccuitoare : 
și maghiari. Un ilustru pre- 
acestei mișcări a fost Ion 
Micu Klein. După repetate
T- fără rezultate favorabile

realizase uni- 
singur stat, 

„„ _____  ___ ________ Tot
atunci Alecu Russo alcătuia un ma
nifest politic _ „Cîntarea României" 
—în cea mai perfectă formă literară 
în care îndemna pe români să se a- 
dune într-un singur stat național. Pe 
aceeași linie va merge ceva mal tîr- 
ziu și Alexandru Odobescu care ur
mărea în „Revista română" să popu
larizeze toate manifestările spirituale 
ale românilor, cum făcuse altădată Ko- 
gâlniceanu în „Dacia literară", spre 
a se forma un „spirit al națiunii, ca- 
re-și va întinde aripile peste toți ur
mașii lui Traian".

In pragul veacului al XX-Iea, unita
tea sufletească a românilor era sin
tetizată de poezia lui Eminescu, care 
se ridicase ca lujerul unui crin din 
tăria parfumurilor limbii și poeziei 
populare cunoscută de poet în pere
grinările sale. încă de Ia vîrsta de 
17—18 ani, peregrinînd cu trupele de ac
tori prin Muntenia, Moldova și Tran
silvania, Eminescu își dăduse seama 
de unitatea de limbă, de tradiții șl de 
viață economică a românilor. Student 
Ia Viena, plănui și organiză un con
gres al tuturor învățăceilor români de 
la Universitățile străine șl de Ia cele 
din Prlncipatele-Unlte, Ia Putna, în 
august 1871. Scopul congresului era ca 
aici să se cunoască tineretul intelec
tual șl să Indice mijloacele de înfrățire 
șl unire a românilor. Potrivit acestei 
hotărîri, în coloanele „Timpului", ma
rele nostru poet atrăgea atenția mai 
tîrziu că „România nu e o expresie 
geografică, ci centrul vieții naționale 
românești", iar prietenul său Ion Sla
vici pusese pe frontispiciul „Tribunei", 
încă de la Inteiemelerea ei, deviza : 
„Soarele pentru toți românii la Bucu
rești, răsare". Ideea unirii românilor 
plutea în aer. Personalități de mîna în- 
tîi ca ~
Iorga 
întreg 
nlson___________ __
Delavrancea, în două memorlabile dis
cursuri ținute în aprilie șl noiembrie 
1915. 
ale 
ne 
s-au 
cei 
triște.., 
al nostru, 
încovoiat niciodată și nu se va rupă 
niciodată, decit cu cel din urmă om 
dintre noi". Pe de altă parte, Ardealul 
trimitea dincoace de munți un mare 
poet care să tălmăcească fraților de 
aici năzuințele iobagilor de acolo. Cu- 
treierînd orașele, Octavian Goga re
prezenta Ardealul.

In ace ași timp. N. iorga înființa, în 
1906, ziarul „Neamul românesc", din 
care a făcut un. amvon de unde a bi
ciuit păcatele politice ale vremii și a 
arătat drumul care duce Ia unirea ro- 
mîniior. Secretar, apoi președinte . al 
„Ligii pentru unitatea culturală a 
românilor, a orientat această instituție 
spre a răspindi în mase ideea unirii. 
La 1 decembrie 1918 s-au adunat peste 
o sută de mii de români la Albă Iu- 
lia. Aceștia au .cerut să se unească 
cu Tara,

Delavrancea, Octavian Goga, N. 
o agitau în întruniri publice, 
poporul gîndea și simțea la u- 
cu tribunii care 1 se adresau.

sintetiza năzuințele de veacuri 
ascultătorilor săi : „Carpații nui 
despart, cl ne întregesc. In ei 

adăpostit - șl cei de dincolo și 
de dincoace pe vremuri de res- 

Carpații sînt osul de rezistență 
șira spinării care nu s-a

Se știe că Aron Densușianu 
a lost adus din Transilvania 
la lași de către Petru Pani 
și .numit în 1863 profesor de 
limba șl literatura latină la 
Universitatea ieșeană. Fiul 
său, Ovid, deși născut la 
Făgăraș, a crescut șl stu
diat în atmosfera ieșeană. E- - . .... —-----  „ț

apoi llcen- 
de

VZVAAA ----------—---- B
fost considerat la vremea sa --------- ---- • lui 
..._ __ ____ _ _------------------ . că
a terminat facultatea în nu
mai 18 luni, fiind coleg cu 
G. Ibrălleanu șl State Dra- 
gomlr. și că Ia o vîrstă cînd 
alții mal erau studenți, el 
suplinea catedra de istoria 
limbii și literaturii române 
de la Universitate.

Densusienii au locuit în 
Iași, pe str. Ralet nr. 6, unde 
a rămas în continuare prof, 
dr. Elena Pușcariu, sora lui 
Ovid.

Alături de Slmion Bărnu- 
țiu, Aron Densusianu a fost 
un dîrz reprezentant al Șco
lii ardelene pe de-o parte, 
Iar pe de alta a contribuit 
din plin, așa cum au făcut-o 
șl Alex. Papiu-llarian, I. 
Slavici sau Miron Pompliu, 
la cimentarea legăturii spiri
tuale moldo-transllvane. Fiul 
său, Ovid, a mutat crezul 
înaintașilor pe alte coordo
nate, așa cum o sublinia »1 
Marin Bucur în monografia 
sa „Ovid Densusianu" (Edit. 
Tineretului _ 1967), cînd
scrie :

„Latinitatea în disputele 
literare ale lui Ovid Densu
sianu avea semnificația unei 
spiritualități noi în cultură. 
Istoria și filologia ne-o do
vediseră ; devenise un ade
văr incontestabil ; trebuia în
tărită .. .. . ‘ --------

Din prelegerile ținute 
Ovid Densus’anu la Iași în 
anii " "
Arhivele Statului Iași (Manus. 
1825) răzbate adevărul celor 
arătate mai sus de monograf, 
dar și necesitatea realizării 
pe plan istoric a ceea ce 
cultural era înfăptuit : uni
rea Transilvaniei cu Româ
nia.

„Dacă cercetează cineva bi
bliotecile noastre din Tran
silvania, declara tînărul pro
fesor. unde se ascund o su
mă de monumente literare 
ale epocii de la sfîrșltul se
colului ’ * ------*
secolului nostru, 
uimit de numeroasele tradu
ceri sau adaptări, imitațiunl 
după autorii clasici. Invâțațil 
transilvăneni erau stăpîni pe 
limbile latină și greacă, a- 
vînd cultură clasică.

Datorită acestui clasicism, 
a fost introdusă o direcție 
nouă în studiile de istorie și 
filologie, așa am înțeles mal 
bine cine sîntem noi. româ
nii, și de unde venim, am 
învățat să ne iubim trecutul, 
să știm ce valorăm ca po
por șl să ne facem cunos- 
cuțl în străinătate. Dar nu e 
deajuns ca cineva să-și cu
noască originea și să știe ce 
este limba pe care o vorbeș
te ; studiind trecutul șl lim
ba, să ne desenăm viitorul. 
Or, acest viitor nu poate fi' 
decît comun atît pentru ro
mânii din hotarele României, 
cit șl pentru cel din Tran
silvania, adică așa cum ne 
este originea istorică șl cum 
ne este cultura.

Cred că în lipsa unul mare 
sistem filozofic propriu, care 
să ne călăuzească, scăparea 
noastră e în istorie șl filo
logie. Pe această linie a mers 
Samuil Micu atunci cînd a 
conceput „Istoria Generală a 
Românilor...", lucrare citată și 
de Engels, sau „Elementa lin
guae daco-romanae" (1780). 
Transilvănenii nu fac deose
bire între românii de dincolo 
șl de dincoace de Carpați. Așa 
a văzut lucrurile Șlncai în a sa 
„Cronică", fruct* al cercetării 
arhivelor de la Roma și Viena, 
iar faptul că ea n,a putut fi 
tipărită în întregime decît 
la Iași, ca urmare a înțe
legerii arătate de domnitorul 
Grigore Ghica, îl apropie pe 
Șincal și mai mult de Mlron 
Costin sau Dimitrie Cante- 
mir. Gheorghe Lazăr cînd 
Sl-a pus în minte să rege
nereze școlile și să introducă 
dorut de a Învăța 
români, a trecut 
București...

...Numai atunci 
tă o cultură mal .....___ ___
poate ca ideile să se schim
be mai ușor, mai repede, să 
circule printre români : nu
mai atunci se pot naște la 
10, 15, 20 de ani individuali
tăți mai nuternice care să 
dea semnalul uhei mișcări 
n°i‘. Cit timp însă scriitorii 
sînt foarte puțini la număr 
și cultura lor este destul de 
redusă, nu Poate fi vorba 
de ciocniri puternice de idei 
din care să rezulte varieta
tea în literatură. Cît timp 
poporul nu are cultură, idei
le privind idealul nostru na
țional, pentru care trebuie 
să milităm împreună. mol
doveni, munteni si transilvă- 
veni, nu pot circula șl nr'n- 
de temei. Cultura latină ne 
stă la bază ; să realizăm o 
cultură a noastră, româneas
că".

Universitatea ieșeană, 
său, Ovid, deși r.— 
Făgăraș, a crescut și 
Ul„L AIA aaaaaaCwCh 
lev al Liceului Național șl al 
Instltutelor-Unlte, ”------
țiat al Facultății ieșene 
litere, Ovid Densusianu

un „fenemen" asemeni 
Nicolae Iorga. De notat,

____ ___  . , el 
catedra de istoria

acum prin cultură". 
.................. de

1898-1899 și aflate la

XVIII șl începutul 
va rămînea

printre 
munții la

cînd ex:s- 
întinsă se

I. D. Lăudat A. Ln.



EVOLUȚIA IDEII UNIONISTE documente

Luminile care vor contura pe 
încetul orizontul istoricei uniri, 
pornesc după cum se știe de 
la cronicari. Limbajul de a- 
casă al lui Grigore Ureche se 
continuă în fraza cu rezonante 
umaniste a lui Miron Costin, 
spre a se reedita prin Necul- 
ce și Cantemir într-o formula
re deopotrivă de revelatoare. 
Cu gîndire asemănătoare li se 
alătură muntenii ca pentru a 
Învedera... truda logofătului 
decapitat de Vodă Cantemir, 
de a „scoate lumii la vedere 
felul neamului dfn ce izvor șl 
seminție sînt lăcuitorii țării 
noastre, Moldovei și Țării 
Muntenești și românii din ță
rile ungurești..., că toți un 
neam și odată descălecați sînt".

Știrile pe care el s-au bizuit, 
nu ne sînt toate cunoscute, în 
orice caz i-au premers printre 
alții : Enea Silvio Piccolomini 
(viitorul pană Plus al H-lea) 
cu declarații ca : „Valahii sînt 
de orig'ne italică" sau „Vala
hii țin pînă acum graiul ro
man" ; Giovanni Botero, care, 
în Relatione universali, publi
cate la Veneța în 1559 arată 
vfdit că valahii își trag ori
ginea din romani în graiul lor 
pentru că „păstrează limba la
tină, Insă ceva mai schimbată 
decît noi italienii” ; Antionio 
Posevino (1534) : „și cei care 
se cheamă Valahi, locuitori de 
asemeni în Transilvania arată 
multe semne că descind din 
acela care din Italia au mers 
acolo avînd ei limba nu foar
te schimbată din italiană sau 
d'n latină și arătînd după chi
pul lor că au coborit de la 
noi” ; Abbate Ruggiero care 
arată că : „sînt acești Valahi 
de străveche origine din Ita
lia, deoarece sînt colonii de 
romani .„ de aceea păstrează 
tncă, in mare parte, limba la
tină schimbată si nu cu totul 
deosebită de a noastră italia
nă" ...

Cum „Istoria pentru începu
tul românilor în Dach’a* a 
lui Petru Maior (tipărită la 
Buda tn 1812) a fost opera de 

căpetenie, care a clrcubt in
tens în cuprinsul ținutu
rilor locuite de români, au
rora de care vorbeam la 
Început capătă lumină puter
nică prin această scriere. Lui 
Maior îl urmează neindoitul 
în furtună, colegul său de la 
Blaj și din cei cinci ani de 
Roma — Gh. Șincai. De la a- 
ceștia, șl îndeobște de la în
treaga mișcare creată de ar
deleni pleacă temeiurile isto
rice, filologice, politice, juri
dice și morale care vor nutri 
spiritele și vor încălzi sim
țirea patriotică a generației 
imediat următoare.

Cuvintele Iui A. D. Xeno- 
pol prin care subl'niază că, 
atunci cînd Alex. Ioan Cuza 
a fost ales domn al ambelor 
Principate, starea de spirit ge
nerală era coaptă pentru Uni
re. ar putea fi ilustrate prin 
tomuri. Ne rezumăm aici a 
pracurge direcțiile de căpete
nie prin care s-a pregătit eve
nimentul de Ia jumătatea vea
cului trecut, direcții pe care 
în chip admirabil le contu
rează G. C. Nicolescu în pre
fața la volumul „Cîntarea Ro
mâniei". Mai întîl Eliade ia de 
Ia ardeleni ideea latinității 
limbii române pe care a în
țeles să o slujească, Ia înce
put cu ajutorul limbii fran
ceze șl apoi al limbii italie
ne. Ideea filoioqică lansată de 
ardeleni cuprinde în sine ca 
țel de bază cel istoric. Se 
naște în epocă o literatură cu 
caracter istoric, orientată spra 
obîrși!, care va dăinui prin 
Bolintineanu, Alexandrescu, A- 
lecsandrl și ceilalți, pînă Ia 
Eminescu.

Acesta va fi însuflețit, nu 
numai la începuturi, dar pîaă 
la maturitate șl moarte de 
proiectul unul epos național 
din care ne-a rămas uluitorul 
fragment „Rugăciunea unul 
dac". Literatura cultă este în
soțită de creația populară, de 
bună seamă mu’t mai bogată 
decît cea care a ajuns la cu
noștința lui Alecsandri.

Condițiile istorice de înche
gare a statului național ro
mân corespund perioadei de 
înlăturare a feudalismului.

Adîncirea crizei sistemului 
feudal, ca urmare a dezvol
tării capitalismului, creșterea 
forțelor de producție, integra
rea din ce în ce mai accen
tuată a Principatelor în pro
cesul de schimb internațional 
erau tot atîtea elemente care 
indicau necesitatea creării sta
tului național român. In per
spectiva generală a dezvoltă
rii istorice amintite se în
scriu manifestările culturale, 
literare ale epocii.

Trecutul istoric a devenit 
astfel forța morală care a sti
mulat mîndrla națională șl a 
dat conținut năzuințelor de 
viitor. Literatura, arta, știința 
servind aspirațiilor societății în 
drumul spre progres au de
venit ajutoare indispensabile în 
lupta politică și socială. îm
prejurări istorice specifice au 
făcut ca mișcarea națknală să 
se manifeste cu prioritate în 
Transilvania. In 1791, autorii 
memoriului Supplex libeilus 
Valachorum au invocat vechi
mea așezărilor românești, su
perioritatea demograf că a ro
mânilor pe p'mîntul Transil
vaniei ca argumente supreme 
pentru valorificarea drepturi
lor națlonele. Publicațiile pa
șoptiste subliniază condiționa
rea reciprocă dintre factorii 
culturali și politici în miș
carea națională ce se manifes
tă conștient — „dorită și vo
ltă" (A. D. Xenopol).

Evenimentul Unirii Principa
telor a avut un răsunet im
presionant în toate categoriile 
sociale din cele trei țări ro
mâne. Ca întotdeauna în isto
ria popoarelor, cel d ntîf care 
an simțit și au exprimai gîn- 
durlie și sentimentele maselor 
tn fața evenimentelor de sea
mă, au fost scriitorii. Acest 
adevăr se află din plin ilus
trat de pildă de Istoricul A.D. 
Xenopol în termenii următori: 
„In decursul lui 1862 poz'a 
patriotică se menține: marele 
eveniment al Unirii desăvîr?ite 
a țărilor române pare a-1 da 
un nou avînt. O mulțime de 
ode apar în ziarele timpul îl 
spre a sărbători acest act 
mîntuitor".

Rolul presei în trezirea 
conștiinței naționale a fost 
esențial. In Principate și 

în Transilvania presa pe
riodică apare mai tîrziu ca 
la alte popoare, ea vine to
tuși la timp spre a pregăti 
spiritele pentru evenimentul 
din 1859. „Toate neamurile Eu
ropei cele deșteptate, — scrie 
Alexie Lazăr (Buda, 1814) — 
au aflat cum că a scrie gaze
te sau novele și acele a Ie 
împărtăși oamenilor neamului 
său e cea mai încuvi’nțată 
mijlocire de a lumina noroa
dele" .„

După revoluția din 1348, va 
apare la Paris „România vi
itoare" (1850), care se adre
sează „poporului român". Ea 
este urmată de „Junimea ro
mână" (1855) care, în punctul 
doi al programului său cerea 
independența și unirea ro
mânilor. Prin „Rcmânia li
terară", continuatrarea „Da
ciei literare", idealul politic al 
țărilor române, UNIREA, va 
face un mare pas îna nte, pre
vestind hotărîrea de la Alba- 
lulla.

*
Aniversarea semicentenaru

lui Unirii Transilvaniei cu 
România — prilej de adinei 
satisfacție patriotică p.ntru 
Întregul popor — contribuie li 
intensificarea eforturilor nați
unii socialiste pentru înfăptui
rea politicii marxist-leniniste a 
partidului nostru de dezvolta
re a economiei și culturii so
cietății socialiste, de ridicare 
a nivelului de trai al poporu
lui, de întărire a capacității 
de apărare a patriei, de întă
rire a unității tuturor clase- 
selor și categoriilor socide, a 
tuturor oamen lor munci’, in
diferent de naționalitate, în 
cadrul Frontului Unității So- 
ciaTste, sub conducerea Parti
dului Comunist Român. In a- 
cest fel vom face să crească 
potențialul economic și bogă
ția spirituală a patriei și, tot
odată, să sporească contribu
ția sa la victoria cauzei păcii 
șl socialismului în lume.

Const. Florea
Directorul Muzeului de Istorie 

al Moldovei

Cu prilejul ma
rilor serbări din 
ianuarie 1909 au 
sosit la Iași mii 
de delegați din 
toate judefele țâ
rii și din Transil
vania spre a săr
bători împreună 
împlinirea a 50 de 
ani de la reali
zarea unirii
cipatelor și a ma
nifesta pentru în
făptuirea unirii 
cu Transilvania. 
Societatea de Me
dici și Naturaliști 
din Iași a adresat 
primăriei orașului 
o adresă din ca

re reproducem :
„Avem onoarea 

a vă aduce la cu
noștință că Socie
tatea de medici 
și naturaliști din 
Iași, dorind a lua 
parte activă la ser
barea aniversării 
a 50-a de la Uni-
rea principatelor 

Prin- Române, a hotărî) 
a pune la dispozi-
(ia vizitatorilor a- 
tît locali cit și 
strdint, localul So
cietății din str 
De Sus nr. 12" 
(Muzeul de Istorie 
Naturală), ca re
este așa numitul

local „La Elefant", 
unde a fost ales 
Domn Alexandru 
Cuza și unde se 
află urna cu care 
a fost ales, we 
cum și hainele 
lui domnești".

După cum /•>- 
iese din G& 
aflate Ia 
Stat. Iași, în du
pă amiaza zilei 
de 24 ianuarie 
1909 a avut loc 
un impresionant 
pelerinaj Ia Ca
sa Elefantului, 
iar seara o re
cepție oferită de 
primărie.

UNIREA TRANSILVANIEI Șl CONCEPȚIA SOCIALIȘTILOR ROMANI
Mișcarea muncitorească și socialistă din fara noastră, 

Încă de la apariție, s-a afirmat ca o importantă forță în 
luptă pentru înfăptuirea dezideratelor majore ce stăteau 
in fata poporului.

Astfel, in presa socialistă s-au purtat vii dezbateri în 
jurul problemei unirii Transilvaniei. In revistele .Emancipa
rea' și „Dacia viitoare' această problemă era pe larg tra
tată. însăși alegerea titlului „Dacia viitoare" exprimă foarte 
sugestiv orientarea ziarului. „Sîntem fii vechei Dacii, voim: Dacia 
viitoare" subliniau membrii redacției acestei publicații socialiste. 
Ei socoteau instituirea viitoarei Dacii, cum o numeau, ca 
fiind absolut necesară și inevitabilă, căci așa cum „Miicovul 
a dispărut cu toată opozițiunea austro-turcă, tot așa vor dis
părea și Carpații, orictt s-ar opune mozaicul austro-ungar". 
In paginile „Daciei viitoare' au apărut multe articole care 
demonstrau că unirea Transilvaniei cu România era o nă
zuință legitimă a poporului român, justificată din punct de 
vedere istoric. Cel mai semnificativ în acest sens, este arti
colul „România față de principiul naționalităților', semnat Ion 
Dacul, care referindu-se la Transilvania arăta; „Acest pă- 
mînt, udat cu sîngele și sudoarea străbunilor noștri, înmul
țit cu țărîna lor de douăzeci de ori seculară, e al nostru". 
Socialiștii de la „Dacia viitoare" pledau pentru constituirea 
unui stat român, socotind actul înfăptuirii unirii Principatelor 
incomplet. «Străbunii noștri ne-au conservat 'limba și pămîn- 
tul strămoșesc, părinții noștri, generațiunea care se duce, au 
făcut Unirea, Independența, și mult lucrat-au 'pentru liber
tate. Acum e rîndul nostru'.

Socialiștii români vedeau în realizarea unirii noi posibi
lități pentru întărirea frontului proletar de luptă, pentru 
consolidarea mișcării muncitorești, a luptei clasei muncitoare 
in vederea obținerii de revendicări economice și politice.

P.S.D.M.R., creat in anul 1893, luptind împotriva asu
pririi proletariatului de către burghezie, susținea în același 
timp ideea eliberării naționale, legată indisolubil de lupta 
pentru completa emancipare.

Luptind împotriva oricărei asupriri sociale și naționale, 
partidul socialist scotea in evidență internaționalismul său 
„sîntem adevărați patrioți și sîntem in același timp și inter
naționaliști, adică, iubind pe al noștri nu urîm pe alții pentru 

că-s de altă nație' — scria ziarul «Lumea nouă' — organul 
de presă al P.S.D.M.R.

In anul 1893, în raportul prezentat la congresul Interna
ționalei a II-a de la Zurich de către delegația socialiștilor 
români, era ridicată și problema celor trei milioane de ro
mâni din Transilvania. Mișcarea socialistă și muncitorească de 
Ia siîrșitul secolului al XIX-lea, prin poziția pe care a adop
tat-o în problema națională, a dat dovadă de mult realism, 
afirmindu-și patriotismul său fierbinte de care era animată.

In primii ani ai secolului al XX-lea, elementele conști
ente din mișcarea muncitorească, rămase credincioase prin
cipiilor socialiste, au edeptat aceeași poziție înaintată, stră
bătută de o înaltă înțelegere a procesului istoric obiectiv, 
față de problema națională. Apreciind că luptele sociale și 
naționale agravează contradicțiile orînduirii capitaliste, gră
bind procesul dezintegrării și înlocuirii sale cu o orinduire 
superioară, proletariatul român și-a exprimat simpatia și 
acordul deplin față de luptele sociale și naționale desfășu
rate pe plan internațional. Ei apreciau că in aceste împre
jurări „problema națională a ajuns să se impună discuției 
și preocupării diferitelor state europene".

In perioada care a urmat, pînă la izbucnirea primului 
război mondial, legăturile stabilite între socialiștii de pe 
ambele versante ale Carpaților s-au consolidat. La congre
sele socialiștilor români din Transilvania participau dele
gați ai P.S.D. iar la diieritele conferințe și congrese socia
liste din București erau prezenți reprezentanți ai muncitori
mii române din Transilvania. Cunoscutul socialist M. Gh. 
Bujor, reierindu-se la aceste legături, sublinia „ace
leași interese și dureri ne leagă, aceiaș scop unic ne încăl
zește inimile, același grai ne înlesnește aooi înțelegerea, 
propaganda de idei, de publicații, de servicii*.

In preajma primului război mondial, socialiștii români 
afirmau încrederea lor în necesitatea înfăptuirii unirii româ
nilor.

Aceeași idee, a dreptului tuturor națiunilor la viață li
beră, era abordată de Bujor care arată că patriile sînt ca
drele naturale și istorice in care națiunile și-au întemeiat 
o existență proprie „cu tradițiile ei, cu viața ei sufletească, 
cu idealurile ei, cu civilizația ei". Referindu-se ia necesi

tatea dezvoltării națiunilor în toată originalitatea lor și cu 
toată puterea lor de creațiune, el arată că „social-democrația 
S’' ridică împotriva ciuntirii țărilor constituite. împotriva 
frîngerii popoarelor in bucăți, împotriva suprimării vieții 
naționale a popoarelor. Ea a proclamat întotdeauna drep.ul 
imprescriptibil și inviolabil al tuturor națiunilor la viața 
liberă și integrală'.

Participarea socialiștilor români la lupta pentru reali
zarea dezideratului național al unirii s-a manifestat și la 
Marea Adunare de Ia Alba Iulia din 1 decembrie 1918, 
la care au fost prezenți 150 de delegați ai social-democra- 
ției române, reprezentind peste 60.000 de muncitori orga
nizați.

Actul înfăptuirii, unirii a lost salutat cu căldura de 
Comitetul Executiv provizoriu al Partidului Socialist care 
ș -a expus atitudinea în declarația publicată în februarie 
1919: „Ca socialiști români internaționaliști, salutăm cu 
bucurie dezrobirea națională a poporului român șl respctărrt 
legăturile de unire hotărlte... România nouă de astăzi trebuie 
să devie România socialistă de miine".

Salutind actul unirii de la Alba Iulia, ziarul „Socialis
mul" Își exprimă încrederea in schimbările ce vor surveni 
în viața României unite : „Noi trimitem salutul nostru trtun- 
citorimei organizate... de peste munți, chemind-o la între
girea partidului socialist din România". De asemenea, 
ziarul „lașul socialist", în articolul „Unirea și Partidul So
cialist", făcînd un istoric al luptei socialiștilor pentru unire, 
declară că socialiștii au fost Și sînt pentru unirea româ
nilor. In Transilvania, cunoscutul scriitor socialist Emil Isac 
scria în „Adevărul" care apărea Ia Sibiu articolul „Alba 
Iulia socialiștilor români" în care arăta că independența noas
tră este o condiție sine qua non a viitorului nostru și inde
pendența nu ne poate fi asigurată decît atunci cînd 
românimea va trăi o singură viață de stat. Ăsta-1 argu
mentul suprem pentru care socialismul român s-a declarat la' 
Alba Iulia pentru idealul unirii românilor.

Prin poziția adoptată față de problemele vitale al». po
porului român, prin căile și metodele de rezolvare preconi
zate, partidul clasei muncitoare s-a manifestat ca forța cea 
mai înaintată a societății românești din acea perioadă. 
Crearea Partidului Comunist Român, continuatorul celor mai 
bune tradiții ale mișcării muncitorești și socialiste din țara 
noastră, a ridicat pe o treaptă superioară lupta poporului 
pentru apărarea independenței și suveranității patriei.

Georgeta Tudoran
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(Urmare din pag. 1)

Luptele pentru independen
tă și unire, însă, nu au cunos
cut în deslășurarea lor ace
leași tendințe. Astfel, masele 
populare, cele mai hotărîte în 
acest proces, voiau unirea în 
contextul unor adinei trans
formări sociale șl instaurarea 
unei republici democratice, în 
timp ce cercurile burgheziei 
militau pentru unire tn cadrul 
monarhiei și se pronunțau fie 
împotriva reformelor, fie pen
tru unele reforme limitate. Cu 
toate deosebirile de vederi, 
elementele cele mai avansate, 
sprijinite de întregul popor.au 
convocat, pentru 1 decembrie 
1918,1a Alba Iulia, o mare a- 
dunare populară, unde, pe 
lingă aleșii din circumscripții, 
urma să participe un număr 
de peste 100 mii de oameni 
din toate colturile Transilva
niei.

Alegerea localității Alba- 
Iulia a fost primită cu entuzi
asm de întreaga populație ro
mânească, deoarece — după 
ur'-ea făcută de Mihai Vltea- 
t — orașul acesta devenise 
suuuoîul eliberării naționale 
a românilor de pe ambe
le versante carpatine. Ma
rea Adunare Națională a 
avut loc pe Cîmpul lui 
Horia. Pe lîngă cel 1.228 de- 
putați de drept aleși, s-au a- 
dunat peste 100 de mii de oa
meni, în majoritate țărani din 
cele mai Îndepărtate colțuri ale 
țării, alături de care cei peste 
10 mii muncitori fluturau lîngă 
tricolorul românesc steagurile 
roșii ale revoluției.

Adresîndu-se poporului, Va- 
sile Goidiș, fruntaș al mișcă
rii de eliberare națională, 
mei *!ru al Consiliului Național 
RomaJ, so’iicita mărita Adu
nare Națională să primească 
hotărîrea în care se sublinia 
că această adunare a românilor 
din Transilvania adunați prin 
reprezentații lor îndreptățiți 
la Alba-Iulia, decretează uni
rea cu România, că „Aduna
rea Națională salută cu iu
bire și entuziasm liberarea 
națiunilor subjugate pînă a- 
ici în monarh'a austro-ungară, 
•nume națiunile : cehoslovacă, 
•ustro-germană, iugoslavă, po
lonă și ruteană și hotărăște 
ca acest salut al său să se 
•ducă la cunoștința tuturor a- 
celor națiuni".

In hotărîre se prevedeân, de 
asemenea, libertăți democra
tice, votul direct, egal, secret, 
reforma agrară etc.

ISTORIE 

IN 

IMAGINI
•

VOLUNTARII
ARDELENI JURĂ ÎN 

PIAȚA UNIRII DIN IAȘI 
„Ardelenii trec dimineața, im
punători ostași cu ielele bron
zate și acel marș apăsat ; pur- 
tlndu-și marile steaguri româ
nești se duc la prestarea ju- 
rămlntului... Zguduitoare în- 
tîmpinare a ardelenilor in Piața 
Unirii plină cum nu s-a mai 
vărul. Foarte frumoasă cuvîn- 
tare a lui Goga. Dr. Lupu 
plinge sus, pe statuia lui Cuza. 
Setul ardelenilor răspunde cu 
un discurs de o extraordinară 
putere... Alături de voluntarii 
ardeleni se prind in horă și 
și ceilalți, Intre care miniștri 
și generali...*.

(N. Iorga — „însemnări zilni
ce* — mai 1917 — vol. I).

Adunarea de Ia Alba-Iulia, 
în cadrul căreia s-a adoptat 
hotărîrea de unire, a ales 
..Marele sfat național", avînd 
rolul unui parlament în 
care intrau reprezentanți 
ai Partidului național român, 
ai Partidului social-democrat, ai 
organizațiilor economice, socia
le, culturale și ai bisericii din 
Transilvania. In ziua de 2 de
cembrie, s-a format Consiliul 
Dlrigent, compus din 15 mem
bri, cu sediul la Sibiu, căruia 
îi reveneau provizoriu atribu
țiile de guvern. El avea să se 
ocupe de admnistrația locală. 
Problemele legate de armată, 
de politica externă, securita
tea statului și altele, intrau 
în competența guvernului cen. 
trai. Consiliul Dlrigent avea pe 
lîngă guvernul din București, 
trei reprezentanți.

Evenimentele din Transilva
nia au avut un amplu ecou în 
conștiința maselor, a întregu
lui popor român.

Intr-o declara’ie publicată 
în ziarul „Socialismul", mișca
rea muncitorească din Româ
nia saluta cu bucurie dezro
birea națională a poporului 
român din Transi vania, obli, 
gîndu-se să apere „legămln- 
tele de unire hotărite".

In același sens, socialiștii 
transilvăneni, subliniau în re
zoluția adoptată la Congresul 
de la Sibiu, din ianuarie 1919, 
că sînt în deplin acord cu ți
nuta delegaților șoclal-demo- 
crați, care la Adunarea națio
nală din Alba-Iulia au votat 
pentru unirea românilor. De a- 
semenea, precizau ei, social-de- 
mocrația română, cînd a aderat 
la înlănțuirea acestui ideal al 
românilor, a ținut seama de 
principle stabilite de con
gresele socialiste internaționa
le, care totdeauna au recu
noscut dreptul fiecărei națiuni 
asuprite șl divizate, de a 
lupta în primul rînd pentru 
independența sa.

★

Unirea Ardealului, Banatului, 
Crișanei, Satmarulul și Mara
mureșului cu România, con
sfințită prin Decretul-lege nr. 
3631 din 11 decembrie 1918, a 
angajat deopotrivă conștiința 
celor mai înaintați reprezen
tanți ai societății românești. 
Marele om politic român, Nl- 
colae Titulescu, de pildă, re- 
ferlndu-se la evenimentele pe 
care le trăir*, sintetiza ad
mirabil contribuția Transilva
niei la făurirea statului națio

nal unitar: „Din împre
jurările de azi. România tre
buie să iasă întreagă... Româ
nia nu poate fi întreagă fără 
Ardeal... Ardealul e leagănul 
care i-a ocrotit copilăria, e 
școala care i-a făurit neamul, 
e farmecul care i-a susținut 
viața. Ardealul e scânteia ca
re aprinde energia... Ardealul 
e viața care cheamă viața".

Marele savant Nlcolae Iorga 
la rîndul său sublinia vibrant 
mărturiile Ardealului pentru 
originile poporului nostru: „da
că vel străbate Ardealul, Ba
natul ... unde sînt porți de 
oțel bine apărate in jurul 
lilnței noastre ca neam,... te 
vei înviora și îmbărbăta acolo 
cu credința că' oricît s-ar sili 
oricine, rădăcina noastră nu 
poate fi smulsă din adincimea 
unui pămînt care a numit pe 
străbunii noștri lntîli născuți 
ai săi"...

In cadrul adunărilor care au 
avni loc pe Cimpul lui Horia, 
în Piața mare din cetate, au 
mat luat cuvîntul numeroși 
al ți intelectuali fruntași arde
leni luptători pentru unire, ca 
dr. Petru Groza, scriitorul E- 
mil Isac, istoricul Silviu Dra- 
gomir, episcopul Miron Cris- 
tea, Iullu Hnssu și alții.

★

Mișcarea revoluționară care 
a cunoscut o considerabilă 
dezvoltare în timpul primului 
război mondial, prăbușirea mi
litară a coaliției puterilor cen
trale, destrămarea Imperiului 
habsburgic sub loviturile miș
cării de eliberare națională, 
victoria Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, reprezin
tă factorii principali care au 
determinat importante schim
bări în viața popoarelor euro
pene. Aceste evenimente au 
creat condițiile încununării cu 
succes a luptei duse de po
porul nostru pentru unire. 
Realizată în împrejurări inter
naționale favorabile, subli
niază tovarășul Nicolae Ceau- 
șescu, unirea a fost rezultatul 
luptei maselor populare din 
toate colțurile țării, opera în
tregului popor român. Marea 
adunare populară de Ia Alba- 
lulla, care a proclamat unirea 
Transilvaniei la patria mamă, 
uriașele manifestări organiza
te de masele populare din 
toate colțurile țării au consti
tuit voința de unire a între
gii noastre națiuni. Unirea a 

fost, astfel, încununarea vic
torioasă a luptei seculare du
se de cele mai înaintate forțe 
ale poporului român din Mol
dova, Muntenia și Transilva
nia, de cărturarii și marii gîn- 
ditori ai neamului, a activită
ții desfășurate de elementele 
revolnționare, de militanți so- 
callști, a aspirațiilor și voin
ței întregului popor român.

înfăptuirea unirii a înriurit 
pozitiv întreaga evoluție eco
nomică, politică și socială a 
României, creînd condiții 
pentru dezvoltarea forțelor 
progresiste ale societății, pen
tru intensificarea mișcării re
voluționare a clasei munci
toare, stimulînd puternic lupta 
Împotriva exploatării și asu
pririi burghezo-moșiereștl.

Român a socialistă, patrie a 
tuturor celor ce muncesc, în
truchipează idealurile de liber
tate și dreptate socială, pen
tru care poporul român a 
luptat neabătut veacuri de-a 
rîndul. Dezideratele de ac im 
50 de ani ale poporului : re
publică democratică, libertate 
șl independență, s-au înfăptuit 
după cel de al doilea război 
mondial cînd popoarele, an
trenate în marea încleștare cu 
fascismul, au biruit pe cel 
mai periculos dușman al li
bertății. Poporul român ur- 
mînd calea deschisă de victo
ria insurecției naționale, a 
pregătit țării posibilități mul
tiple de afirmare pe tărîm 
mondial.

Construcția socialismului a- 
sigură egalitatea tuturor ce
lor ce muncesc, indiferent de 
naționalitate, rasă, sex, reli
gie. Oamenii muncii român!, 
maghiari, germani și de alte 
naționalități, subliniază tova
rășul Nlcolae Ceaușescu, al
cătuiesc împreună marea fa
milie a României Socialiste» 
muncesc strins uniți sub con
ducerea partidului, pentru în
florirea patriei comune.

Crearea Frontului Unității 
Socialiste care înmănunchează 
sub conducerea Partidului Co
munist Român, organizațiile 
obștești și profesionale ale 
tuturor oamenilor muncii va 
contribui la consolidarea con
tinuă a coeziunii și unității 
întregului nostru popor. Or
ganism politic reprezentativ șl 
permanent, el deschide largi 
posibilități pentru participarea 
muncitorilor, țăranilor, Inte
lectualilor, Ia perfecționarea 
continuă a activității economi
ce, sociale, politice și cultu
rale,, la realizarea programu

lui desăvîrșiril construcției so
cialismului.

împlinirea a 50 de ani de 
la unirea Transilvaniei cu Ro
mânia găsește întregul nostru 
popor antrenat în aplicarea 
hotărîrilor Conferinței Națio
nale, menite să stimuleze tot 
mai mult suflul înnoitor inițiat 
de Congresul al IX-lea al 
P.C.R.

întregul nostru popor, stă- 
ptn astăzi pe soarta lui, În
făptuiește cu consecvență po
litica internă și externă a 
partidului. El militează per
manent pentru întărirea capa
cității de apărare a țării, pen
tru unitatea tuturor oamenilor 
muncii indiferent de naționa
litate în cadrul Frontului U- 
nității Socialiste în care Parti
dul Comunist Român repre
zintă forța conducătoare a so
cietății noastre. Aceasta con
stituie cea mai înaltă expresie 
a grijii față de aspirațiile de 
prosperitate și progres pen
tru care au luptat multe ge
nerații.

Năzuințele de independen
tă si suveranitate națională 
pentru care generația de a- 
cum 50 de ani s-a jertfit în 
tranșee, in lupte deschise cu 
exploatatorii, au căpătat vi’țî 
tn anii puterii populare, cînd 
datorită conducerii științifice 
de către Partidul Comunist 
Român a întregului proces de 
transformare a societății, țara 
noastră reprezintă un factor 
de progres si civilizație pe 
tărîm mondial.

Intr-un timp Istoricește 
scurt. România a parcurs o 
Întreagă epocă istorică, a stră
bătut cu succes — sublinia 
tovarășul Nlcolae Ceausescu, 
Ia recenta Adunare Generală 
a Scriitorilor, drumul de la 
capitalism la socialism, de la 
orînduirea exploatării Ia ortn- 
duirea libertății și dreptății 
sociale, de la înapoiere și să
răcie la prosperitate economi
că și culturală.

Țară independentă șl su
verană, în plin av’nt econo
mic, România Socialistă dove
dește că poporul nostru, con
știent de imperativele dezvol
tării sale, a dus cu fermitate 
lupta pentru împlinirea 1- 
dealurilor patriotice de eli
berare socială și naționa
lă, în cadrul căreia uni
rea Transilvaniei cu România 
marchează un moment hotă- 
rîtor în procesul istoric de 
făurire a statului național u- 
nitar român.

De realizarea unirii 
Transilvaniei cu Româ
nia e legat pentru tot
deauna și numele mare
lui filo-român generalul 
Henry Mathias Berthe
lot, in care poporul ro
man a văzut nu numai 
șeiul misiunii militare 
franceze, ci un adevărat 
prieten de zile grele. 
„Papa Berthelot* a ținut 
să meargă personal in 
1918 prin Transilvania, 
ca sol al unirii, iar mai 
tlrziu a primit cu min- 
drie simbolicul act de 
împroprietărire cu lot de 
„agricultor, lost comba
tant* în Transilvania u- 
nită. Aceasta, după ce 
fusese declarat cetățean 
de onoare al lașului șt 
sădise cu mina sa acei 
stejar din grădina Tea
trului Național (alături 
de bustul său) ca amin
tire a locului de unde 
u primit defilarea tru
pelor care plecau spre 
front. Dragostea sa pen
tru țara latină de la 
Dunăre s-a vădit și în 
actul prin care își do
nează întreaga-i avere 
Academiei Române. t

O corespondență din 
Paris ne anunță cd au 
lost predate pentru pu
blicare „Memoriile lui
H. Berthelot", întrucît 
termenul prevăzut de 
autor s-a scurs. Ele vor 
apare în 1969 (două vo
lume).

In aceste memorii, la
șului îi sînt consacrate 
două capitole.

★

Cunoscuta revistă in
ternațională de sinteză 
științifică „Scientia* pu
blică, în numărul său 
din iulie-august 1968, un 
studiu semnat de prof. 
Anton Dumitriu, șef de 
sector Ia Centrul de
I. ogică al Academiei 
Republicii Socialiste Ro
mânia. Gînditorul român 
analizează șl prezintă 
mecanismul logic de 
formare a paradoxelor 
logico-matematice ofe
rind soluția lor princi
pală pe baza elemente
lor teoriei scolastice a 
syncategorematelor. D-sa 
construiește și o serie 
de noi paradoxuri oferind 
o soluție a lor pe baza 
noțiunii clasice de de
finiție. Metoda folosită 
ae autor este aceea a 
școlii de logică de la 
București ,de sub con
ducerea științiiică a 
acad. Athanase Joja.

Binecunoscutul glndi- 
tor italian Enrico Ga- 
rulli se ocupă, In re
vista de circulație mon
dială „II Dialogo* nr. 16, 
septembrie 1968, de o- 
pera șl personalitatea 
proiesorulul Anton Du
mitriu, consacrîndu-i un 
studiu de 18 pagini. 
Gînditorul italian își ma
nifestă interesul față de 
realizările cercetătorului 
român, enumerindu-i lu
crările publicate în lim
ba română și anallzîn- 
du-l-le amănunțit pe 
cele publicate în limbi 
străine. Vorbind despre 
poziția științitică a lo
gicianului român, Garulli 
îl caracterizează astfel: 
„O interesantă apărare 
a unor motive loglco- 
ontologice ale gîndirii 
clasice, ni se oferă in
tr-un recent studiu de 
un gînditor român — 
Anton Dumitriu — care 
ocupă o poziție origina
lă în perspectiva glndi- 
rii contemporane în le
gătură cu probleme puse 
de știință*.

note

popor.au


REDESCOPERIREA LUI PANAIT ISTRATI

Pregătind cele 4 volume de 
opere complete, editura Gali- 
imard de fapt II relansează 
pe Istrati deoarece așa cum ara. 
tă academicianul Joseph Ke
ssel in prefața ediției, „moar
tea prematură In 1935 a scrii
torului, dispariția casei care-1 
editase și, în siîrșit, războiul 
cu toate consecințele Iui l-au 
exilat pe Istrati timp de o tre
ime de veac In uitarea scrii
torilor cu opere de negăsit". 
Monumentala ediție de Ia Ga- 
llimard include întreaga operă 
(15 titluri) eșalonată cronolgic, 
primele două volume aflîndu-se 
la această oră în librării. E- 
venimentul e salutat de către 
presa literară în termeni care 
atestă că Istrati rt-a fost uitat. 
Ziarul „Le Monde" din 19 oct. 
dedică Întregul său supliment 
literar „întoarcerii lui Panait. 
Istrati printre noi'. Cităm din 
articolul Iui Paul Morelle in
titulat „Un covor fermecat":

„Dacă vagabonzii lui Samu
el Beckett simbolizează starea 
metafazică, cînd nimic din jur 
nu-i Încălzește decît doar pro
pria respirație vagabonzii lui 
Istrati apar drapați în zdrențe 
viu colorate șl concretizează o 
speranță Încăpățînată, tenace, 
în ceva mai bun. Situați în a- 
lara legii, ,dar nu fără credin
ță, el reprezintă un fel de hip
pies ai viitorului.

Istrati însuși se conturează 
ca un om care nu aderă la ni
mic, chiar dacă aderă la toate. 
Arta lui are un farmec unic, 
fără a ne da seama de unde 
vine. Poate și din dificultățile 
cu care a luptat scriitorul în 
exprimarea franceză, care l-au 
făcut să se caute îndelung cu
vintele, travaliu ce dă operei 
sale calitatea de muncă făcută 
cu o enormă pasiune; poate 
datorită atitudinii lui Istrati 
față de viață.

Cu privire la această atitu
dine, o mică întimplare: re
venit acasă după o criză gravă. 
In urma căreia fusese crezut 
mort, Istrati îșl găsi casa de 
la Brăila transformată în mu
zeu postum, pe cheltuiala sta
tului. Prima sa reacție a fost 
furia, dar apoi a izbucnit în 
rls. Istrati: un om care iubea 
viața atlt de mult Incit putea 
rlde de propria-i moarte".

In întîmpinarea ediției de .’a 
Gallimard, a apărut în septem

PARIS

brie, cartea lui Eduard Raydon 
„Panait Istrati, vagabond de 
geniu". Autorul ei nu e nici 
critic, nici scriitor, e pur șl 
simplu un îndrăgostit de Istra
ti. De altfel, singur o mărturi
sește că marea pasiune a vieții 
sale a fost „acest seducător 
vrăjitor al verbului" și în semn 
de omagiu a încercat să-1 re
constituie viața, culegînd tot ce 
a putut găsi referitor la Istrati.

„Am stat de vorbă cu cei ca
re au avut fericirea să-1 cunoas
că, mărturisește Raydon, am că
utat tot ce s-a scris despre el, 
am colecționat toate edițiile lut 
de la anticari. M-a bucurat 
nespus să descopăr la un bu- 
chinist cele două cărți scrise 
de Ion Capatana, un român ca
re a trăit lingă Clermont, des
pre viața în Franța a lui Is
trati și să pot discuta cu Ana 
Munsch, cea de-a doua soție 
a sa, astăzi trăind oarbă la 
Masereaux".

Acest volum a trezit interes 
deosebit și redacțiile reviste
lor sînt asaltate cu precizări 
și informații referitoare la Is

trati. Astfel, Monica Jutrin din 
Anvers anunță că lucrează de 
4 ani la teza sa de doctorat 
despre Istrati, Lucien Weitz 
subliniază rolul lui Jacques 
Robertfrance în editarea lui 
Istrati la Relder, Roger Hagn 
auer din Meudon aduce măr
turii interesante privind întîl- 
nirea din 1929 a lui Istrati cu 
Pierre Monatte, dr. Pan Nan- 
doros din Atena comunică a- 
mintiri personale, deoarece l-a 
cunoscut pe Istrati în România 
etc. Toate vădesc cultul pentru 
memoria marelui prozator.

Din prefața pe care o sem
nează Joseph Kessel reprodu
cem :

„Cu clteva luni înainte de 
moarte, Istrati a făcut un lung 
popas la Paris. II însoțea foarte 
tînără și frumoasa-i soție. M-a 
rugat să mergem seara la un 
cabaret pe care îl frecventa
sem mult împreună cu Istrati 
și la care cînta o orchestră de 
țigani. Seara era frumoasă și 
caldă. Istrati ținu să facem dru
mul pe jos. Arăta ca o fan
tomă. Umerii obrajilor și or
bitele erau găuri. Oasele îi troz- 
neau. Pielea acoperită de su
doare nu mai avea viață. Par
desiul flutura pe un corp redus 
la schelet. Tușea fără conte
nire, febril. Vocea nu mai era 
decît un hîrîit surd. Iși tîra 
picioarele ca bătrlnii.

Gîndindu-mă Ia fumul și lar
ma din localul spre care mer
geam m-a cuprins panica. Cînd 
soția Iui s-a oprit la o vitrină, 
i-am șoptit lui Istrati repede, 
fără să-1 privesc.

— O să ne sufocăm acolo, 
hai mal bine pe o terasă către 
Bois de Boulogne...

El mă privi o clipă în față, 
foarte de aproape. Ochii lui 
aveau deja acea expresie teri
bilă de îndepărtare, de absență, 
proprie agoniei. Iși ridica încet 
umerii șl am auzit sunetul oa
selor.

— Nu încerca să trl-
șezi... adevărul e că ți-e
teamă pentru mine. Dar ce
importantă mai are dacă. din
pricina acestui gust, o să crap 
cu o săptămînă mai devreme? 
El îl face atîta plăcere/

Sînt ultimele lui cuvinte de 
care îmi amintesc.

Numai pentru ele și l-aș 
fi putut iubii"

Deschisă la Washington, în prezența președintelui Johnson, expoziția „Trei 
secole de artă ameri cană" găzduiește și acest „Portret ai lui Einstein" 

datorat lui Iosef Scharf.

CORESPONDENȚĂ PENTRU „CRONICA" 
DIN MERIDA (VENEZUELA)

MERIDA, Venezuela - Dacâ s-ar fi întîmplat ca cineva 
să caute acel loc de pe glob în care era cel mai puțin pro
babil să se întemeieze un festival internațional muzical de pro
porții, fără îndoială că Merida ar fi părut așezarea cea mal 
indicată. Și totuși, tocmai un astfel de festival s-a desfășurat 
cu succes, recent, în acest oraș din Anzi cu 70.000 de locuitori.

Primul festival internațional muzical organizat vreodată în 
Venezuela a cuprins manifestări artistice de cea mai înaltă 
calitate. In timp ce ascultam, în Aula Magna a Universității 
Anzilor, artiști ca flautistul Jean-Pierre Rampal sau soprana 
Metania Davrath, era greu să ne reamintim că aceste recita
luri nu se desfășurau în vreun centru european cu îndelungată 
tradiție culturală. Dar, în pofida numelor familiare ale inter- 
preților și al repertoriului destul de curent, festivalul își avea 
totuși personalitatea lui, de neconfundat. Peisajul plin de pito
resc, dominat de impunătorul Pico Bolivar, era doar unul dintre 
elementele pe care vizitatorii le-au considerat, fără îndoială, 
ca alcătuind un cadru deosebit de inspirat.

Organizatorii festivalului au pornit de la ideea mai mult 
decît îndrăzneață de a încerca să aducă la Merida pe unii 
din cei mai reputați artiști ai lumii și adevărul este că au 
ajuns uimitor de aproape de realizarea acestui aparent inac
cesibil obiectiv. In ordinea apariției lor, interpreții de peste 
hotare au inclus : Cvintetul de alămuri din New Y°rk (S.U.A.) ; 
Cvartetul de coarde al Universităiii Federale din Rio de Jane'ro 
(Brazilia); Trio-ul cu pian Foerster (Cehoslovacia); ghitaristu Nar
ciso Yepes (Argentina) ; soprana Netania Davra’.h (Israel); 
flautistul Jean-Pierre Rampal și clavecinistul Robert Veyron- 
Lacroix (Franța) ; formația „Deutscher Jazz 68" (R. F. a Ger
maniei); Cvartetul de coarde Juilliard, violoncelistul Leonard 
Rose, pianistul Byron Janis, percuționistul Jesse Kregal (S.U.A.). 
Lista este mai mult decît impozantă.

Auditorii din America Latină sînt foarte îndrăgostiți de discu
ții în jurul mesei rotunde, astfel că, pe lîngă interpreți, și com
pozitorii s-au aflat bine reprezentați. De față au fost Krzysztof 
Penderecki (Polonia), Luigi Nono (Italia) — doi dintre cei mai 
străluciți creatori de muzică modernă - și Leon Schidiowsky 
(Chile), o personalitate sud-americană în plină ascensiune. Cei 
trei au participat la o discuție publică de două zile, extrem 
de animată, despre „Muzica contemporană și publicul' și au 
ținut și conferințe individuale, ilustrate prin fragmente din pro
priile lor compoziții.

Țara gazdă a oferit un spectacol folcloric montat în piața 
principală a Meridei ; am ascultat un recital al lui Fredy 
Reyna la instrumentul național venezuelian cuatro, care pare 
să fie o rubedenie destul de apropiată a mai familiarului in
strument cu patru coarde ukulele ; corul Universității Centrale 
din Caracas a prezentat un program dominat de muzica vene- 
zueliană; lucrări de compozitori din Venezuela — Alfred de! 
Monaco și Isabel Aretz - au fost prezentate de Jesse Kregal ; 
un recital al pianistei locale Judit Jaimes a fost considerat tot 
atît de important ca și cele ale oaspeților.

MERIDA- SAU CUM SE NAȘTE UN FESTIVAL
In timpul festivalului, s-a creat o oarecare atmosferă de ten

siune, datorită faptului că studenții s-au simțit la început 
excluși de la concerte prin prețurile ridicate, prohibitive pentru 
ei, ale concertelor de seară. Cu toate acestea, concertul Cvin
tetului de alămuri din New York, care a inaugurat festivalul, 
a fost audiat de un public atent și primit foarte cordial. Era 
evident, pe de altă parte, că mulți dintre cei ce alcătuiau 
auditoriul în acea seară, considerau concertul mai de grabă 
un eveniment monden decît muzical.

Membrii cvintetului și-au dat seama că ceva nu era în ordi,- 
ne și au aranjat în ultima clipă un concert gratuit anume de
dicat studenților în dimineața următoare, cu puțin timp înainte 
de plecarea lor din Merida ; cînd au intrat în auditoriul Școlii 
de Medicină, s-au aflat salutați cu entuziasm de 1.500 de stu- 
denți, un public de trei ori mai numeros decît acela care lua
se parte la concertul oficial dat cu o seară mai înainte.

Concertul Trio-ului Foerster a fost un adevărat triumf pentru 
acest ansamblu ; în Trio opus 21 in sol minor de Dvorak și în 
Trio opus 15 de Smetana, interpretarea s-a dovedit de o stră
lucire incandescentă — iar publicul s-a simțit profund mișcat 
de măiestria artiștilor cehi,

O animație deosebită a domnit și în timpul discuțiilor la 
masa rotundă, la care au luat parte compozitorii Luigi Nono, 
Krzysztof Penderecki, Leon Schidiowsky și muzicologul venezue
lian Eduardo Lira Espejo ; în cea de a doua zi a discuțiilor, 
publicul — și îndeosebi studenții — a luat parte activă, la 
dezbaterile despre „Muzica contemporană și publicul". Poziții
le cele mai net contrastante au fost expuse pe de o parte de 
Penderecki — care susținea Importanța primordială a elemen
tului individual în determinarea caracterului creației muzicale, 
- pe de altă parte de Nono, adeptul supremației înrîuririi 
sociale asupra conștiinței compozitorului.

Un mare succes a fost obținut de către Cvartetul Juilliard. 
Programul (Haydn Op. 76, No. 5; Bartok - Cvartetul nr. 6-, 
Debussy — Cvartet) îmi era foarte familiar în interpretarea 
acestei formații, dar nu l-am ascultat niciodată redat cu atîta 
elocință și poezie ca în acea seară, la Merida. A fost, poate, 
cel mal bun concert al ansamblului Juilliard pe care l-am as
cultat vreodată.

In dimineața următoare și cvartetul Juilliard a dat un con
cert gratuit pentru studenți la universitate, înainte de a părăsi 
Merida. Premergînd începerea programului, Robert Mann, pri
mul violonist, și-a cîștigat pe deplin auditoriul cu o mică cuvîn- 
tare (rostită în limba spaniolă), în care a subliniat că în Sta
tele Unite publicul cel mai receptiv al formației sale este con
stituit de studenți și că el și colegii săi sînt îneîntați să poată 
cînta pentru studenții Universității din Anzi. In mare măsură, 
asemenea inițiative ca cea a cvartetului Juilliard au asigurat 
viabilitatea Festivalului, arătînd tineretului studios că el nu 
era de fel exclus de la această manifestare artistică.

Unul dintre cele mai uimitoare amănunte în legătură cu fes

tivalul este foptul că a fost realizat, în esență, de două per
soane. Omniprezenți și neobosiți, i-am aflat oricînd pe Docto
rul Oswaldo Vigas, un medic-artist care este director al trebu
rilor culturale la Universitatea Anzilor și pe soția sa, de ori
gină franceză, Janne Castes de Vigas. Este de necrezut că un 
festival de asemenea dimensiuni și complexitate a putut fi 
planificat și realizat, pînă la ultimul amănunt, doar de doi oa
meni — dar acesta pare să fie adevărul.

Dați-i Meridei cinci ani de aci înainte șl soților Vigas un 
oarecare sprijin — și festivalul are șanse să înnoiască funda
mental viața acestor meleaguri. Deocamdată, poate cel mai 
dezamăgitor fapt a fost lipsa de participare a publicului din 
alte orașe ale Venezuelei. Desigur, dacă festivalul nu va an
trena și o audiență din afara Meridei, nu va putea rezista 
pină la urmă. Poate că este dificil pentru străini să sosească 
de departe, dar să nu uităm că Merida este la distanță doar 
de o oră de zbor de Caracas, o metropolă de două milioane 
de locuitori.

Festivalul din Merida poate deveni de asemenea un factor 
de luat în seamă pentru economia Venezueei, în ansamblul 
ei. EI se poate dezvolta ca o atracție turistică de prim ordin, 
dacă restul lumii va afla despre acest eveniment artistic așa 
cum se cuvine.

Irving Lowens

cronica

săptâniiosl politic, social, cultural
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