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DOMINANTA 
PERSONALITĂȚII 

9

Unitatea personalității noastre nu este desăvîrșflă și 
nici nu poate ii. Identitatea absolută este imobilitate desă
vârșită, tot atît de imposibilă și ireală. Care este eul autentic 
in multiplicitatea și interferența tendințelor, intereselor si 
rolurilor, adesea contradictorii, ale personalității ?.

Dificultățile in caracterizarea personalității constau mai 
ales in determinarea a ceea ce este individual, unic, in 
fondul general și comun oamenilor. De aceea, primul pas 
făcut in această direcție a inițiat faza descriptivă și clasi- 
iicatorie a psihologiei personalității. Materialul adunat 
pînă acum in această privință este enorm și nu ne poate 
folosi mult spre a ne aiuta să găsim tipul temperamental 
sau clasa caracterologică din care facem parte. Sînt prea 
cunoscute cele patru tipuri temperamentale clasice (san
guin, coleric, flegmatic și melancolic) spre a ne opri a- 
supra lor. Este utilă explorarea modernă, făcută de I- P. 
Pavlov și școala sa, a acestor tipuri, prin adoptarea teh
nicii și limbajului fiziologic; numai că reducerea modu
rilor dinamice de manifestare a personalității la excitația 
și inhibiția celulei nervoase sau a centrilor nervoși și la 
raporturile de intensitate, mobilitate și echilibru între a- 
ceste două procese fundamentale nu rezolvă pe deplin 
problema temperamentului. încercarea lui Mac Dougall de 
a clasifica indivizii prin reducerea conduitei umane Ia cele 
cîteva moduri biologice instinctive fundamentale repre
zintă și ea o simplificare a vieții psihice. Dar chiar inves
tigațiile pur psihologice, de genul Iui Le Senne, tipurile 
obținute prin combinarea aspectelor de emotivitate, acti
vitate și rezonanță („retentissement"), primară sau secun
dară, ne oferă un tablou destul de schematic și săraci 
al celor 8 tipuri caracterologice. Unii psihologi s-au an
gajat pe linia intereselor, dar și aici nu s-a putut indica 
mai mult decît că interesele, deși aproape identice la 
toți oamenii din aceeași rază culturală, diferă unele de 
altele după nivel, întindere, intensitate și stabilitate. Psi-

V. Pavelcu
(Continuare în pag. a 11-a)

R E V I Z U RILE CRI
Să recapitulăm : la 1910, 

Lovinescu e, și el însuși se so
cotește astfel, un impresionist 
moderat. Tendința e de a struc
tura noua formulă critică, ceea 
ce vrea să spună că Lovinescu 
vede în impresionism o doctri
nă, o metodă cu oarecare ca
noane estetice, și acolo unde 
impresioniștii francezi descope
ră imperiul subiectivității volup
toase, el caută să fixeze princi
pii, criterii sigure de judeca
tă, puse, toate, sub semnul o- 
biectivității și al autorității mo
rale. Jules Lemaître, Anatole 
France, Faguet sînt citiți, astfel, 
cu ochii lui Maiorescu. Spre 
deosebire însă de acesta, Lo
vinescu consideră critica un gen 
literar, o artă, deci, dătătoare, 
ca oricare alta, de mari satis
facții intelectuale.

Peste patru-cinci ani, fatalita- 
- tea criticii de a fi artă și nu 
știință e primită însă cu me
lancolie :

„Am pornit cu convingerea 
că critica nu e o știință. O am 
si acum. Atunci însă mă bucu
ram, acum însă îmi pare rău. 
Mai mult decît atît : o privesc 
ca pe o nefericire". Convinge
rile, cu toate acestea, nu i-au 
slăbit. Artă, critica e o posibi- 
itate de a exprima personali

tatea : observînd, notînd tot ce 
ne impresionează, mărim sau

cșorăm totul cu telescopul su- 
•' etu ui nostru. Critica rămîner 
deci, aceeași „lungă plimbare 

.arul operelor de artă". Și 

tot din condiția artei decurge 
caracterul unduios, schimbător 
al criticii. Neputînd smulge ini
ma adevărului din lucruri, gra
vitează cu grație în jurul ei. 
Din această rodnică nesiguran
ță decurg încă multe satisfac
ții : altfel, închis într-o formulă 
ce nu se în îndoiește de nimic, 
criticul nu le-ar putea trăi : „O 
critică științifică ar fi o critică 
sigură dar tristă ; ea ar înlătu
ra orice fantezie, orice legăna
re a minții, orice avînt, orice 
patimă zămislitoare de frumos. 
Un critic ar fi un om adus din 
spate, încovoiat asupra unei 
cumpene în care atîrnă însuși
rile și scăderile operei de artă. 
Un cîntar fără greșeală, fără 
șovăire, sigur și rece ca un cu
țit ce cade greu pe grumazul 
vinovatului. A înlocui întreaga 
gamă a subtilității minții ome
nești, printr-o singură formulă 
rece și lapidară, este a tăia a- 
ripile criticei, prefăcînd-o din 
șoim în pasăre de curte". A- 
ceasta era credința mai veche 
a criticului. Nu o reneagă, o 
consideră, acum, numai o fru
moasă nefericire. Criticul e în
setat de „apa științei", voiește 
adevărurile incontestabile și nu 
nu mai are bucuria judecăților 
probabile. Nevoia de a spune 
cinstit e mai mare decît nevoia 
de a spune frumos. A rămas, 
firește, impresionist. Impresio
nismul are însă, acum, pentru 
el alt înțeles: e „un anumit 

mijloc de a tălmăci o convin
gere". Simplificarea nu e un 
simplu procedeu — ci răspun
de unei necesități pe care o 
resimte spiritul omenesc în ra
port cu existența: „Nevoia de 
unitate fundamentală (a) min
ții omenești". Aceasta e, în fond, 
și rațiunea impresionismului de 
a descifra, în operă, „princi
piul dominator". Lovinescu a- 
daugă intuiției, alegerea cău
tată, ca posibilitate de a afla 
caracteristicul, semnificativul din 
operă. Prin aceasta, el lărgește 
sfera impresiei spre teritoriile 
analizei, căci ce altceva în
seamnă căutarea notei domi
nante dacă nu analiza atentă 
a operei ? Exemplul determi
nistului Taine ii vine, iarăși, în 
minte. Spirit sintetic, acesta a 
fost, reia Lovinescu ideea de 
mai înainte, „cel mai puternic 
impresionist în ceea ce privește 
tehnica criticei". Impresionismul 
e, atunci, o tehnică pe care 
oricine, determinist sau altfel, o 
poate folosi. Explicațiile (cam 
retractile) ale lui Lovinescu nu 
sînt departe de această înche
iere. Dar el nu scapă din ve
dere că formula la care aderă 
presupune o filozofie față de 
artă și o estetică opusă în 
chipul cel mai hotărit școlii de
terministe în critică. Oricum am 
vedea lucrurile, e limpede că 
Lovinescu împinge impresionis
mul spre granițele unei disci
pline mai sigure. Istoria im

presionismului său e, în fapt, 
istoria unor eforturi sincere de 
structurare, ca să nu zicem 

dogmatizare, a impresionismului 
inițial; relativist, agresiv, dile- 
tantic. După zece ani de criti
că, însușiri izvorîte dintr-o a- 
titudine atît de nesigură nu-i 
mai dau nici o satisfacție: le 
socotește, dimpotrivă, primej
dioase într-o disciplină în care 
trebuie să triumfe bunăvoința, 
obiectivitatea, cinstea. Ca tot
deauna și, cu cît se apropie 
de încheierea carierei sale, mai 
insistent și in termeni din ce în 
ce mai energici, Lovinescu de
plasează chestiunea criticii pe 
teren moral. Se petrec aici 
fapte ce rănesc: „literatura ro
mână e un lung calvar"; 
„în jurul scriitorilor roiesc sămă- 
nătorii de ură" ; „un vînt de 
vrajbă și de ură suflă în cri
tica română"; „critica română 
e fără milă"; „criticul român 
nu știe ce e bunăvoința" etc. 
Propozițiuni severe, cu acea no
tă de energică resemnare ce 
își face loc de timpuriu în 
scrisul lui Lovinescu. Din ele 
desprindem ideea mai generală 
că în zidurile criticii trebuie în
chisă o conștiință morală vie. 
Critica se poate lipsi de far
mecul ei artistic, (ceea ce nu 
înseamnă că nu e preferabil ca 
un critic să fie și artist), dar 
cu nici un preț nu-i poate lipsi 
conștiința adevărului: „Cu cît 
trece timpul, cu atît mă con-

TICULUI
ving că peste frumos se ridică 
adevărul și în lipsa unui ade
văr obiectiv, credința noastră 
luminată, sinceră, în ceea ce 
luăm noi drept adevăr". Și mai 
departe, transcriind gîndul cel 
mai sincer al criticului, reluat 
ori de cite ori Lovinescu seva 
pronunța despre aspra discipli
nă a comentatorului de litera
tură:

„El trebuie să fie numaidecît 
un om moral, sub pedeapsa 
zădărniciei întregei lui activi
tăți. Un scriitor lipsit de bună- 
credință nu are ce căuta în 
critică. Să fie om de gust mai 
întîi și apoi om cinstit. Atît. E 
mai folositoare părerea sinceră 
a celui din urmă cititor decît 
șiretenia sclipitoare a celui 
dinții dintre pamfletari".

Nu în primul rînd aspectul 
etic, dar, cu siguranță, și a- 
ceasta atîrnă în aprecierea pe 
care Lovinescu, ieșit din faza 
de cristalizare critică, o face 
privitor la metoda impresionistă. 
Tot ceea ce ține de improviza
ție, atitudine șovăitoare, și, mai 
ales, subiectivitate, manifestată 
necontrolat, criticul privește cu 
o neîncredere programatică. Un 
text revelatoriu e cel despre 
T. Maiorescu (Critice, III, ed. I, 
1915): model de gîndire liberă 
și creatoare. Fixîndu-se pe te
ren istoric, Lovinescu observă 
evoluția criticii literare de la 
formele estetice generale, cul
turale, din epoca Maiorescu, la 
forme moderne, analitice, expli

cative. In limbajul criticului a- 
ceasta înseamnă o „vastă lite
ratură crescută în jurul opere
lor de artă și de știință". Dar 
literatura de acest fel, joc se
cund al spiritului creator, nu se 
lasă cîtuși de puțin în voia e- 
moției capricioase. A zecea 
muză își disciplinează zborul 
și se supune cîtorva inerente 
imperative.

E punctul în care E. Lovinescu 
apropie cel mai mult critica de 
rigorile esteticii și chiar, horri- 
bile dictu, de acelea ale știin
ței. Nu a renunțat la ideea 
de artă în critică, dar, cum 
se va vedea, judecata operei 
urmează un sistem și are 
puncte sigure de referință. „Ori
ce operă literară trezește în 
noi felurite probleme. Nu e 
desprins s-o „judecăm"; tre
buie s-o studiem în amănunte : 
s-o așezăm în timp și în spa
țiu; s-o punem în legătură cu 
spiritul vremii și cu evoluția 
întregei noastre literaturi ; s-o 
cercetăm în înrîuriri; în izvoa
rele și în elaborarea ei; să-i 
explicăm grăuntele de știin
ță (s.n.), pe care ni-l dă es
tetica și răsunetul de emoție 
ce-l trezește în sufletul criticu
lui. In critică, se întretaie spe
culațiile propriei noastre cuge
tări cu cele ale altora, cerce
tarea istorică și cercetarea bio-

Eugen Simian
(Continuare în pag. a 7-a)



jurnal UN OM

CARE NU EXISTĂ
Băfrîna, îmbrăcată în negru îmi face semn spre pahar, 

e plin, cu alte cuvinte, de ce nu beau ? Ridic paharul, mă 
prefac că beau, în timp ce gazda și-l golește pe al ei. 
Sîngele i-a năvălit în obraji .A fost frumoasă femeia și, 
în clipa aceasta, cînd începe să vorbească despre eh toate 
rămășițele din frumusețea de atunci i s-au adunat pe> față. 
Spune : „Am reconstituit totul, atît cît am putut, deși am 
știut că este inutil. Pe cine interesează viața lui, sau a 
mea ? Am fost prea obscuri ca să interesăm pe cineva. 
Puținii prieteni ne-au uitat, sau eu, da, eu i-am alungat 
fără să-mi dau seama. Dar nu despre asta vroiam, să vor
besc..."

Acum îi vinde cărțile. Cîteva rafturi au și fost golite. 
Nu, nu pentru că n-are bani. Mi-a spus chiar de la în
ceput că vinde ca să nu 'le mai vadă. Vrea să vîndă, să 
distrugă tot, apoi să plece în alt oraș și, cît va mai avea 
de trăit, să nu-și mai aducă aminte de nimic. „Voi putea 
oare ?“... I-am spus că da, iar acum, cînd i-am cumpărat 
încă un pachet de cărți, îi ascult din nou povestea. Zice : 
„Am reconstituit cît am putut și iată concluzia. A mea, bine
înțeles. Poate să fie neadevărată, el însuși, soțul meu, poate 
să fie, pentru alții, ireal. Da, domnule, fiindcă cine este 
în stare să Cedeze așa cum a cedat el, și nu intr-un mo
ment sau altul, cr toată viața. Cred că a fost vorba de 
o copilărie netrăită la timp, trezită mai tîrziu, întinsă 
anacronic peste toată viața lui... Mi-ați spus bătrînă. Ei, 
nu sînt chiar atît de bătrînă, cu toate că sînt mai mare 
cu zece ani decît soțul meu, iar el, la sfîrșitul războiului, 
era adolescent. Puteți socoti și... Dar să revenim. Cred că 
atunci cînd tatăl lui, venit din război, s-a sinucis și cînd 
maică-sa l-a luat de mină și l-a dus în altă cameră, spu- 
nîndu-i să nu iasă de acolo decît cu învoirea ei, a început 
totul. Mi-a povestit scena aceasta de multe ori, apoi alte 
și altele, și din toate am înțeles că treptat s-a născut în 
el acest sentiment de cedare, inexplicabil. Spun inexplicabil, 
fiindcă omul acesta, absolut onest, avea atrofiat și cel mai 
elementar simț de conservare. De aici și lipsa lui totală 
de ambiție, de demnitate. M-aș ii putut culca aici cu ci
neva, cu un străin oarecare, și el ar fi stat toată noaptea 
în camera vecină, ar fi știut precis ce se întîmplă și nu 
s-ar fi supărat. Nu vi se pare ireal ?... Sigur, am încercat 
să-l transform, am, făcut destule greșeli și, în Ioc de ceea 
ce intenționam, a ieșit altceva. Acum îmi dau seama că 
nu era decît un refulat, ajuns la condiția limită și, para
doxal, nu era rău, fiindcă am spus, își pierduse orice simț 
de conservare. De obicei, refulații sînt galbeni de venin, 
pe cînd el era de o bunătate exagerată. Am crezut că-i 
numai o mască, dar m-am convins că el profesa, ca sa 
spun așa, sincer această bunătate. Cred că atunci, în copi
lărie, sau mai tîrziu, a fost forțat să cedeze sub influența 
mamei lui sau... Nu pot să-mi explic... Să admitem totuși 
că a fost forțat. Apoi, la .fiecare pas, maturul a cedat ca 
și copilul. Dacă eu nu eram așa cum sînt, el m-ar fi 
pierdut și pe mine, m-ar fi cedat altuia, așa cum îți spu
neam, deși mă iubea enorm. In ochii tuturor apărea ca un 
om lipsit de sensibilitate, sau un fricos; In realitate era 
un suflet pur, prea pur ca să fie crezut ca real. In ulti
mii ani, lipsa Iui de ambiție s-a transformat, cred. Intr-o 
adevărată abulie. Era abulic numai in măsura în care 
refuza plăcerile, înaintarea pe scara socială, tihna etc. 
Dincolo de aceasta tremura pentru orice drept al celor
lalți, pentru orice dereglare a relațiilor normale dintre 
oameni. Refularea lui pe planul amintit se defula în 
munca de fiecare zi. Dar este suficient numai atît ț Sigur, 
viața Iui este o pledoarie pentru puritatea morală, dar 
puritatea asta, a fui, mi-a adus nenorocirea, mi-a distrus 
viața. Nu știu dacă atunci cînd trăia îl uram, nu-m> 
dau seama, dar acum, acum cînd sînt singură, pot să spun că 
II urăsc. Văd că nu-ți convine ceea ce-ți spun. Poate 
îți displace și înfățișarea mea de sacrificată. Fiindcă, 
domnule, eu am fost o sacrificată la fel ca el. Nu știu 
cui datora el asta, dar în ceea ce mă privește știu că 
de la el mi se trage. Cred că iți dai seama că ura 
îmi este întemeiată. Șt fiindcă el nu mai există, e și 
mai mare. Dacă ar trăi, aș discuta toate acestea cu el 
și poate... Nu, nu se mai poate, nici nu poate... Ia 
cărțile, și pleacă! Ai dat astăzi peste un chilipir. Uite 
ce cărți ai luat 1 Mai vino. Vino și cu prietenii, cum
părați toate cărțile ca să pot pleca de aici— De aici, 
unde m-am distrus. unde- Dar ce-ți spuneam ?... Nimic. 
E mai bine să nu mai vii pe aici, fiindcă n-am să pot 
pleca nicăieri, nu vreau să plec și dacă ai să vii, va 
trebui să-ți povestesc din nou. Crede-mă, nu simt nici 
o plăcere. Și mai știu că nu voi Dutea convinge pe ni
meni cit de pur era soțul meu. Nici femeia Iui nu l-a 
crezut întotdeauna, ba s-a și plictisit alături de el, a 
înnebunit. El și-a inventat viața, o viață a lui, structu
rată pe ideea de a face numai bine, de a se retrage mereu, 
de a ceda în fața primului venit— Iți dai seama ce viață cum
plită ?... Dar tu ce fel de om ești I Spune I... Sigur, taci. 
Așa iac toți. Ei bine, el vorbea. întotdeauna găsea vor
bele cele mai frumoase și mai bune... Nu, domnule, nu 
te pot convinge că a existat. Ia cărțile și pleacă. Le-ai 
plătit bine. Să știi...*

Corneliu Ștefanache

SALUT REVISTEI 
„IAȘUL IITERAR" 

împlinirea a 20 de ani de 
la apariția revistei „lașul li
terar" constituie nu numai un 
eveniment festiv, ci și un 
prilej de confirmare a rolului 
său și a importanței pe care 
revista lunară din străvechea 
capitală a Moldovei o prezintă 
în viața literară a țării.

Continuatoare a marilor 
tradiții reprezentate de pres
tigioase publicații din trecut, 
în rîndul cărora se numără 
„Dacia literară", „Propășirea", 
„Convorbiri literare", „Con
temporanul", „Viața româ
nească", „însemnări ieșene", 
„Jurnalul literar", revista de 
la Iași a polarizat mulți ani de-a 
rîndul eforturile creatoare 
ale poeților, prozatorilor, cri
ticilor și istoricilor literari din 
Moldova și din întreaga 
țară, înscriindu-se ca o per
manență activă și echilibrată 
în mișcarea literară contempo
rană.

De-a lungul celor două de
cenii, în paginile „lașului li
terar" au debutat numeroase 
talente care astăzi își înscriu 
numele printre prezențele re
marcabile ale literaturii româ
nești.

Urmărind cu simpatie, cu 
deosebit interes eforturile cre
atoare ale revistei ieșene, a- 
dresăm la acest jubileu publi
cației „lașul literar" urarea de 
noi succese în munca de pro
movare a talentelor autentice, 
a valorilor spirituale ale na
țiunii noastre socialiste, reali
zări tot mai mari în nobila ac
tivitate pe care o desfășoară 
inimosul colectiv redacțional, 
cît și harnicii săi colaboratori.
COLEGIUL DE REDACȚIE AL 

REVISTEI „CRONICA" 
COMITETUL DE CULTURĂ ȘI 
ARTĂ AL JUDEȚULUI IAȘI

LOGICĂ Șl GRAMATICĂ
Adine p*eoc--pcți de elaborarea 

unor piramidale contribuții la 
dezvoltarea literaturii române, 

redactorii și colaboratorii revis
tei orădene „Familia* (seria 
nouă) nu mai au timp să a- 
corde importanța cuvenită și 
măruntelor probleme de grama
tică (elementară) și logică. Cu 
alte cuvinte, se grăbesc să-și 
anunțe doctoratul înainte... de a 
fi absolvit clasa a Vil-a ! S-ar 
putea, bineînțeles, să fie vorba 
de vreo „direcție nouă* în ma
terie de gramatică ; în aștepta
rea articolului-program » (sau, 
barem, a planului respectiv), ne 
permitem să atragem atenția 
autorilor ce susțin paginile in
titulate „Consultații pentru ba
calaureat** că (din fericire !) e- 
levii posedă, fără îndoială, cu
noștințe mai solide de Limbă 
românească decît prof. (!) Viorel 
Horj și prof. (!) C. Călinescu, 
care habar n-au unde, cînd și 
de ce se cuvine așezată o vir
gulă și care își permit să pro
pună lectorilor dezacorduri fla
grante de genul „Dar însuși 
faptul căutării este purtătorul 
de cuvînt a unor mari virtuți*. 
In aceleași pagini, Viorel Faur 
oferă asemenea savuroase mos
tre de „logică* : „De o robustă 
constituție fizică, Ion Vodă a 
manifestat înțelegere față de 
poporul său și, prin urmare, a 
încercat să-1 degreveze de mul
tiplele obligații față de poartă". 
Vă dați seama ce nenorocire 
s-ar fi întîmplat dacă Ion Vodă 
ar fi fost mai pirpiriu : fără 
îndoială, n-ar mai fi „manifes
tat înțelegere față de poporul 
său"! Exemplele clasice de lo
gică suferindă („nu-i frumoa
să, da-i bătrînă* și „de departe 
pare urîtă, dar de aproape te 
convingi*) pălesc, bietele, în 
fața panseului referitor la vîn- 
jonșenia lui Ion Vodă ! Ier- 
tîndfl-l pe Ovidiu Cotruș pentru 
virgulele plasate între subiect și 
predicat (pag. 16), să trecem la 
pagina 22, spre a cita o propo- 

zițiune din continuarea artico

lului semnat de conf, univ, dr. 
(!!) Teodor Pop : „Un rol deo
sebit în cadrul democrației so
cialiste revin organizațiilor de 
masă și obștești (...) cărora le 
revin sarcini sporite...** Cum a- 
dică ? Organizațiile revin sau 
rolul revine ? Mister. Sau, mai 
exact spus, dezacord elementar. 
Ca și cele din recenzia publi
cată în pagina a 2-a de Rafila 
Faur. Cităm : „Neîndoielnic, o- 
biectivele majore ale necesarului 
și, actualmente, îndestul de e- 
nergicei campanii de investiga
re a fondului tradițional au
tohton, de jalonare a valențelor 
sale perene*. Cine este acest 
el „necesar** ? Campania ? Nu 
cumva o fi vorba de ea ? Tare 
ne temem... In aceeași pagină, 
Traian Reu scrie negru pe alb 
într-o recenzie : ,,Asemeni lui
(virgula lipsește) milioanele de 
oameni c*are au fost martori ai 
acelor timpuri de foc nu pot uita. 
Nu pot uita nici dispăruții ma
rilor încleștări". Păi, veșnică 
fie-le amintirea, cum dumnezeu 
să aibă ținere de minte, dacă-s... 
dispăruți de mult ?

Stimați colegi de la „Fami
lia*, zădarnic publicați „croni
ca limbii* în pagina a 4-a, dacă, 
în celelalte 23 de pagini...

N. Irimescu

scrisoare
PENTRU ADEVĂR

Citind cu interesul cuvenit 
volumul Exegeze al lui Geo 
Șerban apărut în 1968 la E- 
ditura pentru literatură, am 
constatat cu neplăcută sur
prindere un fapt reprobabil, 
pe care etica elementară a 
cercetării științifice mă obligă 
să-1 divulg. Iată despre ce 
este vorba ■

In studiul intitulat Din ac
tivitatea revoluționară a „Ju
nimii române" de la Paris, 
între 1851—1853, publicat în 
revista „Studii" (nr. 5, din 
1961), Cornelia Bodea, cerce
tător principal la Institutul de 
istorie al Academiei, a atri
buit lui Dimitrie Berindei 
(vezi p. 1178—1184) articolul 
Trecutul și prezentuL din nr. 
1 al .Junimii române". De care 
Radu Dragnea și G- Zâne îl 
atribuiseră Iui N. Bălcescu. 
Peste doi ani. în „Gazeta li
terară", nr. 8, din 20 ianua
rie 1964 (p. 7)„ Geo Șerban 
publică articolul Scris-a Băl
cescu „Trecutul și prezentul"?, 
în care preia, cu unele adao
suri neesențiale, întreaga ar
gumentare a Corneliei Bodea, 
a cărei contribuție o pome
nește abia într-o notăi de la 
sfîrșitul articolului, cu apre
cierea nedreaptă că „a ezitat 
ea însăși să ducă demonstra
ția pînă la capăt și, astfel 
n-a izbutit să spulbere eroa
rea". Cu prilejul reeditării ar
ticolului respectiv în volumul 
Exegeze, Geo Șerban găsește 
de cuviință să nu mai men
ționeze deloc contribuția an
terioară și esențială a Corne
liei Bodea. Or, cum spune 
Geo Șerban însuși la sfîrșitul 
articolului său, „istoria litera
ră! este știință, ea ne impune 
certitudini, ne obligă să res
pectăm faptele din moment ce 
ies la lumină. Cu o adiere 
de nostalgie în suflet sau in
diferenți, va trebui să facem 
loc adevărului". Cît de fru
mos era dacă autorul ar fi 
pus în practică’ acest enunț și, 
„cu nostalgie în suflet" că 
nu este el cel dintîi cerce
tător care a susținut pater
nitatea lui Berindei asupra 
articolului respectiv, ar fi in
vocat în cursul discuției, 
punct cu punct demonstrația 
anterioară a Corneliei Bodea.

N. A. Ursu

desen de ConsL Ciosu

SATYRICON
falsa cronică

A PREMIILOR
LITERARE - 1968

Au fost acordate și premiile 
revistelor ! _ , a

La VIATA ROMÂNEASCĂ, ju
riul, condus de Demostene Botez, 
s-a călăuzit (mai ales că era și 
Cicerone Theodorescu) în „bote
zarea- cu premiul prozei a roma
nului ,Jntnuul“ de Marin Preda. 
Surprinzător, pentru prima dată 
un intrus este primit cu brațele 
descinse ! Cum s-ar spune, lo
gica a fost pusă în situația de 
a se— preda.

Cununa pentru poezie a fost 
pusă pe capul lui Virgil Gheor
ghiu, autorul cărții „Curent con
tinuu* ; o fi fost vorba, se pare, 
de vreo... presiune continuă din 
partea unui „curent" al admira
torilor. Oricum, cine s-a curentat 
o dată, nu mai continuă să 
umble la instalații defecte.

ROMÂNIA LITERARĂ, a avut 
un juriu eterogen : unul era 
strein, altul era oltean, unul era 
mic, ’altul horeă, unul era Ion 
la început și la sfîrșit, 
altul se ocupa cu lipitul; unul, 
din familia gramineelor, împie
dica mersul normal al dezbate
rilor etc. In această situație 
foarte „spinctasă", președintele, 
Geo Dumitrescu, nu mai avea 
„libertatea" de a-și impune 
punctul de vedere decît prin 
vot,, altfel risca o „aventură" în 
care s-ar fi încercuit de voie, 
de nevoie...

In sfîrșit, s-au ivit pe lista 
învingătorilor Leonid Dimov, 
poetul, și Al. Ivasiuc, prozato
rul. Nu vă impacientați : nu
sînt scriitori străini cum ărată 
numele ! Iar dacă vă veți lua 
după înfățișare, degeaba îl con
fundați pe Dimov cu Balzac ; 
e-o cale atît de lungă...

„Intervalul* lui Ivasiuc a fost 
umplut cu lauri. Ne închipuim 
ce se va întîmplă cînd autorul 
v*a intra în subiect.

Juriul revistei LUCEAFĂRUL, 
colocatara mai tînără, dar mai 
în vîrstă a României Literare 
et comp., a avut în Șt. Bănu- 
lescu un președinte care nu 
poate fi „bănuit" de părtinire 
în repartizarea „banilor" (adică 
a premiilor).

Pentru întîi’a carte a sa (Ver
suri), Virgil Mazilescu a fost 
mîngîiat cu condescendență. O 
întrebare : nu era mai bine să 
se arate această solicitudine 
pentru un volum de „Poezii" ? 
Nu de alta, dar ni-i teamă ca 
nu cumva poetul, așa de bine 
înscăunat, să fie „mazilit" din 
rîndul fericiților.

Premiul de poezie a trecut în. 
fondul Gabrielei Melinescu, pen

tru volumul „Interiorul legii*; 
ceea ce înseamnă, că „iarna", 
nu e numai a „bărbaților".
Orice s-ar spune, legea-i lege, 
chiar dacă o privești din inte
rior. ..

proza a fost „cîștigată" da 
Constantin Țuiu cu Duminica 
muților. Ni *>e p/are firesc, aaca 
ne ginciim la posioilitațue „con
stante" ale prozatorului de a-i 
cinsti pe susținători. „Duminica* 
la orice oră ei sînt invitații 
d-sale — și totul va rănune o 
veșnică „taină".

LAȘUL LITERAR a judecat în 
contumacie doi poeți și un pro
zator (Deși Contemporanul sus
ține că toți trei sînt poeți). Ju
riul „a pledat" pentru volumul 
de versuri ‘al lui N. Țațomir, 
„Carmen Terrestre*, fiindcă do
vedește, o dată în plus, că „ae 
la Rim ne tragem".

Compozitorul și interpretul la 
baterie. Fl. M. Petrescu, a fost 
premiat de revistă pentru un 
volum de... poezie : „Concert 
minus unu", probabil susținut 
de Achim Stoia. Ceea ce ni se 
pare paradoxal este faptul că 
deși în acest concert a lipsit 
unu, ă fost apreciat cu... plus, 
un premiu, uitîndu-se pe senflle' 
că plus cu minus... «

Corneliu Ștefanache (lat. _j_ 
mold.) a surprins prin abilita
tea cu care s-a descurcat în 
cercul vicios al atîtor ochi 
dispuși sub formă de circum
ferință ; a reușit să se desprin
dă de pe orbită, și să se pla
seze în centrul atenției, în așa 
fel îneît privirile scrutătoare 
s-ău transformat în ochi admi
ratori, dulci, languroși... Numai 
că el, prozatorul, n-a mai spus: 
„Noii tangere circulum meum", 
cînd a presimțit amenințarea 
premiului...

STEAUA, cu un juriu condus 
de un președinte „rău" și-a pus 
„speranția" în niște ardeleni 
(Dacă ’a fost și Virgil—nu cel 
cu Eneida de unde își trage 
numele Radu Enescu, ci 
tot un „ardelean") și le-a dat 
partea „leului" (Nu e vorba de 
Leon Baconsky), după cum ur
mează :

Lui A. E. Baconsky pentru 
cartea Remember, care este, 
după cum se vede, un memen
to adresat juriului înainte de 
premiere : „Adu-ți aminte ce 
sînt și ce trebuie să fiu !“;

Lui Victor Felea, pentru Re
flexii critice. în care sînt cri
ticate radiațiile acustice electro
magnetice. pentru că își schimbă 
direcția de propagare cînd în- 
tîlnesc medii neprielnice ; ar 
putea fi vorba și despre niște 
cugetări agresive ;

Lui Mircea Tomuș, care a fost 
încununat cu acest trofeu pen
tru munca a „15 poeți", de unde 
se vede că pentru poezia altora 
poți primi tu premiul criticii.

Au mai fost acordate premii 
și de alte reviste. Celelalte 
ziare, publicații județene, ale 
întreprinderilor, ale liceelor, ale 
școlilor generale, ale grădinițe
lor etc. nu și-au anunțat pînă 
în prezent laureații.

C. Trandafir

Sport SCRISOARE

Mult stimate tovarășe Emanuel Valeriu,
Cunoscîndu-vă, apreciindu-vă și stimîndu-vă în mod deo

sebit, îmi permit să vă adresez aceste cîteva rînduri ce se 
vor un reproș deschis la adresa articolașului publicat de 
M. Rusescu în ziarul pe care-l conduceți („SPORTUL" nr. 483). 
Sper că sînteți convins de eforturile pe care semnatarul acestor 
rînduri le-a făcut întotdeauna pentru atingerea acelei „cote 
a obiectivitătii" capabilă să scoată comentariul sportiv de sub 
zodia pasiunilor mărunte și local-patriotismului exacerbat. Din 
întîmplare — dar absolut din întîmplare — m-am aflat în arhi- 
aglomerata sală „Voința" din lași (improprie, da, total impro
prie meciurilor „cheie", care atrag spectatori numeroși) în ziua 
jocului de volei „Penicilina"—„Rapid". Cunosc, așa dar, modul în 
care s-a desfășurat partida și am rămas de-a dreptul înlemnit 
citind acuzațiile pe care M. Rusescu le aduce organizatorilor 

întîlnirii și publicului ieșean. Nu-s, doamne ferește, suporterii 
ieșeni îngerași, dar nici nu pot fi așezați în bloc pe „banca 
acuzaților" destinată acarului Păun doar pentru motivul că 
M. Rusescu se erijează în „ridicător" pentru „bombele" expe
diate de alții — în speță, cluburile bucureștene care nu vor 
să înțeleagă, în ruptul capului, că mai există și dincolo de 
Titan și Cățelu oameni capabili să lovească balonul aidoma 
acelora cu buletin de București. Aroganța echipelor care consi
deră că nu pot pierde în provincie aș zice că s-ar cuveni com
bătută și nu cocoloșită de ziarul de specialitate. Vezi poveste, 
„Rapid" a pierdut la lași din pricina... publicului care „...a for
țat mina arbitrilor" I Rog să fiu iertat, dar arbitrajul n-a fost 
părtinitor, ci doar stupid : „cavalerul Mușat este, între altele, 
autorul unei performanțe pe care, mărturisesc, n-am mai în- 
tîlnit-o nicăieri. A fluierat o infracțiune la „Rapid" și, cînd 
ieșencele au oprit balonul, le-a penalizat pe motiv că... nu 
fluierase ! ! Un asemenea hal de arbitraj poate smulge pro
teste și unui public format din surdo-muți. Și, la urma urmei, 
se vine la sală nu pentru a se asculta Beethoven, iar falanga 
cutărui ieșean n-o fi ea demnă de hulă doar pentru moti
vul că mînuitorul ei nu se numește Tudorică și nu-i domiciliat 
în Mandravela. A contesta un meci pentru motivul că... publicul 

a vociferat mi se pare, în ultimă instanță, un atentat la adresa 
unui drept pe care-l posedă spectatorul de pe oricare meri
dian : acela de a aproba sau dezaproba liber, după criterii 
pe care nu i le poate impune nimeni — nici chiar artic e' 
(întîmplători) publicați (cu poză 1) de ziarul Dv. Nu m-ar fi 
indignat și indispus într-adevăr articolașul cu pricina dacă el 
n-ar mirosi de la o poștă a „bucureștenism" arogant — ace
lași care a condus, zic eu, și la ultra-ciudata șmecherie (ter
menul nu-i tocmai „publicistic" da-i singurul potrivit) numită 
„turneu final" și care, practic, anulează eforturile depuse de 
echipele din provincie de-a lungului unui întreg campionat 
Dar, cu sau fără voia cluburilor din Capitală, nasc și-n Moldova 
sportivi. Care au dreptul să lupte pentru victorie. Și să o obțină 
cînd merită, nu ?

Cît despre poveștile cu... fileul legat cu ață (!!), dați-mi 
voie să le consider simple bazaconii născocite de un condei 
înfierbîntat, care (a se vedea titlul rubricii) a trecut nu „peste 
blocaj", ci pur și simplu peste cal.

Regretînd faptul că am fost nevoit să vă adresez aceste 
rînduri, rămîn același prieten și colaborator al Dv. și al ziarului Dv.

M.R.I.



ncurabil ! Acest cuvint 
are rezonanță de sen
tință, iar simpla 
și tragica lui exis

tență, echivalează cu o per
petuă invitație la reflecție 
pe tema condiției u- 
mane. Ne despart doar săp- 
tâmini de cvasi-incredibila 
debarcare a lui homo sapiens 
pe alte planete și aici, pe 
Terra, medicii continuă să în
scrie, pe anumite fișe, cum
plitul cuvint .incurabil” . .. 
Spectaculoasele progrese ale 
medicinei n-au putut afecta 
anumite zone de umbră în 
core medicul a rămas pînă 
astăzi neputincios. L-am a- 
uzit pe Chris Barnard, acum 
cîteva luni, la Monte Carlo, 
caracterizînd transplantul car
diac drept simplă „reușită 
tehnică”. Medicina a izbutit 
miracolul implantării inimilor 
străine ; din nefericire, însă, 
n-a izbutit, în atîtea secole, 
să afle calea ce conduce 
spre miracolul regenerării 
celulei nervoase ori spre 
stoparea proliferării celulelor 
neoplazice. Aici, în structura 
intimă a celulei, se petrec 
acele misterioase mutații ca
re, bheori, determină obliga
tivitatea apelării la adjecti- 
vul-sentință „incurabil". E- 
xistă, fără îndoială, o nu
anță de provizorat în chiar 
esența termenului : cine știe 
unde, cum și mai ales cînd 
se va ivi remediul-minune ; 
va fi dat oare generației 
noastre să-l descopere ? A- 
lunecos, instabil, terenul su
pozițiilor nu oferă suportul 
necesar emiterii unor preve
deri exagerat-optimiste și, 
probabil, acest autentic a- 
nacronism al prezenței incu
rabilului pe Terra va mai 
rămîne, cel puțin decenii, o 
realitate : tristă, provizorie 
se zice și totuși ... cum nu 
se poate mai adevărată. 
Dintr-o anumită pudoare, 
probabil, publicul larg află 
destul de puține despre tra
gismul existențelor consu
mate în umbra diagnosticu- 
lui-sentință. Opinia subsem
natului este că omul are nu 
numai dreptul să cunoască 
total despre semenii săi, ci 
în ’ primul rînd datoria a- 
ceasta. Un reportaj despre 
cancer, publicat cîndva de 
George Radu Chirovici, a 
stîrnit, în unele cercuri, o 
furtună de proteste : autorul 
era învinuit de „cruzime i- 
nutilă", „lipsă de pudoare", 
„lipsă de înțelegere" pen
tru eventualii lectori aflați sub 
zodia necruțătoarei boli. 
Ultima acuzație conținea 
ceva adevăr; celelalte însă, 
dați-mi voie să le consider 
neavenite : între limitele zo
nei de tensiune imensă în 
care se consumă iremedia
bilul act al trecerii spre 
moarte, pudoarea este un 
moft, iar „floricelele" gaze
tărești și eschivele elegan
te, o impietate. Simplul fapt 
că au fost înfățișate publi
cului larg tragedii ce alt
minteri „alunecau" pe ală
turi, în tăcere, a putut con
stitui un șoc necesar ace
lora (mai ales tineri) care 
nu știau să deosebească tot
deauna, în culoarea domi
nantă a existenței, nuanțele 
complementare. Insul pe ca- 
re-l zguduie soarta biafrezi- 
lor are oare dreptul să re
fuze a cunoaște și destinul 
unor infinit mai apropiați 
semeni ? Este normal să lă
crimăm atunci cînd, de pil
dă, în „Paris Match", vedem 
pui de focă zbătîndu-se pe 
gheață și să închidem ochii 
cînd, din întîmplare, ne ca
de privirea pe fișa clinică 
a unui incurabil ? Existența 
umană este un tot căruia 

^u i se pot eluda, prin tă
cere, anumite componente, 
oricît ar fi de neesențiale.

întîmplătoare, ori pur și 
simplu neplăcute. Și, proba
bil, se cuvine menționată 
și prejudecata „tabu“-urilor 
reportericești ; ziaristul, scri
itorul, va pleca întotdeauna 
doldora de entuziasm să scrie 
despre tîrgul de pe muntele 
Găina, dar se va rătăci, cu 
inima strînsă, pe culoarele 
unui spital : „e dificil de
scris". Adevărat, însă, între 
„dificil" și „imposibil" nu e- 
xistă relații de sinonimie. 
Motiv pentru care într-o 
după-amiază de martie, am 
deschis poarta unei instituții 
cu nume ciudat : „Spitalul 
de ergo-terapie" din Șipote, 
județul lași. Este vorba de 
o unitate spitalicească total 
izolată, undeva, la vreo 80 
de km. de orașul lași, des
tinată adăpostirii celor a- 
tinși de maladii mintale de 
loc sau greu curabile. Știam 
că riscul pe care l-a înfrun
tat G. R. Chirovici (o tînără 
și talentată poetă, medic la 
Spitalul de Oncologie, mi-a 
spus că, în chiar ziua apa
riției reportajului, ziarul cu 
pricina a circulat intens 
printre bolnavi) este, în ca
zul de față, inexistent : pa
gina aceasta nu va fi citită 
și ÎNȚELEASĂ niciodată de 
către pensionarii spitalului. 
Și, mai ales, nu mi-am pro
pus să vorbesc aici despre 
bolnavi, ci dimpotrivă : eroii 
adevărați ai reportajului de 
față sînt (deși uneori aproa
pe că nu s-ar crede) cit se 
poate de ... teferi !

Prima surpriză : in pofida 
imaginii ante-formată, spita
lul... nu posedă acele în
zestrări care nouă, neștiuto
rilor, ni se păreau a fi ab
solut indispensabile : gardu
rile ! De fapt o imensă fer
mă, instituția posedă 12.000 
de pomi fructiferi, cîtvea sute 
de hectare de teren, vie, ia
zuri, puternice sectoare zoo
tehnice, apicole, avicole, apoi 
ateliere diverse ș.a.m.d. Bol
navii lucrează în diferitele 
ramuri de activitate, aceasta 
justificînd și denumirea spi
talului : „ergoterapie". Pentru 
munca prestată, bolnavii (pe 
lîngă întreținerea gratuită) 
sînt remunerați. Condițiile de 
viață ale acestor oameni ca
re, psihic, trăiesc de cele mai 
multe ori în trecut, ori nici 
atît, sînt foarte bune : îngri
jire atentă, cazare în saloane 
curate și ordonate, hrană 
consistentă și — lucrul poate 
unora părea ciudat — frec
vente și variate distracții : 
filme, jocuri (urmărind o par
tidă de șah desfășurată a- 
ici, un scriitor poate realiza 
adevărate studii de psiholo
gie I), muzică ș.am.d. Terme
nul de „evadare" (utilizat u- 
neori în terminologia speci
fică acestor spitale) este im
propriu : de aici se poate pur 
și simplu Pleca oricînd - și 
unii bolnavi o fac uneori, ce- 
rînd învoiri de la persona
lul spitalului. Conduita ge
nerală se bazează pe cu- 
vîntul bun ce dă roade în 
aproape absolut toate îm
prejurările, iar asistența 
medicală mi s-a părut aten
tă și cu nimic mai prejos 
decît cea acordată pretu
tindeni. In zilele vizitei me
le, cînd zăpada blocase 
fără drept de apel orice 
cale de acces, o bolnavă 
(atențiune : este vorba de 
incurabili) ce necesita un 
oarecare tratament derma
tologic^ realizabil doar la 
lași, a fost transportată în 
condiții de-a dreptul dra
matice : mașinile nu puteau 
străbate prin troiene barem 
o sută de metri. S-a apelat 
la o soluție-extremis : un 
tractor, remorcînd un auto
camion încărcat, a încercat 
să facă pîrtia pe care, ul
terior, avea să vină mașina 
„Salvării". Și acest lucru s-a 
dovedit, pînă la urmă, im-
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posibil. Telefonic, s-a cerut 
ajutorul .Aviasanului* ; avio
nul Gnzestrat cu schiuri) a 
aterizat pe un ci mp, io cî- 
țiva kilometri de spital ; 
bolnava a fost adusă la „a- 
erodrom" cu sania. Micul 
avion s-a învîrtit mai întîi cî
teva zeci de minute, pentru a 
bătători o pîrtie necesară i- 
poteticei decolări ; abia în- 
tr-un tîrziu, cu imensă tru
dă, s-a izbutit desprinderea 
de sol... Toate acestea, 
munca pe care personalul 
spitalului o desfășoară cu 
modestie într-un deplin ano
nimat, vorbesc cum nu se 
poate mai bine despre uma
nism, despre dragoste și 
respect față de prețiosul 
capital pe care-l reprezintă, 
totdeauna și în orice con- 
dițiuni, ființa umană. Mă 
tem de cuvinte mari, de 
fraze pompoase și preten
țioase, dar dați-mi voie să 
afirm că există o urmă de 
eroism nu numai în actul 
- să spunem - salvării unuj 
copil de 'a înec, ci 
și în simpla existen
ță cotidiană a oame
nilor care, ani și ani Iu- 
creazâ la un asemenea a- 
șezămînt spitalicesc izolat, și 
prin specificul său atît de 
aparte, de loc tonifiant ori 
.. . fortifiant pentru sistemul 
nervos. Lipsește o satisfac
ție esențială, marea satis
facție pe care o oferă pre
tutindeni medicina, slujito
rilor ei : bucuria vindecării. 
Ea este înlocuită oarecum 
de sentimentul datoriei îm
plinite, care nu poate fi, 
însă, descifrat ori sugerat, 
simplu și direct, cu ajutorul 
limbajului universal al zîm- 
betului : în zîmbetul paci- 
ențior de aici nu se poate 
crede decît rar, în acele 
clipe în care rațiunea iz
butește să învingă șuvoiul 
dezordonat al reprezentări
lor necontrolate ... Lucrul 
cel mai ciudat mi se pare 
că-l constituie, însă, nu a- 
titudinea bolnavilor, nu „de
cretele imperiale" și poveș
tile și „proiectele" fanteziste 
pe care ei le elaborează cu 
minuție tragică, ci condu
ita unora dintre cei care, 
în „deplinătatea facultăți
lor" - iertați-mi terminolo
gia cu iz de notariat — des
cind uneori în acest „ca
păt de lume" numit Șipote. 

V

De pildă, familiile. Vizită. O 
- nu știu cum să-i spun e- 
xoct : doamnă, domnișoară, 
tovarășă — îmbrăcată ele
gant. cu un anume dichis, 
re trădează rafinamentul o- 
răsencei obișnuite cu foa
iere, holuri și fumoare, aș
teaptă (nervozitate eviden
tă) întîlnirea cu bolnavul X 
(nu-mi permit, pentru mo
tive lesne de înțeles, să ci
tez nume exacte). O văd 
așezînd pentru a nu știu 
cîta oară piramida de por
tocale și cutiile cu bom
boane. Bolnavul n-o recu
noaște. Discuția - dacă 
poate fi numită discuție — 
este scurtă și deprimantă. 
La capătul ei, răsuflînd u- 
șurată, vizitatoarea își a- 
prinde o țigară și se adre
sează administratorului spi
talului :

- E adevărat că, pentru 
munca prestată, bolnavii 
primesc bani ?

— Da, doamnă, ii depu
nem la C.E.C.

- ARE Șl EL î
- Are.
- Mult ?
— Destul.
(Suma totală înscrisă pe 

libretele C.E.C. ale bolnavi
lor de la Șipote depășește 
150.000 lei I).

— Vedeți, tovarășe admi
nistrator, de fapt, de asta 
am venit. Mi-ar trebui cî
teva mii. Lui, oricum, nu-i 
pot fi de folos.

(Asistînd la discuția de 
mai sus — am fost recg^ 
mandat drept... student 
medicinist în practică I — 
parcă simțeam pămîntul cră- 
pînd de rușine I Adminis
tratorul, obișnuit cu aseme
nea scene, conduce discu
ția pe un ton neutru).
- Stimată doamnă, ați 

mai fost pe la noi ?
- O, nu I
— Și de cîți ani se află 

ruda dv. aici ?
— Crejd că de șapte... 

sau opt... sau doisprezece, 
nu știu exact.

- Și în doisprezece ani 
nu l-ațî vizitat niciodată ?

— Păi, să vedeți, timpul...
— Nu sînt de acord sâ

primiți nici cinci bani.
Urmează ceea ce. în

bună limbă româneasca, se
numește un scandal. Admi-
nistratorul continuă să re
fuze. Nu este ajutat de 
nici un fel de regulament,

de nici un paragraf de 
lege. Acționează în numele 
omeniei. Intervine și conta
bilul șef. Vizitatoarea înțe
lege că a făcut drumul de
geaba. Dezamăgită, adună 
portocalele rămase, le în
ghesuie în sacoșa elegantă 
și dă să plece. întreb : 
„Unde ați găsit acest mo
del de sacoșă ?“ Imi răs
punde scurt : „La Viena.
Anul trecut".

Vizitatoarea pleacă. Cei de 
la spital:

—„Rubedenii" de soiul ăsta 
vin o singură dată. Uită de 
existența rudei lor la fel de 
brusc după cum au aflat...

Dați-mi voie să nu comen
tez scena de mai sus. Există, 
nu-i vorbă, în viața spitalu
lui și episoade mai - să le 
spuneam astfel — hazlii. Func
ționari cu capul în nori, de 
pe la cine știe care „direc
ție a mișcării hirtiilor", tra
tează cu ochii închiși scri
sorile (și bolnavii scriu des
tule!) primite de la Șipote. 
Rezultatele sînt demne de 
Ionesco! Bolnavul R.P., de 
pildă, obsedat de ideea unor 
spectaculoase invenții, trimite 
uzinelor de autocamioane din 
Brașov o scrisoare abracada
brantă, din care literalmente 
nu se înțelege nimic. Răspun
sul uzinei (nr. 20.534 din 16 
iunie 1966) este următorul: 
„Ca răspuns la scrisoarea 
Dvs. vă transmitem mulțu
miri pentru interesul cu care 
urmăriți corn porto'ea ca
mioanelor noastre în exploa
tare (sic!) și ne comunicați 
observațiile și sugestiile 
Dvs. (sic?)- Noi am luat mă
surile corespunzătoare pen
tru înlăturarea lipsurilor 
constatate de noi și sesizate 
de beneficiari (sic!) și după 
aplicarea în întregime a îm
bunătățirilor prevăzute con
siderăm că autocamioanele 
produse de uzina noastră se 
vor comporta mai bine ca 
rezistență și performanțe. 
Vă mulțumim (sic!)". Sem
nează: dir. tehnic, ing. S. 
Șerbănescu, ing. șef de Con
cepție, Grosu G. și serv, 
constructor șef, ing. C. Po
pescu.

Dați-mi voie să cred că es
te vorba de o scrisoare-tip, 
pe care uzina o trimite în 
dreapta ți în stînga, dați-mi 
voie să cred că aceia ca
re au semnat-o habar n-au 
avut de conținutul plicului 
trimis de către „inventato
rul” de la Șipote. (Țin la dis
poziția conducerii uzinei co
pia ambelor scrisori). Nu mai 
puțin... hazliu este schimbul 
de epistole dintre bolnavul 
C. G. și... Banca Națională. 
Citez din scrisoarea adresată 
Băncii : „Eu, subsemnatul 
C.G., fiul lui Petru și Aspazia, 
am depus la Banca de păs
trări o cantitate de aur dus 
de mine personal cu balonul 
(sic!) în anul 1935-1936, pen
tru a fi păstrat la economie. 
Rog a mi se restitui 10%". 
Răspunsul Băncii Naționale 
(Filiala Hîrlău), nr. 1.506, din 
9. III. 1967, solicită conduce
rii spitalului să comunice da
că cele arătate în cererea 
bolnavului „sînt reale” (! I) 
și să se „dea relații amănun
țite în legătură cu aurul de
pus la Bancă”. Despre ... 
balon, nici directorul Băncii, 
nici șeful de serviciu adjunct 
car^ semnează adresa, nu 
cer... informații suplimenta
re!

lată cum „șotiile" pacien- 
ților pot pune în evidență 
superficialitatea ori credulita
tea unor instituții serioase, 
care, de altfel, n-aș zice c-au 
susținut această bizară și 
de-a dreptul incredibilă cores
pondență doar de dragul... 
umorului negru! Ar mai fi 
destule exemple asemănătoa
re demne de reprodus, dar 
apropiindu-mă de încheierea 

acestui puțin obișnuit repor
taj, aș vrea să vorbesc ți 
despre moarte. Există, în îm
prejurimi, lingă o lizieră de 
salcîmi, un mic cimitir: de 
multe, de foarte multe ori, fa
milii ale bolnavilor „nu pri
mesc la timp" (ași!) înștiin
țarea telegrafică a spitalului 
și lasă în seama administra
ției aceste ultime griji. Alte
ori, familia pur și simplu nu 
este cunoscută: există și as
tăzi pensionari ai spitalului al 
căror nume a rămas neștiut. 
Dar, în fine, nu despre aceste 
ultime călătorii spre liziera 
de salcîmi aș vrea să vorbesc, 
ci despie un fapt mai puțin 
obișnuit : o sinucidere. Am 
vegheat împreună cu medi- 
cul-director, ultimele clipe ale 
tinerei femei care și-a pus 
capăt zilelor înghițind o do
ză considerabilă de barbi- 
turice. Se cuvin cîteva ex
plicații : pentru un anumit 
gen de tulburări, medicamen
tele din familia barbiturice- 
for constituie un unic și ge
neral tratament. Bolnava 
respectivă ovusese, cu o zi 
înainte, o criză puternică. 
Aceste crize sînt urmate de 
un somn adînc; starea a- 
proape Inertă în care a fost 
descoperită bolnava de 
către soră a fost confundată, 
la început, cu obișnuitul 
somn ce urmează crizei. Me
dicul a sesizat însă anumite 
simptome alarmante și, în 
scuriă vreme, a diagnosticat; 
intoxicație cu barbiturice. 
Antidotul, eforturile aproape 
supraomenești ale persona
lului medical n-au putut 
împiedica deznodămîntul 
fatal : bolnava, profitînd de 
Imposibilitatea practică a 
supravegherii minuțioase (20 
de posturi de surori de 
ocrotire și doar... 2 ocupate . 
nu se prea înghesuie ca
drele medii sanitare la a- 
ceste locuri de muncă !) a 
dosit pur și simplu doza de 
fiecare zi pină cînd a izbu
tit să agonisească cantitatea 
de tablete dorită. Le-a luat 
peste noapte și dimineața 
se afla în como. Rog să nu 
credeți că modul amănun
țit în care am relatat toate 
acestea descinde din cine 
știe ce apetit al autorului 
pentru senzațional ieftin : 
mobilul sinuciderii se află 
nu în cutare idee fixă a 
pensionarei spitalului ci - 
aici este adevărata tragedie 
— departe, la sute de kilo
metri distanță de Șipote. Cu 
puțină vreme în urmă, bol
nava primise cîteva rînduri 
din partea familiei : era ru
gată să nu mai scrie 
„acasă", deoarece scrisorile 
ei stîrnesc hazul vecinilor. 
In clipele — puține — de 
luciditate, femeia (nici nu 
împlinise 30 de ani) a sesi
zat ruperea ultimului fir care 
o mai lega de oamenii în 
mijlocul cărora trăise si 
muncise. Groaznica lipsă de 
omenie s-a repercutat dure
ros în psihicul ei dezechi
librat. determinînd-o să în
cerce actul disperat al sinu
ciderii.

Era aproape noapte. Bol
navul cu care se împriete
nise în timpul șederii la Și
pote (se încheagă, acolo, 
bizare și trainice prietenii) 
plîngea alături de sicriu. Pe 
noptieră, desfăcută, scrisoa
rea familiei. Poate că s-ar 
fi cuvenit să așez cuvîntul 
familie între ghilimele...

...Știu că acest reportaj 
este de natură să întristeze 
or chiar să indispună. Am 
ezitat mu't pînă ce l-am 
încredințat tiparului. Sînt 
convins însă că despre 
viață, moarte și omenie tre
buie scris fără menajamen
te. Tocmai pentru că sîntem 
oameni.

Mircea Radu lacoban

MARI REDUCERI DE PREȚURI LA UNELE TITLURI DE CĂRȚI!
Vă puteți procura o serie de valoroase lu

crări politico-sociale, tehnico-științifice, bele
tristice, lucrări de artă, sport etc., cu prețuri 
mult reduse.

CÎTEVA TITLURI :
D. IBARURI : „Singura cale" de la 12,00 la 

6,00 lei.

I. S. NARSKI : „Pozitivizmul contemporan", 
de la 13,00 la 6,00 lei.

ÎNDRUMĂTOR MATEMATIC Șl TEHNIC, de 
la 45 la 20 lei.

I. IVANOV : „Radiațiile Roentgen și aplica
țiile lor", de la 14,50 la 7,00 lei.

F. DOSTOIEVSKI : „Frații Karamazov", edi
ție bibliofilă, de la 65 la 30 lei.

E.T.A. HOFFMANN : „Opere alese", de la 
17 la 10 lei.

N. TONITZA : „Album", de la 120 la 70 lei.
ARTA ORIENTALĂ IN ROMÂNIA, de la 80 

la 40 lei etc.
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interviu cu trepătrundere mai agresivă

margareta
PÎSLARU

_  Cum contribuit! la crea
rea pe scenă, la 
sau pe disc a unor piese de 
muzică ușoară ?

_ NU SE POATE VORBI de 
contribuția „în sine" a inter
pretului la crearea pe scenă 
a unei piese de muzică u- 
șoară. El face parte dintr-un 

tot" alături de compozitor, 
textier, dirijor și orchestra.

— se pot îmbina preferin
țele personale cu cerințele 
concrete de interpretare ale 
genului ?

— Un cîntăreț, _ indiferent 
de genul în care actlveaza, tre
buie să albă personalitate, 
să fie „el". Să ajungă un 
artist multilateral. O multi
lateralitate dobîndită prin- 
tr-o acumulare treptata și 
variată de valori, care în.- 
mănunchlate armonios sa 
ducă la ceea ce numim artist 
complet. (Să cinte, să dan
seze, să joace teatru, sa faca 
film, etc.).

— Există un raport direct 
între solist și orchestra de 
acompaniament ?

_  In muzica ușoară este 
cu atît mai importantă co
laborarea celor trei factori 
(compozitor, dirijor, orches
tră) cu cel de-al patrulea, 
interpretul, cu cit producția 
și cerințele acestei muzici 
este mult mai mare decit in 
celelalte genuri. Este neapă
rat nevoie ca aceștia “*
completeze reciproc, 
unuia să fie însușităI tlficată de ceilalți.

_  Cum vă stimulează pu-
1 b ticul și critica ?

— In fond, noi interpreții 
cîntăm pentru public, iar pă- I rerea acestuia ne interesea- I ză; personal, o socotesc „pă
rerea de •aur", de care fie
care Interpret trebuie să țină 
neapărat seama. In ce pri- I vește critica, îmi permiteți 
să ocolesc acest răspuns de- I oarece nu intervine aproape I de loc în activitatea noastră.

— Care credeți că este ro- I Iul muzicii ușoare în viața 
spirituală a diferitelor cate- 

I gorii de public ?
_ Marele public solicită I mal ales melodiile de mare I succes, cu un cuvînt, se in- I teresează de producția de I calitate a acestei muzici. I Chiar ascultătorii exclusivi I ai muzicii simfonice, doresc I pentru divertisment muzica 

I ușoară dar... de calitate.
— Care este părerea dv. I despre pregătirea tinerelor I talente (cursuri, concursuri)?
— La cursuri este absolut I necesară o îndrumare slste- I matică și permanentă, o pro- I gramă analitică adecvată, I profesori specialiști. In ce 1 privește concursurile, fie cele I inițiate de Televiziune, fie I cele ale amatorilor, acestea

ar?elor~d desigur' în orice 
amestec, ceva 
deasupra, iar ------
subt... Dar nu, aici la 
trul Țăndărică", 
pretenția unui „teatru 
tal", care în realitate 
decît o facilă subordonare a 
unor arte de către altele, in 
vreme ce actorul Virgil O- 
gășanu recită din Jacques 
Prevert, talentatul dansator 
Gheorghe Căciuleanu, ține 

tot dinadinsul sa ilustre- 
versul, sau atunci cina 
e dat să ascultam nemu- 
area voce a Măriei Ta- 

nașe, ne va fi dat să vedem 
și O mimă in spiritul melo
diei pe care, fără 
Miriam Raducanu rel®cu‘“ cu multă simțire. Dar de ~ ce 
nu depășim melodia trecind 
dincolo de vers, dincolo de 
muzică, pe niște coordonate 
pe care numai dansul veri
tabil le-ar Pute“.desl9™? Mișcările, aici, sînt prea 
simple, ca să nu spune™ 
simpliste, tocmai 
baza artistica a momentului 
o constituie textul, „litera
tura". să-i zicem așa. De 
cele mai multe ori dansul 
se estompează în așa chip, 
incit ne trezim in fată cu 
fine pantomime sau cu ex- 
.hibițiile, e drept, foarte e- 
lastice ale lui Gheorghe Ca- 
ciuleanu, calitățile lui reco- 
mandîndu-l ca pe un auten 
tic talent în mișcarea noas
tră coregrafică.

Se mai încearcă 
cam depășită, fie-ne îngăduit 
să remarcăm, a laboratorulu 
deschis ; cînd intram ui sala 
dăm de dansatorul care se 
încălzește cu Picioarele in 
sus și cu capul spre fundul 
scenei..., alături de actorul 
ce repetă cu glas percepti
bil sau mimează discret ver
surile O dezinvoltura bine 
regizată care pe unii spec
tatori izbutește să-i Pfepare, 
să-i cheme la atmosfera a 
ceea ce va urma. Deci, _ lă- 
sînd deoparte nedumerirea 
dacă e ori nu dans, vom a- 
firma cu fermă cert^u<^^ că in orice caz, „arta este. 
„Judecata de gust cere con- 
simțămîntul universal — 3%™ 
Kant in «Analiza 
lui» — Si acel ce declară ceva frumos pretinde că fie-

tot rămîne 
altceva dede-

se vine cu 
to- 

nu-i

să se 
ideea 

și fruc-

sînt surse sigure, unde se 
pot releva talente autentice, 
care apoi să fie îndrumate 
către învățămîntul de spe
cialitate.

CONSTANTIN RASVAN

în «Analiza frumosu- 
și acel ce declară 

care trebuie să dea asen^~ mentul său obiectului res
pectiv și să-l recunoască ca 
frumos". Atunci dacă nu-t 
dans și totuși este artă, ce 
fel de artă este ? Trebuind 
clasificată, deși nu este esențialul, vom spune 
că avem de a face cu ° panto
mime, cu vizibile țe’“*‘"fe spre dans, de o excelentă ca
litate. Sînt pasaje atît de 
sincere, de convingătoare, in 
acest spectacol („J’ai P®rd“ 
ma tăte“, de exemplu) incit 
ai zice că nu mai importă 
mijloacele prin care arta se 
manifestă. Remarcabil este și 
gustul de a selecta partitu
rile muzicale. Se simte o 
fină capacitate de alegere șt 
de adecvare, se simte că 
regizoarea Miriam Răducanu 
descinde dintr-o stirpe artis
tică foarte rafinată, care 
poate împăca gusturile atît 
ale expertilor cît și larga 
popularitate. Nu-i ușoară o 
asemenea strategie în acest 
hățiș de gusturi.

In partea a doua a pro
gramului, unde orchestra lut 
Edmond Deda a secondat-o 
pe Aura Vrziceanu, s-a pro
dus, am avut impresia la 
început, o mutație : unei in
terpretări de o redutabila 
valoare i s-a adecvat un 
vast repertoriu de muzică 
străină, în economia căruia 
își fac toc doar două piese 
românești. O fi jazz-ul de 
origine afro-americană. dar 
el, devenind totuși o ma
nieră interpretativă, ca în 
cazul de țață, ar fi putut fi 
adaptat atîtor piese autohto
ne. Și acum fie vorba între 
noi, nu tot ce-i ritmat e 
jazz ; nu tot ce se cînta in 
acest spectacol părea a fi 
jazz. Cu toate acestea glasul 
Aurei Vrziceanu e de-a drep
tul remarcabil, cant ivind 
prin acuratețe, chiar dacă a- 
suvra originalității mai ră- 
mîn cît.eva rezerve.

Coincidența face ca Teatrul 
Țăndărică să se afle în ime
diata vecinătate a Teatrului 
C. Tănase ; n-ar fi oare mal 
propriu, și ca dimensiune și 
ca profil, ca spectacolul să 
intre în repertoriul acestui 
teatru ?

Ca urmare a reorganizării ad- 
ministrativ-teritoriale a țării, pi
torescul și foarte vechiul oraș 
Vaslui a devenit centrul admi
nistrativ al județului cu același 
nume.

Noua importanță a orașului 
precum și creșterea capacității 
sale industriale, impun ca o ne
cesitate de prim ordin întoc
mirea unor proiecte de sistema
tizare, care să cuprindă, pe 
lîngă multiplele probleme ale 
noii amplitudini a orașului, și 
sistematizarea zonei lui centrale.

Valorificarea cadrului natural 
și armonizarea acestuia cu noul 
necesar de dotări, asigurarea 
unor legături pietonale și caro
sabile, directe și ușoare, ale zo
nei centrale cu unitățile structu
rale limitrofe, o funcționare op
timă a zonei centrale și o înca
drare organică a 
structura localității, 
din factorii ce au 
compoziția urbanistico-arhitec- 
turală a noului centru de oraș.

Teritoriul zonei centrale cu
prinde partea cea mai veche a 
orașului, formată din construc
ții cu regim închis, majoritatea 
cu prăvălii la parter. Caracterul 
de tîrg vechi moldovenesc, cu du- 
ghene de paiantă, s-a păstrat 
pînă azi, mai mult de 68% din 
numărul total al clădirilor da- 
tînd dinainte de anul 1900.

In zona centrală a orașului nu 
există un important centru is
toric, cu monumente valoroase, 
ca la Brașov, Sibiu, Suceava, 
Piatra Neamț etc. La Vaslui, ca
sele cu cel mai avansat grad 
de uzură sînt tocmai cele din 
zona centrală a orașului. In a- 
ceeași stare se află și dotă
rile existente (comerț, deservire), 
a căror aglomerare excesivă din 
punct de vedere al repartizării 
în teritoriu provoacă dezechili- 
bruri, fluctuații etc. Din aceste 
motive dezafectările se impu
neau ca o necesitate, ele ur- 
mînd să se realizeze pe etape, 
pe măsura materializării obiec
tivelor principale.

In proiectele realizate se pre
conizează ca zona centrală a o- 
roșului să reprezinte de fapt un 
ansamblu de două piețe — pia
ța veche și piața nouă — ce co
munică între ele printr-o espla
nadă de legătură .exclusiv pieto- 
nieră. Acest nucleu central va 
cuprinde cele mai importante 
dotări, precum: noul sediu de 
partid și al Consiliului popular 
județean, casa de cultură, hote
lul O.N.T., avînd capacitatea de 
150—170 paturi, un sediu nou 
pentru poștă și telefoane, un 
complex de deservire reprezen- 
tînd de fapt casa de mode a o- 
rașului, un cinematograf de 500 
locuri, un magazin general și 
alte spații comerciale. Aceste o- 
biective se vor înfăptui _ treptat. 
In prima etapă, cuprinzînd anii 
1969-1970, se vor realiza cele 
patru dotări de primă necesitate : 
sediul P.C.R. și al Consiliului 
popular județean, casa de cul- 
tură, hotelul și sediul poștei și 
telefoanelor.

acesteia în 
iată cîțiva 
determinat

In etapele următoare, se va 
definitiva ansamblul arhitectural 
al celor două piețe, prin cons
truirea altor dotări de interes 
orășenesc (un sediu bancar, un 
sediu al direcției comerciale, al 
organizațiilor comerciale locale 
și al întreprinderilor de aprovi
zionare).

Existența unor spații limitrofe, 
slab construite și intens plantate, 
constituie rezervele de terenun 
pentru dotări viitoare — obiec
tul edililor de mîine.

Cele două piețe, în succesiu
nea lor, 4se completează reci
proc, diferențiindu-se prin monu
mentalitatea pieței noi și intimi
tatea pieței vechi, prin regimul 
diferit de înălțime al cadrului 
construit, prin modalitatea dife
rită de exprimare a dominante
lor fiecăreia din ele. Piața nouă, 
deschisă către strada Ștefan cel 
Mare - artera principală a ora
șului - va fi o piață monumen
tală în primul rînd, o piață pen
tru mitinguri și manifestații. Ea

iile publicului sînt situate pe fa
țadele laterale, în fluxurile frec
vente ale circulației pietoniețe. 

Activitățile cultural-artstice își 
vor găsi cadrul necesar desfășu
rării lor în noua clădire a casei 
de cultură, amplasată pe latura 
nordică a pieței. Sala ae specta
cole va avea opacitatea de 600 
de locuri și toată aparatura ne
cesară unei scene moderne.

Extremitatea sudică a pieței va 
cuprinde clădirea poștei, cu par
ter si două etaje și pe aceea a 
hotelului cu parter și cinci ni
vele, care împreună vor forma 
un ansamblu unitar. Hotelul, ca 
piesă arhitecturală, va fi de for- ■ — —_ o 

sus
pendată. Planul unui nivel cu
rent de cazare va cuprinde ca
mere pe trei părți, orientate că
tre cele trei priveliști importante 
— cornișă, piață, esplanadă. Par
terul hotelului va cuprinde, prin
tre altele, și un bar de zi, doua 
restaurante — unul al hotelului

ma unui cub ce se vrea 
„sculptura" spațiala aparent

ARHITECTURĂ
1 ' ------------ -

va avea drept dominanta com
poziționala, clâdirea cu parter 
și cinci etaje a noului sediu 
P.C.R. și C.P.J., tratată, ca fac
tură arhitecturală, într-un stil 
amintind de vechile primării ro
mânești, avînd turn cu ceas, cu 
emblema orașului, cu acopenș 
etc. Realizarea în detalii a con-
strucției va fi însâ moderna. La 
fel și interioarele. Se va încerca 
astfel o simbioză vechi-nou care 
să păstreze spiritul tradițional 
al clădirilor de acest tip, reali
zate însă cu mijloace moderne. 
In stingă fațadei principale se 
va afla turnul cu ceas, avînd 
înălțimea de cca. 30 m. Dintr-un 
foișor situat în partea superioa
ră a acestuia, se vor oferi pri
veliști panoramice asupra între
gului oraș. Lîngă turn se află 
intrarea principală, iar deasupra 
intrării se va realiza o loggia 
de onoare din care se vor ține 
cuvîntările în timpul mitingurilor. 
Ea va comunica printr-un balcon 
- gen cerdac - conceput de-a 
lungul întregii fațade, cu sa
la de ședințe de 200 de locuri. 
Această sală se va detașa în 
partea dreaptă a fațadei, con- 
trapunctînd turnul și intrarea cu 
loggia din partea stîngă. Intră-

de cca. 60 de locuri, celălalt - 
de tip autoservire cu 100 locuri 
și cu acces separat. La ultimul 
nivel se va amenaja o terasă-bar 
parțial acoperită, pentru cca. 
30 de locuri. Extremitatea estica 
a pieței, actualmente ocupată 
de clădiri existente, va rămîne, 
ulterior, deschisă către vale, be
neficiind de vederi interesante 
de pe marginea comișei.

Esplanada de legătură din
tre noua piață și piața veche 
va fi tratată unitar pe toata 
porțiunea frontului ei sudic, 
care reprezintă de fapt un 
portic continuu, ce se va re
aliza intr-o etapă viitoare. 
Frontul liniar astfel creat, sin
gurul element ordonator — de 
legătură — C- 
samblu se va 
pavaje 
verzi,

STEFAN IOANID

Teatrul
„9'12“ (teatru 

total ?)
din Pitești..

, clădirea sediu ui 
popular orășenesc, 

latura vestică a p eței 
se va amplasa noul se

ll.J.C.M. de deservire — 
de mode a orașului —

iar la sud, 
Consiliului |

Pe 
vechi 
diu 
casa 
clădire cu parter și trei nivele. 
La parterul acestei clădiri se 
va dimensiona și holul cinema
tografului de 500 locuri ce se 
va realiza în spate, în etc^c 
imediat următoare, începînd 
cu anul 1971.

Prin tratarea diferențiată a 
piețelor, alternarea perspecti
velor îndepărtate cu cele lo
cale, evitarea deliberată a 
monotoniei, folosirea intensivă 
a cadrului natural etc. s-a ur
mărit crearea unui ansamblu 
închegat, unitar și foarte va
riat. Ponderea principală o 
are piața nouă, concepută vo
lumetric, ca o unitate realiza
tă din elemente diferențiate și 
clar exprimate arhitectural, 
compuse într-o simetrie relati
vă, cu accentul asimetric al 
esplanadei, cu evidențierea u- 
nei dominante ce subordo
nează entitățile individual^- a- 
diacente. Cele patru obiective 
noi, diferențiate total ca volu
me arhitecturale, oferă, în an
samblu, efectul de dinamizare 
a spațiului, unitatea compozi
țională regăsindu-se în detalii 
similare în culori și în folosi
rea materialelor.

Așa dar, preocuparea majo
ră a fost punerea în valoare 
a spațiului și influența lui a- 
supra oamenilor, 
esențial, atît la 
și la o piață, 
spațiului închis” 
millo Sitte.

Centrul nou, . 
rînd clădirilor 
blic cu caracter politic, 
tural, administrativ, va fi „teri
toriul” 
delor, al 
Iul, de la 
la marile 
re, locul 
marelui 
Moldovei, 
noramicelor desfășurări 
turnul „primăriei” • 
marginea cornișei. In

căci „Lucrul 
o cameră cit 
este calitatea 
— spunea Ca-

dat în primul 
de interes pu- 

cul-

APAR LA UN MOMENT DAT, 
în mijlocul disputelor estetice, 
deobicei cam atunci . cmd 
lucrurile apucă a se limpezi 
oarecum, unele manifestări 
șoc, capabile să zdruncine 
din nou încheieturile obiec
tului discutat. Abia stabili
sem un consens asupra a 
cep.a ce înseamnă „dans mo
dern", sau mai bine-zis asu
pra a ceea ce înseamnă 
„dans" în general, că iata-l 
din nou sub ordonîndu-se mu
zicii și poeziei. Ne-am gindit 
că poate-i la mijloc o în-

...SĂRBĂTOREȘTE, săptămîna 
viitoare, două decenii de e- 
xistență, eveniment ce va fi 
marcat de festivități în zi
lele de 29 și 30 martie. Con
stantin Dinischiotu, directo
rul teatrului, ne anunță că 
sărbătorirea propriu-zisă va 
fi precedată de o săptămână 
de spectacole cu piese din 
dramaturgia românească, a- 
flate în repertoriul teatrului 
„O casă onorabilă" de Horic 
Lovinescu, „Croitorii cei mar. 
din Valahia" de Al. Popescu 
„Bălcescu" și „Act Venetian" 
de Camil Petrescu, „Un scur 
program de bossanove" a< 
Radu Cosașu și „Meșteru 
Manole" de Valeria Anama

an
din 

peluze 
__  trepte marcînd denive

lări, o fîntînă decorativă, 
pe 
1° 
rativi 
sară

Piața veche, cu care se în
cheie partea superioară, ves
tică, a esplanadei, este for
mată din cele două_ clădiri e- 
xistente, așezate față . în față. 
La nord, actualul sediu P.C.R.

al întregului 
compune 

decorative,

iar 
pia- 

deco-
porțiunea dinspre 
nouă, arbori 
ce vor lăsa umbra nece- 
parcajelor.

pietonilor, al promena- 
întrunirilor de tot fe- 
grupul de turiști pînă 
manifestații popula- 
contemplației statuii 

domnitor Ștefan al 
al contemplației pa- 

i din 
sau de pe 

ațest 
loc vasluienii își vor primi Oas
peții de oriunde și tot aici' iși 
vor sărbători bucuria zilelor 
festive sau bucuria orelor de 
după muncă, bucuria întîlniri- 
lor. De atracția acestui cadru 
urban depinde ca asemenea 
bucurii să fie împlinite, așa 
cum judicios arăta și talen
tata urbanistă americană Jane 
Jacobs : „ .. .credem că este 
mai important să luăm în con
siderare factorii care determi
nă atracția centrului unui o- 
raș, care îi fac pe oameni să 
dorească să vină în centru și 
să întîrzie acolo. Căci atracția 
aceasta este miezul problemei. 
Toate bogățiile centrului sînt 
de fapt un subprodus. A crea 
în el o atmosferă de urbani
tate și exuberanță nu este nici 
decum un țel frivol".

Arh. Nicolae Munteanu

După organizarea administrativ-teritorială, Vasluiul a devenit reședință de județ, U 
șului își pune pecetea și asupra urbanisticii sale.



„Șantier"Ion PETROVICI :

profil

GRAFICIANUL ION PETROVICI
Retina lui I. Petrovici devine sensibilă numai pe 

parcursul diurn, luminos al existentei. El preferă tușul 
ori acuarelele pentru transparenta și claritatea lor. Vo
cația solară a graficianului se recunoaște și în tehnica 
de lucru. Primul strat de culoare de pe cartoanele sale 
este compus din tonalități foarte deschise ; după uscare 
se mai așterne o pastă închisă, cu valoratii neliniștite. 

' ~ Insă jocul cu tenebrosul, pictorul și-l oferă numai pen
tru a gusta mai intens efectele luminii :el zgîrie, în 
a treia etapă a elaborării, stratul superficial încă umed, 
de sub care izbucnesc astfel gamele inițiale, suave ca 
un cor de copii.

Chemarea sa pentru euforic și gracil se constată 
și tematic, prin stăruința în universul floral. Lucrările 
sale nu evocă însă modelul natural care i-a stimulat 
areatia. Florile lui nu pot primi nici un nume, nu există 
nicăieri în regnul vegetal, fiindcă tot ce li se cere 
e.ste să vorbească despre om. In acest scop, lumea apa
rentă e sfărîmată, ca pietricelele în caleidoscop, pentru 
ca din realcătuirea lor să se ivească priveliști inedite. 
Temîndu-se de naturism, Petrovici caută să ne întoarcă 
privirea de la originea profană a culorilor. Amestecînd 
acuarele cu tuș, acestea se anulează ca valori indivi
duale și dau reacfii neașteptate. Rezultatul este o per
cepție nouă. In această privință avem de-a face, mai 

! ales în ultima vreme, cu un pictor abstract de extrem 
rafinament. Aceasta înseamnă Ieșirea din uzual prin 
înfrîngerea stereotipurilor de percepție. Un astfel de 
creator nu abstractizează de dragul prospecfiei meta
fizice, ca expresioniștii, fiindcă, Petrovici mai ales, se 
teme de suferință și tenebros. La el este vorba de un 
bizantinism subțire, ce dă tabloului o patină spiritualizată. 
Această pictură nu va mai fi o istorie a văzutului, ci 
ne va arăta care din coardele lăuntrice ale artistului 
vibrează mai stăruitor. De aceea, I. Petrovici va eșua 
numai cînd nu va izbuti să se abstragă din modelul 
obiectiv, aflat în referința lui mentală ca prim impuls 
al inspirației. Bucăți ale acestei materii prime plutesc 
în grafica lui mai veche, rănind mișcarea privitorului 

( spre idealitate. In contextul unor linii pur subiective 
apăreau reminiscențe naturaliste, care, neacordale cu 
ansamblul știrbeau unitatea. In opera actuală a grafi
cianului asemenea cute nu mai apar. Pentru cine cu
noaște întreaga lui activitate este limpede că Petrovici 
a atins faza maturității. Maturitatea care, la artiștii adevă- 
ra[i este un clasicism al lor, adică o perfectă limpezire a 
mesajului creator.

fum . PASIUNEA ACTUALITĂȚII Șl LIMITELE PROFESIUNII
înainte de orice, filmul lui 

Blaier și Stoiciu este un semn 
bun. Un semn bun care ne 
îndreptățește să credem că 
acest cuplu de creație se află 
pe un drum Ia capătul căruia 
va da, probabil, filme de a- 
leasă ținută artistică. Nu pu
tem ști cit de lung va fi dru
mul, dar e bine că, cel puțin, 
a fost găsit. Filmul nostru de 
actualitate poate spera, în 
sfîrșit, Ia o soartă mai feri
cită.

Blaier și Stoiciu au pasiu
nea actualității — au dove
dit-o și înainte de .Legenda" 
și o dovedesc din nou acum 
— încearcă să-i găsească a- 
cesteia valențele autentice, 
transfigurabile în artă. Princi
pala lor calitate stă în sim
plitatea și sinceritatea cu care 
descriu viața, in insistență cu 
care caută filonul veridicității 
sentimentelor și relațiilor uma
ne, în priceperea — deocamda
tă reținută, percimonioasă — 
cu care întreprind studii asu
pra unor contemporani. Schi
țele de caracter pe care le-au 
încercat sînt în bună parte 
izbutite, singurul lucru care 
te obsedează după vizionare 
fiind chipurile cîtorva dintre 
principalele personaje; este o 
dovadă că ele sint izbutite, că 
trăiesc, că se integrează uni
versului de sentimente al 
spectatorului — ceea ce, pen
tru opera de artă, este egal 
cu girul autenticității. Cel pu
țin ca intenție, trebuie apre
ciată și înscrierea acestor

Valeriu Corcodel

chipuri, a acestor caractere, 
într-o încercare de meditație 
asupra condiției omului con
temporan și, în general, asu
pra noțiunii de fericire, așa 
cum ar putea fi ea înțeleasă 
cel puțin de o parte dintre se
menii noștri. Filmul vrea să 
răspundă la întrebarea: „Ce-i 
trebuie omului ca să fie fe
ricit ?“ Și vrea să sugereze 
— asta mi-a plăcut cel mai 
mult în filmul lui Blaier — 
că fericirea stă în neîntre
rupta căutare, în febrilitatea 
tendinței continue spre ceva. 
Și Redea și Mitu și Șerbu 
și Dincă și Neta caută o fe
ricire despre care unii pot 
spune mult, iar alții nu pot 
spune nimic pentru că nu 
și-o imaginează într-un anume 
tel. Redea este legat, prin toa
te fibrele ființei sale, de șan
tier. Ceea ce-i lipsește e un 
cămin și o dragoste care să-l 
împlinească în!r-un plan de 
profundă umanitate. Le caută. 
Le va găsi ? întrebarea rămîne 
deschisă oricărui răspuns. Este 
în această atitudine a cineaș
tilor un respect pentru specta
tor, pentru capacitatea de in
venție și inteligența acestuia, 
pentru dreptul lui de a parti
cipa activ la opera de artă. 
Frumos este jocul de contra
dicții în care e încadrat ero
ul. Caracterul intinerat al mun
cii sale n-are sorți de conso
nanță cu dorința — firească, 
omenească — de a se stabili 
într-un cămin. Fără șantier.

Ca Becket, Genet sau Kafka, 
lonescu e preocupat de necesi
tatea convingerii omului în exis
tența reală și obiectivă, dar con
stată că planul interior al 
vieții contemporane, cu contras
tele și instabilitatea stărilor 
psihice, îl îndepărtează adesea 
de realitate. De aici, diatriba 
împotriva virtualităților pozitive 
ale limbajului limitativ și defor
mat. In „Note și contra-note", 
lonescu explică fondul psiholo
gic al procesului ideatic în cre
ația sa. „Două stări de conști
ință fundamentale — scrie el
— sînt la originea pieselor 
mele..., a evanescenței și a 
îngreuierii, a golului și a pre
zenței prea mari, a transpa
renței reale a lumii și a opa
cității ei... Senzația evanes
cenței dă o neliniște, un fel de 
amețeală. Dar tot atît de bine 
poate să devină o stare eufo
rică ... Sînt mai totdeauna însă 
sub dominația sentimentului 
contrar... O perdea de netre
cut se interpune între mine și 
lume, între mine și eu — în
sumi, materia umple totul... 
anulează orice libertate... Cu- 
vîntul se sfărimă" (p. 140-141). 
Umorul rămîne astfel singurul 
mijloc de a ieși din impasul 
groazei și angoasei și aceasta 
se foce prin intermediul satirei 
și parodiei. „Tragicul se pre
face în comic, comicul devine 
tragic, viața devine veselă" va 
spune un personaj al piesei 
(Oeuvres, I, p. 277).

Prezenta contrariilor în psi
hicul uman — larg exploatată
— e pentru autor un prilej pen
tru desfășurarea unor situații 
dramatice inedite, otingînd sen
zaționalul sau enigmaticul. 
Choubert e supus unor trans
formări sau evoluții, care atestă 
ideea forțelor contradictorii în 
propria ființă, astfel îneît el 
poate apare ca persoană o- 
bișnuită sau o „alta" în împre
jurări variate. Micul burghez, 
care deschide acțiunea printr-o 
discuție ușor iritată cu soția sa, 
Madeleine, ambii avînd toate a- 
tributele mediocrei mentalități 
comune, legalitare și confor
miste — va ajunge, sub impul
sul anchetei unui funcționar po
lițienesc, să întreprindă inves
tigații pentru a descoperi nu
mele exact (Mallot sau Mallod) 
al unui fost locatar. Actul ba

Redea ar fi și mai neîmplinit 
decît este fără dragoste. In 
acest nod ciudat de adversitate 
se închide dramatismul perso
najului și, de fapt, întreaga 
dramă a peliculei lui Blaier. 
Personajele secundare care ro
iesc in jurul meșterului Redea 
împărtășesc un destin aproape 
identic și, de aici, o senzație 
de oarecare monotonie (in zona 
de circulație a sentimentelor, 
căci din punct de vedere for
mal nici vorbă nu poate fi de 
monotonie). Trebuie să recu
noaștem însă că schițele re
alizate de Mihai Mereuță (Șer
bu) și mai ales de Margareta 
Pogonat (Neta) sînt foarte bu
ne. Aceasta din urmă — o ac
triță din păcate insuficient fo
losită în cinematografia noastră 
— cucerește prin discreția sen
timentului și finețea expresiei, 
prin capacitatea de sugerare a 
unei trăiri profunde ; jocul ei. 
compus din tăceri, din priviri, 
din gesturi abia perceptibile, 
înseamnă așteptare și durere 
reținută în fața singurătății, în
seamnă fericire sperată. Mar
gareta Pogonat susține una din
tre cele mai frumoase partituri 
ale filmului, realizind, alături 
de Ilarion Ciobanu, o pledoa
rie pentru frumusețea și puri
tatea sentimentului de dorință, 
pentru dreptul fiecărui om de 
a nu fi singur. Depășind tipa
rele în care fusese adesea for
țat să se încadreze, mai ales 
prin condiția sa fizică de băr
bat puternic și expresiv, Ila
rion Ciobanu face o temerară

„VICTIMELE DATORIEI
nal, insignifiant și parțial ab
surd, care crează și caracterul 
de „pseudo-dramă" sau „anti- 
dramă" piesei lui lonescu e 
punctul de plecare al succesi
unii momentelor dramatice, ce 
vor purta amprenta obsedantei 
profesiuni a absurdului.

Cu excepția unui singur per
sonaj, spirit anarhaic și incoerent 
cu tendințe înnoitoare — Nico
las d'Eu, — toate celelalte per
sonaje ale piesei sînt „victime 
ale datoriei". Replicile lor dez
văluie mentalitatea obedientă, 
ce nu depășește cadrul argu
mentării obișnuite cu toată a- 
parența de simulată gravitate. 
„Anchetatorul" își mărturisește 
încrederea în rezolvarea logică 
a misterelor lumii, dar Choubert. 
prin experiența sa, atestă con
trariul. Coborind în propriu-i 
subconștient el nu descoperă ni
mic, căci subconștientul nu 
poate oferi decît goluri imense, 
un adînc fără fund, un vid ab
solut, asemănător „neantului*. 
Readus in plină scenă, eroul se 
înalță acum mereu, depășește in 
conștiința sa virfurile Mont- 
blanc-ului și amenință a-și lua 
zborul, aeropurtat, în universul 
infinit

De fapt Choubert își va 
juca în scenă propria-i dramă în 
fața celorlalte personaje, deve
nite spectatori — în situații care 
îmbină tragicul cu burlescul — 
ccutind rezolvarea nefericitei in
vestigații asupra numelui lui 
Mallot Dar ambianța scenică 
va crește : coci alături de poli
țist și de Mcdeleine, va apare 
o femeie tăcută — simbol al in- 
comprehensiunii — și Nicolas 
d’Eu care susține necesitatea în
noirii teatrului, parodiind argu
mentarea valabilă și adaptînd-o 
teoriei absurdului.

Absurdul semnificativ, concre- 
tizind stările psihice subiective, 
continuă să străbată desfășura
rea acțiunii, lată-l pe inspecto
rul de poliție anchetator, îndo- 
pînd pe Choubert cu mari 
cantități de pîine pentru a-i 
umple golurile memoriei — în
cercare de a sugera fortificarea 
gîndirii nutrită cu o materie 
substanțială. Infine, într-o dis
cuție stupidă și contradictorie, 
polițistul este înjunghiat de Ni
colas d’Eu. Totul se va termina 
în aceeași atmosferă de falsă 
autenticitate, creînd motivația 
unui conflict pseudo-dramatic și 
exprimînd distrugerea umană, 

cruzimea absurdului în viață.

încercare de joc interiorizat, 
care într-o măsură îi și reu
șește. Că nu a dus încercarea 
pînă la capăt, nu-i vina lui, 
ci a scenariului și regiei, am
bele limitate în mare măsură la 

un joc de suprafețe, atrase de pi
torescul și poezia faptului auten
tic în descrierea căruia se pierde 
mai ales Blaier și operatorul 
Nicu Stan. Vrind să compună, 
de pildă, un cadru veridic pen
tru evoluția personajelor, cine
aștii filmează in prim planuri 
mașini zgomotoase, aglomerații 
etc. care acoperă sau înlocu
iesc dinamica sufletească a e- 
roilor. înclinația aproape exa
gerată spre autenticul ce vrea 
să pară necontrafăcut sinco
pează narațiunea, o fărîmițea- 
ză și o încarcă adesea cu sce
ne parazitare. Nu e în între
gime rea, dar nici în între
gime bună această înclinație. 
Probabil că atunci cînd cine
aștilor le va fi foarte clar ce 
vor să facă, lucrurile vor ieși 
mai bine și mai frumos. Deo
camdată rămînem cu senzația 
că au fost niște intenții lăuda
bile, niște ipoteze de lucru u- 
neori chiar excelente, dar care 
nu s-au rotunjit, n-au ajuns la 
împlinire. De aici o nemulțu
mire, un sentiment de neadec- 
vare, o iritare chiar, te înso
țește în timpul vizionării.

Și mai este un persanaj — 
Mitu, interpretat de Dan Nuțu, 
— care parcă e adus din „Di
minețile unui băiat cuminte". 

aici o directă afinitate cu ideea 
lui Sartre care afirmă prezența 
„neantului" în om, tragicul ti
pului uman contemporan care 
— pus în situația de a alege — 
preferă a fi permanentă poten
țialitate mai curînd decît a de
veni o realitate definitivă 
(„Vetre et le neant").

Regia a dovedit inventivitate 
în obiectivarea scenică a dra
mei lui E. lonescu. Textul a fost 
servit generos și constructiv de 
regizorul Crin Teodorescu. El a 
trecut de la experiența trăită 
interior, la expresia teatrală a- 
decvată, convingătoare. Con
cepția regizorului a pus accen
tul pe esența tragică a absur
dului, vizibilă in dramaturgia 
lui E. lonescu, îmbinînd expre
sia tragicului cu accentul de 
burlesc și șarjă satirică.

Trebuie subliniată îndeosebi 
interpretarea celor două perso
naje principale : Choubert și 
Madeleine, într-un ansamblu de 
mare corectitudine și perfectă 
suplețe in adaptarea scenică. 
In creația lui V. Ogășeanu, 
Choubert a apărut drept tipic 
personaj ionescian, cu îndoie
lile, frâmîntările, și angoasele 
sale. Tensiunea, suferința, in
suportabila neliniște in scenele 
acute ale conflictului, în încer
carea de rezistență personală 
împotriva voinței dinafară, in 
succesiunea momentelor drama
tice contrarii (înălțări — prăbu
șiri) au fost concretizate cu o 
stâpinire superioară a mijloace
lor de exteriorizare. „Pendant"-ul 
sou, personajul feminin Made
leine (Gina Patrichi), a fost un 
portener ideal în diversitatea și 
alternarea situațiilor, în cate u- 
morul, satira, parodia, au fost 
dozate cu finețe și justă intu
iție. N. Bănică (inspectorul de 
poliție) și Mircea Albulescu 
(Nicolas d'Eu) au marcat limi
tele dintre real și ireal, tragic 
și burlesc.

Dar meritul de a fi înțeles că 
textul piesei Iui lonescu implică 
un „ceremonial", un adevărat 
„ritual" modern ieșit din com
plexul mister al vieții contem
porane, in limitele viziunii au
torului,— rămîne incontestabil 
caracteristica dominantă a re
giei spectacolului.

e Mîrcea Mancaș

dar mai confuz și mai aproape 
de schizofrenie decît acolo. 
Mitu vrea să fie adolescentul 
care se caută pe sine și-și ca
ută drumul propriu în viață. 
Complexe foarte livrești însă 
îl încearcă și-l contorsionează, 
complexe care seamănă a trans
plant stîngaci de adolescență 
apuseană, cu reflexe antonio- 
niene și rlchardsohniene. Dan 
Nuțu are o adevărată slăbi
ciune pentru asemenea roluri 
și le face destul de bine. Pă
catul e nu numai că se repetă, 
dar și că o notă de falsitate 
domină aceste personaje ale 
sale, încă din paginile scena
riului.

Nici lui Ștefan Ciubotărașu 
nu i-a fost rezervat un rol mai 
generos. Actorul se simte 
strîmtorat și face tot ce poate 
ca să rotunjească un caracter 
vitregit de scenarist, dar zba
terea lui nu acoperă întotdea
una o substanțialitate sufici
ent de evidentă.

Discuția despre filmul lui 
Andrei Blaier poate fi continu
ată, existînd încă suficiente as
pecte pozitive, dar mai ales 
negative, de dezbătut. Vom 
mai reveni. Deocamdată însă 
încheiem bucurîndu-ne de pa
sul hotărî! pe care cineaștii îl 
fac spre izbînda filmului nos
tru de actualitate și întristîn- 
du-ne că limitele profesiunii 
nu îngăduie încă decît o reu
șită atît de accentuat parțială.

Ștefan Oprea

T V
Cert este că, anul acesta, 

în posesia «Cerbului de 
aur" limd (și a două men
țiuni), obligațiile noastre 
cresc. Enorm.

«culisele iestivalului" au 
vădit cu prisosință ca 
sintem gazde primitoare, 
aiente, cu o adevărată vo
cație a ospitalității (inclu
siv a serbărilor cvasi-ci- 
negetice) Declarațiile ati- 
tor invitați au evidențiat 
iaptul că sintem buni or
ganizatori, realitate confir
mată de riguroasa respec
tare a unui program des
tul de încărcat, variat, 
concentrat și aproape mili
metric dimensionat.

Evoluția cîntăreților noș
tri ne-a convins că știm 
să învățăm din trecute e- 
șecuri, acționînd tenace 
pentru ameliorarea compar
timentelor aflate cîndva în 
suferință. Cîndva, adică la 
primul festival, cînd oas
peții au pus accent pe ritm 
și antren, virtuți de care 
cîntăreții noștrii au făcut 
risipă... la al doilea fes
tival ; cînd însă nota ge
nerală a fost, de astă da
tă, nuanțarea, lirica fraza
re și sensibila interioriza
re. Ceea ce ne dă speran
ța că la al treilea...

Care, de altfel, se apro
pie fulgerător. După cum 
s-a și anunțat, în aprilie 
va avea loc un concurs de 
promovare a talentelor (la 
București), iar în iunie- 
iulie un festival național 
(la Mamaia). Apoi prese- 
lecțiile, selecțiile — trea
bă pentru mai multe luni 
și multă lume, pe care ne-o 
și imaginăm mergînd de 
pe pantele înzăpezite ale 
Brașovului, spre litoralul în 
plin sezon, via București. 
Oraș care are șansa să de
vină halta de ajustare a 
transhumantelor efectuate 
în cultul muzicii ușoare, 
sub zodia generoaselor e- 
mulații, cu tobe, surle și 
soliști de muzică ușoară.

Un enorm efort, o în
treagă expediție pornită, 
ca în basmele copilăriei, 
pe urmele cerbilor de aur, 
în tovărășia solilor veniti
d. in cele “patru sări ale lumii.

N-am crede că, succe- 
dînd atîtor emisiuni care 
au asaltat cetatea știin/ei, 
ciclul „Cunoașterea univer
sului" va atinge performan
ta de u fi urmărit ca — 
să zicem — serialul „Siîn- 
tul" sau cel puțin ca do
mestica emisiune „Tele-en- 
ciclopedia". Dar iaptul că 
mai multe încercări de ar
heologii ale ideilor științi
fice, mereu reluate și me
reu abandonate, au fost 
înlocuite, în sfîrșit, cu o 
subită și palpitantă can
tonare în plin ev modern,
e, credeam, un semn de 
salutară schimbare a poti- 
cii In locul unor lecții, în 
care redactorul se străduia 
sa arate că știe mult mai 
multe decît invitatul, fie 
el lector sau academician, 
ni se oieră tentanta posibi
litate a unei explorări co
lective a cuprinsului cos
mosului. Ghidați de proi. 
dr. docent Călin Popovici, 
vom veriiica și confrunta 
și noi, telespectatorii, 
ipoteze, vom extrapola da
tele despre iafa cunoscuta 
a științei, pentru a-i desci
fra fata încă necunoscută, 
vom trăi fiorul întîlnirii cu 
marile adevăruri, la însăși 
punctul lor de intersectare 
și reciprocă omologare. 
Scrisorile de acreditare ale 
acestor ambasadori ai ști
inței, ne vor reaminti că 
noi, pămîntenii, sînteni 
măsura tuturor lucrurilor; 
inclusiv a infinitului cosmic.

Și e plăcut ca din aceas
tă perspectivă să-l asculfi 
pe acad. Elie Caraioli, pre
ședintele Federației inter
naționale de aeronautică, 
membru al mai multor a- 
cademii, amintind că pri
mii învingători ai cercuri
lor de otel ale gravitației 
terestre s-au numit și se 
numesc Vuia, Vlaicu, Coan- 
dă. Ei au colaborat la sta
bilirea prin primele zbo
ruri, cu motor sau reacție, 
a primului cap de pod spre 
cosmos.

In iradierea unor aseme
nea semnificații intim uma
ne, nu se poate ca tele- 
universitatea să nu biruie 
în confruntarea cu celelal
te rubrici ale programului tv.

S. T.



STRIGĂTUL
CARE ALUNGĂ

FRAGMENTE DIN NUVELA CU ACELAȘI IIIEU DL

ILIE TĂNÂSACHE
începu să ningă. Rar, mă

runt, urît. Casele, împie
trite, copacii negri pri
meau zăpada cu acea li
niștitoare resemnare atît 
de proprie neființelor. Bu
zele ei aveau acum ră
coarea strugurilor acope- 
riți de brume, sărutul — 
plinătate de femeie.

— Iubitule !
- - Sînt aici, Maria.
— Nu-i așa iubitule că 

ții un pic la mine ?
— Pui așa întrebările, 

încît...
— Și nu-1 așa că ne 

vom găsi și mîine seară, 
și poimîine seară, și-n toa
te serile care vor veni ?

— Desigur.
Accepta cu atîta siguran

ță încît nu putea să fie 
adevărat. (Pe la sfîrșitul 
verii lucrurile stăteau 
chiar bine. Ea mal era în
că studentă, el cel mai o- 
cupat laborant. Atît. In 
rest, kilometri de asfalt 
irascibil, soare, praf, ma
șini și iar soare. Odată 
însă ploua mai frumos. 
Atunci s-a întîlnit ea cu 
toti pomii, și pentru că 
n-avea cui să-i arate, i-a 
dat de veste lui și l-a ru
gat să vină.

Pe urmă au plecat în 
excursie, pe o stradă fără 
becuri, doar cu broaște, cu 
vile si qreieri. Zgomotele 
sandalelor și le-au spălat

prin bălti. A urmat apoi o 
grădină care-și stropise 
pomii cu întuneric și s-au 
ridicat în vîrful picioare
lor, să-1 culeagă. Niște 
greieri aiuriți zdrăngăneau 
ostentativ, stelele clipeau 
cochete, impudice în de
părtarea lor. Așa a săru
tat-o atunci prima dată, pe 
la sfîrșitul verii, cînd lu
crurile stăteau chiar bine. 
Ea mat era încă studentă, 
el cel mai ocupat laboiant. 
Toamna întîrzia să vină. 
Toamna lui, prinsă-n cir
cuitul tuturor preocupări
lor, toamna care-1 zăpăcea 
și-l uimea. Intre timp s-au 
mai întîlnit pe stradă și el 
a sărit șotronul, și a re
cunoscut că obișnuiește 
să-și spună singur povești. 
Cel mai ocupat om nu 
uitase să se joace. într-o 
seară apoi ei i-a fost dor 
de el și-a pornit să-l 
caute. Dar nu l-a găsit. 
Atunci a furat o floare pe 
care a uitat s-o mai dea, 
așa cum el uitase odată 
să-i înapoieze un gînd 
rostit numai pe jumătate.

Cînd el s-a întors, Ma
ria a văzut deodată ce 
bine seamănă cu-n greiere. 
Mic, neajutorat, bătrîn și 
tînăr fără minte. Un greie
re, dar mai ales o păpușă 
de lemn. Măsurau toam
na cu frunzele și pînă la pri
ma zăpadă timpul a curs, a 
curs. El asculta secundele, 
le auzea rostogolirea si 
n-a mai fost nimic altceva

decît o păpușă de lemn. A 
oprit timpul, dar, pentru 
că s-a întrecut cu giuma, 
la îndemnul ei a plecat 
hai-hui pe stradă să-l dez
lege.

Uite-așa a venit iarna 
cu zăpada aspră și cu 
nopțile adinei, reci si atît 
de scurte pe străzile pustii.

— Nu-i așa iubitule că 
ții la mine ?

— Știi doar, spuse el 
contrariat, poate chiar iri
tat de întrebare.

— Și-o să ne găsim și 
mîine seară ?

— Negreșit.
★

... O baie halucinantă da 
culori din care verdele 
ieșea parcă biruitor. Ver
de, albastru, negru, verde, 
galben, roșu... Cercurile 
largi se roteau cu zgomo
te, cu ecouri adînci, de 
vale fără capăt, despicată 
pînă în inima hăului, unde 
latră noaptea cățelul pă- 
mîntului. Apoi muntele a 
rîs către ploaie cu gura 
neagră a unei peșteri. 
Ploua cald, ca o bucurie, 
ca o așteptare, ca o șoap
tă de dragoste iar soarele, 
nebunul, își lua prînzul în 
cel mal înalt colț de stîn- 
că, unde și vulturii urcă 
cu teamă.

«Peștera asta se numește 
a Muierii. La năvăliri mu
ierile și pruncii aici erau 
adăpostiți. Străbate mun
tele pînă la...'

încremenise timpul, lumi
na, zgomotul. Piatra vi
bra, aerul se zbătea neli
niștit, șirul negru de oa
meni se afunda în hățișul 
bizar, unde totul însemna 
nimic, unde o lege aspră, 
neclintită, aducea totul la 
același numitor.

„Maria I Maria!"
Muntele nu repeta cu

vintele puternic, grav. Res
tituia «trigătul șoptit, în- 
tr-un ritual de catedrală» 

,Apleacă-te! Capul jos. 
Așa ! Nu atinge liliecii. 
Nu! Se clatină candela
brul, nu vezi 1 Pășește cu 
picioarele! Ce naiba !

Un picior însă, mare, 
greu, nu Izbutea să răz
bată prin spărtura îngustă, 
ce obliga la mersul tîrîș, 
pe burtă. Undeva, mai jos 
de coapsă, o umflătură 
deforma fantastic mușchii 
tineri care atingeau pere
ții și Maria rîdea de

prostia asta, rîdea cu ho
hote de copil, iar el se ru
ga să treacă mai repede, 
să facă ceva, să nu încre
menească acolo.

Apoi cineva a rupt o 
crenguță de piatră, cu mu
gurii abia încolțiți, și a 
așezat-o peste pașii Mă
riei Sale: Slăvită întru-totul 
și Lăudată Doamnă, să
rutăm poala Măriei Tale 
și Te rugăm a ne mllosti 
cu durerea și cinstea Ta; 
că fost-al aprigă muiere la 
văleaturi vechi și Te ru
găm a ne ursi pe Jupî- 
nița noastră, Maria, pe 
care-o iubim din tot su
fletul și cu toată credința 
noastră, să fie bună, fru
moasă și tînără, iar pe prea 
plecatul și supusul la 
dreapta Măriei Tale, Radu, 
întărește-1 cu puterea mun
ților ,îndreptează-i pasul la 
izvorul cel de apă vie. fă-1 
puternic, Doamnă, și drept 
ca bradul, verde ca pă
durea, ager ca șoimul și 
bun ca el. Iară cu bucurie 
și întru slavă veșnică ne 
închinăm Măriei Tale și-ți 
grăim întru dreaptă pome
nire: odihnește în pace!"

★
Orga începu să cînte. 

Muntele ploua. Melodia 
murea aici, trecea vesel și 
definitiv în straturile geo
logice tinere de la începu
tul pămîntului. Un sunet 
ascuțit, de stalactită proas
pătă, doar de-o mie de ani 
o luă razna și Radu se 
trezi buimac, în camera 
invadată de tiDătul ceasu
lui.

Era timpul să se ducă 
la spital.

Ziua începea obișnuit. Cu 
tramvai aglomerat, cu nin
soare măruntă, rece, ca o 
ploaie de decembrie, cu 
oameni zgomotoși sau a- 
patlci, cufundați pînă la 
uitare în bucuriile sau gri
jile eixistenței zilnice, în- 
tr-un omenesc sentiment de 
dăruire sau eliberare. Ra
du credea în acest meca
nism citadin care obliqă la 
un circuit riquros. Greu e- 
ra doar momentul initial: 
după ce te așezi însă pe 
traiectoria stabilită, rotițele 
se mișcă în sensul lor ire
versibil, antrenează alte 
milioane de rotițe și auzi 
parcă vuietul uriașului 
ceasornic uman.

Nu scăpase definitiv de 
sub emoția halucinantă a 
visului acela stupid.

De la poarta spitalului 
îi telefona Măriei. Știa că 
o dată intrat în laborator 
nu va mai izbuti să facă 
lucrul acesta. De la celă
lalt capăt al firului i-a răs
puns un bărbat : ,

— Domnișoara n-a ve
nit la serviciu.

Radu recepționa cu în- 
tîrziere cuvintele, înțele
sul lor.

— Are concediu medical 
de ieri, se simți dator ce
lălalt să umple momentul 
de tăcere.

Aproape că-1 bucura lipsa 
Măriei de la serviciu: «In 
sfîrșit, s-a hotărît să se 
ducă la medic*.

O soră subțire și rece 
îl luă în primire încă din 
ușa laboratorului:

— De primă urgență 
sînt aceste patru biopsii.

Apoi... Radu nu mai as
culta. Iși dădu jos haina, 
cămașa. Se încheia la ha
lat, și răutăcios, o dezbră
ca în gînd pe sora subțire 
și rece. Se închipui cu 
sloiul de gheață în pat și 
se zgribuli de frig.

Eprubetele, probele rîn- 
duite ca soldații, într-o în
cremenire ce nu spunea 
nimic. Prin geamul între
deschis venea un val con
tinuu de aer pătrunzător și 
umed j afară nu încetase 
ninsoarea aceea măruntă și 
rece ca o ploaie. Eia o zi 
ideală de vacantă, de citit 
sau de dragoste.

„Iubitule, zilele noastre 
de dragoste sînt bîntuite 
de clipe fierbinți. Sînt a 
ta ca ploaia, ca lumina, ca 
bucuria*.

.Da Maria. Ca lumina, 
ca bucuria, ca ploaia*.

Mă doare foamea de 
tine. Ține-mă, aproape, mai 
aproape!

,Te țin strîns*.
.Asa. Să te simt. Să te 

mîngîi și să mă mîngîi. 
Știi că palmele tale bune 
mă frig ? Dacă adorm, să- 
rută-mă ! sărută-mă ! Și-am 
să mă trezesc. Te voi tre
zi și eu. pentru că în somn 
s-ar putea să visezi pe alta 
și nu vreau*.

.Maria!'
«Știu, sîntem nebuni, ne

buni, nebuni!"
Numără din ochi hîrliu- 

tele puse din nou în or

dinea inițială. Da, erau pa
tru. Radu știa că una din 
cinci, sau una la șase, 
biopsiile dovedeau cancer. 
Ziua lui cea mai bună era 
atunci cînd microscopul spu
nea nu. Cînd lucrurile se 
petreceau dimpotrivă, ple
ca împovărat dintre a- 
cești patru pereți, ca un 
părtaș lăturalnic la neno
rocirile altora. Un părtaș a 
cărui gură era obligată să 
rostească adevărul cel mai 
sinistru, uneori, condamna
re definitivă la orice spe
ranță.

Ii plăcea să execute a- 
nalizele fără să citească 
numele oamenilor înainte. 
Iar atunci cînd descoperea 
surplusul de celule morta
le .dorea fierbinte ca omul 
acela să fi cunoscut din 
plin viata, să fi lăsat în 
urmă neapărat ani multi, 
multe bucurii și necazuri. 
Pentru oă totul era stupid 
și fără putlntă deocamda
tă!

Astăzi avea noroc. Trei 
analize indicau fără drept 
de apel lipsa oricărui țesut 
canceros. Una însă — una 
singură — părea suspec
tă. Mai trebuia verificat o 
dată, era nevoie de timp 
pentru a determina cu e-* 
xactitate.

Citi apoi numele de pe 
hîrtiuțe și le confruntă cu 
cele scrise la fiecare biop
sie în parte. „Anghelina 
Craiu', 80 de ani. Nimic. 
.Multi ani sănătoși, maică 
Anghelină*. „Pavel Buz- 
dugă. Cincizeci și cinci de 
ani*. Nimic. .Maria... Ma
ria..."

Nu !
Verde, albastru, verde, 

galben, roșu. Eprubetele 
jucau zgomotoase, gălăgia 
lor deveni insuportabilă, 
urechile refuzau infernul 
acesta. Cu o lovitură mă
tură tuburile pline și goa
le, cimentul le primi Idar, 
impasibil, cu o lovitură de 
grație.

Nu I 
Nu ! 
Nuuu !
,Te rugăm a ne ursi pre 

Jupînlfa noastră Maria, pe 
care o iubim din tot su
fletul si cu toată credința 
noastră să fie bună, fru
moasă și tînără'...

Nu !
Nu !
Nuuu!

M. Guguianu: „Dalila*

CONTRA
nP U NEC

ANDREI RADU:

ÎNĂLȚIMEA DE-O INIMĂ
Traversată subteran de sensi

bilitate („Am fost blestemat să 
mi se vadă inima I ca o urmă 
mai sinceră decît urmele pași
lor"), poezia de nuanță senti- 
mental-intimistă a lui Andrei 
Radu îsi reîmprospătează uni
versul prin reverie : ,,visul se
face lume, lumea se face vis“, 
cum spunea romanticul Novalls. 
Pe coordonate tematice reluate 
insă pînă la monotonie, poetul, 
cu predilecție pentru confiden
ța șoptită. caligrafiază sincer 
incursiuni în copilărie, arabescuri 
sufletești ce ocolesc marile ne
liniști, stampe translucide și cal
me, trecute adesea prin viziu
nile basmului. Se conturează ast
fel o atmosferă sufletească domi
nată de candoare, ceea ce adu
ce în orizontul său poetic puți
nă lumină și un strop de me
lancolie. Această aventură sen
timentală, cu alură, pe alocuri, 
desuetă nu-l îndepărtează de 
zborul entuziasmului vîrstel ti
nere, de o poză firească gene
rației ce-și caută destinele. In
să nu este vorba aici de o ti
nerețe robustă, debordînd de vi
talitate, ci de una cu simțiri 
fragile, amintind de lirica fe
minină a Magdei Isanos, afla
tă la răscruce de drumuri multi
colore și de aceea fascinante. 
De aici și tentativa de substitui
re a destinului său uman cu a- 
cela al păsărilor, al ierbii și co
pacilor, ipostazieri ce înscriu 
volute lirice cu care Andrei 
Radu se străduiește să se păs
treze în limitele sensibilității 
moderne .

Imagistica refuză însă să se 
multiplice. Cu vagi modificări 
decorative, ideile poetice, puține, 
se repetă de la o noezie la alta, 
materia verbală săracă fiind su
pusă la contorsionări artificioase, 

la frazări chinuite, pentru a se 
ajunge facil la pitoresc de 
limbaj; „cîntă-și cu pllnset de 
plouăt și ninset vecerniile" sau 
,,A verii, averii pierdute a ve
rii, o ură“. Si aceste note false 
dau impresia de scădere a pu
terilor creatoare, fapt îngrijoră
tor pentru un poet aflat la în
ceputurile sale artistice. Un exer
cițiu îndelungat ar fi de altfel 
cel mai neted drum spre știința 
compoziției, despre care, deo
camdată, nu se pot face apre
cieri favorabile.

Sîmburele dramatic al cărții 
rămîne disputa între regretul 
dizolvării în timp, rostit fără 
efecte melodramatice, și iluzia 
eternității exprimată printr-un 
panteism reținut : „Pe urmă pe
reții devin neîncăpători / și oa
meni rămași se mută în pămînt 
I unde se transformă cu timpul în 
culori I sau numai într-o nuan
ță de vînt, I pentru furtuna în 
care rătăcind în derivă / pictorii 
să poată relua totul dintr-o altă 
perspectivă". Nota aparte care 
salvează volumul de incolor și 
tem este reveria sinceră, fără 
a fi exclusiv nostalgică, ce con
feră sentimentului un aer de ti
nerețe cu mișcări reînviate de 
menuet. Materialul amorf al l- 
maginilor poetice banale este ast
fel modelat din nou și dimen
sionat uneori inedit, cu predi
lecție pentru detaliul pitoresc.

Magda Ursache

I0AN MEIȚOIU: 

FOLCLORUL Șl 
EDUCAȚIA ESTETICĂ 

A MASELOR
Sînt unele titluri de opuri ca

re au calitatea — e drept apa
rentă — de a pune la adăpost 
autorii, de eventuala mustrare 
că s-au depărtat de tema aleasă. 
Un exemplu de acest fel ni se 
pare a fi și lucrarea de care 
vorbim. Căci ce justificare au 
unele capitole referitoare la : 
„Coordonatele unei anchete fol

clorice (cu anexă)**, „Elemente 
de etnografie și folclor în cer
cetările monografice ale satului 
românesc" ș.a. ?

Intenția de la care se pleacă 
nu poate fi decît salutară, căci 
o discuție despre contribuția va
lorilor tradiției folclorice la spo
rirea educației estetice a mase
lor este atrăgătoare și profita
bilă. Linii directoare precise se 
cer însă respectate și urmate cu 
atenție și răspundere. Cunoaște
rea egală și profundă a mai 
multor domenii (folclorul, esteti
ca generală, sociologia, pedago
gia) angajează într-o măsură 
nebănuită la prima vedere. în
tocmirea unei bibliografii gene
rale, care prin atașare să sugere
ze postamentul construcției, nu 
poate fi suficientă, mai ales da
că și așezarea ei derutează. (Căci, 
după capitolul I : „Folclor, etno
grafie" se trece la un altul : 
„Estetică, sociologie, cultură de 
masă etc", pentru ca în urmă
torul să fie vorba iar de colec
ții și antologii de folclor. Iar 
în cuprinsul acestora se pare că 
(manieră trădată și de nota a- 
supra lucrării) ceea ce conduce 
este o anume dorință de a 
ierarhiza autorii citați după 
ciudate criterii de cunoaștere a 
persoanei și nu a operei.

In fond, așa cum I. Meițoiu 
arată, sînt însumate sub un titlu 
convenabil, diferite încercări 
din care — mărturie stau notele 
atît de abundente — esențialul 
nu s-a putut totdeauna extra
ge. Oricît interes ar ștîmi lec
tura unui capitol ca : „Strigătu
rile, cronică a satului românesc", 
nu se poate stăvili întrebarea 
legăturii acestuia cu titlul vo
lumului.

Dacă lucrarea, care este o cu
legere de articole interesante și 
bine venite în variate împreju
rări, ar fi apărut ca atare, toate 
rezervele exprimate de noi aici 
nu ar mai fi fost formulate. 
Sînt însă și alte fapte care cer 
comentarii. De pildă, coperta 
interioară notează : „De același 
autor: Studii de folclor — Fol
clor poetic nou (antologie). 
București, 1965". De cînd oare o 
antologie poate fi confundată cu 
un studiu ?

Altminteri, I. Meițoiu este robul 
preocupărilor alese, pe care le 
servește cu abnegație și tempe
rament : fapt ce ne și determi
nă să nu trecem peste stima ce 
i se cuvine.

V. Adascâlifei



FABRICA DE ANTIBIOTICE IAȘI

Amplasată la 7 km. de 
centrul Iașilor, lingă 
Valea Lupului, pe un 
platou înălțat în șesul 
Bahluiului, Fabrica de 

antibiotice se întinde pe o 
supraîață de 48 de hectare.

Construcția iabricii de 
antibiotice a început în 
iarna anului 1952—1953. La 
tO decembrie 1955 a îost 
obținută prima șarjă de 
penicilină. In decursul ani
lor îabrica s-a dezvoltat pe 
diverse etape. Astfel, în a- 
nul 1959 a intrat în func
țiune al doilea pavilion de 
producție, pentru fabrica
rea streptomicinei, aureo- 
ciciinei și vitaminei B,2, s-a 
amenajat un pavilion pen
tru producția de produse 
galenice (unguente și su
pozitoare), iar la sfirșitul 
anului 1968 au intrat in 
funcție* alte două pavilioa
ne pentru producția de 
biostimulatori și antibiotice 
de semisinteză.

In prezent, fabrica are 
cinci pavilioane de produc
ție, două pavilioane de cer
cetări și control al fabri
cație, vivarium, secție de 
documentare științifică și 
tehnică, instalații anexe 
pentru aer steril; frig, o 
termocentrală o hală a a- 
telierului mecanic, o secție 
metrologică complexă cu 
ateliere de mecanică fină, 
un pavilion administrativ și 
social-cultural, o linie de 
blocuri depozitate, o seră 
de peste 2.000 m.p. și alte 
clădiri anexe, formind un 
ansamblu arhitectonic uni
tar încorporat de spații 
verzi.

Fabrica realizează o lar
gă gamă de produse me
dicamentoase pentru uz u- 
man și veterinar, cit și o 
serie de biostimulatori pen
tru sectorul zootehnic. De 
asemenea, ea produce și 
livrează peste 90 de fabri
cate din care 32 antibio
tice, vitamine, hormoni ste- 
roizi, supozitoare și unguen
te cu diverși principii activi.

Dintre antibiotice, 5 pro
duse sint dintre cele mai 
răspindite în lume (penici
lina G, V, streptomicina, 
tetraciclină, eritromicina) 
produse de bază utilizate 
ca atare sau ca derivați cu 
acțiune medicamentoasă su
perioară.

Antibioticele și vitamina 
B|2 se obțin prin procese 
fermentative, pe baza acti
vității biosintetice a micro
organismelor pregătite în 
laborator și cultivate pe 
mare scară industrială în

volume de zeci de tone 
de mediu nutritiv.

Procesele de fermentare 
implică utilizarea unei mari 
varietăți de materii prime 
care sint extractul de po
rumb, făinuri de soia, po
rumb, ulei vegetal, glucide, 
săruri minerale diferite. 
Substratul nutritiv este u- 
tilizat de microorganisme 
pentru hrana și dezvoltarea 
lor iar în procesele de me
tabolism elaborează antibio
ticul. In afară de aceste 
materii prime cu rol nu
tritiv se mai utilizează și 
alți compuși chimici cu rol 
de a prefigura molecula de 
antibiotice (precursori) cum 
sint de exemplu acidul fe- 
noxiacetic pentru fenoxi- 
metil penicilină și fenilace- 
tamida pentru penicilina 
benzilică.

Purificarea și separarea 
principilor activi se face 
prin extracții în sistemul 
lichid-lichid (la peniciline) 
in sistemul solid-lichid la 
tetracicline și cu schimbă
tori de ioni (in cazul strep
tomicinei).

In aceste procese de pu
rificare se utilizează sub
stanțe foarte diferite, ca a- 
cizi, baze anorganice, acizi 
organici, solvenți organici, 
săruri minerale, amine, a- 
mide și alte substanțe 
complexe.

După izolare și purifica
re substanțele active se 
condiționează in flacoane 
ca pulberi sterile. Produse
le destinate ca biostimula
tori (concentrate brute) se 
condiționează in saci iar 
o serie de antibiotice vrac, 
hormoni și vitamina B . 
se trimit spre dragefiere, 
tabletare și infiolare la 
U.M.B. sau Biofarm etc.

Tehnologiile complexe de 
biosinteză — purificare și 
condiționare necesită utila
je de înaltă tehnicitate.

Ieste prevăzută suplimentar 
cu sisteme de adaus au
tomat al antispumantului, 
turație variabilă a agitatoa
relor, condiții superioare 
pentru menținerea para
metrilor precursori și con- 

• ducerea optimă a procese
lor. Separarea miceliilor se 
face pe filtre rotative de 
înaltă productivitate și fil
tre presă .separatoare cen
trifugale etc. ■ Extracția li
chid-lichid se face prin se
paratoare centrifugale. Pen
tru uscarea produselor se 
utilizează atomizoare de 
inaltă tehnicitate, uscătoare 
în pat fluidizat, uscătoare 
cu valțuri. liofilizatoare. 
Condiționarea pulberilor se 
face pe linii de condiționa
re semiautomată.

Noua secție de semisinte
ză a fost dotată cu linii 
automate de condiționare a 
antibioticelor, de unde re
zultă flacoanele cu produse 
gata ambalate în pliante 
individuale.

nele cazuri au crescut de 
7—8 ori față de primul an 
de producție.

îmbunătățirea indicilor 
tehnici s-a iăcut pe baza 
cercetării proprii, prin mo- 
diiicarea unor rețete de 
lucru și a unor tehnologii, 
lucrări care au stat la 
baza a numeroase invenții 
și inovații, comunicări ști

talia. R.F.G., Siria, Sudan, 
Iordania. Etiopia etc.

Indicii de calitate se în
cadrează in limitele cerute 
de iarmacopeele internațio
nale cele mai exigente. 
Continuu se iac eforturi 
pentru îmbunătățirea cali
tății produselor.

In afară de asigurarea 
pieții interne cu medica
mente și biostimulatori ne
cesari. fabrică livrează la 
export aproape un sfert 
din producția realizată.

Piața internațională este 
în prezent prospectată cu 
multă atenție și produsele 
fabricii s-au livrat în pes-

ințifice etc. Astfel, de la 
intrarea în producție s-a 
înregistrat un număr de 
1.242 invenții și inovații 
din care s-au acceptat 532, 
care au adus economii in 
valoare de 37.912 mii lei. 
Numai in ultimii 3 ani s-au 
înregistrat 261 inovații din 
care s-au aplicat 106 ino

Programul Ia export se 
amplifică de la an la an, 
atît în privința sortimente
lor incluse cit și a numă
rului de țări importatoare. 
In anul 1969 a crescut li
vrarea la export cu 44 Ia 
sută față de 1965 și pe a- 
nul 1970 este prevăzută o

E
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te 20 de țări. S-au exportat 
astfel in Anglia, Elveția, 
Italia, Liban, R.D. Germa
nă, R.F. a Germaniei, R.D. 
Vietnam, R.P. Chineză, Si
ria, Yemen, Iugoslavia, 
Bulgaria etc.

Pentru asimilarea de noi 
produse, fabrica dezvoltă o 
bogată activitate de cerce
tare și documentare știin
țifică, tehnică și economică 
în privința tuturor aspec
telor noi ale evoluției și 
dezvoltării mondiale a pro
ducției și utilizării antibio
ticelor.

Fabrica are un colectiv 
de peste 2.000 de salariați 
din care 10 la sută sint ca
dre cu pregătire superioa
ră. Anual, ea include în 
fabricație un număr me
reu crescind de antibiotice 
și forme medicamentoase 
pe baza acestora. Astfel, 
<n anul 1968 au intrat în 
labricație curentă 19 pro
duse noi, iar în 1969 vor 
intra incă 16.

Omologarea în producție 
.1 noilor procese și produ
se se face pe baza creării 
de noi capacități de pro

Activitatea 
specialiștilor 
este ilustrată

științifică a 
din fabrică 
de numărul

mare de lucrări publicate In 
periodice de specialitate 
din țară și de peste ho
tare. De asemeni, specialiș
tii noștri participă activ la 
o serie de congrese, sim
pozioane, sesiuni științifice 
organizate în țară Si în 
străinătate.

Fermentația se efectuea
ză în fermentatoare pe 
trei trepte succesorii în 
care se face dezvoltarea 
microorganismului. Fermen- 
tatoarele sint prevăzute cu 
aparatură de măsură și 
control, de exemplu: punți 
electronice, înregistratoare 
a temperaturii, sisteme de 
răcire automată pentru a- 
siguraiea unei temperaturi 
constante, manometre și 
difmanometre pentru urmă
rirea presiunii și debitu
lui de aer utilizat etc.

N'oua linie de fermenta 
tie, Intrată in funcțiune la 
secția de biostimulatori,

vații ceea ce a adus eco
nomii în valoare de 21.849 
mii lei.

Specialiștii fabricii au e- 
fectuat numeroase schim
buri de vizite cu specialiști

creștere cu 114 la sută față 
de 1965.

In prezent, fabrica expor
tă produse ca penicilina G 
potasică, streptomicină,
propamicină, efitard, molda- 
min, eritromicina bază, 
tetraciclină bază, tetracicli
nă clorhidrat, eritromicină 
lactobionat.

Numai în ultimii trei ani 
s au prezentat de către co
lectivul din fabrică 53 lu
crări științifice și referate 
la diverse congrese și se
siuni științifice. Colective 
din fabrică lucrează în di
verse probleme de cerceta
re în colaborare cu alte 
institute și institute de în- 
vățămînt superior din țară, 
în vederea obținerii de 
noi produse medicamen
toase, de îmbunătățire a 
calității unor produse exis
tente și creșterea efica
cității economice a produc
ției.

Ing. IOAN NISTOR
Ing. S1DONIA CAL’FMAN

ducție sau în baza eliberării 
unor capacități prin îmbu
nătățirea indicatorilor teh- 
nico-economici care în u-

dh. U.R.S.S., R.P. Chineză, 
Bulgaria, Cehoslovacia, Iu
goslavia, R.D. Germană, 
Polonia, Austria, Franța, I-
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Dintre fibrele chimice 
existente, fibrele polisteri- 
ce se aseamănă cel mai 
mult cu lina naturală pu
țind s-o înlocuiască cu

Fibrei 
1,3 • — 

■ se vor prelucra 
rile de bumbac, 
tec-cir acesta sau în stare 
pură, pentru țesături des
tinate lingeriei, sau pen
tru tricotaje ca maiouri, 
ciorapi, bărbătești și pen
tru copii, bluze, cămăși 
etc.

Fibre de tip lină, de 3 
și 4 den, alb, negru, și alb 
cu'piling redus. Se vor Iiv- 
vra sub formă de puf și 
pală, care se prelucrează 
îirfilaturile de lină, în a- 
metstec cu lina sau în sta
re pură, pentru stofe de 
diferite categorii: stofe 
pentru costume bărbătești 
și de damă, stofe pentru 
îmbrăcăminte exterioară 
pentru rochii de damă etc.

Fibrele tip in, de 4—6 
den, se vor prelucra în fi
latură pentru stofe de mo
bilă
tru
ră.

, stole ușoare pen- 
îmbrâcâminte de va- 
cuverturi etc.

Fibrele poliesterice pro
duse Ia noi vor contribui 
la rezolvarea unor proble
me de ordin economic, atît 
pe pian national, cit și în 
legătură cu dezvoltarea 
județului lași.

Pe plan national, prin 
reducerea importurilor de 
fibre chimice se va face 
o economie substanțială, 
degrevîncl fondul 9 valutar 
care va putea fi utilizat 
pentru noi investiții.

Pe de altă parte, volu
mul bunurilor oferite con
sumatorilor pe piața in
ternă și externă va spori 
cu mari cantități de sorti
mente noi de țesături, tri
cotaje. perdele, covoare 
etc. din ce în ce mai mul
te, din ce în ce mai bune.

Pentru Județul lași, ’ 
construirea acestei uzine 
reprezintă încă un pas ma
re pe 
zării, 
peste 
tori, 
gineri, 
de dezvoltare ale 
prinderii 
larg 
nale 
prin 
dre 
prin specializarea și cali
ficarea lor în vederea ob
ținerii unei producții su
perioare.

In același timp, Uzina de 
Fibre, Sintetice va . face 
să crească ponderea Jude
țului Iași în planul eco
nomiei naționale.

drumul industriali- 
In uzină vor lucra 

2000 de munci- 
tehnicieni și- in- 

iar perspectivele 
între- 
drum 
rațio- 

muncă, 
noi ca-

cleschicl 
folosirii mai 
a forțelor de 
atragerea de 
în această activitate,

Serv. Tehnic 
ing. Vasile LUI'U



debut:

SMARANDA 
GEORGESCU

O sensibilitate vie, un 
simț deosebit pentru cu
loare, plastică și mai ales 
o sinceritate totală carac
terizează poeziile tinerei 
Smaranda Georgescu. Ea a- 
duce în poezie o lume de 
basm, o realitate trăită și 
foarte apropiată vîrstei. 
Versurile ne fac să credem 
că ne aflăm în fața unei 
poete adevărate de care 
se va vorbi în viitor.

Z. S.

DANS
Cine vorbește de muzică î 

Strigătul s-a schimbat 
în șoaptă.

Cine suferă de dragoste ?
Să dansăm ți să ne prindem

Gindurile albe 
Mînă-n mină I

Timpul se varsă într-o tăietură 
de cuțit ...

Dați trei bărci pentru muzică 
și pentru dans I 

Cine suferă de frumusețe?
Roșul din strigăt, 
din dragoste,

Nu e un vals in trei timpi,
Ci tot ce-ai fi putut părăsi 

O dată ți încă o dată

Și incă ...
Dacă el m-ar fi scrijelat, 

dragoste in muzică, 
Dacă el nu ar fi simțit in 

vals

Timpul pierdut pentru vorbe
Care ar fi putut fi vărsate 

In inimi ...

Cine vorbește de cer ? 
E la fel cu strigătul 

In prag de moarte.

Să vorbim de viață III
■—>

PEISAJ CU FILDEȘ
Cămașa atirna 

a toamnă
Răspîndind miros 

De plecări.

Și colțul de fildeș 
Tăia in liniște

Suflul de tristețe 
Din cameră.

Drumul înrămat culegea copaci 
Și-ți clădea un nor deasupră-i 

Ca să simt copilăria.
Și colțul de fildeș 
Apărea, ca un ceasornic, 
La cite o rază de soare. 

Peștii de pe vas 
Erau jumătate sirene 

Cînd mi-am dat seama 
Că aveam scoici în păr.
... Eram cu gîndul la părăsiri I
Am luat colțul de fildeș
Și l-am azvîrlit
... in loc de

Firul Ariadnei I

DESCÎNTEC
Și arcușul l-am frînt

Pe pahar

Să stirnesc simfonii 
Și să le beau 
Ca să uit de vioară.

Dar pietrele din grădină
Au înflorit trandafiri 
Care m-au făcut să uit 

strunele.

Am deschis fereastra 
culeg luna de pe 

șindrilă I

REVIZUIRILE
CRITICULUI

interviu cu

Și el mi-a adus voalul ...
II pierdusem ca pe o 

glumă.

Am început să spunem 
descîntece

Din cărțile de povești ...
Insă rinele bune
N-au mai vrut să ne ghicească 
Fiindcă uitasem să stingem 
Tăciune în apă.
Atunci am văzut că
Paharul e gol,
£ luna _ mi-a scăpat

din mină.

(urmare din pag. I-a) 

grafică, puținele criterii sigure 
scoase din studiul comparativ 
al literaturii ca și tălmăcirea 
artistică a senzațiilor noastre 
dinaintea operei asupra căreia 
ne oprim. Critica e știință, is
torie și poezie".

Critica e, deci, nu numai 
poezie (ceea ce recunoșteau 
și Lemaitre și Anatole Fran
ce), e ți istorie și chiar știință, 
‘noțiuni pe care impresionițtii 
nu le admit în limbajul foile
tonului. Lovinescu a dus atît 
de departe însă interpretarea 
impresionismului, încît e pe ca
le de a-i substitui alte criterii 
(unele dintre ele amintesc de 
estetica determinișdlor). Cere 
așezarea operei în timp și spa
țiu, referirea la spiritul vremii, 
cercetarea izvoarelor, examenul 
Istoric ți biografic, într-un cu- 
vint, criterii sigure — acelea ce 
se pot afla într-o disciplină to- 
fuși nesigură. Nu ignoră că 
în critică trebuie să traducem 
senzațiile noastre în fața ope
rei, dar acestea opor la urmă. 
poezia venind după istorie și 
știință. Lovinescu nu pășește 
totuși granița științei și nu tră
dează impresionismul în punc
tul lui de esență. Structural e 
un spirit onfi-dogmatic, anti- 

scientist. Disorețuiește sau, mai 
bine zis are teamă de orice 
dogmă, adică de orice ade
văr absolutizat ce limitează 
gîndirea vie și jocul creator al 
impresiilor. In aceeași măsură 
însă se înspăimîntă de conse
cințele pe care le poate a- 
vea în critică o atitudine su
biectivă pusă în slujba spirite
lor. tiranice și, mai ales, în 
slujba intereselor personale. A- 
pelul la criterii estetice, la con
știința morală, punerea accen
tului pe ideea de obiectivitate, 
de metodă au scopul de a de
limita teritoriul impresiei în cri
tică și de a-i reduce, dacă 
altfel nu se poate, coeficientul 
de arbitrar. Impresionismul a 
devenit, în acest caz, altceva 
decît se anunța: o metodă pu
să sub controlul esteticii. E. Lo
vinescu va indica, în consecin
ță, în Mutația valorilor esteti
ce și în Memorii „raționaliza
rea" emoției, ceea ce nu în
seamnă suprimarea ei, ci nu
mai capacitatea de a ne ex
prima cu luciditate impresiile și 
știința de a Ie organiza într-un 
sistem.

Că totuși E. Lovinescu, chiar 
în clipele cînd simte amără
ciunea unei discipline șovăitoa
re, nu se gîndește cu seriozi
tate la binefacerile științelor e- 
xacte în critică, se vede și din 
chipul în care judecă critica 
științifică a lui Gherea și sis
temul dogmatic al lui M. Dra- 
gomirescu. Aceștia joacă, ală
turi de N. lorga, în viața spiri
tuală a lui Lovinescu, rolul pe 
care îl au Taine ți Brunetiere, 
în foiletonistica lui Jules Ierna- 
ître și Anatole France. Puțina 
(uneori mai marea) stimă in
telectuală e urmărită de o 
negație fundamentală, nu a o- 
mului, ci a dogmei pe care o 
reprezintă. E cazul lui Gherea 
față de care Lovinescu ia o 
poziție de superioară obiectivi
tate. Textul ce! mai convingă
tor e cel din Critice, IV, 1916. 
Animatorului socialist îi recu
noaște meritul de a fi deschis, 
la noi, calea criticii interpreta
tive, adevărata formulă a criticii 
moderne. Nu discutăm, acum, 
această apreciere, semnalăm 
numai aspectele teoretice ale 
problemei, acelea care pot de
fini mai bine conceptul lovines- 
cian de critică și evoluția, ela
borarea lui lentă. Foiletonul 
despre Dobrogeanu Gherea e 
printre primele dintr-o serie 
largă de revizuiri. Față de a- 
cest termen ambiguu și de i- 
lustrarea lui în comentariu li
terar s-au arătat multe nedu
meriri și s-au pronunțat cuvinte 
foarte grele. Toată polemica 
împotriva criticului s-a concen
trat, după război, în jurul a- 
cestei noțiuni, nu știm cît de 
fericită, dar care voiește să ex
prime o poziție teoretică prin
cipial de admis. Ea se leagă în

chipul cel mai organic de me
toda impresionistă, construită, 
se cunoaște, pe ideea variației 
perpetue a emoției critice. Ne- 
avînd aceleași emoții, impresii 
față de operă (data, oro, îm
prejurarea pot schimba totul 
— principiu dedus din pictura 
impresionistă II) nu putem avea 
nici aceleași judecăți față de 
ea. Mutația :c< e fa*clâ, ;dee 
de admis numai pînă la un 
punct, căci ce se schimbă, cu 
adevărat, o dată cu emoțiile 
noastre, nu e atît judecata 
despre operă, at justificarea 
ei. Mai precis : o operă poate 
să ne placa la o vîrstă sau 
într-o împrejurare oarecare și 
poate să ne displacă in altele. 
Aceasta judeand lucrurile o- 
fectiv. Altfel, gîndind esteticeș- 
te, o ope-ă de valoare o pu
te- admite o dată într-un chip 
oltodată in altul. Se schimbă, 
dea, modul în care justificăm 
estefceste opera, coo, altfel, 
e absurd să credem că Ftera- 
tu-c antica tși pierde de la o 
21 *a alto însemnătatea și 
ce e azi sublim e miîne o 
tristă impostură. Să luăm un 
exemplu la indenting oricui: 
proza lirică o lui Scdoveanu 
presupune cel puțin două vîrs- 
te spirituale pentru a fi înțe
leasă în esența ei, ceea ce 
va să zică două chipuri de 
a o admite estetic. Mai tatii, 
ea. stăpînește fantezia noastră 
prin romantismul fugos, dumas- 
ian, a doua oară (și aceasta e 
lectura adevărată) prin spiri- 
tualitatea_ ei înaltă. La cea din
ții lectură ce reținem e eroul 
în sensul romantic cel mai răs- 
pîndit, la cea de a doua e 
magul, veritabilul personaj al 
unei literaturi pe care o sim
țim, tot mai mult, ca operă 
de reflecție, de fantezie medi
tată, de creație vizionară. Tră
iește, în acest caz, lectorul 
(deci , și criticul) un proces de 
revizuire? In sens spiritual, da 
și în critică (domeniul probabi
lităților!) el implică o suspici
une creatoare față de opiniile 
acceptate.

Lovinescu pune însă chesti
unea pe teren moral și se a- 
pără de ideea, în ce priveș
te . literatura curentă, că și-ar 
revizui părerile (Critice, VI, 
1928): „Revizuirea nu înseam
nă revenirea asupra părerilor 
mele din trecut ci revizuirea și 
deci fixarea într-o nouă scară 
o unor valori literare stabilite 
mai mult și propagate apoi 
prin rutină în masele publicului 
ce nu are mijloace de a ju
deca prin sine". Precizarea e 
de acceptat numai întrucît ea 
apară pe critic de învinuirea 
de a-și schimba, după circum
stanțe. judecățile despre cărți. 
Si, cum totdeauna se caută în 
astfel de oscilații o explica
ție morală, criticul e îndreptă
țit să protesteze: nu-și re
vizuiește părerile, revizuiește 
numai pe ole altora, ceea ce 
e numai pe jumătate exact 
EI se revizuiește în cîtevo cazuri 
si pe sine și ar fi nefiresc să 
fie altfel. Lovinescu nu are tă
ria de a recunoaște pînă la 
capăt fatalitatea acestui proces, 
în sensul de mai înainte. Teo
retic vorbind, principiul revi
zuirii e în linia impresionismu
lui (unde, s-a văzut, contradic
ția e o frumoasă însușire a 
spiritului I) și Lovinescu îl apli
că mai întîî la literatura gene
rației de dinaintea lui. Școala 
a sădit în noi cultul nedife- 
rentiat al valorilor. E cazul, zice 
criticul, de a revedea opiniile 
primite fără control critic. Să 
citim, deci, cu spirit critic, să 
revizuim nu atît valorile litera
re, cît părerile noastre despre 
ele. Revizuind opiniile, revizuim 
însă și valorile literare ceea ce 
implică, scrie criticul în 1915, o 
„sincronizare a manifestărilor 
noastre sufletești și, deci, în
tre altele si o conștiință lite
rară actuală și strict critică".

Revizuirile, înțelese astfel, se 
pot discuta de la caz la caz. 
Legitimitatea lor teoretică e însă 
în afară de orice discuție. Ele 
exclud din principiu orice inter
pretare ce ar pune sub semnul 
întrebării conștiința morală o 
criticului.

CORNELIU STURZU
_  Statețl de acord cu cali

ficarea poeziei dv. ca tate- 
lectualistă 7 ._ Statem, cred, victimele 
unei confuzii. Eu. cel puțin. 
Mi s-a lipit, nu știu de cine, 
pe frunte — ca lăutarului 
bancnota de cinci lei — eti
cheta de „poet-intelectual". 
Ceea ce este o eroare ... inte
lectuală. Mai tatii pentru că 
fiecare poet este un om de 
cultură (Vremea versului scris 
„după ureche- a trecut de 
mult). Apoi, fiindcă poezia nu 
se revendică nici de la con
cepte și nici de la cuvinte. 
Ea constituie expresia lingvis
tică rea mai pură a diverse
lor momente ta care poetul 
re-cunoaște lumea și o resti
tuie pentru ceilalți. Poezia es
te. ooate. nea mai teribilă 
urmă prin care recîstlgăm, 
de fiecare dată, această lume 
ta care trăim. Iar eu o folo
sesc cum pot.

— Atunci vă exprimă mai 
bine metaforele — soc ’

— Dacă prin .metaforă — 
șoc- înțelegeți sensul polemic 
al versului. vers care inten- 
țrcnează să distrugă o cu
noaștere stereotipă și superfi
cială pentru a o înlocui cu 
alta, mai aproape de 
ța reală a obiectelor, el 
ne. atunci acestea cred 
mă exprimă mai bine.

— ta acest caz cum vă 
todefiniți creația ’

— Nu m-am gindit la asta, 
ta definitiv. aici e treaba 
criticii si e periculos să te 
amesteci si să dai sugestii. In 
orice caz — si aceasta se 
referă la condiția poeziei în 
general (deci o chestiune de 
estetică si nu de critică au- 
toaplicată) — cred că poetul 
e liber să adopte orice pro
cedeu dorește. Esențialul este 
ca matricea verbală să fie 
emanația directă a acestei re
cuceriri a lumii prin forța e- 
motională a spiritului nostru. 
Altfel totul nu este decît im
postură inteligentă ori mime
tism abil subtilizat.

— Credeți în succesul de 
public 7

— Dacă prin succes de pu
blic înțelegeți realizarea ace
lui consens între autor si un 
număr tot mal mare de ci
titori. atunci da. Cred că 
cea mal mare fericire nentru 
un poet este să știe că, du
pă moarte, va fi citit în ma
nualele școlare. ta timpul 
vieții sale lucrul acesta e 
periculos din o mie de mo
tive si nici na e necesar.

esen- 
bl- 
că

au-

CORESPONDENȚĂ
LITERARA

I

Al.

lin (Darabani), Doina Pavel 
(Galați), A. Scurtu (Bucu
rești), Petru Nicolescu (Tul- 
cea), Maria Fillmon (Focșani), 
George Drimba (Baia Mare), 
Irina Rusu (Brăila), Ion Tu- 
dorică (Cluj), Radu Nichifor 
(Huși), și Cora Mihai (Rădă
uți). Deocamdată nimic deo
sebit.

SCRISOARE
Stat sigur că mulți locuitori 

ai lașului regretă că unele 
busturi ori statui ale perso
nalităților literare de seamă 
tacă nu stat așezate In locuri 
potrivite, ta această privință 
aș face următoarele propu
neri. Bustul lui Al. Lambrlor, 
ca fost profesor și director 
al Liceului Național, ar tre
bui așezat mai curînd ta par
cul din fața școlii, și nu în 
curtea din spatele clădirii, 
ferit de privirile trecătorilor. 
Aceeași răspundere se cade 
Să avem și față de Spiru Ha- 
ret, care a fost elev al unei 
școli de pe Sărărie.

De altfel, oricine poate ob
serva că ta fața Universității 
există o evidentă lipsă de si
metrie. Ea ar fi evitată nu
mai dacă ta capătul de la 
deal s-ar așeza a treia sta
tuie. pentru a se armoniza 
cu Xenopol șl Kogătalceanu. 
Se înțelege că acea statuie 
nu poate fi decît a lui Maio- 
rescu. fost rector al Univer
sității ieșene. Este limpede că 
prin necesara amplasare a 
statuilor ne exprimăm oma
giile cuvenite pentru per
sonalitățile noastre culturale.

Frecvența cu care Ion 
Durac (Tirgoviște) ne trimite 
versuri (în fiecare zi cîte un 
plic !) nu stînjenește cu ni
mic dar trebuie să-i dăm 
totuși harnicului nostru co
respondent un sfat: meditați 
cu seriozitate la ceea ce 
scrieți și nu vă risipiți în 
jocuri t, ". -Z •—*-
fără nici o logică și 
dreptul hazlii : " *■
na așteptărilor, 
ruginit gurcu 
multă lecturi 
dețt că aveți 
butite, realizate 
rn.it eți-ni-le. Nu 
cobii e lucrările 
Valeriu Rugină 
Murărașu (Roman); 
Constantin flași). 
lan 
adresa 
mite 1 
Editura 
București, 
Ipătescu nr. 39.

Hie Marin Oferu (Bucu
rești) atenție la exprimare ! 
Poeziile sînt scrise neglijent 
cu numeroase greșeli de or-

gratuite de cuvinte 
’’T**' ;l de-a 

„Sub grindi- 
/ Ciudat ți-a 

(!?) Lectură, 
și cînd ere- 

versuri iz- 
artistic, tri- 
sînt publi- 
trimise de 
(Iași); IUe 

Popescu 
Petru Bă- 

(Lunaani—Iași). Iată 
pe care miteți 

volumul de versuri : 
pentru Literatură, 

Bulevardul Ana

ION ZUGRAVU

APETIT

IAȘI

Setea de instruire este un 
lucru demn de a fi respec
tat. Apetitul de a demonstra 
cu orice preț (chiar și prin 
articole) instruirea (căpătată 
pe băncile facultății) e o 
treabă care nu mai inspifă 
același sentiment.

Este, din păcate, și cazul 
lui Mircea Vaida care in ul
timul număr al „Tribunei" 
face un adevărat tur de for
ță prin istoria literaturii u- 
nlversale pentru a-și susține 
cîteva opinii, cunoscute de 
altfel. Că M. V. știe multe 
nume de filozofi, poeți, cri
tici și istorici literari din toate 
epocile, nu mai poate contes
ta nimeni. (In primele două 
coloane de revistă, din cele 
patru cîte are articolul „Ca
sa din Atlantida" semnat de 
domnia sa, sînt amintite nu 
mat puțin de 25 de nume ale 
unor oameni de seamă, fără 
a mai pune la socoteală și 
personajele literare). Că aces
te nume — argumente in in
tenția autorului — sînt in
troduse cam la întîmplare, 
numai pentru a epata citito
rul, iarăși nu mai încape în
doială.

Dar, în definitiv, ce susți
ne M.V. ? Ei bine, lată !

1. Toți scriitorii mari și-au 
construit o casă în Atlantida.

2. Toate drumurile duc în Atlantida.
3. In fiecare scriitor este o 

bucată de Atlantidă.
4. Mircea Vaida dorește să-șl 

construiască și el o casă în 
Atlantida. (Dar nu poate ' 
că deoarece criticii nu au 
ces în Atlantida decît cu 
ză de flotant).

5. Totuși unii critici își 
construi case la periferia 
lantidei beneficiind de o _ 
numită derogare de la res
pectiva lege. Cu singura con
diție ca ei să fie „mari".

6. Dacă Cristofor Columb ar 
fi fost poet ar fi descoperit 
Atlantida.

In rest, nume de scriitori 
filozofi, critici, geografi, isto
rici de toate mărimile și din 
toate secolele (nu întîlnim, 
din păcate pe Sf. Augustin și 
Victor Vlad Delamarina) in
gurgitate de autor cu un ape
tit pantagruelic. Pentru noi, 
n-a mai rămas nimic.

în- 
ac- 
vi-
pot
At- 
a-

tografie.
Ioana Morin (Iași). Toate 

poeziile trimise denotă talent, 
sensibilitate și maturitate po
etică. Dorința ar fi publica
bilă dacă ați renunța la u- 
nele expresii obișnuite. La 
fel Conjugare. Vă așteptăm 
și cu alte versuri.

Mihai Ogrinji (elev, Brodoc, 
Vaslui) Poeziile nu cores
pund pentru cenaclul „Con
vorbiri literare". Așteptăm 
altceva mai semnificativ.

i E. Coteanu (București), Con
stantin Scurtu (Tașca,

I Neamț), George Jitescu 
(București), Mircea Rău (Si
ghișoara), Elena Dlaconescu 
(Sighet), Vasile Lungu (Lu
duș), Ion Matache (Ploești), 
Sebastian Oprea (Tg. Mureș), 
Ioana Năstase (Pitești), Flo- 
rea Gheorghe (Alba Iulia), 
Al. Jlpa (Suceava), Mihai Că-

ALECU RUSSO
Sărbătorim împlinirea a 150 

de ani de la nașterea lui 
Alecu Russo. Cu acest prilej, 
e cazul să ne amintim că în 
martie 1930 a fost constituit 
la Iași un comitet format din 
Gh. Ghibănescu, Sever Zotta, 
Al. Băleanu, Mihal Costă- 
chescu, I. Mateescu și Gh. 
Ungureanu pentru așezarea 
unei plăci comemorative la 
mormîntul scriitorului. Prin 
adresa nr. 697 din 27 iunie 
1930, Comisia monumentelor 
istorice, sub semnătura lui 
Nicolae lorga, a aprobat 
textul propus „spre pomeni
rea marelui patriot și scrii
tor aga Alecu Russo, ale că
rui slăvite oase zac lîngă zi
dul de afară, spre miazăzi, 
al bisericii Bărboi" (Arhivele 
Statului—Iași).

Consemnăm doar că proiec
tul din 1930 a rămas pînă 
astăzi... numai proiect !



UN CLASICIST:

G. MURNU
Ca traducător neîntrecut al 

lliadei (1916) și Odiseii (1924), 
elenistul G. Murnu și-a asigurat 
un prestigiu pe care timpul 
nu-l poate clinti. Autenticitatea 
mitologică nu e de loc lezată 
de inserțiile lexicale frapant 
românești, provincialisme și ar
haisme, acestea imprimînd tran
spunerii o briză de prospețime, 
stabilind chiar de la început 
acea necesară intimitate cu e- 
roii, încît distanțele în timp și 
spațiu se reduc, iar auditorii 
au impresia că se găsesc sub 
privirea rapsodului. Aheii din 
lliada „dau chiot" ca munte
nii din Făgăraș ; împricinații 
cer sfat lui „moș Nestor" ; cutare 
erou „înșfacă" un bolovan și 
„ușor învîrtindu-l, iute-l pocni 
pe Eneas" ; personaje nobile se 
comportă ca niște simpli oieri, 
lui Ahile fiindu-i „lehamite" de 
bărbatul „carele una vorbește și 
tăinuie-n sufletu-i alta" sau iro- 
nizînd „miorcăitul". La ospețe 
sînt jertfiți mascuri „dolofani, 
încălați în grăsime”, setea fiind 
stinsă cu „vinațuri" din „chiu
puri" ; o căpetenie se desfată 
„huzurind", în timp ce aheii se- 
ntreabă dacă „mai pot ținea 
piept cu zaplanul de Hector*. 
Ajungînd la „harță* cu Agamem
non, semețul Ahile, viteazul fără 
teamă, izbucnește în invective ; 
hexametrul le expune auzului 
într-o alunecare uleioasă de co
lorit popular in care savoarea 
lui Creangă se intilnește cu vor
birea ceremonială, chiar cind 
biciuiește, a lui Sadoveanu : 

„Tu, bețivan, tu dulău făr-obraz, 
sperios ca și cerbul I 

Nici cu oștirea te bizui vr-odată 
să ieși la bătaie, 

Nici să te-ații pînditor de duș
mani cu vitejii de frunte 

Dintre ahei, că te temi să nu 
dai de primejdia morții, 

Doar ți-e mai bine să huzuri 
în tabăra noastră cea largă 
Și să despoi de-a lui daruri pe 

cine-ți grăiește-mpotrivă. 
Crai care storci pe supuși, fiin

dcă domnești pe netrebnici*. 
Șarjarea trăsăturilor pentru 

a sublinia monstruosul duce 
din nou la limbajul lui Crean
gă (,,Homer al nostru"), genial 
ironist popular. Neajutoratul 
Tersit e un predecesor al diz- 
grațioșilor Setilă și Lungilă : 
„N-avea pereche de slut în 

oștirea venită sub Troia, 
Spanchiu era el și olog ; mai 

avea dup-aceea și umeri 
Strimbi și la pieptu-i aduși și-i 

sta țuguiat peste 
Creștetul lui, și abia niște fire 

de păr pe la creștet".
Inexpresive, confesiunile pro

prii din Gindurî și vise (1898) 
se confundă cu acelea ale 
posteminescienilor contempo
rani. Singur ciclul final de ana
creontice reprezintă o modali- 
litate notabilă, grația dezin
voltă asociindu-se spiritului, în 
inscripții ușoare. Altă confrun
tare cu publicul, în momentul 
Cuvintelor potrivite, nu probea
ză un limbaj mai personal nici 

aptitudine pentru expresia figu
rată. Emoția, reflecțiile sînt ale 
unui neoclasic ; monologul liric 
devine odă, imn, elegie. Ex
cepție, metaforicul Tipar de aur, 
în care adorata e un miraj, joc 
al ielelor :
„Nopți și zile-am stat pe malul 

apelor plutirii tale 
Și-am întins năvod asupra-ți și 

te-am prins de-atîtea ori, 
Dar tu, lunecos, din brațe-mi ai 

putut să te strecori".
Legendele macedo-române, 

remarcate de E. Lovinescu, stau 
sub semnul folclorului ; Inimă 
de păstor, Marcu celnicul, 
Blahava trebuie judecate în 
contextul respectiv, cu disponi
bilitățile lor de exotic balcanic. 
Un volum superior celorlalte, 
Ritual pentru tine, aspiră să 
concretizeze, potrivit precizării 
autorului : „conținutul sufletesc 
esențial convergent al unei 
vieți și forme în continuă, a- 
proape neabătută, ascensiune 
și epurație spre sinteză și sim
bol*. Fondul erotic transcende 
realitatea, vîzînd spiritualizarea. 
Prin urmare, „viforul*, „frenezia", 
„lava" nu traduc romantic exal
tarea, ci profunzimea stărilor 
incomunicabile, pasiunea „sfîr- 
șită-n tragedie". O interferență 
continuă între regnuri face ca 
erotica, în latura ei imanentă, 
să apară ca o proiecție multi- 
cordă a elementelor. Un simbol 
se numește Privighetoare și a- 
tinge, ca idee, finețea Iui Blaga :

„Singură-n dumbravă 
din beții de floare 
patimă bolnavă 
piruie suavă 
o privighetoare ;

cristalin de clară 
undă, tril din mine, 
lamură de rară 
lacrimă de pară, 
cîntec pentru tine I* 

Saltul în universal, sub impe
riul dragostei, ține de nevoia 
de purificare, ca la prerenas- 
centiști. lată simbolice, inefa
bile Ritmuri, — expresie multi
plicată a sublimului : 
„Ritmuri necuprinse-n vers, 
lîncede cerești surdine 
orchestrate-n pulsul meu din 
' i vine, 

un nostalgic univers 
port în mine și-n suspine 
șovăi beat în mers 
ca o umbră după tine".
Linia severă, definitorie, pentru 
comentarii ca Panerotism, Pro- 
teism, Olocaust, Urania, Vox 
clamantis, Epitalam, Tantal, Ad 
astra, — toate în volumul Altare 
din 1940 — aparține retoricii 
clasice. Intenția apropierii lui 
G. Murnu de moderni, prin con
tacte cu Mallarme, Ștefan Geor
ge și Rilke (după ce admirase 
pe Hugo, Schelley, Leopardi) 
nu-i reușește, senzația de frigi
ditate fiind agravată de limba
jul chinuit. Protocolul antic a- 
plicat sentimentelor moderne 
cade în gol, anacronic. Se abu
zează de asociații bizare(„ne- 
grainic ritual fior/de sineș 
crainic” ; „răsună tot largul de 
valnică valmă de glasuri...“), 
libertatea de a forma cuvinte 
noi ducînd la manierism : „nă- 
mornîc", „gomomic", „gorgo- 
nic*, „înscrină", „sulegetă", 
„te-nlir", „mă-ntiptil", -încon
deiat", „înschelat", „zi-nopti- 
me*. „pădurea-nstafiată", „rai- 
nic miresmată* etc. Cînd cine
va stăpînește atît de deplin ca 
G. Murnu tehnica versului, cu
noscător desăvîrșit al limbii în 
toată întinderea teritoriului, pro
cedeul e de neînțeles.

G. Murnu a lăsat, de ase
menea, traduceri din Eschil 
(Orestia), Sofocle, Euripide și 
un volum de Poeme străine 
antice și moderne. Din preo
cupările de elenistică, de men
ționat un Studiu asupra ele
mentului grec antefanariot in 
limba română (1894). Profeso
rul de arheologie la Universi
tatea din București, membru 
al Academiei din 1923, era o- 
riginar din Macedonia (Veria, 
1 ian. 1868—1957). Absolvi 
gimnaziul din Bitolia ; după 
studii universitare la București, 
obținu doctoratul la Munchen, 
în filologia clasică. A colabo
rat la Arhiva (lași), Convor
biri literare, Luceafărul, Flacăra, 
Viața Românească, neangajîn- 
du-se în nici o grupare.

Const. Ciopraga

ISTORIE LITERARA ÎN IMAGINI

Schițe de personaje desenate de VICTOR ION POPA

Poezia de dragoste este intr- 
un înțeles mai larg (dacă nu 
pierdem din vedere o anumită 
revitalizare a ei astăzi, ca act 
de participare, de cunoaștere a 
ființei umane), un spectacol al 
sentimentelor unde creatorul', 
interpretul și regizorul nu e al
tul decît poetul. Realizarea unei, 
poezii de dragoste e un act în 
care predomină sinceritatea, un 
puternic impuls vital și, de
sigur, o superioară înțelegere a 
sensurilor fundamentale, irepe- 
tabile ale existenței. Etosul po
etic e acela care verifică, într-o 
oarecare măsură, vocația, ta
lentul și sensibilitatea celui ca
re a devenit un alt Orfeu 
plimbîndu-se într-o grădină cu 
fîntîni limpezi și cer netulburat. Ca niciunde, aici se vede 
originalitatea, realizarea totală ori superficialitatea și locul co
mun. Nu există, totuși, poezie erotică autentică în care vibra
ția, efectul de surpriză și — de ce nu ? — spectacolul intim, 
să nu producă un dialog cu propriile noastre sentimente, o 
confruntare directă, esențială a unor euri.

Horia Zilieru ai rămas și în Iarnă erotică un poet al dra
gostei ca sentiment și reflexie. El este un veșnic îndrăgostit, 
un elegiac cu o rară sensibilitate estetică. Poezia sa excelează 
Prin direct, muzical, esențializat, care amintește de
Dimitrie Anghel și Ion Pillat. E un cîntec pur, neumbrit de 
nimic. Virtuozitatea poetului poate fi dovedită citind de ori
unde căci el poate fi recunoscut în fiecare text liric. Erotica 
iui Horia Zilieru e plină de voluptăți, de peisaje lirice, de un 
colorit seducător. Există o frecvență oarecum abuzivă a unor 
simboluri (crinii); dar poezia nu suferă cu nimic și nici nu-și 
pierde din emoție. Poetul nu-și schimbă decorul, ci modul de a 
privi, de a simți și dacă poate fi vorba de o impresie de mo
notonie, care uneori apare, nu e decît de scurtă durată. Erup
ția sentimentelor, fluxul și refluxul lor aduc de fiecare dată 
altceva, un nou și seducător spectacol. Plăcerea de a urmări 
dramele erotice nu poate fi refuzată atîta timp cit substanța 
lirică e nouă-și expresia accesibilă, de tip clasic. Mereu îndră
gostit, poetul nu exclude clipele de reilecție adîncă, de luci
ditate, cu toate că extazul nu-l părăsește niciodată. Femini
tatea, fascinația ei, țin de fabulos, unde, odată intrat, simțu
rile reacționează și retina reține totul: „Țărm feminin, oracol 
de parfum, / fac schimb de trup cu fluturi în amor, j de carnea 
humei exilat, ușor, / sub fragede clopotnițe de scrum..." Finețea 
și muzicalitatea sînt ale unui simbolist: „Agonizează crinii în 
cetate / și muzici pun pe tîmple o paloare / și pene ard în 
albul în lingoare, / în ochii orbi visînd singurătate". (Asfințitul) 
crinilor). Prin creația sa Horia Zilieru oferă, indiscutabil, și o 
lecție de tehnică poetică.

HORIA ZILIERU: IARNĂ EROTICĂ
Dacă unii dintre poeți mizează exclusiv pe un 

limbaj indesciirabil, Horia Zilieru e un clasic al expresiei 
și sonurile poeziei sale se disting cu toată claritatea. Senti
mentul e comunicat fără dulcegării, romanțări de o clipă. To
tul se spune in liniște, cu o oarecare notă de nostalgie: „Și 
ispășiri cu florile deschise / își sug încet melancolia vie, / 
unde șezum huliți în grea sclavie, / pe piatra ta de zestre-n 
paradise. / / Pe cumpăna din piept ce leagă tandră I acele plaje 
de-ntristări impure, / își leapădă într-un balsam, ușure, / mlaș
tina pielei doamna salamandră. // Și-n despărțirea de păcat, 
în oră, I treci de portalul de iris în verde / și apa lui deza- 
cordînd te pierde, / spre frigul unde coapse se devoră. // Doar 
spaima cu bețiile alese / iți scaldă ochiul în exod; prin vene,/auzi 
amanți, în suferinți viclene, I / ducînd pe umeri palele mirese..." 
(Treci prin grădini). Dragostea se manifestă plenar și se des
fășoară ca un ritual. Ea (ine de fire, de ființă și nimic nu o 
poate opri de la împlinire : „Și fapta crește ca un scrum de

urnă, I și legea gurii amăgiri încape, / și-un ger în singe își 
ridică ape-n / ceramica din ora mea nocturnă / / Deasupra 
rodului oprit, vai mie 1, / ce e poveste ninge în corole, / și 
moare noaptea rozelor. Fiole / se sparg în globul inimii-n 
beție..." (Himeră în iarnă).

Poemul Roman clasic (II) excelează prin putința de a 
regăsi un timp pierdut, dar și prin regretul dispariției lui. 
Prezența iubitei e copleșitoare și de fapt ceea ce realizează 
Horia Zilieru e un șir de portrete lirice în care culorile sînt 
mereu schimbate căci însuși sentimentul a evoluat, s-a cris
talizat. Poetul se regăsește într-o iubire și imediat alta se 
aprinde în sufletul său. Puțini poeți au ca Horia Zilieru vo
cația poeziei erotice așa de bine precizată. La el erosul e 
organic și orice sforțare de a căuta o altă voce interioară 
rămîne fără rezultat, căci lungimea de undă cu cea mai mare 
putere de transmisie e dragostea. Descrierea unei odăi, a- 
unui pian și a tot ce amintește de ea, prind relief din mo
mentul în care poetul se Iasă, ca și Al. Macedonski, sedus 
de chemare, de idealul erotic, de absolut : „Erai la stinsul 

sfeșnic, trist pian, / în țărmul de iluzii, diafan, / / cu pă
sări moarte; prin carnale vetre, / pămîntul cast l-am slobo
zit de pietre / de care te feream, umbrindu-ți sinii, / unde 
mor albe lebedele lunii. / Regină, în salonul tău elin, / țipa 
pe clape vaporosul crin / cu palide otrăvuri pe retină / îmbol
năvit de iarna lui divină. / Ca sîmburii în struguri grei 
pe rînd, / în aer pene auzeam curgînd. / / Mă jur pe clarul 
toamnei (clopot lin), / cînd simt sărutul tău în blondul 
vin, / / ca versul clasic: muzica lui vie / varsă-ntr-un vas 
ușor melancolie; / emoția îmi ninge-oglinzi, adine, / prin 
dulci globule; raze se răsfrîng; / cu glezne moi, accente 
cad candide / în aula vocalei crisalide / și buzele — brățări 
de bronz în rime — / închid în lacuri lumile de știme, / 
Așa a fost: un cer de hyacint, / / la asfințit, în clasic vers 
de-argint“. (Roman clasic). E în poezia lui Horia Zilieru și 
un ton eminescian (Frunze, Alunecare). Elogiul femeii e sur
prinzător de real: „Tu pală-n tragedia veche vii / cu trup 
curat ca stelele de mare / în spațiul iernii cu ninsori avare, / 
pe-un clavecin ningînd melancolii" (Tu). Nu întîlnești în toa
tă această Iarnă erotică nici o stridență, nici o falsitate. Li
rismul poetului e filtrat prin zeci de retorte și atunci cînd 
esențele, parfumurile de crin, florile de genune, galbene frun
ze etc. trec în expresie, nu-și pierd din putere. Dragostea e 
mereu asociată purității, florilor, timpului: „Melancolii de 
candelabre-n rit / ne vor pudra în păr cu brume moi. j 
E-o molimă în singele din noi, / balene mor, nisipul a-nflo- 
rit. // Sub coapsa pietrei ne-or tîrî în joc / parabole de 
focuri în delir / c-o crizantemă-n cupa c.u-amăgiri, / voi 
spune stihuri de-Alexandru Block" (Ațipire). Poet de o excep
țională finețe, sensibilitate, Horia Zilieru e un trubadur mo
dern într-o haină cu falduri romantice, cu un stil clasic de 
o mare puritate : „In fumul de parfum de ierni și alge, / să 
nu adormi, zic piatră : și născut, / genunchiul rușinat oglinda 
sparge / pe nori cu fața cursă în trecut. // Icoanele cu-argint 
în bărbi duioase / frînghil-dorinți înalță în eter, / se cauT?- 
ca orbii pe terase / lovind cu sceptrul ape de mister. / / Și din 
zăpada sinilor de cală / umbrind o Iiră-n lujerul înalt, I 
alunecă în vină luna pală / prin țărmul pur, din somnul 
celălalt. II Și-un fluture-n turneu de beznă-n larmă / tîrăște 
lămpi pe umărul ei slav. / (Hemoglobina mea-n beții se sfar
mă, I ca un infern în strugure bolnav). // Suave coaste sub 
legenda moale / par stradivarii de azur blajin, / in flora 
putrezind încet petale / pe rane de păcate și carmin / / Și-n 
golful unde albi serafi se spală, / un suc menit dă semn în 
fruct — pe cînd, / corali de muzici curg prin carnea goală, / 
/ ca-n marea moartă ochiul orb plingînd..." (Karenina).

Zaharia Sîngeorzan



cronica ideilor literare

literatura
citadină

Inspirație rurală ? Inspirație urbană ? Iată dilema 
esențială sugerată de un remarcabil articol din Scîn- 
teia : Pagini așteptate: Literatura consacrată Bucureș- 
tiului de azi (12 febr. 1969), semnat de Petru Popescu, 
un tînăr scriitor care trăiește, teoretizează și profesează 
(mic „zeu între blocuri") literatura și poezia citadină 
Trebuie precizat numaidecît că „manilestul" lui Petru 
Popescu are o veche și bună tradiție, mai mult sau 
mai puțin anti-semănătoristă. Ea exprimă sintetic una 
din situațiile specifice literaturii noastre.

Cu argumente, în parte și azi actuale, simboliștii, 
și în special Ovid Densușianu, apărau dreptul la emo
ții și imagini poetice pur citadine, într-un adevărat ar- 
ticol-program, Rătăciri literare, publicat chiar în primul 
număr al Vieții noui (1905). Tradiționaliștii și semănă- 
toriștii combăteau, firește, acest punct de vedere (D. 
Tomescu, Poezia orașelor, Ramuri, 1 mai 1914). Ceva 
xnai tîrziu, în cercul Vieții românești, problema va fi 
reluată, nu fără unele prejudecăți poporaniste. Insufi
cienta urbanizare (de atunci) a României părea să le 

(Mistifice. In tot cazul, problema rămîne mereu deschisă 
și M. Ralea vine să explice, pe o latură, din aceeași 
perspectivă, De ce nu avem roman ?. In sfîrșit, un foar
te bun eseu, de D. I. Suchianu, Pictura literară a ca
pitalelor (cules în Amica mea, Europa, 1939) pare scris 
chiar de__ Petru Popescu. De nu l-a parcurs încă,
nu-i va regreta în nici un caz lectura. Va avea mari 
satisfacții, căci toate tezele sale sînt, punct cu punct, 
anticipate. Nu mai încape îndoială: articolul din Scîn- 
teia pune degetul pe rană. Pe o veche rană.

In esență, situația se prezintă astfel: literatura ro
mână, cu decor, medii, eroi, profesiuni, conflicte și men
talități specific urbane, continuă să fie depășită, canti
tativ și estimativ, de literatura de inspirație rurală. 
Oricîte excepții strălucite s-ar cita — și ne gîndim 
în primul rînd la Caragiale, Camll Petrescu și G. Că- 
linescu (în proză), pe o treaptă mai jos la I. M. Sa- 
doveanu și Cezar Petrescu — pare un fapt necon
testat că scriitorul român mediu, n-are încă, pe 
plan literar, o psihologie integral și autentic citadină. 
O „estetică' adecvată, cu atît mai puțin. De ce este 
regretabilă această situație, total neconformă cu sen
sul și ritmul de dezvoltare al societății noastre actuale ?

Strict estetic vorbind, o serie întreagă de noi rea
lități sociale și morale nu-și găsesc încă marea ex
presie literară: muncitorul industrial, de o calificare 
tehnică din ce în ce apropiată de condiția înaltei 
mecanizări și automatizări, profesionistul noilor specia
lizări, intelectualul, cercetătorul, savantul, artistul, tînă- 
rul, sportivul, omul de lume, femeia modernă, etc., 
etc., n-au încă relieful și frecvența literară corespun

zătoare. Nu este vorba nici de reflectare mecanică, 
bici de statistică, nici de planificare, ci de percepția 
artistică a realităților imediate, fără de care nu există 
marea artă. Lipsesc nu puține medii, dintre cele mai 
interesante (nu există un singur bun roman sau nuvelă 
a vieții literare și artistice), eroi și eroine (un singur 
bun roman al tineretului, nu convențional, ci realist, 
realist pînă la revelația brutală), conflicte, emoții și 
nuanțe, experiențe și aventuri sufletești moderne, spe
cifice psihologiei citadine. Interesant este Moromete, 
dar un matematician poate fi la fel de interesant, da- 
că-și găsește romancierul. Un bun polițist, un Maigret 
român, să zicem, nu văd de ce ar avea complexe de 
inferioritate în fața gestionarului de la cooperativa ru
rală. N-aș omite nici viața de noapte, de bar, în genul 
lui Minuit Place Pigalle. Este și acesta un aspect ac
tual, care are semnificația sa, pentru cine știe s-o vadă

Dar literatura este interesată de o mai mare 
frecvență citadină și altfel. Impulsul inovator aparține, 
în primul rînd, orașului. Satul, literar vorbind, (defi
nim totul în termeni de pură dialectică estetică, M. Ra
lea amintea și el de „dialectica bucolicului și indus
trialului'), înclină spre exemplar, tipic, tradițional. Co
munitățile rurale sînt închise, „conservatoare*. In 
schimb, orașul este deschis prestigiului noutății. Avan- 
gardele, curentele moderne, revoluțiile artistice sînt fe
nomene prin excelență urbane. Desfășurarea organică 
a vieții literare știe să profite de pe urma ambelor 
tendințe. Foarte simplificat spus, „orașul* regenerează 
și „satul* păstrează valorile literare. Este greu de do
vedit că ar exista o ierarhie calitativă între cele două 
planuri. Insă nu se poate nega că adevărata literatură 
nu cunoaște stagnarea. Contribuția vieții literare ur
bane, cu agitația și polemicile, cu freamătul redacțiilor 
și culiselor, cu inițiativele și elanurile sale, joacă un 
mare rol în această privință. Se comit, la oraș, desi
gur, și destule erori. Dar fără un anume „risc*, progre
sul și succesul devin cu neputință.

Tînărul meu prieten citadin Petru Popescu amin
tește cu pătrundere, sau numai suqerează, toate aceste 
realități, atît de obiective încît par pentru multi de 
la sine înțelese. Intr-un singur punct ar fi de adăugat 
o completare. Este oare deajuns să debarci în Capi
tală „la o vîrstă tînără*, apoi să studiezi și să te formezi 
în acest mediu, ca să fii dintr-odată apt pentru o nouă 
literatură? Nu cumva adevărul este în altă parte și 
anume în faptul că, dintre scriitorii care trăiesc azi 
în București, „numai puțini s-au născut aici, si mai 
putini provin din familii stabilite în capitală de mai 

L-mult de două generații* ? Explicația profundă aceasta 
” este : literatura citadină nu poate fi opera scriitorilor 

de extracție rurală, sau de proaspătă extracție urbană. 
Ea presupune o anume „ereditate* spirituală, sedimen
tarea unor percepții și experiențe, dobîndirea unor auto- 
matisme, a unui spirit tradițional de observație, care se 
constituie, lent, în timp. De ce un mare romancier ca 
Rebreanu a eșuat în evocarea mediului urban ? De ce 
nuvelistul de oraș, plecat „în documentare* prin co- 
roerative se mișcă stîngaci, ca marinarul pe uscat ?

Cînd vom avea scriitori cu o ascendență urbană, 
centrală, de cel puțin trei-patru generații, noua litera
tură pe care o dorim (nu hibridă) va veni de la sine. 
Mî-ea literatură citadină nu este de conceput fără de- 
punderea vieții metropolei românești moderne, diversi
fy cată pe cartiere, fiecare cu personalitatea sa distinctă, 
intrată în reflex și tradiție.

Adrian Marino

H. MOORE : „Figurâ drapată*

lirică portugheză
RUl NAMORADO

LISABONA
Loc comun caselor ți miturilor, 
oraș construit din liniște, 
un vis impuțcat la fiecare colț.

Peisaj albastru ori destâinuire, 
golește de poemele pe care le pâstrâm 
in piept, setoși de credință.

Un lan de amenințări ne înconjoară, 
nu e eîntec care sâ nu fie un bocet, 
ca și cum durerea ar fi pretutindeni.

Care-i secretul, 
cheia subtilă a misterelor 
care iți deschid in liniște poarta ?

Scrie pe cerul albastru și calm 
cu litere de singe 
ceea ce îți spun,
sămlnța fecundă pe care o abandonez 
solidității continue a pașilor tăi.

Să-ți brăzdeze ochii o cravașâ de lumină 
pinâ cind miine ai să simți in tine, 
câ trebuie să te naști viață peste tot, 
ca și cum Tejo ar fi intrat in corpul tău 
și ți-ar împrumuta marea, 
să nu ai capăt.

CHITARE CA TRISTEȚEA
Chitare ca tristețea
nu cintă,
aduc aminte.
Aduc in soliile lor 
istorii ale unui popor exilat 
in propriile sale orașe.
Aduc cinturi ca vinătâi, 
ierni ale libertății.
Chitare de multe ori 
sînt inimi făcute din vînt 
care vor fi cîntat tragedii.
Chitare, glasuri ale poporului 
solii, gustul exilului.

JOAO COLUMBA

POEM
Jocul oglinzilor 
ochii mei fațetați, de muscă 
care nu moare cind vine iarna 
crisalidă rupind dura crustă a realului 
descoperind - și aproape murind - profunzimea 
aparența care mai-nainte din ea să explodeze 
și ne lasă fecundați ca florile.

Jocul oglinzilor 
larvele care se plimbă pe marmură, 
ca o misiune larvele teroriste 
îmi amenință ochii distrug incet-încet 
aparența revine inofensiva 
armă ascuțită

ți pot acum să intru fără să mă rănesc.

In românește de 
ANCA ȘOIMULESCU

ANNA SEGHERS
„Răscoala pescarilor- ji 

„Excursia fetelor moar
te" sînt povestirile ce al
cătuiesc substanța volu
mului, recent apărut în E- 
ditura pentru literatură 
universală, al scriitoarei 
germane de prestigiu 
Anna Seghers. Intru totul 
remarcabile, povestirile 
trăiesc prin atenția ma
nifestă a prozatoarei pen
tru problematica de inte
res general-uman, prin 
profunzimea notației ana
litice si rezonanta lirică a 
subtextului.

Sleiți de inerție, pesca
rii din portul de la St. 
Barbara s-au obișnuit să 
nu-șl dorească decît „să 
muncească, să doarmă, să 
rabde de foame și să ma
niace ca de obicei" („Răs
coala pescarilor"). Cu ei 
nu se petrece nimic ex
cepțional, dunele și marea 
le-au închis orice drum .. 
Personajele sînt oameni 
care au cunoscut foamea, 
dragostea, moartea, oa
meni a căror viață se con
sumă cu brutalitate, cu 
rătăcite răgazuri pentru 

povești despre „alte țăr
muri". Amarul mocnit a- 
junge să se răscoale, dar 
răbufnirea este frîntă, re
zistenta — fărîmițată.

Prin memorie afectivă, 
scriitoarea recompune cu 
minuție, pînă la conture 
tangibile, figuri și destine 
umane „rezotvate" de răz
boi în sensul aflării ade
vărului că „durerea se 
îndertărtează de fericire".,. 
Melancoliei amintirii i se 
va substitui. însă, o se
ninătate tonifiantă, ce 
„tîsneste parcă din sînge": 
„In loc să ne supunem cu 
umVintă timpului, am fost 
obfsnuiți de mici, o dafă 
pentru totdeauna, să cău
tăm să-l învingem" („Ex
cursia fetelor moarte").

DOINA FLOREA

PREMII LITERARE 
FEMININE

Marele Premiu al Nu
velei Feminine, decernat 
la Cannes, a fost atri
buit scriitoarelor Margaret 
Cotte — pentru povesti
rea „Marie la guerre" și 
Marianne Letondall — 
pentru „Mademoiselle Au
gusta".

O mențiune specială a 
fost acordată scriitoarei 
Catherine d’Etchaâa pentru 
„Vacances studieuses", iar 
premiul rezervat unei nu
vele scrise de o străină a 
revenit autoarei brazilie
ne Lidia Fagundes Telles 
— pentru povestirea „îna

inte de balul verde".

Premiul pe anul 1968 al 
romanului polițist (Devi- 
lac-Laroque) a fost decer
nat scriitoarei Addle Fer
nandez pentru cartea 
„Soarele arzător al Gre
ciei".

„SPAIMA" 
ROMANCIERILOR

După o foarte îndelun
gată absență, Frangois 
Mauriac a trezit din nou 
interesul cititorilor de 
limbă franceză : la 10 
martie a.c., a apărut în 
librăriile pariziene noul 
său roman: „Un adoles
cent de odinioară". Presa 
franceză a acordat toată 
importanța evenimentului. 
Intr-un interviu publicat 
in ziarul „France-Soir", F. 
Mauriac atribuie respon
sabilitatea tăcerii sale ca 
romancier după cel de-al 
doilea război mondial lui... 
J. P. Sartre.

„Am fost lovit — a spus 
F. Mauriac — de atacul 
lui Sartre. Unul din ro
manele mele — „Sfîrșitul 
nopții" — a fost criticat 
de Sartre, care era nu 
numai un foarte tînăr au
tor, dar, în același timp, 
gloria generației lui. și 
nu spun că aceasta m-a 
demoralizat, dar m-a tă
cut totuși să reflectez în
delung ...".

Mărturisirile lui Franc 
gots Mauriac ne reamin
tesc și de cele ale lui 
Roger Martin du Gard, 
care-i scria lui A. Gide 
cît a fost de afectat de 
atacul lui J. P. Sartre din 
„Ce este literatura

CONSACRARE
In fiecare an, Consiliul 

Nordic European decemea- 
ză un premiu pentru li
teratură, în valoare de 
50.000 de coroane, celei 
mai interesante cărți apă
rute în unul din cele 
cinci state membre. Pe a- 
nul 1969, premiul a fost 
atribuit suedezului Ber O- 
lov Enquist, pentru lucra
rea ,,Legionarii".

Criticii nord-europem au 
apreciat în unanimitate o- 
pera lui Ber Olov Enquist, 
care este mai mult un re- 
portaj-eseu, extrem de o- 
riginal, abordînd o pro
blemă aflată mult timp 
în atenția opiniei publice 
din țările nordice : soarta 
prizonierilor din cel de-al 
doilea război mondial.

Ber Olov Enquist. în 
vîrstă de 35 de ani, a de
butat în 1961. El a fost 
remarcat mai ales în ur
ma apariției a două poves
tiri psihologice de inspi
rație istorică, din care u- 
na consacrată cazului Ru
dolf Hess

T. T.



cronica

ideilor
științifice

STRUCTURĂ Șl FORMĂ
Structura și forma sînt cele 

două fete ale lucrului: aspec
tul lăuntric și latura vizibilă, 
anatomia și fizionomia, esen
ța și fenomenul. Structura mo
delează forma, se traduce în 
configurația palpabilă, dar co
respondența aceasta nu este 
simplă și unîliniară. Să ne 
gîndim că structura atomului 
îi determină proprietățile fizi
ce și chimice. Forma îmbracă 
structura și în aceeași măsură 
o tăinuiește, o ascunde privi
rilor noastre indiscrete. Un fel 
de luptă se dă pentru supre
mație. Structura tinde să se 
denudeze, să apară în străluci
rea ei de schelet sublim, care 
susține universul. Forma înșe
lătoare se întinde, se îngroa
șă, acoperă și alungă structu
ra în străfunduri. Cine va în
vinge ?

In lucrurile omenești există 
o pendulare de cînd lumea 
între o victorie și cealaltă. 
Fluxul acoperă țărmul, refluxul 
îl descoperă. In artă oscilația 
dintre structură și formă este 
mai vizibilă ca oriunde. For
ma pare să învingă cu ușu
rință în cîmpul frumosului: 
scheletul nu poate concura cu 
nudul. Peisajul transcris în 
unde electromagnetice se des
figurează. Un fel de pudoare 
ne reține să străpungem forma 
bogată în reflexe sensuale și 
spirituale pentru a pătrunde 
într-o lume de lanțuri, înche
ieturi și aspre rigori. Struc
tura este într-un fel inumană, 
este datul funciar, intransi
gent, de care se ciocnește eul 
în aventurile sale. Forma vie, 
mlădioasă procură iluzia unui 
univers amical, înrudit.

Totuși, această ființă bizară 
și neliniștită care este omul 
nu se satisface cu o lume a 
umbrelor. „Arta este o minciu
nă care ne ajută să cunoaș
tem adevărul" (P. Picasso), iar 
adevărul zace în structură. în
că picturile rupestre din neo
litic, ca și desenele-roentgen 
ale copiilor, vizualizează struc
turile. Iar cubismul și curen
tele înrudite ridică aceasta la 
rangul unui principiu estetic. 
Descoperim că universul este 
o lume a geometriei. Carnația 
voluptuoasă apărea lui Brân- 
cuși ca un vulgar șl oribil 
„biftec". Structura își dezbra
că preafrumoasele hlamide și 
își expune nuditatea hieratică. 
Ea se substituie formei pline, 
concrete, ca formă ideală, ab
stractă.

Omul se află la confluența 
unor structuri: a structurii fi
zice cu cea biologică, a struc
turii afective cu cea logică, a 
structurii spirituale cu cea 
socială. Concurența între ordi
nea internă și configurația 
plastică agită și complexul u- 
man. Este ceea ce se remarcă 
și în substanța logică, proble
mă pe care intenționăm să o 
supunem reflexiei.

Structura logică, alături de 
cea spirituală, impune omului 
disciplina cea mai riguroasă. 
Omul se zbate înfiorat între 
instincte și idealuri, între a- 
devăr și eroare. Mintea lucidă 
taie linii drepte infinite în 
țesătura inextricabilă a exis
tentei, unde afectele nu dorm 
niciodată. Logicul își face drum 
învingînd ilogismul, drum spi
nos, semănat cu piedici și se
ducții.

Dar stă în firea omului să 
nu trîmbițeze victoria rațiunii, 
cînd aceasta există. Un fel de 
pudoare, de discreție a învin
gătorului care știe ce este 
lupta, îl imbie la tăcerea so
lemnă și gravă. Logica încunu
nată cu laurii triumfului ră- 
mîne invizibilă, dormitează re
gește ca leul atotputernic în 
junglă. Mai curînd sofismul 
tinde să simuleze structura lo
gică, practicînd strategia sal
vării aparentelor.

In istoria culturii a existat 
o epocă de prezență insolentă 
și insolită a structurii logice. 
Filosofia scolastică, sclavă a 
teologiei, a uzat și abuzat de 
formele silogistice, încercînd 
să le impună în disputele co
tidiene și filozofice. In univer
sități se discuta silogistic dacă 

Adam a împărtășit filosofia o- 
bișnuită, dacă numărul vicii
lor este egal cu sau dublu 
latt de numărul virtuților și 
alte teme asemenea.

Această practică rizibilă a 
dezlănțuit protestul vehement 
al geniilor Renașterii. Entu
ziasmați de studiul direct și 
exact al naturii și al omu
lui, gînditorii cutezători ai 
timpului sînt gata să arunce 
la coș silogismul cu întreaga 
lui armătură greoaie și stear
pă. „Logica, de care se abu
zează acum — declară autori
tar Fr. Bacon în Novum Or- 
ganum (1620) — servește mai 
mult să statornicească și să fi
xeze erorile (care se ascund 
în noțiunile obișnuite) decît 
să cerceteze adevărul j de a- 
ceea ea este mai mult dăună
toare decît folositoare". Este 
în același timp un prilej de 
suculentă ironie pentru bra
vul Rabelais, care ne oferă a- 
ceastă mostră de mecanism 
„logic" (în savuroasa traduce
re a lui R. Vulpescu): „Orice 
clopot clopoțelnic clopotind în 
clopotniță, clopotit cu clopo- 
tie clopotește clopotamic clo- 
potat cu clopotărie de clopo
tarii clopotoși. Sînt clopote-n 
Paris. Așadar chics" (argumen
tare a magistrului Janotus des
tinată a convinge pe Gargan- 
tua să înapoieze clopotele 
Parisului).

O examinare plină de serio
zitate a acestei teme a avut 
loc la cumpăna dintre veacul 
al XVII-lea și al XVIII-lea 
prin contribuția celor două 
spirite strălucite ale epocii: 
J. Locke, campion al empiris
mului, și G. W. Leibniz, apă
rător al raționalismului. Ne 
propunem să reînviem pentru 
o clipă acest moment capital 
din istoria culturii.

In celebrul său Eseu asupra 
intelectului omenesc (1620), 
J. Locke se străduiește să 
convingă cititorul că, în ma
rea lor majoritate, oamenii 
gîndesc, și gîndesc bine, fără 
să folosească silogismul și de 
cele mai multe ori fără să-l 
cunoască. El susține că nici 
în gîndirea obișnuită, nici în 
pasul descoperirii, nici în cer
cetarea critică, nu se constată 
folosirea schemelor silogismu
lui. Gîndirea își urmează 
cursul datorită, nu formei si
logistice, ci „facultății de per
cepere a minții", care obser
vă legăturile nemijlocite din
tre idei. Silogismul poate cel 
mult să apară post festum, să 
expună în forme ceea ce s-a 
desfășurat spontan, fără ajuto
rul lui. „In cazul cel mai bun 

— conchide Locke — silogis
mul este numai meșteșugul de 
a scoate în evidentă putina 
cunoaștere ce posedăm, fără 
să-i adauge ceva..Preten
ția celor pricepuți în silogisti
că de a impune procedeul a- 
cesta tuturor este asemuită de 
Locke pretenției pe care ar 
avea-o cei ce poartă ochelari 
pentru a vedea clar ca toată 
lumea să folosească ochelari.

Locke mai adaugă observa
ția că silogismul, pe lîngă că 
nu ne asigură calea adevăru
lui, este tot atît de expus e- 
rorilor ca și gîndirea nepre
venită : „...aceste metode ar
tificiale de raționament sînt 

mai potrivite să prindă mintea 
și s-o încurce decît să instru
iască și să informeze intelec
tul". De aceea silogismul 
a fost folosit mai mult pen
tru a obține doborîrea adver
sarului în discuții, decît pen
tru descoperirea și apărarea 
adevărului. Dar dacă neade
vărul se poate ascunde în si
logisme, atunci sînt necesare 
alte procedee pentru a-1 marca.

In felul acesta, adică în pa
guba adevărului, a fost folo
sit silogismul în învățămîntul 
scolastic, „unde se îngăduie 
fără rușine oamenilor să ne
ge acordul ideilor care în 
mod vădit se acordă...“. Este 
evident că rezervele lui Locke 
față de silogistică își au în 
mare măsură izvorul în aver
siunea lui față de educația 
scolastică, pentru înlăturarea 
căreia el a luptat toată viata 
consecvent și eficace.

In replica sa intitulată Noi 
eseuri asupra intelectului o- 
menesc (compuse în 1703— 
—1704, dar publicate postum, 
în 1765), Leibniz înfățișează cu 
ingeniozitate și pătrundere 
cealaltă față a lucrurilor. Ad
versarul lui Locke recunoaște 
că „forma scolastică a silogis
melor" este puțin folosită, fi
ind prea extinsă și complicată.) 
Cu toate acestea, el consideră 
că „invenția formelor silogis
mului" constituie una din des
coperirile cele mai considera
bile. Leibniz compară aceste 
forme cu o „matematică uni
versală", care cuprinde în ea, 
pentru cine o cunoaște și o 
poate folosi bine, o „artă a 
infailibilității". El declară că 
I s-a întîmplat să nu se poată 
înțelege în dispute cu per
soane de bună credință pînă 
ce argumentele n-au fost pu
se „în formă".

La acestea, celebrul logician 
adaugă remarca importantă că 
ceea ce se numește „argu
ment în formă" constituie în 
gîndirea omului o apariție 
mai frecventă decît se crede 
în mod obișnuit. Trebuie, însă, 
să înțelegem prin „argument 
în formă" orice raționament 
care conchide prin forța for
mei", adică a cănii formă fi
ind prestabilită, eroarea este 
exclusă. In acest sens sînt ar
gumente în formă nu numai 
schemele silogistice, ci și un 
cont bine alcătuit, un calcul 
algebric, o analiză infinitezi
mală, demonstrațiile lui Euclid 
ș.a.

Unul din meritele deosebi
te ale lui Leibniz este acela 
de a fi intuit complexitatea 
reală a gîndirii logice, care 
nu poate fi turnată în tiparul 
exclusiv al silogismului. Gîn
direa ne apare ca o țesătură 
complexă, la care participă, 
alături de silogisme, multe al
te modele de inferențe. Toate 
acestea complicate prin trans
poziții de premise, prin proce
dee de prescurtare proprii 
gîndirii, prin procedee de le
gătură specifice limbajului, 
formează o „țesătură de ra
ționamente" capabilă să repre
zinte structura oricărei argu
mentări, chiar a unui orator 
— adaugă Leibniz nu fără iro
nie. De aici consecința că „le
gile logice nu sînt altele de
cît acelea ale bunului simț 
puse în ordine și scrise". Ele 
nu se deosebesc de acelea mal 
mult decît se diferențiază le
gea juridică scrisă de cutuma 

tradițională. Dar fiind scrisă, 
ea poate fi aplicată cu mai 
multă claritate. Bunul simț 
natural, pe care se bizuia 
Locke, nu va putea, lipsit de 
ajutorul schemelor logice, să 
pretuiască totdeauna exact 
forța unei argumentări, în 
special atunci cînd intervin ti
puri de inferențe mai rar în- 
tîlnite. Faptul că oamenii pot 
raționa corect fără să aibă 
cunoștință de legile logice nu 
dovedește Inutilitatea logicii, 
după cum faptul că unele per
soane calculează exact fără să 
posede instrucție aritmetică nu 
demonstrează superfluitatea a- 
cesteia.

Intuiția genială a lui Leibniz 
cu privire la posibilitatea unei 
„matematici universale" — 
căreia el i-a și schităt o pri
mă formă — a prins chip viu 
în înfăptuirile logicii moderne 
matematice. Astăzi, exact așa 
cum a visat Leibniz, orice de
monstrație deductivă poate îm
brăca forma unui calcul logic 
standardizat, care exclude ori
ce incidență a erorii formale. 
Cu aceasta a fost atinsă limi
ta superioară a rigurozității 
formale. Structura logică a în
vins,- ea poate să-și desfășoa
re normele rigide și infailibile 
la lumina zilei.

Dar după ce structura logi
că a triumfat, abea acum s-au 
ivit susceptibilități. Matema
tica, parca n-ar fi deajuns de 
abstractă, se formalizează. Ce
lelalte științe, antrenate în 
hora modelării, se matemati
zează. Computerii preiau sar
cina organizării logice. Ce mai 
rămîne omului. ca ființă in
tegrală ? Vom fi prinși oare 
în strînsoarea nemiloasă a 
structurilor logice pure ? Ne 
așteaptă coșmarul iogistic ?

S-a întîmplat ceva care ne-a 
salvat. Sărind neste om, logi
ca devenită vizibilă s-a incor
porat în tehnică. Acolo unde 
stăpînește principiul organi
zării și al economiei, unde 
nimic nu trebuie să se piardă 
și totul să se valorifice, 
structurile logice se impun 
fără rival. ETe sînt creiere fără 
inimi, adică exact ceea ce tre
buie unor procese mecanice 
care urmează să curgă impe
cabil și imperturbabil.

Cu omul este altceva. Fără 
să fie o inimă fără creier, ini
ma sa, cum a exclamat Pascal 

o dată pentru totdeauna, „are 
rațiuni pe care rațiunea nu le 
cunoaște". Structura logică 
este inerentă personalității u- 
mane, dar fără să o epuizeze. 
Logica este prietena omului: 
deseori ea îl susține, îl în- 
drumează, îl salvează în dra
maticele situații ale vieții. Dar 
stă bine salvatorului să fie 
discret. Stăpîn al naturii, o- 
mului nu-i place să-și recu
noască stăpînii lăuntrici. Se
tea sa de libertate interioară 
nu-i îngăduie să abdice.

Situația este alta în știin
țele formale, în logică și ma
tematică. In acest univers 
strălucește cealaltă fată a 
structurii. Structura nu este 

numai constrîngere, ea este 
și formă, sublimă incorporată 
în existentă. Axiomatica este 
în esență cubismul transpus 
în logică, despuierea structu
rilor de prisosul verbal, ilumi
narea lor pe înălțimi. Univer
sul se transfigurează ca arhi
tectură, ca „rezervor de for
me abstracte" (N. Bourbaki). 
Zace aici o frumusețe a per
fecțiunii formale, a ordinii 
totale, ce cuprinde și învăluie 
orice există, inclusiv ființa 
umană, fragilă și viguroasă în 
același timp. Prin mijlocirea 
frumosului, omul își regăsește 
vecinătatea spirituală cu lu
mea severă și mirifică a struc
turilor. Atunci poate mărturi
si împreună cu Ion Barbu, 
matematicianul poet, că „ope
rele matematice «robesc șl în- 
cîntă, întocmai ca operele pa
siunii si imaginației".

Petru Botezatu

interviu cu

conf. dr.
IRINEL DRĂGAN

— Ce ne puteți spune des
pre aplicarea matematicii m 
economie ?

— Acum uouă săptămini, 
în cadrul Sesiunii științifice 
a Centrului ae calcul eco
nomic și de cibernetică eco
no unea București, cunj. ur. 
Mir cea Maața a semnalat, ia 
cadrul cunjerinței „^rogresu. 
cercetărilor operaționale pe 
plan monacal" uej <,ciențe>,c 
existente, m această direc
ție, in întreaga lume. El a 
arătat, pe bună dreptate, ca 
in ultimii zece ani mașinue 
electronice de calcul s-au 
dezvoltat extraordinar de 
mult, dispunind, in același 
timp, de specialiști cu o 
pregătire remarcabilă. Lip
sesc însă, în măsură îngri
jorătoare, cadrele care să 
sesizeze problemele, să le 
formuleze corect să stabi
lească metoda pentru re
zolvare, să fixeze scopul fie
căreia din ele; pentru ca a- 
bia după aceea să fie încre
dințate mașinilor electronice 
de calcul și specialiștilor care 
le mînuiesc. E vorba de ca
drele care se ocupă cu cer
cetarea operațională — ma
tematicieni, economiști, ingi
neri — denumiți cu termenul 
de analiști.

— Care este situația în țara 
noastra ?

— Baza materială este în 
curs de dezvoltare. La cen
trul de calcul economic lu
crează o mașină electronică 
de calcul de fabricație ja
poneză NEAC 1240, la Direc
ția Centrală de statistica — 
o ICT engleză, la centrul de 
calcul al Universității din 
București — o IBM, etc. A- 
vem de asemenea specialiști 
cu o bună pregătire în di
recția mașinilor de calcul. 
Există și cioctorxmzi in aces
te discipline. Deocamdată, 
insă, cină se ivește o pro
blemă in vreo unitate eco
nomică, este solicitat un de
legat al Centrului de calcul, 
care se deplasează la fața 
locului, este pus în cunoștin
ță de cauză ș.a.m.d, Firește, 
nu e același lucru cu exis
tența unor cadre calificate 
care să poarte, din industrie, 
din economie, dialogul cu 
centrul de calcul, solicitînd 
nu delegați, ci ajutor direct 
în rezolvarea unor probleme 
surprinse din mers, cu o 
bună cunoaștere, din inte
rior, a aspectelor care se cer 
cercetate, optimizate.

— In perspectivă ?
— Greu de spus. Pînă a- 

cum, secțiile de mașini de 
calcul au dat și dau absolvenți 
foarte buni, în timp ce 
în domeniul cercetării ope
raționale lipsesc chiar și con
ducătorii științifici. In con
cepția Ministerului și a nou
lui program analitic, facul
tatea de matematici va scoate 
exclusiv profesori ! In patru 
ani, studenții nu vor audia 
nici un singur curs de cer
cetare operațională. Dar ju
mătate dintre ei, sau cel 
puțin jumătate, ar trebui să 
lucreze în industrie! Urmînd 
ca abia după facultate să-și 
înceapă specializarea. Ceea 
ce e tardiv și nu totdeauna 
dă roade corespunzătoare.

— Deci?
— Cursuri de cercetare o- 

perațională în facultatea de 
matematică și poate chiar 
specialități de doctorat pe 
probleme privind relația ma
tematică—economie. O dele
gație a țării noastre a de
pus, de altfel, la o Confe
rință UNESCO, o rezoluție, 
propunînd colaborarea inter
națională în acest domeniu, 
în care se constată, după 
cum spuneam, o situație ne
satisfăcătoare, în foarte multe 
țări de pe glob. Situație care 
se cere urgent remediată.

AL. COMAN

LUCA PACIOLO

In curînd va intra în li
brării prima traducere în 
limba r«mână a lucrării lui 
Luca Paciolo „Tractatus de 
computis et scripturis**, de 
la a cărei apariție se împli
nesc 475 de ani.

Cu prilejul acestei aniver
sări, la Facultatea de studi; 
economice din Iași a avut 
loc un simpozion. Prof. dr. 
doc. D. Rusu a făcut o do
cumentată expunere cu tema 
„Luca Paciolo și progresul 
științelor economice**, iar 
conf. dr. Șt. Cuciureanu, tra
ducătorul în limba română 
al tratatului, a comunicat 

„unele observații asupra sti
lului și limbii lucrării'*.

Reținem ca important fap
tul că e vorba de enunțarea 
pentru prima dată în lume 
a metodologiei calculului în 
partidă dublă (calcul conta
bil digrafic), autorul stabi
lind și o cheie a contabili
tății duble (bilancio). „Fun
damentul sistemului de calcul 
descris de Paciolo — după 
cum a arătat prof. dr. doc. 
D. Rusu în comunicarea sa 
— a permis dezvoltarea me
todelor modeme de tehnică 
contabilă, el deschizînd un 
curent de gîndire nouă în 
domeniul economic. Teoria 
lui era o construcție apar
te, cuprinzînd în esență un 
sistem informațional îndrep
tat spre cunoașterea vieții 
economice în plină dezvol

tare. Cercetînd complexul de 
formule cu caracter econo
mic contabil, Paciolo l-a 
considerat ca făcînd parte 
integrantă din matematici și 
a găsit cu cale să-i facă loc 
de cinste alături de aritme
tică și geometrie**. In apre
cierea importanței istorice a 
personalității lui Luca Pacio
lo, precum și a rolului său 
în dezvoltarea teoriei conta
bilității, conferențiarul a in
vocat autoritatea profesorului 
italian Federigo Melis de la 
Universitatea din Florența, 
căruia i se datorește publica
rea prețioasei lucrări ..Storla 
della Ragioneria**, apărută, 
în 1950, la Bologna.

★
Asociația franceză a ingi

nerilor, chimiștilor și tehni
cienilor din industria de 
piele (A.F.I.C.T.I.C.) cu se
diul la Lyon, într-o recenta 
ședință a consiliului de con
ducere, a hotărît în unani
mitate decernarea medaliei 
de aur pe anul 1968 profe
sorului emerit dr. docent 
Gheorghe Alexa de la Insti
tutul politehnic din Iași.

Această distincție se acor
dă anual pentru contribuți 
deosebită adusă prin lucră 
științifice de valoare, pro
gresului tehnic în industria 
de piele. Este pentru pn. 
dată cînd această asociație 
acordă o asemenea distincție 
unui om de știință din țara 
noastră. Pînă în prezent, A- 
sociația din Lyon a decernat 
medalii de aur la două per
sonalități științifice din O- 
landa și Franța.

★
Savanții ne încredințează 

că trebuie să ne luăm gin- 
dul de la „farfuriile zbură
toare". Cu competența și ra
ționamentele lor, ne canving 
că aceste obiecte neidentifi
cate nu sînt de natură extra
terestră (vezi și ancheta in
ternațională a lui George 
Cuibuș din ultimul număr al 
Astrei"). Păcat ! Și noi care 
visam la întîlniri spectacu
loase cu ființe de pe bite 
planete, dornice să ne cu
noască și, eventual, să ne 
mai învețe cîte ceva...

Și totuși demonul aventu
rii gîndului nu poate fi 
strîns în corsetul raționa
mentelor logicii și al faptelor 
demonstrate. O dovedește s 
ultimul articol al ingineru
lui Ilie Gusai din ..Tomis*, 
consacrat unei ipotetice ci
vilizații legendare pe pămîn- 
tul Daciei .Că. la o privire 
cît de cît superficială, su
pozițiile autorului se dove
desc cam neconvingătoa-*» 
iar calculele matematice ..ro- 
tuniite**. lucrul iese din dis
cuție. Oricum, este bine 
visezi fiindcă, în definitiv, 
nimeni nu se aștepta să se 
descopere pe malurile D””5 
rii, în zona lucrărilor hidro
centralei de la Porțile de 
Fier. (în Jugoslavia) o civi
lizație avansată de acum 5 <»*' 
de ani.

SI dacă nu ne putem aș
tepta la mare lucru dl” 
țiul sideral, urmele materia
le de pe bătrîna noas*’’ 
Terră ne mai pot rezerva 
încă numeroase surprize. C-: 
o singură condiție : să fie 
interpretate cu exigență șt., 
țifică.



>■ DOMINANTA PERSONALITĂȚII
(Urmare din pag. I)

hologia experimentală modernă, Încă de la începutul se
colului, înarmată fiind cu metoda statistică și metoda 
testelor, a făcut un pas important în domeniul diagnosti
cului personalității, determlnlrtd pînă azi un număr de 
.factori’, care depășește mulțimea literelor alfabetului, i- 
nițiale cu care cercetătorii obișnuiesc să designeze un nou 
factor descoperit.

'4- Ne limităm aici la trei observații. Intîi, revenind la
critica privind explicația prin entități, esențe sau substanțe, 
subliniem că .factorul" care explică un anumit mod de 
conduită preferențială a persoanei nu este și nu trebuie 
interpretat ca o „facultate’ de altă dată. El nu are o e- 
xistență .reală", ci e abstracția generalizată a unor mo
duri constante de conduită față de anumite situații. De 
altfel, în această privință am expus mai de mult păre
rea, cînd am relevat „caracterul substanțialist, static si 
atomist" al acestor interpretări1

A doua observație privește distincția dintre conți
nutul și forma personalității. Avem convingerea că deo
sebirea aduce lumină în acest domeniu de clasificare. 
Unele clasificări se bazează pe criteriul modului de re- 
acție a individului, altele pe conținut sau motivația do
minantă a persoanei. Astfel, tipurile temperamentale fac 
parte din prima categorie, clasificarea unui Mc Douqall 
— din a doua. Unii factori, ca perseverența, fluența sau 
versatilitatea verbală, viteza, flexibilitatea sau rigidita
tea, extraversiunea sau introversiunea și multe altele, 

W4 referă la formele individualității sau ale personali
tății (temperament și caracter), în timp ce determinarea 
unei aptitudini (matematice, tehnice, verbale sau muzi
cale și altele) indică anumite contururi de conținut al 
personalității. Această deosebire ne face să afirmăm 
că, chiar dacă anumite interese și trăsături sînt aceleași 
la toți oamenii, modul lor de manifestare, izvorit din 
felul îmbinării și structurării lor lăuntrice, diferă de la 
o persoană la alta. Poate că tocmai acest aspect ne o- 
bligă să vorbim despre stilul personalității și sd ne a- 
mințim de Buffon care a spus: .Le style c'est rhomme 
meme". Deci, în căutarea de noi înșine, să ne surprin
dem nu numai în ceea ce facem și gîndim, ci și in modul 
de a ne exprima gîndurile și a ne manifesta acțiunile. 
Să ne ferim totuși ca, fiind atenți asupra manierei de 
a ne comporta, sd nu cădem în manierism și formalism.

A treia observație vizează conținutul personalității. 
Interesele, mobilurile și motivele conduitei, atitudinile și 
aptitudinile, împreună cu concepția noastră despre lume 
și părerile despre propria noastră persoană, constituie 
conținutul eului, al conștiinței de sine. In genere, ori de 
cite ori ne angajăm pe acest teren, nu-I putem explora 
iz.olînd conținutul de forma manifestării acestuia. De a- 
ceea, deosebirile se caută mai ales in variații de inten
sitate și în modul de structurare a conținuturilor, inte
reselor sau a motivelor persoanei. Ne interesează nu a- 
tîf natura orientării personalității și a intereselor aces
teia, cit poziția, locul ocupat de interesul respectiv în. 
ierarhia dinamică a individului. Stilul de 
Viufd al unei familii, ca și al unui 

torid i vid, nu-1 putem descifra, de exemplu, atît din suma 
cugetară a cheltuielilor acelei familii sau persoane, cîi 
din valoarea relativă a fiecărui capitol de cheltuieli e- 
fectuate. Traiectoria psihologică a vieții cuiva nu o re
prezintă numai continuitatea sau consecvența realizări
lor acelei persoane, ci mai ales sacrificiile făcute șl re
nunțările la care a fost ea obligată pentru a Îndeplini 
ceea ce a socotit ca fiind mai important. De aceea, se 
spune că viața noastră spirituală se desfășoară de-a lun
gul unui șir de morminte în care zac atîtea dorințe ne
împlinite. Pentru a realiza ceva trebuie sd ai puterea 
de a sacrifica numeroase tentații, să ai curajul de „a-ți 
călca pe inimă" ; îndeplinirea unui plan cere renunțarea 
la atîtea proiecte îmbietoare.

„Vindecat de setea cunoștinței", Faust face un pact 
cu Mefistofel, spunîndu-i:

„De poți să m-amăgești cu lingușire 
De mine Însumi mulțumit să fiu. 
De poți cu vreo plăcere sd mă-nșeli. 
Să fie ziua ceea — ziua mea din urmă".

Faust este gata să renunțe la viață pentru clipa căreia 
sd-i poată zice: .Rămîi, că ești atîta de inimoasă

Iar ruga Luceafărului cuprinde jertfirea unei exis
tențe fericite și eterne pentru o fericire efemeră si totuși 
pentru el superioară:

„Reia-mi al nemuririi nimb
Și focul din privire.

Și pentru toate dă-mi în schimb
O ord de iubire ...*

(M. Emines cu).
Sacrificiul poale aduce tristețe și resemnare. Para

doxul, însă, apare în renunțări și jertie creatoare, acelea 
care, în loc să năruie o existență, susțin și alimentează 
năzuințele și puterile omului, așa după mm din sacriii- 
eiul celei mai iubite ființe izvorăște nemuritoarea operă 
a meșterului Manole.

Formarea personalității este o opțiune perpetuă, deci
ziile mari se nasc din jertfe și se oțelesc in lupte inte
rioare. In frămlntări lăuntrice se profilează dominanta 
eului.

înțelegerea dominantei ca trăsătură a personalității 
sau ca profil psihologic implica parametri diferiți față 
de interpretarea fiziologică. Mai întli, cînd ne referim la 
dominanta psihologică, înțelegem siera de interese și de 
năzuințe ale personalității legate de ambianță. de situați
ile respective, ceea ce definește conținutul personclităii. 
al conștiinței și scapă investigației fiziologice. Scindarea 
psihicului în conștiința de subiect și de obiect se efectu
ează prin semnificații și conținuturi diferențiate. Conținu
turile conștiinței se iac cunoscute prin dominanta nerso- 
nalității. în timp ce modul de manifestare a acestor im
pulsuri. tendințe, dorințe și scopuri se manifestă in forma 
personalității, In aspectul dinamic al acesteia. în stilul 
personalității.

In determinarea faptului psihologic, în diagnosticul 
personalității, trebuie să ținem seama de nivelul la care 
se situează atît dominanta cit și stilul propriu al dinamicii 
personalității. Dominanta poate lua forme pasionale și 
tiranice pe plan biologic : tipul de gurmand, de Don Juan, 
de avar, de tiran și dominator și altele. Pe plan psiho
social, diversificarea este imensă.

Dominanta ni se dezvăluie mai ales în alegerea pro
fesiunii și în rolul social ales. Atunci cînd rolul social și 
profesional se integrează în mod armonios în modelul dio- 
tat de statut, se identifică cu acesta, cînd putem vorbi 
de o vocație, atunci eul se poate defini prin trăsăturile 
rolului. Cunoști mai bine pe cineva cînd îi cunoști situa
ția lui socială, decît atunci cînd se semnalează „calități 
vagi" ca „extraversiunea, dominația sau nehotărîrea". 
„Cînd știm că un om este un militar profesional, știm 
multe despre talentele și capacitățile sale, despre modul 
său de a gîndi, despre ținuta, opiniile și ambițiile sale. 
O știm aceasta fiindcă cunoaștem condițiile de viață la 
care a avut a se adapta, ceea ce a trebuit să fie învățat*. 
(Guthrie)2.

Cînd există o discrepanță între vocație și profesiune, 
dominanta trebuie căutată în manifestările spontane, în 
acele preferințe care se exprimă în timpul nostru liber. 
„Le Violon d'Ingres" ne poate defini uneori mai bine de
cît profesiunea și activitatea noastră socială obligatorie.

In unele cazuri, dominanta se descifrează nu atît din 
roluri și poziții sociale cît din activitățile prin care se 
echilibrează personalitatea. Pasiunile omului se îndreaptă 
spre activitatea fizică, spre sporturi, spre activitatea in
telectuală — de șah, de descifrare de rebusuri, spre di

verse forme de colecționare etc.
Stilul personalității se relevează mai net pe treapta 

spirituală, axiologică, a dominantei: științifică, artistică, 
morală, socială, politică. Tipul unui om de știință se im
pune nu numai prin dominanta specifică a intereselor, ci 
șl printr-un anumit stil de muncă al acestuia. Pe fondul co
mun de creație în toate domeniile spirituale se diferențiază 
modurile și stilurile specifice : stilul omului de știință, al 
artistului, al diplomatului, al juristului, al reformatorului 
politic etc. Și este firesc să fie așa: fiecare domeniu de 
activitate impune și un anumit mod de lucru, care se im
primă în conștiință și modelează în anumit fel persona
litatea. Noțiunea de aptitudine implică nu numai interese 
adecvate, ci și moduri specifice de realizare a acestora.

Chiar în exercitarea aceleiași profesiuni se pot con
tura dominante și stiluri diferite: există profesori pasio
nați pentru știință, erudiți, cu o vastă informație, dar 
detașați si străini de viața personală a elevului; alții sînt 
mai apropiați de elevi, de ființe concrete, decît de pro
bleme științifice și abstracte. Contactul lor cu clasa ia și 
el forme diferite: de stil autoritar, democratic, liberal și 
altele. In domeniul sanitar, se deosebesc medici experi
mentatori, pasionați de „cazuri* interesante, în fața că
rora se estompează suferințele și viața concretă a pa
cientului, în timp ce medicul terapeut se menține în con
tact direct, personal și afectiv cu pacientul, participînd 
la viata acestuia. Stilul se împleteșe organic cu dominanta, 
așa după cum forma fuzionează intim cu conținutul.

Totuși, dacă nu putem prevedea uneori ce va face 
sau va gîndi cineva, putem prevedea — după cum spune 
Alaln — .cum o va face sau o va gîndi".3. Așa, de e- 
xemplu, cunosclndu-1 pe Gobseck, noi putem prevedea 
dacă el va restitui sau nu banii ce i-au fost încredințați 
în interesul unui minor. Banii au fost restituiți la data 
fixată. Dar Gobsek se află în întregime în modul de a 
o face: el dă la fel cum ia* *. Stilul rămîne același: 
mima. obstinația, secretul, tisul tăcut și altele.

tn codrul conceptului de dominantă atragem atenția 
încă asupra unui aspect. Dominanta traduce și un anu
mit mod de echilibrare a personalității. Uneori ea este 
expresia anumitor posibilități și virtualități ce-și caută o 
realizare directă și adecvată: alteori, însă, ea exprimi 
lipsa, absenta virtuaJităților respective, reprezentînd a- 
tunci căutarea și efortul de a-și crea mijloace prin care 
să poată combate rezistențele și compensa deficiențele 
existente. Se naște „paradoxul aptitudinii": așa-zisele
aptitudini se nasc uneori din lipsa de aptitudini, din 
rezerve străine, dar învecinate ; i intră în 
acțiune legea psihologică fundamentală a compensației, 
care poate fi pusă în paralel cu „funcția vicariantă" din 
fiziologie. Alfred Adler a pus de mult în evidentă modul 
de echilibrare, de compensație, a sentimentului de in
ferioritate prin tendința de superioritate și dominație.

In fine, încă un aspect al personalității, cu caracter 
mai general. Pe măsură ce în viața individului se afirmă 
o dominantă, scade ponderea hazardului, a impreviziunii; 
predicția se poate efectua cu o mai mare probabilitate 
Am putea spune că raportul, echilibrul, dozarea dintre 
forțele interne și externe se deplasează în favoarea fac
torului personal; în termenii lui Piaget aceasta se tra
duce ca sporire a ponderii asimilării în raport cu acea a 
acomodării. Influența mediului și a educației cedează 
treptat în fața factorului personal.

In concluzie, ne regăsim mai aproape de noi înșine 
în procesul de devenire, <fe făurire a dominantei și a 
unui sfii propriu decît în vreo crustă tipologică sau e- 
tichetă banală și măgulitoare.

1) V. Pavelcu, Problema măsurării în psihologie. Iași, 1943.
2) Les modeles de la personnalltă en psychologle. PUF, 

1985, p. 30.
3) Alaln, Propos de literature. Ed. Gauthier, 1934, p. 140.
4) Ibid., p. 141.

rememorări:

ELEVUL IORGA

Rămas orfan de tată în 1876, 
la vîrsta de 5 ani, Neculai, fiul 
avocatului Nicu Iorga din Bo
toșani șl al Zulniei născută Ar- 
ghlropol din Iași, va cunoaște 
multe lipsuri, dar ele vor fi în
dulcite de căldura dragostei ma
terne și nu vor influenta firea 
arogantă și veșnic revoltată a 
copilului. Zulnia Iorga și-a chel
tuit întreaga-i energie pentru 
creșterea copiilor, fiind atentă în 
special cu Neculai deoarece era 
cam debil. Nu insă într-atît ca 
să fie dat la școala primară mai 
tîrzlu decît o cerea legea, așa 
cum observă Gh. Ungureanu în. 
de altfel, solid documentatul său 
studiu „N. Iorga — școlar la Li
ceul Național din Iași" (Iași — 
1943).

Născut la 5 iunie 1871 (în Bo
toșani, pe str. Copoului!) Iorga 
N. Neculai a fost înscris la școa
la primară Marchlan din Boto
șani la 25 aprilie 1878, deci îna
inte de a împlini legiuita vîrstă 
de 7 ani. Se pare că fiind un 
copil precoce n-a mai putut fi 
tinut acasă și a fost trimis la 
școală ca ... să aibă ocupație. 
Numai că dînsul ia lucrurile în 
serios și termină clasa cu note 
foarte bune, dar (aici intervine 
primul dar!) cu 7 la conduită!

Cataloagele claselor următoare 
vădesc un elev excepțional do
tat, însă cu dispreț față de dex
terități, începînd cu gimnastica. 
Atitudinea aceasta se va pre
lungi șl la liceul Laurian din 
Botoșani, culmlnînd cu elimina
rea din vara anului 1886, cînd 
se afla în cl. V-a. Era un elev 
obraznic ?

Adresa din 3 mai 1886 a li
ceului Laurian arată că „elevul 
Iorga Neculai a fost exclus pen
tru 15 zile din scoală pentru mo
tive de insubordonatie” (Gh. Un
gureanu — op. citat) dar o altă 
lămurire, trimisă în 9 nov. 1887, 
de astă dată la cererea liceului 
Național din Iași, precizează că 
excluderea „s-a produs ■ din cau
za aroganței și a relei sale con
duite, manifestată în două rîn- 
durl către dl. maestru de mu
zică, cauză pentru care nici n-a 
luat premiu la sfîrșltul anului 
școlar 1885—86 șl cauză care l-a 
determinat a părăsi ’această școa
lă” (Arhiv. St. Iași).

In adevăr așa s-au petrecut 
lucrurile. Neputînd suporta să 
nu fie mereu primul, tînărul o 
convinse pe mamă șl, cu toate 

lipsurile materiale, veni la Iași, 
trăgînd la unchiul său. căpitan 
I. G. loanldi.

Lunganul din ultima bancâ
Deci, în toamna lui 1886 elevii 

cl. a Vl-a a liceului Național din 
din Iași primiră un nou coleg. 
Cum arăta acest Iorga Neculai 
șl ce impresie a făcut ne-a po
vestit Osvald Teodoreanu (tatăl 
scriitorilor Al. O și Ionel Teo
doreanu) în 1931, cînd liceul Na
țional l-a sărbătorit pe savantul 
Nicolae Iorga, cu prilejul împli
nirii vîrstei de 60 de ani :

„Intrînd la prima oră, găsim 
instalat la capătul băncii din 
fund un lungan cu înfățișare 
stranie. Cu nasul într-o carte, 
pe care o ținea cu dreapta, cu 
un creion în stînga, bătea tac
tul și citea. Păr mare vălvol, 
ochi bulbucați, pe buze un zîm- 
bet disprețuitor. O față palidă 
ca de ceară, șase-șapte fire de 
favorite pe fiecare obraz, cîte
va fire lungi sub nas și alte 
cîteva în cioc. Ne întrebam: ei- 
ne-i domnul? Nimeni nu știa 
nimic”.

Iar mai departe:
„Iorga era îmbrăcat într-o re

dingotă lungă, neagră, cenușie, 
cam ponosită, cu mîneci scurte, 
avea pantalonii foarte strîmțl pe 
picioare lungi șl subțiri, cu la
bele însă mari. Ni se părea că 
are ceva diabolic în el din cau
za inteligențil. Era veșnic Iro
nic, parcă voia să pună o ba
rieră între el șl noi. Părea mi
zantrop, preocupat numai de lec
tura lui”.

Înarmat cu actul de nauperl- 
tate, el reușește al doilea la e- 
xamenul de bursă din toamna 
lui 1886, primul fiind Bădărău 
Teodor (viitorul director al li
ceului Internat din Iași). Ast
fel, la 30 oct. 1886 el figurează 
ne tabelul elevilor admiși a fi 
interni, aprobat de către minis
ter. De notat că ultimul pe a- 
cest tabel e elevul Carn Mlhai 
din el. I-a (viitorul profesor de 
română) (Arh. St. Iași).

Catalogul respectiv ne arată un 
elev excepțional la învățătură, 
avînd cea mai mică notă un 9 
la purtare! (Dosar 1/1886 fila 
580 — Arh. St. Iași). Șl, nu
după mult timp, este redeschis 
conflictul cu ... dexteritățile. De 
altfel, unchiul său chiar de la 
început adresează o cerere prin 

care roagă „nepotul meu Iorga 
Neculai din clasa 6-a nefilnd 
apt pentru exercițiul militar, 
gimnastică, canto șl desemn, vă 
rog a-1 scuti de acele obiecte” 
(26 nov. 1886), dar nu se acor
dă scutirea. Totuși, termină cla
sa ca premiant I șl cîștlgă în 
acel an simpatia acelui om de 
inimă care a fost prof, vaslle 
Burlă, binecunoscutul susținător 
al lui Emlnescu.

Revolta internatițtilor
Prin sprijinul lui Burlă, dat 

fiind și faptul că era mal eman
cipat decît colegii săi (publica 
între altele la ziarul „Românul” 
al unchiului său din spre mamă 
Manolache Arghiropol) este tre
cut pe post de pedagog, dar 
tocmai în această calitate el ia 
partea internatiștllor în conflic
tele lor cu administrația. Ast
fel, își permite a „face teorii 
asupra defectelor regulamentului 
interior și a critica vehement 
modul cum el este aplicat de 
către personalul disciplinar al 
Internatului”. Novicele pedagog 
devine conducător al revoltei e- 
levilor împotriva lui P. Cujbă, 
„provlzorul liceului”.

Din acțiunea aceasta se alege 
cu eliminarea din internat și, 
dacă n-ar fi fost la mijloc Bur
lă, ar fi fost eliminiat defini
tiv din liceu.

In iarna lui 1887 reușește să 
intre în conflict șl cu unchiul 
său, care la 11 februarie 1888 
adresează direcției liceului o ce
rere, rugînd ca elevul Iorga Ne
culai „să fie șters din cata
loagele școlii din cauze familia
re”.

De astă dată, directorul Burlă 
îl adoptă pe zurbagiul său elev 
și îl la acasă la el. Despre a- 
cest mișcător gest va scrie mai 
tîrziu Istoricul în vol. II din 
,.Oameni care au fost":

„Pentru cîteva vorbe nesoco
tite si cîteva din atitudinile re
voluționare pe Care școala so
cialistă le-a pus la modă la Iași 
unde ele se văd și pînă astăzi, 
cel ce scrie aceste rînduri a 
fost exclus din Internatul Liceu
lui din Iași. O rudă la care cău
tasem adăpost, m-a aruncat pe 
stradă. Șl atunci, acelaș direc
tor care mă izgonise m-a primit 
ca un părinte și făgădulndu-mi 
reintegrarea, a zăbovit-o înadins 
pentru ca să stau în casa lui. 

în biata lui casă de boem, goa
lă. fără rîndulală. și ca să mî- 
nînc la birt hrana pe care o 
plătea el din biata lui liafă 
mîncată de multele datorii care 
l-au fost nenorocirea”.

Burlă i-a schimbat pronumele 
din Neculai în Nicolae si l-a 
adus pînă la bacalaureatul din
toamna lui 1888. 
l-a luat primul

Conflictul

pe care Iorga 
pe Moldova.
la Universitatede

de facultate,an
student cere la 16
1 se aprobe a da

După un 
năstrușnicul 
oct. 1889 să _ . _ ____ ____
toate examenele celor trei ani, 
plus licența întrucît nu mai are 
ce învăța. Consiliul profesoral îi 
refuză cererea. La 19 oct. face 
altă suplică și de astă dată ob
ține aprobarea, fiind susținut 
mal ales de Xenopol șl Cara- 
gianl. Dar se opune categoric 
Aron Densușlanu și începe o 
adevărată luptă, despre care ne 
relatează documentat Georgeta 
Fințescu în articolul „Din viața 
ae student a lui Nicolae Ioraa- 
(Revista Arhivelor 2 — 1941).

Iorga face un memoriu la mi
nister. Densuslanu se opune șl 
nu vrea să-1 examineze la pro
za și poezia latină. La dosarul 
respectiv (Arhivele St. Iași) se 
află un amplu memoriu ’al pro
fesorului. alături de al studen
tului. Dar, Iorga nu era omul 
care să cedeze și pînă la ur
mă e examinat de o comisie, 
fără Densusianu (12 nov. 1889) 
pentru ca la 1 decembrie să-și 
susțină cu brio licența.

Și astfel, înainte de a îm
plini vîrsta de 19 ani, fostul 
elev al liceului Laurian din Bo
toșani a reușit să devină pro
fesor și să fie recomandat chiar 
pentru liceul de la care ple- 
1886° CU amărăciune în suflet în

Dar, între timp, tot înainte de 
a împlini cei 19 ani, el mai face 
un act de autoritate: se căsă
torește la Iași cu Maria Tasu. 
De astă dată, însă, consimță- 
mîntul mamei sale îl scutește 
de vreun eventual conflict cu 
oficiul stării civile (Arh. St. Iași 
— Dosar căsătorii nr. 8520 din 
1890). Șl în capul mesei de nun
tă a luat loc părintele sufle
tesc al fostului zurbagiu: Vaslle 
Burlă.

Al. Arbore



GEORGE ELIOT 

ODOEVSKI

LAMARTINE

Aceasta nu este modalitatea obișnuită și de loc ușoată 
de a aprecia un scriitor modern. Ea necesită o cunoaș
tere considerabilă a ceea ce a realizat el însuși, a ceea 
ce au făcut predecesorii și contemporanii săi ; ea nece
sită o reflecție deliberată în privința gradului în care 
propriile prejudecăți ne-ar putea împiedica să apreciem 
valoarea intelectuală sau morală a ceea ce, la prima ve
dere, ne ofensează. O cale mai ușoară ar fi descoperirea 
cîtorva erori frapante și considerarea lor ca decisive 
pentru incompetența autorului, sau a unor lucruri care 
fuseseră spuse de alții etc.

Scriitorii care au devenit deja clasici au fost, fără în
doială, tratati în acest fel irelevant în vremea cînd mai 
aveau încă nenorocul de a fi fost recenti și chiar mai 
sînt atacați în aceeași grabă nesăbuită de către ignoranța 
impertinentă. Dar cei care se gîndesc la reputația pe care 
o pun în joc atunci cînd emit judecăți de valoare, au 
consultat enciclopedii și istorii ale filozofiei sau litera
turii și s-au convins de trăinicia epitetelor care-i înso
țesc pe nemuritori. Acestea nu se află nicidecum la 
dispoziția nesăbuinței sau meschinăriei lor. Nu orice tur
mă lipsită de capacitatea impresiilor nemijlocite, de plă
cere spontană, de obiecții sincere sau de neutralitate de
clarată în privința scriitorilor clasici poate formula o ju
decată valabilă asupra contemporanilor. Susceptibilitatea 
pe care și-o mai mențin este numai în privința propriei 
reputații și nu a calităților obiectului judecății lor. Cine 
mai poate distinge nuanțele dacă are în vedere ceea ce 
se așteaptă de la el ? Obiceiul de a exprima critici îm
prumutate stupeflază sensibilitatea, singurul fundament ai 
criticii imparțiale.

100 DE ANI DE EA MOARTEA EUI ODOEVSKI
La un secol după dispariția 

omului, opera lui Vladimir Feo- 
dorovici Odoevski (1804—1869) 
își revendică încă, prin impre
sionanta sa diversitate și pro
funzime, reconsiderarea în con
textul moștenirii culturale și 
științifice ruse. Remarcabilul 
scriitor, denumit de contempo
rani „un Hoffmann rus" , a fost 
și un reputat publicist și critic li
terar, fondator al muzicologiei 
ruse moderne, om de știință 
enciclopedist, compozitor, filo

zof, pedagog iluminist etc.
Contribuind la cristalizarea 

prozei romantico-filozofice ruse 
în ciclul „Nopțile rusești", el 
a fost și un promotor al prozei 
realiste în ciclul de povestiri 
„Basme pestrițe", în nuvelele 
„Prințesa Mimi" ș.a.

Pătrunderea în universul mu
zicii universale îl apropie pe scri
itor de înțelegerea geniului crea
tor. facilitîndu-i realizarea nu
velelor romantice „Sebastian 
Bach" și „Ultimul cvartet al lui 
Beethoven". Apărea astfel în a- 
nul 1830 prima operă literară 
consacrată geniului beethovenian, 
tradusă în timpul vieții auto-

ți per- -A 
lucrdrt

rului în limbile franceză 
mană. Ideea scrierii unei 
despre acest titan al muzicii «- 
niversale îl preocupa pe Odoer- 
ski încă din anul morții lui 
Beethoven. Intr-o scrisoare cz- 
tre M. P. Pogodin, datată 29 
aprilie 1827, citim : „Mă veți 
crede oare că în toate librăriile 
Peterburgului n-am putut găsi 
nimic despre Beethoven, cu ex
cepția faptului că e fiul nele
gitim al lui Frederich Wilhelm 
al II-lea, regele Prusiei?... Des
pre caracterul său muzical voi 
aminti într-un articol pe care 
îl veți primi ulterior".

Intrucît între anii 1827—1830 
Odoevski nu a publicat nici un 
studiu mai amplu despre „ca
racterul muzical" beethovenian, 
considerăm că 
ționată se referea 
„Ultimul cvartet al 
ven". Publicînd un 
aducem un omagiu 
manist rus, cunoscut publicului 
nostru din traducerea ciclului de 
basme pentru copii „Orășelul în 
tabacheră" (1949) și din nuvela 
„Prințesa Mimi" (1968).

beethovenian, 
scrisoarea men- 

la nuvela 
lui Beetho- 

fragment, 
marelui u-

150 DE ANI DE EA NAȘTEREA IUI GEORGE EEIOT
Prezența unor contemporani de 

talia lui CHARLES DICKENS și 
WILLIAM MAKEPEACE THA
CKERAY nu-l împiedeca pe 
BRUNETIERE să o considere cei 
msi bun rom’ancier al secolului. 
Criticii contemporani Barbara 
Hardy și Joan BENNETT relevă 
contribuția ei la dezvoltarea ul
terioară a romanului prin in
fluența exercitată asupra lui 
HENRY JAMES, PROUST sau 
JOYCE. Se împlinește un secol 
de cînd GEORGE EL1OT, pe 
numele ei adevărat MARY ANN 
EVANS, scria ,,Middlemarch", o 
capodoperă a literaturii engle
ze, „o carte magnifică, unul 
dintre puținele romane englezești 
scrise pentru adulți". Aceste cu
vinte ale VIRGINIEI WOOLF 
obligă la o atenție sporită în 
cercetarea operei lui GEORGE 
ELIOT, a cărei complexitate a 
prilejuit cele mai contradictorii 
aprecieri, atît în timpul vieții 
autoarei cît și mai tîrziu.

Deși păstrează toate elementele 
romanului tradițional, GEORGE 
ELIOT este un inovator prin 
peisajul social mult mai variat 
asupra căruia își concentrează 
atenția, prin faptul că ia în 
considerație realitățile etice, so
ciale și religioase sub imperiul 
cărora se formează conștiințe 
individuale moderne, prin ana
liza psihologică minuțioasă. Ac
țiunea, povestirea, nu mai are 
importanță prin ea însăși, fap
tele nu-și justifică înlănțuirea 
decît prin influența pe care o 
au asupra eroilor, asupra desti
nului și evoluției lor.

Șirul de întîmplări din „Moara 
de pe Floss" devine, astfel, o 
suită de momente în care au
toarea își descoperă eroina și 
prin care cititorul își formează 
o imagine cuprinzătoare în pri
vința caracterului ei. Formula 
artistică a lui GEORGE ELIOT 
se completează prin plasarea lui 
MAGGIE într-o situație limită 
care o obligă la o alegere de
terminată de evoluția ei ante
rioară și care, la rîndul el, 
conturează dezvoltarea eroinei și 
a romanului spre deznodămînt. 
Interes deosebit vor prezenta, 
deci, numai personajele care fac 
o alegere greșită din punctul de 
vedere al eticii autoarei, care 
vor avea nevoie de ispășire, de 
construire a unui purgatoriu 
prin care să se ridice la înăl
țimea morală a celor care au 
cunoscut nenorocirea.

In „Adam Bede", „Daniel De- 
ronda" și „Felix Holt,(, întîlnim 
perechi de personaje dintre care 
unul sugerează evoluția posibi
lă a celuilalt — a eroului prin
cipal — în condițiile unei com
portări cuminți, banale, neinte
resante, oferită de o situație li
mită similară. Dinah, Mirah, Da
niel și Esther sînt personaje 
lipsite de vitalitate care nu fac 
decît să ofere exemplul moral, 
termenul de comparație. In 
„Middlemarch", această tendință 
spre schematism este evitată, 
personajele sînt prezentate in
dividual, cu un trecut indepen
dent și o personalitate proprie, 
și numai după aceea se inte
grează unui grup restrîns, în 
interiorul căruia se macină con
flictele anoste proprii vieții o- 
rașului de provincie.

In mai sus menționatul „Felix 
Holt", GEORGE ELIOT apelea
ză la o tehnică artistică mai

puțin obișnuită : romanul își 
desfășoară acțiunea mult după 
consumarea conflictului, doamna 
Transome trăiește ultimii ani ai 
unei vieți aflată sub semnul 
păcatului din tinerețe, iar citi
torul descoperă semnificația în
tregii opere abia spre sfîrșit. îm
plinirea talentului autoarei a 
urmat o cale destul de sinuoa
să ; forța imaginativă remarca
bilă a romanelor și povestirilor 
din prima perioadă de creație, 
valorificată pe deplin în mediul 
provincial binecunoscut lui 
GEORGE ELIOT, lasă loc, înce- 
pînd cu ..Romola". și documen
tației științifice.

Eroii povestirilor din „Scene 
din viața clericală", din „Adam 
Bede" sau „Silas Marner", oa
meni simpli care nu pot rea
liza semnificația fantelor ma
jore impuse de viată, vor fi in- 
locuiți în romanele maturității 
de luptători, de oameni care 
au ce pierde și care pierd. De 
la resemnare la luptă, de la 
indiferentism și lipsă de perso
nalitate la egoism exacerbant, de 
la înfruntarea tragică la recu
noașterea altruistă a semnifica
ției și rolului individului — a- 
cestea ar fi cîteva din coordo
natele între care se mișcă ro
manele și eroii lui GEORGE 
ELIOT. Accentuînd asupra per
sonajelor și nu asupra acțiunii 
care îi slujește la conturarea 
lor, cercetînd motivele unui a- 
numit fel de a reacționa prin 
aplicarea determinismului din fi
lozofia lui Strauss, Feuerbach și 
Locke, GEORGE ELIOT devine 
fondatoarea romanului psihologic 
englez.„Invăluiți de aceeași negură, 
fiecăruia dintre noi i se pare 
că este înconjurat de lumină 
și vede doar vălul de ceată 
care îi ascunde pe ceilalți". 
ELIOT a încercat și a reușit să 
vadă dincolo de „negură", des
coperind acolo pasiuni și gîn- 
duri, destine și personalități: a 
găsit acolo oameni.

Autoare de romane, povestiri 
și poeme, ELIOT este și o re
prezentantă de seamă a eseisti
cii engleze, găsind în această 
specie literară un mijloc adec
vat și eficace de exprimare a 
crezului și concepțiilor sale ar
tistice, fapt pe care am încercat 
să-l ilustrăm cu cîteva fragmen
te din notele adunate sub titlul 
„File dintr-un carnet".

★
Care este cea mai bună metodă de a povesti ? Cum 

norma trebuie să fie interesul cititorilor, există mal muite 
modalități bune și nicidecum una singură care să le de
pășească pe toate, fiindcă povestirile oferite de viață ne 
interesează în grade și moduri diferite. De cele mai multe 
ori trezirea dorinței noastre de a cunoaște trecutul sau 
viitorul unui cm e determinată de observarea lui într-o 
situație neobișnuită, patetică sau comică. Consecința 
firească este studirea lui sau atenția sporită în ocazii qar- 
ne-ar putea îmbogăți cunoștințele despre el. Am văzut c 
figură distinsă printre deținuții care trag la edec, vedem 
apoi aceeași figură într-un amvon; persoana ar putea îl 
de o constituție neinteresantă care nu se obosește să 
știe prea multe despre viața care i se oferă în asemenea 
contraste, deși nu e exclus să-și acumuleze cunoștințele 
în mod fragmentar, neanalogic.

In alt caz am auzit mult, sau măcar ceva puțin obiș
nuit, despre un om pe care nu l-am mai văzut niciodată 
și, de aceea, privim curioși în jur cînd ni se spune că 
e de față ; orice face sau zice în prezența noastră e îli 
cărcat cu o semnificație determinată de informațiile an
terioare despre el, aflate fie din conversații al căror su
biect fusese nu din remarci incidentale etc.

Acest mod indirect de a ajunge la cunoaștere este 
totdeauna cel mai interesant cu putință, chiar dacă se re
feră la subiectele impersonale... Curiozitatea noastră e 
trezită de insuficiența primelor informații. Mai mult, 
acesta este și felul în care lucrează memoria în refacerea 
incidentală a evenimentelor: un oarecare fapt izbitor 
apare într-o viziune interioară și în consecință, faptele 
precedente sînt constituite din ceea ce e considerat ca 
început al episodului în care acel fapt constituia un ele
ment mai mult sau mai puțin frapant.

Modalitățile de relatare bazate pe aceste procese ale 
vieții interioare și exterioare își trag eficacitatea din fo 
losirea adecvată de imagini care să cresteze atenția, sau, 
mal exact, din faptul că cele dintîi și cele mai puternice 
impresii ca și cele mai intime convingeri ale noastre sînt 
pur și simplu imagini adăugate unei sensibilități mal mari 
sau mai mici. Acestea sînt instrumentele primitive ale 
gîndirii...

Simpla deschidere a unei povestiri cu data și prezen
tarea locului și a oamenilor, trecînd apoi treptat la ele
mentele mai palpitante ale narațiunii și la prezentarea dra
matică, fără retrospecție, prezintă avantaje care trebuie 
să fie confirmate de natura povestirii. Nararea spirituală, 
fără prea mult dialog, poate fi cît se poate de Intere 
sântă și se potrivește nuvelei...

Dar de ce nu ar fi o povestire narată în modul cel mal 
neregulat, determinat de idiosincrasia autorului în cazul 
cînd place? Obiecțiile aduse modului delirant folosit de 
STERNE în povestirea lui „Tristram Shandy' constau, 
mai ales, în calitatea subiectului 
fragmentarea însăși. Cititorii 
pra faptului că sînt deseori 
litate în felul de a gîndi.

★
Recunoașterea supremației 

mei antice de către culturile 
raculos de a lega spiritualicește aceste

fragmentat și nu în 
ar trebui să reflecteze asu- 

plictisiți de lipsa de flexibi-

Greciei și Ro 
avut efectul mi- 
națluni. Nu are 

rost’ să ne plîngem mereu de uniformitatea pe care o 
vrem înlocuită de originalitate. Originalitatea adevărată 
și influentă este totdeauna nouă și poate exista numai în 
condițiile unei largi și masive uniformități. Cînd o mul
țime de oameni au învățat să folosească aceeași limbă 
în vorbire și în scris, atunci și numai atunci pot apărea 
marii maeștri al cuvîntului. In ce constă talentul lor ? Ei 
folosesc cuvinte care sînt deja un mijloc obișnuit de în
țelegere și simpatie într-o măsură suficient de mare pen
tru a lărgi atît înțelegerea cît și simpatia. Originalitatea 
de acest fel transformă buruienile în plante purtătoare 
de rod. Idiosincrasiile sînt condimente de o aromă în
doielnică.

Prezentare și traducere: Ștefan Âvadaflll
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ULTIMUL CVARTET
își așeză mîinile la spate și se apropie de muzicanți. 

Cei de fată îi oferiră cu respect locul. El își înclină capul 
într-o parte și în alta, străduindu-se să asculte muzi:a. 
Efortul se dovedi zadarnic; nu-și mai putu stăpîni la
crimile. Se retrase abătut de lîngă interpret într-un colt 
îndepărtat al încăperii, și-și acoperi fața cu mîinile. Dar 
cînd arcușul primului violonist a scos o notă întîmplă-^F 
toare, adăugînd-o la un acord de septimă, iar armonia 
sălbatecă răsună în notele dublate ale celorlalte instru
mente, nefericitul tresări și exclamă: „Eu aud! aud!" 
in nestăvilita-i fericire, el hohoti î*n palme și începu să 
bată din picioare.
— Ludwig ! — i se adresă o

lui, — Ludwig! e timpul să mergem acasă. Noi deran
jăm aici!

El

tînără, care intrase în urma

urmă tăcut cao privi, o înțelese și o
In celălalt capăt al orașului, la al treilea 

vechi de piatră, se afla o cameră mică, 
întregul mobilier 

cu o plaDumă

un copil, 
etaj al unei 
înăbușitoare 
al încăperii 

uzată, cîteva

case
despărțită cu o paiantă, 
consta dintr-un pat, acoperit 
vrafuri de hîrtie pentru scris note muzicale, rămășițele 
unui pian. Aceasta era locuința, aceasta 
muritorului Beethoven.

Pe parcursul întregului drum, el nu a 
Cînd ajunseră însă, Ludwig se așeză pe 
tinerei în a sa și-i spuse:
mă înțelegi; numai ție nu ți-e groază de mine; numai 
pe tine nu te stingheresc...
domni care-mi interpretează muzica mă înțeleg? —- nici 
pomeneală I Nici unul dintre capel-maiștrii de aici nu-i 
capabil măcar să o dirijeze. Ei urmăresc doar ca orches
tra să păstreze măsura. De muzică nici nu le pasă! Ba 
mai cred că eu sînt în declin. Am observat chiar, că 
unii parcă zîmbeau în timp ce cîntau cvartetul meu. 
Iată un indiciu incontestabil că niciodată nu m-au înțe
les. Și asta acum, cînd eu simt că am devenit cu adevă
rat un mare muzicant. Venind încoace, am conceput o 
simfonie ce va fixa definitiv numele meu în eternitate. 
O voi scrie și voi da pe foc tot ce am compus pînă în 
clipa de față. Voi schimba toate legile armoniei, voi dez
vălui efecte nebănuite pînă acum. O voi compune pe o 
melodie cromatică, cu douăzeci de timpani. Voi intro
duce sunetul a sute de clopote, acordate de tonalități 
variate, pentru că — adăugă el în șoaptă, — îți spun un 
secret: cînd m-ai condus în clopotniță
ceea ce nimănui nu i-a trecut prin minte. Clopotele sînt 
cele mai armonioase instrumente ce pot fi folosite cu 
succes chiar și în cel mai calm adagio. In final adaug 
sunet de tobe, împușcături de arme. Iar eu voi 'auzi 
această 
ție. — 
ușoară 
tuturor 
tra veritabilului meu Waterloo
puși unei singure mișcări a baghetei mele, doisprezece 
capel-maiștri, Iar în jur foc de luptă, rafale de tun... O ; 
aceasta a fost cea mai reușită partitură a mea, indife
rent de părerea acestui pedant Weber! Dar ceea ce voi 
crea acum va depăși cu mult și această lucrare. Nu pot 
să nu-ți ofer măcar o idee despre ea.

Cu aceste cuvinte, Beethoven se apropie de pianul ce 
nu mai avea nici o strună întreagă și cu o înfățișare 
deosebit de gravă atinse clapele pustii. Răspunse ecoul 
monoton al lemnului din instrumentul degradat, în timp 
ce în adîncurile tainice ale contrapunctistului se perin
dau cele mai complicate fugi în cinci și șase tonalități, 
așternîndu-se apoi docil sub 
mont, care încerca să dea 
muzicii sale...
tura cu întreaga

— Auzi ? — i 
care nimeni pînă

era lumea ne-

scos o vorbă, 
pat, luă mîna 

Buna mea Luiza I numai tu

Crezi oare că toți acești

am descoperit

împușcături de arme.
simfonie, Luiza! — exclamă el sufocat de emo 
sper că o voi auzi, — adăugă zîmbind, după o 
ezitare. Iti amintești, cînd la Viena, în prezența 
frunților încoronate ale lumii, am dirijat orches- 

?Mii de muzicanți su

degetele creatorului lui Eg- 
cît mai multă expresivitate 
mare efort, el acoperi clavia- 
opri.
Lulzei, — iată acordul pe

Deodată, cu 
mînă și se 
se adresă 
acum n-a îndrăznit să-l folosească...

Prezentare și traducere : Paul Popa
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FILE DINTR-UN CARNET
(fragmente)

In strădania de a aprecia un scriitor remarcabil care a 
dobîndit ceva mai mult decît o influență temporară, tre
buie să avem în vedere, în primul rînd, contribuția sa 
personală la îmbogățirea spirituală a omenirii. A avut 
el vreo concepție nouă ? A dat viață unor adevăruri de 
mult cunoscute, dar uitate, pe care le-a privit sub o 
lumină nouă și în legătura lor cu alte adevăruri admise ? 
A impregnat vreo idee cu o nouă rezervă emoțională, 
lărgind astfel aria sentimentelor morale ? A dat el. prin 
sublinierea sau desconsiderarea anumitor aspecte, o pro
poziție mai acceptabilă scopurilor și motivelor ? Și chiar 
acolo unde gîndirea lui a fost pervertită de o greșeală 
evidentă pentru marea majoritate a cititorilor, descoperită 
numai de cei informați, sau dovedită de evoluția ulteri 
oară a evenimentelor, are ea acel iz de entuziasm nobil 
care ar putea respinge discriminarea noastră critică în 
cazul cînd corectitudinea ei îi fusese impusă de o obiș
nuință de a simți mai puțin’ admiiabilă?

Â

100 DE ANI DE EA MOARTEA TUI EAMARTINE
ALPHONSE DE LAMARTINE:

Așa, de-apusul vieții tot mai aproape încă, 
Plîngînd speranța stinsă pe drumu-ndelungat, 
Mă mai întorc o dată și-n ochi c-o poftă-adîncă 
Privesc acele bunuri din care n-am gustat.

TOAMNA
Salut, fîșie verde pe creștetul pădurii ! 
Frunziș căzut în iarbă cu galbene-ofiliri I 
Salut, ultime zile I zăbranicul naturii 
Plăcut e și durerii ți tristelor priviri.

cârarea cu pasul singuratic !
din urmă oară, să mai zăresc de jos 
lumină a soarelui tomnatic 

Abia de mai străpunge desișu-ntunecos.

Urc visător 
Vreau, cea 
Cum palida

Da, toamna, cînd natura luminile își curmă, 
Mai multe vrăji eu aflu în ochii ei cei rea ; 
Rămas bun de prieten, e zîmbetul din urmă . 
Al buzelor ce moartea le va-ncleșta pe veci.

Pămînt, vilcele, soare, tu, galeșă natură, 
O lacrimă de lingă mormint vă sînt dator ! 
Atît parfum e-n aer! Lumina-atît de pură! 
Și soarele ce dulce-i acelora ce mor!
Acuma-n întregime, cum aș goli cu sete, 
Pocalul cu amestec de fiere și nectar: 
In fundul cupei care licoarea vieții-mi dete 
Un strop de miere poate o fi rămas măcar !

Dar poate viitoru-mi păstra, în adîncime, 
Vreo fericire-a cărei speranță s-a 
Sau, neștiut de mine, vreun suflet, 
Ințelegîndu-mi dorul, cu dor mi-ar 

Cînd cade floarea-și lasă zefirului 
La viață și la soare e ultimu-i cuvînt : 
Eu mor și al meu suflet acum cind își ia drumul, 
Ca tristul sunet dulce se risipește-n vînt.

traducere de: Ionel Marinescu

ascuns ! 
din mulțime, 
fi răspuns I ...

parfumul ;


