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< GALAXII
Acestor maci de aur hipnotizant 

de mulți 
Telurica uimire le dă la fiecare 
Un dincolo proteic de energii 

primare. 
Dar e destul tăcerea, privind-o, s-c 

asculți.

In planetarul picur de rouă stă 
Orfeu

Ca-ntr-un sicriu de sticlă.
Simfonica tăcere 

Se luptă prometeic cu muzica 
de sfere 

Și, doborînd-o, moare în propriul 
ei mereu.

BALERINA
Părîndu-i-se că gem
Sub greutatea lui

V

în celelalte pagini:
Aerienele
Ondule,
Fulgul alb suferă . ..

LOSTRIȚA

Repezi, fluide poteci ...
Un fior
Fulgeră-n apele reci
Spre izvor.

Sîngele meu răscolit
De-un ecou
Către obîrșii și mit,
Și din nou ...

Nicolae Țatomir

JONESCU: .Burg"

ȘTIINȚA Șl 
CREAȚIE

Prof. ing. Ion Curievici ne-a 
prezentat în „Cronica" o evo
luție a conceptului de om de 
știință, considered în final per
sonalitatea omului de știință 
contemporan, a savantului so
cietății socialiste. In concluzie, 
autorul afirmă că „știința ar 
trebui să fie utilă progresului 
uman, să-i sporească bucuria 
de a trăi, să-i extindă outerea 
asupra forțelor stihinice". Toto
dată însă ni se reamintește că 
tot știința poate fi „temeiul 
distrugerii totale". Sîntem de 
acord cu concluziile sale, însă 
subiectul nu a fost încă și nu 
va fi nici de aci înainte epui
zat.

Lărgind sfera discuției, poate 
că ar fi cazul să ne între
băm, ce se întîmplă cu omul 
de pretutindeni, cu viața mo
dernă ? Cred că aceeași ten
siune chinuitoare cuprinde nu 
numai pe savanți, ci pe fiecare 
om al contemporaneității. Spe
cialiștii în psihosomatică ne 
spun că problema fundamen
tală constă în încercarea de a 
insera omul ca valoare sensibil 
constantă într-un cadru de e- 
xistență aflat în neîncetată 
răsturnare. „Această inserție 
nu va depăși limitele fiziolo
gice și psihologice ale rezisten
ței umane", scrie prof. dr. P. 
Bugard și are perfectă drep
tate.

Viața modernă nu poate răs
coli fără urmări ritmurile bio
logice, limitele capacității de 
informare, nevoia de destinde
re, de odihnă, de somn a o- 
muiui și în general tot ceea 
ce constituie viața sa interioa
ră, infinitul său lăuntric.

Omul de azi muncește cu 
mai puțin efort fizic, dar în
tr-un ritm mai rapid. Aci apare 
un nou factor de uzură. Cu 
cît munca e mai specializată. 

cu atît durata sa devine mai 
scurtă. Automatizarea descarcă 
pe om de efortul muscular, dar 
îi suprasolicită funcțiile mintale 
și senzoriale. Responsabilitățile 
cresc, fiecare eroare riscă să 
dea loc la grave repercursiuni 
asupra marii capacități a pro
ducției. Imobilitatea și atenția 
susținută îl privează pe om de 
efectul liberator al exercițiului 
muscular: așezat în fața unui 
pupitru, în așteptarea unui 
semnal important, îngrijorarea 
și tensiunea emoțională duc la 
surmenaj și boli psihosomatice.

Dacă omul modern e obligat 
să stăpînească mașini tot mai 
complicate, aceeași obligație o 
are să-și domine propria ma
șină, a organismului și îndeo
sebi a minții. Susținuta și in
tensa solicitare a omului a 
creat înfăptuiri epocale. Dar au 
apărut și bolile civilizației, 
despre care s-a scris pe larg 
în „Cronica". Azi se ocupă și 
sociologia de aceste probleme.

Dar omul trăiește într-un cli
mat general în care contradic
țiile adverse, încălcarea drep
turilor umane și ale popoare
lor, produc mii și milioane de 
jertfe umane. Și în această 
lume s-au înmulțit bolile min
tale, nevrozele, omul fiind o- 
bligat să recurgă la tranchili
zante și hipnotice, căci el nu 
mai poate dormi din cauza o- 
boselii, a surescitării, surme
najului, sedentarismului etc. A- 
gresivitatea și actele de' 
violență au sporit și crimino
logie a ajuns la concluzia (la 
consfătuirea internațională de 
la finele anului trecut), că în
că nu se cunoaște cauza cri
mei și a recidivei 1

Ce-au făcut și ce fac știin
țele în fața acestei situații, în 
fața exploziilor atît de variate? 
De altfel, chiar știința se află 

într-o stare explozivă : 3.000.000 
de lucrări anual I Intelectualul, 
alături de muncitor, e supus 
suprasolicitării nervoase. Și 
peste toate acestea explozia' 
urbanizării și a migrațiunii oa
menilor șomeri arată profun
dele schimbări în structura so
cietății, cu aspectele ei pozi
tive și negative.

Știința a fost obligată să-și 
multiplice preocupările: au a- 
părut științe noi. Cităm poli- 
tologia care țintește să obțină 
universalitatea drepturilor și a 
eticei internaționale. Va reuși 
ea ca în locul înarmărilor să 
domnească pacea și coopera
rea pe care le așteaptă mi
liarde de oameni ? Ergonomia 
ca o nouă știință a muncii, ur
mărește să adapteze pe om la 
mașină și mașina la om ; la 
ea se asociază medicina, fi
ziologia, igiena și psihologia 
muncii spre a evita nocivitățile 
revoluției tehnico - industriale. 
Știința informației urmărește să 
ajute pe omul de știință în 
obținerea documentației.

Contra agresivității și a bo
lilor mintale, neurochirurgia a 
pătruns în creierul oamenilor 
spre a distruge centri de agre
sivitate. Primele rezultate n-au 
fost încurajatoare, dar un mare 
neurochirurg din Tokio, Prof. 
Dr. H. Narabayashi, distrugînd 
centrii ce răspund specific de 
agresivitate și în interiorul că
rora se găsesc celule nervoase 
asemănătoare cu a subprima- 
telor și primatelor, a obținut 
rezultate bune în procente de 
85 la sută. S-a creat psihochi- 
rurgia, pentru vindecarea alte
rărilor de comportament. Neu- 
rofiziologia studiază și ea a- 
ceastă problemă și psihologia 
beneficiază de progresele ei. 
Iar neuropsihiatria beneficiază 
de genetică, care a pus în e- 
vidență modificări cromosomiale 
în unele boli neuromintale.

Este însă surprinzător faptul 
că, pe plan mondial, există 
o mare discordanță între in
vestițiile acordate cercetărilor 
tehnice și cele pentru studie
rea omului, pentru remedierea 
tuturor aspectelor nocive enun
țate mai sus.

Prof.d r.doc.St.Kernbach.
(Continuare în pag. a 11-a)



jurnal

JUBILEU

L’AMOR, CHE MOVE
Cîteva scrisori care-mi atrag atenția, în termeni foarte 

categorici, că „n-ar trebui să iau apărarea celor care mur
dăresc ordinea publică, sărutindu-se pe stradă" și nici 
„n-ar trebui să sfidez opinia publică, fiindcă inginerul 
respectiv, intr-adevăr, reprezenta în acel moment opinia 
publică, factor hotărîtor in punerea lucrurilor la punct" 
(vezi și jurnalul din Cronica Nr. 11), mi-a adus aminte 
de Swift, cel care spunea că .ideea stoică privitoare la 
satisfacerea necesităților prin suprimarea dorințelor se ase« 
mană ideii tăierii picioarelor cind avem nevoie de pantofi". 
Stoicii insă poate credeau cu adevărat că refularea abso
lută înseamnă și fericirea absolută, pe cind preopinenții mei, 
erijafi ad-hoc in opinie publică (intr-una dintre scrisori 
se spune: „Sint glasul opiniei publice"), ii admonestează 
pe cei doi tineri, apărați de mine, cu o suspectă pudi- 
citate din care poți desprinde lesne gestul acelui inginer, 
sau ce-o fi ei, care a pălmuit (in numele opiniei publice), 
în plină stradă, pe tinărul ce Îndrăznise să-și sărute 
prietena.

Nu mă întreb aici cine reprezintă opinia publică, pînă 
unde are ea dreptul să meargă ? Las asta în seama spe
cialiștilor, in ale căror articole corecte n-am intîlnit prea 
des ideea că, în anumite momente, opinia publică poate 
să facă și victime. îmi aduc aminte de o rubrică a unui 
ziar central, o rubrică de răsunet acum cițiva ani și de 
un tinăr medic pe care l-am cunoscut într-un tren, și care 
mi-a întins ziarul respectiv, spunîndu-mi: „Eu sînt eroul. Ni
mic nu-i adevărat din ceea ce se spune acolo despre 
mine. Mai pot găsi un loc unde oamenii să aibă încre
dere in mine ?" Dezmințirea care a venit probabil ulte
rior, î-a adus oare acelui medic încrederea de care se 
bucurase și tot ce însemna ei înainte de „punerea la 
punct" ? Nu cred că totul s-a restabilit complet, că to
tul a fost uitat. Rămîne totdeauna ceva, in astfel de 
momente, ceva care nu se mai poate recupera.

In planul artei, lucrurile pot căpăta deformări și mai gra
ve. îmi amintesc cu cită violență a fost primită de aceasta 
suspectă pudicitate, de această falsă morală, Groapa lui 
Eugen Baibu, și de un așa-zis iubitor de literatură care, 
într-o împrejurare oarecare, tuna și fulgera împotriva 
romanului lui Fănuș Neaga „îngerul a strigat", fiindcă 
ar fi chipurile „plin de trivialitate și de pagini obscene". 
I-am spus acestuia, că după părerea lui ar trebui să aco
perim din muzee toate nudurile, să interzicem antichi
tatea, pe Rubens, pe Villon, pe... „Nu, fiindcă cu ei este 
altă treabă"... N-a putut să-mi răspundă ce înțelege el 
prin „altă treabă", și-a repetat mereu cuvintele, cind cu 
zîmbetul acela, al maicilor tinere, atît de claustrat și atît 
de violent, cind cu zîmbetul acelui inginer, dacă așa este, 
inginer, care îmi explica de ce-a fost necesar să-l păl
muiască pe tinărul ce îndrăznise să-și sărute prietena 
pe stradă. Sfintă ipocrizie!

Spuneam că în planul artei lucrurile pot căpăta de
formări și mai grave. Aud uneori cîte o voce care 
apreciază cutare sau cutare carte, spunînd că sint prea 
multe pagini de dragoste, sau cam așa ceva, sau că 
aceasta este o problemă minoră „care nu entuziasmea
ză (I), care nu poate transmite ideile mari ale epocii 
noastre ș.a.m.d. Mai mult, un redactor de revistă ar
gumenta că: „amorul în artă aduce prejudicii spiri
tului sănătos" și, în consecință, sugera autorului să re
nunțe la cîteva pagini.,.. Și toate acestea mă duc cu 
gîndul în anii aceia, cînd A. E. Baconsky era criticat 
de un plutonier major pentru lipsa sa de orientare 
politică, din Balada lăptarului, cînd un critic literar 
foarte la modă atunci și foarte principial, răspundea 
poeților la poșta redacției că „dragostea este o ră
mășiță a mentalităților burgheze".

Să mai amintim că Dante, la vremea lui, spunea 
atît de frumos și de genial: L'amon, che move il 
sole e l'altre stelle" ?..

C. Ștefanache

In sala de festivități a Filialei Iași a Academiei, a avut loc o 
ședință festivă prilejuită de împlinirea a 20 de ani de existență a 
acestei prestigioase instituții. Desfășurată în prezența tov. Miu po- 
brescu, prim-secretar al Comitetului județean de partid, președin
tele Consiliului popular județean, și a conf. univ. Petre Mîlcomete, 
secretar al Comitetului județean de partid, a unor prestigioși oa
meni de știință din I^și, academicieni, cadre universitare, cercetă
tori științifici din cele nouă institute și centre de cercetare ale 
Filialei Iași a Academiei, festivitatea a fost, în același timp, ono
rată de participarea unor distinși oaspeți, printre care ac*ad.  Miron 
Nicol eseu, președintele Academiei Republicii Socialiste România, 
prof. dr. Ilie Diculescu. vicepreședinte al Consiliului Național al 
Cercetării Științifice, academicienii Iorgu Iordan. Grigore Moisil, 
Coriolan Drăgulescu, pro: ing. Radu Voinea. membru corespondent 
al Academiei, secretar general al Academiei Republicii Socialiste. 
România, profesorii universitari AL Dima, Victor Stahini, membri 
corespondenți ai Academiei etc.

•) Fragment din volumul
„Cu microfonul în buzu
nar" — în pregătire la Edi
tura C.N.E.F.S.

Tovarășul Miu Dobrescu a transmis un călduros salut din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, precum și în numele orga
nelor de partid și de stat județene. Saluturile adresate în numele 
Academiei R.S.R., al Consiliului Național al Cercetării Științifice, al 
oamenilor de știință din alte centre ale țării — saluturi cărora re
vista „Cronica" ține să și-1 alăture cu sinceră emoție și înaltă 
prețuire și pe al ei — au fost urmate de o amplă comunicare 
prezentată de acad. Cristofor Simionescu, președintele Filialei Iași 
a Academiei. w

Telegrama adresată de participanții la solemnitate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. după ce afirmă adeziunea integrală a intelec
tualității ieșene față de politica internă și externă a Partidului 
Comunist Român, adaugă : „Orașul care a dat patriei atîtea txxlort 
spirituale și personalități cu care se mîndrește, nu se mulțumește 
și nu se va mulțumi numai cu om a aiul pios adus iluștrilor înain
tași, ci va căuta să ducă mai departe, să îmbogățească moștenirea 
sa cultural-știintifică. Dorim și ne străduim ca. într-un viitor ctt 
mai apropiat, Filiala din Iași a Academiei Republicii Socialiste 
România să devină un centru intelectual mai puternic în aceasta 
parte a țării, o citadelă a spiritualității romănești. care să exer
cite o puternică atracție asupra oamenilor de știință fi cultură 
din toate colțurile patriei".

ATENEU CULTU
RAL BACAOAN

O inițiativă meritorie : Comi
tetul județean pentru cultură și 
artă din Bacău a organizat o 
amplă serie de acțiuni cultu
rale tn județele limitrofe, an- 
trenind, intr-un dialog aeschis 
cu publicul larg, cor lit ori, et
nografi, istorici, artiști plastici, 
muzicologi ș. m. a. După ce s-au 
deplasat în județul Vaslui, bă- 
căoanii au fost, timp de o săp
tămână, oaspeții lașului. Din și
rul numeroaselor și interesante
lor acțiuni susținute în orașul șt 
județul Iași, amintim șezătorile 
literare, conferințele, expoziții
le, spectacolele — Moate ilustrând 
pasiunea și spiritul de inițiati
vă al activiștilor culturali ba- 
căoani, meritoria lor strădanie 
de a oferi publicului de pre
tutindeni posibilitatea contactu
lui nemijlocit cu făuritorii fru
mosului.

CENACLU, LÂ 
PLOIEȘTI»

Oameni de toate vîrstele. Ti
neri cu barbișon. Elevi cu de
getele însemnate de apărarea 
cundeitibd școlar. Speranțe e- 
terne de 75—80 de ani. Entu
ziaști, plictisiți, glumeți, blazați, 
impulsivi — ca oriunde. Fumă- 
raie s-o tai cu barda. Cineva 
citește ceva. Cinci ascultă, 
cinsprezece spun bancuri. Re
plici ce se vor cu duh se în
crucișează fără încetare. Prezi
diul intervine. „Tovarășul X, 
dacă mal faci spirite, te pof
tesc afară !“ Răspunsul îidmo- 
nestatului : „Tu vorbești, care 
n-ai pic de spirit 7“ Intr-un colț, 
un critic ad-hoc snune ceva în 
legea lui, ascultîndu-se cu en
tuziasm pre sine șl făcînd ab
stracție de vînzoleala ce amin
tește mai degrabă o sală de aș
teptare decît de o ședință de 
cenaclu literar. Idei și observa
ții realmente prețioase se vola
tilizează instantaneu la contac
tul cu atmosfera hiper-densă (la 
propriu și la figurat) a „ședin

ței de lucru*.  Roșeața vie din 
obrajii bucălați ai elevelor ee- 
nadiste atestă faptul că vorbi
torul cutare a mai trântit un 
„spirit*  licențios.. Conducătorii 
„ședinței*  încearcă să limpe
zească atmosfera ; nu-i ia ni
meni în serios. Cei mal nedu
meriți par a fi— bieții poeți : 
lucrările lor nu mal constituie 
de mult un subiect de discuție, 
ci un pretext pentru etalarea 
nonșalantă a capacității specula- 
tlv-asoclative pe care o posedă 
’.nil.

Șl chiar dacă ședința la care 
am asistat noi n-o fi chiar re
prezentativă, tot sîntem nevoiți 
să subscriem la observația u- 
nu! membru al cercului literar 
ploieștean „..sînt îngrijorat de 
evoluția cenaclului nostru"...

CONDEIERUL PERSUASIV
Se numește... (n-are importan

ță cum) și reprezintă acea ca
tegorie de condeieri care consti
tuie spaima redactorilor șefi, ob
sesia adjuncților și cauza aste- 
niei șefilor de rubrică. Rudă 
bună cu deja numita specie a 
colaboratorului agresiv, colabo
ratorul persuasiv, după ce co
mite 1 (una) poezioară, pornește 
în turneu prin redacții, risi
pind zîmbete, complimente, dră
gălășenii, oftaturi și — în gînd 
— afurisenii. Dacă, doamne fe
rește, condeierul persuasiv iz
butește să publice un volumaș, 
atuncea să te ții ! Primești prin 
poștă interviuri (pe care nu 
le-ai solicitat niciodată) în care 
condeierul se auto-interoghează, 
lăsînd puncte-puncte în dreptul 
unor eventuale întrebări, pre
cum și în final, după cuvintele 
„interviu realizat de... „Prin 
toate ungherele redacției, țîșnind 
din fiecare mapă, cutie, plic, 
dosar, sertar, răsar fotografii vi
sătoare ale onorabilului conde
ier, fotografii care, evident, ni
meni n-ar putea sa jure că le-a 
cerut ori barem că... ar avea 
habar prin ce minune au pă
truns în cele dosare și sertare... 
Condeierul persuasiv a inventat șz 
o nouă știință: se numește 
autografo-logia și se ocupă cu 
descifrarea posibilităților de ob
ținere a maximului de profit 
din actul (grațios-interesa: t-a-

OM E N
mabil) acordării autografului. E- 
vident, nu oricine merită un au
tograf ; de regulă, cartea va fi 
înmânată (după listă) acelora 
care posedă barem titlul de 
membru corespondent al Acade
miei, cu unele (justificate) ex
cepții : redactorii șefi, directo
rul Fondului Literar, directorul 
Editurii. Autograful (învățat din 
vreme pe de rost) este așternut 
într-un solemn moment de 
pseudo-transă și va cuprinde, 
obligatoriu, una din sintagmele: 
„neprețuitului om de cultură**,  
„inegalabilului cărturar1*,  „ma
relui suflet**,  „părintelui spiritu
al al generației noastre**,  „scli
pitoarei inteligențe**,  „talentului 
pertinent**.  La plecare, condeie
rul persuasiv nu uită sa aducă 
vorba despre „complotul tăce
rii**  inițiat de critică în jurul 
numelui său, atrăgînd delicat 

atenția gazdei că ar prinde 
bine cîteva rînduri despre... da, 
ați ghicit : despre EL, autorul 
nedreptățit. Și dacă va reuși 
să smulgă o promisiune, con
deierul va bifa un nume pe 
listă, reluîndu-și turneul și îm
părțind, ca de obicei, zîmbete, 
complimente, drăgălășenii...

TIRAJELE
Cu privire la o notă din re

vista noastră, cineva — în 
orice caz un inițiat șl prieten— 
ne-a convins că cifrele tiraje
lor de cărți nu sînt impuse — 
ferească dumnezeu — de sus în 
jos, ci solicitate de la cititori 
către librari, de la librari spre 
centrala difuzării cărților și 
comandate cert de către aceas
ta la edituri. Mai clar nici că 
se poate. Pentru ca și cititorii 
revistei să fie convinși de acest 
adevăr, imaginăm o scenă la 
centrata unde se fierbe piatra 
cea scumpă a tirajelor.

In sală, prezențl delegații ce
lor 39 de județe, fiecare cu 
planul editorial pe 69 sub nas 
și cu blocnotesul la îndemînă.

— Dragi tovarăși, Intrucît ne 
aflăm la fixarea comenzilor 
pentru anul viitor, îmi dați voie 
să vi-1 prezint pe talentatul nos
tru scriitor Evlampie Botocuz*,  ca
re a avut amabilitatea de a răspun

alma maier
Primul numâr al revistei stu

denților Universității „Al. I. 
Cuza- din Iași. Alma mater, a 
ieșit de sub tipar. Revista este 
o imagine a ceea ce înseamnă 
azi tineretul universitar, cu mul
titudinea preocupărilor sale, cu 
adeziunea sa hotărîtă la proce
sul desfășurării construcției so
cialismului.

„Agenda vieții universitare", 
deși cuprinde trei pagini nu o- 
bosește d’atorită varietății infor
mației. Sub rubrica „Ateneu" 
remarcăm două articole intere

Organul de presă al studenți
lor Institutului Politehnic „Gh. 
Asachi" din Iași, „Viața Poli
tehnicii" își reînnoadă, de fapt, 
firul întrerupt cu zece ani. Nr. 
1 (42), apărut în aceeași zi cu 
„Alma mater", atrage atenția 
prin dezbaterea problemelor le
gate de pregătirea profesională, 
educația moral-cetățenească și 
formarea politico-ideologică a 
studenților. Primul numâr din 
noua serie pl’ace nu numai prin 
ținuta grafică, dar, în primul 
rînd, pentru că paginile scrise 
de studenți către ei înșiși, dau 
răspuns la unele probleme ce 
îi frămîntă. Chiar în primele 
pagini găsim la rubrica ..Stu
denții despre ei înșiși" o discu
ție despre „Profilul spiritual al 
studentului" și „Studentul mo

de invitației noastre și a binevoit 
a veni în mijlocul nostru spre a 
ne adresa cîteva cuvinte despre 
volumul dumisale „Nopți galbene" 
trecut, cum desigur ați observat, 
în planul editorial. Dumneavoas
tră, care vă aflați în contact di
rect cu masele de cititori, știți 
mai bine decît noi cu ce interes 
crescînd este așteptată această 
carte și de cîtă simpatie se bucu
ră acest nume intrat cu brio în 
circulația literară. Așadar, are 
cuvîntul distinsul noastru oaspe-^

Și autorul „Nopților galbene" 
începe să citească o tablă de 
materii, cei din sală se privesc 
ca pruncii de la maternitate. Ai 
auzit de el ? Țțț ! — A mai scris 
ceva 7 Neam. Atunci ? O fi ceva 
pe undeva. O fi de la control 7 
O fi de la repartiții ?

— Șl acum, scumpi colegi, 
prinde iar glas „prezidiul", să 
trecem în ordine alfabetică, la 
fixarea comenzilor. Alba?

— Se-ntîmplă că noi n-am a- 
uzlt de Botocuz, să fiu scuzat!

— Nu-ți primim scuzele pen
tru că autorul are cimotii si la 
Alba Iulia și în Sebeș si in 
Aiud. Numai pentru ele trece-te1 
cu 500.

— Feri s-întul, și 50 e bugăt!
— Bine, fie 300. Aradul 7
— Nu pot pentru ca...^
— E clar, un asemenea cen

tru cultural nu coboară sub 400. 
Să vezi cum te bate Argeșul 
care solicită 500. De altfel, scrii
torul a făcut școala primară la 
Pitești așa că aveți grijă și de-o 
recenzie la revista culturală lo
cală. Bacăul 7

— Ni-ca. Noi solicităm majo
rare la Bacovla.

— Fără 500 Botocuz nu-l ai pe 
celălalt B. Unde mai pui că 
autorul a debutat la revista 
d-voastră.

— La „Ateneu" 7
— Da, acum doi ani, la „posta 

redacției". Deci punem 5. Ur
mează Botoșanii...

Sf) Orice asemănare cu ședin
ța care a avut loc de curînd 
la București este o pură întîm- 
plare.

N. Irimescu

\l I < .u/<r

sante : ..Despre intuiționismul 
matematic" (Ion Nicolaer Ciorbă) 
si „Holografia" (Mariana La tu). 
Bogate sînt paginile de poezii 
(Aurel Brumă, Darie Lăzăreseu, 
Gheorghe Lupu, Mihai Tatulici) 
și proză (Ilie Hristea, Al. Pascu).

Este meritoriu faptul că de la 
primul său număr revista ini
țiază un concurs de eseuri și 
reportaje (cu tema „Tinerețe — 
dăruire — contemporaneitate"), 
concurs la care pot participa^ 
studenți ai tuturor institutelor^ 
de învățămînt superior din țară.

dem". In „Retrospective" pro
rector conf. ing. Aurel Marchiș, 
trage concluziile ce decurg din 
activitatea desfășurată în prima 
jumătate a anului universitar, 
iar articolul „Succesele cercuri
lor științifice studențești ieșe
ne" confirmă eficiența acestor 
„pepiniere ale viitorilor cercetă
tori".

In primul număr semnează 
versuri studenții V. Droahnă si 
Constantin Crețu, iar proza S- 
parține studenților Paula Teo
dor Și B. Nai. Se remarcă in
terviul studentului Ilie Lazăr cu 
pictorul Eugen Boușcă și cro
nica la spectacolul studențesc 
„Cine l-a ucis pe Carol al VI-lea*  
semnată de studenta Paula G. 
Breboreanu. T. C.

„NEA TITI"*)
Fără îndoială, „Nea Titi" 

Teașcă rămîne figura de an
trenor cea mai controversată 
din ultimii ani. Se spune că 
„esențele tari se păstrează 
în sticluțe mici" ; ei bine, 
acest mic „recipient" doldora 
de inteligență, pasiune, o a- 
nume cultură (nu numai fot
balistică), talent scriitoricesc, 
înmagazinează, se pare, și 
enorme doze de infatuare, de 
risc fără acoperire, impulsi
vitate, viclenie speculativă 
ș. a. m. d. Compoziția exacta 
a amestecului, inclusiv pro
porțiile, rămîne să o stabi
lească, peste decenii, cei care 
vor încerca să scrie o istorie 
romanțată a fotbalului, româ

nesc. Deocamdată, îmi face 
impresia că „nea Titi”, cel 
care s-a certat la „Dinamo" 
cu Pircălab, la Cluj cu Ivan- 
suc, la Bacău cu Publik, la 
lași cu Stoicescu, refuzîndu-le 
tuturor drentuldeafi filmați, 
„în prim plqn”, tînjește toc
mai după ceea ce le-a inter
zis „idolilor” : condiția ve
detei. Aut Teașcă, aut nihil 
ar suna dictonul său prefe
rat (în ipoteza în care ar 
avea curajul să și-l spună 
deschis). Aceasta ar fi o față 
a lucrurilor : cea mai eviden
tă. Dincolo de ea, să nu ui
tăm că se ascund sumedenie 
de mărunte vicisitudini care 
țin de situația vedetei în fot

balul românesc : știm cu toții 
că, mai ales în provincie, ju
cătorul nr. 1 al cutârei echipe 
s-a învățat să-și auto-ingă- 
duie prea multe, iar spiritul 
justițiar al antrenorului onest 
se cuvine să intervină pentru 
restabilirea echilibrului fără 
de care performanța este im
posibilă. De cele mai multe 
ori se intîmplă cam așa : an
trenorul îl ține pe tușă un 
meci-două pe răzgîiatul pre
tendent la glorie, apoi, la 
cererea tot mai insistentă a 
publicului (și nu numai a 
publicului), jucătorul cu pri
cina este re-introdus în e- 
chipă și, dîndu-și silința să 
dovedească faptul că este 

indispensabil formației sale, 
își pune la contribuție ultima 
fărîmă de energie, trîntește... 
două sau trei goluri și... îată-l 
acum pe antrenor țintuit pe 
„banca acuzaților". Urmează, 
apoi, „confirmări" sau „in
firmări" succesive, și, pînă 
la urmă, cel care se plicti
sește primul își face bagajele. 
De obicei, grăbitul este 
Teașcă : așa se explică marea 
ciudățenie că numele său 
figura, într-o vreme, conco
mitent, în... patru cărți de 
telefoane : la București, lași, 
Bacău și Cluj I Să mai men
ționăm apoi faptul că „nea 
Titi" are gustul riscului. Cine 
nu riscă - se zice — nu cîș- 
tigă. A alcătui o echipă din 
jucătorii cei mai cunoscuți 
și mai în formă la un moment 
dat mi se pare o întreprin
dere facilă, care ține de 
domeniul evidențelor. Proba

bil că e calea adevărului, dar 
niciodată nu se va demonstra 
cu certitudine acest lucru, 
dacă nu va avea cineva cura
jul să riște investigații pe 
cărări și în regiuni „necar- 
tografiate" încă. Depinde, 
evident, de procentul de ra
țiune lucidă inclus în actul 
riscului. Aproape, foarte a- 
proape, pîndește aventura 
și aventurismul, această ma
ladie antrenorofagâ a fotba
lului de oricînd și de pretu
tindeni. Iar Teașcă e înar
mat cu citate, expresii cele
bre, fragmente, rostogolește 
titluri, maxime și cugetări, 
te farmecă și „te prinde" în 
discuție. îneît nu mai știi 
dacă victoria în dispută se 
datorează, pînă la urmă, 
causeurului Teașcă sau antre
norului Teașcă. Posedînd 
zone atît de certe de lumină, 
umbră și penumbră, omul 

Teașcă are stofă... de erou 
modern I Sînt convins că, 
dacă ar fi numit pesta noaote 
antrenor ai echipei Portuga
liei, ar începe prin al scoate 
pe Eusebio din formație — 
și, cu toate acestea, nu pot 
să nu-l simpatizez pentru vi
vacitatea, spiritul pertine-11 
și mobilitatea sa spirituală. 
Cit despre concepțiile sale 
de ordin tactic, mă intere
sează mai puțin. Și, oricum, 
ele pet fi „distruse" nu pe 
hîrtie, ci pe gazon. Apărarea 
în linie se practică și la case 
mai mari : nu depinde nu
mai de partitură ci și de in
strumentist ...

Mircea Radu lacoban



' M T ec^u' exod- Cu multi
W/ ani în urmă, adresîn- 
W du-se unor mari oa-
■ meni de cultură ai 

timpului care părăsi
seră fără întoarcere Iașii, zia
rul Vremea punea această du
reroasă întrebare, care sinteti
za destinul orașului de atunci 
ajuns o adevărată „cetate a 
mortii, a somnului, a plictise
lii*  : DE CE MOR IAȘII ? Răs
punsurile conțineau multă tris
tețe și amărăciune: pentru că 
„a fost așezat în rîndul orică- 

i rui oraș românesc de provin
cie*  (Mihail Jora), pentru că 
„niciodată nu s-au luat în 
considerație la centru cererile 
lui pentru a-și menține insti
tuțiile care i-au făcut faima*  
(prof. dr. Hortolomei), pentru 
că fusese silit să se resemneze 
în condiția lui de „pom obo
sit care, pierdut în contempla
ția rădăcinilor, uita să mai ro
dească' (Sorana Țopa), pentru 
că, aflat în decadență, strivit 
sub „indiferenta răuvoitoare a 
celor puternici', el „nu mai 
putea întreține aproape nici 
o speranță și nu mai putea sa
tisface aproape nici o aspira
ție^ Sărăcia, izolarea, lipsa de 
igienă exercitau „o rea influ
ență asupra spiritului, pustiin- 
du-1 de tot ce ar fi putut fi 
noblețe, frumusețe, generozita
te'.

Toate acestea explicau ve
chiul exod, fenomen care a- 
tinsese în deceniul al patrulea 
al secolului nostru proporții 
impresionante, continuînd ne
întrerupt pe seama tuturor ca
tegoriilor sociale.

însăși misiunea istorică a 
Iașilor părea terminată. Dar 
glasuri lucide mai întrezăreau 
într-un viitor îndepărtat re
nașterea vechii și strălucitei 
capitale de odinioară: acest nou 
Fenix — scria Mihail Sadovea- 
nu — „își va mai împrăștia, 
cu aripi nouă, cenușa', „trăind 
multă vreme încă, sub sem
nul intelectualității. (...). Epo
ca de scădere nu va mai dura 
mult*.

In anii socialismului, uriașa 
infuzie de viață pe care a pri
mit-o orașul a măturat vechi
le realități; se conturează di
mensiunile uimitoare ale unui 
oraș renăscut, trăind o nouă și 
superbă tinerețe.
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De ce, dar, ancheta de față 
a revistei Cronica ? Există, oa
re, și astăzi un fenomen al mi- 
gratiei inteligenței ? Resimte 
cel mai mare oraș al Moldo
vei consecințele vechii migra
ții sau cele ale uneia mai noi, 
evident structural deosebită de 
prima ? Ce spun cei care au 
părăsit Iașii în ultimele dece
nii ?

Petru Comarnescu : Am pă
răsit Iașii la vîrsta de paispre
zece ani, din motive familiale. 
Am păstrat însă legătura con
tinuu. De altfel și actualmente 
mă consider... bucureștean-ie- 
șean I

lașul are o personalitate a 
lui pe care o sesizează uneori 
mai bine cei care vin din alte 
orașe, și aș fi vrut să arăt a- 
ceasta într-o monografie pen
tru care m-am documentat în
delung în anii 1937—1940.

M. F.: Dacă nu mă înșel, 
încă de prin 1935 vă interesa 
această chestiune, fiindcă ar
ticolul dv. Ciudata personali
tate a Iașilor apărea în acea 
vreme. Spuneați acolo că ieșe
nii au „o căldură sufletească 
și o gingășie reținută pe care 
nu o mai afli în nici un alt 
colț al țării', că „tipurile cele 
mai umane ale vieții noastre 
orășenești se găsesc la Iași*.  
Referindu-vă la climatul spiri
tual al Iașilor, socoteați că 
„respectul istoriei' și „mai a- 
les al culturii, care odinioară 
le-a fost marea avere’ îi era 
cu deosebire caracteristic ?

Petru Comarnescu : Da. Vro
iam, de altfel, să fac și un 
fel de istorie culturală a Iași
lor, arătînd cum a evoluat o- 
rașul de-a lungul anilor, cum a 
fost văzut de diferiți călători, 

*4"de diferiți exponenți ai cultu
rii sale. împrejurările nu mi-au 
permis să mai scriu această 
monografie. Sper s-o facă alt
cineva, cîndva, mai bine și 
mai semnificativ. Mă gîndesc 
la Istoria românilor văzută prin 
călători a lui Iorga, și m-ar 
bucura să citesc o asemenea 
istorie a Iașilor văzută de-a 
lungul secolelor ca desfășu
rare în timp a vieții lui cul
turale.

M. F.: In același articol pe 
care îl aminteam mai sus, sub- 
Eniați și o serie de deosebiri 
între Iașii de atunci și Bucu
reștii anilor ’30. Ce diferențe 
credeți că ar exista astăzi ?

Petru Comarnescu: Diferen
de dintre Capitală și „provin

cie*  este foarte discutabilă. 
Așa cum am mai scris și cu 
alte prilejuri, poți trăi la Bu
curești ca un provincial și 
dimpotrivă, în orice loc dini 
țară, și mai ales în orașele 
cu vechi tradiții culturale, cu 
efervescență culturală con
temporană, ca un om în cu
rent cu mersul culturii și ar
tei din patrie și din lume. 
Depinde de calitatea umană 
a omului, a intelectualului, de 
bogăția vieții lui interioare, de 
inteligența sa, de cultura pe 
care și-o formează pentru a 
se putea ridica la înaltele va
lori ale existenței. Poți trăi la 
București fără să te duci la 
expoziții, fără să audiezi con
certe simfonice, fără să be
neficiezi de schimbul de dis
cuții intelectuale și artistice 
sau științifice, și astfel poți ră- 
mîne un opac, un provincial 
în sensul peiorativ.

Om de Capitală și om de 
„provincie*  nu este atît o „pro
blemă" de loc cît de felul cum 
participi la marile valori ale 
existenței. Cum s-au putut re
aliza la Iași savantul Al. Phi- 
lippide, savantul A D. Xeno- 
pol, Petru Poni sau cum a pu
tut înnoi mișcarea artistică Ion 
Sava, cum s-a putut dezvolta o 
revistă atît de bogată și in
teresantă ca Viața românească, 
multă vreme mai bună ca re
vistele care apăreau la Bucu
rești? Răspunsul nu este greu 
de dat: oamenii aceștia, revis
tele acestea, și mă gîndesc la 
G. Ibrăileanu. Mihai Ralea. G- 
Călinescu. au adus strălucire 
culturii ieșene și culturii în
tregii țări trăind și activînd 
la Iași.

Iar liniștea pentru creație o 
poți avea uneori mai curind la 
Iași decît la București unde, 
fiind prea solicitat nu o poți 
găsi...

M.F.: Vă gîndiți mai cu sea
mă la oamenii de artă.

Petru Comarnescu: Da. M-am 
bucurat constatînd recent, la 
Bienala de pictură și sculptură 
’68, căi lașul a fost orașul din 
țară care a produs cete mai multe 
surprize în bine. De unde acum 
cîțiva ani .artiștii plastici ieșeni 
se prezentau cu mult sub ni
velul celorlalte orașe, la re
centa bienală provincia s-a pre
zentat în mod impunător și la
șul, prin cel puțin cinci pînă 
la opt pictori, a atras atenția 
poate în mai mare măsură de 
data aceasta. Și asta n-am ob
servat numai eu ci și un critic 
ca Jacgues Lassaigne, Preșe
dintele Asociației criticilor de 
artă. Vechi prieten al țării 
noastre, autor al unei mono
grafii Luchian, Lassaigne se 
afla în țară pentru comemora
rea Centenarului nașterii lui 
Luchian. Abia sosit, a mers cu 
mine să viziteze Bienala de 
pictură și sculptură privind o- 
peră cu operă și constatarea 
iui a fost că provincia se pre
zintă mai bine de data asta ca 
Bucureștiul, reținînd,— în afară 
de maeștrii pe care-i cunoș
tea și-i prețuia de mai dinainte 
— o seamă de nume noi, nu
me de tineri, mai ales ieșeni. 
Unul din comisarii Expoziției 
de pictură americană. Tom 
Freudenheim, vizitând singur 
Bienala ,iar apoi împreună cu 
cu mine, și-a notat o serie de 
artiști ale căror opere l-au im
presionat, iar dintre acestea 
multe erau de tineri artiști din 
provincie și — curios — de 
artiști figurativi, punind In 
frunte nume de tineri pictori 
care iubesc figurația sau nara
țiunea. \

M. F.: Ce elemente ale activi
tății spirituale ieșene vi se 
par precumpănitoare în momen
tul actual pentru o și mai ma
re dezvoltare a artei și știin
ței ieșene?

Petru Comarnescu: Rolul re
vistelor și al ziarelor este foar
te important pentru îmbogăți
rea și ridicarea atmosferei cul
turale. De asemenea, a anumi
tor instituții. Mai cred că ar 
trebui reînființată Academia de 
arte din Iași. In afară de revis
te — care sînt principalele sur
se de energie intelectuală și va
lori — mari rezerve produc Uni
versitatea și celelalte instituții 
culturale. Depinde foarte mult 
de competența profesorilor, de 
„caratele" lor umane, ca și de 
rîvna tineretului. Cred în viito
rul cultural al Iașilor care au o 
traiditie culturală foarte puterni
că și unde am simțămîntul că 
se ridică actualmente un tine
ret dornic de înaltă cultură, fe
nomen pe care-1 constat de alt
fel in întreaga țarăi. Generațiile 
noi sînt peste tot în țara noas
tră în plin avînt către o cunoaș
tere mai largă, mai substanția
lă. Valorile trebuie înțelese 
mai mult, ajutate mai mult, ofe-
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Răspund : PETRU COMARNESCU, scriitor, critic de 
artă
ȘTEFAN CIOBOTĂRAȘU, artist al poporului 
MAGDA IANCULESCU, artistă emerită 
prof. HIE GRĂMADĂ, istoric
NELU IONESCU, dramaturg
dr. TADEUS PIROJINSCHI
GEORGE DOROȘENCO, pictor scenograf

rindu-li-se maxime condi
ții de realizare. Ar trebui inlăi- 
turate și la Iași, ca și peste tot, 
invidiile, egocentrismul, care 
din nefericire mai există, și 
întărită conștiința ierarhiei 
valorilor.

♦
Nu există întoarcere. In aceas

tă amăgitoare dupăl-amiază de 
primăvară, maestrul Ștefan 
Ciobotărașu se lasă cu greu ade
menit în trecut de mirajul amin
tirilor:

Ștefan Ciobotărașu: Am fost 
tentat să părăsesc Iașii de în
dată ce regizorii Maican și Sa
va — oameni cu care am făcut 
lucruri interesante — au plecat 
la București. Ca actor, am tîn- 
jit totdeauna după condițiile de 
muncă artistică de tip modern, 
în care regia-și spune cuvîntul 
în spectacol... De Iași eram 
foarte legat pentru că-mi fă
cusem acolo anii de ucenicie, 
cunoscusem oameni interesanți, 
eram angajat în publicistică 
(mai ales prin însemnări ieșene 
dar și prin alte reviste care apă
reau pe vremea aceea). Preocu
parea aceasta nu-mi ținuse 
însă niciodată de cald pentru 
că eram nevoit să mă întrețin 
cu foarte modesta mea leafă 
de atunci.

M. F.: Așadar desăvîrșirea 
carierei dv. artistice s-a conti
nuat la București?

Ștefan Ciobotărașu: La Bucu
rești mi-am reînceput activita
tea în condiții grele, de comple
tă restructurare a întregii vieți 
teatrale. Formația mea ieșeană 
a biruit cu succes toate dificul
tățile ridicate de aceste grele 
sarcini ale vremii. Metodele de 
lucru ale maestrului Codreanu, 
gîndirea acestui mare pedagog 
de teatru, au rămas valabile 
pentru mine multă vreme. Ele 
s-au dovedit întotdeauna foarte 
moderne.

M. F.: Ați reveni la Iași vreo
dată?

Ștefan Ciobotărașu: Definitiv 
nu cred c-aș reveni. Nu există 
asemenea Întoarceri. Și dacă 
există, nu cred în ele. Pentru 
asta mie mi-ar trebui o altă via
ță. Atunci aș ști și ce să fac cu 
ea.

In altă ordine de idei, sînt de 
părere că Iașii trebuie să-și păs
treze personalitatea lor. Ei tre
buie să aibă o Universitate mo
del, să reînvie tradițiile valoroa
se din trecut Trebuie să aibă 
Conservatorul lor. Toți marii 
actori din București au trecut 
prin mîna lui State Dragomir 
și Mihai Codreanu la Iași. E 
greu să reînnozi o tradiție, dar 
nu imposibil.

4
M. F.: Dar dumneavoastră,
Magda Ianculescu, de ce ați 

părăsit Iașii ?
Magda Ianculescu: întotdeau

na Capitala unei țări a atras și 
fixat personalitățile din cele
lalte orașe, deoarece în toate 
domeniile de creație și cultură 
există tendința de realizare 
maximă în locul unde viața 

pulsează cel mai intens. Ora
șul cel mai mare, cu circu
lația cea mai intensă, cu popu
lația cea mai numeroasă și 
schimburile cele mai active cu 
străinătatea este firesc să fie 
Capitala țării. In funcție de 
profesia sa, intelectualul ieșean 
este uneori obligat să părăseas
că orașul. Eu am părăsit Iașii 
în 1948 deoarece nu exista pe 
atunci un teatru de Operă.

Eram deci obligată să mă în
drept spre București. Din punc
tul de vedere al teatrului liric, 
astăzi Iașii oferă posibilități ma
jore de realizare unui cîntăreț, 
ba chiar, din multe puncte de 
vedere, superioare acelora pe 
care le oferă Bucureștii. De 
exemplu, Iașii dispun de o sală 
extrem de favorabilă teatrului 
liric, superioară sub aspect 
acustic Operei din București. 
Posibilitățile de angajare, re
pertoriul și chiar condițiile mate
riale sînt astăzi mult mai acce
sibile tinerilor cîntăreți din Iași 
decît în București. Dacă în 1948 
aș fi avut poșibilitățile acestea, 
aș fi rămas cu certitudine în 
Iași.

M F.: Cu ce v-au înzestrat 
Iașii pentru viitoarea dv. carie
ră și pentru viață?

Magda Ianculescu: Iașii pose
dă o rară calitate: aceea de a 
zămisli și dezvolta talente. At
mosfera Iașilor, puritatea ceru
lui, dulceața climatului, frumu
sețea naturii sînt unice în țara 
noastră. Există probabil și alt
ceva care îmbie pe fiii Iașilor 
din fragedă copilărie la visare, 
poezie, artă>. Sînt convinsă că 
aceeași oameni de artă și cul
tură, născuți pe alte plaiuri s-ar 
fi realizat în mod diferit, ar fi1 
avut o altă personalitate, un 
alt destin.

Marea calitate a vieții inte
lectuale în Iași este puterea de 
concentrare pe care ți-o dă li
niștea spiritului moldovenesc. 
Realizarea deplină implică apoi 
vîrtejul luptei, competiția Capi
talei.

M. F. Deci — migrația 1
Magda Ianculescu: lașul a 

fost și este afectat de fenome
nul migrației culturale spre 
Capitalăi Cu atît mai nobilă este 
menirea acestui oraș, izvor ne
secat de talente autentice cu 
care se mîndrește țara întreagă. 
A „stăvili' plecarea oamenilor 
de artă și cultură spre București 
ar însemna la un moment dat 
să stingherești progresul cultu
ral al centrului țării spre care 
se îndreaptă toate privirile din 
interior și de peste hotare.

Rămîne lașul dezbrăcat de 
talente, uitat de poeți și părăsit 
de muzicieni? Nicidecum. Gloria 
fiecărui artist sau om de știin
ță se revarsă și asupra orașului 
care l-a format, prin școlile, 
profesorii și tradiția sa de cul
tură unică. Oriunde ar locui, 
intelectualii ieșeni se mîndresc 
cu orașul lor și-i poartă faima 
mai departe. Sentimentele care 
mă leagă în mod firesc de ora
șul în care m-am născut mă în
deamnă să vă sugerez un mijloc 

de răspîndire a valorilor ieșene 
și de creare a unei faime mon
diale acestei vechi cetăți cultu
rale: organizarea periodică a ți
nui concurs internațional muzi
cal ca cel de la Vercelli (Italia) 
sau Verveiers (Belgia), care să 
stimuleze creația artistică și să 
ducă peste hotare faima Iașilor, 
dar complet diferit de Festiva
lul Enescu, de Cerbul de aur 
sau de Pelicanul alb. Un con
curs anual de mare prestigiu, cu 
premii greu de cucerit, care 
odată obținute să deschidă unui 
aitist porțile spre cariera mon
dială.

M. F.: După dumneavoastră, 
tovarășe profesor, care ar fi ca
uzele care condiționează azi o 
anume migrațieî

Prof. Ilie Grămadă: Mai întîi 
— lipsa de preocupare a ins
tituțiilor locale de a reține une
le cadre valloroase. Pînăl prin 
1955, foarte multe cadre de 
mare valoare, sau de valoare 
medie, au trebuit să plece din 
cauza acțiunilor intreprinse de 
unele elemente care doreau să 
le ia locul. In majoritatea ca
zurilor aceasta s-a făcut de că
tre indivizi izolați. Cadre valo
roase din Universitate, de 
exemplu, au trebuit să plece în 
alte părți devenind apoi mem
bri ai Academiei R.S.R. Locul 
lor a fost luat atunci de ele
mente medii sau mediocre. A 
doua cauză este lipsa de inte
res din partea instituțiilor de 
a stimula cadreie valoroase. 
Există azi sectoare unde acest 
fenomen este curent și astăzi. 
A treia cauză o consfîluie și 
o anumită forță de atracție a 
Capitalei care pune la indemîna 
creatorului cercetătorului mai 
multe mijloace pentru valorifi
carea capacităților sale (labora
toare, utilaje, schimburi cu 
străinătatea)

Foarte adeseori elemente aju
tate de instituțiile ieșene să 
crească, devenind personalități 
remarcabile în domeniul lor de 
activitate ,se folosesc de aceas
tă situație pentru a trece în 
Capitală. Insatisfacțiile perso
nale, datorate unor nedreptăți 
comise de instituțiile ieșene, 
pot să constituie o cauză, mo
tiv de a pleca în orice alt oraș 
din România, nu numai în 
Capitală.

Unele instituții ieșene nici nu 
au, de altfel, un program ferm 
de stabilizare a cadrelor valo
roase, de optimă utilizare a in
teligenței lor creatoare; în anu
mite cazuri evoluția acestor 
cadre merge in virtutea iner
ției. Există însă sectoare care 
sînt puternic sprijinite de mem
brii acelorași grupe de disci
pline. Astfel că ei se pot reali
za cu mult superior altora în 
condițiile ieșene (ca de exem
plu sectorul matematic). Exis
tă o oarecare desconsiderare 
față de sectorul umanist care 
crează reale dificultăți pentru 
așezarea sa definitivă, mai ales 
în unele discipline contempora
ne. ,

De altfel Iașii nu oferăi astăzi 
prea multăi atracție pentru cer
cetători sau creatori din Capita
lă. Cel mult pentru oameni din 
aceste categorii din celelalte 
orașe de pe cuprinsul țării și, 
în special, al Moldovei .Numai 
printr-o atitudine dreaptă, co
rectă! față de toate cadrele exis
tente în instituțiile din orașul 
Iași va putea fi stăvilită și mi
grația. De asemenea prin stimu
larea lor prin toate mijloacele 
posibile.

4
Dr. Tadeus Pirojinschi: Dar 

migrația inteligenței poate fi 
considerată! uneori ca un feno
men firesc. Ea se polarizează 
către centrul care oferă condi
ția unei maxime realizări. Coor
donatele moderne ale existen
tei sociale, cu tendințele impe
tuoase ale progresului, presu
pun organisme de lucru care 
exercită, prin valoarea funcțio
nării și a rezultatelor lor, o in
contestabilă și justificată atrac
ție. Formula nu are o valoare 
egală pentru toate domeniile 
de activitate. Ea nici nu trebuie 
să aibă aceeași valoare pentru 
instituții aparținînd unor dome
nii variate ale activității ome
nești, datorită tradițiilor deose
bite ale orașelor noastre, ca 
centre tehnice și de cultură, 
cît și datorită necesităților pre
zente pentru dezvoltarea mate
rială și spirituală echilibrată a 
întregii națiuni. In prezent, Ia
șii sînt mai puțin afectați de 
acest fenomen de cum a fost 
eu două decenii în urmă, întru- 
cit și-au dezvoltat și capacita
tea de asimilare a inteligenței 
intr-o rețea mai largă de insti
tuții de cultură, invățămînt, 
artă, cercetare științifică.

M. F.: In octombrie 1968, cu 
prilejul vizitei conducătorilor de 
partid și de stat în județul Iași, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Parti
dului Comunist Român, a- 
firma referindu-se la sectorul 
științific al activității spirituale 
ieșene: „Noi dorim ca și dv. 
— oamenii de știință din Iași, 
să fiți permanent un detașament 
de frunte al științei românești*.

Dr. Tadeus Pirojinschi: As
tăzi vehicularea valorilor către 
Capitală nu poate fi justificată 
decît pentru elementele și 
sectoarele de lucru unde inte
ligența este valorificată mal 
bine și cu un folos mai larg 
decît ar oferi-o condițiile pre
zente și de viitor apropiat ale 
Iașilor. Astfel, migrarea ei spre 
București, neimpusă de acest 
deziderat, ajungînd deseori în 
situații inferioare celor de la 
Iași, nu este cu nimic justi
ficată.

M. F.: M-am gîndit nu odată 
la faptul că mulți dintre cei 
care au plecat altădată sau mal 
recent n-au reușit să se rea
lizeze „.

Dr. Tadeus Pirojinschi: In
tre Iași și București există di
ferențe de atmosferă, stil de 
lucru, posibilități materiale etc. 
Bucureștii acumulează, tn multe 
instituții, activitatea altor cen
tre din țară, răspunde la soli
citări de o mai mare diversi
tate, suportă un ritm mai mare 
de informații și schimburi in
terne și internaționale. Exis
tenta unor instituții unice, sau 
avînd un caracter centralizat, 
cum sînt centrele de cercetare 
științifică, centrele de documen. 
tare sau diversitatea institu. 
țiilor de artă și cultură deter
mină o mai mare intensitate a 
schimbului de opinii, sesizarea 
mai rapidă decît în provincio 
a noului. Este firesc, în aceste 
împrejurări, să existe și atrac
ția către București. In prezent, 
stăvilirea acestei atracții se rea
lizează prin dezvoltarea unor 
sectoare de activitate cu poten
țial de maximă perfecționare 
în unele instituții create în alte 
centre din țară, implicit Iașii. 
Ea se mai poate realiza și prin
tr-o acțiune de descentralizare, 
cum ar fi crearea unor edituri, 
a noi institute de cercetare, a 
noi posibilități de publicare, în 
temeiul unor tradiții locale, va
lorificate și dezvoltate la un 
nivel modern de funcționare, 
într-un spirit competitiv de 
opinie și de achiziție a noului.

M. F.: Aceasta ar contribui 
la valorificarea (citez din nou 
cuvintele secretarului general 
al Partidului) „la o scară mai 
largă a creației oamenilor noș
tri de știință" astfel îneît să nu 
mai fim „tributari ai importului 
de tehnică și de creație știin
țifică*.  (...) „lașul poate face 
aceasta*.

Dr. Tadeus Pirojinschi: Cred, 
de altfel, că migrația inteligen
ței este un termen impropriu 
pentru condiția noastră. Mi se 
pare mai firesc să vorbim de 
vehicularea inteligenței care 
este necesar să se facă spre 
centrele bine dotate, dotările 
fiind extrem de costisitoare, și 
care pot asigura rezultate ma
xime în domeniul respectiv. 
Acest lucru este însă aplicabil 
mai cu seamă activității tehnl- 
co-științifice.

Virtual, Iașii dispun de im
presionante premize. Un ar
gument îl constituie colecti
vele unor institute de artă cu 
tradiție, aile institutelor de în- 
vățămînt sau filialei Acade
miei. Confirmarea valorilor 
lor s-a văzut deseori cu pri
lejul unor reuniuni naționale 
sau internaționale la Iași, semn 
de recunoaștere a unor va
lori de autoritate consacrată. 
Pentru viitor, este probabil 
nevoie de un efort conjugat. 
Știința se face cu aparatură și 
idei, cu experiență, muncă și 
informare. Arta se face cu ta
lent, tradiție, schimb de opinii, 
aspirație spre progres. Inven
tarierea acestor condiții în pre
zent este și un apel la o mai 
activă participare a tuturor va
lorilor existente în Iași pentru 
promovarea spiritului de școa
lă cu contribuție proprie și se
rioasă la tezaurul culturii. 
Pentru un centru universitar 
care răspunde de formarea ci
vică și intelectuală a aproape 
20.000 studenți, puterea de a- 
tracție ce trebuie să o exerci
te este o obligație.

(Continuare tn pag. a 11-a)

Mircea Filip



POEZIA SATIREIinterviu cu

ERNESTO BITETTI
Concertul care a avut loc 

recent la Filarmonica din Iași, 
a prilejuit întîlnirea specta
torilor cu doi muzicieni de 
talent — Ernesto Bitteti — so
list (chitară) și Marțal Gols 
— dirijor. Aflîndu-se pentru 
prima oară în turneu în Ro
mânia, oaspeții spanioli au 
întîlnit un public exigent și 
de o „receptivitate emoțională 
specific latină" — după cum 
remarca Bitetti.

Născut la Rosario. în Ar
gentina, Ernesto Bitetti a 
urmat Academia de muzică 
din Santa-Fe, fiind ta cel 25 
de ani ai săi, doctor în mu
zică. Debutează frXarte timpu
riu, ajungînd ca. la numai 18 
ani. să concerteze în întreaga 
lume și să colaboreze cu nu
meroase case de discuri. Din 
repertoriul său fac parte 
lucrări de Bach. selectiuui 
din muzica contemporană 
pentru chitară (Tansman, 
Castelnuovo — Tedesco, Ponce. 
Lasala). precum și muzică 
spaniolă pentru chitară (Fa
lia, Granados, Rodrigo).

— D-le Bitetti, credeți că. 
în actualele condiții, cînd 
chitara „rece" e concurată 
cu succes de chitara elec
trică. instrumentul cl'asic 
cunoaște o mai restrînsă a- 
rie de influență 7

— Afirmația vă poate pă
rea paradoxală : în s. U. A., 
America de Sud și Japonia, 
numărul chitariștilor clasici e 
mereu în creștere (în Japo
nia, de exemplu, se cunosc 
aproximativ 300.000 chitariști 
clasici). E adevărat că chi
tara electrică a încercat con
curarea instrumentului clasic 
și în orchestrele simfonice, 
dar s-a revenit, în cele din 
urmă, la instrumentul de 
concert consacrat.

— Ne-ați mărturisit că pu
blicul românesc v-a impre- 

. sionat prin sensibilitate, ar
tistică și afectivitate, răs- 
plătlndu-vă creația. Ce ne 
puteți spune despre impresia 
pe care au lăsat-o solii mu
zicii românești pe scenele 
țării dv 7

— Am remarcat îndeosebi 
pe dirijorii Mircea Basarab, 

r Iosif Conta, Paul Constanti- 
nescu. Am . prilejul acum să 
vă vorbesc despre maestrul 
român Seraiu Celibidache, o- 
vatîonat, la .Madrid, zeci de 
minute în șir de salt arhi
pline. Poate prezintă interes 
informația că Marcal Gols, 
dirijorul concertului din a- 
ceastă scară, după ce a stu
diat în Spania violoncelul și 
pianul, s-a decis, văzîndu-l 
pe maestrul Celibidache, să 
urmeze dirijatul. L-a căutat 
pretutindeni și, întîlnindu-l 
la Torino, i-a devenit elev. 

3 \ P ' • I ■ I— Ce proiecte de viitor 
aveți ? Imprimări de noi 
discuri, turnee în străinătate?

— Citez la întîmplare cî
teva din țările unde voi con
certa începînd cu luna sep
tembrie a anului în curs și 
pînă în luna octombrie a a- 
nului următor : Italia, Spa
nia, S.U.A., Olanda, Suedia, 
Belgia, Franța, Japonia, Fi- 
lipine, Singapore, U.R.S.S,

DOINA FLOREA

Festivalul de muzică ușoară 
de la Brașov a început să 
aibă... prozeliți. De la Ga
lați, sîntem anunțați că, sub 
egid'a Casei municipale de 
cultură, se organizează, în
tre 17 și 20 aprilie, concur
sul si festivalul de muzică u- 
șoară românească „Glasul 
primăverii**  cu participarea 
unor concurenți din mai mul
te județe. Firește, vor fi de
cernate premii, iar la sfîrșit 
va avea loc un spectacol de 
g^lă al laureaților și un con
cert prezentat de Teatrul 
muzical din Galați.

Este o inițiativă care ar 
trebui urmată și de alte o- 
rașe.

Teodor Mazilu nu este un 
mizantrop — o declară 
însuși — nici un ironic m- 
veterat. Cu toate acestea ni
căieri nu se poartă un răz
boi mai necruțător cu un 
inamic moral ca în piesele 
sale, de fapt o prelungire 
pe scenă a unei proze vi
rulente. De la portretele și 
pamfletele adunate intr-un 
prim „Insectar de buzunar**  
apărut cu mulți ani în urmă,, 
la controversatele „Proștii 
sub clar de lună" și .Som
noroasa aventură" și pînă la 
tablourile pe care Cornet To- 
dea le-a pus recent în scenă 
la Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" există o evoluție 
firească și o consecvență stă
ruitoare. Mazilu este mai e- 
vident pentru decît contra, 
deși sarcasmul nimicitor ai 
frazei sale are în vedere per
sonaje funeste a căror dis
pariție o dorește. * Argumen
tele servesc însă, în subtext, 
un crez superior ce trans
pare puternic, cu o fasci
nație care îl suprapune fap
tului concret vizual, replicii 
rostite clar și lapidar; ca 
într-un fel de magie a cu
vintelor, rîsul sau plînsul m 
care îl provoacă personajele 
sale aduc în conștiință ■ o. 
altă realitate.

Este un revers poetic al 
satirei lui Mazilu ce se pro
pune împotriva mecanisme
lor rigide ale vieții moder
ne (șl nu numai moderne}, 
a funcționării în gol a cre- 
ierelor pe baza unei comenzi 
odată primite. Pana ascuțită 
urmărește atent, ca într-un 
veritabil insectar, anatomia 
gîngăniilor, descoperind or
ganele și funcțiunile prima
re. primitivismul sistemului 
lor nervos, evitînd să dis
trugă, păstrînd pentru el, cît 
și pentru cei cărora li se 
adresează, farmecul vieții, 
aflat mai presus de malfor
mațiile unei patologii socia
le.

Pe scena teatrului „Bu- 
landra". Cornel Todea tradu
ce cu sensibilitate gindurile 
scriitorului servindu-se de 
grupul de interpreți ca de 
o orchestră, fiecare sunet 
constituind o ipoteză șl fie
care gest o argumentație la 
ceea ce, in final, clădește 
prin acordurile majestuoase 
și biruitoare ale simfoniei a 
IX-a. Octavian Cotescu se 
detașează, în distribuție, prin 
schițele lui de portret adu
se aproape de perfecțiunea 
întruchipării. Partea a doua 
a reprezentației este cea mai 
consecventă sie înseși, iden- 
tificînd stilul lui Mazilu și 
sugestiile regizorale. Ea este 
însă un recital Cotescu. A- 
cest actor, a cărui inteligen
ță și al cărui umor repre
zintă cu mult mai mult de
cît maniera ..Tanța și Cos- 
tel", efectuează o radiogra
fie. în cîteva ipostaze, a fi
listinului contemporan, a- 
proape dureros de exactă și 
de revelatoare. Automatis
mul reacțiilor la mediul în
conjurător este, la Octavian 
Cotescu, un motiv de a face 
loc îngrijorării mai curînd 
decît rîsvlui. pentru că el 
descifrează dintr-odată esen
ța tragică a personajului, 
preferînd-o formulărilor gro
tești. Opțiunea apare cu pre
cădere în „Cicatricea", mp- 
nolog pătimaș despre nocivi
tatea cuvintelor. în „Cerc 
vicios" și în „O plimbare cu. 
barca" — crochiuri în aqua- 
forte ale ipocriziei moderne, 
și se realizează amplu în 
„Pălăria de pe noptieră". 
Dintre interlocutorii care sus
țin recitativul satiric al pro
tagonistului, Valy Voicules- 
cu, Mariella Petrescu si Ma
rius Pepino, aduc contribu
ții marcante polemizînd cu o 
lume aberantă.

In „O sărbătoare princia
ră", act detașat de celelalte 
prin conformația satirei, ac
centul este pus pe „abjec
ție", cinismul vag înfășurat 
în dantele nemaifiind decît 
un obiect ușor de identifi
cat. Evoluția conflictului are 
același unic centru de inte
res, crima spre care se în
dreaptă personajele fiind de 
la început cunoscută cu toa
te eufemismele ei. Este o 
viermuială pe același loc a 
rămășițelor unor sentimente 
ce și-au pierdut funcția. In 
acest context scenic puțin 
generos. Petre Gheorghiu, 
Ana Negureanu și Violeta 

Andrei (Adrian Georgescu, în 
Nemeș, apare estompat) îs'< 
împletesc jocul cu o egală 
apartenență la poezia și 
temperatura satirei cu care 
Teodor Mazilu își șochează 
publicul.

C. IS AC
♦

Muzeul de artă din Iași are 
în curs de pregătire o re
trospectivă a pictorului Gh. 
Popovici, fost mulți ani rec
tor al Academiei de Arte 
Frumoase din Iași.

Retrospectiva Ion Sava (u- 
lei, grtavură si caricaturi) 
aflată în fază de organizare 
la București, va fi adusă în 
primul rînd la Iași, înainte 
de a fi oferită și altor o- 
rașe din țară.

DOUĂ IPOSTAZE 

ALE SIMBOLULUI
SCULPTURAL

Dacă Hegel n-ar fi știut să 
scrie și n-ar fi putut să vor
bească, dacă el or fi fost ne
voit să-și comunice ideile mo- 
delind piatra, el s-ar fi numit 
de bună seamă Brâncuși sau 
poate Moore. Ideea este, la 
Brâncuși sau la Moore, ca o 
armătură ascunsă după care 
sculptorul a modelat piatra. 
Intr-un fel Brâncuși, în altul 
Moore. Brâncuși scade, Moore 
adună. Brâncuși simplifică, 
Moore complică. Unei statui a 
lui Brâncuși nu-i poți lua nici
odată nimic. Unei statui a lui 
Henry Moore, oricînd ii poți 
adăuga ceva. Două ipostaze 
ale simbolului sculptural.

Pentru Brâncuși sau Moore 
arta pleacă de la idee spre 
lucruri : în măsura în care lu
crurile pot exprima o idee, ele 
pot deveni artă. Sculptura lor 
este însă o „cosa mentale" nu 
în sensul obișnuit al raționali
zării, a! ordonării unor fenome
ne reale, ci pentru că pleacă 
de la idee și se întoarce la ■ 

’ idee. Plecînd de la idee, Brân
cuși o întrupează prin forma 
cea mai simplă, proprie unei 
comunități de elemente, capa
bile de a o simboliza. Nu for
țezi prea mult cuvintele filozo
fice dacă spui că la Brâncuși 
generalizarea simbolului plastic 
este o chestiune de esențiali- 
zare, de surprindere a unei 
„esențe" expresive care unește 
o colectivitate de lucruri sau 
ființe ori, poate, în primul rînd, 
posibilitatea lor de a se înno
bila cu aceeași aspirație uma
nă. Brâncuși pare a ajunge 
să-și modeleze, să-și transpu
nă sculptural o idee prin două 
metode : alegerea și simplifi
carea. De exemplu, ideea aten
ției scrutătoare, neliniște a săl- 
bătăciunii în genere. Pentru a 
o simboliza, Brâncuși alege, din- 
tr-o multitudine de vietăți, foca, 
animalul cel mai inofensiv pe 
sol, cu auzul mereu deschis spre 
orice zgomot care ar putea tul
bura liniștea albă a imensită
ților polare. Deci, cum s-ar spu
ne, Brâncuși alege fenomenul 
cel mai tipic. Dar el nu rămî- 
ne la un simbol natural al a- 
cestuîa, ci reține doar arcul 
curbat de atenție al trupului, 
arc pe care îl întîlnești la orice 
animal, fie el lup, căprioară sau 
rinocer. De aceea Foca lui 
Brâncuși nici nu are cap. In
teresant de remarcat este fap
tul că această simplificare are 
loc în limitele păstrării diferen
țelor specifice ale „fenomenului 
tipic" natural, așa îneît chiar cel 
mai modest privitor ar putea re
cunoaște imediat : „aceasta este 
o focă" deși pe Brâncuși nu 
l-a interesat foca în sine, ci 
foca în ceea ce are ea mai 

expresiv pentru a simboliza 
o anumită stare a psihicului 
animal in genere. Plecind de 
la o idee, Henry Moore reu
nește intr-un tot sculptural lu
crurile capabile s-o reprezinte, 
să o exprime. Brâncuși alege 
și simplifică. Moore alege și 
asamblează. Să luăm de pildă 
opera Motiv vertical (nr. 8, 
bronz, 1956), deci ideea de 
verticalitate, de înălțare. 
Moore alege mai multe moti
ve tipice, mai multe simboluri 
de accepție generală pentru 
reprezentarea acestei idei : tur
nul, scara, cariatida, crucifixul, 
catargul, cutele unei perdele, 
trupul omenesc etc. Privind 
Motiv vertical din diferite un
ghiuri, nu este greu să recu
noști în ea o asamblare ori
ginală a acestora după o anu
mită structură. Verticalitatea 
statuii este verticalitatea în 
parte a fiecăruia dintre ele
mentele care o compun, mereu 
alta prin sensurile și semnifiT 
cațiile pe care privitorul le 
poate atribui unora sau al
tora dintre acestea.

La Brâncuși, aceeași idee q 
verticalității are în Coloana fă
ră sfîrșit sensurile infinitului, 
poate în primul rînd tocmai ; 
datorită desprinderii sale de 
manifestările comune, naturale 
ale verticalității, așa cum q 
putem întîlni la lucrurile reale. 
Coloana nu reprezintă vreun 
obiect anume, ci trimite spre 
o stare de spirit general-uma- 
nă, tendința omului de a-și ri
dica privirile spre zenit și a 
rămîne drept, tendința sa de a 
se contopi cu universul. In 
buclele Coloanei nu se află ni
mic, dar pot sta acolo si sfe
rele lui Ptolemeu și elefanții 
susținători de pămînturi din 
Vedele indiene și ciclurile lui 
Vico și ondulațiunile universale 
ale lui Conta. La Brâncuși. 
ideea trăiește printr-un simbol 
unic : Coloana pentru infinit, 
Cocoșul pentru cîntec, Pasărea 
in spațiu pentru zbor etc.

In același timp, datorită sim
plificării, a abstractizării plas
tice, acest simbol este univer
sal prin multitudinea semnifica
țiilor sale. Am putea spune că, 
deoarece Cocoșul este un co
coș care nu este cocoș, el poa
te fi cîntec sau, dacă vreți, el 
cîntă așa de tare încit se 
transformă în însuși cîntecul 
său, la fel cum pasărea în 
spațiu zboară așa de tare încit 
devine zborul însuși. O sculptu
ră a lui Brâncuși sau a lui 
Moore se adresează unei con
științe spectatoare capabilă să 
gîndească și să se cuprindă de 
gîndire, ea pretinde uri spirit 
meditativ, hamletian, și o is
cusință socratică a maeuticir 

ideilor. In fața unei sculpturi 
a lui Brâncuși poți rămine ne
mișcat O sculptură a lui Moore 
se cere ocolită de jur împre
jur, se cere privită din cit mei 
multe unghiuri posibile. După 
punctul din care e privită. Pie
sa atomică devine pe rind cra
niu omenesc, ciuperca unei 
explozii nucleare, casca război
nicului, globul pămîntesc sfîșiat 
la un pol etc. Alteori, la Moo
re, elementele ce compun o 
sculptură se continuă, se pre
lungesc unul pe altul și se 
împlinesc unul prin altul : pri
vită pină la jumătate, Figura 
culcată (bronz, 1957) pare a fi 
un arbore doborît de furtună ; 
privită in întregime, ea înfăți
șează un om „rupt de obosea
lă" (metafora e prezentă aici 
ca fapt real), așezat pe un pă- 
mînt cu care se contopește și 
din care odihna urcă în el ca 
seva în plante.

„Abstracționismul" lui Brân
cuși sau al lui Moore se arată 
a fi un abstracționism de un 
gen deosebit : el nu provine 
de la abstractizarea (prin re
structurarea și eliminarea a 
ceea ce artistul consideră că 
lucrurile reale ou „neartistic" 
în ele) imaginii naturale, a u- 
nor fenomene, ci din faptul că 
cei doi sculptori pleacă de la 
idee, ior ideea, după cum se 
știe este abstractă. La Brân
cuși, ideea artistică face corp 
comun cu întreaga sculptură, 
iradiază din ea ; întreaga Pa
săre în spațiu e numai zbor, 
întreaga Coloană numai infinit, 
întregul Cocoș e numai cîntec.. 
La Moore, privitorul desprinde 
ideea din operă, trecînd încet 
cu ochii din aproape în aproa
pe, de la unul la altul, din e- 
lementele pe care sculptura le 
asociază : scara e verticală, 
coloana e verticală, catargul e 
vertical etc., deci Motiv vertical. 
Atît la Brâncuși cît și la Moore, 
generalitatea simbolului este 
obținută cu mijloacele artei : 
ea crește din statui, ea este 
un dar al artei către obiecte, 
nu provine de la posibilitatea 
banală, tradițională de a vorbi 
în numele comunității din care 
face parte, a lucrurilor natura
le. Cele două ipostaze ale sim
bolului nu epuizează de bună 
seamă și nu sînt adecvate tu
turor operelor lui Brâncuși sau 
ale lui Moore, dar ele consti
tuie, cred, cheia înțelegerii ce
lor două culmi ale sculpturii 
moderne. Fiindcă fără Moore 
în mîna dreaptă și fără Brân
cuși în inimă, capodoperele 
sculpturii moderne îți rămîn 
străine.

Adrian Radulescu
Brâncuși: pasăre 

in spațiu.



După foarte mulți ani, 
bucureștenilor le este înfă- 
țșctă o epoziție cuprinză
toare de artă ieșeană ; o 
inițiativă bine venită și, cum
nu comportă — presupun — 
mai multe eforturi organiza
torice decît. să spunem, tur
neul unui teatru, ea ar pu
tea deveni primul semn al 
înnoirii unei tradiții. Prezen
ța in bienale a artiștilor din 
provincie (și chiar a celor 
din București) n-a fost și, 
obectiv vorbind, nici nu poa
te fi întru totul concludentă.
Dar, în cazul unei expozi
ții cum e cea de la Dalles, 
c~ ar dacă personalitățile 
ru sint conturate întotdeau
na cu precizie, atmosfera 
unui centru de artă e su
gerată convingător. Și, fără 
îndoială, expoziția are da
rul de a releva existența 
unei școli solide în orașul 
lui Tonitza și al lui Ștefan 
Dimitrescu. Ceea ce consti
tuie, desigur, principalul ei 
merit.

Tradiția artei moldovene 
e integrată însă în modali
tăți foarte diverse de expre
sie contemporană. Cred de 
altminteri, că a vorbi despre 
o asemenea tradiție ca despre 
o direcție unică, lipsită de 
ample variații, înseamnă a 
comite o eroare de istorie 
artistică. De la frescele ve
chilor monumente din mia
ză-noapte pînă la reprezen
tanții celei mai tinere gene
rații de ieșeni, această tra
diție trece prin pictura lui 
Luchian, a lui Pallady și 
Petrașcu, care înseamnă cu 
numele lor înalte istoria ar
tei românești. Firește, sînt 
rare cazurile în care filiația 
se recunoaște într-o expre
sie directă ; dar, aproape 
întotdeauna, lucrările de la
Dalles ne introduc într-o at
mosferă specifică a coloris- 
mului, în lumea unei sensi
bilități artistice ușor de re
cunoscut. Victor Mihăilescu- 
Craiu, de pildă, face parte 
din acea categorie de ar
tiști a căror supremă însu
șire e o admirabilă consec
vență. Recursul statornic la 
tradiția poetică a școlii ie

șene dinainte de război nu 
înseamnă însă o estompare a 
coordonatelor propriei perso
nalități. Lirismul său e circum
scris lumii vizibile, pictorul 
redescoperă motivele poeziei 
în împrejurările existenței oa
menilor, în obiectele umile 
ale cotidianului. Totul mărtu
risește, la Mihăilescu-Craiu, 
înclinația spre simplitate, re
fuzul grandilocvenței, al em
fazei. Peisajele cuprind un 
calm atotstăpînitor, evocă 
nostalgic liniștea patriarhală ; 
pînă și florile naturilor stati
ce închid în corolele lor mo
deste fără parfum, o poezie 
discretă. Artistul construiește 
arhitecturi cromatice solide, în
văluite însă într-o undă de 
lirism. Din aceeași tradiție a 
vechii și bunei școli ieșene 
descinde și pictura lui Petru
Hirtopeanu. La el, lumina li
niștită e tulburată, cîteodată, 
de accente radioase, artistul 
se simte în largul său în mij
locul priveliștilor largi de 
natură. Verdele catifelat se 
asociază cu roșul de rugină 
al frunzelor tomnatice, cu 
brunul trunchiurilor de co
paci, în imagini de o anume 
candoare a observației. Hir
topeanu e un pictor al naturii 
cordiale, ferită de explozii in
candescente, dar și de umbre 
prea adinei ; e o artă a echi
librului, o artă a unu tem
perament stenic.

Costache Agafiței se inse- e 
și el în aceeași direcție, 
peisajele sale sint scăldate 
intr-o lumină egală care le 
reliefează cu precizie contu
rurile. Artistul construiește o 
succesiune strictă a planuri
lor ; el se bucură sincer de 
priveliștile care i se înfăți
șează și încearcă a ie sur
prinde în detalii de perspec
tivă. Eugen Boușcă e un pic
tor pe care îl solicită pa
gina de legendă pe care o 
tălmăcește într-o viziune 
colorată, decorativă, cu sti
lizări grațioase ale mișcării. 
Și, dacă, uneori, imaginea 
e inundată de o lumină 
dulce, aceasta e pentru că 

artistul urmărește să sugere
ze efectele vitraliului prin 
care pătrunde un crepuscul 
de basm.

Dar există și o altă mo
dalitate de integrare a tra
diției în arta modernă ; Di- 
mitrie Gavriiean e unul din
tre cei care o reprezintă în
tr-o viziune ce devine din 
ce în ce mai personală. Ar
tistul are un simț profund al 

reafirmarea 
unei școli 
de pictură

ansamblului, arhitectura :o~- 
poziționolâ ere o forță ne
tăgăduită ; fără să respin
gă cnecdota. el o supune 
rigorilor unei construct. în
temeiate, ca în Renaste-eo 
olandeză, pe o geometrie 
disimulată. Ceea ce ar pă
rea la prima privire că e 
doar o înclinare spre jovial, 
reflectă, de fapt, o capaci
tate de a reconstitui un 
univers specific din detalii 
semnificative. E o lume a 
miraculosului și o alta a re
alului, contopite într-o vi
ziune coloristică plină de 
farmec. Și, trebuie s-o măr
turisesc, am impresia că ar
tistul este, deocamdată, 
mai convingător în imagini

le de aglomerație umană 
decît în portrete (precum 

Clownul astrolog) în care ele
mentul cromatic rămîne întru- 
cîtva exterior.

Gheorghe Brădățeanu ur
mărește efecte compozițio
nale (a căror sursă e tot 
imaginea folclorică) în care 
proporțiile sînt tratate mai 
lapidar, nu fără o anume 

incFnctie decorativă Ce bu
nă factură. C-oc-ea e —o 
aspră, slujind drept suport 
unui hieratism, șr eJ de o- 
birșîe rtsdoricc. u" h.ero- 
tism core prarine <£■< su
gestie măștilor populare ș> 
pe care ii deslușim ir por
trete. La Gheorghe Matei, 
imaginea, simplificată, pă
strează o poezie a liniștii 
care are ceva solemn și 
candid în același timp ; pic
torul întemeiază pe un cro
matism sobru o compoziție 
îndelung elaborată, de o mo
numentalitate cordială. Va
lerian Gheorghiu cuprinde, 
într-o stilizare rafinată, ima
gini ale eposului folcloric, 
în care elementul fantastic 
se convertește intr-un roman

tism al misterului ; artistul 
știe să cadențeze cu suple
țe suprafețele de culoare, 
obținînd un sunet curat și 
clar. La Mircea Ispir, pasta 
bine nutrită, e așternută cu 
aplomb în ritmuri energice.

Un artist care se defineș
te tot mai precis în această 
zonă a influenței artei fol
clorice este loan Gînju. 
Picturile lui au dobindit o 
certă densitate a culorii, 
implicațiile poetice sînt su
gerate cu mijloace din ce 
în ce moi sigure. Sau 
iată-l pe Adrian Pccoiea- 
nu, al cărui prestigiu se 
constituise mai oles ca ar
tist al transparențelor acua
relei și care demonstrează 
în pictură o capacitate de 
a-și ponde-a exuberanța 
coloristică. de a realiza a- 
corduri pline de ingenuita
te.

Asimilarea unor direcții 
majore ele artei europene 
modeme nu se sâvirșește 
fără unele ezitări. Chiar și 
la unii artiști cu o perso
nalitate foarte precis contu
rată, cum e Dan Hatmanu. 
Procesul e firesc. și orie? 
concluzie c criticii, înainte 
ca artistul să fi ajuns el în
suși Io o Fmpezire a pro
priilor intenții, poate fi ne
dreaptă. Dar, personal. am 
impresia că. deși viz .nea 
octuda a c-tistuJui era pre
vestită. în urac cu -nai 

cri, oe O tratare ex
presionist a peste (și. ast
fel. aru-Xi*  spre smpihco- 
-ea exp-es c- stă sau. mai 
curind. în spintul .Noi o- 
biectVtoți*.  a Sniei este ex- 
pScobiî). 1 preferam pe 
Hatmanu preocupat de pro
blemele euforii. Mi se părea 
că aceea era direcția în 
care se putea realiza mai 
convingător. După cum rafi
namentul colorisitic al lui 
Corneliu Ionescu, pe care-l 
puteam semnala în trecuta 
Bienală, mi se părea mai 
fertil decît imaginile supra
realiste pe care le propune 
acum.

Mai consecvent, Francisc 
Bartok încearcă să aprofun

deze a stilistică a tonurilor 
stinse, a unor simplificări 
morfologice realizate însă cu 
măsură ; și (poate cu ex
cepția Mirilor care introduc 
o rezonanță străină) pictura 
lui își păstrează o unitate 
a expresiei personale. Poa
te că, în cazul unui alt ar
tist cu însușiri certe de con
structor al imaginii, Nicolae 
Matyus, premisele evoluției 
sint. intrucitva, contrazise 
de prezența unei compozi
ții (Seara in oraș), în care 
acordul cromatic este supra
vegheat cu mai puțină aten
ție; der Peisajul său, sobru 
și puternic, și mai ales Ob
sesia cu o decontare 
precisă a mijloacelor colo- 
ristice, comunică o atmos
feră de poezie aspră, băr
bătească.

Din selecția de lucrări 
ale lui Nicolae Constantin 
(abordind, poate, modalități 
prea diverse, de la parce
larea constructivistă pir.ă la 
aglomerările dinamice ale 
futurismului) cred că pic
tura care îl reprezintă mai 
fidel și de la care artistul 

ar putea pomi în elabora
rea unei sinteze picturale 
proprii este Mirii, organizată 
mai riguros, cu o largă rit- 
mare a spațiului. Mi-ar fi 
insă mai greu să trag o con
cluzie în privința lui Leonard 
Ghrță sau a Iu Mircea Istrate, 
la care diversitatea deru
tează, estompează calități
le ce se pot descifra in fie
care lucrare în parte.

Pictura ieșenilor afirmă, 
in general, un profil bine 
conturat al unei școli de pu
ternice tradiții care, prin 
expoziția de la Dalles, se 
impune din nou, convingă
tor, semnificativ în peisajul 
atît de complex al artei 
noastre contemporane, ln- 
tr-un număr apropiat, îmi 
propun să consemnez impre
siile sugerate de grafica și 
sculptura școlii ieșene.

Dan Grigorescu

expoziții

CĂMĂRUȚ—
RADINSCHI

De pictura lui Mihai Că
măruț mă leagă o veche a- 
fecțiune ce vine parcă din 
amintiri topite în cumințe
nie de vizdoage și în uimi
toare transparențe de acua
relă ; pe Const. Radinschi 
l-am întilnit la început cît 
în Dorohoi cît in Iași. In 
prețuirea-mi intimă i-am a- 
propiat poate și datorită 
faptului că arta ambilor re
fuză orice artificiu și cîntă 
firesc, asemeni fluierului cu 
numai șase găuri. Ii aflu a- 
cum colegi de catedră, co
legi și de expoziție; ambii 
in Împlinită maturitate ar
tistică, dar modești și ine
fabili ca in cea mai adoles
centină volută de zbor. 
Nici o iandare, nici un 
gest de epatare, nici măcar 
intima morgă a celui con
știent de stăpînirea mijloa
celor de exprimare.

Cele peste 60 de lucrări 
din sala .Victoria” respiră 
o anumită discreție, împin
să uneori pînă la severitate. 
Astfel, ca să te simți cu
prins de calmul și puritatea 
acuarelei lor, trebuie în 
prealabil să-ți acordezi rit
mul receptării sensibilității 
de largă respirație a celor 
doi artiști.

In primul rind, Cămăruț 
și Radinschi cred pînă la con 
topire in virtuțile culorilor 
de apă ; știu că nici o altă 
pictură nu poate reda mai 
fidel acea osmoză de chiot 
fericit și melancolică reve
rie ; nici una nu te conduce 
atît de direct spre geneza 
materiei, acea tainică împle
tire de real și fabulos. Că
măruț și Radinschi se am
biționează să smulgă acua
relei tot ce poate da ca fun
cție spirituală. De aceea in 
evoluția lor, au renunțat la 
tot ce părea artificios tinzînd 
spre sumar, spre esență, 
chiar cu riscul similitudinii 
și al monotoniei. Ii ajută pe 
amîndoi robustețea filonu

lui de sensibilitate cromati
că și atașamentul suiletesc 
pentru priveliștile cîntate.

Ceahlăul lui Radinschi n-o 
fi și al lui Cămăruț ? Amur
gul de vară surprins de Că
măruț n-a vibrat și în cu
loarea lui Radinschi ? Va- 
riațiuni pe o singură coar
dă nu cutează decît cei si
guri pe ancorarea acestei 
punți între inimă și măies
trie.

Desigur, expoziția impune 
prin unitate și prin reușite 
care țin de măiestrie; dar 
cucerește prin fondul afec
tiv al lucrărilor. Cu cît în- 
tîrzii mai mult acolo, cu a- 
tît te simți îndemnat să res
piri împreună cu anotim
purile, pierdut în zări fără 
hotar, uitat între cer și ve
getal ; să respiri un anumit 
aer de blîndă reverie. în 
care cerul e fluid ca și apa, 
iar lumina vine din interio
rul volumelor. Chiar dacă 
Mihai Cămăruț n-ar fi zis 
moldovenește Zi închisă 
sau Radinschi Codru de a- 
ramă, tot ce pictează ei a- 
parține nemijlocit culorilor 
născute din lumină pe mol
come orizonturi moldave. Ei 
ne oferă de fapt acuarele- 
poem, fiecare împletind cîte 
ceva din patosul eminescian, 
zvîcniri de rapsodie enes- 
ciană, suculență din vreun 
pastel de Ion Pillat și, si
gur, o logodire de trainică 
vechime a așezărilor cu cea 
mai modernă potențare me
taforică.

Oricare priveliște cu țari
ni și sălcii, oricare amurg 
romantic rezolvat de paleta 
iul Cămăruț prin mijloace 
aparent avare, e de fapt o 
sinteză, o personificare a 
stărilor afective și de aceea 
nu seamănă unul cu altul 
decît prin aparența notației.

Peisajele lui Radinschi de 
la Liveni, Agaiton, Vorona 
și mai ales feeriile cu cireși 
incendiați de toamnă îmbată 

ca o simfonie în primă au
diție, intonată de viori și 
violoncele vechi.

La ambii, translucidul 
cromatic sugerează adînci- 
me de perspectivă a istori
ei, dar cadența îi singulari
zează căci, temperamental, 
sînt două individualități ar
tistice deosebite.

După ce în Trandafiri își 
omagiază profesorul, pe Oc- 
tav Băncilă, Mihai Cămăruț 
ne dă un ulei memorabil 
„Garoafe pe fond roșu”, ca
re poate fi, în sensul trep
telor străbătute de pictor, o 
autobiografie. Născute din 
fondul tabloului, culorile se 
retopesc în același generos 
creuzot. Pîlpîirea lor în flori 
are ceva de miracol tocmai 
datorită temerarei recompu
neri în fundal. E cea mai 
modernă rezolvare a unei 
teme care ni-1 amintește pe 
Cămăruț de acum, să zicem, 
trei decenii.

Ordonîndu-și mai exigent 
impresiile. Const. Radinschi 
tinde spre monocromia de 
atmosferă, mareînd reușite 
ca Peisajul industrial sau 
Peisaj lingă salul lui Enescu. 
Maestru al compunerii ca
drului, el pîndit de în
corsetarea sensibilității în ri
gorile acestui tipar. Ase

meni sonetului din poezie, e 
o disciplină care poate con
duce la uscăciune, la estom
parea avîntului liric.

Prezentul ni-1 atestă Insă 
ca pe un valoros partener 
de acuarelă al lui Mihai Că
măruț, poate în unele pri
vințe și un succesor. Expo
ziția comună i-a apropiat și 
mai mult, gravitatea lui Ra
dinschi încălzindu-se în 
preajma tonalităților de 
smalț ale picturii lui Cămă
ruț.

Aurel Leon

In emisiunile TV calamburul 
este cultivat abundent pe tot 
spectrul perspectivelor sale spi
rituale, și nu numai cu ajutorul 
cuvintelor, dar și al imaginii. 
O demonstrație, în genere in
teresantă, a posibilităților oferi
te de modernele aparaturi TV 
a inclus și o imagine compusă 
în care, în cuprinsul unei mag
nifice inimi decupate pe pieptul 
Ioanei Măgură erau prezentați 
trei bărbați. Comentariul: „Ioa
na are o inimă încăpătoare", nu 
a întîrziat să sancționeze ca- 
lamburistic acest procedeu teh
nic. Și era îneîntător să observi 
entuziasmul aproape juvenil cu 
care ingineri și redactori se în
treceau in a se juca cu aceste 
spectaculoase sau chiar miracu
loase jucării, spre informarea, 
delectarea și, bineînțeles, im
presionarea telespectatorilor. Dis
tonantă a fost doar atitudinea 
lui Lucian Giurchescu care, a- 
tunci cînd i s-a cerut părerea, 
și-a mărturisit inaderența la cul
tul unor asemenea procedee, o- 
pinînd că micul ecran trebuie 
să se centreze pe idei, trăiri 
revelatorii, sentimente... Proba
bil pentru că n-a produs totuși 
nici un calambur, nu i s-a mai 
pus ulterior nici o întrebare.

Și totuși avea dreptate! De 
ce o emisiune cu titlul deru
tant calamburistic (ierte-mi-se 
expresia) „Muzică de cameră 
TV", în care să fie înghesuite 
cîteva melodii minor parodiate 
și cîteva cronici rimate, unele 
de-a dreptul banale? Și ce farsă 
— Doamne ! — să-l așezi stîn- 
gaci pe Sandu Sticlaru la ba
terie, și pe Tudorel Popa ală
turi de Cornel Vulpe, căznin- 
du-se să stoarcă umor dintr-un 
fel de urătură calpă, recitată în 
ritm de dans african ! De unde 
atîta imaginație, îneît să-l o- 
bligi pe interpretul unei melo
dii cu „noapte și întunecime" 
să pună agasant iar și iar și iar, 
siguranța, care chipurile mereu 
se arde, de la începutul și pînă 
la sfîrșitul cîntecului devenit 
caricatură ! De ce prezentările 
de muzică ușoară să se axeze 
exclusiv pe calambur („Urmea
ză...", „Așteaptă-mă!“... „Pof
tim?"... „Nu, nu dumneata, ăsta-i 
titlul melodiei" ș.a.m.d.) De ce 
Ion Mustață să-i zică unui con
curent fotograf că a „declan
șat" bine răspunsul, iar unui 
automobilist că a „demarat" pro
mițător? De ce toate astea, în 
loc să lași ca melodia sa fie 
melodie (ne caricaturizată), con
cursul concurs (nu estradă), sus- 
pense-ul suspense, nu poantă... 
demitizantă I

S. T.



ETICA
Vina tăcerii, albia secată 
o poartă și lăcustele uitindu-și 
pedepsitorul rost, Maria : moarte, 
sînt singurul fapt verde al cimpiei 
cel mai pustiit prilej de foșnet.
Și pregătit fiind s-aud schimbarea 
la față a măsurilor, nu aflu 
că hula va rămîne-asupra văii 
var devorind și pietre tot mai albe : 
cu vorbe despre alte lucruri puse-n 
afara umbrei, dovedesc nevoia 
de scrum a zilei. Să m-așez naintea 
vertebrei femeiești ce mi s-arată 
in zidul nou tăiat al unei falii ? 
Să-nlătur praful? Oasele concave-l 
adună iar — or pline să le vintur 
cui a cerut lumini și i s-au dat ?

Mircea Ciobanu

A L B
Cere-i iertare, se va naște alb 
De puritate ca un hohot 
Piăpînd în propria sferă 
De prea inaltul dimprejur

Pentru neîmplinit sorocul 
Pruncul meu amar umbrit, 
Stea de mîini, genunchi de cer, 
Lacrimă înzăpezită intr-un simbure rotund.

Podoabe invocînd lumină, 
O frază de-nțelesuri grea, 
Erori și vicii nepermise 
In nervul unui țipăt sterp.

nesfîrsita 
plecare

Ajunsese acolo victimă a 
unor împrejurări de neînțeles 
pentru ea. Fusese un simplu 
martor, ea. propriul ei martor. 
Și dacă mă gindesc bine nici 
măcar atît, nu fusese nici măcar 
atit, pentru că totul se petre
cuse fulgerător cind ea. pur
tată de ginduri. (gindurile ei 
care o urmăreau, veșnicele ei 
ginduri) se afla în cine știe ce 
parte a vieții .a lumii—

Dacă mai inainte. nu cu mult 
mai inainte. ei i-ar fi spus: 
„Rămii. la ce naiba cu atita 
grabs’*,  poate că nu s-ar fi in- 
tîmplat ce s-a intimplaL Cum 
ar fi fost? Mai bine, mai rău?

VEGHE
Dragostea noastră îmi urcă în singe ca vinul, 
Esența din liniște, tulburarea din soare 
la formele visului, elastic seninul. 
Ochiul trudește dincolo de zare.

Zarea I ... Pămîntul, fragede dungi paralele, 
Deschizătură spre univers
Săpată adine în privirile mele
In care iluzia unirii s-a șters.

Știu, voi veghea lingă inimi să crească
Dungi, trepte cu o înfățișare asemenea primelor 
Omul să poată păși-n infinit fără mască 
Atingind înălțimea ideilor
Și iarba fierbinte a rimelor.

Dacă aș închide ochiul poetei o clipă 
Nu s-ar mai putea afară din lume păși, 
Strugurii ar rămine in vii neculeși. 
Soarele are și el o aripă 
Care miroase a flori de cireș
Iar alta se-nmoaie in ginduri de-a crept-
Uneori mă sperie. Necontenit 
Parcă sînt singură pe pămînt 
Simt că sînt aceeași ființă cu voi 
Dar pentru visul urcind fără capăt 
Trebuie să fiu unde sînt

Elena Cătălina Prangati

SĂ BOTEZĂM CUViNTUL
Să botezăm cuvintul ce va hrăni
T; iagul
De la Sahara deznădejdilor
Pină Ia fintina lingă care am spart
Intîiul ulcior
Și lacrimile au împlinit
Ființa curcubeelor ...

Să ne spălăm ochii 
Cu neliniștea s’elelor 
Pentru a răsplăti 
Patima drumurilor.

Sâ ne botezăm pașii
Pămîntul va fi darnic cu noi,
El n-are tainițe
Pentru jocul de-a mărinimia,
Pentru jocul de-a binele : 
El are neobosite izvoarele I 
Vino să ne botezăm numele 
Intre o sete și alta ...

Ion Mihail Popa

_______ DOUĂ SCHIȚE DE N. V. TURCU

„uite-așa!“
In duminica aceea era nunta 

Tomei Zarafului, ultimul din cei 
opt ai Iancului Zaraful. Nunta 
cu lăutari din Corbasca, oa
cheși voinici si mincăi. Cînd 
nunta și totul mergea ca pe roa
te. Sile Mereacre. nunul, se des
prinse de ceilalți și năvăli spre 
casă, lăutarii o lăsaseră mai 
moaie cu cîntatuL Daci .înce
puse balamucul, nunta se întin
se după Mereacre care călca 
apc&at dînd aprins din cap 
intr-o parte și-n cealaltă, cum 
ii era mersul.

Nu se făcea să plece in ca
litatea lui de nun. de părerea 
asta erau toți și toți încercau 
să-l oprească.- dar el pleca! 
In urma lui la trei pași, fe
meia. Sile Mereacre trecu ho- 
tărit linia ferată !uind-o spre 
casă. Nunta se întinse după el. 
Mireasa rămase locului, iar mi
rele. Toma. o luă după naș 
să-i întoarcă să nu-i facă ru
șinea. Mireasa se apropie de 
lăutari și ie strigă cu glas us

Nu. mai rău nu. .Oricum, mai 
rău nu!*  spunea el acum, în 
fata faptului împlinit.

La început nu știuse unde se 
oprise ea. Nu știuse nici mă
car că ea plecase. Pentru că 
nu trebuia să plece. Pe urmă, 
cind aflase— Ei bine, după ce 
aflase totul ar fi vrut ca ea 
să-i observe din umbră viata, 
adică ce mal însemna pentru ei 
acest cuvint. Atit. Dar dorea e- 
nonn acest lucru!

Dezechilibrul care-1 stăpinea 
venea de acolo că unii l-ar pu
tea face vinovat de deznodămint. 
Se înșela. Nu unii ci toți, aproa
pe toti II credeau singurul vino
vat.

Intraseră cîndva amindoi 
intr-un joc frumos, cu reguli 
simple la început Li se păruse 
atunci că așa va fi în vecii ve
cilor. Dar încetul cu încetul 
ceva se complică (ei n-aveau 
timp să vadă) ceva se complică 
si jocul începu să devină greoi, 
cu figuri caraghioase, chiar ne
înțelese- Așa se ivi cuvîntul 
.absurd*.  Jocul nu mai era pe 
înțelesul lor, pentru ei, era mai 
puternic decît ei, jocul creat de 
et dirijat de ei — așa credeau. 
Cind regulile deveniseră altele 
și apăru cuvintul .absurd', ei 
erau doi străini ce se priveau 
nedumeriți și speriati- Intr-atit 
Ii cimentase obișnuitul in ide

cat: „Cintați!"- Și ei cîntară. 
Se ivi în timpul ăsta trenul, 
un mărfar. Mecanicul trase de 
miner. Țipătul spintecă liniș
tea în timp ce trenul tăia nun
ta în două. Jumătatea rămasă 
se întoarse speriată la lăutari. 
Ceaiaită jumătate se luase du
pă Mereacre.

Nunul ajunse acasă, intră în 
odaia de curat își chemă ne
vasta, o struni în fața lui în 
picioare și în timp ce el stătea 
pe scaunul de fier cu spăta
rul de scinduri îi zise: — Tu 
ai jucat cu toți, de ce-ai ju
cat cu toți? C-așa-ți place ție 
să joci cu toți din nuntă? 
Acum hai să jucăm amindoi, 
că eu nu te-am jucat, și iacă 
acum mi-a venit să joc.

Mereacre se duse, aduse pa
tefonul (zestre de la ea) îl 
aesfăcu, invîrti manivela, dă
du cu mîneca peste roata de 
pluș roșu și puse o placă. Puse 
mai întîi „Căsuța noastră". 
După ce o puse o daităi, o mai 

ile, în credința lor, îneît el o 
lăsă să plece, să părăsească jo
cul neîntelegînd ce face. După 
ce ea plecase și el se convinse
se pe deplin de plecarea ei, 
spuse: „Tot mă obosise jocul!" 
și cuvintele erau mai grele a- 
cum decît atunci, cu mult mai 
grele. El nu știuse atunci că 
totul se apropia de sfirșit, că 
face un fel de previziune, pen
tru că privea prin caleidoscopul 
obișnuitului, adică ei realulu». 
Cine să fi bănuit că talpa grea 
a timpului va strivi jocul lor 
iscat din senin, și, o dată cu el, 

ei amindoi? Abia cînd află 
unde ajunsese ea ,trăi o clipă 
pe care nu o mai întilnise. 
Frîngîndu-se, i se părea că lu
mea se fringe o dată cu el. I se 
pi rea că 3ude zgomotul imens 
al unui tren izbindu-se cu toa
tă viteza de un munte. Fugi. Se 
retrase. Sta ascuns în camera 
ei. In camera unde ea stătuse 
de la facerea lumii, și din care 
acum lipsea. Auzea în liniștea 

casei respirația ei. și din nou 
zgomotul acela formidabil de 
distrugere, însoțit de o ușoară 
clătinare a pămintului.

Licoarea din pahar se clătina 
și ea. Lua paharul și-l ducea 
la gură. Și din nou cutremurul, 
și din nou paharul— de fiecare 
dată după fiecare pahar i se 
părea că mestecă un șarpe cu 
venin cu tot Scuipa licoarea 
verde și amară rămasă pe lim
bă și spunea: .Totul pe lumea 
asta e amar ca fierea, și sufle
tul ăsta al meu e amar ca fierea, 
și porcăria asta prost distila
tă.... *

Orice-ar fi făcut se întorcea la 
gindurile lui. II întorcea cineva, 
il aducea lingă ele, lingă viața 
pe care și uitase unde o lă
sase. sau unde îl lăsase ea pe 
eL Iși spunea că are s-o ajun
gă. Cu timpuL In alt timp. „A- 
tunci. acolo’— Ah. nesfîrșita ei 

puse o dată și încă o dată, de 
trei ort Se scirbi și spuse: 
„Ducă-se «Tracului!*  și puse 
o sirbă „Sirba lui Tiliță — 
Columbia*  scria pe placă.

Nevasta lui, a lui Sile Mere
acre, juca in doi peri și zicea 
în sinea ei: „Fă voia nebunu
lui!" și juca mai departe. Pe 
urmă abiai prinse că lucrurile 
iau o altă cale cînd auzi cum 
suflă și cum strigă: „Uite-așa! 
Uite-așa! Uite-așa!.

Pe după pereți jumătatea de 
nuntă venită după ei sta să 
audă cum își bate Mereacre 
nevasta. Auzind muzică feme
ile ridicară din umeri. Bărba
ții ziseră că Sile Mereacre e 
„hoț de crapă casa pe el de 
hcț ce-i" Că pune muzică alea
să numai pentru el și nevasta 
lui. Văzînd una ca asta se aș- 
ternură și ei pe joc. Dar Mere
acre puse placa și a patra 
oară și ei nu mai putură,. Sile 
Mereacre puse placa cu „Sîr- 
ba lui Tiliță — Columbia" și 
a cincea oară și a șasea oară 
zicînd: „Uite-așa! Uite-așa!..." 
O puse de cinsprezece ori. 
Din casă se auzea la nesfîrșit: 

plecare!" șoptea speriat de ce 
se petrecuse.

Bău iar din băutura tare și 
inutilă acum. Nu vroia s-o bea 
și nici să se îmbete, căci nu 
dorea să uite pe nimeni. Bea 
pentru că iși închipuia c-așa 
nu e singur, că ciocnește un 
pahar în casa lui cu cineva, și 
iar își rădea limba cu dinții de 
restul licorii și iarăși scuipa. .. 
I.ua o coajă de pline, o miro
sea, o arunca în gură strîngînd 
din fălcile lui mari și descărna
te acum.

Ar fi vrut să oprească timpul 
care după ce-i stinse jocul, stri
vind-o pe ea, se strecura ca un 
șuvoi șuerîndu-i pe lingă 
urechi.

Ii părea rău că bea dar și mai 
rău îi părea că băutura nu-1 do- 
bora. înjura cu glas tare. înjura 
„porcăria asta de...." și-i dădea 
un nume. Apoi tresărea de pro
priul lui glas care răsuna urit 
în casa mare și singură. Privea 
de jur-împrejur. Aștepta. Intr-o 
zi, a treia sau a treisprezecea 
de la definitiva ei plecare, luă 
paharul și-l azvîrli prin sticla 
ferestrei, în cîmp. „Să facem 
loc să intre lumina și ce o mai 
fi să intre..." Puse apoi mina pe 
sticlă O duse la gură. O goli. 
O aruncă lărgind spărtura din 
fereastră. „Vom pleca, vom ple
ca, și noi suflete!"

Plecase demult. Se luase pe 
urmele ei, îl purta trecutul, îl 
obosise chiar de atita umblet. 
Și ochii lui mari, și albi, ieșiți 
oribil din orbite se roteau le
neși fără voia lui, dînd alan
dala din mîini, din mîinile întin
se, flămînde de cineva care ple
ca necontenit, flăanînde de cine
va ce nu putea să se mai întoar
că lăsîndii-l singur, singur în 
toată casa aceea mare, singur 
între pămînt și tavan, siriqur 
între tavan și pămînt...

„Uite-așa! Uite-așa! Uite-așa!..."
Cînd o puse și a șaispreze

cea oară:, oamenii se în
demnară, urcară și se uitară în 
odaia de curat a, lui Mereacre. 
El, gol pînă la jumătate, o 
ținea strîns pe nevastăl-sa ca
re se lăsase în brațele omului 
ca o haină. Omul o purta de 
ici-colo îngînînd fură seamă: 
Uite-așa!... uite-așa... uite-așa... 
uite-așa..."

CIO N T 1

Aurel Deboveanu 
„VACANȚA MEA 
LA BUCUREȘTI11

9

Aflată la antipodul tendin
țelor de modernizare a epi
cului (Aurel Deboveanu de- 
clarîndu-se neîncrezător în 
virtuțile tehnicii experimen
tului „pe seama nervilor ci
titorilor"), Vacanța mea la 
București se înscrie pe coor
donatele romanului satiric din 
familia Zodiei Kozlo turului. 
Mentorul său din umbră este 
Fazii Tskander, pe linia re
voltei prin reflex comic îm
potriva măștii sub care se 
ascund oamenii slabi și cu 

malformații etice. Autorul 
conduce cu abilitate datele 
de farsă ale acțiunii, menite 
să provoace ilaritate și des
tindere, apelind cu bună 
știință la mijloacele umoru
lui grosier, explorind gagul 
si posibilitățile puse la in- 
demînă de tehnica creării 
personajelor fantoșă. Supuși 
controlului exigent exercitat 
de ochiul atent și ironic al 
eroului (un tinăr generos și 
visător cu circumspecție, care 
polemizează cu travestiul mo
ral), șefii ziarului ..Avintul 
economic" își dezvăluie cum
plita mărginire și meschi
nărie, naivitatea și prostia 
credulă. Caracterizarea mo
nocordă, avînd ca scop in- 
groșarea trăsăturilor, le 
schematizează reacțiile, ceea 
ce duce, paradoxal, la per
sonaje mecanizate, ca în 
teatrul absurdului.

Aici stau însă și dificul
tățile „facilului". Cu cît este 
mai groasă vasta, cu atît ar 
trebui să fie mai sigură 
scrupulozitatea compoziției. 
Cititorul este însă stînjenit 
de inconsecvența lui Aurel 
Deboveanu pe o anume di
recție a cărții. Dincolo de 
satiră, autorul închipuie un 
conflict cu implicații drama
tice, schimbînd brusc re

gistrul: eroul descoperă că 
șeful întreprinderii unde fu
sese angajat este vinovat de 
moartea tatălui său. Dorind, 
probabil, să rezume o frîn- 
tură de viață cu amestecul 
imanent de dramă și ridicol, 
A. Deboveanu nu poate e- 
vita disonanțele stilistice cu 
ansamblul romanului. înce
pută în tonalități senine, ex
plozive, din relatare nelip
sind febra vîrstei eroului 
cartea sfîrșește în tonuri se
vere. De altfel, însă, drama 
din final ne este oferită cu 
simplitate, fără complicații 
deplasate față de genul ro
manului satiric și fără ve
leități didactice. Plecarea e- 
roului nu înseamnă o de
cepție, ci un triumf: rezis
tența sa la recomandările 
de pasivitate și de acomo
dare cu un mediu refractar 
tensiunilor, afară de cele le
gate de interese proprii.

Incadrîndu-se în literatura 
despre adolescenți, cartea cu
mulează însușirile genului. 
Dar cititorul ar putea fi je
nat de ingredientul senzua- 
list-melodramatic, de comen
tariile ce alunecă în banali
tate, de descrierea unui te
ribilism inutil de gestică. 
Toate acestea se justifică 
totuși psihologic prin vîrsta 

eroului. De aceea, melodra
maticul este permanent echi
librat de bonomie, astfel că 
narațiunea voit simplă, nea
fectată, în ciuda unor ade
văruri spuse răspicat, recon
fortează ca o vacanță.

MAGDA URS ACHE

Oimitrie Slelaru
„NEMOARTE11

Rareori un scriitor poate 
fi mai el însuși în opera sa 
ca Dimitrie Stelaru. Avem 
de-a face aici cu poezia ca 
mod de existență, omul di- 
vulgîndu-se aproape total în 
propria-i creație. Stelaru e 
un spontan necomplexat de 
refulări „estetice", care nu 
înțelege să-și oprească des
tăinuirile la jumătatea dru
mului. El scrie pentru că 
este poet în primul rînd ca 
temperament, ca profil psi
hic și abia apoi ca profesio
nist (înfiorător cuvîntul a-
cesta în artă !). El scrie cînd
îl arde febra demonului găz
duit de propriu-i trup. El
face o poezie a exploziei. 

neînfeudată nici unei rigori 
ideatice sau formale, mer- 
gînd pînă la seniorala indi
ferență a marilor poeți față 
de perfecțiile facile. Versul 
său e scris parcă în grabă, 
neglijent, într-o respirație 
precipitată, unele poezii lă- 
sînd impresia unor fragmente 
întîmplător găsite, a căror 
continuare s-a pierdut. Im
portant e șuvoiul versurilor, 
arderea intensă a discursu
lui liric. Stelaru coboară în 
beznele unui infern populat 
de : duhuri, spaime, bale, 
hoituri, venin, spînzurători, 
stafii, șerpi, broaște, vrăji
toare, oase, putreziciuni. Po
etul se autodegradează nemi
los pentru ca odată ajuns 
acolo jos, în nămoluri, cîn- 
tecul său să răsune mai pur. 
mai suav, mai rivnitor de 
iubire, slavă, lauri, cer, stele, 
lumină. Poezia lui Stelaru 
este nobila și încleștata pen
dulare între infern și para
dis a unei naturi aparent 
damnate, dar, în realitate, de 
o candoare și o puritate in
genue. Este o poezie a aso
cierilor contrastante, șocan
te chiar (frăgezimea cadavru
lui, dobitoc astral, ruginite 
iubiri, moartea fecundă, plîn- 
ge răsăritul, bocet roz, rugi
na îngerilor, leagăn putred 

al dragostei) care marchea
ză, cu o forță de sugestie 
ieșită din comun, o dialec
tică abisală a afectivității 
poetului. El e un „hoț de 
cer" un „hoț de lumină", 
metafore ce-l rezumă admi
rabil, pentru că Stelaru ne 
apare ca un căutător al ab
solutului, al infinitului, do
rind a transcende moartea 
cu o voință încordată pînă 
la tragic prin imposibilitatea 
realizării țelului propus, căci 
trupul este sortit dispariției, 
distrugerii.

Dar, poate, cel mai bine 
ar fi să dăm cuvîntul poe
tului însuși pentru a se de
fini. In poezia nu întîmplă
tor intitulată „Prietenului 
Stelaru" găsim imensa sa do
rință de a dăinui, de a se 
înălța pentru a cuprinde ce
rul, dar și conștiința tragi
că a implacabilului destin, a 
neînto ar cerii. Stelaru trăiește 
integral condiția poeziei ca 
mod de a fi, existența sa 
fiind altfel imposibilă: „ce-ar 
face noaptea fără- buclele ga
laxiei I Noi fără carapacea 
lirică". Mod de rezistentă 
împotriva morții, Poezia este 
Nemoartea sa.

GEORGE TIMCU

I.ua
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Uzina pentru Prelucrarea 
Maselor Plastice din lașiTEVI

p.vc. rigid s-a iăcut cunoscută in țară și peste 
hotare pentru sortimentele variate 
de materiale pe care le produce cu 
diferite tehnologii și pentru diverse 
scopuri.

In uzina ieșeană se produc :
I. Prelucrate din policlorură de 

vinii:
a) Produse realizate prin extru- 

dere:
— Țevi de tip ușor (U), mediu 

(M|, și greu (G) pentru presiuni cu
prinse intre 2.5; 6 și 10 kgf cn: și 
diametre de la 32 la 280 mm

— Placond — plăci ondulate din 
P.V.C. pentru acoperișuri ușoare.

— Granule electrotehnice din 
P.V.C. pentru izolarea cablurilor 
electrice.

b) Produse calandrate :
— Covor și dale din P.V.C. de 

1.5 și 2 mm. grosime, divers colorat
— Plăci presate P.V.C. pentru 

confecții in industria chimică, con
strucții etc. cu grosimi 2—20 mm.

— Foi calandrate dure, semidure. 
plastiiiate.

— Folii plastiiiate P.V.C. șagre- 
nate sau imprimate, ț

II. Prelucrate din polietilenă
— Folii suflate din polietilenă cu 

grosimi 0,04—0,25 mm: lățime 
150 — 1000 mm.

— Saci din polietilenă — grosimi 
0,07—0,25 mm lungimi 900—1600 
mm.

— Pungi și sacoșe din polietilenă
— Recipienți din 

capacități intre 0,5 
tru ambalarea sau 
verselor materiale.

III. Plăci extruse din polistiren cu 
grosimi 2—6 mm și lățimi 900— 
1000 mm.

IV. Oxigen tehnic de 99% — cu 
livrare imediată.

In cursul trimestrului I. 1969, 
gama de produse fabricate s-a ex
tins cu citeva sortimente deosebit 
de utile și solicitate de beneficiari.

Este vorba în primul rind de cite
va produse calandrate și anume : 
covoare din p.v.c. care imită parche
tul, marmora, mozaicul și folii p.v.c. 
imitație furnir cu un aspect foarte 
atrăgător și care vor conduce la eli
minarea importului de furnir din 
lemn de către fabricile de mobilă. 
De asemenea s-au realizat pentru 
prima oară în țară sacoșe din polie
tilenă pentru ambalarea celor mai 
diverse mărfuri: alimente, textile, 
etc., caracterizate printr-o gamă sor
timentală de culori și dimensiuni 
foarte variată, fiind in același timp 
ușoare și rezistente.

Specialiștii Uzinei pentru Prelucra
rea Maselor Plastice stau în perma
nență la dispoziția beneficiarilor 
pentru clarificarea tuturor proble
melor legate de utilizarea cores
punzătoare a materialelor plastice.

Ing. D. Chetraru

polietilenă cu 
și 140 Itr. pen- 
depozitarea di-
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PE 285 METRI 
LUNGIME DE UNDĂ Crainica Georgeta Popescn și redactorul Oct. Iordăchescu. prezentind emisiunea „Melodii-club"

APRILIE

1969

PROGRAMUL EMISIUNILOR
LUNI, 14 APRILIE
Ediția de dimineața

5.30 — Buletin ae știri
5,40 — Cintece populare românești
o,00 — CRONICA AGRARA
6.10 — Cintece populare românești
6.20 — Uverturi și coruri din opere
0,45 — RĂSFOIM PENTRU DV. rKOGRAMUL 

NOSTRU SAPTAMINAL
7,00 — In compania muzicii ușoare

Ediția de prinz
12,00 — Revista presei
12.10 — Muzică instrumentală
12.30 — PAGINI DE ANTOLOGIE LITERARA :

Nuvelistica lui Gala Galaction. Prezintă 
N. Barbu

12.45 — Arii din operetă
13,00 — Buletin de știri
13.10 — Muzică populară interpretată la dife

rite instrumente
13.30 — CINCI MINUTE PENTRU PIETONI ȘI

AUTOMOBILIȘTI
13,35 — Inter preți de muzică ușoară roma- 

nească : Nicolae Nițescu, Luminița' 
Cosmin, Sergiu Cioiu.

Ediția de seară
16,00 — Buletin de știri
16.10 — Melodii de ieri și de azi — muzică

ușoară
16.30 — PE TEME CETĂȚENEȘTI
16.45 — Cîntă Arta Florescu și Ion Pisso
17,00 — PE TRASEUL ȘT1INȚA-PRODUCȚIE
17.20 — Muzică populară românească
17.30 — RADIO-ALMANAH (reluare)
18,30 — Radiojurnal și buletin meteorologia

18.45 — Melodii îndrăgite de muzică ușoară

MARȚI, 15 APRILIE
Ediția de dimineață

5.30 — Buletin de știri
5.40 — Muzică populară românească

6,00 — CRONICA AGRARA: La orainea zilei: 
Ample acțiuni de hidroameliorații in 
bazinul Rădăuți. Vorbește inginer T. 
Nițu, director D.I.F.O.T. Suceava. Lu
crări de sezon pe pășuni și finețe

6.10 — Suite, fantezii, uverturi
6,25 — Muzică ușoară

6,50 — PE TEME MEDICALE
7,00 — Muzică de operetă
7.10 — Vă invităm să notați în agenda dv.

Ediția de prinz
12.00 — Revista presei
12.10 — Raliul melodiilor
12.30 — NOI ȘI ELEVII NOȘTRI
12.45 — De m-ar auzi bădița/lar mîndruța

mi-ar ști dorul (muzică populară)13,00 — Buletin de știri'
13.10 — Varietăți muzicale
13.30 — ACTUALITATEA PLASTICĂ
13.40 — Varietăți muzicale (continuare)

Ediția de seară
16,00 — Buletin de știri
16.10 — Cintece patriotice
16.30 — PE TEME ECONOMICE: Specializarea

întreprinderilor de construcții (radio-re- 
portaj de la Trustul de construcții 
lași). Folosirea metodelor matematice 
in instalarea rețelelor electrice la 
F. R. Birlad. o carte pentru specia
liști : Eficiența economică a investiții-

16.45 — TEATRU LA MICROFON: Triptic O’Neill
„In goană", ,,E lung drumul spre 
casă". „Ulei". Interpretează un co

lectiv artistic al Teatrului ,,Mihail E- 
minescu" din Botoșani.

18.15 — Muzică populară
18.30 — Radiojurnal și buletin meteorologic
18.45 — Recital de muzică ușoară : Mihaela Mi

hai și Cliff Richard

MIERCURI, 16 APRILIE
Ediția de dimineață -

5.30 — Buletin de știri
5.40 — Formații de muzică ușoară: Cornel Po

pescu și Xavier Cugat
6,00 — CRONICA AGRARA

6.15 — Cintece populare românești — Piese
muzicale executate de fanfară — Ritm 
și voie bună (muzică ușoară)

7.10 — vă invităm să notați in agenda dv.
Ediția de prinz

12,00 — Revista presei
12.10 — Al IX-lea concurs al formațiilor ar

tistice de amatori
12.30 — PE TEME ECONOMICE (reluare)
12.45 — Maeștri ai claviaturii : Walter Gieseking 
13,00 — Buletin de știri
13.10 — Concert de prinz
13.30 — CARNET CINEMATOGRAFIC
13.40 — Concert de prinz (continuare)

Ediția de seară
16,00 — Buletin de știri
16.10 — Muzică populară
16.30 — SĂPTAMÎNA MUZICALA
17,00 — FILE DIN ISTORIA ROMÂNIEI
17,20 — Cintece patriotice
17.30 — Pe portativul undelor, melodia prefe

rată
18,00 ^ACTUALITATEA ECONOMICA
18.15 ^Lieduri de compozitori români
18.30 - Radiojurnal și buletin meteorologic
18.45 — Program pentru iubitorii de romanța

JOI, 17 APRILIE
Ediția de dimineață

SJ*  — Buletin de știri
5.44 — Maaicd executata de ' tan/ară

CjN — CRONICA AGRARA
e.M — Cinieee popalcre inoiatj i — Jteîedu 

-cetire
tj» — F4 sd coteț» ic «pendd d*.

Ediția de prinz
am — Recsstr presei
ZZJ*  — Meă.-«L: de pretatutdeai
1: rr, — SPC - 7
a • — Mcr» icter pe eți de oper*  : Victorie de 

Los Atspeies și Mario Lente
XXdi — BSLrtrv de Uiri 
sui — Te-x-ds -vczsccie

A JI i_L>l IO RIALE
OJK — 4» w«zicd

Ediția de seară
16.00 — Buletin de știri
16.10 — CREAȚIA MUZICALA A SECOLULUI

XX : Expresionismul. Prezintă. asist, 
unic. V. Spătărelu

16.30 — DESCRIPTIO MOLDAVIAE —: OAMENI
ȘI LOCURI: Lumini la apa Trotușului : 
Momești. Reportaj de Gheorghe Făr- 
tăiș. Monumente ale naturii: Codrul de 
la Slătioara. Prezintă prof. dr. docent 
Ion Gugiuman.

16.50 — Piese corale da compozitori români 
17,00 — O ORA CU TINEREȚEA
11,00 — Muzică din opere
18.30 — Radiojurnal și buletin meteorologic
18,45 — Muzică ușoară

VINERI, 18 APRILIE
Ediția de dimineață

5.30 — Buletin de știri
5.40 — Cintece populare românești

6,00 — CRONICA AGRARA: Insăminfatul po
rumbului nu mai suferă aminare (raid- 
anchetă): Din experiența zootenicienilor 

de la ferma Dancu — I.A.S. Iași. Vă 
relatăm de pe șantierul de îmbunătă
țiri funciare Alb ița—Fălciu (radiorepor- 
taj).

6.10 — Cintece populare românești (continuare)
6.30 — Selecțiuni din operete
6.50 — Muzică ușoară
7.10 — Vă invităm să notați in agenda dv.

Ediția de prinz
12,00 — Revista presei
12.10 — Melodii de muzică ușoară
12.30 — PINACOTECA: Tematica socială in plas

tica lui Octav Băncile.
12.40 — Soliști de muzică populară
13,00 — Buletin de știri

Luni 14 aprilie, ora 17,00
PE TRASEUL ȘTIINȚA—PRODUCȚIE

Două decenii de activitate a Filialei 
Iași a Academiei R.S.R. (radiorepor- 
taj).
Materialele plastice— înlocuitori ai me
talului (interviu cu fizicianul Dan Croi- 

toru).
Laboratorul uzinal în viața întreprin
derii •— Radioreportaj realizat la U- 

zina de fibre și fire sintetice Săvinești 
Redactor: Constantin Frost 

Miercuri 16 aprilie, ora 6,00 
CRONICA AGRARĂ
Toate lucrările agricole—Ia timp și la 

un înalt nivel agrotehnic ! (Raid-an
chetă în județele Vaslui, Vrancea și 
Bacău).
Legumicultura — izvor de mari veni
turi — comentar redacțional.
Lucrări de sezon in vii. 
Noutăți științifice.

Redactor ; Grigore Hoarță
FILE DIN ISTORIA ROMÂNIEI (ora 17,00)

25 de ani de la realizarea Frontului 
unic muncitoresc. La microfon : Geor
geta Tudoran, cercetător la sectorul

13,10 — Album muzical
13,30 — EMISIUNE PENTRU ELEVI

Ediția de seară
16,00 — Buletin de știri
16,10 — ITINERAR CULTURAL-ARTISTIC
16.30 — Cintece patriotice
16.45 — Muzică de jazz
17,00 — EMISIUNE ECONOMICĂ: Reducerea 

cheltuielilor materiale de producție pe 
șantiere (radio-anchetă. Colaborează eco
nomist M. Zota tie la Banca de Investiții 
Iași). Consumuri reduse de metal, mai 
multe produse (radioreportaj de la Uzina 
metalurgică Bacău). Contribuția la ex
port a fabricilor romașcane poate spo
ri. Convorbire cu 1. Vlad, secretar al 
comitetului municipal Roman al P.C.R.
Emisiune realizată de JACK MATHIAS

17.15 — Arii și duete din opere
17.30 — ODA LIMBII ROMÂNE
18,00 — Cîntecul care mi-e drag (melodii popu

lare la cerere)
18.30 — Radiojurnal și buletin meteorologic
18.45 — Pe portativul undelor, melodia prefe

rată — muzică ușoară la cerere.
19.15 — COLOCVIU RADIOFONIC: Estetica

marxistă și creația artistică contem
porană.

19.30 — JURNAL LITERAR
19,53 — Muzică de estradă
20,00 — TRANSMISIE IN DIRECT a primei 

părți a concertului orchestrei simfonice 
ieșene susținut în sala Teatrului de stat 
din Bacău. Dirijor Rene Neunier — 
Franța. Solist Nicolae Brinduș. In pro
gram.- Uvertura ..Carnavalul roman" de 
H Be-lwxv și albaxtră- de
Crr»>

Z*  7*304:  -— Briecr Vtr-
nrrt Izrz 3r rBoâttn. ODac w 'ii 

f*  S&VW
T—asw-mtiac covcsxauă o < H-«

« ce-ncc ”iz--. c*-rt-e»vrv»  âzt
ruțvnz ta aate rw«i wiiair: 

—Mobdovc*  dea lașa. Dmjor rae ao~'T 
neaeacw- Za peeșia—- Snatenia * VIJ-a 
de BeexAoeea.

ZU9 — A^vn dt roascafe 
aj» — JfazW da deu

SIMBATA, 19 APRILIE
Ediția de dimineața

5.30 — Buletin de știri
5.40 — Cintece populare românești

6,oo — CRONICA AGRARA: Care este stadiul 
insămințărilor în județele lași și vaslui? 

raid-anchetă. Rubrica „Opinii**,  Sfatul 
specialistului.
Emisiune realizată de MARIN FLOREA

6.10 — Muzică ușoară
6,40 — ITINERAR CULTURAL ARTISTIC (re

luare).
7,00 — Melodii executate la acordeon
7.10 — Vă invităm să notați în agenda dv.

Ediția de prinz
12,00 — Revista presei
12.10 — Soliști de frunte ai muzicii populare

românești
12.30 — PREZENȚE ROMÂNEȘTI PESTE HO

TARE
12.40 — Cîntă Sara Montiel și Constantin Dră-

ghici
13,00 — Buletin de știri
13.10 — Varietăți muzicale'
13.30 — SCENA
13,50 — Anunțuri și muzică

Ediția de seara
16,00 —r Buletin de știri
16.10 — DIALOG CU ASCULTĂTORII
16.30 — MAGAZIN MUZICAL
17.00 — LECTURI DRAMATIZATE: „Taina ca

lului de lemn**,  dramatizare după Da
vid Herbert Lawrence.

17.30 — MELODII-CLUB, revistă radiofonică de
muzică ușoară

18,15 — Amintiri, amintiri — program de ro
manțe

18.30 — Radiojurnal și buletin meteorologic
18,45 — Melodii de succes din muzica ușoară 

românească

din Iași al Institutului de științe so- 
cial-politice de pe lingă C.C. al P.C.R. 
Mărturii din veac: Cetăți dacice dia 
Moldova. Colaborează conferențiarul 
universitar Nicolae Gostar.

Vineri, 18 aprilie, ora 19,15 
COLOCVIU RADIOFONIC,
Estetica marxistă și creația artistică con

temporană. Participă lector univ. Ra
du Negru și asistenții universitari Car- 
neliu Sturzu și Mihai Drăgan.

Redactor : Ion Țăranu

JURNAL LITERAR (19,30)
— Contexte: „Vitralii". însemnări de 

Const. Coroiu.
— Preocupări actuale la Institutul de 

istorie șl teorie literară „G. Călineșcu". 
Convorbire cu prof. dr. docent Alex. 
Dima, membru corespondent al Aca
demiei.
Ritmuri : Versuri ale poeților bă- 

căoani: Radu Cîrneci, Ioanid Roma- 
nescu, Sergiu Adam, Ovidiu Genaru, 
in lectura . autorilor.

— Cronica literară: „Iarnă erotică" de 
Horia Zilieru. Semnează Const. Călin.

muzică ușoară

noastre pro-

DUMINICA, 20 APRILIE
Ediția de dimineață

6,00 — Buletin de știri
6.10 — Valsuri și polci executate de fanfară

6,30 — UNDE MERGEM ASTAZI? — emisiune 
ghid pentru cei dornici să-și petrea- 
ca timpul liber într-un mod cit mai 

plăcut și mai instructiv.
6.40 — Duete și cuplete din operete
7,00 — SATUL ROMÂNESC CONTEMPORAN

7.20 — Cîntă formația de ' "
Iancsy Korossy

7.30 — Cîntă d-alea de-ale ____ _ _
gram pentru ascultătorii de la sate s,oo — Buletin de știri

^>10 — Interpreți de muzică ușoară: Marga
reta Pîslaru, Charles Aznavour, Gigi 
Marga șl Henry Salvador

8,30 — CUTEZĂTORII — emisiune pentru elevi
Ediția de seară

16,00 — Buletin de știri
16.10 — Arii de popularitate din opere
16.30 — Cîntecul care mi-e drag — muzică

populară la cerere
17,00 — RADIO-ALMANAH

18,00 — pe portativul undelor, melodia pre
ferată (emisiune de muzică ușoară la cerere)

18.30 — TOT MAI CITESC MĂIASTRA-ȚI CARTE
—- emisiune ciclu Eminescu: „Si dacă... 
Prezintă prof. univ. doctor docent 

Constantin _ Ciopraga. Lectura artisti
ca — actrița Ioana loniță de la Tei- 

>».- (ZUI de stat din Galați.18.45 — Muzică corală
JJ-®? — Radiojurnal șl s p o r t
-’.-t MELODII-CLUB. revistă radiojanlcă de muzică ușoară •>.

- -
ie entualel*

Pagină realizată de 
DUMITRU POPA



BRÂNCUȘI : „Cocoș*

Luni 21 aprilie — ora 19
Va avea loc ședința de lucru a cenaclului

„CONVORBIRI LITERARE"

Citesc :
ANGELA TRAIAN — Poezie 
CONST. MĂDULAR — Proză

spre viitor deschxiea dese noastră urmr.toare încă din anii 
prime! :r ei incercăii de o-șt ortfc-ixza tindurile*  (p. XIX). 
Faptul este adevdrm. car rdaa-e exterior unei judecăți is
torico-Iiterare cu adevărat știirtziae ce elimină categoric 
.Tfrwfch*  in virtutea cdrora JaaMe vier multor scriitori

Cercetare doctă, lucrarea 
lui Vasile Florescu își pro
pune să deslușească, mai 
mult descriind decit anali- 
zînd și definind, un concept 
de foarte largă circulație, 
care nu s-a bucurat la noi 
de o sinteză competentă.

Necesitatea unei definiții, 
fixarea legilor învechirii o- 
perei literare, distincția între 
fapt artistic și act de cul
tură au fost tot atîtea pro- 
bleme-îndemnuri care au sti
mulat studiul de față.

Remarcăm tendința erudită 
și ușurința cu care sint ur
mărite nuanțele căpătate de 
acest concept în diferite e- 
poci ale culturii omenirii, 

în funcție de criteriile pe 
baza cărora se fixau valo
rile. Este observat faptul că 
mitul „vîrstelor" (aur, argint, 
bronz, fier), care implica de
căderea, intră în contradic
ție cu învechirea unei lite
raturi. Aristotel, depășin- 
du-și maestrul, nu respinge 
tot ce s-a scris pînă la el. 
ci selectează și stabilește e- 
voluții literare de la vechi 
la nou. „prin prizma genu
rilor și a perfecțiunii teh
nice". Operele mai vechi, din 
anumite rațiuni, sint consi
derate „monumente" fără a 
te mai crede în „perfecțiu

nea" lor. In perioada eparz- 
ției creștinismului și mai zir- 
ziu, în Evul mediu, enteri. * 
se schimba, învechirea ftir. 
dictată nu atît de probleme
le formei, cit de cele ale 
conținutului păgtn. In Re
naștere, delimitările, cel pu
țin cronologice, intre vechi

Vasile Florescu
„CONCEPTUL DE 

LITERATURĂ VECHE**
și nou erau destul de re
lative, de vreme ce, în do
rința de eliberare a perso
nalității umane de scolasti
ca medievală, crește admi
rația pentru tradiția greco- 
latină, care devine o autori
tate.

Disputele asupra literaturii 
vechi, pe baze estetice, trec 
apoi prin cunoscuta „Que- 
relle des anciens et des mo
dernei în luminism și ro
mantism. Scurgerea timpului 
și evoluția doctrinelor lite

HASDEU
1N ACTUALITATE

ADRIAN
MARINO

Scriam, intr-un foileton trecut, că editarea operei lui 
Hasdeu pare a depăși acum inertia de altădată. Necesi
tatea edițiilor de referință, alcătuite cu pricepere și com
petență științiiică, este astăzi mai acută ca oricînd. Riscu
rile nu sînt puține dacă ne gindim că o asemenea muncă, 
migăloasă și adesea plină de mari greutăți, este privită 
cu ironie de unii „intelectuali' sau, mai rău. desconside
rată total.

Fiind răspîndite mare parte prin reviste, scrierile has- 
deiene ridică in iafa editorului probleme complicate, ci- 
teodată insolubile, deși neavizafii pot crede cu inocentă 
că lucrurile, in acest sens, sint precizate. Pînă astăzi nu 
știm sd se ii discutat chestiuni de principiu, absolut ne
cesare pentru buna realizare, măcar parțială, a unei ase
menea tentative. Mai lesnicioasă li s-a părut multora edi
tarea operei literare. O astiel de lucrare se ailă acum in 
curs de cpariție la E.P.L- Ediția, ir.grițită „de regretatul 
P'oi. J Bvck. a iost definitivată — se spune intr-o 
Notă la primii volum — și apare sub supravegherea*  
Elenei Berarn.

Spre deosebire de toate edițiile de pină azi, inclusiv 
aceea, singulară, din 1937. alcătuită de Mircea Eliade (Scri
eri literare, mcrale si politice. 2 voi.), antologia concepută 
de J. Bvck încearcă pentru prima dată să realizeze o selec
ție mai largă din poezia lui Hasdeu (din voL Poezie, 1873, 
Sarcasm și ideal. lS9î și dm periodicej. satisiăcină. intr-un 
iei. și vanitatea acelora care cred că scriitorul are. în 
acest domeniu, o contribuție deosebită, inexistentă, de țapi, 
în realitate deoarece, cu excepția citorva bucăți intr-adevăr 
durcbue. xersuriie hesdeene nu rezistă la o judectuă este
tică. Noua ediție ne oferă fi o surpriză: reproducerea ad- 
nirabilelor traduceri ale iui Hasdeu din Ovidiu.

Coccept:a editorului s-a fixat totuși la publicarea ope
relor repceretdative. Urmează irogmentul de roman Ursita 
s-. aproape crcpJeti ceiebra mtrograiie Ion Vodă cel Cum- 
pht. ktregind astiel o antologie utilă, care, de Ia primul 
volum, se anunță demnă de a ii consultată cu încredere 
XecuBiereșfe rame; faptul că notele istorico-Iiterare vor fi 
grupate abia kt siirșitul volumului 11, ceea ce, deocamdată, 
esre pierdere pentru cititorul puțin orientat, în labirintul 
imensei bibliograiîi hasdeiene.

Ediția esre însoțită de un studiu introductiv semnat de 
-' rpe Mizr.teanu. Este, de fapt, o reeditare, cu unele omi- 

■ $: retușâri binevenite, a micromonograiiei Hasdeu,
axrjtz 1563, la E.P.L. E o cercetare alertă, mai mult 
eseistică decit de istorie literară, cu judecăți pertinente, 
rier'.ate. ir. chip special, spre o deiinire sintetică a scriito- 

Hasieu și destul de puțin a filologului, a istoricului și 
a -'5e>oe.c _'t— Perse ne. ..’atee atît de czmplexă a savantului 
■-—* ax ie.’ acXă» . ~ jywrdotd, învăluită in caracterizări prea 
generate. e drept, exacte, zar Besusțimce de analize la obiect. 
In sclxmc p - eu atitudini adine democratice, legate 
de ideologia rrmtexpttsn. se bucuri de o înțelegere adec
vată. ca fi scriioml care pexn exegeza lui George Munieanu 
a ciftigat. in actualitate. kxă din K63. o dimertsame nouă. 
Notabilă este. îndeosebi. arc. : _ nuvelei Nfieuta. a teatrului 
iRăzvan si Vidra. Ortbooerccai si a poeziei, deși în această 
privință — spuneam șr c-.'iia z — a.era impresia că se exage
rează. ir.tr-o mdsurd sx. -are-a versziriicr hasdeiene. Cam re
ticent e privită ac.-,zan de critic fi teoretician literar a 
scriitorului, incit TprcaiauMBAetfecCatrfcrul pre te tei dă, indi
rect o replică acelora cere cu epreext ai mai cult entuziasm 
acest sector. S-ar putea rzmzDi unele obiecții de amănunt, 
dar ne mărgialm atârni ia a constdem drept superfluă, dis
tonantă in mtsanbim kt*  gtatt. jj serios al stu
diului a observației crrt e ee Hasdeu ,.-.-a intuit ce drum

rare au contribrui ta fixa
rea unui ințeies al concep
tului in cere se .nciude li
teratura perioadei ' eudalc. 
antichitatea rămznind dome
niul filologiei clasice. De aici 
încolo se disting două nuan
țe ale atributului vechi, unt 
calitativă alta temporală.
Făcind efortul de a delimita 
înțelesul termenului in ac
tualitate, autorul conchide : 
..veche este acum intreagz 
literatură dinainte de dazi 
luării puterii de către pro
letariat.^" (p. 225). Nuanță
rile pe care încearcă sd le 
facă mai apoi nu reușesc să 
atenueze exagerarea, a că
rei explicație am încercat 
o găsim.

Trimiterile la Istoria lite
raturii române, așteptate cu 
o vie curiozitate, sint ex
trem de puține și lipsite d^ 
substanță, fără să poată fi 
scuzate în virtutea „pioasei 
confuzii între cultură și li
teratură". Dar în această 
„confuzie" Călinescu nu în
cadra și pe cronicari, cei 
puțin de la Miron Costin în
coace și se oprește asupra o- 
perei lor în coloane întregi 
din Istoria literaturii româ
ne de la origini pînă în 
prezent. De altfel, cercetarea

Mihai Drăgan

lui V. Florescst, de^i are la 
bază o bibliografie de dată 
reee*t£.  reușește ca, a-
Uturi de poziția celor vechi, 
sd cuprindă măcar in egală 
măsură părerile actuale, de 
după ^istoiism" și „estetism".

Intirziind asupra paginilor 
cărții in căutarea unei defi
niții mai complete a concep
tului de literatură veche ne 
ovrim la pagina 267, unde 
găsb» o siniBd a considerații
lor risipite de-a lungul ex
punerii, fn care aflăm o 
nouă exagerare, fără paran
teze explicative : „Expresie 

ideologică a unei clase de 
mult apuse, literatura veche 
este depășită sub aspectul 
conținutului și desuetă sub 
acela al formei...". Dar nu 
au existat dintotdeauna scrii
tori care au evadat din li
mitele ideologice ale clasei 
lor, făcindu-se exponenții u- 
nor sentimente și idei etern 
umane ? Cu toată „mutația 
gusturilor", care este o reali
tate indiscutabilă, nu putem 
înlătura exemplele, măcar 
spirituale dacă nu și artis
tice, pe care istoria veche a 
umanității ni le pune in față.

Elvira Sorohan

I

Vă așteptați ca, după 
premiul Academiei de anul 
trecut să luați anul acesta, 
un al doilea premiu de cri
tică, de astă dată al Uniunii 
Scriitorilor 7

Categoric nu. A fost to
tuși o surpriză plăcută, chiar 
deosebit de plăcută. Fondul 
adine al satisfacției rămîne 
insă altul : acela al realiză
rii operei în sine, indiferent 
de omagiile publice. Dacă a- 
cestea. uneori, nu vin sau 
întârzie, nu înseamnă cîtuși 
de puțin că scriitorul in cauză 
n-ar avea aceleași merite. To
tul este să știi să aștepți 
fără concesii ieftine, fără 
conformisme și platitudini. 
Fie sînt și inutile, și pa 
gubitoare și nu impun, “n 
fond, nimănui. Tin să ob
serv. în această ordine de 
idei, conștiința profesională, 
strict literară, a tuturor ,,pre- 
mianților*  Uniunii de anul 
acesta. Este de sperat că 
acelaș criteriu obiectiv va 
prezida și la acordarea pre
miilor revistelor.

După „Introducerea în cri
tica literară", care sînt pro
iectele dv. literare pentru a- 
nul 1969. dacă ne îngăduiți 
această mică indiscreție ?

Nu fac nici un secret din 
faptul că intenționez să duc 
la bun sfîrșit, chiar în cursul 
acestui an, primul volum din 
Dicționar de idei literare 
(literele A—M). Este o carte 
la care lucrez mai de mult 
și care. împreună cu Intro
ducerea — primul etaj din- 
tr-o rachetă cu mai multe 
trepte —, va începe să con
figureze. poate, un mic „sis
tem-...

Bănuim că „racheta" dv. 
cntico-estetică este destinată 
unor scopuri pașnice...

Fără îndoială „racheta44 este 
concepută în vederea explo
rării unor spații, la noi. încă 
puțin cercetate : teoria com
pletă și modernă a criticii 
și literaturii, examenul cri
tic si sistematic al principa
lelor concepte și idei literare 
ale epocii. Totul, ca să mă 
exprim astfel, la cel mai 
înalt nivel al tehnicii mon
diale (o doresc cel puțin), 
dintr-o perspectivă proprie, 
în cadrul culturii noastre. 
Acest obiectiv impune anu
me exigente speciale.

Si care ar fi acestea ?
Mai întîi, depășirea netă a 

celor două mari handicapuri 
ale studiilor literare, pe care 
le-aș dori sustrase atît pe
danteriei grave, plate, uscate, 
îmbîcsit pozitiviste, compila
tive sub pretext de „știin
ță-, belferismului, etc. (nu 
mai enumăr), cît și superfi
cialității, eseismului dubios 
și inconsistent, fără nici o 
substrucție și pregătire rea
lă. Am început, de la un 
timp, să mă ..tem“ atît de 
marii și docții savanți în 
„știința literaturii44, cît și de 
jurnalismul de duzină, hao
tic, incompetent, care trivia
lizează toate problemele, de 
„culturalii44 foilor de calen
dar (iar nu mai enumăr). In
tre aceste profunde erori, aș 
propune o a treia cale : a 
rigorii dublată de finețe, a 
sintezei suple, a erudiției a- 
similate și deraiate, a serio
zității nesclerozate, la egală 
distanță între tehnicitatea 
aridă si volubilitatea goală, 
pe scurt o subtilitate com
petentă. Sînt împotriva pe
danteriei, dar și a facUltă* 1’ 
și improvizației. Nu mă in
teresează „succesul44 de su
prafață ci, dacă este posibil, 
numai cel de adîncime ; nu 
cel imediat, ci cel de du
rată.

REP.

CORESPONDENTĂ
LITERARĂ

I. Pop (Hunedoara). Nu am 
primit plicul de versuri de 
care vorbiți.

Horia Dascălu (Sighet). Nici 
de data aceasta nu aduceți 
nimic nou. Lecturile de care 
e necesar să țineți seama nu 
trebuie ocolite. Dv. aveți o 
pricepere de a versifica co
rect dar pînă la adevărata

poezie mai e încă un drum. 
Citiți poezie clasică și actuală 
și după ce sînteți încredin
țați că ați depășit faza de 
acum puteți să mai trimit^*'

Maria Tănăsescu (Craiova). 
Povestirile sînt scrise corect 
și ceea ce e realizat e doar 
dialogul sincer, neartificial. 
De ce nu frecventați cenac
lul din orașul dv. ?

Gheorghies Petrică (Lazu, 
Vaslui). Sînteți foarte departe 
de poezie. Ușurința cu dare 
versificați să nu vă ducă la 
concluzia că scrieți poezie 
autentică. Răspunsul pe care 
îl așteptați: meditați serios 
asupra celor ce scrieți și cît 
mai multă lectură sistema
tică.

Pavel Săndulescu (Tg. Fru
mos). înainte de a scrie ver
suri trebuie să stăpîniți or
tografia.

C. L. (Iași). Simple cuvin
te fără nici o legătură cu 
poezia.

z. s.

DEMONSTENE BOTEZ
DESPRE POEZIE

Un foarte interesant inter
viu cu Demonstene Botez des 
pre poezie publică revista 
„Astra44 (nr. 3/1969) sub sem
nătura Ilenei Corbea. Re*  
nem : „Poezia a fost confe
siunea mea intimă față de 
care am făcut păcatul indis
creției. Poezi’a mi-a fost dia
log cu mine însumi, și în 
măsura în care a fost citită, 
un dialog cu alții, cu omul44 
(...) „Mă întrebați definiția 
poeziei. E ca și cum mi-ați 
cere definiția sufletului. Dacă 
aș fi descoperit-o aș fi fost 
mai mare decît cei care ’au 
găsit formula energiei nu
cleare. Tot un fel de ener
gie nucleară este și poezia. 
Numai că, în nici o iposta
ză, nu poate servi la distru
gere. Prin asta îi este și su
perioară. Ce aș putea totuși 
spune — e un di’alog inte
rior cu sine însuși, sau un 
monolog, cu iluzia de a găsi 
astfel un mijloc mai bun de 
comunicare cu alții, cu toți 
oamenii dacă se poate, pen
tru a nu ne simți atît de 
singuri. E limbajul nearticu
lat al sufletului; e o stare 
de suflet. Transpunerea ei în 
vorbe, oricît de meșteșugită 
este, cum spunea Ibrăileanu. 
o violentare, o disonanță ce 
strică armonia intimă. Avem 
cu toții stări de suflet, poe
tice, care nu ajung să fie 
exprimate, scrise. Acelea sînt 
poezia pură nealterată44.

CRONICA LIBRĂRIEI
Există la Librăria nr. 1 

din Iași, la raionul de be
letristică, două tinere foarte 
amabile. Foarte amabile nu 
numai cu tine, cumpărător, 
dar mai cu seamă cu unii 
scriitori din rafturi. „Vai, 
dom’le Ion Aramă, stați să 
vă scot mai la vedere; 
„Ne-așteaptă marea44 dumnea
voastră tot așteaptă de un 
an să fie vîndută44. Și-1 
scoate pe Ion Aramă la ve
dere, îl șterge de praf, și îi 
trimite un zîmbet, drept în
curajare. ,,Of, dom’le Ale
xandru Sever „Cercul44 dv. 
probabil nu e destul de ro
tund, de aia nu... se-nvîrtește 
la cumpărători. N-a mers 
nici un cerc. Stați, vă trec 
în rîndul întîi44. „Ehei, 
domnule Radu Cosașu, aveți 
noroc : în sfîrșit, v-am vîn- 
dut două „Maimuțe perso
nale44. Dar pre’a multe mai? 
muțe aveți !“ „Aa, dom’le Ion 
Lăncrănjan, să vă dau o vest? 
extraordinară : din 50 de 
Eclipse de soare una a fost 
vîndută ! Știți cîte au mai 
rămas ? Se scade: unu din 
zero nu se poate, luăm unu 
din 5, așa, unu din 10 f’ac 
9. coborîm pe 4, total 49. 
Facem proba ?“. „Cu dv. 
domnule Ștefan Roll e ceva 
inexplicabil : la „Ospățul44, 
chiar de i-ați zis ,,de aur44 
nu se înghesuie nimeni. Lu
mea e sătulă, dom’le, zău!44. 
„Un moment, un moment 
maestre Cicerone Theodorescu 
să vă schimb locul. Știți, e 
greșeala mea, v-am ’așezat 
„Țărmul singuratic'4 între 
Hemingway cu „Adio arme44 
și Breban cu „Animale bol
nave44. Dar aceștia s-au epui
zat, acuma ați rămas... sin
guratic. Poate o să vă ob
serve cititorul. Pînă la in
ventarul de sfîrșit de an, 
mai este44!

Zău. cele două vînzătoare 
sînt foarte amabile. Mai ales 
cu unii scriitori. Au un mo
tiv serios : vor fetele să-si 
îndeplinească planul de carte.
Dar mal sînt unii care le pun
bețe în roate !

T. C.

Erată
In număi-ul trecut al „Cro

nicii", în rîndurile 10 și 11 
ale interviului cu Nicolae 
Țațomir, se va citi „capaci
tate de sugerare“ în loc de 
..capacitate de asigurare'.



fragmentarium $■ CAUZA POEZIEI: MIHAIL STERIADE
La Mihail Steriade, mesager 

neostenit al literaturii române, 
dincolo de hotare, prin tradu
ceri și conferințe, pasiunea pen
tru poezie se confundă cu tot 
ce poate servi, pe plan spiritual, 
apropierii între oameni. Poetul 
e un umanist în acțiune, avînd 
ca model declarat figura de pa
tetică amintire a lui Antoine de 
Saint-Exupery, ca și acesta ge
neros și încrezător. Activitatea sa 
de răspîndire a valorilor româ
nești, prin intermediul limbii 
franceze, se înscrie într-un pro
gram în care recunoaștem e- 
xemple diverse, de la militanții 
patruzecioptiști și Dora d'lstria 
pînă la N. lorga, V. Pârvan, E- 
lena Văcărescu și ceilalți, mai 
noi. Stabilit în străinătate, poe
tul bilingv rămîne, în mod practic, 
profund legat de fenomenul 
cultural românesc, în versurile 
sale pulsînd, în ciuda distanțe
lor, permanența istoriei, mitolo
giei și a orizonturilor de la Car- 
pați. Personalitate în perpetua 
combustie interioară, la Mihail 
Steriade (născut la 12 aprilie 
1904, în Focsani, elev aici al poe
tului I. M. Rașcu) tendința de a 
face mai mult pentru cultura ro
mână conferă nu numai un sens 
superior acțiunilor sale, dar de
vine scopul unic al vieții. Dacă 
un artist e în felul său „un je- 
rou național" — cum se pronun
ța Romain Rolland — a-i face 
cunoscuți lumii e o datorie. Mi
hail Steriade înfăptuiește în a- 
ceastă perspectivă un act de 
nobil patriotism.

Etapele biografiei luî Mihail 
Steriade reflectă o capacitate de 
inițiativă puțin obișnuită. La 
nouăsprezece ani, în 1923, poe- 
tul debuta cu placheta Pajiștile 
sufletului; pînă in 1928, fiecare 
an marchează o prezență, aspi
rațiile sale către straturile înal
te ale poeziei întitulîndu-se : 
Vremelnicii, Meduza, Rumeurs 
sans auteurs, Ceramică. La în
ceputul anului 1929, împreună 
cu Radu Boureanu, Virgil Hu- 
zum, Mircea Damian și alții 
întemeia „Gruparea generației 
tinere”, destinată să promove
ze talentele în formație. Apre
ciată ca serioasă, gruparea 
primi sprijinul lui Liviu Rebrea- 

nu, președinte al Societății 
scriitorilor români. Plecat în 
Franța, cu intenția de a obține 
doctoratul în litere, din toam
na lui 1929 frecventează me
diile artistice, în anul următor
deschizînd o expoziție 
pictură la cazinoul din 
Traduce din poezia 
franceză și întreține 
intelectuale cu G. 
Brâncuși, Ana de 
Marta Bibescu, Elena 

de foto- 
Cannes. 

modernă 
contacte 

Enescu, 
Noailles, 
Văcăres

cu. Izbucnind războiul, în 1939 
intră în armata franceză ca
soldat ; pentru a se sustrage 
urmăririi din partea ocupanților 
naziști, trăiește în provincie sub 
nume schimbat (Simon Boisse- 
not) publicînd, în ciuda difi
cultăților, două volume de ver
suri în franceză. Alte plachete 
se succedară. In 1956, poetul 
se transfera în Belgia, deter
minat de necesitatea de a di
fuza cultura română într-o țară 
în care aceasta era mai puțin 
cunoscută decît în Franța. In 
editura proprie „Soveja", sau 
în alte edituri tipărește, para
lel cu versuri personale, pagini 
antologice din poezia română: 
Poemes deracines, — passages 
pour une anthologie de la 
poesie lyrique roumaine (1960), 
Destin roumain, voix universelie: 
Michel Eminesco (1968). Un In
stitut de limbă și literatură ro
mână „M. Eminescu”, fundat 
de Mihail Steriade desfășoară 
la Bruxelles, din 1966, o ac
tivitate susținută, deosebit de 
prețioasă prin consecințele ei 
în planul culturii universale. 
Un periodic de cea mai ele
gantă ținută. Le journal rou
main des poetes, vehiculează 
din 1967, prin traduceri în 
franceză, semnate de Mihail 
Steriade, dar și în engleză și 
neerlandeză, pagini reprezenta
tive din M. Eminescu, Tudor 
Arghezi, Lucian Blaga, Ion Bar
bu, G. Bacovia, Adrian Maniu, 
ca și din poeți actuali în viață. 
Trebuie să subliniem cu toată 
convingerea că traducerile lui 
Mihail Steriade din Eminescu și 
Bacovia sînt excepționale. A 
servi cauza literaturii române, 
în acest mod, e un act de 
creație nu mai puțin important 
decît poezia, al cărei zelator 
fervent rămîne Mihail Steriade
ca poet original.

Mai mult reflexiv, stăpînit de 
întrebări, contemplînd „nădej- 
dea-nlănțuită de cătușe", limba
jul poetic al lui Mihail Steriade, 
de o constantă sobrietate, impre
sionează prin sinceritate și ritm 
interior. Scurgerea inexorabilă a 
timpului și problemele existenței 
stimulează un monolog substan
țial, îmbibat de melancolie, cu 
perspective deschise spre univers. 
Toamna nu e un anotimp, ci o 
vîrstă sau un climat psihologic 
sugerînd inefabilul, pulverizarea 
clipelor: „Luminișuri de tristețe și 
tristețe în lumină, / păsări care 
trec în zare, zări care se string 
în zbor"... Registrul rămîne mereu 
grav, adecvat dezbaterilor de 
conștiință, — solitudinea, tăce
rea, divinitatea ilustrînd orizontu
rile neliniștii moderne. Ceața ne
cunoscutului vorbește, ca la Paul 
Claudel prin mii de glasuri: „As

Poetul Mihail Steriade împreună cu Șerban Cloculescu, loanichie Olteanu, Ion Bănuți și Ion Potopin, 
cu prilejul unei vizite în țară.

cult atent, ș-atît de singur, și 
groaza toată mă pătrunde" (Bez
nă). Sentimentul încarcerării, 
comunicat prin intermediul unui 
simbol - o „pasăre de smalț" pe 
un blid vechi — traduce, analo
gic vorbind, teribila condiție a 
limitelor, servituțile condiției u- 
mane:

„Simt cum te roade zborul tău 
sculptat,
simt cum te zbați în împietrirea 
scumpă
și smalțul vrei să-l rupi, blidul 
să-l spargi"...

(Ceramică)
Pină în ultimii ani, tendința 

spre absolut e la ffel de acută, 
insă neliniștii intelectuale i se 
suprapune un sentiment al ac
ceptării vieții, biruitoare prin vis 
și creație. O confesiune se întitu
lează semnificativ: Leac. „Frumu
sețea mă-nchide-mprejur / Ca 

o rană și 6 simt în mine”. Dar 
viitorul ce se apropie anunță 
calmul: „Sînt un lac adine și sînt 
o pleoapă, / Tot ce ține somnu- 
nlănțuit, / Și cu el țin visul ca 
pe-o apă / Ca s-o beau cînd 
dorul arde, umilit"...

La cei șaizeci și cinci de ani 
pe care-i împlinește în acest a- 
prilie .biografia lui Mihail Steria
de are dimensiuni ce caracteri
zează o personalitate.*  li dorim 
ca alte decenii să se adauge a- 
nilor de acum, pentru ca activi
tatea distinsului mesager să în
registreze realizări pe măsura ca
pacității sale.

Const. Ciopraga
* Volume
Pajiștile sufletului (1923) ; 

Vremelnicii (1924) ; Meduza — 
poezii .proză, critică (1925) ; 

Rumeurs sans auteurs (1926) ; 
Ceramică (1928) ; Clamonde Ed. 
„Marriampouey", Pau (1941) ; 
Louange ă Marie, Ed. A. Chau
mont, Clermont — Ferrand (1945); 
Des Rives aux portes de la mer, 
Hessingue — Olanda, (1954), 
De Muze tussen Twee Woorden- 
boeken (în neerlandeză: Muza 
între două vocabulare, 1955) ; 
Plus surprenante la parole, poe
mes, Ed. „Scripta Manent", An
vers (1958): Poemes deracines- 
(oassages nour une anthologie 
de la poesie lyrique roumaine), 
Ed. „Soveja", Bruxelles (1960) ; 
Rupture des tenebres, Ed. „So
veja", Bruxelles (1962) ; Breve 
connaissance de la Roumanie, 
Ed. „Leclerc", Bruxelles (1963) ; 
Destin roumain, voix universelle : 
Michel Eminesco, poemes trans
poses en franțais, Bruxelles 
(1968).

EDGAR PAPU: EVOLUȚIA SI FORMELE? 5 GENULUI LIRIC
Sinteza lui Edgar Papu despre evoluția și formele genu

lui liric este o introducere la un gen. N-aș zice că e o carte 
care se citește cu plăcere și pe care o dată luată în mîini n-o 
mai poți lăsa. Ea se lasă pătrunsă cu oarecare dificultate. Nu 
există mari explozii de.. .sentimente critice ; Edgar Papu îl 
continuă pe Tudor Vianu în totalitate. Efuziunile lirice sint 
ascunse intr-o expresie academică, poate prea academică și 
stilul e de profesor, maiorescian. Rigoarea domină. Metoda îl 
prinde și Edgar Papu are vocația ideilor expuse sintetic, în 
profunzime. Spun toate acestea fiindcă eseistul, omul de vastă 
cultură rămîne în conștiința tinerilor ca un .profesor' cel mai 
reprezentativ discipol al lui Tudor Vianu.

De ce forme lirice ? Explicația pe care o dă Edgar Papu 
trebuie reținută pentru a înțelege o carte unică la noi și mai 
ales pentru a nu o gindi altiei. Noțiunea are sensul de structură, 
de întreg și exemplificările pe care autorul le aduce de-a 
lunqul textului definesc în cadrul analizei o sumă de structuri 
poetice.

Teoretizările asupra evoluției genului liric sînt tăcute 
dintr-o perspectivă istorică, deloc cronologică. Straturile liris
mului sînt intuite la civilizații și popoare diferite și ceea ce 
interesează efectiv este procesul maturizării, etapele de 
sedimentare perpetuă, cristalizarea, sincronizarea lor și tre

cerea acestora In poezia modernă. Procesul e urmărit dialectic. 
Edgar Papu nu descrie o evoluție în sine, ci o evoluție des
chisă, pentru noi. Lirismul, de Ia originile sale și pînă la 
poezia din secolul nostru, și-a restituit o realitate, avînd în 
același timp conștiinfa lui ca fenomen al unei realități na
ționale. Evoluția lirismului, modul său de existență se rea
lizează prin însumare. Sintetic vorbind, cartea lui Edgar Papu 
vrea să demonstreze, și o face într-un mod strălucit, dar fără 
să enunțe ideea undeva, că lirismul este o însumare sublimată 
a unor straturi ale unor sensibilități istorice, însumare produsă 
din Antichitate, dacă nu mai tîrziu, și pînă azi, cînd supra- 
realismul vrea să disloce, să risipească într-o expresie rivală 
oricărei liniști interioare, oricărui sens cu relief ideatic mai 
pronunțat. Poezia lirică cu toate temele sale nu-și justifică 
existenta, maturizarea decît prin realul expresiei, și medita
ție. Nu poate fi nici o îndoială că semnificația poeziei lirice 
se găsește în putința de însumare, nivelul atins de aceasta în 
finalul procesului care a făcut posibil lirismul modern, inepui
zabil ca structură. Meditația lui Edgar Papu asupra temelor 
poeziei lirice duce la această idee. El sintetizează și ne con
vinge de ea, de necesitatea înțelegerii ei în acest sens. Te
mele lirice pe care le analizează o dovedesc. Lirica reflexiei: 
Însumarea devine prin adîncime o cugetare, iar „înțelepciunea 
și parabola alcătuiesc primul grad al liricii reflexive. Dar re
flecția gnomică cuprinde capacitatea de a se ridica și la o 
treaptă superioară de lirism. Evoluția cea mai tlrzie a înțelep

ciunii va marca gradul unei expiesii lirice mai complexe și mai 
rafinate, atît sub raportul conținutului de idei cit și 
sub acela al mijloacelor de realizare artistică". Edgar 
Papu dovedește totul prin texte bine alese. Nu e o risipă de 
erudiție, ci una de gust. Trebuie spus că autorul, dincolo de 
argumentarea temelor, urmărește un sens mai înalt: plăcerea 
totală de a ne restitui valori poetice, de a ni le descoperi și 
mai cu seamă de a ne dispune să le înțelegem, și să medităm 
asupra lor. Zic aceasta nu datorită unei excesive nepotriviri 
a sensului fundamental al cărții cu stratul ascuns ce-1 poți in
tui, fructifica, ci dintr-o efectivă descoperire a unei spiritua
lități clasice, repuse în circuit cu sentimentul modernității.

Edgar Papu analizează spațiile istorice unde existenta poe
ziei lirice se confundă cu existența socială, cu nevoia de a 
respecta un ritual al vieții și siîrșește în plin secol XX, avînd 
conștiinfa că esteticul s-a metamorfozat. De fapt, Edgar Papu a 
scris o istorie a poeziei lirice în texte, un fel de partitură unde 

cronica iterară
compoziția, se potrivește cu mecanismul nou — explicațiile — 
și nu se desparte pe parcurs de ea. Să fie oare un mod de a 
gindi structural ? Dacă prin structură înțelegem compoziție iar 
prin explicație fața ei necunoscută, neaccesibilă altora, se 
poate spune da. Relația compoziție+explicație=noutate, justi
fică construcția și expresia ei. Este o sinteză bazată pe un 
text existent (textele lirice ale poeților), compoziție unitară; 
explicația, analiza, răspund unui apel, unui semn, unei sem
nificații ale structurii artistice. Orice construcție respectă un 
șir de relații și semne. Noutatea ei începe să capete relief o 
dată ce explicația (lectura) care și-a găsit tonul, mijlocul de 
a distruge banalitatea și de a ajunge la stadiul de originali
tate. Virtual, noutatea e o explicație însumată unor principii 
pe care le descoperim în operă. Mai limpede : opera oferă prin 
orice lectură (subiectul perceptiv e întotdeauna altul) o nou
tate corespunzătoare cu sistemul de relații ce o favorizează. 
Cel mai bun exemplu e poezia lirică, și anume, analiza ei. 
Universul poetic explică o percepție lirică printr-un raport 
de noutate ce se stabilește cu o altă realitate cu condiția ca 
expresia, limbajul să semnifice. Comunicarea și valoarea nu 
sînt în acest sens primejduite de manieră, încifrare la limită, 
căci percepția funcționează normal și restituie noutatea, textul 
oa valoare.

Te întrebi după ce studiezi capitolele cărții unde-și fi
xează Edgar Papu concluzile cu privire la unele teme. El 
nu-și adună, din pură modestie intelectuală, reilexiile perso
nale, totuși ele sînt de găsit: .Poezia filozofică ne apare ca 
încununare a liricii reflexive. Ea nu evocă doar o concepție 
de viață, ci ne face cunoscute direct sau indirect și puterea 
gîndirii omului de a domina toate coordonatele acelei con
cepții, sădite într-o trăire lirică. In ori care din varietățile ei, 
categoria estetică la care se atașează această specie este sub
limul". Temele lirice majore (iubirea, moartea, natura) sînt 
ilustrate de Edgar Papu într-un mod cu totul surprinzător: 
tema nu devine un pretext de a aduna în jurul ei texte care 
s-o susțină, ci poezia, textul reprezentativ formează .tema'. 
Vreau să zic că o realitate poetică milenară dictează tema, 
o face să existe. Iubirea a existat ca orice fenomen natura) : 
ploaia, vîntul etc., înainte de a fi expresia unei gîndiri, sen
sibilități. Iubirea văzută de Edgar Papu ca temă cunoaște o 
clasificare, o evolufie ; iubirea ca act de cunoaștere. Exemple 
sînt date din poezia erotică a vechiului orient. Cîntarea Cîn- 
tărilor e „arsă de acea frenezie și de acea exaltare mistuitoare 
pe care o dă omului senzația revelatoare că există, și anume 
că există în focarul marei taine a vieții universale'. Eretica 
ca extaz, ca tulburare interioară concurează cu una a plăce
rilor. Lirismul poeziei erotice e eruptiv, nemijlocit. Poezia 
modernă va păstra esențele, vitalitatea. Nu toate temele pot 
fi discutate ci vom reține definiții. După Edgar Papu satira 
„cuprinde în germene o primă filozofie a istoriei'. Definire:, 
personalității lui Petrarca e excelent realizată: .Natură pu
ternic afectivă, Petrarca este dublat de un lucid, de un cere
bral, care, tot în cadrul liricii sale, urmărește să-și și anali
zeze simțirea și să-i găsească o explicație de ordin feno—e- 
nic. Aici se manifestă, pentru prima dată, curiozitatea ar.c- 
litică a omului nou, întrebările hazardate ale tipului umăr 

problematic care anticipă spiritul științei moderne".
Edgar Papu are capacitatea rară de a intui inovația ace

tică în contextul european, de a gindi fenomenul liric In 
permanentă relație cu literatura română. El este unul din cei 
mai înzestrați comparatiști ai noștri, o personalitate remarca
bilă. Erudiția sa, putința de a construi sinteze dintr-un ma
terial totdeauna extrem de bogat, ne îndreptățește să vedem. 
în Edgar Papu un om de Renaștere, un om al bibliotecii du
blat de un spirit neliniștit curios și sistematic în expunere 
Asemenea intelectuali sînt rari într-o cultură și orice întil- 
nire cu ei este un moment de reală satisfacție. Edgar Papu 
este un Montaigne modern care, printr-o asceză spirituală 
absolută, ne trimite în plină actualitate, cu conștiința că în
deplinește un ritual.

Zaharia Sîngeorzan



cronica ideilor literare E dificil să se insiste în 
cîteva rînduri asupra 
importanței pe care o 
are terminologia criti
cii literare, măi ales 
că nu acesta este
scopul articolului nos
tru. O dezbatere gene

rală ar fi cu totul binevenită, 
contribuind la stabilirea cîtorva

fORMĂ Șl ISTORII
Cum nu putem avea iluzia rezolvării în două-trei 

traze a eternei dispute dintre viziunea statică și dinamică 
a istoriei, să spunem doar cîteva cuvinte despre o con
troversă, la tel de actuală, derivată din opoziția sincronie/ 
diacronie, varianta modernă a aceleiași probleme. Dacă 
lesomenele sincronice și diacronice sînt deopotrivă de 
obiective, dacă există forme, structuri, fenomene statice, 
și in același timp procese, transformări, evoluții, cum este 
posibilă trecerea de la un stadiu la altul ? Cu _alte~ cu
vinte, pentru a ne referi la literatură, în ce măsură se 
poate vorbi de istoria literaturii? Care este condiția și 
posibilitatea sa fundamentală ? Are „forma" literară o 
istorie ? Formalismul rus oferă în această direcție o serie 
de soluții. Pentru cei mai mulți dintre noi, textul de bază 
continuă să fie culegerea de texte Theorie de la litterature 
(Paris, Seuil, 1965). De fapt, izvorul fundamental este altul: 
Russian formalism, history-doctrine de Victor Erlich (ed. 
2-a, Haga, Mouton, 1965). Grație acestei monografii com- 
pproblema poate fi bine întrevăzută in esență.
^Miezul explicației, pentru a da o indicație, ar fi urmă

torul. Forma, în sens larg literatura, se constituie prin- 
tr-un dublu dinamism: interior — condus de „legile in
terne ale literaturii", după formula lui V. Șciovski, unul 
dintre teoreticienii grupului — și exterior, convergența 
determinărilor extra-literare. Accentul cade, firește pe 
„integrarea dinamică" a operei literare, înțeleasa ca tota
litate a „procedeelor" estetice. Uneori, această unitate este 
văzută și în sens mecanicist, ca agregat, sau „sumă*  de 
procedee. Soluția tipică râmîne insă aceasta: opera ca 
„sistem" dinamic de procedee cu funcții interdependente. 
„Fiecare procedeu artistic — spune B. Eichenbaum —- 
împlinește o funcție specifică in fiecare caz in parte'. 
Grotescul este „comic" în clasicism și „tragic- in roman
tism ; absurdul — adăugăm noi — este -comic*  in lite
ratura umorului negru și „simbolic*  în teatrul modern al 
absurdului. Deci, o primă cauză a diacroniei literare s*ă  
in variația continuă a funcției procedeelor literare. Ea 
se modifică în contextul operei. Istoria funcției va fi și 
a ansamblului din care face parte,.

De dinamismul interior ține și fenomenul de uzură. 
Formele înbătrînesc, se învechesc, se uzează prin utili
zare. Sistemul se alterează spontan, de Ia sine. Repeti
ția produce banalizarea si saturația oricărui limbaj poetic. 
De unde nevoia unei alte exprimări, a unui nou stil. 
Curba înscrie o „naștere" (prospețimea, originalitatea) 
și o „moarte" (clișeul, epigonismul). Pe scurt, o biogra
fie, o „istorie" așa zicînd auto-propulsată.

La rîndul său, sistemul are propria sa istorie, deter
minată nu numai de legi imanente și de uzură, ci și de 
cohexiunea cu alte sisteme. Sistemul se integrează unor 
sWteme-contexte mai vaste, cauză de noi și însemnate 
transformări. Istoria literaturii, cu legi structurale spe
cifice, este legată indisolubil de alte serii istorice, pro
iectată pe fundalul altor opere și sisteme de valori. Nici 
o operă literară nu apare si nu poate fi percepută izolat. 
Ea este totdeauna orientată și receptată în funcție de un 
anumit mediu. Substituirea și evoluția sistemelor au un 
caracter funcțional, contextual și referențial, produs al 
unor relații istorice.

jaloane absolut necesare. Aș a- 
minti aici o afirmație a lui R. S. 
Crane, la care oricine ar putea 
subscrie : „proba finală a orică
rui limbaj critic e ceea ce sche
ma lui particulară de concepte 
ne permite sau ne încurajează să 
știm, în practică, despre operele 
individuale” (The Languages of 
Criticism and the Structure of 
Poetry, University of Toronto 
Press, 1964, p. 115). Scopul ori
cărui limbaj critic este de ordin 
practic, iar eficacitatea Iul ve
rificabilă. Raporul dintre operă 
și critică este asemănător celui 
dintre operă și limbajul critic : 
acesta se adaptează obiectului 
cercetat. în speță operei. îndă
rătul căreia tinde să dispară. In
tr-un anume sens, fiecare operă 
impune criticului un fel singular 
de a o discuta, deoarece fiecare o- 
peră are o problematică proprie. 
Maleab Uitat ea aceasta nu exclu
de, ci presupune prezența unor 
„principii fine și solide" (Adrian 
Marino, Introducere în critica li
terară. 1968, vag. 254), care sa nu 
se suprapună operei, snfocindu-i 
existența. In consecință, drumul 
de la teorie la apreciere este 
obligat să treacă de fiecare dată 
prin punctul de control al ope
rei. In judecățile criticii, con
ceptele s-au tonit într-atît, in
cit nici nu mai pot fi distinse. 
Pentru cronicarul literar, ca sl 
pentru critic în general, tormi- 
noloaia are deci o valoare o- 
rientativă. Drept urmare. ap'i- 
riția ei vrea frecventă în cri
tica Vterară. poate fi uneori un 
semnal de alarmă.

Fie din teama începătorului 
de a nu greși față de premize.

tiv etc. și „forma" sonoră. 4 
pune în circulație identitatea 
dintre „mesaj" și „conținut" a- 
colo unde nu este cazul înseam
nă a lua. în mod greșit partea 
drept- tot, ridicînd eșafodajul pe 
q temelie șubredă.

La fel se întîmplă cu un alt 
termen : „cod". Dacă nu vrem 
să confundăm codul literaturii 
cu oricare alt cod, atunci sîn- 
tem obligați să admitem că el 
are un cifru, deci este „inci- 
frat". Cu toate acestea, undeva 
se susține că, la unul dintre 
poeții noștri actuali, „codul ci
frat, eliptic, complică tonul 
oracular". Dacă există vreun cod 
literar care nu e cifrat și nici 
eliptic, lăsăm cititorului acestor 
rînduri plăcerea de a constata. 
Ne rezervăm doar bănuiala ci 
o astfel de definiție nare difi
cilă dintr-un punct de vedere 
care se cheamă al logicii. Tot 
atît de riscant este și a afir
ma că un scriitor manifestă 
„superioară libertate față de co
durile literaturii". A confunda 
„codul" cu „modalitățile curente 
de compunere", eventual cu 
„clișeul" și a persevera pe acest 
drum înseamnă a ajunge la con
cluzia falsă că un scriitor poate 
să nu țină seama de specificul 
literaturii. Pe de altă parte, fie
care operă, pe măsură ce pro
gresează, își crează un cod al 
ei, propriu, pe care se obligă 
să-l respecte. Din ignorarea u- 
nui asemenea fapt fundamenta1, 
pentru orice critic a rezultat 
falsa caracterizare a lucrărilor 
altui scriitor, despre care se

priilo?' norme, cam așa cum se 
întîmplă în Gumele lui Robbe- 
Grillet.

Un termen foarte des utilizat 
este „structură" și derivatele „a 
structura" și „structural". Struc
turalismul', singurul curent cu
noscut mai pe larg într-o anume 

\ zonă a criticii, date fiind lectu- 
; rile proaspete din „Les nouvelles 
J littgraires" și din pagina literară 

din „Le monde", a căpătat o 
vogă neașteptată și discipoli ca
pabili să-i distrugă reputația. 
Strecurat într-o cronică sau un 
articol, „structură" ar avea da
rul, se crede, să-l apere pe cri
tic de învinuirea eventuală de 
retrograd. Fie că se potrivește 
fie că nu, termenul nu e folosit 
cu parcimonie, ci din belșug. Nu 
e departe ziua cînd se va putea 
citi undeva că ..structura se 
structurează structural".

Este adevărat că „structură" se 
folosea și avant la lettre, cu sen
sul comun de „mod de orga
nizare". Se vorbește astfel și 
acum despre structura unei 
cărți, înțelegîndu-se dispunerea 
capitolelor, a părților, a volu
melor, etc. Dar aceasta nu poate 
constitui in nici un caz un ar
gument pentru a-l prelua tale- 
quale în critica literară, avînd 
încă și pretenția de a fi mo
derni. Totuși, fn mod frecvent, 
se înt Unește expresia „structu
ră tntimă (interioară, internă"). 
Se poate vorbi oare șt de o 
„structură exterioară (externă***?  
Hotărit nu ! Structura nu e ni
mic altceva decît structură, a- 
dică un ansamblu de elemente

SAUL BELLOW

pot 
de

Numai că modificările structurale ale sistemelor 
să explice substituția, nu însă și ritmul sau direcția 
dezvoltare. Saturata clișeului poetic lămurește foarte 
bine necesitatea schimbării, nu însă și conținutul său 
concret-'iterar. Cei mai mulți dintre formaliști par să-și 
interzică investigația analitic diacronică. Sub presiunea 
criticilor și a evoluției concepției însăși apar totuși pre
cizări suplimentare. De pildă, la un moment dat, rolul 
inițiativei creatoare, a personalității care manipulează 
forme date, nu mai poate fi negat. Și atunci acest rol 
începe a fi definit în cadrul unei „tensiuni dialectice*  
între forme, personalități și mediu. Relația poate fi 
reversibilă : forma artistică își caută mediul și persona
litatea adecvată. In același timn, personalitatea întîl«ește 
forme și cadre fixe, pe care Ie modifică. Rezultatul va 
fi o nouă soluție, irepetabilă, reluată de fiecare operă 
în parte.

Ideea de „opoziție" oare a fi inclusă în însăsi logica 
imanentă a formalismului. Creația, văzută ca determinare 
internă a evoluției, se lovește în mod inevitabil de alte 
creații, de toate creațiile precedente sau contemporane. 
Dacă Ie repetă, rezultatul este imitația, pastișa, urmate 
de uzură și saturație, accident care nu poate fi evitat 
decît prin respingere, separare, deci negare. De aici si 
aspectul polemic anti-tradițional al noutății, tradus prin 
emancipare, ironie, parodie, iconoclastic. Orioinaiitatea 
literară este totdeauna inconformistă, rebelă, chiar agre
sivă.

Ș’ nici în aeesf caz istoria nu poate fi igno
rata. Orice structură nouă regrunea’ă și reorganizează 
altfel procedeele literare vechi. Renulsia pentru formele 
dom nan'e contemporane nu exclude nici afinitîlFe. nici 
o anume ereditate (după o „lege" a Iui V. Șciovski) nu 
de la tată la fiu, ci de Ia bunici Ia nepoți. Un gen lite
rar inferior (poezia fugitivă, galantă, intrirra polițistă) 
este „canonizat" la un nivel superior de către Puskin si 
Dosioievski. Influența vechilor maeștri, a căror succesi
une constituie direcția dominantă a literaturii poate fi 
nu numai negativă, prin respingere, dar și poziUvă. prin 
atracție. Chiar redusă Ia motive literare si la procedee 
(căci temperamentele, formațiile și afinitățile ideologice 
sint mult mai impermeable), influența literară rămme nu 
nrn„PUî na° r®ali‘ate- De fa”t ceea ce predomină este 
procesul de adaptare, naturalizare și transformare lite
rara, ca efect al interacțiunii între două sau mai multe 
sisteme autonome. Cînd uzura se produce, 
nevoia r----- - -
mișcare foarte sinuoasă, în zig-zag.

Istorizarea mecanismelor structurale latente corec
tează astfel, în cele din urmă, formalizarea excesivă a 
evoluției literare, după care Evgheni Oneghin ar fi fost 
scris.... la fel, chiar dacă Pușkin nu s-ar fi născut nici
odată ! Acest paradox, împins la absurd, demonstrează 
limitele evidente ale oricărei legi structurale. Persona
litatea creatoare, ca punct geometric de forțe, nu poate 
ii eliminată din sistemul istoriei literare.

apare și 
regenerării și deci a împrumutului, printr-o

Adrian Marino

fie ca urmare a unor indigestii 
teoretice, fie din cmbele mo
tive. diverși termeni de teorie 
literară pot fi intilniți în re
cenzii și cronici, fără a Ii se 
acorda totdeauna accepțiunea 
lor exactă sau. cel puțin, un'- 
nim admisă. E lăudabil ef'rrtu*
unora de a se ține în pas cu 
vremea, dar sint c<mdamnc.b 
jumătățile de măsură, care fac 
loc mimetismului, modernității 
căutate și lipsite de substanță. 
A întrebuința terminologia ul
timului estetician străin răsfoit 
nu înseamnă culmea rafinamen
tului, ci, mai degrabă, nedo
rită parodie. Fondul rămîne cu
minte și clasic, adică cel mai 
adesea doamatic (în variantă so
ciologizantă). Alte măști, aceeași 
piesă.

Prima categorie o formează a- 
cei termeni moderni care încear
că să înlăture termenii vech’ 
corespunzători. Operația este ab
solut necesară. Dacă însă acest 
ecarisaj are drept premiză ide
ea că originalitatea se dobîn- 
dește prin declamație, nimic nu-l 
mai poate justifica, mai ales 
cînd denumirile schimbate sivi- 
corespunzătoare. In această si
tuație se află „scriitură" și „re
dundanță". Primul înlocuiește pe 
„scris", „stil" și chiar „operă". 
Dar sensul cuvîntului „scriitură" 
este cu totul special și res- 
trîns, iar cel care îl utilizează 
este obligat, rrrin însuși acest 
favt, să o facă într-un context 
adecvat, care să-i justifice pre
zența. Cu toate acestea, des
pre un tinăr scriitor se spune 
că „își cenzurează scriitura în
deajuns... etc." Să punem in loc 
de „scriitură*  — „scris" și afir
mația nu va avea decît de cîș- 
tigat în claritate și exactitate. 
Noul termen lansat în acest 
mod a fost simțit, pe bu' 
dreptate, ca rebarbativ și de 
aceea Al. Piru are grijă să ne 
pună în gardă : „nu mă gîndesc 
la acele compuneri în versuri 
sau în proză care au un sens 
simbolic sau parabolic (...), ci la 
scrierile sau, cum se zice a- 
cum. scriiturile fără niciun sens" 
(„Amfiteatru", nr. 1/1969, p. 19). 
In aceeași situație se află și 
..redundanță", a cărui sonoritate 
de muzică de promenadă poate 
seduce uneori. Ca să nu mai
vorbim că aproape în fiecare 
operă se găsesc „parabole*  ce 
tratează aspecte „existențiale".
Captivați de rezonanțele lui 

misterioase, unii utilizează p’e 
,,a decodifica" în înțelesul, de 
altfel foarte cuminte și pașnic, 
„a descifra, a dezvălui etc". Se 
vorbește astfel de „imagini care 
decodifică universul liric". Dar 
oare de ce să nu lăsăm lingvis
ticii să-și „decodifice" semnele, 
iar cronicii literare să „dezvă
luie etc." universul liric ? Mai 
ales că „universul liric" nu 
prea este alcătuit din „semne" 
si. ca atare, nu prea ne aflăm 
în cîmpul semiologiei.

Intr-o altă categorie intră a- 
cei termeni moderni folosiți în 
mod cu totul impropriu. La o 
analiză*  atentă, se constată cc 
deși sînt închiși într-un context 
care se vrea modern, li se a- 
tribuie, în realitate, sensul u- 
nor termeni vechi. Așa se în
tîmplă de exemplu, cu „mesaj" 
căruia critica noastră dintre 
1950—1960 i-a acordat un înțe
les precis : conținutul ideolo

gic al unei opere. Cunoscut și 
răspîndit în această accepție, 
este imposibil să-l folosim ca 
atare într-o analiză de tip mo
dern fără pericolul unor con
fuzii. Deoarece în înțelesul dat 
de lingvistică, primit apoi și de 
semiologia literaturii, „mesaj" 
este sinonim cu îmbinarea din
tre „conținutul" ideologic, efec

terminologia

literare
declară că „se refuză înțelegerii 
altfel spus, traducerii în cod 
normal. Povestite, rezumate, nu
velele lui se neantlzează. Re
zistența lor stă în arhitectura 
specifică". Dacă autorul citatului 
încearcă să traducă în cod „nor
mal" (mă întreb care o fi codul 
celălalt, deoarece o operă are 
un cod unic, codul ei, și a- 
ceasta e normal) o operă, e un 
semn sigur că nu a înțeles prea 
multe. Dovada : afirmația că 
nuvelele respectivului scriitor 
dispar, ca nuvele, de îndată ce 
sînt rezumate. Aș dori să mi 
se dea însă un singur exemplu 
de operă literară care să se 
mențină ca operă literară și a- 
tunci cînd e rezumată. Pînă la 
această probă, voi continua să 
cred că, totuși, rezistența ori
cărei opere literare stă între 
altele, și în arhitectura ei spe
cifică.

Un alt caz asemănător : în 
opera unui anumit scriitor „vo
luptatea parodică e, paradoxal, 
tot de ținută clasică, fiindcă 
implică referința la normă, a- 
dică paralelismul livresc". In 
limbaj cuminte, aceasta ar în
semna următoarele: pentru a 
savura parodierea arhaismelor, 
cititorul respectivului roman 
trebuie să aibă unele cunoștințe 
despre acele arhaisme. In acest 
caz, „referința la normă" ar în
semna stabilirea unei legături în
tre parodie $i punctul ei de ple
care. Dar cerința aceasta este 
comună oricărei parodii și deci 
orice parodie implică, grosso mo
do, un „paralelism livresc". ț O- 
biecția pe care o aveam de fă
cut este însă alta și are în ve
dere „referința la normă". Ce 
poate ea însemna ? Accepția ei 
lingvistică nu intră în discuție, 
iar cea de teorie literară, singura 
care interesează aici, este falsă. 
Dacă în cazul parodiei despre 
„referință" mai poate fi vorba, 
nu același lucru se poate spune 
despre normă. In înțelesul pe 
care i-l dă autorul, „normă" ar 
însemna înseși arhaismele, pentru 
ca parodia să poată fi, ..referin
ță". Dar pot fi ele socotite „nor
mă"? Constituie ele intr-adevăr, 
o normă a romanului respectiv? 
Pe de altă parte, dacă dorim — 
și sîntem constrînși la aceasta— 
să ne cantonăm în cîmpul lite
raturii și dacă arhaismele în a- 
cel roman nu sînt convertite în 
normă, de ce trebuie să intro
ducem în apreciere un punct de 
vedere extraliterar ? Norma, ase
menea codului, se naște o dată 
cu opera și este imanentă ei. In 
acest înțeles, singurul corespun
zător, referința la normă ar în
semna relatarea pe parcursul o- 
perei despre chiar norma (sau 
normele) ei. Cu alte cuvinte, o 
explicitare a propriei sau pro-

și factori, cu o semnificație ne
definită și angrenați într-o sumă 
infinită de relații. Cu toate a- 
cestea, am întîlnit undeva afir
mația că versurile unui anume 
poet „transmit insistent valori 
ideatice argumentate de modul 
lor de structurare formală". A- 
lăturare paradoxală și lipsită de 
sens. Autorul ei a trecut cu 
vederea peste faptul că struc
turalismul <nu admit/e vechea 

dihotomie conținut-formă. A 
vorbi deci despre „structura for
mală" este un nonsens. Mai pu
țin nonsens și mai mult ple
toră e expresia „structură des
chisă", prin care este caracte
rizat un roman recent, despre 
care se spune în continuare 
poate fi interpretat în multiple 
feluri. Dar orice operă literară 
este, din punctul de vedere al 
interpretării, o structură țdes- 
chisă, nutînd fi explicată în 

mod valid din mal multe op
tici. pe care le venerează ea 
însăși. Aceeași neînțelegere a 

naturii complexe pe care o are 
structura o dovedește si afir
mația potrivit căreia poezia u- 
nuî an^me autor „este ab^nJ1,^ 
originală atît în coordonatele 
sale structurale, cît și în atri
butele sale expresive". Oare 

f expresia nu face parte integran
tă dintr-o structură ?

Cu aceasta, am ajuns la un 
alt aspect al problemei discu- 

• tate aici : extrem de frecventa 
j întrebuințare a cuvîntului „struc

tural" cu sensul de „fundamen
tal. caracteristic, de bază". E- 
xemplele . pot alcătui un tom 
întreg. Să dăm totuși unul spre 
edificare : „nu s-a observat că 
aceasta (prezența elanurilor vi
tale) e doar un aspect ales în 
mod deliberat, nu unul struc
tural". Din nefericire, nu există 
aspecte structurale si aspecte 
nestructurale. Iar dacă vrem să 
fim consecvenți pînă la capăt 
în calitate de autori de articole 
pline de elan modern, sîntem 
obligați să admitem că toate 
aspectele unei opere sînt struc
turale, deoarece opera nu poate 
fi o structură decît considerată 
ca un tot unitar. Nu pot exista 
aspecte care să aparțină și al
tele care să nu aparțină struc
turii : din moment ce se inte
grează unei relații, orice aspect 
capătă o funcție și intră auto
mat în componența structurii, 
de care nu mai poate fi des
prins. Că unele din aceste rela
ții pot avea un rol mai impor
tant e o problemă deosebită. 
Ori cum ar fi, și ele sînt tot... 
structurale. Acesta e genul pro
xim. Diferența specifică se cere 
marcată altfel.

Dan Mânucă

„Le Figaro litteraire" pu
blică un interesant interviu 
pe care Saul Bellow, unul 
din reprezentanții romanului 
american contemporan, l-a a- 
cordat lui Marc Saporta. Din 
el extragem :

Marc Saporta; — Care este 
locul dv. — ca scriitor — în 
geografia societății america
ne contemporane? Eroii dv. 
sînt, în exclusivitate, solitari; 
Ie semănați ?

Saul Bellow : — Dacă sînt, 
într-adevăr, un singuratic, nu 
vă voi spune-o. Vorbind din 
punct de vedere al scriito
rului — cetățean, se știe că 
acesta a fost realmente un 
izolat, în Statele Unite, pînă 
nu de mult. Azi, însă, crea
torii de literatură se bucură , 
de o situație privilegiată. La 
noi, există indubitabil o 
„sete" de intelectualitate (ro
mancieri. pictori, muzicieni, 
savanți, și filozofi); personal, 
nu sînt sigur că aceștia se 
atașează la fel de bine suo- 
stanței operelor, așa cum se 
fixează în propria lor exis
tență.

M. S.: — Să vorbim, în 
general, despre personajele 
romanelor dv. : Am observat 
că acestora le face plăcere 
să se tortureze unii pe al
ții, în timp ce în piese eroul 
nu e atît victima altora, ci ’ 
a propriei obsesii.

S. B.: — Oarecum. De 
fapt, am pus în scenă per
sonaje devenite victime ale 
unei dorințe nestăvilite pe 
care doar o altă ființă, de- i 
seori stupidă sau anormală, j 
o poate satisface. Să zicem ț 
că tratez caracterul unic al 
dorinței.

M. S.; — O ultimă între- : 
bare: După părerea dv. ere- • 
atorul trebuie să se refuze i 
Integrării în societate ?

S. B. .- — îmi amintesc re
flecția lui Valery asupra lui 
Voltaire, scriitorul care sl-a 1 
creat propriul său public. 
Cred că acesta trebuie să 
fie meritul unul autentic 
scriitor. Cititorul urmează să 
fie preschimbat lăuntric. Din 
nefericire, însă, astăzi asis
tăm la procesul contrariu; 
publicul este acela care-șl 
creează proprii autori. Se 
cer scriitori „angajați-, fa
miliarizați cu orice, ușor 
cabotini. Este o tradiție, in
trodusă în literatura anglo- 
saxonă de lordul Byron — 
personaj public și model de 
imitat pentru mulți. Detest 
acest gen de personaje, șl, 
de aici, așa-numita mea ,,i 
zolare"... Sînt atîțla scriitori 
care se „angajează" doar 
pentru a satisface gustul ți
nui anumit public! Am con
vingerea că esențialul într-o 
operă e pasiunea închisă în 
ea. Restul nu e decît frau
dă.

„ÎNGROZITORUL

DOMN GUNN“
Generația de umoriști en

glezi dintre cele două răz
boaie mondiale e particular 
reprezentată de Robert Gra 
ves. Prozei scriitorului en
glez îi sînt proprii gustul 
pentru satira istoriei, inven 
tlvitatea comică spumoasă, 
înclinația spre portretul ca
ricatural colorat, un limbaj 
pitoresc, savuros. Nota fan- . 
tezistă, ilariantă a umorului 
lui Graves nu împiedică, 
însă, putința constatării că 
el vizează, constant, esența 
naturii umane și a sistemului 
social observat cu exactitate 
și profunzime critică. Paleta 
procedeelor sale satirice ’a- 
mintește de aceea a lui B. 
Shaw sau E. Linklater, oscl- 
lînd între aluzie facețioasă, 
quolibet, ironie indulgentă și 
satiră discretă. Dincolo de 
această detașare ironică, i 
transpar, nu rareori, atitu
dini de o tonalitate' gravă, j 
ușor tragică : „...Fără să mă 
gîndesc la ceya anume, am 
avut dintr-o dată o iluminare 
cerească : mi s-a năzărit că 
știam orice ; ...dețineam 
cheia adevărului și o puteam 

. folosi pentru a deschide o- 
rice lacăt. Nu era vorba de 
vreo teorie Religioasă sau 

filozofică, ci doar de-o sim
plă metodă de.-a privi din
tr-un anume unghi faptele 
disparate astfel îneît să ca
pete un sens desăvîrșit". Re
velația acestui dar „stinghe
ritor" nu fusese, de fapt, de
cît o „subită, copilăroasă 
conștiință a puterii intuiției, 
a supra-logicului care taie 
și îndepărtează orice proces 
de rutină a gîndirli și sare 
de-a dreptul de la punerea 
unei probleme la răspuns" 
(„îngrozitorul domn Gunn"— 
Povestiri englezești).

DOINA FLOREA

DE LA ADAS
Doriți să asigurați copiilor anumite sume de bani 

care le vor fi de folos mai tîrziu ? Iată una dintre cele 
mai potrivite posibilități pentru realizarea acestui scop:

ASIGURAREA DE RENTĂ PE TIMP LIMITATi .
La această asigurare suma se plătește — Incepbid 

de la data expirării contractului — persoanei înscrisă

în polița de asigurare (ca beneficiar) — sub formă de 
rente lunare a 100, 200 sau 300 lei, pe o perioadă 
stabilită de asigurat de 4 la 7 ani.

Obligația Administrației Asigurărilor de Stat de a 
plăti sumele respective chiar dacă asiguratul nu mai 
este atunci în viață. Așadar, încheind o asigurare de 
rentă pe timp limitat oferim copiilor noștri o sumă 
importantă, care va fi folosită pe perioada studiilor, 
la majorat, căsătorie etc.
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•4 DE LA BIOLOGIA

MOLECULARA

LA BIOLOGIA

TEORETICA

Interviu cu prof. dr. doc. 
PETRE JITARU

secretarul Filialei Tași a 
Academiei

— Care este explicația fap
tului că progresele Biologiei 
au fost și au rămas tributare 
metodelor fizice și chimice, iar 
in ultimul timp, și celor ma
tematice 7

— In procesele biologice 
care au loc in materia su
perior organizată, intervin un 
număr mare de parametri, 
foarte greu de identificat, 
din care cauză identitatea re
producerii fenomenelor nu 
este tot atît de sigură ca 
aceea a fenomenelor fizice 
sau chimice, unde numărul 
parametrilor este limitat, și 
toți sînt cunoscuțl. Asta nu 
înseamnă, însă, că legile fi
zicii șl ale chimiei nu se 
întîlnesc în biologie. Dar toc
mai de aceea, dacă îl urmă
rim evoluția, constatăm că 
ea s-a dezvoltat în urma fi
zicii șl a chimiei, cu preci
zarea că legile acestora nu 
pot defini decît parțial pro
cesele vitale. De precizat că, 
încă din perioada el clasică 
de dezvoltare, biologia a fo
losit mijloacele de acțiune pe 
care 1 le puneau la dispoziție 
aceste științe exacte șl, cu 
ajutorul lor, ea a putut stu
dia structurile și a precizat 
funcțiile din corpul ființelor 
vii la scară macroscopică, a- 
jungînd la concluzia existen
ței unei unități morfo-func- 
ționale.

Biologia moleculară se ocu
pă, în esență, de aceleași di
recții de cercetare, însă la 
mlcroscarâ, la scara celulară 
și subcelulară. Ea nu mai 
poate folosi în acest scop 
numai observația, bisturiul și 
miograful, ci folosește ultra- 
manipulatorul, ultra-centrifu- 
ga, microscopul electronic șl. 
după cum se întrevede, va 
folosi razele de lumină coe
rentă „Laser", care, probabil, 
vor permite urmărirea con
tinuă, prin fotografiere tridi
mensională a diferitelor or- 
ganite celulare „in situ", deci 
chiar în celula vie. Deja 
rezultatele obținute și, mai 
ales, perspectivele extraordi
nare care se deschid sînt 
atît de profunde, încît, în 
istoria biologiei, nu-i găsim 
asemănare decît cu deceniile 
care au urmat după operă 
lui Linnă și aceea a lui 
Darwin.

— Așadar, biologia molecu
lară aduce o adtncire de e- 
sență fiziologică în cunoaște
rea proceselor vitale, la ni
vel molecular.

— Fiziologia celulei nu 
poate fi dedusă pe baza da
telor de anatomie, în schimb, 
structura ei poate fi deri
vată din funcțiile stabilite pe 
căile biofizice și biochimice, 
discipline care în prezent 
constituie pîrghiile principale 
pentru studiul vieții.

— Care sînt rezultatele e- 
sențiale 7

— In urma acestor cerce
tări, apare din ce în ce mal 
limpede faptul că diversita
tea structurii moleculelor ce 
constituie substanța vie este 
aceea care formează sursa 
submlcroscoplcă a prodigioa
sei variabllltățl macroscoplce 
a ființelor vii. Tată de ce di
versitatea și specificitatea 
structurilor macromolecularei 
stau la baza concepției mo
derne a evoluției. Apoi, sa- 
vanțl de mare prestigiu șl-au 
exprimat speranța că nu e 
departe timpul cînd în labo
ratoare se vor putea sintetiza 
proteine din substanțe mine
rale, fără contribuția — pînă 
acum exclusivă — a acizilor 
nucleici. O asemenea Ideie se 
găsește de acum în lucru în 
cîteva laboratoare mari din 
lume, unde s-au sintetizat pe 
această cale acizl-amlnlcl și 
din el polipeptide, des- 
chizîndu-se perspectivele de 
asigurare a hranei omului în 
orice ritm s-ar înmulți de a- 
lcl în colo.

Dar cîmpul de investigație 
al biologiei este mult mal 
larg șl afectează, în egală 
măsură, provocarea, cu aju
torul proteinelor de sinteză, 
a unor reacții, imunologlee, 
elucidarea proceselor de se
xualitate, de absorbție, a fe
nomenelor de oxido-reduce- 
re, a celor referitoare la 
transferul de substanțe prin 
membrană și, mal mult, ea 
se ridică azi la interpretarea 
pe bază moleculară chiar și 
a funcțiilor psihice. Țlnînd 
seama de faptul că, la nivel: 
molecular, se recunosc pro
cesele fizlco-chimlce comune

tuturor ființelor vil, ajun
gem la concluzia că în lu
mea viețuitoarelor se poate 
vorbi de o variație funcțio
nală plecînd de la o temă 
comună. E vorba deci de o 
simfonie vitală în care mo
tivul inițial este mereu am
plificat, ducînd la sonorități 
șl acorduri impresionante și 
totodată armonioase, ce de
pășesc în măreție tot ce 
mintea umană poate imagina.

— Idee seducătoare ca-e 
are, evident, un caracter sti
mulativ pentru cercetarea 
științifică modernă în biolo
gie I

— Ideile mari fecundează 
știința și-i dau impulsuri de 
dezvoltare pentru decenii. 
Așa s-a întîmplat în fizică, 
după ce Max Planck a emis 
teoria cuantelor, teorie care 
a permis progresul realizat 
de fizica modernă, de care 
a profitat în egală măsură 
atît chimia cît șl biologia. 
La fel se întîmpiă azi cu 
biologia moleculară, care re
prezintă un filon de posibi
lități ce vor impulsiona toate 
disciplinele biologice, învlo- 
rîndu-le, renăscîndu-le și sco- 
țîndu-le din carapacea de 
rutină în care o mai men
țin unii epigoni recalcitranți. 
Intr-un viitor greu de apre
ciat, am putea fi în măsură 
să prevedem că, după acu
mularea cunoștințelor privi
toare la structurile vii și fo
losind cunoștințele de biofi
zică și biochimie dobîndite 
în acest timp, biologia va 
intra In ultima ș* cea mal 
înaltă etapă a ei, etapa bio
logiei teoretice, capabilă să 
prevadă mersul proceselor 
biologice.

AL. COMAS

Marele cotidian francez 
„L’Independant" a publicat 
în numărul din 7 martie 1969 
articolul „Emil Racoviță, fost 
subdirector al laboratorului 
Arago și cetățean de onoare 
la Banyuls-sur-Mer" prin 
care Charles Blazy preșe
dintele comitetului „Aristide 
Maillol", omagiază memoria 
marelui om de știință român.

„Savant remarcabil și om 
de elită de o inteligență 
totdeauna trează, de un spi
rit distins, așa cum l-a des
cris Wintrebert, „înarmat cu 
o curtoazie inalterabilă", om 
funciarmente modest, simplu, 
onest, de o generozitate a- 
fectivă, el iradia simpatie șl 
loialitate. Iată de ce Raco- 
covlță a fost iubit și stimat, 
fiind ales, în 1925. președinte 
al Societății geologice a 
Franței, deși el se afla a- 
tunci la Cluj", scrie autorul 
articolului.

Același ziar ne informează 
că, la 15 Ianuarie 1969 a avut 
loc la Paris, în marele amfitea
tru al Institutului de oceano
grafie, o impresionantă ceremo
nie închinată memoriei 
lui Emil Racoviță, cu care 
prilej Max Vachon, pre
ședintele Societății geologice 
a Franței a remis ambasa
dorului român la Paris o 
medalie de onoare a socie
tății, pe care se află gravat 
numele lui Emil Racoviță.

C. MOTAȘ

♦
Studenții Institututlui Poli

tehnic din Iași se pregătesc 
să întîmpine centenarul mor- 
țil Iul Gh. Asachl printr-o 
serie de festivități de amploa
re. Astfel, între 20—27 aprilie 
va avea loc o sesiune,„de co
municări științifice susținu
tă de studențl, se vor organi
za expoziții, concursuri pe te
ma literare, întreceri sportive, 
concerte, — toate dedicate 
memoriei celui care a pus 
bazele învățămîntulul ingine
resc din Moldova.

Festivitățile pe plan național 
pentru sărbătorirea aces
tui centenar vor avea loc 
la 12 noiembrie 1969. Atunci 
personalitatea Iul Gh. Asachi 
va fi evocată sub toate apec- 
tele. Deocamdată, studenții 
țin să-și amintească doar de 
Gh. Asachl ca promotor UI 
ingineriei românești.

♦
Editura Științifică pregăteș

te lansarea unei noi colecții 
cu o denumire destul de ex
plicită : „Psyche". Inaugura
tă cu volumul „Invitație la 
cunoașterea de sine" de V. 
Pavelcu noua colecție anunță 
următoarele cărți : „Metoda 
aprecierii obiective cu apli
cații" de Gh. Zapan, „Ta
lent, imaginație, fantezie" de 
M. Bejat, „Psihologia ex
perimentală" de Paul Fralsse, 
„Procesul educației intelec
tuale" de J. Brumer și „La
boratorul uzinal al psihoso- 
clologiei" realizat de un co
lectiv.

Introducerea unui curs facultativ de psihologie și etică 
în învătămîntul medical răspunde unei stringente actualități 
vizînd crearea climatului moral și afectiv al contactului cu 
bolnavul al viitorului medic. In condițiile progresului tehnic 
medical, relațiile medic-bolnav impun statuarea lor pe baze 
pregnant afective și morale, în scopul de a multiplica ran
damentul profesional al medicului.

Intr-o abordare pragmatică, psihologia și etica medicală 
apar ca un corectiv al studiului fracfionat al bolnavului pe 
care îl aduce hiperspecializarea medicală, progresul tehnic. 
Deși trăim In epoca biologiei moleculare și a transplantelor 
de organe, medicul nu este scutit de a avea o viziune de an
samblu asupra întregii personalități a bolnavului, de a ex
plora răsunetul afectiv al bolii asupra individului, ci este o- 
bligat profesional a da speranțe bolnavului, a alina suferin
țele umane, știut fiind că bolnavul, pe lingă dreptul de a ii 
informat și tratat, are și dreptul de a fi încurajat și alinat, 
aceasta atenuind eficace din angoasa produsă de boală și 
contribuind serios la vindecare.

Atitudinea umană în practica medicală nu poate ii des
părțită de psihologie și etică, deoarece, așa cum se spune, 
, oamenii nu se diferențiază numai prin țesuturi ci și prin 
personalitate*  și că în practică întîlnim „persoane umane șl 
nu numai organe sau țesuturi*.  Dacă psihologia a fost ajutată 
de medicină in cunoașterea științifică a psihicului (Ribot, 
Janet au folosit metodele patologice fn vederea analizei 
unor luneta psihice normale), medicina a beneficiat deasemeni 
de psihologie mai ales în precizarea etiologiei bolilor, fapt 
ce făcea pe Bleuler să afirme la timpul său că psihologia 
merită, In cadrul instrucției medicale, aceeași considerație 
ca și anatomia și fiziologia.

In activitatea sa practică, 
medicul este aproape întotdea
una obligat să găsească și să 
înlăture devierile în funcțio
narea diferitelor organe prin 
atenfia pe care trebuie să o 
acorde studiului personalității 
bolnavului, modificată de boală, 
a personalității văzută in com
plexitatea relațiilor sale bio- 
sociale. Anamneză, terapia diferențiată și palogenică, readap
tarea și reabilitarea, concluziile activității de expertiză cit și 
alte aspecte curente din practica medicală nu pot fi rezolvate 
iară aportul studiului personalității bolnavului și prin urmare 
fără aportul psihologiei.

Intr-un astfel de context, Pavlov, deasemeni, socotea că 
fiecare medic trebuie să fie și un bun psiholog (evident, for
mațiunea căpătată pe baze științifice și nu „prin bun simt"), 
atunci cînd spunea: „datorită psihologiei eu pot să-mi în
chipui complexitatea stării subiective a unei persoane, să 
intru In starea psihică a altuia, să simt și să glndesc ca el*.

Un prim aspect al necesităților studiului psihologiei pentru 
practica medicală se reflectă in activitatea psihologilor în 
rîndul medicilor. In psihiatrie, psihatrfe infantilă, in aprecierea 
capacității de a conduce un vehicol, în medicina muncii, în 
unele aspecte ale muncii de echipă din expertiza medico- 
iegală, cit și în multe alte domenii, rolul psihologului de
vine indispensabil. Dar, studiul psihologiei omului bolnav și 
atitudinii eticopsihologice a medicului fată de acesta nu 
poate fi supleat de munca psihologilor în cadrul unor atari 
activități institufionalizate. Faptul aduce ,a fortiori" în dis
cuție problema conținutului psihologiei și eticii medicale ca 
ramură a psihologiei și eticii aplicate.

Cursurile la dispoziție de psihologie medicală sînt dife
rit concepute. Manualul lui Kretschmer din 1927 accentua 
îndeosebi pe aportul psihologiei în înțelegerea psihopatolo
giei. Cursul lui Delay din 1956 include aspecte de psiho- 
metrie clinică, caracterologie medicală, medicină psihosoma
tică sau psihoterapie. Manualul lui Banșcincov din 1967, dă 
o atenție sporită psihologiei medicale practice și îndeosebi 
aspectelor psihologice legate de interrelafiile medic-bolnav. 
Pe aceeași linie, un raport recent al O.M.S.-ului include 
psihologia și sociologia medicală printre disciplinele funda
mentale ce vizează situarea mai adecvată a bolnavului în 
cadru] familiei, muncii și societății. Intr-o astfel de accep
țiune se accentuează îndeosebi asupra dezvoltării compor
tamentului și rolului său în adaptare în general și în rea
daptarea omului bolnav în special. Recent și V. Săhleanu 
opinia că pentru medic apare utilă o psihologie a interac
țiunii medic-bolnav, o psihologie concretă a persoanei 
umane, plasată în diferite situații printre care și aceea de 
boală, ,o psihologie a durerii și anxietății, a atitudinii față 
de boală și moarte".

Reprezentarea preocupărilor unei discipline de granifă ca 
psihologia medicală implică evident o raportare la psiholo
gia generală ca știință despre psihic, la psihicul normal ca 
funefie a creerului ce reflectă realitatea obiectivă. O atare 
raportare trebuie să constituie însă numai un motiv de in
troducere în problematica psihologiei medicale care ur
mează să se refere cu precădere la relațiile psihologice 
medic-bolnav, relații întărite de convingeri morale, de unde 
decurge alianța legitimă dintre psihologie și etica medicală, 
în cadrul acestui curs facultativ recent introdus în învăță- 
mlntul medical. Prin urmare, psihologia medicală trebuie să 
abordeze fn primul rind studiul psihicului bolnavului în di
feritele sale stări situationale și nivele de activitate medi
cală (urgente, ambulatorii, staționare, profilaxie etc.). Obi
ectul acestui studiu îl reprezintă, pe deoparte, cunoașterea
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personalității omului bolnav și, pe de altă parte, în mod 
obligatoriu, atitudinea etico-psihulogică a personalului rne- 
dico-sanitar fată de acesta. Versantele psihologiei medi
cale ce includ cu precădere aspectele etico-psihologice re
ciproce ale contactului medic-bolnav, trebuie particularizate 
evident în raport de fiecare disciplină (medicină 
internă, chirurgie, pediatrie, obstetrică, psihiatrie etc.). 
S-ar putea subdivide astfel psihologia medicală, așa 
cum apreciază și alți autori, intr-o psihologie me- -K 
dicală generală ce include studiul personalității bol
navului și a interrelatiilor psihologice complexe dintre 
medic-bolnav, și o psihologie medicală specială ce particu
larizează aceste date generale la psihologia omului-bolnav 
de diferite afecțiuni si ia tactul afectiv al medicului în ca
drul diferitelor specialități. Evident că problemele de psi
hologie aplicată se leagă intim cu cele de filozofie, socio
logie, pedagogie, antropologie sau drept, fapt ce dă un plus 
de justificare relației dintre etică și psihologie in procesul 
instructiv dar îndeosebi în cel formativ al viitorilor medici.

Sub o astfel de optică, considerăm că psihologia medi- 
dicală are un domeniu bine precizat și aelimitat, apărînd 
puternic integrată în disciplinele medicale. Prin toate acestea, 
psihologia medicală devine o știință a .aprecierii și antici
pării omenescului din comportamentul uman" îndeosebi din 
comportamentul modificat de boală ce obligă Ia o atitudine 
afectivă și psiho sau socioterapică. Dar, în contextul rfeie- 
sităților de formare eticopsihologfcă a viitorului medic, psi
hologia și etica medicală ar trebui să includă, pe lingă 
studiul personalității bolnavului și a dereglărilor sale, a 
reacțiilor psihice ale acestuia la boala sa, și cunoașterea 
modalităților și puterii de înriurire psihică a medicului asu

pra bolnavului sau iamiliei 
sale Mai mult, pe lingă par
ticularitățile contactului medic- 
bolnav în diferite activități 
clinice, fapt ce lasă loc apro
fundării studiului psihologiei 
medicale la aceste nivele, 
ea trebuie să includă și pro
bleme de psihomelrie medica
lă, probleme de inolivatie a 

comportamentului uman, de conduită aberantă în perioada 
infantilo-juvenilă sau de psihologie a imbătrinirii, psihopro- 
filaxle și psihoigienă. Apar deasemeni utile nofluni privind 
implicațiile factorilor psihologici în sexualitatea umana nor
mală și patologică cit și de antropogeneză, inclusiv de pro
blematică a omului actual.

In ceea ce privește noțiunile de etică medicală (de ontolo
gie și responsabilitate profesională) care se întrepătrund 
intim cu cele de psihologie medicală și asupra cărora stu
denții vor primi informații și de la alte discipline (medicina 
legală) ele trebuie să includă probleme cum ar fi raportul 
eticii medicale cu etica generală, delimitarea normelor 
etice de cele scrise, evoluția eticii medicale, conținutul și 
particularitățile eticii medicale în condițiile orînduirii so
cialiste. Alte probleme ce trebuie să rețină atenția sînt exi
gențele etico-sociale fată de actul medical, limitele seca
tului profesional, condițiile etico-legaie ale dreptului de 
formare și consimțămintui bolnavului Ia diferite proced'tri 
tehnice, necesitatea și limitele deciziei prompte ca și ale 
prudentei profesionale .atitudinii de blindefe și înțelegere 
din partea medicului dublată de continuă pregătire profesio
nală, limitele etico-legaie ale asumării unui risc profesional 
în interesul bolnavului și, în sfirșit, cele ale codificării nor
melor de comportament profesional într-un cod de morală 
medicală cu valoare de ghid de orientare etico-profesională. 
Nu este lipsit de interes a completa această tematică cu as
pecte din etica cercetării științifice sau din etica unor pro
ceduri medicale ce implică deosebită responsabilitate, cum 
ar fi transplantările de organe, asistenta medicală de ur
gență etc. Acest iond de pregătire etico-profesională des
chide calea analizei și înțelegerii profilaxiei unor erori 
medicale din care se va releva în plus rolul eticii și psi
hologiei medicale în pregătirea profesională superioară, și 
prin urmare în creșterea calității asistenței medicale.

In raport de specificul fiecărei probleme și discipline, 
cursul urmează a fi întregit cu noțiuni de pedagogie și 
sociologie medicală.

Rezultă deci că psihologia și etica medicală, alături de in
struirea profesională, concură la scăderea cazurilor de culpă 
profesională, la scăderea îmbolnăvirilor iatrogene sau didac- 
togene, la rezolvarea unor situații conflictuale sau la ușu
rarea autoinstruirii profesionale a viitorului medic și, mai 
presus de toate, la înlăturarea riscului de transformare a 
unui act prin excelentă etico-psihologic într-un act funcțio
năresc la care concură răceala unei aparaturi și explorări so
litare cu caracter tehnic.

Prin toate aceste implicații, cursul de psihologie și etică 
medicală întrunește multiple sufragii pentru a deveni o dis
ciplină obligatorie. Aceasta cu atît mai mult cu cît într-o 
finalitate pragmatică, psihologia și eiica medicală, alături de 
celelalte discipline medico-biologice, promovează stenic 
funcția de integrare socială a persoanei umane, specificul 
omenesc al omului bolnav și aportul medicului în acest me
saj de umanism al medicinii.

Conf. dr. Gh. Scripcaru
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cercetări în arhive

CUI APARȚINE 
TRADUCEREA 
FRANCEZĂ A 
ClNTĂRII 
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Existența în fondul de arhivă 
Michelet (aflat astăzi în Biblioteca 
istorică a orașului Paris) a unei ver
siuni franceze a Cîntării României a 
fost semnalată de Ion Breazu, în stu
diul său Michelet și românii, Cluj, 
1935, p. 103. Fără să o fi studiat mai 
îndeaproape, Breazu menționează 
totuși că este vorba de o traducere 
fragmentară după versiunea româ
nească publicată în .România vii
toare", că aparține probabil lui I. 
Voinescu II, care a mai tradus atunci 
în limba franceză și alte opere li
terare românești, și că se află în do
sarul intitulat Ronmanie. intr-un caiet 
de 20 de pagini in-octavo.

In 1963, cu prilejul unei călătorii 
la Paris, Paul Cornea a supus ma
nuscrisul respectiv unei cercetări a- 
mănunțite, cu scopul de a răspunde 
la următoarele patru întrebări: 1. In 
ce raport se găsește cu textele pu
blicate în „România viitoare' (1850) 
și „România literară*  (1855) ? Este un 
prototip francez al acestor texte sau 
o traducere din românește a unuia 
dintre ele ? ; 2. Cum a ajuns manu
scrisul la Michelet și la ce dată ? 
3. Cine este autorul manuscrisului 
francez ?; 4. Ce elemente ctștigăm 
in direcția elucidării controversei a- 
supra paternității Cîntării României ? 
Rezultatele cercetării întreprinse de 
Paul Cornea an lost publicate, sub 
titlul Un manuscris francez al .Cîn
tării României', în .Analele Univer
sității București', seria iilologie, XM. 
1964, p. 59—68. Autorul nu a reușit, 
însă, să răspundă decît la primele 
două întrebări pe care 1 le-a sugerat 
cercetarea manuscrisului: 1. Textul 
este o traducere fragmentară (verse
tele 1—9, 13, 14. 26, 33, 37, 46. 47. 
53, 60 și 61), .de o absolută fideli
tate formală', a versiunii din .Româ
nia viitoare' (1850) ; 2. Această tra
ducere i-a fost trimisă Ini Michelet 
la o dată necunoscută, intre decem
brie 1850 — iulie 1853, dar mai cu- 
rind pe la începutul anului 1851, .de 
unii din prietenii săi români, fn legă
tură cu activitatea propagandistică 
desfășurată de emigrație după 1848 
și în condițiile documentării pe care 
o întreprindea istoricul francez în 
vederea redactării unei lucrări care 
să cîștige opinia publică pentru ca
uza Principatelor" (p. 66—67).

Cu privire la cea de a treia în
trebare, Paul Cornea afirmă urmă
toarele : „Cu toate cercetările făcute 
n-am izbutit pînă în prezent să ajung 
la o certitudine privind pe autorul 
traducerii franceze a Cîntării din 
arhiva Michelet [...] Pentru a clarifica 
lucrurile am cerut sprijinul unui ex
pert grafolog, tov. Gheorghe Buz
dugan. Cu o bunăvoință pentru ca- 
re-i rămin îndatorat, domnia sa a 
confruntat fotocopia Cîntării Româ
niei cu manuscrisele autografe din 
colecțiile Academiei aparținînd a- 
celor persoane din rindurile emigra
ției de la 1848 care în mod ipote
tic ar fi putut realiza traducerea. 
Concluziile acestei cercetări dau 
doar o certitudine negativă. Ne-am 
convins că autorul manuscrisului de 
la Michelet nu e nici Bălcescu, nici 
Russo, nici C. A. Rosetti, nici I. 
Voinescu H, nici Maria Rosetti, nici 
Bolintineanu, nici G. Crețeann, nici 
A. Odobescu. Tov. Buzdugan a ajuns 
la convingerea că scrisul e al unei 
femei. Cine ar putea fi această mis
terioasă necunoscută ? Poate Maria 
Cantacnzino ? Deocamdată problema 
mi se pare insolubilă' (p. 67—68). 
Astfel, neputind răspunde afirmativ 
la această întrebare, Paul Cornea nu 
a putut răspunde nici la cea de a 
patra întrebare pe care și-a pus-o i- 
nițial.

Preocupat de rezolvarea acelorași 
chestiuni în legătură cu manuscri
sul irancez al Cîntării României, în 
1964 am obținut (prin amabilitatea 
colegului Ștefan Giosu, pe care îl rog 
să găsească și aici expresia gratitu
dinii mele) o fotocopie a acestui ma
nuscris, prin intermediul căreia am 
reluat cercetările privitoare la auto
rul versiunii franceze a Cîntării 
României transmisă lui Michelet, fi
ind oarecum contrariat de concluzi
ile categoric negative și derutante 
la care au ajuns Paul Cornea și Gh. 
Buzdugan. La sfîrșitul unor atente 
comparații între grafia și (cit a fost 
posibil pe baza fotocopiei) hirtia ma
nuscrisului francez al Cîntării Româ
niei și o serie de manuscrise auto
grafe și scrisori ale membrilor emi
grației de Ia 1848 și ale studenților 
români aflați la Paris prin anii 1850 
—1852, care se găsesc în Biblioteca 
Academiei R. s .România, pot acum 
afirma cu toată certitudinea că tra
ducerea respectivă a fost făcută de 
Alexandru Odobescu. După cum se 
știe, în anii 1850—1852 Odobescu era 
student la Paris, urmînd la College 
de France, printre altele, și cursu
rile de istorie generală ale lui Jules 
Michelet. Un timp a locuit în inter
natul lui Alfred Dumesnil, ginerele 
lui Michelet. Prin urmare, tînărul O- 
dobescu, care era un membru activ 
al cercului revoluționar „Junimea 
română", a avut prilejul să ia iniția
tiva, ori să răspundă dorinței alt

cuiva, de a traduce pentru Michelet 
versetele cele mal semnificative din 
punct de vedere istoric și ideologic 
ale Cîntării României.

Prima dovadă peremptorie că ma
nuscrisul din arhiva Michelet apar
ține lui Odobescu constă în identi- 
titatea grafiei din acest manuscris 
și din caietele sau foile răzlețe cu 
extrase, note și însemnări ale lui O- 
dobescu din anii 1850—1852, păs
trate în manuscrisele 4935 și 5345 din 
Biblioteca R. S. România. Spre ilus
trare, reproducem alăturat a treia pa
gină a manuscrisului în discuție și 
pagina 85 recto din ms. 5345, care 
cuprinde începutul unui extras din 
Ramayana, indiscutabil autograf al 
lui Odobescu. Faptul că ambele texte 
sint în limba franceză face ca iden
titatea grafiei lor să fie și mai evi
dentă.

A doua probă de netăgăduit o con
stituie faptul că hirtia din care a fost 
confecționat caietul aflat in arhiva 
Michelet este hîrtia specială de co
respondență pe care o avea Odo
bescu in primii săi ani de studii la 
Paris. Atît Paul Cornea dt și Gh. 
Buzdugan n-au observat (ori n-au 
acordat importanța cuvenită acestui 
lucru) că cinci foi din manuscrisul 
de la Paris an, în colțul din stînga 
sus (vezi p. 3. 7, 11, 19, 23), repro
dusă în relief monograma lui Odo
bescu : un O, în interiorul căruia se 
află stilizat un A. (A șasea foaie cu 
monogramă a fost pusă in caiet pe 
dos și, ca atare, are monograma în
toarsă (vezi p. 18). în colțul din 
dreapta jos). întregul manuscris are 
ded 24 de pagini, fiind alcătuit din 
șase bucăți de hirtie de corespon
dență. Foi răzlețe din aceeași hirtie 
de corespondență (bineînțeles, cu a*  
ceeași monogramă) se găsesc și in ma
nuscrisele Odobescu 4935 și 5345 din 
Biblioteca Academiei (vezi ms. 4935. 
f. 1. 67. și ms. 5345, f. 76, 82, 85, 
128, 130, 132, 154. 157, 166, 173 ,175). 
Monograma respectivă se observă 
puțin și în reproducerile alăturate.

O dată făcută această identificare, 
să vedem ce elemente noi am obți
nut pentru elucidarea problemei con
troversate a paternității Cîntării 
României. Deși nu este senzațional, 
faptul întărește afirmația indirectă a 
lui Odobescu cu privire la paterni
tatea lui Bălcescu asupra acestei o- 
pere. Intr-o scrisoare din 1863, A- 
lecsandri îi comunica lui Odobescu 
următoarele: „... voi descoperi o
mare taină literară. Cîntarea Româ
niei publicată în jurnalul meu a fost 
compusă în limba franceză de A. 
Russo și tradusă în românește de N. 
Bălcescu. Am la mine manuscriptul 
său original" (Biblioteca Academiei, 
ms. 311, f. 2—3). Pe această afirma
ție se bazează în fond atribuirea 
Cîntării României lui Russo. Cu toată 
asigurarea lui Alecsandri și cu toate 
insistențele sale asupra celor afir
mate în 1863, Odobescu a rămas 
însă la convingerea intimă că poemul 
este opera lui Bălcescu și, în conse
cință, I-a inclus in prima ediție a scri
erilor lui, îngrijită de el și apărută sub 
auspiciile Academiei Române, în 1878, 
motivînd acest lucru, în Nota preli
minarie de la p. 528, în felul urmă
tor : „Pe urmă vom face loc printre 
scrierile cele mai tîrzii ale marelui 
nostru prozator acelei poetice arun
cături de ochi asupra întregei soarte 
a poporului român, pe care, în oricp 
caz, Bălcescu a fost acela care ne-a 
dat-o, într-o minunată limbă strămo
șească, sub titlul de Cîntarea Româ
niei". Faptul că., în mod teoretic, O- 
dobescu admite și afirmația lui A- 
lecsandri (vezi p. 546 a ediției) r» 
prezintă desigur o concesie pur for
mală făcută opiniei prietenului său 
mai in vîrstă, aflat atunci în culmeq 
gloriei lui literare. De altfel, după 
ce în nota de la p. 547 a ediției ob
servă că „cel puțin stilul acestei fru
moase opere e curat al Bălcescului", 
la p. 549 Odobescu face următoarea 
precizare semnificativă : „Nu ne putem 
opri de a semnala perfecta conformi
tate de plan ce există între poetica 
concepțiune a Cîntării României și In 
troducerea proiectată de N. Bălces
cu pentru Cartea sa cea mare asu
pra lui Mihai Viteazul". Așadar, 
putem cel puțin presupune că Odo
bescu știa, ca și I. Voinescu II, D. 
Brătianu, D. Bolintineanu și alți re
voluționari munteni aflați de aseme
nea Ia Paris în anii 1850—1852, că 
poemul pe care-1 traducea pentru 
Michelet este opera lui Bălcescu. 
chiar dacă istoricului francez îi va 
fi comunicat legenda originii lui 
populare, pusă în circulație de Băl
cescu însuși, în precuvîntarea ope
rei. Familiarizarea lui Odobescu cu 
textul Cîntării României, care pre
supune o preocupare în plus pentru 
aflarea adevăratului el autor, este 
dovedită și de faptul că în aceeași 
perioadă el plănuia compunerea u- 
nei opere literare intitulată tot Cîn
tarea României (vezi fotocopia ală
turată a foii 231 din ms. 4935), în 
care își propunea să urmeze îndea
proape planul poemului publicat de 
Bălcescu.

N. A. Ursu

11G R A TIA 
NTELIGENȚEI
(Urmare din pag. a 3-a)

M. F.: Dar dumneata, Nelu 
Ionescu, ce ai de spus ?

Nelu Ionescu: N-am îndoieli, 
lașul a suferit și suferă de o 
pierdere de cadre superior ca
lificate în favoarea Bucureștiu- 
lui. Nu pot aprecia însă dacă 
acest transfer de „globule in
telectuale' are proporții de 
exod. Oricum — in absența u- 
nor date statistice precise pri
vind volumul, structura și o- 
rientarea unui eventual, să>-i 
zicem, brian drian național — 
ancheta dv. este interesantă, 
folositoare, salutară.

M. F.: Revin cu o întrebare 
pusă de mai multe ori în cursul 
acestei anchete. Există diferen
țe între climatul spiritual ie
șean și cel bucureștean ?

Nelu Ionescu: Există. Dife
rente care, firește, nu vor pu
tea fi cuprinse exhaustiv în 
răspunsul meu. In București, de 
pildă, posibilitățile de informa
re — în general, dar mai ales 
cele la zi — sint mai numeroa
se. De asemenea. contactele 
personale cu co-profesioniștii, 
naționali dar și străini. Tempo- 
ul de viată și de lucru este mai 
nervos și adeseori mai eficient. 
Adevărat timpul de aici, mult 
mai scurt împinge spre un stu
diu superficial,- se produce, 
în schimb — tocmai datorită 
vitezei mari de circulație în so
cietate și datorită contactelor, 
a ciocnirilor mai numeroase — 
o informare și o șlefuire a valo
rilor intelectuale personale, aș 
spune, în mers. E un vîrtej și 
cu valențe stimulatorii. In 
plus, și posibilitățile materiale 
sînt altele. Mă limitez la un sin
gur exemplu. lașul nu dispune 
nici măcar de o singură editu
ră. E un handicap cu urmări 
negative de a căror amploare, 
din păcate, chiar și dintre ie
șeni, puțini își dau seama. De
terminate de cele de mai sus, 
tot în București, sînt altele și 
perspectivele muncii intelec
tuale (privind atlt eficienta ei 
absolută, cît și realizarea și re
cunoașterea personalității). 
Condiții mai avantajoase și to
tuși Bucureștiul — racolîndu-i 
cadrele de specialitate — re
cunoaște. vrînd-nevrînd, lașu
lui un merit de magister.

M. F.: Neavînd un caracter 
cu totul negativ, reiau și a 
doua întrebare: mai e necesa
ră stăvilirea migrației ?

Nelu Ionescu: Dar oare tre
buie stăvilită? Dacă întreba
rea este pusă, doar din imbol
duri sentimentale, doar pentru 
sufletul nostru ieșean, atunci 
să o stăvilim. Dar altfel? Oare 
chiar suferă Iașii de pe urma 
acestei migrații de intelect ? 
Au apărut viduri în efectivul 
său intelectual necesar ? Are 
de suferit dezvoltarea sa eco
nomică ? Ori cea general cul
turală ? Oferta, cerința locală 
de intelect, nu mai are de un
de fi satisfăcută ? Sau este vor
ba doar de un afront la dem
nitatea unui vechi oraș de cul
tură? Dar, chiar și în ipoteza 
unei grave „pierderi a talen
telor", nu cumva curentul de 
materie cenușie, cu sens unic, 
între polii Iași—București, e 
folositor națiunii ?. Poate ne 
alarmăm degeaba. înainte de a

căuta mijloace de stavilă, a- 
vem nevoie de statistici.

M. F.: Ți-ai asigurat, prin 
recenta plecare la București, o 
perspectiva mai largă, mai ge
neroasă in ce privește evolu
ția ta ca scriitor ?

Nelu Ionescu : Delicat pen
tru mine — ieșean care mi-am 
părăsit orașul — tot chestiona
rul dv., dar mai cu seamă a- 
ceastă întrebare. Totuși, să răs
pund. Cînd îți dai seama că 
lucrurile încep să se repete, că 
ai intrat într-o monotonie, în 
sfîrșit că — acolo unde te afli 
— bați pasul pe loc, nu-ți este 
îngăduit să te minți. E obliga
tor să-ți încerci șansele, să 
pleci să te valorifici pe o altă 
orbităi. E mai bine pentru toa
tă lumea. Azi, clnd vă răspund, 
mă despart de Iași mai puțin de 
patru luni. E prematur să-mi 
îngădui să trag concluzii,

M. F.: Am aflat, întîmplător, 
că foarte curînd vei părăsi Ia
șii, George Doroșenco. Știu că 
ești, între colegii de generație, 
unul din valoroșii scenografi. 
Ce te determină să faci acest 
pas ? )

George Doroșenco : După ab
solvirea Institutului de arte 
plastice din București, cu toa
te că eram bucureștean am a- 
les cu sufletul deschis postul 
de pictor scenograf la Opera 
de stat din Iași. Nu văzusem 
orașul decît într-o foarte scur
tă vizită de studii cu cîtiva ani 
înainte, dar eram hotărît să mă 
stabilesc definitiv acolo. In 
septembrie 1966 cînd m-am pre
zentat, prima surpriză a fost a- 
ceea că, la direcția administra
tivă a Operei de stat mi s-a 
spus cu nu au nevoie de sce
nograf și că nici nu au post, 
că am fost trimis din greșea
lă ! Ăsta a fost abia începutul. 
A trebuit să înlătur apoi cu 
greu neîncrederea tuturor, săl-i 
rog să-mi urmeze îndrumările 
pe care le dădeam în van, să 
suport și ieșirile unor oameni.

Am obosit, poate prea repe
de, am renunțat, m-am retras, 
am continuat să-mi exercit me
seria corect fată de conștiința 
mea, și am așteptat împlinirea 
celor trei ani de funcționare la 
postul unde am fost repartizat 
(în iunie se împlinesc) ca să 
plec în altă instituție cu spe
ranța că nu peste tot este la 
fel. Cred că noii veniți ar tre
bui să fie primiți la posturi 
altfel, să fie înconjurați cu mai 
multă înțelegere și să se bucu
re de mai mult sprijin decît 
mine, pentru că nu trebuie să 
se uite de nimeni că noi a- 
vem probleme foarte grele de 
rezolvat Ia începutul carierei, 
a profesiunii.

IN LOC DE CONCLUZII

„Un întreg popor de oameni 
de cultură" trăiesc în Iași, ce
tate universitară prin excelen
ță, „locul atîtor idei și curen
te generoase". Credința în viito
rul său strălucit își are originea 
azi nu numai în trecutul lui 
bogat ci și în noua sa misiune 
istorică pe care i-a încredința
t-o cu fermitate socialismul.

ȘTIINȚA Șl CREAJIE
(Urmare din paq. l-a)

In această situație, va trebui 
adîncit profilul adevăratului om 
de știință, care va dărui prio
ritate omului și vieții sale. A- 
devăratul om de știință trebuie 
să se călăuzească de spiritul 
novator. Nimeni nu se transfor
mă în geniu dacă nu s-a năs
cut cu atari însușiri, dar omul 
de știință, ca și cel de artă, se 
încadrează între creatori. Ju
venal a biciuit, în una din sa
tirele sale pe cei „ce se fă
lesc cu ce-au făcut alții”, a- 
preciind că „nu e de loc înăl
țător” I Sînt apoi, și oameni de 
știință care aduc doar contri
buții la unele probleme ce n-au 
fost încă epuizate. Exis
tă și tipuri de savanți 
ce dispun de o mare

memorie și care cumulează cu
noștințe multiple, adevărate 
„biblioteci ambulante". Aceștia, 
în general, nu reușesc să cre
eze, au un spirit autocritic exa
gerat și rămîn „savanți cumu
lativi". Iar cei ce mînuiesc a- 
parate științifice nu pot purta 
titlul de oameni de știință, ci 
doar tehnicieni științifici.

Ca să exemplific valoarea 
creatorilor voi apela la exem
plele ce-mi sînt mai apropiate. 
Ce s-ar fi făcut lumea fără un 
Pasteur, Laveran, Koch, Lofler, 
Behring, Victor Babeș ș. a... 
care au descoperit bacteriile și 
remediile de a lupta contra a- 
cestora ? Să tindem deci, cît 
mai mult spre dezvoltarea a- 
tributelor creatoare inovatoare 
ale omului de știință.
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„TRIUNGHIUL11
„Poți să te aștepți la orice în sudul Africii', scrie „U.S. 

News and "World Report". întreg sudul continentului trece 
printr-o perioadă de incertitudine, care poate degenera 
într-un lăzboi rasial". Aceste considerații făcute de 
săplămînulul american cu un an în urmă par să lie mai 
întemeiate acum, cînd înfruntarea la sud de Zambezi, intre 
patriot! Pe de o parte, forfele rasismului și ale colonialis
mului pe de altă parte, apare ca inevitabilă.

De cîteva luni, în urma întîlnirilor la nivel înalt care 
au avut loc între Pretoria, Salisbury și Lisabona, alianța 
militară și politică dintre colonialiști, care se opune în 
sud dezvoltării mișcării de eliberare, s-a întărit sensibil. 
Deși oficialitățile sud-africane au interzis presei să difu
zeze informații despre acțiunile comune ale alianței, nu 
mai este de mult un secret pentru nimeni iaptul că „vi
zitele de curtoazie" se transformă pentru milioanele de 
africani în noi acțiuni de represalii.

Ziaristul englez Quentin Creeve, care a vizitat recent 
Republica Sud-Africană, a publicat un emoționant articol, 
adevărat rechizitoriu la adresa politicii inumane practicată 
în această parte a Africii. „Trebuie să recunosc (...) că, 
foarte des, ochii mi s-au umplut de lacrimi". Priviți ci
frele mortalității infantile și judecați singuri ■— relatează 
ziaristul englez — ce spun ele despre viata majorității 
africanilor. La fiecare mie de copii sud-africani albi pină 
la vîrsta de un an, mor 25 de copii, în timp ce mortali
tatea în rîndul sud-africanilor de culoare este de 250 la 
mie de nou-născuți 1 In întreaga Republică sud-africană, 
jumătate din copiii de culoare mor înainte de a ajunge la 
vîrsta de zece ani!"

Conștiente de Iaptul că fluviul revoltei pare gata să 
se reverse în orice moment, guvernanții albi din Republica 
Sud-Africană, Rhodesia și din coloniile portugheze Angola 
și Mozambic continuă să-și sporească potențialul militar 
cu o rapiditate uimitoare. Numai Pretoria alocă anual in 
scopuri militare peste 500 de milioane de lire sterline, de
venind un adevărat arsenal pentru colonialiștii din sudul 
Africii. Ea furnizează aproape jumătate din armamentul 
folosit de cei 150.000 de soldați portughezi în Angola și 
Mozambic. De altfel, bugetul militar al Portugaliei a 
atins cifra record de 111 milioane de lire sterline, ceea 
ce reprezintă 37 la sută din totalul cheltuielilor. Dacă se 
compară cheltuielile de apărare ale statelor membre ale 
N.A.T.O., reiese că Portugalia urmează imediat după S.U.A. 
în ce privește procentul produsului global al țării alocat 
în scopuri militare. _ , _

Politica „triunghiului rasist" nu se limitează insă la 
menținerea statu guo-ului în sudul Africii. In ultimul timp, 
la Pretoria se discută intens despre noua „ofensivă spre 
nord". Unul dintre proiectele elaborate în acest scop este 
cel cu privire la constituirea Pieței comune sud-africane, 
care ar urma să includă toate teritoriile de la sud de flu
viul Congo, cu excepția Zambiei șt Tanzaniei. Reorgani- 
zîndu-și astfel spațiul economic, rasiștii urmăresc să ob
țină posibilități mai largi de manevrare în relațiile cu ță
rile africane. Bogatele zăcăminte de „aur negru" descope
rite în Angola prezintă o deosebită atracție pentru R.S.A. 
și Rhodesia, care nu au surse proprii de petrol.

Se bizuie oare autoritățile rasiste din sudul Africii nu
mai pe torțele proprii ? Nicidecum. In această zonă, da
torită uriașelor zăcăminte de aur, uraniu, nichel, acț.o- 
nează magnații capitalului internațional. Numai investi
țiile britanice se ridică la peste 1 miliard de lire sterline, 
iar cele americane la aproximativ 600 de milioane de 
dolari. Dominantă este societatea „Anglo-american Cor
poration of South Africa", care dispune de peste 100 de 
iiliale.

In ultimul timp, colonialiștii fac reclamă pe toate caile 
proiectului complexului hidro-energetic Cabora Bossa de 
pe fluviul Zambezi din Mozambic. Ce reprezintă proiectul 
în sine ? El prevede construirea unei hidrocentrale cu o 
putere de 2 milioane KW (uneori se cifrează la 3,4 mili
oane). Valoarea construcției este de aproximativ 365 de 
milioane dolari. Referindu-se la apariția proiectului Cabora 
Bossa, revista americană „Africa Report' dădea următoarea 
explicație: „Există interese politice certe legate de poli
tica premierului Vorster: înapoi în interiorul Africii!". 
Iată că proiectul care părea pur economic se transformă 
într-un bussines politic. In același timp, rasiștii mizea
ză pe atenția acordată de cercurile N.A.T.O. „triun
ghiului sud-african", datorită importanței sale strategice 
pentru controlul unor vaste zone din Atlanticul de sud 
și Oceanul Indian.

Noua strategie a rasiștilor are, însă, puține șanse de 
realizare, deoarece „ofensiva spre nord" întîmpină rezis
tența centurii Congo — Zambia — Tanzania și a celorlalte 
țări africane. Totodată, mișcarea de eliberare națională nu 
poate fi stăvilită, ea constituind o amenințare tot mai se
rioasă pentru planurile rasiștilor de pretutindeni.

Radu Simionescu
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Scriitorul olandez Ivo 
Michiels (născut în 1923) 
ne oferă o povestire sim
bolică ce tratează proble
ma vinovăției umane, a 
crimei și pedepsei ,a cen
zurii interioare.

D
e cînd străzile i-au fost 
răscolite de bombe, de 
cînd baricade uriașe îi 
blocau ieșirile de la est 
spre vest și de la nord 
sud, de cînd fețe îuăs- 
de foame se mișcau ca 
fantome pe lingă clădiri, 

Arondy nu mai corespundea 
noțiunii obișnuite de oraș,
nici măcar celei de „oraș 
mort*.

Fără îndoială, asediatorii 
considerau politica de înfo
metare prelungită și istovi
toare drept cea mai sigură și 
mai puțin costisitoare metodă 
de a forța orașul să se pre
dea. Cit privește apărătorii, 
le era practic imposibil să 
riște un atac de amploare ; 
pierduseră prea mulți oameni, 
supraviețuitorii erau prea 
slabi, iar munițiile erau prea 
puține. Intre timp, fiecare 
detașament trimis să caute 
vreo spărtură în centura c- 
dioasă a soldaților care cîn- 
tau și a focurilor de tabără 
asemănătoare licuricilor, era 
curățat pînă la unul ; în orice 
caz nici un erou nu se în
torcea dintr-o asemenea ex
pediție. Iar posibilitatea sol
daților de a dezerta sau de a 
se lăsa capturați era refuzată 
cu atîta semeție de coman
dant, îneît numai gîndal la 
așa ceva părea să tenteze 
diavolul. Continua să spere 
și să se încreadă în miraco
lul care i-ar da putere să 
ridice asediul — venirea unui
nou Bliicher sau vreo ciumă 
în rîndurile dușmane. Pînă la 
acest miracol, însă, toti și 
toate trebuiau să fie pregă
tite, nu trebuia să se rapor
teze de nicăieri vreo slăbire 
a vigilenței, ordinii sau în
crederii în victorie. Dar, în 
ciuda regimului militar, dra
gostea, sub toate aspectele 
ei. înflorea și domina cu su
premație. . .

.. .Undeva în partea de vest 
a orașului, acolo unde stră
zile nu erau mai largi decit 
ușile caselor din bîrne, trăia 
o fată, Adelina. Ea era tînără, 
frumoasă și bună, iar de 
cind mama ei preferase moar
tea, îi era mai frică de sin
gurătate decit de război. Mai 
exact, îi era scîrbă de sin
gurătate pentru că era tî
nără și frumoasă, și toi din 
aceste motive, cînd se întîm- 
pla ca soldatul A să intre 
pe furiș în bucătărioară din 
întunericul care sugruma stră
zile, ea îl săruta cu tandrețe 
pe gură și-i turna o ceașcă 
de ceai aromat, pe care, ni
meni nu știa cum reușise 
să-l salveze. Și cînd soldatul 
A, cu inima și stomacul la 
fel de calde, se întorcea la 
post și soldatul B, pătruns de 
frig pînă în măduva oaselor 
iși termina garda, Adelina îl 
săruta și pe el cu tandrețe 
pe buze și îi turna o ceașcă 
de ceai.

Oin nefericire, se întîmplă 
ca într-o zi, sau, mai bine 
spus, într-o noapte, datorită 
unei schimbări neprevăzute, 
solda ții A și B, să fie învoiți 
deodată. Cînd A venea din
spre poarta de nord a ora
șului, B ap-ăru dinspre suc și 
ajunse la bucătărioara coche
tă exact cu un minut după 
A. Adelina a rămas totuși 
radioasă și le-a turnat ceai 
la amîndoi. Dar nici A și 
nici B, fiecare de cîte o 
parte a sobei, nu au atins 
ceștile de porțelan. Se urmă
reau cu priviri în care se 
citea ură și necaz. Apei B 
se ridică de pe scaun, se 
înfipse în fața Adelinei, care 
îi privea cu cea mai copi
lărească inocență, și-i spuse: 
„Alege pe unul din noi*  ! A- 
poi A se ridică și el în pi
cioare, se duse lîngă tovară
șul său de arme și spuse : 
„Da, alege!".

Adelina își scutură buclele 
blende rîzînd și, mîndră de 
cinstea care i se acorda, răs
punse : „Faptul că sînteți os
tași curajoși nu vă împiedică 
să fiți neghiobi". Apoi, deveni 
brusc serioasă și adăugă a- 
proape solemn: „Voi alege 
după război și nu mai îna
inte și mă voi căsători cu 
cel pe care îl aleg atunci".

Din acel moment, A și B 
au devenit cei mal mari duș
mani. In garnizoană treceau 
muți unul pe lîngă celălalt 
și-și întorceau spatele. Fețele 

li se întunecau cu fiecare zi 
și poate că sub frunțile lor 
încruntate se nășteau planuri 
criminale. Dar nu au comis 
nici o crimă, aminti n du-și, 
probabil, înțeleptele cuvinte 
ale celor mai mari poeți din 
Arondv, care scriau o dată 
că există nu numai piedici 
legal» ce separă visul de 
faptă, ci și obiecții practice. 
Era totuși clar că unul din 
ci trebuia să dispară și se 
putea presupune că tempora
ra lor pasivitate însemna 
pur și simplu că așteptau o 
ocazie favorabilă pentru a o 
alraqe pe Adelina pe drumul 
dorit.

Intre timp, situația nu se 
îmbunătățise în Arondy. Cind 
comandantul a fost informat, 
într-o dimineață, că o seati- 
pelă din compania dt est a 
dispărut ca prin minune si 
că existau motive pentru a 
se bănui trădarea, aproape 
că-și pierdu răsuflarea. To
tuși, gîndul la victoria pe 
care trebuia s-o aibă și fap
tul că numele său nu putea 
să pătrundă în istorie neîn- 
cununat de lauri, îl ținu în 
viață. Tot mai credea cu tă
rie în miracolul ce se apro
pia, dar pînă atunci trebuia 
să-și păstreze aceeași hotărî- 
re de neclintit. Cu un zîmbet 
șiret ordonă dublarea gărzii, 
nu în lungime, ci în adîncimc. 
In spatele primului rînd de 
sentinele era postat un al 
dcilea rînd cu porunca ex
presă de a trage "n cel din 
față la cea mai ușoară miș
care suspectă. Era, fără îndo
ială, o idee strălucită, ce ur
ma să fie citată mai tîrziu 
în toate academiile militate 
din lume. Astfel, soldatul A 
stătea pe meterez în noap
tea aceea, iar la zece pași în 
spatele său se afla soldatul 
B. Soldatul A privea focurile 
din depărtare și se gîndea: 
ea mă iubește pe mina și B 
o iubește pe ea. Dacă fac o 
singură mișcare suspectă, mă 
împușcă și mor. Voi muri ca 
un trădător și ea se va că
sători cu dînsul. Dacă trage, 
qindea A cu groază, chiar 
dacă eu nu mă mișc de lec.
tot nu va ști nimeni. Voi
muri ca un. trădător, el va
deveni erou și ea îl va lua
de bărbat Mă poate omorî
dacă vrea. Sudoarea i se
scurgea pe fată, dar nu în
drăznea Să și-o șteargă, de
frică să nu facă vreo miș
care suspectă. Stătea nemiș
cat pe meterez, privind la 
focurile inamicilor care se 
stingeau încet în noaptea 
neagră și se cutremura la 
ciîndul că aceasta era ultima 
lui noapte, deoarece B îl va 
împușca imediat ca să se în
soare cu Adelina. Dar cînd 
straja s-a schimbat, A a des
coperit cu uimire că mai trăia 
încă si că B nu trăsese.

A doua zi, comandantul 
dădu un nou ordin, la fel de 
bine conceput ca și primul: 
sentinelele trebuiau să schim
be locurile. De aici înainte, 
garda avea să fie schimbată 
în fiecare seară, adică rîndul 
din fată trecea in spate și 
invers. Se întîmplă, astfel, că 
a doua noapte soldatul B stă
tea în primul rînd pe mete
rez si A în spatele lui. Acum 
A se gîndea cu ușurare că 
rolurile s-au inversat. Dacă 
t'a.i. el va fi trădătorul și 
eu voi fi eroul care se însoară. Și 
pe cînd A se gîndea la a- 
cestea, B stătea nemișcat pe 
meterez și gîndea și el: a- 
cum el va trage. Ieri am fost 
un prost că nu l-am împuș
cat. Poate că am fost prea 
laș ca să apăs pe trăgaci și 
să-mi apăr dragostea. Pentru 
că am fost slab, el mă va 
ucide și se va căsători cu 
ea. A strîngea arma tot mai 
tare. O împușcătură, si sînt 
liber, și B, în fața lui, tre
mura : nu mai pot rezista, de 
ce nu trage? De ce mă tor
turează ? Dacă nu trage, îl 
voi forța să o facă. A mîn- 
gîia trăgaciul cu arătătorul... 
O singură mișcare și scap de 
el. Dar mîna îi tremuia și-și 
simțea broboanele de sudoa
re de pe frunte. Nu mai pot 
rezista, gîndea B. Vrea să 
mă tortureze. Dar îl voi for
ța să tragă, să se dovedească 
demn de Adelina.

Apoi A văzu umbra furișa
tă a lui B cățărîndu-se pe 
meterez, spre parapet. E ne
bun. Trebuie să trag. Oare 
știe că trebuie să trag ? B se 
opri și ascultă, dar nu auzi 
nimic. Nu mă împușcă, se 
gîndi el. Nu îndrăznește: e 
la fel de las ca mine. Dacă 
refuza să mă ucidă, sar pa-
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rapelul și-mi zdrobesc creie
rii de perete. Nu-mi mai ră- 
mîne nimic de făcut, pentru 
că am fost laș și nu mi-am 
apărat dragostea. Dacă sar, 
el va fi arestat și pedepsit 
pentru că nu a avut curajul 
să-și apere dragostea. Dacă 
nu sar, și el refuza să tra
gă, mîine voi fi din nou în 
spatele lui, și gîndul acesta 
îl îngrozi. Pentru că dacă 
nici mîine nu va trage, poi- 
mîine va fi din nou în pri
mul rînd. înțelese apoi că 
nu-i mai rămăsese nimic de 
făcut decît să sară, fiindcă 
nu va putea găsi niciodată 
vi eo ieșire din acest impas : 
sau să ucidă, sau să fie ucis 
și-i era la fel de teamă de 
amindouă. Voi număra j'înă 
la trei și, dacă nu trage, sar.

A, pe cînd se apropia, ho
tărî : număr pînă la trei și 
trag. Dacă n-ar fi fost tră
dător, nu s-ar li apropiat a- 
tît de mult de parapet. A nu
mără mecanic, începînd ime
diat după B. La doi, îl văzu 
pe B apleeîndu-se, ezitînd o 
fracțiune de secundă și apoi 
dispăru. Dintr-nn salt, ajunse 
la parapet. Sentinelele au a- 
uzit zgomotul înăbușit și s-au 
apropiat în fugă. A înțelese 
că e luat prizonier și își dă
du seama că, oricum, nu ar 
fi putut trage. Iși aminti de
odată că nici B nu-1 împuș- 
case noaptea trecută.

Dimineața, A veni în fața 
curții marțiale. Comandantul 
însuși era judecător. TI auzi 
pe comandant întrebîndu-1 cu 
voce tare, inutil de tare: 
„Prizonier, ai văzut ca sol
datul B s-a apropiat de pa
rapet ?*

A confirmă prin anlecarea 
capului.

„Și n-ai tras ?•
A negă tot prin semne.
„De ce?', întrebă coman

dantul. A nu mai răspunse. 
Această întrebare nu mai a- 
vea răspuns. „Tăcerea este 
semnificativă. Ești vinovat. Vi
novat de trădare. Aceasta 
este crimă capitală". Se în
furie, pentru că A tăcea ca 
un imbecil, cu privirile ațin
tite asupra bocancilor plini 
de noroi. „Privește la mine!" 
— strigă comandantul, și A 
își ridică ochii. „Știi că e o 
crimg capitală ?*  Și apoi, 
mai calm : „Mărturisește cel 
puțin că ești vinovat și sal- 
vează-ți măcar o parte din 
onoarea de soldat".

A auzi cu mirare că mai 
era încă ceva de salvat. Fap

tul că B zăcea mort pe 

stînci nu interesa, ci impor
tant era numai ca el se afla 
acolo fără un glonte ’n corp. 
Sînt vinovat penlr. că nu 
sînt vinovat de a-1 M ucis 
pe B, se gîndi A. .Tițelegi 
spuse comandantul, că, dacă 
B ar fi reușit să treacă ia 
dușman sau să-i transmită 
vreo știre, aceasta ar fi pus 
în pericol apărarea orașului 
și ar fi costat mii de vieți ?'

Pentru prima dată, A era 
înclinat să zâmbească, dar 
nu vorbi, ci gîndi: atît cit 
dura asediul, mii de oameni 
muieau de foame, dar astă 
noapte, pe metereze, el uita
se aceste mii și redusese totul 
la el și la B.

Pe cînd era dus în celulă, 
ultimele cuvinte ale coman
dantului îi răsunau în urechi: 
„.. .a fost găsit vinovat și 
condamnat la moarte*.  Era 
aproape bucuros că va părăsi 
această lume în care nici mă
car nu puteai distinge vina 
de inocență. Spre seară, măr
turisi totul preotului. „Spu
ne-mi, părinte, unde-mi este 
vina ?“ „Două nopți ați stat 
pe meterez și-mi dau seama 
prin ce ați trecut voi, ca 
dușmani. Dar mulțumesc lui 
Dumnezeu că nu ai tras. Ar 
fi fost... ar fi fost inuman. 
Nici un fel de lașitate nu ar 
fi fost mai rea decît asta. Nu 
curaj..., ci inumanitate. Pen
tru că B nu a fost destul de 
inuman în prima noapte, ci 
îi era teamă că, dacă tu nu 
erai inuman în a doua noap
te, el ar putea-o face în a 
treia. Frica de inumanitate în 
ființa umană l-a făcut să 
sară".

„Cît de simplu ar fi fost 
dacă unul din noi era inu
man", spuse A cu amărăciune. 
„Sînt vinovat, părinte ?*  „Poa
te că nu ești vinovat de 
fantul pentru care vei fi o- 
niorît. Dar vina este totdeau
na undeva. Uneori pentru 
vina pe care nu o cunoști si 
nu o simți, dar care există".

Dimineața, cînd intră în 
curte. A văzu numai o figu
ră din mulțimea de dincolo 
de gratii. Era Adelina. Obra
jii îi erau scăldați de lacrimL 
Preotul murmura alături : 
......și iartă nouă greșelile 
noastre, precum și noi ier
tăm. ..".

Cînd a venit să-l lege Ia 
ochi, a refuzat Voia să 
moară privind lacrimile Ade
linei.

(Traducere de ȘT. A VĂDANII)


