
Proletari din toete țările, uniți-vă I

SĂPTĂMÎNAL POLITIC-SOCIAL-CULTURAL • ANUL IV • Nr. 19 (170) • SÎMBÂTĂ 10 V 1969 • 12 PAGINI 1 LEU

REVOLUȚIA
‘TEHNICA Șl 

UMANITATEA
Astăzi nu mai e o noutate 

faptul că transformările sociale 
se repercutează în mod direct 
asupra structurii ți stilului per
sonalității. Influența tehnicii a- 
supra personalității se va în
țelege mai ușor prin compara
ția între societatea agrară, ru
rală, din trecut, și cea indus
trială, urbană, de azi. Dacă 
este vorba de ultimile două
faze de dezvoltare a societății, 
se poate spune că unele socie
tăți se află încă în faza pre
dominant agricolă, iar 
sînt în cea 
industriale.

Așezarea, 
tații agrare 
j^imînt, de 
Agricultorul 
cu caracter eminamente 
într-o 
zofia lui Lucian Blaga, 
nea de „spațiu mioritic" 
mânului este prin 
imaginea conștiinței 
român. Diferențierea 
lă în lumea satului 
nimă ; acolo domină 
mismul, tradiția, presiunea 
ternă și colectivă ; producția 
este reglată mai ales de ne
voia producătorului.

Nașterea și dezvoltarea vie
ții urbane, legată de înflorirea 
industrială și comercială, ale 
cărei începuturi coincid cu epo
ca Renașterii, descătușează în 
mare măsură pe individ de 
presiunea imediată, concretă și 
rigidă a colectivității, 
zînd inițiativa, inovația, 
vitatea. Se vorbește de 
tehnică"'. Se poate da 
xemplu un Leonardo da Vinci, 
primul „inginer universal".

Industrializarea înseamnă ra
ționalizare a producției, naștere 
de întreprinderi industriale cu 
caracterele lor pozitive și nega
tive : separația proprietarului 
mijloacelor de producție 
muncitor, a producătorului 
consumator, randamentul și 
fitul, ca mobil și regulator 
producției. Multiplicarea 
siunilor ,care ating astăzi nu
mărul de 25.000, reprezintă o 
diferențiere nu numai de abili
tăți și de moduri de pregătire 
profesională, ci și de deosebiri 
de statut social, cu repercusiuni 
asupra profilului psihologic al 
fiecărui individ încadrat într-o 
anumită profesiune. Diversifica- 

profesională este un proces 
'paralel și corelat cu acel de 
diferențiere a personalității 
mane, cu sporirea inițiativei, o- 
riginalității și afirmării de sine, 
de creștere a răspunderii,a ca
pacității de anticipare și pla
nificare a muncii. Personalitatea 
noastră devine atît de profesio
nală încit cu mare probabilitate 
putem pune un diagnostic al 
personalității cuiva cunoscind 
numai profesiunea acestuia.

Procesul de personalizare este 
mult mai acut în societatea in
dustrială. De la planuri famili
ale și de grup mic pe termen 
scurt se trece la elaborarea de

mai mare

stabilitatea 
leagă pe

alteie 
măsură

socie- 
om de 

mînt, de ritmul naturii fizice. 
I trăiește într-o lume 

static, 
ambianță cosmică. Filo- 

noțiu- 
al ro- 

excelență 
țăranuiui 

individua- 
este mi- 

confor- 
ex-

favori- 
creati- 
„febra 
ca e-

de 
de 

pro- 
al 

profe-

u-

planuri vaste, colective pe ter
men lung, planuri integrate in 
vastul plan general pe națiune. 
Randamentul producției tehni
ce actuale impune o anvergu
ră, un orizont și o rază de ac
țiune cu totul deosebită pe 
plan psihologic, temporal și 

spațial. Raza de acțiune trece 
astăzi granițele naționale, tin- 
zînd să treacă și de cele ale 
umanității, devenind cosmică, 
iar anticiparea și prevederea 
trec cu mult de granița tempo
rală a ultimelor două milenii.

Este interesant de notat că 
și critica literară relevă faptul 
că literatura citadină a societă
ților încă tinere sub raport in
dustrial este și ea rudimentară, 
deficitară sub raportul bogăției 
și variației de tipuri psihologice. 
Pentru a putea descrie viața o- 
rașului, însă, se cere, după 
părerea unor critici literari, să 
te fi născut citadin și, chiar mai 
mult decît atît, să ai în urma 
.ta 2-3 generații de orășeni I

Nu poate fi neglijat și un’ 
alt aspect al transformării o- 
mului, condiționat de noul ritm 
al vieții urbane, industriale : ra
piditatea ritmului, viteza care 
se impune omului, atît în acțiu
nile lui, cît și în asimilarea și 
prelucrarea informației. Vorbim 
astăzi de „explozia informației" 
și căutăm mijloace de a ne 
adapta la noul ritm al acestei 
lumi noi, tehnice, creată de om. 
De aici se nasc și dificultăți de 
adaptare a omului de tip agrar 
la noile condiții urbane, in
dustriale. Procesul de califica
re a muncitorului venit de la 
țară este numai un aspect al 
restructurării adinei a persona
lității acestuia ; schimbările în 
stilul personalității sînt mult mai 
încete decît în ordinea vestimen- 
sau în formarea automatisme- 
lor legate de exercitarea profe
siunii.

Epoca pe care o trăim o de
numim cu mîndrie „faza tehni- 
co-științifică". Totuși, persona
lități proeminente, de talia lui 
Sir Julian Huxley afirmă, cu 
toată convingerea și autorita 
tea lor științifică și morală că 
„dacă lăsăm așa să meargă 
lucrurile, atunci, în 1999 — anul 
în care majoritatea populației 
pămîntului va fi încă in viață 
— umanitatea va fi în plin de
zastru" („Science et synthese". 
N.R.F., Gallimard, 1967). Care 
sint cauzele „aberațiilor" la ca
re se referă eminentul savant 
și motivele care-l fac să vor
bească de grava „criză" a so
cietății de azi ?

Noua revoluție tehnico-științi- 
fică, a societății contemporane 
în domeniul transformării natu
rii, a omului și a semnificației 
poziției umane în cosmos, ame
nință — după părerea savantu
lui citat — organizarea noastră 
psiho-socială cu dezorganiza-

V. Pavelcu
(Continuare în pag. 10)

Sculptură de LOUISE NEVELSON

L EA C
Frumusețea mă-nchide-mprejur 
Ca o rană și o simt in mine 
Stele sclipesc, departe, in azur, 
Insereazâ-n singe, curg in vine. 
Sint un lac adine și sint o pleoapă, 
Tot ce ține somnu-nlănțuit, 
și cu el țin visul ca pe-o apă 
Ca s-o beau cind dorul arde, umilit...

pe lăvicer te-așează in colțul scund.
- Voi crede 

se mai 
vede 

mă 
doare.

că tot

acolo-i,

ce-mi fu aproape și azi nu

ca să afle durerea-mi de

CERAMICA

TĂCERE
Helene Vacaresco

de smalț, atit de vie

N-atinge-n seara asta clavirul plin de lună, 
nici harfa peste care o salcie-a prelins 
din umbra-i grea de aur; nici poarta 

in adins 
țesută in argint peste-un ceardac ce-adună 
ușure joc de astru și umbra-i laolaltă. 
Dar seamă ia la locul rămas fără lumină 
și unde chipul Său — o inimă-n ruină — 
se-mbată de-ntuneric și-n noaptea mea 

tresaltă.

Pasăre 
in jocul tău cu moarte întrerupt, 
pe blidul vechi, cu margini de vecie, 
cu crengi deasupra, cerul dedesubt, 
cum prinsâ-n zbor, cu zborul laolaltă 
stai și frăminți cu ciocu-ncondeiat 
nuferi de fier și fierea de pe baltă 
simt cum te roade zborul tău sculptat, 
simt cum te zbați in împietrirea scumpă 
și smalțul vrei să-l rupi, blidul să-l spargi, 
asemeni inimei avintul să-ți irumpă 
și să te pierzi spre zări mereu, mereu mai 

largi, 
acolo unde zăgazul lumei in lumini 

s-ascunde 
Pasăre moartă, inima mea - unde ?

Mihai SteriadeTu trecător te-ndreaptă spre umbra lui 
in floare,



CRONICA

jurnal

UN FlLFlIT
DE ARIPĂ
... Pășesc atent printre pietrele care sclipesc cu mii 

de fațete. Este o nebunie de muchii extravagante, rupte 
acolo unde nu te aștepți, răsucite, zvicnind cu fiecare 
unghi, cu iiecare linie care vin spre mine. M-au Încon
jurat, stau toate acum in jurul meu, intr-un cerc lucitor 
ca un soare. întind mîinile și ating una dintre ele, pe 
cea mare, cu șerpuiri de contururi nemaivăzute. Piatra 
începe să se miște și atunci aud șuierul vintului și un 
miros înnebunitor de pădure se abate asupra mea. Ma 
mir, fiindcă viatul nu bale și nu există nici o pădure, 
ci numai cercul acesta de pietre, pe care le-am cautat 
pînă acum... îmi lipesc urechea de altă piatră și aud 
mersul greoi al unor oameni prin pădure și apoi zgo
motul surd al unei găleți izbite de marginea fintmii 
Cînd mă ridic, mă întîlnesc cu un ochi uriaș, care ma 
privește fix, cu c mare tristele, apoi cu altul și cu 
altui, toate pietrele au ochi, pe fiecare fațetă, pe fie
care șerpuire. încerc să merg și cercul lunecă în jur 
și, deși pășesc rămîn în același loc, simțind un miros 
greu de rășină și de ierburi strivite și o senzație ciu
dată mă cuprinde. De prăbușire in gol, ca și cum s-ar 
fi căscat sub mine un puț uriaș care-mi adulmecă din 
întuneric. Atunci lunecă, încet, spre brațele mele în
tinse, piatra cea mai mică. Mi se oprește în față și 
mă aplec, o ating cu palmele Constat mirat că, deși 
piatra continuă să sclipească, este moale și urmele 
palmelor au rămas pe fațetele cele mai lucioase, palme 
de aur cu degetele de aur, așa cum nu sînt mîinile 
pe care le privesc uimit. întind din nou brațele și 
încep să lucrez, să scot din piatra aceea un suspin, un 
tremur de apă, sau un fîliiit de aripă, tot ce poate 
da această uimire. Dar pe măsură ce lucrez piatra de
vine tot mai mică și deasupra soarelui tot mai slab, 
pînă se întunecă : nu, nu-i voi da drumul. Mi-am în
fipt degetele adine in carnea ei și nu-mi va scăpa. 
Trebuie să aștept răsăritul iunei, sau altceva, care sa 
mă ajute, să stau așa încleștat...

— Omule, zice un glas.
— Da, cu sînt.
— Aici, dincolo de pietrele acestea moare ceva.
— Nu mă interesează.
— Ceva ce este al tău și nu este.
— Nu mă interesează.
— Uite, sîngele i se scurge în piatra din palma ta 

și n-ai dreptul să fii rău.
— Nu sint.
— Toți spun așa ! N-am tost, nu sintem răi. Fii atent

cum pășești, să n-o spargi. _
— Nu, piatra mea este more, n-o pot ține in palma.
— Ce naiv l
— Cine ești, de poți avea pretenția să cunoști totul f
— Te cunosc pe tine. Puțin pe tine, puțin pe alții
— Cine ești ? Răspunde l
— Tu.
— Eu ?
— Da, tu. Ce nu-ți vine să crezi î
— Lasă glumele, omule.
— Așa-t cum auzi. Nu mai poți scăpa de mine. Eu 

sînt mereu lingă tine, mereu de față și mă uimesc de 
naivitatea ta. Știu, te incomodez, sînt cam despot, dar 
nu poți să scapi, nu poți. Privește ce-a mai rămas din 
piatra ta 1

Piatra s-a micșorat de tot, a devenit o bilă mică, 
nefolositoare, pe care o țin acum inutil în palmă. Deza
măgit o arunc în întuneric și atunci, pămîntul se cu
tremură, pămîntul lunecă odată cu mine în puful acela 
pe care l-am simțit mereu, adulmecîndu-mă. Stînci 
mari, cu muchii de cuțit mă izbesc, mă sfîșie, cu așchii 
de brice, ce mi se înting în ochi, în piept, răsucin- 
du-se cîinește.

— Iartă-mă 1 Iartă-mă, sînt om neputincios 1 Sînt ne
putincios. Un om neputincios, dar n-am să renunț la 
fîlfîitul acela de aripă, pe care îl aud mereu și pe care 
am să-l fac din piatră, sau din ceva mai tare, mai tare, 
ca nici o prăbușire să nu-1 atingă chiar dacă asta este 
cea mai cumplită amăgire. De ceea ce moare, de ceea 
ce simt nu-mi pasă. Fîlfîitul acela de aripă însă...

Corneliu Ștefanache

CARTEA
Dintre formele de difuzare a 

cărților, în afară de circulația 
prin mijlocirea 
vînzarea directă în librării ocu
pă locul principal 
scriitor-cititor. Si totuși, 
multe volume adastă nu numai 
luni, ci 
rafturile 

rență și 
desigur, 
dacă nu 
și de fixat în ordinea impor
tanței. „Scînteia* a publicat nu 
de mult o anchetă referitoare 
la această situație, relevînd o 
serie de cauze evidente, cel pu
țin la prima vedere, ale stag
nării cărților în librării. E 
vorba de cartea de beletristică 
și de critică literară sau de 
artă. Ne întrebăm, totuși : oare 
numai acestea încarcă rafturile 
librăriilor ? Oare o mulțime de 
cărți tehnice, (agricole, medi

cale etc., etc), nu au aceeași 
soartă ? Este foarte simplu, dar 
e și simplist să se arunce toată 
răspunderea sau principala răs
pundere pe umerii scriitorilor. 
E drept, exigența e necesară în 
editare. Pe de altă parte, însă, 
soarta, evoluția scriitorilor, nu 
poate fi lăsată la voia întâm
plării, în raport direct propor
țional cu vînzarea. Sînt cel pu
țin două motive care pledea
ză în acest sens : 1) Există un 
decalaj, de atâtea ori eviden
țiat, între publicul cititor 
creatorii de literatură. In 
care măsură, 
scriitorii 
înainte 
cursori 
rămîne 
pentru 
culturii, 
de inedite; ______ . _
cată și inexistența a ceea 
cu un cuvînt pe care unii îl 
consideră compromis, se numește 
reclamă. Publicitatea comercială 
joacă un rol deosebit de mare 
nu numai în informarea ci și 
în formarea clientelei, a

bibliotecilor,

în relația 
multe,

chiar ani întregi în 
librăriilor, în indife- 

uitare. Motivele ? Sînt 
numeroase, și e greu, 
imposibil, de enumerat

Și 
oare- 

firesc, 
niște 
pre- 
rest, 

spațiu 
a

acesta e 
fiind totdeauna 

mergători, niște 
ai viitorimii. In 
încă un mare 
o intensivă politică 
desfășurată prin meto-

2) trebuie remar
ce,

în formarea clientelei, 
torilor de literatură, 
chiar 
și inteligent 
turalizare. Dar aceasta 
face încă, 
sub forme 
vătuite, ca 
însemna o 
vecină cu ___
înlăturată această r. _
venind cu titluri atractive. mici 
explicații, desene. caricaturi, 
texte scurte, nu numai în in
teriorul librăriilor sau în bule
tinele speciale, ci întîmpinîndu-i 
cu acestea pe cititori oriunde, 
în presă, în fabrică, Ic radio, 
pină cînd numile autorilor ți 
ale operelor pătrund în conștiin
ța publică. Altfel, *ă ne mal 
mirăm că Nichita Stănescu este, 
pentru o mare parte a tineri
lor. un necunoscut, pe cînd 
Dan Spătaru un nume familiar...

de _____ „
- dacă e făcută 

un rol

ama- 
avînd 

prompt 
de cul- 
nu se 

se face prost, 
i, greoaie, în- 

reclama ar

sau i 
timide, 
și cum 
acțiune quasi-ilicită, 

înșelătoria. Trebuie 
prejudecată.

INTRE BINE Șl RĂU
Un excelent grupaj de poe

zie („Intre bine și rău"), sem
nează Adrian Păunescu. în re
vista Luceafărul. nr. 18/69. Dacă 
valoarea estetică a poeziilor 
poate este uneori inegală, sin
ceritatea autorului ..Fîntînll 
somnambule" este impresionan
tă. De la început. Adrian Pău
nescu. ne spune că: „într-o
lume aflată permanent f sub 
stare de risc 1 uităm adesea că 
există, totuși există, / și riscul 
pe cont propriu..." Și, în con
secință, ne invită : ..... doam
nelor / domnișoarelor și dom
nilor. / cine riscă în seara asta 
cu mine ? / așa cum v-aș în
treba : / cine dansează cu 
mine De aici încolo, în cele 
13 poezii, poetul tinde să ni se 
destăinule integral : „Astfel,
pămîntul meu, sufletul meu, 
norocul meu, / destinul meu a- 
sediat ca Troia. / Astfel, trupul 
meu nu va fi lingură, / să te 
care la gura niciunui stăpin, / 
Astfel, eu nu te voi înstrăina, 
cu voia, / o, dulcele nostru 
pămînt bătrîn".

MUZICA ÎN
R. F. a GERMANIEI

Palatul Culturii din Iași a 
devenit zilele acestea gazdă a 
unei expoziții deosebit de in
teresante prin tematică și mo
dul de alcătuire : ,,Muzica în
R. F. a Germaniei**.

Publicul din București, Iași, 
Cluj și Brașov se va putea 
documenta, cu ajutorul parti

turilor muzicale, a cărților des
pre muzică, revistelor, discuri
lor, fotografiilor etc. asupra 
largului cuprins al noțiunii de 
„muzică* în R. F. a Germaniei. 
In afara scopului de a schița 
istoria și actualitatea vieții mu
zicale din această țară, expo
ziția permite urmărirea firelor 
prin care muzica poate crea 

legături intre toate popoarele 
lumii.

Prefața catalogului de prezen
tare subliniază că ideea de a 
organiza o astfel de expoziție 
s-a născut la cel de-al 4-lea 
Festival internațional George E- 
nescu de la București, mani
festație de mare prestigiu care, 
în afara cinstirii memoriei ma
relui muzician, a oferit posibi
litatea unei întâlniri pe deasu
pra granițelor.

UN CAZ...
In nr 5/1969 al revistei Fami

lia, sub semnătura lui Romulus 
Z’aharia, dezvăluie cazul medi
cului stomatolog Osipov — Si- 
nești, sperînd ,,a neutraliza în
călcările absurde, afectele alte
rate, care mai dospesc anacro
nic și răzbunător* în unii din
tre membrii societății noastre.

Extrem de sumar recapitulate, 
iată faptele : medicul primar 
Grigore Osipov-Sinești. din 
București, pune la punct o me
todă eficace împotriva unei 
cumplite boli — paradentoza. 
Pentru că nu este universitar, 
pentru că n-a acceptat să a- 
plice metoda sa împreună cu 
„colectivul**. încep blocările, în 
numele principiului: „țineți-vă
de cele vechi, fiindcă acelea 
sînt bune*. Susținătorii acestui 
„principiu-, care l-au pus în 
funcțiune fără nici un scrupul 
(nu s-au sfiit să mutileze un 
pacient, ca să dovedească, chi
purile. că metoda nu-i „funda
mentată teoretic și practic**), 
sînt : prof. dr. A. Nass, prof, 
dr. A. Costa, prof, dr. N. Du- 
țescu, conf. dr. Gatar, conf. I. 
Firu, (redactor șef al revistei 
Stomatologia), dr. I. Gall etc. 
(acesta din urmă fiind autorul 
de fapt al mutilării unui pa
cient, ceilalți patronînd actul, 
direct sau indirect.

Pentru mutilarea fizică a u-, 
nui om este firesc, așa cum su
gerează autorul anchetei, inter
venția procuraturii. Dr. I. Gali 
va putea răspunde de faptele 
sale pe această linie. Dar cei
lalți ? Unde și cum vor răs
punde acești oameni pentru or
ganizarea unui adevărat com
plot împotriva cinstei și pro
movării noului în știință? Fiind
că aceste cuvinte „Pentru mine 
este o satisfacție adevărată as
tăzi cd dr. Osipov recunoaște 
aceste eșecuri* (prof. dr. N. Du- 
tescu), „aplicarea metodei lui 
Osipov să fie interzisă ime
diat...* (prof. dr. A. Nass). „Nu 
cred că s-a mai întâmplat în 
istoria medicinei ca pentru o 
comunicare ca aceasta, sau ra
port, știu eu ce-a mai fost ? 
să ținem o ședință... de peste 
cinci ore, cînd de fapt ar fi 
trebuit să folosim tâmpul pen
tru probleme mai importante...** 
— aceste cuvinte rostite în 
Consiliul stomatologic nu pot 
exprima altceva decît ura și 
aroganța, o anumită optică pro
fund dăunătoare, incompatibilă 
cu conduita omului de știință. 
Cînd și unde vor răspunde a- 
cești oameni pentru faptele lor? 
Sperăm să se facă lumină. 
Pentru exemplu ? Da, poate și

pentru exemplu, fiindcă și în 
alte sectoare de activitate, unde 
lucrurile sînt mai puțin palpa
bile, își pot face loc astfel de 
încălcări absurde ale eticii, in
tolerabile în societatea noastră.

CRITICA LITERARĂ, 
0 ȘTIINȚĂ?

Sporadice în ultima vreme, in
tervențiile lui Eugen Simion 
sînt întotdeauna la obiect, pun, 
ca să spunem așa, degetul pe 
rană. Un exemplu este și ar
ticolul Prejudecata „științei", 
înserat recent de România lite
rară. Autorul argumentează, și 
ne convinge, că de noțiunea de 
știință, noțiune cu puteri ma
gice in epoca noastră, se abu
zează ades si nu fără urmări 
dăunătoare, mai ales în litera
tură. Abuzul merge pînă acolo: 
,,cineva — spune E. S. — are 
pasiunea cercetării și consultă 
în vederea unei lucrări mono
grafice, mai multe publicații de 
la sfirșitul secolului trecut. El 
a luat negreșit calea științei. 
Stima oamenilor de bine îl aș
teaptă. Altcineva adună docu
mente șl le comunică într-un 
volum, dind, spre edificare, și 
ilustrații. Fotografiază, de pildă, 
casa sau patul, uneori lingura 
cu care a mîncat scriitorul. Nu. 
mai încape nici o îndoială : o- 
mul face știință, procedează 
științific, lucrarea lui se impu
ne în ochii spiritelor științifice". 
De fapt, așa cum subliniază au
torul articolului, asemenea lu
crări nu aduc nici un plus li
teraturii și în special criticii 
literare, ci dimpotrivă, De ce ? 
Pentrucă oricît am dori ,,critica 
nu e și nici nu poate fi o 
știință, cum nu poate fi nici o 
artă. Intr-un domeniu în care 
operează noțiuni atît de nesi
gure, subiective, personale, ca 
intuiția, gustul, capacitatea de 
expresie etc., nu poate fi vor
ba de legi, de o metodă si
gură, adică de știință. Dacă ar 
fi_ altfel, critica s-ar putea în
văța, ar fi o știință la indemîna 
oricui, cu o metodologie ce se 
poate transmite". Deci, poți 
căpăta o diplomă de inginer, de 
-medic, absolvind un institut, 
muncind cu perseverență, dar 
niciodată nu vei putea obține 
o... diplomă de poet, de pro
zator sau de critic. Aici inter
vine ceea ce numim creație și 
care de multe ori este trecut pe 
planul al doilea de așa zisa 
optică științifică. Chiar dacă Is
toria literaturii române a lui 
George Călinescu a fost consi
derată de unii un... roman al 
literaturii române, ea a rezis
tat și rezistă timpului tocmai 
prin ceea ce numim creație. 
Cîte istorii ale literaturii, pre
tinse științifice, în care docu
mentele nu sînt „ însuflețite" de 
către autori, au dispărut o dată 
cu apariția lor ?

NIMIC!
Răsfoim „Storia del cinema 

sonoro* (Napoli, 1969) : nimic 
despre cinematografia româneas
că! Răsfoim „The film till now* 
(London, 1963) : singura cinema
tografie despre care nu se 
spune un cuvînt — cea româ
nească ! Nimic despre România 
în „Piccola storia del cinema* 
(Torino, 1964). Nimic despre fil
mul românesc în „The filmgo- 
ers companion* (London, 1967), 
nimic în „Catalogue des films 
sur le theatre et l’art du mime* 
(UNESCO — Zttrich, 1965), ca
talog în care figurează cinema
tografia bulgară, poloneză, so
vietică, maghiară ș.a.m.d.; nici 
un cuvînt despre filmele româ
nești în „Dictionnaire du cine
ma* (Paris, 1966). Nici „Panora- 
mique sur la 1-ăme art* 
(Paris) nu suflă un cuvințel des
pre producția noastră de filme 
și nici „Magazin Kina ’67‘* (Pra- 
ga, 1967) și nici „Panorama del

cinema contemporaneo* (Roma) 
și nici „The liveliest art* (Newj 
York) și nici... și nici... și 
nici... . |

Ne temem că nu fi
vorba, în toate cazurile, do 

re*a intenție ori lipsă de in
formare; pur și simplu, credem 
că filmului românesc i se face 
în continuare o publicitate de
bilă și inabilă.

N. Irimescu

dreptul la replică

In legătură cu articolul sem
nat de Elvira Sorohan în Cro
nica din 12. IV. privind cartea 
mea ,Conceptul de literatură I 

veche, vă rog să binevoiți a 
da ospitalitate rîndurilor de 
mai jos :

Nu înțeleg să fac~ vreo obiec
ție aprecierilor făcute de E. 
Sorohan asupra cărții mele. 
D-sa are dreptul sa aibă opi
nii și chiar să și le facă cu
noscute, dacă o revistă a- 
cordă creditul necesar. x)ar, în ' 
partea finală a articolului 
menționat, sînt aduse cîteva 
probe menite a justifica unele 
opinii ale semnatarei, și so- 
cot că este de datoria mea 
să atrag atenția asupra ine
xactității lor. Prima este in 
legătură jcu „exagerarea fără 

paranteze explicative* pe care 
E. Sorohan o semnalează la 
pag. 268 a cărții mele. „Pa
ranteze explicative** sînt, și 
chiar pe două pagini și ceva, 
începînd imediat după fraza ci
tată de autoare. Cuvîntul „to
tuși* cu care începe fraza ur
mătoare arată clar că urmează 
ceea ce E. Sorohan numește 
paranteze explicative, și ultima, 
referitoare la faptul că „lite
raturile vechi răsăritene, poate 
cu excepția celei bizantine, re
flectă mai puțin și a doua cul
tură care există în societățile 
împărțite în clase* ar fi tre
buit să rețină atenția recenzen
tei mele. Deci, E. Sorohan pu
tea spune, cel mult, că paran
tezele explicative nu sint con
vingătoare și pentru D-sa, cum 
a mai făcut-o, nu că ele nu 
există !

O altă obiecție este în legă
tură cu afirmația recenzentei 
privind opiniile lui G. Călines
cu despre cronicari. D-sa afir
mă că in ..moașa confuzie in
tre literatură șl cultură" Căli
nescu nu încadra pe cronicari, 
invocînd faptul că în Istoria 
literaturii române din 1941 se 
oprește pe larg asupra lejf în 
coloane întregi. Este foarte a- 
devărat, dar într-o ședință la 
Academie, într-o Cronică a op
timistului, și chiar în prefața 
vol. I al tratatului Academiei, 
Călinescu a negat calitatea de 
„scriitori* a cronicarilor, deci 
și dreptul de a fi înregistrați 
într-o istorie a literaturii artis
tice, pe motiv că le-ar lipsi 
ceea ce el numea, „intenția 
artistică*. Poate n-ar fi fost rău 
dacă E. Sorohan ar fi reținut 
afirmația mea de la pag. 24S, 
unde amintesc această contra
dicție : „Opera lui Călinescu se 
adeverește mult mai cuprinză
toare decît formula pe care și-o 
pretinde...*.

Repet : nu înțeleg să obiec
tez asupra opiniilor recenzentei 
mele, care, cel puțin în prima 
parte a articolului, nu sînt ne
gative. Dar cînd ieșim din do
meniul opiniilor pentru a in
voca evidența și probele mate
riale, cred că am dreptul să fac 
punerea la punct necesară, mai 
ales că Redacția n-a dat aju
torul cuvenit unei începătoare, 
cum mi se pare că este Elvira 
Sorohan, pentru care am nu
mai simpatie și înțelegere. In 
definitiv, trebuia să înceapă și 
d-sa cu ceva, și este nenorocul 
meu că s-a oprit asupra Con
ceptului de literatură veche.

Acum o întrebare : care sînt 
marile atitudini de după isto
rism și estetism, față de lite
ratura veche, pe care eu le-am. 
ignorat ? $i ce aport au avut 
ele pentru istoria esteticii și a 
teoriei literare ? Aș fi bucuros 
să citesc o urmare la cartea 
mea semnată de Elvira Soro
han, și îi urez succes.

Vasile Florescu

sport
DUMITRU. Jucătorul-plasture. 
Se agață de om cu incă- 
pățînare de căpușă ți n-are 
liniște pînă cind nu-ți 
vede adversarul ușurat de 
balon. Cu incrincenare ol
tenească, Dumitru greblează 
terenul în lung ți (mai fl
ies) în lat, rostogolindu-se 
ca un ventilator uitat în 
priză ți tăind literalmente 
in două echipa adversă. 
Dac-ar învăța să faulteze 
mai puțin, rapidistul ar fi 
ideal pentru o națională 
tînâră. Ambiție, ambiție, am

FIȘE
biție, plus inspirație, plus 

neodihnâ, plus țtiință a a- 
crosajului - iată „fața lu
minoasă** a lui Dumitru. 
Cealaltă: nu țtie să con
struiască în aceeați măsură 
în care distruge. Trebuie, 
deci, ajutat să vadă ți să 
înțeleagă fotbalul in ade
vărata ți nețtirbita lui com
plexitate.
NEACȘU. Am mai scris des
pre anti-fotbalistul Neacțu 
ți nu-mi mai rămine decit 
să repet întrebarea : ce
caută acest individ pe te

renurile de fotbal? Quosque? 
DELEANU. „Coco** țtie ce-i 
eleganța : mițcările-i sint 
scurte, precise ți sigure, 
driblingul variat ți-ntotdea- 
una larg, „la vedere", fie
care gest la locul lui, ni
mic in plus, nimic „pe dea
supra", nimic poză. Unii 
spun că echipele care vor 
să cițtige la lăți trebuie să 
insiste... pe partea lui De- 
leanu. Adevărat - dar nu
mai pe jumătate. II aplau
dăm pe Deleanu preschim
bat in extremă agresivă, dar 
strimbăm din nas cind il 
surprinde contraatacul ad
vers departe de propriul ca
reu. Omul este om ți nu 
mațină. Deleanu nu se 
poate preschimba in „ju
cător orbital", gata oricind 

să aterizeze in zona dina
inte stabilită. Ațadar, nu-i 
„Coco" totdeauna de vină, 
ci coechipierii care incă 
n-au învățat să suplinească 
prompt absența fortuită a 
impetuosului fundaț-extre- 
mă...

AL. TOTH. Dacă nu mă 
ințel, pare-se că ți despre 
dumnealui am mai scris cite 
ceva. Este omul care se 
pricepe pînă la virtuozitate 
„să joace" un meci. E a- 
devărat, cite odată o mai 
ți scrintețte, deoarece, 
după cum bine se țtie, ul
ciorul merge o vreme la 
apă, dar...

Parcă aud zornăit de cio
buri. Nu vi se pare ?

M. R. I.



o adevă- 
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a prezentat nu de 
în săptămînalul 

cîteva tendin-

cercetarea 
instituțiile 

superior

an- 
este 
din 

productive,
economică, 
de învăță- 
la rezolva-

de optimizare a in
activități economi-

dr. docent Dumitru 
„Aici, la Iași, știin-

A
 încerca să discutăm

aespre profilul eco
nomistului ca și des
pre rolul său în
seamnă, de fapt, a-1 

caracteriza așa cum ne a- 
pare el în prezent, dar 
mai cu seamă ari prefigu
ra conținutul muncii și al 
activității lui. Ce este e- 
. onomistul în prezent, curn 
este el privit de către cei 
din jur? Este el un ade

vărat strateg al întreprin
derii unde lucrează, parti
cipă el la rezolvarea pro
blemelor majore impuse de 
cin®nica economiei noas
tre, respectiv de ritmul 
impetuos de dezvoltare ? 
Vin păcate, nu în toate 
compartimentele rolul eco
nomistului a fost recon
siderat, deși semnalul s-ai 
dat. Pentru mulți, econo
mistul (și prin economist 
înțelegem pe cel care a 
urmat o facultate de pro
fil) a rămas un oarecare 
funcționar, înconjurat nu
mai de instrucțiuni, deci
zii, hotărîri și regulamen
te. De multe ori la acest 
om nu se face apel decît 
în probleme strict conta
bilicești, în principal pen
tru a găsi justificări ale 
unor decizii luate pripit și 
care »au afectat rezultatele 
finanțare ale întreprinde
rii.

Viața confirmă însă cu 
prisosință că acolo unde e- 
conomistul își limitează 
activitatea la cerințele cu
rente și concrete pe care 
le are de rezolvat, nu se 
poate vorbi de 
rată eficiență 
sale.

Intr-o 
ziarista 
Giroud 
mult 
„L’Express 
țe în qîndirea și atitudi
nea față de viață a tine
rilor francezi între 15 și 
29 de ani. La una din în
trebări „Cine poate contri
bui cel mai mult la pro
gresul omenirii?" „răspun
surile s-au referit la oa
menii de știință, la profe
sori și educatori, la oa
menii politici ș.a„ însă 26 
la sută din cei anchetați 
au indicat și economiștii.

¥
Și din această scurtă in- 

troS(cere cititorii își pot 
da seama de scopul 
chetei noastre: care 
aportul economiștilor 
întreprinderile 
din 
din 
mint 
rea celor mai stringente 
cerințe 
tregii 
ce ?

Prof.
Rusu :
fele economice, ca de alt
fel în toate domeniile 
științei și culturii, au a- 
vut reprezentanți strălu
ciți : Șuțu și Ghica, M. Ko- 
gălniceanu, Ion Ionescu de 
la Brad, Xenopol au pă
truns semnificația legăturii 
dintre politic și economic, 
dintre prefacerile sociale și 
năzuința spre neatîrnare e- 
conomică. Trebuie de re
ținut că, încă din 
domnitorul Al. Ioan Cuza 
spunea că „starea de azi a 
României și viitorul ei cer 
numaidecît o facultate de 
știință economică și admi
nistrativă". Dar să reve
nim la prezent. După pă
rerea mea,................
„literaturizare 
economice sînt 
acestea fiind ____
de cibernetica economică, 
programarea lineară și ne
lineară, conducerea și ad
ministrarea științifică a e- 
conomiei, sociologia, psi
hologia industrială, calcu- 
lul mecanografic și infor
matica economică, Econo- 
ruis&ri, ca om de cultură 
■! 'epocii noastre, creează 
teoria în tiparele realității 
-~tnd seama de cuceririle 
spirituale mondiale.

Rep. : Unii conducători 
de întreprinderi ne-au for- 
— -lat justificări nrin penu
ria de economiști ce se 
Manifestă în prezent...

Prof. dr. docent Dumitru 
Rnsu : Ponderea absolven
ți or cu diplome universi
tare aparținînd științelor e- 

“va 'mico-sociale la 
tară este de
ia sută față de alte țări 
tnde aceasta este de 28.2 

sută (S.UA), 27,3 la 

1859,

tendințele de 
" în științele 

în regres, 
handicapate

psi-

noi în 
circa 8,5

sută (Italia), 28,3 la sută 
(Japonia), 17,8 la sută 
(Franța), 15 la sută (Ceho
slovacia), 16 la sută (Po
lonia) etc. Intr-adevăr, re
zultă că numărul cadrelor 
cu pregătire economică su
perioară este mai redus, 
ceea ce impune folosirea 
acestora la întregul lor po
tențial".

Discuția cu prof. dr. do
cent Dumitru Rusu a fost 
pentru noi o invitație de 
a pătrunde pe „ogorul e- 
conomic moldovean".

La Filiala Iași a Acade
miei R.S.R., cercetarea e- 
conomică prinde contururi 
tot mai evidente. Petre 
Jica, șeful sectorului eco
nomic ne declară: „După 
părerea mea, economistul 
trebuie să fie un specialist 
care să mînuiască cu pri
cepere tehnica economică 
contemporană a elaborării 
și aplicării în practica în
treprinderilor a studiilor 
de eficiență economică. Se 
poate vorbi astăzi de o 
oarecare deplasare a sar
cinilor economiștilor către 
ceea ce se numește deter
minarea eficienței optime 
a oricărei decizii economi
ce".

Rep.: „Ce presupune, 
după părerea dv., luarea 
unei decizii economice ?*.

P. Jica : „Progresul e- 
conomic impune funda
mentarea oricărei decizii nu 
pe una sau două variante 
de soluții, ci pe analiza 
unui ansamblu din care să 
reiasă soluția optimă din 
punct de vedere economic. 
Cred că optimul economic 
trebuie să fie cuvîntul de 
ordine al economistului 
modern*.

Se pare totuși, că, aici, 
la Academie, se înclină cu 
predilecție spre studiile de 
istorie a gîndirii economi
ce și în mai mică măsură 
spre cercetarea aplicativă. 
Poate că accentul ar trebui 
să cadă tocmai pe armonia 
deplină între aceste două 
largi arii de activitate.

De ce partea aceasta 
din anchetă este 
lipsită de dialog ?

Facultatea de studii eco
nomice din Iași a scos 
pînă în prezent două pro
moții de absolvenți. In 
curînd, va pleca și a tre.a 
promoție spre sectoarele de 
activitate practică. Dar pre
zența pe „oqorul econo
mic" a absolvenților aces
tei facultăți este numai o 
fațetă a unei laborioase 
activități. Spunem aceasta 
deoarece atributului didac
tic trebuie să i se alăture 
necondiționat cel științific. 
Nu poți călăuzi tinerele 
generații în cunoașterea 
complexului peisaj științi
fic contemporan fără a te 
ridica tu însuți, ca peda
gog, la condiția unui ve
ritabil creator științific. în
semnătatea deosebită a in
vestigației științifice uni
versitare a fost precizată 
de secretarful general al 

partidului nostru tov. Nicolae 
Ceaușescu, în cuvîntarea 
rostită la conferința națio
nală a cadrelor didactice 
arătînd că este imperios 
necesară prezența activă a 
fiecărui cadru didactic în 
sfera de activitate științi
fică. Or, catedra economi
că universitară ieșeană în 
sfera cercetării științifice 
are încă o prezență timi
dă. Din discuțiile puriate 
aici cu cadrele didactice 

am reținut doar idei, in
tenții și mai puține rezul
tate concrete si substanția
le în acest domeniu. Iată 
partea noastră de anchetă 
care este văduvită de dia
log. Cu atît mai mult aceas
tă parte aridă din anchetă 
pledează în favoarea im
perativului ca fiecare ca
tedră din învătămîntul su
perior economic să-și va
lorifice mai bine și mai 
repede condiția sa de veri
tabil laborator de creație 
pe cîmpul cercetării știin
țifice, pentru a-și aduce 
contribuția în investigarea 
și soluționarea celor mai 
importante probleme ale e- 
conomiei naționale.

ANCHETA
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ECONOMISTUL- 
UN STRATEG?

Ceea ce te impune: 
consumul de materie 

cenușie

înainte ca întrebarea 
noastră de bază „Este e- 
conomistul un strateg al 
întreprinderii?" să fie lan
sată pe coordonatele plat
formei industriale a lașu
lui. am fost curioși să a- 
flăm de la Direcția jude
țeană de statistică numărul 
economiștilor din județul 
Iași. O curiozitate nesatis
făcută ! O întrebare consi
derată aici foarte intere
santă, dar fără răspuns!

Dacă, în primul rînd, nu 
știm cîți economiști avem 
și unde sînt, oare cum mai 
putem vorbi de o utilizare 
rațională a acestor speciar 
liști ? Ne-am mirat că lip
sește această informare 
statistică, dar am rămas 
de-a dreptul uluiți aflînd că 
la acest organ de sinteză 
statistică lucrează doar un 
singur absolvent al facul
tății cu profil statistic !!

Cu cîți economiști am 
stat de vorbă? 35 din în
treprinderi industriale, 28 
din organizații comerciale 
și 15 din diferite institu
ții, suficienți pentru a găsi 
răspuns la întrebarea an
chetei noastre. Prof. dr. 
docent Dumitru Rusu ne 
spunea că „Exigența față 
de competența economică 
a cadrelor trebuie să fie 
cel puțin egală cu aceea 
manifestată față de compe
tența tehnică". O elocven
tă confirmare a acestei ne
cesități am constatat-o, pe 
viu, la mai multe între
prinderi. Ne oprim la cu
noscuta fabrică de ulei 
„Unirea", unde armonia 
potențialului uman econo
mic și cel tehnic se ma
terializează într-o sporită 
eficiență a activității: pro
ducții suplimentare cu 
cheltuieli cît mai reduse, 
acumulări bănești de mi
lioane de lei peste plan, 
onorarea ireproșabilă a 
partenerilor externi și in
terni. Sînt fenomene eco
nomice complexe la a căror 
investiqare economiștii au 
avut și au un cuvînt greu 
de spus.

Economist Vasile Vrabie, 
director i edjunct. Fa
brica de Ulei „Unirea* : 
„Condiția sine qua non, 
este ca economistul să știe 
că este economist!".

Rep. : „Ce înțelegeți prin 
aceasta ?"

V. V. : „înțeleg că eco
nomistul trebuie să pose
de o solidă pregătire teo
retică, să-și cunoască cu 
exactitate matematică sar
cinile si să-și asume răs
punderile ce derivă din a- 
cestea. Să nu uităm că, u- 
neori, făcîndu-se abstracție 
de aceste imperative, eco
nomiștii au tendința să1 
fuoă de sarcini, să caute 
acel „post călduț" care 
nu le dă bătaie de cap. Și 
nu-i de, mirare că, în ase
menea cazuri, efortul lor 
fiind aproape nul, sînt des
considerați, neglijați, evi
tați, ocoliți și deci ținuți 
la periferie !

Rep. : „Dar cum poate 
reuși un economist să se 
impună ?".

V. V.: „Sintetic vorbind, 
prin consumul intens si 
permanent de inteligență, 
de materie cenușie, acest 
bun de care dispunem toți, 
dar la care nu apelăm toți! 
Un exemplu este edificator: 
la noi orice modificare a 
sarcinilor programate ini
tial este analizată în pro
funzime de economiști pen
tru a prevedea si a aten
ționa organul de decizie a- 
supra consecințelor econo
mice. Iată deci rolul d» 
strateg al economistului! 
Dar aceasta nu este posi
bil decît în condițiile cînd 
economistul este și un 
perfect cunoscător al pro
cesului tehnologic și al pa
rametrilor instalațiilor fa
bricii".

Milioane de lei 
înecate și... salvate!

Cum se poate îneca un 
milion de lei ? Dintr-un 
condei! Cum poate fi sal
vat un milion ? Tot din
tr-un condei! Bineînțeles 
că primul condei a fost 
condus numai de mînă, 
fără cap, iar al doilea cu 
concursul amîndorura. Nu 
știm cît de distrat a fost 
economistul de la I.M.A. 
Vlădeni, Constantin Mari
nescu, cînd pur și simplu 
nu a reușit să vadă la 
întocmirea planului finan
ciar pe 1969 că pierderile 
planificate (of! această a- 
nomalie economică ana
cronică care tot mai per
sistă pe ici pe colo!) pu
teau fi mai mici cu exact 
3.116.000 de lei! Sau cît 
de „fumurii" îi erau oche
larii economistului șef Au
rel Rîmbu de la I. M. A. 
Ciortești de n-a văzut că 
poate degreva bugetul sta
tului cu 672.000 de lei ? 
Aceste sume ar fi putut 
rămîne înecate în fluviul 
neglijenței (or al neprice
perii?) dacă nu interve- 
neau „Salvamarii" pe care 
i-am qăsit la Direcția te
ritorială de control și re
vizie Iași.

Economist Alecu Breah- 
nă, directorul Direcției te
ritoriale de control și re
vizie : „Iată doar două e- 
xemple cînd economiștii se 
subapreciază! Sîntem aici 
27 de economiști care, în 
ultimă analiză, nu facem 
altceva decît ceea ce ar 
trebui să facă colegii noș
tri din întreprinderi. Acțiu
nile noastre de mare am
ploare inițiate numai în a- 
nul 1968 au salvat, redu- 
cîndu-le în circuitul eco
nomic, zeci si zeci de mi
lioane de lei".

Am parcurs cu interes 
multe pagini cu concluzii 
ale unor analize economi
ce efectuate. Circa 24 de 
milioane de lei acumulări 
bănești mobilizate la bu- 
oetul statului ca urmare a 
descoperirii de noi rezer
ve ia reducerea prețuim 
de cost și posibilități de 
sporire a producției; a- 
proane opt milioane de lei 
valută economisită printr-o 
utilizare mai rațională ai 

fondurilor destinate impor
turilor de materii prime, 
materiale și utilaje; peste 
10 milioane de lei bunuri 
materiale imobilizate au 
fost readuse în circuitul e- 
conomic.

„Sînt cazuri — continuă . 
tov. A. Breahnă — cînd a- 
ceste situații nu se dato- 
resc în exclusivitate eco
nomiștilor, dar ei aveau 
totuși obligația să fie seis- 
moqrafii care să prevină 
pericolul. Mă întreb de ce 
ne dăm de lucru unii al
tora : unii cu înecatul, iar 
alții cu salvatul!".

Economist Teodor Onofrei 
— director adjunct la 
aceeași direcție : „Poate că 
și aceasta este o explicație 
a faptului că uneori eco
nomiștii sînt priviți cu ne
încredere. Consider că e- 
conomistul trebuie să se o- 
cupe de analiza economi
că, care presupune stu
diul rezultatelor, descope
rirea factorilor generatori 
și de aici previziunea pen
tru viitor. Or, în multe în
treprinderi munca econo
miștilor se rezumă la în
registrări, evidențe, dări 
de seamă, într-un cuvînt 
scriptologie sterilă. Nu neg 
necesitatea acestora, însă 
să nu uităm că pentru așa 
ceva avem si cadre eco
nomice cu studii medii"

Conf. univ. dr. A. Tă
tara, șeful catedrei de fi- 
nanțe-credit Ia Facultatea 
de studii economice Iași: 
„Este firesc să intervină 
..salvamarii' de care ați 
vorbit atîta timp cît unii 
economiști nu sesizează 
întotdeauna conexiunile 
sistemului nervos* al re

lațiilor financiare din în
treprinderi. nu contribuie 
prin deciziile pe care le 
iau la prevenirea unor 
astfel de situații. Economiș
tii trebuie să observe cau
zele fondurilor imobilizate 
în debitori — fonduri „e- 
vadate' care nu mai în
deplinesc funcția stabilită 
inițial, cît și creditorii prin 
care se atrag fonduri cu 
care maschează deficiențe
le unității".

Economistul — bun 
la toate ?

Banca Națională. Ora 11, 
oră de vîrf pentru ridica
rea banilor de casierii în
treprinderilor. La ghișee 
speciale — mîini care foi- 
letează bancnote. Se nu
mără milioane.

Rep. : — Cine sînteți dv. 
care numărați acești bani?

L. C. : „Sînt economistă 
la Uzina de fibre sinteti
ce".

Rep. : „Economistă sau 
casieră ?"

L. C. : „Am spus, eco
nomistă !"

Rep. : „Pentru asta ați 
urmat o facultate ?"

L. C. ??
Nu este o singură sur

priză de acest gen. Mulți 
economiști, cu care statul 
a cheltuit în medie peste 
50 de mii de lei pentru 
a le da o calificare superi
oară, își irosesc timpul și 
se „uzează moral" fie în
soțind casierul și chiar a- 
jutîndu-1 la numărătoare, 

fie că „gîdilă" timp de 8 
ore niște hîrtii (Fabrica de 
antibiotice, Trustul de con
strucții, D.R.T.A., I.C.I.L..
ș.a.), fie că sînt pe rolul 
de copiști automați ai u- 
nor cifre dintr-o hîrtie în 
alta, (U.F.S., organizații co
merciale ș.aj, fie că se o- 
cupă cui totul de alte pro
bleme decît cele pentru 
care au fost pregătiți. Mai 
mult, activitatea de con
cepție este în unele cazuri 
un drept necîștigat.

Tatiana Munteanu, econo
mistă la serviciul plan
material, Trustul de con
strucții Iași : „Mă ocup de 
foarte multe probleme. Sînt 
foarte aglomerată. Sînt 
conștientă că fac unele lu
crări inutile care se nasc 
moarte...".

Conf. nniv. dr. Mihai To- 
dosia, șeful catedrei de e- 
conomie politică, de la U- 
niversitatea „AI. I. Cuza": 
„Nu rămîn surprins de 
ceea ce ancheta efectuată 
de dv. vrea să scoată la 
lumină. Economistul, prin 
excelență, este un expert 
De multe ori însă îi lip
sește climatul necesar pen

tru a putea gîndi. Pen-" 
trucă, în primul rînd, e- 
conomistul trebuie să gîn- 
dească, să se ancoreze în 
realitate, să caute soluții, 
un ansamblu de soluții (nu 
una sau două!). Dar in
tervine un CE: manifesta
rea plenară a acestui ex
pert nu va fi niciodată po
sibilă dacă nu va li ascul
tat de factorii de decizie!" 

Conf. univ. C. Nicolicio-
iu, decanul Facultății de 
studii economice, „Unii ab
solvenți ai facultății noas
tre nu sînt puși în situația 
de a-și afirma posibilită
țile, de a-și valorifica in
tens cunoștințele căpătate 
pe băncile facultății. Ab
solventa Alexandrina Cohl, 
cu media 10 la exame

nul de stat, la scurt timp 
după repartizarea sa la 
fostul Trust regional Gos
tat Iași a fost nevoită să 
plece, nefiindu-i create con
diții optime de pătrundere 
în tainele complexelor fe
nomene economice ale a- 
griculturii. Azi lucrează în 
...comerț!"

Rep. : „Iată că se poate 
face agricultură și Ia 
O.C.L. !“

Lector univ. Remus Man- 
dache, de la catedra de 
economie agrară, Faculta
tea de studii economice:" 
Din nefericire, nu-i singu
rul caz. Majoritatea con
ducătorilor de întreprin
deri cărora li se reparti
zează economiști cu studii 
superioare preferă să men
țină „oamenii lor" chiar 
dacă nu au pregătire. Se 
încearcă uneori să-i con
vingă pe proaspeții absol
venți că sînt „incapabili" 
să stea alături de cei cu 
vechime*.

Conf. univ. dr. A. Tă
tara : „Dar chiar atunci 
cînd rămîn, intervine și un 
alt pericol: diluarea mun
cii lui pe aria vastă a ac
tivității întreprinderii, di
luare care duce implicit la 
minimalizarea specializării 
sale și la lipsa de eficien
ță în muncă".

Asistent univ. Mihai 
Țarcă, de la catedra de 
statistică a Facultății de 
studii economice: „Am as
cultat cu atenție discuția. 
Constat că în preocupările 
economiștilor metodele mo
deme de calcul și analiză 
economică sînt sporadice. 
Economiștii se opresc deo- 
bicei acolo unde ar trebui 
de fapt să înceapă analiza 
profundă a fenomenelor e- 
conomice".

Iată deci că investiția 
statului în potențialul u- 
man nu-și confirmă de fie
care dată eficiența sconta
tă. Mașini și utilaje în 
care se investesc cam a- 
celeași sume „trăiesc" și 
sînt exploatate în medie 
20 de ani, pe cînd omul, 
specialistul, expertul, n-i 
numai că are o „vîrstă" 
dublă, dar este într-o con
tinuă perfecționare. Deci a- 
ceste investiții să nu stea 
imobilizate.

Asimilări diletante și 
diletanți asimilați

Deobicei, la serviciul de 
desfacere al întreprinderii 
economiștii sînt la ei aca
să. De aceea te aștepți să 
discuți cu un adevărat stra
teg în prospectarea pieții 
intern© si externe. Numai 
că, la Uzina de fibre sin
tetice din Iași, tocmai aici, 
la serviciul desfacere, lip
sesc economiștii! Mai pre
cis : fizic nu lipsesc; lip
sesc ca pregătire. După 14 
ani ca anchetator penal, 
actualul șef de serviciu 
(A. D.) a fost asimilat și 
este considerat economist!

Rep.: „După atîția ani ca 
jurist, cum vi se pare mun
ca de economist ?“

A. D. : „încerc să mă a- 
daptez..."

Adaptare ? Mai degrabă 
poate o altoire forțată! 
Astfel de improvizări am 
întîlnit aproape în fiecare 
întreprindere, unde oameni

(Urmare în pag. a 11-a)

Traian Crăescu 
Eugeniu Zidărifâ

S.UA


In luna aprilie, a avut loc pe scena Teatrului Natio
nal German din Weimar premiera spectacolului cu mesa 
Ecaterinei Oproiu „Nu sînt Turnul Eiffel", în regia Soranei 
Coroamă și scenografia Hristofeniei Cazacu. In fotografie 
— protagoniștii spectacolului * Wolf Dietrich-Voigt si Syl- 
via Kuziemski.

JUBILEUL 
UNUI ACTOR

încă un actor din genera
ția matură 'a Teatrului Na
țional din Iași, Nicolae Ve- 
nlaș, a fost sărbătorit la îm
plinirea celor 45 de ani de 
activitate artistică. De o mo
destie și de o impresionan
tă căldură sufletească, acto
rul al cărui glas cu sonori
tate gravă, interiorizată, ră
sună de atîția ani pe scena 
glorioasă a lașului, s-a pre
zentat publicului în rolul lui 
Ipingescu din ,,O noapte fur
tunoasă", alături de Șt. Cio- 
botărașu, artist al poporului, 
în rolul lui Jupîn Dumltra- 
che.

Arta interpretativă a lui 
Nicolae Veniaș se caracteri
zează printr-o adîncă since
ritate, printr-o disponibilitate 
afectivă, capabilă să antre
neze cele mai autentice fi
bre. Nu putem enumera aici 
creațiile acestui actor care 
și-a iubit profesiunea cu en
tuziasmul unui fanatic des
prins de orice implicații de 
conjunctură sau ambiție. Vom 
aminti totuși de valențele 
sale dramatice și de cele co
mice, în creații remarcabile 
care niciodată nu s-au bi
zuit pe artificii exterioare, 
ci pe autenticitate, pe trans
punerea în datele și funcțio
nalitatea rolului. De la Bieg
ler din Stane de piatră de 
Sudermann la călugărul Ni- 
codln din Vtaicu-Vodă de Dn- 
villa și de la Ipingescu la 
bătrînul Miller din Intrigă și 
iubire de SchiUer, probitatea 
artistică și căldura trăirii 
personajelor s-a impus într-o 
gamă largă de roluri, cu ace
eași simplitate, cu aceeași 
pasiune. Aducîndu-i actoru
lui omagiul nostru am vrea 
să-i urăm noi succese în 
profesia pe care, noi care-1 
cunoaștem, le credem cu toa
tă fermitatea nu numai po
sibile ci șl necesare acțiunii 
de restructurare a echipei 
Teatrului National după cri
teriul diverselor genuri și ti
puri cît mai expresive de 
protagoniști.

Cel de al doilea ansamblu 
ieșean „Musica viva“ ă pre
zentat patru piese din reper
toriul modern: „Muzica de 
cameră" (A. Paccagnini), 
„Pierrot lunaire" (A. Schdn- 
berg), „Inscripție" (V. Spă- 
tărelu) și „Octandre" (E. Va
rese). Am reținut în special 
piesa lui Schonberg și „In
scripția" compozitoului ieșean 
V. Spătărelu.

EMILIU DRAGEA

FORMAȚII 
IEȘENE LA CLUJ

Prezenta la Cluj, în cadrul 
festivalului „Primăvara stu- 
dențească", a celor două for
mații ale Conservatorului de 
muzică „George Enescu** dm 
Iași — ansamblul vocal de 
muzică veche „Animoși- di
rijat de Sabin Pautză și an- 
ansamblul instrumental „Mu- 
sica viva" dirijat de Vicente 
Țușcă (solistă Maria-Jana Sto- 
ia) — a constituit, pe lingă 
o noutate în această ediție 
a festivalului studențesc, și 
revelația unui nivel artistic 
ridicat pe care școala de mu
zică ieșeană îl face cunoscut 
publicului și muzicienilor clu
jeni.

Primul concert al corului 
de cameră a adus un reper
toriu mai puțin cunoscut, dar 
cu atît mai valoros; „Quan- 
do ritrovo“ de C. Festa, 
„Piangete valii..de I. Caimo, 
5 „Animosi" este incontestabil 
un ansamblu valoros, o for
mație care aduce o pronun
țată notă de originalitate. Ni 
s-a părut deosebit efectul 
schimbării culorilor vocale în 
diferite fragmente ale piese
lor, legate de diversitatea con
ținutului. Recunoaștem în a- 
ceastă notă, precum și în alte 
momente valoroase ale inter
pretării, școala superioară de 
dirijat a lui Sabin Pautză, 
elev al renumitului dirijor și 
profesor D. D. Botez. Sabin 
Pautză a știut să exploateze 
resursele sensibile ale ’ansam
blului, conducîndu-le spre 
structuri sonore de o efer
vescentă poezie. Caracteristic 
pentru formația corală ieșea
nă este, credem, faptul că 
îmbină expresia cuvîntului 
cu fluiditatea liniei melodi
ce, obținînd efecte sonore de
osebite.

CAMERA 
EXPERIMENTALA

Sugestivă prin însuși titlul 
ei, acțiunea cl'asei de canto 
a anilor I și II de la Conser
vatorul „Gh. Dima“ din Cluj, 
reprezintă o încercare reuși
tă a studenților de a-și însu
și, cu ajutorul prozei drama
tice, stimulli graiului și miș
cărilor cu o pronunțată ten
tă modernă. Aceasta prin in
termediul dramei satirice în 
două acte „Proteu" de Paul 
Claudel (ilustrația muzicală 
Dan Voiculescu).

Camera experimentală ..Gong 
43 reprezintă in fapt o mi- 
ni-saiă de spectacole.

..Proteu- este un spectacol 
complex. Textul (traducerea 
Andei Bolduri, muzica, sceno
grafia. mișcarea și întregul 
ansamblu de mijloace de ex
presie, puse in lumină prin 
intermediul acestora, repre
zintă un tot omogen structu
rat. Am aminti în acest sens 
doar tehnica electro-acustică 
într-un miraj sonor a muzicii 
care plasticizează cu un deo
sebit efect umorul calambu- 
resc al lui Claudel. Pe aceeași 
linie, decorul si costumația 
(pictor scenograf G. Codrea) 
izvorîte tot din sevoarea tex
tului, dau o notă originală 
întregului spectacol. Credem 
că regizorul Ilie Balea a de
pășit în acest caz simpla e- 
xersarre a meșteșugului acto
ricesc, dînd un spectacol de 
ținută.

Dintre interpreți. pe primul 
plan s-au situat Mariana Ni- 
culescu (Nimfa Fir de Tres
tie) șl N. Slmulescu (Mene- 
lau). Prima mai ales, un real 
talent vocal și actoricesc, a 
realizat o interpretare cu to
tul deosebită.

O mențiune specială pentru 
muzica lui Dan Voiculescu, 
care, prin intermediul pianu
lui preparat, a elementelor 
de muzică concretă, dar chiar 
și în arietele ..satirice" ale so
liștilor a realizat efecte de o 
interesantă plasticitate sonoră.

♦
In piesa „Cetatea" a stu

dentului Aurel Brumă sînt de 
semnalat virtuțile poematice, 
vădind caracterul efervescent, 
propice căutărilor creatoare. 
Textul care stă la baza unei 
ingenioase alegorii scenice își 
propune abordarea problema
ticii generale a condiției uma
ne, în date inculcate unor 
tablouri ale epocii de afima- 
re a spiritului înnoitor al 
renașterii, opus închistărilor 
scolastice. Elocventă, în a- 
cest sens, mai ales partea 
a doua a spectacolului, care, 
față de prima, aduce un plus 
de dinamism și mal ales de 
pregnanță în definirea sensu
rilor unei acțiuni cu funcții 
colocviale. Replicile alternea
ză motive fundamentale ale 
temei, cuvîntul avînd de pre
ferință încărcătură metafori
că. O anume ambiguitate poa
te fi detectată în șocanta in
terferare de planuri, alocaii- 
zarea istorică rezultînd prac
tic din intervenții sincrone a- 
le unor personaje din antichi
tate, ev mediu, renaștere etc. 
Modalitatea utilizată duce ine
vitabil la o oarecare încifra- 
rea mesajului, desprins cu di
ficultate din noianul de situ
ații perindate prin fața spec
tatorului. Este o carență a- 
limentată tot de autor, de 
astă dată în ipostaza de re
gizor. Oricum, Aurel Brumă 
a dat, cu prilejul premierei 
acestei piese, un examen de 
atestare a unui autentic ta
lent, a cărui evoluție — în 
special, pe plan literar — se 
anunță promițătoare.

PROLEGOM 
SOCIOLOGIE A

O altă direcție în care ar trebui să se îndrepte studiile de 
sociologia teatrului în România privește publicul de teatru. 
Mai cu seamă aici sînt necesare anchetele și sondajele de 
opinii care ar trebui tăcute în mod sistematic și extinse la 
un număr cît mai mare de subiecți. S-ar cîștiga astfel ma
terial de informație, s-ar contura, în legătură cu publicul, 
o sociografie a teatrului pe baza căreia s-ar ridica concluzii 
cu valoare de generalitate, cu stringență științifică. Am a- 
vea astfei, într-un viitor pe care l-am dori cît mai apropiat, 
un soi de tablou sinoptic, o configurație generală asupra 
publicului nostru de teatru. Constatările generale, păcătuind 
prin aproximație și lipsă de claritate, afirmațiile cu iz re
toric ar fi înlocuite cu constatări precise, cu date statistice 
care, tălmăcite, dacă nu ne vor conduce la reguli matematice, 
vor fi, în schimb, foarte elocvente. Necesitatea unor astfel de 
investigațîi, spornice și de durată, apare cu atît mai acută, cu cît 
publicul constituie o entitate pe cît de aproximativă, pe atît de 
fluctuabilă. Unul este, bunăoară, publicul din București, o- 
raș mare și cu o veche tradiție teatrală, altul e publicul, 
să zicem, din Bîrlad sau Reșița. Unul e publicul care 
vine să se amuze, să zicem, la o piesă polițistă a lui 
Robert Thomas, altul e publicul care receptează, cu în- 
cintare și înțelegere artistică mesajul Troienelor lui Euri- 
pide. Oricare ar fi însă acest public, el trebuie prospec
tat în mod continuu, nu numai pentru a i se cunoaște, 
ci și pentru a i se forma gusturile și preferințele.

Problema publicului de teatru are, netăgăduit, contin
gențe mai mult decît evidente cu aspectele practice, cu 
planul financiar, cu gestiunea unui teatru. In concurență cu ci
nematograful și televiziunea, teatrul trebuie să lupte — și în 
viitor, poate, această concurență se va accentua — nu numai ca 
să-și păstreze publicul actual, ci și ca să-și formeze continuu un 
public al său. Un public care, cred, va fi atras în măsură 
din ce în ce mai mică de teatrul ca factor de divertisment 
(acesta îi va fi oferit de cinematograf în măsură mai cores
punzătoare și de televiziune în condiții mai comode), și în 
măsură din ce în ce mai mare de ineditul, noul în gîndire și 
în concepție pe care îl va aduce un spectacol de teatru ; tea
trul experimental, teatrul studio, sînt tocmai astfel de moda
lități de formare a unui public mai avizat și mai entuziast. 
Formarea unui astfel de public „ideal" trebuie să devină una 
din preocupările de căpetenie ale conducătorilor de teatre din 
țara noastră. Acest public credincios, „ideal", s-ar apropia 
astfel de ceea ce înțelege prin publicul de teatru cunoscu
tul dramaturg american Arthur Miller: , o comunitate
în care fiecare membru poartă în sine ceea ce crede el că 
este spaima și speranța sa sau o preocupare personală care 
îl izolează de restul umanității" (Apud Jean Duvignaud 
Op. cit., p. 3). Oricum ar sta însă lucrurile, este evident că 
problema rentabilității unui spectacol nu este și nu poate 
fi dintre acelea care să lase indiferenți pe oamenii de tea
tru. Firește că chestiunea unei așa-numite piețe a teatrului 
se pune în alți termeni în Occident, unde majoritatea tea
trelor sînt întreprinderi cu scopuri comerciale, lucrative, si 
altminteri in țara noastră, unde teatrele sînt subvenționate 
de stat Aceasta nu înseamnă insă, nicidecum, transformarea 
teatrului intr-o instituție bugetară parazitară, dar nu înseamnă.

ENE LA 0 ‘
TEATRULUI «

și mai puțin, profilarea lui pe tiparele unei întreprinderi co
merciale. Ceea ce se cere teatrului este ca el să-și Îndepli
nească, întîi, funcția sa cultural-educativă, dar îndeplinirea 
acestei funcții nu se poate face nici prin ignorarea și, cu 
atît mai puțin, prin voita desconsiderare a gustului publicu
lui. Iată, deci, argumente mai mult decît satisfăcătoare, argu
mente care pledează pentru o cunoaștere adincită, temeinică 
și continuă a publicului de teatru ; adică, în fond, peîlru 
dezvoltarea cercetărilor de sociologie a teatrului.

In sfîrșit, la capătul acestor prea sumare și succinte pro
legomene la o sociologie a teatrului românesc, cîteva cu
vinte trebuie spuse despre rolul criticii teatrale. Nu întot
deauna simpatizată, nu odată tăgăduindu-i-se, cu temei sau 
fără, competența, critica de teatru, critica dramatică, mal bine 
spus, rămîne principala verigă între teatru și opinia publică, 
opinie pe care, întotdeauna, cu mai mult sau mai puțin te
mei, criticii o reprezintă. Astfel, critica dramatică, pe lingă 
importanța ei primordială (istoricește vorbind) de judecător 
estetic, își cîștigă, în teatrul contemporan, un rol nou care 
ne interesează, cu osebire, din punct de vedere sociologic. 
Critica dramatică devine o mijlocitoare între teatru și pu
blic, ea informează publicul despre calitățile unui spectacol 
și, astfel, îl influențează, adeseori într-o hotărîtoare mă
sură, în decizia sa de a frecventa sau nu sălile de spectacol. 
Această misiune de mijlocitor între teatru și public conferă 
criticii dramatice o evidentă responsabilitate, în componența 
căreia intră, cu o pondere egală, competența estetică și probi
tatea profesională. In sfîrșit, și acesta este, poate, rolul de 
căpetenie al criticii dramatice, ea trebuie să fie vestitojrea 
și sprijinitoarea entuziastă a noului în spectacolul de T-a- 
tru, noutate care, la rîndul ei, e o reflectare o transformă
rilor sociale. In acest sens, critica dramatică este „conștiința 
unui epoci" (Diebold, apud Jean Duvignaud, Op. cit. p. 514), 
ro'ul ei ca factor social accentuîndu-se tocmai prin capaci
tatea de a sesiza noul în spectacolul de teatru și de a evi
denția paralelismul între noutatea piesei și spectacolului de 
teatru și evoluția vieții sociale.

Iată deci schițat, cu aproximația și lacunele pe care le pre
supune orice rezumat, un program vast de cercetări pentru 
o sociologie românească a teatrului. Ne-am străduit să-i do
vedim nu numai utilitatea ci, ceva mai mult, necesitatea. Se 
pune însă întrebarea firească : cui îi revine sarcina să între
prindă astfel de cercetări de amploare și durată. Răspunsul 
nu e ușor de dat, dacă ne imaginăm cercetarea ca presupu- 
nînd compartimentări rigide. Fără îndoială însă că alături 
de cercetarea sociografică, atît de utilă șl de necesară în 
industrie, anchetele sociale și monografiile întreprinse de 
catedrele de științe sociale, trebuie să se îndrepte și spre 
cercetări de sociologia culturii și, în mod firesc, spre socio
logia teatrului.

Oamenii de teatru, în genere, cercetătorii și tea
trologii, cadrele didactice ale IATC-ului pot aduce. în ma
terie de sociologia teatrului, o contribuție care va fi cu atît 
mai prețioasă cu cît s-a lăsat, vreme îndelungată, așteptată.

Traian Liviu Birâescu

RITMUL, RITUALUL SI VIRTUȚILE DANSULUI'
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Încă de la Pitagora cetire 
universul apare ca: „o
simfonie de valuri și ae 
ritmuri". Ritmul, acest fe
nomen al fenomenelor, ce 
a luat tiinfă dintr-un prin
cipiu initial și unic, menți
ne viaja printr-o succesiu
ne de timpi tari și slabi, de 
pozitiv și negativ: ziua și 
noaptea, mareele, pulsații
le cardiace etc. Grație rit
mului descoperim in noi 
imaginea a tot ce ne încon
joară, iar pentru a intra în 
contact cu mediul exterior, 
vom căuta să-l exprimăm 
într-un fel. Dar e deajuns 
o bucurie mare, o durere 
profundă, sau orice emo
ție puternică, pentru a pro
voca alterarea ritmului și 
atunci faptul ne silește la 
actul manifest. In ce tel ? 
Printr-un gest sau printr-o 
exclamație, ori printr-un 
gest însoțit de exclamație. 
Astfel că ritmul există în 
noi dar și în afara noas
tră, puțind să ne creeze 
și să ne modifice stările 
sufletești, chiar pînă la ex- 
tazuri paroxistice. „Nici un 
iapt nu este mai familiar 
fiziologului decît caracte
rul ritmic al unui mare nu
măr de gesturi fiziologice", 
— spunea Bolton. Atunci 
cînd Nietzsche simțea că 
nu poate crede într-un zeu 
care nu dansează, el înțe
legea prin „dans" însuși 
ritmul, viafa. Și Nietzsche 
credea în Dionysos, acest 
zeu delirant, „Mainomeuos 
Dionysos" sau „zeul ne
bun", cum îl numește ele
nistul W, F. Otto, fiindcă 
el stimula viața și fecunda- 
ția, devenind cel mai popu
lar dintre zeii mitologiei 
eline. Menadele, preotesei? 
care-i oficiau cultul, se a- 
ilau toată vremea într-o 
transă, însclavale parcă de 
măreția acestui zeu care 
le strecura în singe morbul 
irezistibil al dansului, el'- 
berîndu-le totodată și spi
ritualicește sau, așa cum

susținea Geranet și A. 
Boulanger : „.. .el făcind să 
cadă barierele eului, îl scu
fundă pe om în natură, il 
face să comunice cu viata 
animală și vegetală".

Trăirea extazului produs 
de jubilația dansului poa
te ii bogată în consecințe, 
acționînd în primul rînd 
asupra personalității și a 
raporturilor sale cu univer
sul, asupra echilibrului in
terior, procurat mulțumită 
dansului, adică echilibrului 
exterior. Dansul și cîntecul 
ritmic devin rit cu scopul 
de a alunga omului oroa
rea de singurătate și teama 
ireductibilă de moarte, du- 
cînd pînă la euforia colec
tivă — nu desigur în îm
prejurările civilizației — 
cînd poate naște sentimen
tul fericirii ori liniștea ex
tazului. La Yogi există o 
mișcare respiratorie ritmici- 
zată prin care se cade în
tr-un gol numit de ei „co
muniune cu universul", fapt, 
pesemne constatat și de 
psihologul Ioost Meerloo 
cînd afirma că : „omul 
poate să-și piardă propriul 
eu grafie unui ritm epui
zant,a jungind în cele din 
urmă să se confunde cu 
pulsafiile întregului uni
vers". Ritmul este elemen
tul de care s-au prevalat 
și religiile prin expresia sa 
cea mai obiectivă, dansul. 
La mai toate popoarele e- 
xistînd reminiscențe ale 
ceremoniilor religioase cu 
caracter coregrafic, așa 
cum în toate religiile lumii, 
sau aproape în toate, se 
observă lesne supraestima- 
rea efectelor decorative 
care concură Ia realizarea 
stării de sentiment a cre
dincioșilor. Laolaltă cu n- 
turile magice din care pro
vine, dansul religios con
stituie un astfel de efect 
cu urme pînă în zilele noas ■ 
tre. In volumul său „Bale
tele antice și moderne", 
Menestrier menționează cum

că și astăzi în unele bise
rici oficierea sărbătorilor 
de Paște confine într-însa 
rudimente ale ceremoniiloi 
dansante: canonicii ținîn- 
du-se de mină cu copii din 
cer și intonînd imnuri de 
bucurie, caligraiiază miș
cări ușor exaltate —• 
bineînțeles temperate de 
atmosfera pioasă a mo
mentului. In Spania și 
Portugalia se mai execută 
încă dansuri solemne de
dicate cîtorva sfinți, iar in 
Franța jumătății secolului 
trecut, se mai puteau vedea 
încă preofii și poporul din 
episcopia Limoge, dansînd 
circular în jurul sfîntului 
Leonard. Nu mai departe 
decît la noi, cîteva oficieri 
religioase, cum ar ii cea 
nupțială, păstrează încă 
mișcările dansante circulare-

Grecii descoperiseră în 
dans virtuți tămăduitoare 
și fortiliante. Sugestia în 
masă ca și extazul religios 
au fost, nu de puține ori, 
puse în slujba dansului tă
măduitor, ca o psihotera
pie ; buna dispoziție în 
grup ca și anihilarea ten
siunilor nervoase, alinau 
durerile fizice și sufletești 
ale omului. Numeroasele 
cercetări au dus la conclu
zia că la începuturile ci
vilizației dansul, religia, 
muzica și medicina erau ne
despărțite. Iar dansul de as
tăzi e plin de reminiscențe 
ale vechilor practici ri
tuale.

Prima muzică fiind rit
mată, sacadată, amelodică, 
așa cum se observă la po
poarele primitive — utiliza
tă pentru a-și acompania 
dansurile rituale — ne fa
ce să credem că dansul a 
fost cel care a Imprimat 
ritmul său muzicii și nu 
altminteri.

Dansul cel mai simplu, 
dansul primordial, ar în
semna după unii estetici
eni : „O agitafie motrice, 
ca urmare a unor sentimen

te violente sau un simplu 
joc rezultînd dintr-un ex
ces de activitate și abun
dentă de mișcare", însă 
viața sufletului primitiv,
clădită pe cele trei elemen
te fundamentale, religia,
războiul și erotismul, cores- 
punzînd celor trei forme 
de dans, probează că dan
sul nu se poate reduce la 
o simplistă definiție ca cea 
de mai sus. Nu mai departe 
decît funcția sacră a dansu
lui prin care omul își pro 
cură dialogul cu Spiritul, 
ne îndeamnă să acordăm 
dansului cuvenitele-i vir
tuți. Mulfi coreautori în
cearcă să redea dansu
lui aureola rituală, in- 
vocînd funcționalitatea sa
cră pe care acesta o are în 
orient, unde zeul Shiva este 
și Prin ful Suprem al Dan
sului Cosmic. „Dansul este 
un iitual — spune Maurice 
Be jart. Revolufia lui Dia
ghilev este o revoluție es
tetică. Dansul simte nevoia 
unei revoluții etice. . Fie
care epocă trebuie să-și 
creeze riturile sale cele 
ale părinților noștri au de
venit lacunare și iară sens, 
reci și afectate. O zicală 
chinezească spune că atunci 
cînd riturile dispar ,-ămin 
ceremoniile, iar tinerii ca
re se adună laolaltă pentru 
a-și striga, prin twist ’<• 
prin rock, nevoia lor fe 
ritual, au simțit profund a- 
ceastă necesitate. Reînnoi
rea dansului nu e o ches
tiune de estetică și depă
șește de departe lumea ar
tei. E vorba de o proble 
mă socială, de o atitudine 
spirituală, de o nevoie 
profundă, pentru care no
țiunile carne-spirit devin 
fără rost și inconsistente, 
pentru că ceea ce e în cau
ză este această unitate in
divizibilă care se numește 
om".

Ștefan loanid
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PIATRA NEAMȚ

Expoziția sculptorului

CLEMENT POMPILIU
Lc Piatra Neamț, intr-un peisaj unde apa și stîncile inspiră, 

prin exemplul fanteziei lor, înălțarea unor lucrări monumentale, 
sculptorul Clement Pompiliu se străduiește, de 20 de ani, să 
aducă frumusețe și expresivitate omenească noilor structuri ale 
spațiului construit. Cadrul modern, luminos, ai expoziției sale, 
ceschisă intre pereții de sticlă ai unui nou bloc turn, ajută pe 
vizitator să contopească formele frumoase, pe care le con
templă, cu arhitectura nouă a cetății, cu sensul profund uman 
al civilizației din jur. Artistul ne mărturisește intenția sa gene
roasă ca, după închiderea expoziției, să expună in aer liber, 
in centrul orașului, cîteva din lucrările sale monumentale, du
rate in piatră.

Clement Pompiliu, artist viguros al generației de mijloc, ex
pune acum pentru a douăzecea oară, in decursul a două de
cenii de activitate, de-a lungul cărora și-a exprimat constant 
incîntarea in fața frumuseții și demnității de nezdruncinat a oa
menilor acestui pămînt. De la Decebal și voevozii legendari, 
pină la copiii care au deschis ochii în preajma barajului Bi- 
caz, fizionomiile concepute de Clement Pompiliu într-o perfectă 
armonie geometrică, au convertit duritatea pietrei în dirzenie 
omeneasca. Echilibrul trăsăturilor, linearitatea verticală a carac
terelor, au cerut în mod consecvent păstrarea mijloacelor cla
sice, în cadrul unei viziuni strict figurative a sculpturii. Se vă
dește în opera lui Clement Pompiliu o credință de nezdruncinat 
in virtuțile sculpturii rotunde, cu o expresivitate globală bine 
concepută și construită, așa cum a invățat-o la excelenta cla
să a lui C. Medrea. Ceea ce adaugă nou și personal artiste', 
față de maestrul său, este aerul de legendă al eroilor solitar' 
lăsqți parcă într-adins în afara complicației oricărei compozit 
de grup sau constructiviste. Fiecare lucrare este un om, o legen
dă, un suflet legendar care așteaptă doar clipa de tăcere a 
contemplării spre a se desprinde din piatră unduind spre noi cu 
graiul plin de ecoul faptelor.

„Decebal*, stă măreț ca un virf de munte, cu un cwrint ne
deslușit pe buze, din acea limbă cu cifrul încă nedezegat. o 
s'rămoșilor noștri, enigmă ca și cetatea romană din Munții 
Neamțului, dar certă mărturie a vechimii noastre neîntrerupte pe 
acest pămînt. „Arheologul* a împrumutat ce«a d n fizîooom a 
eroică a acelui trecut îndepărtat pe care-' scrutează, dcritotea 
s-a accentuat pentru a sublinia luciditatea. Int'eaga ga erie de 
„portrete" vădește aceeoși liniște și siguranță, izvorită din înțe
legerea trecutului și încrederea in viitor. Numai „Cariatida* pare 
contrariată și contrastantă, printr-o accentuată dramatizare, ve
nind de undeva, de departe, cu corăbiile grecești pe valurile 
Pontului Euxin. Lutul ars, cu flacără încă nestinsă în cromatica 
lui, cintă frumusețea generică, „etern femininul* cu amintiri e- 
giptene și grecești, turnate în frumoasele arcade bizantine ale 
ochilor. Artistul obiectivează în portretul feminin munca de se
lecție îndelung gîndită în filtrarea influențelor și stilurilor înve
cinate civilizației noastre ,cu sublinierea comunității, a parale
lismului, dar și a specificului frumuseții proprii.

Sinteza întregii galerii de eroi legendari și contemporani, 
sensul afirmării umane le găsim în lucrarea „Hotărîre”. Capul 
abia desprins din frăția granitului munților noștri, privirea ațin
tită înainte sugerează sentimentul unității și al siguranței. Suma 
detaliilor dure dau un efect global neașteptat. Masivă, mono
lită, cu suprafețe aspre, încă nedăltuite, lucrarea reușește să 
se învăluie într-o reverie privind viitorul acestui popor. Este 
un devărat poem patriotic în piatră semnat cu gravitatea unui 
artist matur.

Radu Negru
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„TROIENELE- de Euripide

In atmosfera de oboseală și 
perfect anonimat de la jumăta
tea acestei stagiuni ieșene 
spectacolul experimentai ai 
Ancăi Ovanez cu ..Troienele' 
lui Euripide a introdus un ac-' 
proaspăt, reconfortant »i spe
răm. tonifiant.

Optimea pentru „Troienele* 
trebuie privită in dublu sen- : 
mai inlii se rezolvă o proble
mă de repertoriu, tragedia an
tică (si nu numai tragedia, 
lipsind de mai multă vreme 
de pe scena Naticea’nlai (a- 
cum s-a întfinit cu .rîloctet* 
datorită unor lungi tergiver
sări a reprezentării acestuia); 
apoi, piesa prin construcția ei 
dramatică simplă si prin re
gula celor trei unități îi În
găduia regizoarei traducerea 
exactă în spectacol a idei
lor sale de montare modernă. 
Anca Ovanez a intenționat și 
a reușit să redimensioneze cî
teva din relațiile fundamenta
le aid teatrului, în special re
lația actor-public ; prin aceas
ta spectacolul ei iși merită 
pe deplin calificativul de ex
periment. Sigur că tînăra regi
zoare nu este prima care în
cearcă aceste redimensionări, 
dar soluțiile aduse de ea in 
actualul spectacol probează 
o gîndire îndrăzneață și origi
nalitate.

Tragedia „Troienele* poate 
cea mai reprezentativă din 
operele lui Euripide, nu atît 
sub raportul structurii drama
tice, cît al ideilor înalte și a! 
lirismului, al umanismului 
cald pe care îl deaajă — este 
un elogiu adus nobleței sufle
tești. tăriei de caracter a celor 
în suferință; „Nici o altă tra
gedie antică — scrie M. Pon- 
lenz — nu este cansacrată în- 
tr-un mod atît de exclusiv în
fățișării suferințelor. N.ci una 
nu are un caracter atît de liric 
Si în nici una un poet tragic 
nu s-a înfățișat atît de pătrun
zător simțurilor, ochilor și au
zului pentru a emoționa prin 
spectacolul suferinței'.

Citatul poate sta ca motto 
al spectacolul Ancăi Ovanez, 
căci acesta traduce cu exacti
tate ideile exprimate de Poh- 
lenz; el se adresează direct 
si pătrunzător tuturor simțu
rilor, emotionind prin intensi
tatea suferinței și a demnității 
umane. Cum am mai notat în- 
tr-c cronică anterioară. pe 
Anca Ovanez a cucerit-o în 
primul rînd acest sentiment al 
demnității ființei umane în su
ferință și a concentra: toate 
mijloacele spre realizarea a- 
cestei idei, trecînd în plan se
cundar trăirile intermediare : 
ura, compătimirea, dorința 
răzbunării etc.

Dar cum a procedat, de fapt, 
regizoarea pentru a-și concre
tiza în spectacol ideile ? Mai 
lntîi a anulat distanța dintre 
interpreți și public. „Ceea ce 
consider eu experiment în a- 
cest spectacol este, în primul 
rînd relația public-acter' îmi 
spunea Anca Ovanez în timpul 
repetițiilor. Și într-adevăr ea 
realizează, cum și-a propus, 
un teatru direct, viu, în care 
se încheagă un dialog imediat 
între actor și spectatorul de
venit activ, participant direct 
la actul teatral. Spațiul in 
care se desfășoară spectacolul 
(scena mare a teatrului, unde 
urcă și spectatorii) este însăși 
cheia acestuia; dimensiona
rea de spațiu ca dimensiona

re cslelro e«te una dint'e 
problemele cele mai acute ale 
teatrului raoaem. căreia -Anca 
Ovanv z ii dă aici o excelentă 
rezolvare. Cele două rindur» 
de bănci rezervate spectatori
lor (80 iocuri) se află situate 
chiar in spațiul de joc. Ac
torii joacă în fata, in spatele, 
în dreapta să ia stisga spec
tatorului. acesta fiind plasat 
deci in centrul desfășurării ac
țiunii A dispărut «staota 
bisnmiă dintre actorul de 
scenă și spectatorul din stai. 
Dar. nu e vorba numai de o 
distantă măsurată in metri, nu 
numai aceasta dispare. ci si 
o anume distanță interioară 
măsurată in sentimente. in 
intensități afective; trăirea ac
torului și a spectatorului de
vin instantanee, capătă un 
ritm cu totul inedit, păstrează 
permanent o temperatură ri
dicată a participării. Sigur că 
lipsa noastră de obișnuință cu 
o asemenea modalitate ne mai 
face uneori să privim asupra 
unor lucruri neesențiale din 
ținuta actorilor, dar aceste 
.distrageri" sînl neînsemnate 
și nu se produc decît in mo
mente de slăbire a tensiunii 
spectacolului ; ele nu țin deci 
de concepția unei asemenea 
modalități spectacologice, ci 
de dispoziții subiective, înla- 
turabile cel puțin teoretic.

Avem a face — cum am mai 
spus — cu un experiment asu
pra condiției spectatorului. Ră- 
mîne ca acesta să arate în ce 
măsură acceptă noile dimen
siuni artistice care i se oferă. 
Au fost deja prezentate cîteva 
spectacole și circulația de o- 
pinii ni se pare cît se poate 
de favorabilă. Așa dar, semne 
nune.

Dar. experimentul se referă 
— cel puțin în aceeași mă
sură — și la condiția actoru
lui. El nu se mai află deta
șat, retras într-o lume a lui — 
lumea scenei, cu decoruri și 
lumini care-1 izolează de spec
tator, care îl „mitizează* in
tr-un anume fel, îl supradimen
sionează. Acum el stă in ime- 

ta apropiere a spectatoru
lui, fără grimă. nescăldat în 
lumini misterioase de reflectoa
re, îctr-o costumație simpla și 
trebuind să facă uz numai de 
mijloacele sale, de expresivi
tatea corporală, de știința ges
tului. de capacitatea de a da 
cuvintului vibrația și sensul 
fundamental; el trebuie deci 
să-l cîștige și să-l convingă 
pe spectator fără a fi ajutat 
de o întreagă mașinărie sce
nică, ci doar prin forța, prin 
expresivitatea și prin sensibi
litatea ființei sale. Corpul tre
buie să exprime plastic, la fel 
de expresiv și inteligibil ca 
și vocea, sensul cel mai intim 
al textului, pentru că numai 
astfel o stare afectivă puterni
că poate fi transmisă complet 
spectatorului modern.

Gînciind și realizînd spec
tacolul cu „Troienele", Anca 
Ovanez a avut tot timpul în 
vedere acești doi factori prin
cipali : spectatorul și actorul 
și relația permanentă dintre 
ei pe toată durata spectacolu
lui. Conștientă că teatrul ca 
specific de artă există nu
mai la timpul prezent („Pate
tic vorbind, aș zice că în 
teatru există o dramă a cli
pei", îmi spunea regizoarea 
într-o discuție), ea a căutat

mijloacele cele mai eficace 
pentru a oferi spectatorului po
sibilitatea unei receptări ime- 
ciate. spontane si directe. Și 
no există alt mijloc mai potri
vit decît actorul. Prin el prind 
viată ideile regizorului. Miș
carea și vorbirea actorului 
sînt nnjloace infailibile de vi- 
mahzare a cuvintuhti.

S* Anca Ovaoez a Găsit in 
colectivul artistic a! Teatn>- 
haj National dba Iași actorii 
de care as ea nevoie, interpreți 
excel- nu de tragedie. artiști 
co oeMooile rezerve de sensi
bilitate* si expresivitate cu 
potente încă ne puse in valoa
re In spectacolele de factură 
clasică in care au jucat pină 
acum. .Adine Popa (Hecuba) 
duce pe umerii ei întreg spec
tacolul, dovedindu-se, odată 
mai mult, o actriță de mare 
sensibilitate, cu alese virtuți 
de tragediană, cu forță și re
zistență în fața unei partituri 
foarte grele nu numai prin 
întindere, ci și prin intensitate 
dramatică ; expresivitatea cor
porală, gravitatea tragică a fi
gurii și adecvarea perfectă a 
tonului i-au îngăduit actriței 
conturarea unui personaj cu 
valoare de simbol — căci He
cuba e simbolul durerii și 
demnității umane. Cu rolul 
Andromacăi, Cornelia Gheor
ghiu înscrie un nou succes al 
ei in această stagiune (după 
rolul, excelent interpretat, din 
„Viața lui Galileo Galilei"). 
Jocul ci se află într-o perfectă 
consonanță cu ideea regizora
lă, sentimentul durerii fiind 
comunicat aproape fizic. O bo
găție de nuanțe, fin subliniate 
și prin voce și prin gest, o 
contorsionare corporală expre
sivă, traducînd durerea, sînt 
principalele calități ale inter
pretării Corneliei Gheorghiu. 
Violeta Popescu întruchipează 
o Casandră fascinantă ; în o- 
chii ei arde o flacără inefabi
lă, iar chipul îi e transfigurat 
de suferință și de seînteia pre
vestirii. Liana Mărgineanu este 
o Elenă frumoasă, adevărata 
cauză a răului. Deși are un 
rol de altă factură decît cele 
lalte din această piesă, actrița 
a găsit mijloace să se inte
greze consonant în spectacol, 
dovedind, ca și celelalte in
terprete, maturitate artistică, 
rafinament și adecvare la ce
rințele spectacolului modern.

Cu toate că „Troienele" este 
un spectacol prin excelență 
al actrițelor, trebuie să subli
niem contribuția de aleasă ți
nută a bărbaților: Teofil VÎI- 
cu, Sergiu Tudose și Cost el 
Constantin. Un grup de șase 
studente ale Conservatorului 
de muzică alcătuiesc (exce
lentă idee) corul, în fruntea 
căruia Corifeea (Cornelia Hin- 
cu) impune prin acuratețea 
gestului și distincția replicii.

O reprezenare modernă și 
totuși extrem de fidelă textu
lui, o apropiere marcantă a tra
gediei antice de sensibilitatea 
și înțelegerea spectatorului 
modern •— iată ce a realizat 
Anca Ovanez și interpreții cu 
acest spectacol, impresionant 
nu numai prin ținuta lui de 
ritual sacru, ci și prin capa
citatea de a integra specta
torul în universul său, insi- 
nunuîndu-se, în același timp în 
universul complex al acestuia.

I

Ștefan Oprea

CONCERTE
Sub bagheta atentă a lui 

Mircea Cristescu, dirijor 
cu experiență, muzician se
rios si rafinat, orchestra 
simfonică a filarmonicii din 
Bacău a demonstrat în pro
gramul susținut în fața pu
blicului ieșean un maxi
mum al posibilităților sale 
actuale, care, trebuie spus 
deschis, nu sînt încă prea 
mari. Ansamblul este crud, 
neșlefuit, calitatea sonoră 
lasă mult de dorit, reac
țiile la stimulul gestului 
dirijoral sînt adeseori gre
oaie, timide, pare a nu e- 
xista o coeziune conștientă 
de colectiv (muzical vor
bind). Totuși, în ciuda 
stîngăciilor (inerente ori
cărei formații tinere) s-o 
evidențiat o asemenea re
ceptivitate la sensul muzi
cii, la irazare și anunțare, 
un asemenea entuziasm in 
dorința spre „mai bine" și 
„mai frumc-s', incit rezul
tanta interpretativă a ce
lor trei lucrări executate 
(Rapsodia Il-a de George 
Enescu, Concertul pentru 
pian și orchestră de Ceai- 
kovski și Simfonia a Vil-a 
de Beethoven) s-a situat 
în limitele unui bun gust 
ireproșabil.

Pianista Sofia Cosma, in- 
strumentistă cu tempera
ment vulcanic și cu o neo- I biți*ntn putere de comuni- 

I care, a dat concertului de 
Ceaikovski o interpretare 
viguroasă, inteligentă și în
cărcată de afectivitate.

A
Reușita numărul unu a 

dirijorului francez Jean 
Rene Meunier in raport cu 
iilarmonica din Iași o con
stituie faptul că a realizat 
o adevărată performanță a 
disciplinei de execuție, atît 
sonor și ritmic, cît și din 
punct de vedere al omoge
nizării pe partide — prin 
unificarea in primul rind a 
procedeelor primare de e- 
xecuție — și pe ansamblu, 
prin realizarea unui just 
raport de intensități.

Meunier este o persona
litate seducătoare prin ver
va interpretativă, eleganța 
și precizia gesturilor șl 
printr-un simț acut al umo
rului, pitorescului, contras
tului surprinzător, al ele
mentului ilustrativ și, m 
general, al frumosului mu
zical, luat poate în latura 
sa pur formală, dar prin 
nimic mai puțin captivant 
din această cauză. A fost 
inteipretul ideal al lucrări
lor incluse în program: 
Carnavalul roman de Ber
lioz. Simfonia I-a de Bizet, 
Rapsodia albastră de Gersh
win și Divertisment de 
J. Ibert.

Pianistul Nicolae Brînduș 
s-a acordat perfect cu at
mosfera generală, realizînd, 
intr-o desăvîrșită comuniu
ne cu dirijorul și orchestra, 
o fericită variantă interpre
tativă a „Rapsodiei al
bastre".

A

Există în modul de a pri
vi și interpreta muzica al 
lui T raian Mihăilescu o bo
nomie specifică, o ingenui
tate, un entuziasm sui ge
neris care poate că nu fa
vorizează mari și subtile 
creații interpretative, dar 
care, conjugîndu-se perfect 
cu lumea afectivă a sim
foniei „Pastorale" de Beet
hoven, a dus la realizarea 
unor momente de sinceră 
și autentică emoție.

Prevenitor și sigur în cc 
privește intrările și concor
danța ritmică, dirijorul a 
păcătuit în acompanierea 
celor doi soliști ■— pianis
ta Ana Iftinchi (Concertul 
de Carmen Petra) și violo
nistul Daniel Podlovschi 
(Concertul de Max Bruch) 
— printr-o lipsă a echili
brului sonor. Poate că ii 
s-ar fi cerut și celor doi 
soliști (care dispun și de 
tehnică bună, și de muzica
litate, și de ton frumos și 
cald) o mai pregnantă și 
personală manifestare so
listică.

Liliana Gherman



VERSURI DE

ANGELA
TRAIAN

ELEGIE
E cineva care uită mereu
Să mă strige pe nume
Cind de prea multă iubire mă pling
Cu gura atitor cuvinte
Care ar vrea să te cheme,
Cind liniștea unei frunze
Care se apără de curenți
Mă zidește
Și joc, succesiv, rolul culorii de verde
Și roiul culorii de gaiben,

E cineva care uită mereu
Să mă strige pe numele mare
Cind semne cu darul profeței
îmi lunecă pe frunte,
Și eu, cu zîmbetul, le dirijez spre moarte 
Și-azvîrl monede cu nemiluita 
în toate tonomatele lumii

Cind golfuri albe, albe de lumină,
Mă mai așteaptă încă
Să mă întorc mireasă
Și eu nu pling: beau in rind cu bărbații 
Cu ei care pot rivni trenul zeilor

Ca semn c-ai să te-ntorci din cind în etnd 
Pe-aici fără de rost s-au întîmplat,
Iubiri și nunți și alte lucruri
Tu treci
Cu luna bolnavă pe umeri
Prin cerul Ier străin
Și halci de timp de mult intrate
In putrefacția finală
Ți-ncercănează spațiul dintre gesturi
Mai uită-mă o dată ca atunci
Cind prundul căruia-i ziceam iubire
Vuia din șapte guri de nord
Si șapte guri de sud
Oricum se lasă ceață
Și eu am lunecat
Pină la ultimul cuvint de dragoste
Pe care nu pot să ți-l spun.

Neant de dragoste dăruindu-ne
Unul altuia la împreunarea
Cu oasele vineți ale durerii A-
Dintr-un drum singuratic
Precum Calea Lactee
Vom scutura reglementarele lacrimi
De fericire
De pe trena costumelor noastre de gală,
Și cind ele se vor risipi
Și vor suna metalic pe cețuri
lumea va invidia
Această mare unică iubire.

DE DRAGOSTE
Mai uită-mă o dată ca atunci 
Cind se tirau cocoarele pe-amurg 
Și-o-mbrățișare răminea neterminată

BAR

Ne vom iubi pină cind
Masa dintre noi se va aprinde
Și va deveni satelit al pămintului
Pină cind
Râmați deodată negindit de apreape, 
Ne vom apropia și mai mult
Și mai mult
Vom trece unul pe lingă celălalt
Convinși că ne-am îmbrățișat
Și că dincolo ne-așteaptă cu siguranță, 
Altcineva
Pină cind

PEISAJ CU MUL TĂ NOAPTE
Pereții au înnebunit visîndu-te
Semn bun să mă gîndești
Păsări de noapte cu coapse de aer 
întrețin focul lunii
Și aprind și întunecă,
Ochii tăi în ferești
Mă trag pe funii sensuri anume
Sînt marele clown
Dintr-un bilei de sentimente amare
Cu-n braț de lumină în tam-tamul luminii, 
Vreau să usuc pe jucăușele funii 
Oceane firești de uitare
Și pentru-atita, doar pentru-atîta
Nervii din lucruri cu nervii din pașii
Convalescenți pe-amintire
Fecundează-n scurt-circuite solare
Ș; păsări de aer cu țipăt de lună 
Mor spinzurate de goluri mai goale.

19. AICI
... Cîntă Tom Jones, parcă 

rupîndu-se-n șapte la fiecare 
strofă. Tixit, restaurantul res
piră prin burduful răcoros al 
acordeonului. Masa este așe
zata în dreptul unei coloane 
și pot vedea fără să fiu vă
zut — cel puțin așa am cre
zut la început. Cîteva cliente 
de-ale mele m-au descoperit 
în cele din urmă („Pst! Pro
curorul!") și le-a pierit vizi
bil cheful : încercînd să pa
reze, deveneau stîngace și 
chiar ridicole. Orice restau
rant, după o anumită oră (și, 
evident, după o anumită can
titate de coniac) îți procură 
o bizară senzație de securitate 
și detașare aproape totală. 
Dincolo de pereții îmbrăcați în 
travertin și de zîmbetele de 
carton ale ospătarelor există 
— sau nu — lumea adevă
rată, în care surîsul are (sau 
s-ar cuveni să aibă) acoperi
rea deplină a sentimentului; 
aici, zîmbetele sînt în funcție 
de bacșiș, te faci că nu înțe
legi și acorzi credit amabi
lităților de circumstanță, ris- 
cînd să devii naiv cu bună 
știință. Privirile furișate ale 
femeilor ilustrează perfect 
acțiunea corozivă a alcoolu
lui asupra instinctului de con
servare : autocenzura func

ționează poticnit și tot eșa
fodajul disimulării cotidiene 

se clatină hazliu, invitîndu-te 
să participi la jocul echivoc 
al ocheadelor topite intr-un 
sos opac, incert, încetinitor 
de reacții ca apa grea. Nu 
sînt un client obișnuit al res
taurantelor ; mi-am permis 
(sau impus ?) acest „respiro" 
poate pentru a încerca o 
cezură în ritmul cotidian, un 
fel de „rugă înaintea bătăliei", 
așa cum o practicau gene- 
ralii de demult. o oarecare
presimțire mă avertiza că
mîine va începe altceva. că
tot ce am clădit în anii e-
chilibrați în care, de bine de
rău, m-am înțeles cu mine în-
sumi, va fi supus implaca
bilului seism de gradul al IX- 
lea, cu atît mai tulburător 
cu cît simțurile îl prezic fără 
drept de apel... Peste cî
teva ore totul va fi lăsat în 
urmă și, probabil ghemuit 
într-o sanie oarecare, voi a- 
luneca ușor spre ceea ce am 
ocolit nu de teamă, ci doar 
dintr-o anume comoditate și 
jenă pentru clipele vorbelor 
dintîi. A început dansul și, 
absurd, îmi amintesc reuniu
nea de la liceu, da, acea 
seară misterioasă în care fe
tele se metamorfozaseră su
bit în femeiuști tulburătoare, 
iar eu, neînțelegînd mecanis
mul transformării, alunecam 
pe lîngă zidurile sălii cău- 
tîndu-mi de lucru (ocupații 
mărunte — eram doar prin
tre „organizatori"!), dornic 
să fiu și aproape și departe 
de vălmășagul perechilor, 
pentru a respira necunoscu
tul parfum ce izbutise să a- 
lunge „coctailul" de arome 
„școlare" amintind de praf 
de cretă, motorină și trans
pirație juvenilă ...

20. ATUNCI
Nu trebuie să fii numaide- 

cît criminalist pentru a ști 

că, adeseori, făptașul nu re
zistă tentației de a revedea 
locul crimei. Poate că aces
ta a fost mobilul vizitei în 
restaurantul tixit, sufocat de 
imposibilul dampf de mititei 
și castraveți răsuflați Aici- 
poate și fața de masă este 
aceeași —- (nu, ar fi culmea 
să găsesc pata de sos cu 
marginile zdrențuite, doar au 
trecut trei... ba nu, patru 
ani...) am petrecut acele ore 
dilatate, în care vorbele se 
afundau într-un fel de mîl a- 
toate-absorbant, revenind la 
suprafață doar reflexe obo
site, biete frînturi disparate, 
imposibil de înlănțuit. Pier
dusem partida „Vila Bella", 
bătrînul dispăruse, iar colegii 
mă salutau condescendent și 
compătimitor, șușotind după 
colțuri că mi s-a dus naibii

PENITENȚĂ fragment din capitolul 

al ll-lea al romanului 
„DOUĂ MUZICI DOUĂ'

cariera și, fără îndoială, voi 
fi cel puțin mutat la Infun- 
dații din Vale. Multi nu mai 
aveau răbdare să-mi asculte 
glumele (adevărat, bravam!) 
pînă la capăt, rîdeau mînzește 
la prima pauză de respirație 
și se grăbeau s-o șteargă, bă- 
tîndu-mă prietenește pe u- 
măr: „trece, trece, nu te a- 
mărî, nu fă o tragedie..
Restaurantul m-a înhățat a- 
tunci pur și simplu, m-a sor
bit din stradă, nici nu-mi a- 
mintesc momentul trecerii pe 
laj garderobă, Știu doar că 
oferisem cuiva un bacșiș mă
runt și fusesem refuzat — 
semn că lumea mă recunoscuse 
— și nu m-ani mai oprit pînă 
în celălalt capăt al sălii, la 
masa de sub ficusul schele
tic și gălbejit. Primul co
niac a rămas minute în șir 
ca un bol incandescent, a- 
proape că-mi tăiase răsufla- 
iiea, r.edîndu-mi, în schimb, 
o umbră de încredere — mai 
ales cînd necunoscutul de la 
masa încărcată cu pateuri 
mi-a zîmbit larg și, pare-se, 
nefiresc de cald. „Un zîmbet 
face cît un carbaxin" — 
scria nu știu care autor de 
schițișoare — tocmai îmi com- 
.puneam o figură cît de cît 
(amabilă pentru a răspunde 
necunoscutului cînd. parcă 
ieșind dintre crengile ficusu
lui, a apărut EA. In cursul di- 
imineții, venită după conclu
ziile anchetei, mi se păruse 
derutată și neajutorată, pier
dută în enormul șal-mantiie, 
dar acum, cu capul descope
rit și părul strîns într-un coc 
perfect, trasat cu compasul, 
căpătase un aer aristocratic, 
distant, ba chiar arogant. Pro
babil că am invitat-o să se a- 
șeze, dar nu-mi amintesc, în 
orice caz, a luat loc țeapănă 
pe scaunul acesta, exact a

cesta, aici sub ficus, pentru a 
mă privi atentă și rece, parcă 
anchetîndu-mă. „N-ați plecat" 
— știu că asta a fost pri
ma întrebare, soldată cu o clă
tinare din cap și, după o pau
ză lunqă și inutilă, cu expli
cația scurtă: „am tren la două". 
„Nu se mai poate face nimic— 
am încercat să mă dezvinovă
țesc — dosarul l-am clasat, e 
imposibil să mai..." „Știu" — 
m-a oprit rece, continuînd să 
mă spioneze cu o nonșalanță 
de-a dreptul iritantă. Rigidă și 
distantă, femeia a cutezat să 
zîmbească tîrziu — dar și a- 
tnnei repezit, mai degrabă ca 
un zvîcnet: „aș vrea să beau". 
M-am grăbit să-i tom și a sor
bit absentă, indiferentă,- sînt 
convins că habar n-avea ce-i 
în pahar (totdeauna mi-au plă-

"ut băuturile sofisticate, amă 
rui si astringente, cît mal 
combinate posibil...). „Ce vtrs- 
tă-mi dați ?" — m-a întrebat, 
stupid, după una dintre pauze
le acelea de zece minute — 
și m-am pomenit răspunzînd 
grăbit, ca la armată: „treizeci", 
„Exact, treizeci", m-a aprobat 
bătînd cu vîrful unei scobitori 
tactul melodiei (cred că, da, 
precis, se cînta Waldteufel), 
pentru a completa, cu privirea 
aiurea: „este colosal să arăți 
cit ai... nici mai mult, nici mai 
puțin... El, cred că părea mult 
mai bătrîn, n-a fost niciodată 
un om sănătos...". „Nu știu, nu 
l-am văzut" — am căutat să 
înnod o discuție, dar fără suc
ces și pauzele mă scoteau din 
sărite, parcă întretăindu-ml 
respirația. „Nu dansați?" - 
am întrebat-o — și cred că a- 
rătam cumplit de bleg. „Nu, 
rar, acuma nu". Mi-am dat 
seama că nu mă privise și, ră- 
suflînd ușurat, am cutezat să 
lise o ieșire cît de cît onora
bilă: „E tîrziu, aș vrea să 
plec...". „Bine, vin și eu, aș- 
teptați-mă". A plecat pînă în 
tr-un colț al restaurantului și 
s-a întors învăluită în acel șal 
enorm care-i îmblînzea oare
cum trăsăturile, îmbătrînind-o. 
Afară, treptele erau umede, am 
oat s-o susțin și a tresărit, re- 
tuzînd. „Locuiesc sus" — am 
informat-o parcă justifieîn- 
du-mă, —- „trebuie să plec e a- 
proape douăsprezece. Drum 
bun. dacă mai intervine ceva, 
onunțați-mă"; „Noapte bună" 
— a șoptit și, tot timpul cît 
am urcat scările, mi-a făcut 
Impresia c-o simt în urma mea. 
.E o idioțenie, nu pot întoar
ce capul, de ce să urce după 
mine. am băut prea mult, 
asta-i“. I-am simțit răsuflarea 
în ceafă cînd am descuiat ușa, 
odată cu mirosul vag de mosc 

pe care-1 răspîndea șalul ace
la a-toate-învăluitor. Pur si 
simplu mi s-a făcut teamă; nu 
găseam șalterul și abia țăcă
nitul m-a adus la realitate, de- 
terminîndu-mă să mă întorc și 
s-o aflu în prag, țintuindu-ma 
cu aceeași privire inexpresivă, 
și totuși vezicantă. „Știți — 
a vorbit din prag — am fost 
concediată din motive de i- 
moralitate". Ca și cum această 
explicație ar fi fost absolut su
ficientă, și-a desfăcut șalul, lă- 
sînd în lumină cocul enorm și 
ported, fără un fir deranjat, 
de parcă atunci ieșise de suh 
cască. „Plec mîine, e obositor 
să călătorești noaptea..." Toa
te instinctele mele de holtet 
înrăit, arhi-obișnult cu vizite 
nocturne, au fost paralizate în 
mod absolut inexplicabil si-ml 

amintesc vag, extrem de vag, 
faptul că i-am ajutat să des
facă acea canapea niciodată 
întrebuințată, apoi că am dat 
drumul fără rost unui ventila
tor uzat ce cîrîia din cînd în 
cînd ca o sîrmă ghimpată tra
să pe asfalt, pentru ca, în ce
le din urma, să mă refugiez în 
baie, lăsînd ușa abia întredes
chisă. încă nu eram foarte si
gur că-s treaz, apa rece mal 
deorabă mi-a înroșit ochii si, 
privind în oglinda știrbă, ve
deam sumedenie de steluțe cli
pind și stingîndu-se, ca la 
„Luna Parc". „Ei, la dracu, fe
meia asta nu există" — m-am 
pomenit exclamînd, dar gestul 
voinicos de a deschide brusc 
ușa l-am întrerupt la fel de 
brusc din cauza acelui fîșîit 
excitant, de neconfundat, care 
moleșește și dezarmează: alu
neca mătasea pe mătase, fe
meia se dezbrăca, m-am închis 
din nou în baie și, cînd am 
ieșit, ea adormise, cufundată 
într-un somn trudit, ca o tran
să consecutivă crizelor. Apu
case să se învelească, însă 
cersaful obosit și ne-apretat 
mat degrabă o revela și pol 
revedea oricînd, dacă string 
ochii și mă concentrez, acea 
formă ghemuită impudic sub 
un cer.șaf nerușinat, împodobit 
cu monograma cine știe cui si 
ajuns la mine pe căi la fel de 
întortocheate ca si femela 
strînsă pe canapea. Răsuflarea 
ei ritma tăcerea, suplinind ță
cănitul obișnuit al ceasului 
care, neîntors, amorțise pe 
birou. încă nu eram mahmur, 
ci doar amețit, am dat să mă 
apropii de canapea — nu știu 
de ce, n-aș putea să spun de 
ce, nu voiam s-o dezvelesc — 
cînd femeia s-a întors și, cu 
ochii strînși, a început să bol
borosească prin somn vorbe 
disparate, ridicole poate, vor- 

be ce mi s-au înfipt pur șt 
simplu în memorie ca un text 
dadaist: „eu ... eu ... eu... 
ah, să nu pierzi... să nu pierd., 
lasă-i, vino, lasă-mă,... eu... să 
credem... ah, rămîneți, să vină 
... ușile... ușile... biroul... su
nă... eu... eu... sună... sună... 
sună... aaaah...". S-a trezit sim
plu, fără să tresară, a strîns o 
clipă ochii, m-a privit șters și 
inexpresiv, apoi m-a rugat cu 
jumătate de voce: „stinge lu
mina". Și nu a fost o șoaptă 
caldă, insinuantă, ci uscată și 
inodoră ca cele schimbate în
tre străinii ce se întîlnesc 
pentru întîia oară în cutare 
cabină a vagonului de dormit. 
Am stins, m-am așezat pe mar
ginea canapelei, mobila a scîr- 
țîit, acompaniată de geamătul 
ventilatorului, iar femeia pe 

care o voi reîntîlni, poate, 
mîine, a rostit alb : „Știi, am 
fost concediată pentru imora
litate, asta nu-ți spune nimic?".

21. ACOLO
Gara are pereții din cărămi

dă aparentă. Roșie, lucioasă, 
ușor înnegrită la muchii. In 
jur, obișnuiții copaci „tip CFR", 
fără vîrstă, fără personalitate: 
poate stejari, poate-s fagi ori 
chiar salcîmi crescuți peste 
măsură. Crengile nu-s afuma
te și scorojite și asprite de țîș- 
netul fumului și aburului fier
binte: trec doar două trenuri 
pe zi. Al treilea, un automo
tor ca o cutie verde de chi
brituri, bîzîie pe sub crengi 
resfirîndu-și fumul albăstrui 
mai mult pe orizontală, ca un 
norișor de colb stîrnit de o 
bicicletă. Există și sumedenia 
de ciori — aceleași în toate 
qările, de parc-ar fi inventaria
te în scripte alături de maca
zuri, felinare și bănci cu spă
tarul scrijelat. De departe, ga
ra. pare o mică oază : pînă a, 
ajunge aici, vagoanele au a- 
lunecat pe o limbă de pămînt 
pierdută între valuri de stuf 
negricios. îneeîndu-și țăcănitul 
în zăpada pufoasă depusă din 
belșug în răstimpul — lung! 
— dintre cele două trenuri. 
Puținii călători n-au avut cînd 
și cum să croiască obișnuita 
potecă bătătorită între linii și 
ești nevoit să sari direct în 
zăpadă. Trenul a plecat — 
aici opririle sînt scurte, ca a- 
cea infimă și insesizabilă pau
ză ce fragmentează ritmul 
cardiac, permițînd inimii un 
minuscul răstimp de odihnă — 
și „oaza" își regăsește liniștea 
odată cu potolirea croncănitu
lui de ciori deranjate de flu
ierul locomotivei. Citești, au
tomat, cele cîteva inscripții 

vechi („Biuroul de mișcare și 
telegraf", „Onor D.D. călători 
sînt rugați să verifice biletele 
primite") pierdute între vioaie 
și anacronice afișe ce reco
mandă petrecerea concediului 
de odihnă la Mamaia: „Mare- 
soare-confort-distracții-bowling- 
ruletă". Probabil că afișele au 
fost lipite de mult, deoarece 
niște puști — desigur, doar ei 
puteau tace asta — au însem
nat pe margini, cu creionul, 
scorul unor zdravene partide 
de rișcă pe nasturi. Impiegatul 
■— îmbrăcat cu un vizibil cojoc 
sub uniforma descheiată — 
vrea să pară Indiferent și te 
cercetează doar cu coada o- 
cliiului, întrebîndu-se. bineîn
țeles, dacă ești noul achizitor 
ORA CA, vreun activist cultu
ral dornic să reînvii brigăzi de 
agitație amorțite, ori învățăto
rul navetist venit s-o suplineas
că pe profesoara însărcinată 
can cătunul Z. In sala de aș
teptare surprinzi o frînturăde 
discuție la ghișeu, din care 
afli că, săptămîna trecută, cînd 
tovarășul Burete a plecat cu 
trenul de seară, casierul i-a 
dat un leu mai puțin rest și e 
cazul să-si amintească. Din 
spatele geamlîcului afumat îl 
auzi pe casier scuzîndu-se — 
„da, știu că tovarășul Burete 
a plecat fără să ia restul* 
și femeia înfofolită se întoarce 
victorioasă, spre a duce leul 
uitat călătorului de săptămîna 
trecută... S-a lăsat seara, o 
seară pîcloasă și umedă', „oa
za" a devenit o îngrămădire 
cenușie dominată de cubul 
negru-visiniu al gării; ciorile 
adorm foindu-se pe crengile 
parcă prea ușor friabile, iar 
șinele, încet, dispar din nou, a- 
coperite de fulgi.

In spatele gării, o sanie cu 
lada negeluită. Verzuie, fră- 
mîntată de copitele cailor, ză
pada a căpătat o consistentă 
de înghețată nehotărîtă, porni
tă spre topite. Vizitiul discută 
cit caii în gura mare și, în a- 
fara foșniturilor de aripi rebe
gite (ciorile, sus, tot se mai 
clatină pe crengi), e singurul 
zgomot pe șapte hectare; poa
te de aceea stăruie o incertă 
senzație de răceală umedă și 
pustiu. întunericul dizolvă 
conturele și pîcla strînge cer
cul orizontului. Dealurile — 
păreau leneșe, potolite, acum 
jumătate de oră — curg tăcu
te în sus, plecînd de la lumină 
spre zona de penumbră în care 
spinările colinelor se pierd 
de-a binelea, devenind ceață 
ori, poate, fum. Pocnește o 
ușă — sec, brusc, fără ecou, 
ca o petardă uscată. Un qlas 
de femeie repede neglijent pe 
cineva nevăzut (,,’chide ușa 
ceea !"), pocnetul initial este 
descompus în trei izbituri în
fundate pînă ce, cu precizie, 
se aude sunetul clanței prin- 
zînd lemnul ușorului. Ușa 
s-a-nchis. Liniile au dispărut 
Pîlpîie o lampă în fereastra 
fie la locuința șefului de gară. 
Ciorile s-au potolit. Cercul o- 
rizontului a devenit meschia. 
N'inge.

Și totul aduce cu un imens 
căscat, ascuns, decent și inu
til, cu palma la gură.

Mircea Radu lacoba-
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MARȚI, 13 mai — PE TEME ECONOMICE, ora 16,30
— Județele țării pe treptele socialismului: Neamț. 

Realizatorii emisiunii și-au propus să prezinte amplele 
prefaceri înscrise pe harta județului Neamț, în ultimii 
ani.

JOI, 15 mai — O ORA CU TINEREȚEA, ora 17,00
— „împliniri" : Cu tinerii din Iaslovăț, jud. Suceava, 

despre vocația artistică.
— „In August 23” — evocarea unor momente legate 

de lupta uteciștilor pentru eliberarea patriei.
— Atributele tinereții — însemnări de reporter
— Invitație la drumeție. Din activitatea secției de al

pinism a clubului „Universitatea" din Iași.
— Muzică, curiozități, anecdote.
VINERI, 16 mai, — SEARA PENTRU IUBITORII MU

ZICII SIMFONICE, ora 20,00
In program :
— Simfonia nr. 8 de M. Andricu.
— Concertul pentru pian și orchestră nr. 13 în do 

major K. 415 de Mozart.
— Simfonia I-a de Brahms.
Prezintă conf. univ. G. Pascu.

PROGRAMUL EMISIUNILOR
LUNI, 12 MAI

Ediția de dimineață
5,30 — BULETIN DE ȘTIRI
5,40 — Cintece populare românești
6,00 — CRONICA AGRARĂ
6,10 — „La horă-n sat" — jocuri populare
6,20 — Uverturi și coruri din opere
6,45 — RĂSFOIM PENTRU DV. PROGRAMUL 

NOSTRU SĂPTĂMINAL
7,00 — In compania muzicii ușoare

Ediția de prînz
12,00 — REVISTA PRESEI
12.10 — Fragmente din operete
12.30 — PAGINI DE ANTOLOGIE LITERARĂ

Romancierul — Zaharia Stancu
12.45 — Muzică instrumentală
13.00 — BULETIN DE ȘTIRI
13.10 — Muzică populară românească
13.30 — CINCI MINUTE PENTRU PIETONI ȘI

AUTOMOBILIȘTI
13,35 — Interpreți de muzică ușoară româ

nească: Alga Fior eseu, Cristian Po
pescu, Ilinca Cerbacev, Gică Petrescu 

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 — Tineri interpreți în studio : Dumitru

Sîpcu, student în anul al III-lea la 
Conservatorul ,,George E nes cu" din 
Iași.

17,00 — PE TRASEUL ȘTIINȚA—PRODUCȚIE
17,20 — Muzică populară românească
17.30 — RADIO—ALMANAH (reluare)
18.30 — RADIOJURNAL și buletin meteorolo

gic
18,40 — Melodii îndrăgite de muzică ușoară

MARȚI, 13 MAI
Ediția de dimineață

5,30 — BULETIN DE ȘTIRI
5,40 — Muzică populară românească
6,00 — CRONICA AGRARĂ
6.10 — Suita nr. 3 de Jean Baptiste Lully

și Uvertura pentru instrumente de 
coarde de Witold Lutoslavschi

6,25 — Muzică ușoară
6,50 — PE TEME MEDICALE
7,00 — Muzică din operete
7.10 — VA INVITĂM SĂ NOTAȚI ÎN AGEN

DA DV.
Ediția de prînz

12,00 — REVISTA PRESEI
12.10 — Muzică instrumentală

12,30 — NOI ȘI ELEVII NOȘTRI
Din cuprins ;

• — Aparatura modernă în li
ceu — cerințe și perspective. 
Comentariu redacțional.
— „Pro patria" — masă rotun
dă despre modalitățile de rea
lizare a educației patriotice la 
orele de dirigenție. Participă 
profesori din iași, Suceava și 
Rădăuți.

12,45 — Melodii populare românești
13,00 — BULETIN DE ȘTIRI
13.10 — Concert de prînz
13.30 — ACTUALITATEA PLASTICĂ
13,40 — Varietăți muzicale.

Ediția de seară
16,00 — BULETIN DE ȘTIRI
16.10 — Cîntece patriotice
16,55 — Melodii de estradă
16.30 — PE TEME ECONOMICE

16,45 — TEATRU LA MICROFON : 
„Călător fără bagaje" de Jean 
Anouilh

18,15 — Muzică populară
18.30 — RADIOJURNAL și buletin meteorolo

gic
18.45 — Recital de muzică ușoară : Luminița

Dobrescu și Frank Sinatra.
MIERCURI, 14 MAI
Ediția de dimineață

5,30 — BULETIN DE ȘTIRI
5,40 — Cîntă formațiile de muzică ușoară : 

Cornel Popescu și Max Gregory
6,00 — CRONICA AGRARĂ
6,15 — Cintece populare românești

— Piese executate de fanfară
— Ritm și voie bună — muzică u- 
șoară.

7,10 — VA INVITAM SA NOTAȚI ÎN AGEN
DA DV.

Ediția de prînz
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 și ai arcușului:

pianistul Aldo Clcolini și violoncelis
tul Pablo Casals.

13,00 — BULETIN DE ȘTIRI
13.10 — Concert de prînz
13.30 — CARNET CINEMATOGRAFIC
13,40 — Concert de prînz — continuare 

Ediția de seară
16,00 — BULETIN DE ȘTIRI
16.10 — Muzică populară
16.30 — SĂPTĂMÎNA MUZICALĂ

17,00 — FILE DIN ISTORIA ROMÂNIEI: 
— O neînfricată luptătoare anti
fascistă ; Olga Bancic.
Prezintă cercetător Aurel Ka- 
rețki
— Adunarea de pe Cîmpia Li
bertății — evocare de conf. 
univ. Gh. Platon

17,20 — Cîntece patriotice
17,30 — PE PORTATIVUL UNDELOR. MELO

DIA PREFERATĂ

18,00 — ACTUALITATEA ECONOMICĂ:
Din cuprins :
— Metode noi în proiectarea 
schemelor electrice de comandă 
interviu cu ing. I. Juverdeanu 
de la Fabrica de rulmenți din 
Bîrlad
— Produse românești de pres
tigiu — instantaneu radiofonic 
realizat la Uzina de mase plas
tice din Iași.
— Rubrica : „Ce este nou în 
întreprinderea dv“ — Combi
natul siderurgic din Galați.

18,15 — Program de lieduri
18.30 — RADIOJURNAL și buletin meteorolo

gic
18,45 — Program pentru iubitorii de romanțe

JOI, 15 MAI
Ediția de dimineață

5,30 — BULETIN ' DE ȘTIRI
5,40 — Muzică executată de fanfară
6,00 — CRONICA AGRARĂ
6.10 — Cîntece și jocuri populare românești

— Melodii distractive
7.10 — VĂ INVITĂM SĂ NOTAȚI ÎN AGEN

DA DV.
Ediția de prînz

12,00 — REVISTA PRESEI
12.10 — Melodii de pretutindeni
12.30 — SPORT
12.40 — Mari interpreți de operă: Zenaida Pally

și Tito Schipa
13,00 — BULETIN DE ȘTIRI
13.10 — Concert de prînz
13.30 — NOUTĂȚI EDITORIALE
13.40 — Varietăți muzicale

Ediția de seară
16,00 — BULETIN DE ȘTIRI

16,10 — La izvoarele muzicii — 
emisiune de folclor muzical. 
Prezintă • conf. univ. Gh. Cio- 
banu

16.30 — SATUL ROMANESC CONTEMPORAN—
(reluare)

16,50 — Cintece patriotice
17,00 — O ORĂ CU TINEREȚEA
18,00 — Pagini din opere
18.30 — RADIOJURNAL și buletin meteorolo

gic
18,45 — Muzică ușoară

VINERI, 16 MAI
Ediția de dimineață

5.30 — BULETIN DE ȘTIRI
5,40 — „Așa-s fetele-n Moldova" — melodii 

populare de dragoste
6,00 — CRONICA AGRARA
6.10 — Jocuri populare românești
6.30 — Selecțiuni din operete
6,50 — Muzică ușoară
7.10 — VĂ INVITĂM SA NOTAȚI ÎN AGEN

DA DV.
Ediția de prînz

12,00 — REVISTA PRESEI
12.10 — Soliști de muzică populară : Camelia

Iacob, Nicolae Trofin, Iosif Milu—fa- 
ragot

12.30 — VOCI DIN FONOTECA DE AUR : Tu
dor Arghezi

12,40 — Melodii de muzică ușoară
13,00 — BULETIN DE ȘTIRI
13.10 — Album muzical

13,30 — EMISIUNE PENTRU ELEVI : 
Din cuprins :
— însemnele curajului — ra- 
dioanchetă realizată în lumea 
elevilor.
— Profil literar ; poeta Iulia 
Secoreanu, elevă din Piatra 
Neamț
— Caleidoscop științific

13,45 — Program de canțonete
Ediția de seară

16,00 — BULETIN DE ȘTIRI

16,10 — ITINERAR CULTURAL-ARTIS
TIC :
Din cuprins :
— Drumul cărții spre cititori — 
raidanchetă în jud. Bacău
— Cineclubul — factor al edu
cației estetice — comentariu re
dacțional.
— Ce fel de repertoriu teatral 
alegem pentru artiștii amatori— 
masă rotundă cu participarea 
unor instructori de teatru din 
județele Iași, Suceava și Vaslui.

16,30 — Pagini din creația corală a compo
zitorilor Const. Baciu și Nicolae 
Ursu.
— Cîteva minute în compania for
mației de jazz Charlie Cristian

17,00 — EMISIUNE ECONOMICĂ :
Din cuprins :
— Industria chimică — o pre
zență tot mai activă în peisa
jul industrial al lașului — co
mentariu
— Preț de cost scăzut — mai 
multe beneficii — convorbire 
cu economist Vasile Popa, șe
ful serviciului plan de la U- 
zina metalurgică din Bacău.
— Fișier economic

17.15 — Arii și duete din opere
17.30 — ODA LIMBII ROMÂNE
18,00 — CÎNTECUL CARE MI-E DRAG — mu

zică populară la cerere
18.30 — RADIOJURNAL și buletin meteorolo

gic
18,45 — PE PORTATIVUL UNDELOR, MELO

DIA PREFERATĂ
19.15 — COLOCVIU RADIOFONIC :

— Cercetarea științifică — coordonată 
a contemporaneității

19,30 — JURNAL LITERAR :
Din cuprins :
— „Veniți, privighetoarea cîntă"
— însemnări de reporter
— Confesiuni lirice — versuri 
de Radu Cirneci, Mihail Sabin 
și Aura Mușat.
— Cronica literară : Corneliu
Sturzu : Restituirea jocului.
Semnează Leonida Maniu.
— Contexte : Literatura nouă în 
circuit universal. La microfon 
Liviu Leonte.

19,53 — Muzică de estradă
20,00 — SEARĂ PENTRU IUBITORII MUZICII 

SIMFONICE
il,45 — Album de romanțe
22.xc — Muzică de dans

SÎMBĂTĂ, 17 MAI
Ediția de dimineață

5,30 — BLLETIN DE ȘTIRI
5.40 — Cintece și jocuri populare românești
6,00 — CRONICA AGRARA
6,10 — Muzică ușoară.
6.40 — ITINERAR CULTURAL—ARTISTIC —

prînz

TI PESTE HO-

reluare
7,00 — Melodii executate
7,10 — VĂ INVITĂM ^A 

DA DV. \
Ediția di' 

12,00 — REVISTA PRESE*
12.10 — Soliști de frunte

românești : Maria 
nisie, Fănică Luca-

12.30 — PREZENȚE ROMAN.
TARE

12.40 — Raliul melodiilor 
13,00 — BULETIN DE ȘTIRI
13.10 — Concert de prînz
13.30 — SCENA
13.40 — Varietăți muzicale /

Ediția de ^ară 
16,00 — BULETIN I)E Ș^IRI
16.10 — DIALOG 'CU ASCULTĂTORII

la acordeon
NOTAȚI ÎN AGEN-

i muzicii populare 
ățărețu, Vlad Dio-

16.30 — MAGAZIN MUZICAL
17,00 — LECTURI DRAMATIZATE : „Lacrimi 

de copil" de M. Sadoveanu
17.30 — MELODII—CLUB (reluare)
18,15 — „Amintiri, amintiri" — romanțe
18.30 — radiojurnal și buletin meteorolo

gic
18,40 — Parada succeselor de muzică ușoară. 

DUMINICA, 18 MAI
Ediția de dimineață

6,00 — BULETIN DE ȘTIRI
6,10 — Valsuri și polci executate de fanfare
6.30 — UNDE MERGEM ASTĂZI?!
6,40 — Pagini alese din operete
7,00 — DESCRIPTIO moldaviae — oa

meni și locuri
7,20 — Cîntă formația de muzică ușoară : 

Iancssy Kdrdssy
7.30 — Program muzical pentru ascultătorii

de la sate
8,00 — BULETIN DE ȘTIRI
8,10 — Interpreți de muzică ușoară : Ana 

Lăcătușu, Nat King Cole, Gigi Mar- 
ga, Domenico Modugno

8.30 — CUTEZĂTORII — emisiune pentru pio
nieri și școlari

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, ME
LODIA PREFERATĂ

18,30 — TOT NAI CITESC MĂIAS-
TRA-ȚI CARTE
emisiune—ciclu Eminescu 
„Dintre sute de catarge". 
Prezintă prof. univ. Const. 
praga. «H
Citește actrița Lavinia Tecule^H^

18,45 — Muzică corală
19,00 — RADIOJURNAL și SPORT
19,15 — MELODII—CLUB — revistă îi 

că de muzică ușoară. 1
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UZINA MECANICĂ NICOLINA - IAȘI
zk n continuarea realizărilor obținute în anul 

ce a trecut și prin îndeplinirea unor obiec
tive actuale din planul de organizare știin
țifică a producției și a muncii, Uzina meca 
nică Nicotină- lași, a îndeplinit integral 

indicatorii economico-finartciari planificați pe pri
mul trimestru al acestui an.

Producția marfă fabricată a fost realizată în 
procent de 100,2°/0 cu un voium sporit față de ace
eași perioadă a anului precedent de 25.453.000 lei, 
productivitatea muncii obținută pe cap de salariat 
a fost de 36.883 lei față de 26.813 Iei pe trim. I. 
1968.

Sporirea eficienței activității economice a în
treprinderilor, înfăptuirea cu succes a marilor o- 
biective stabilite de conducerea de partid și de 
stat, sînt strîns legate de introducerea tehnicii 
noi în procesul de producție, de o maximă recep
tivitate față de ceea ce este nou și avansat pe 
plan mondial în această direcție.

In scopul de a fi stimulate întreprinderile in
dustriale să asimileze noi produse și instalații cu 
caracteristici tehnice superioare celor fabricate 
pînă în prezent, se alocă prin planurile tehnice 
sume importante pentru a ii folosite în realizarea 
acestor obicctivp Dacă în anul 1966 Uzina meca
nică Nicolina^— lași a avut prevăzut in planul 
tehnic suma de lei 150.000, pentru anul 1969 aces- 
tăi sr ..a a sporit la peste 5.950.000 lei. Numai în 

,^^*hsul acestui an se vor asimila un număr de 10 
produse, iar pentru alte 5 produse se vor întocmi 
studii tehnico-economice și proiecte tehnice.

Printre produsele care s-au asimilat, începînd a ii 
executate anul acesta, Ie prezentăm pe cele mai 
importante, care reprezintă caracteristici tehnice 
și productive competitive pe piața mondială.

Astfel, putem enumera :
CENTRALA AUTOMATĂ PENTRU PREPA

RAT BETON de 60.000 ni c./an, folosită pe marile 
șantiere de construcții și care este deservită de un 
singur tehnician ce dirijează întreaga activitate 
de la un pupitru de comandă. Această centrală 
înlocuiește producția obținută de două betoniere 
deservite în medie de 16 muncitori.

Trebuie de menționat că acest utilaj reali
zează o calitate a betoanelor mult superioară ce
lor fabricate în betoniere simple.

Părțile mai importante ale Centralei automate 
de 60.000 mc./an sînt :

— platforma de comandă
— silozul de agregate
— instalația de cîntărire
— instalația hidraulică
— două silozuri de ciment
— instalația de alimentare cu apă
— instalația de ventilație
— transportorul de ciment
— instalația electrică, și
— pupitrul de comandă.
Pentru șantiere de construcții cu volum de 

lucrări mai redus executăm CENTRALA SEMIAU
TOMATA PENTRU PREPARAT BETON CU O CA
PACITATE DE 30.000 mc /an, care în esență se 
aseamănă cu Centrala automată de 60.000 mc./an. 
cu deosebirea că volumul de producție este mai 
mic iar executarea comenzilor este semiautomată.

Produsele din seria 0 (zero) a acestoi utilaje 
au fost trimise pe șantierele deconstrucții în vede
rea efectuării probelor tehnologice, iar din obser
vațiile efectuate pînă în prezent s-a tras concluzia 
că ele se comportă la nivelul indicatorilor teh 
nici proiectați.

ÎNCĂRCĂTOR CU CUPĂ DE 0,8 mc. PE TRAC
TOR S. 651, folosit la șantierele de construcții pen
tru încărcările în mijloace de transport a diferi
telor materiale și pămînt.

Eficiența economică a încărcătorului rezultă 
din faptul că productivitatea lui este de 20 mc./h. 
față de încărcarea manuală de 1,8 mc./h. Costul în
cărcării unei tone cu încărcătorul cu cupă de 
0,S mc./h este de 1,65 lei față de încărcarea ma
nuală de 2,00 lei.

Acești indicatori economici sînt superiori și 
altor mijloace mecanizate de încărcare cum ar fi : 
lopata bandă, încărcător cu grefier etc.

Lărgirea atribuțiunilor uzină în problema asi
milării produselor, perfecționării și organizării ști
ințifice a producției și a muncii au asigurat ob- 
țnerea unei eficiența economice mai ridicate care 
s-a concretizat în obținerea unui beneficiu peste 
plan de 1.357.000 lei pe trim. I. 1969.

I. I. SCHAFER

VUzina Mecanica JNicolina"
- Pnsfatal iimobilepentru miriuri 
asfallice $5- 4 o fane/k.
- Jnsfahfa ale preparai mixturi 
as/aliice /0~ /2 tonc/i.
-fyulolozer cu lama otântabila 
pe tractor S650.
- Scariticalorpe tractor S&V
- ut Prelater tractatcu cadrulfang
- (Penirate ale leton semiautomate 
ale bo.ooo m.c/cuL.
- Centrale ale beton automate cic 
60.000 n. c./an
- c^o^iiurt pentru vag/oanc ~



COMBINATUL

DE ÎNGRĂȘĂMINTE

AZOTOASE-ROZNOV

S
-a spus, nu o dată, că 
fără chimie orașul 
Piatra Neamț ar fi 
rămas doar un loc 
de agrement Intr-a
devăr, astăzi nu poți 

vorbi de Piatra Neamț fără 
să pomenești de relon și me
lanj, de azotat de amoniu și 
uree tehnică. Chimia este aici 
puternică și atotcuprinzătoare. 
Uzina de fibre sintetice și 
Combinatul de îngrășăminte 

azotoase, aceste două cetăți a- 
le chimiei de pe valea Bis
triței sînt notate pe primele 
paqini din cronica marilor rea
lizări ale socialismului. Vizi
tatorul care ajunge Ia Piatra 
Neamț nu se va mira de cel 
mai frumos bulevard al ora
șului, dominat de hotelul 
„Ceahlăul" (13 etaje !), deci 
artera principală a noului an
samblu urbanistic, se numeș
te „Bulevardul Chimiei".

Combinatul de îngrășăminte 
azotoase se află Ia doi kilo
metri de Săvinești, la trei ki
lometri de Roznov și Ia 13 
kilometri de Piatra Neamț și 
este plasat pe locul denumit 
astăzi „platforma Săvinești". 
Amplasarea acestei mari uzi
ne s-a făcut aici tocmai pen
tru că s-a ținut seama de con
dițiile favorabile existente: 
baza energetică puternică (hi
drocentralele de pe rîul Bis
trița, termocentralele Borzești 
și Comănești), rîul Bistrița ca 
sursă economică de apă in
dustrială și receptor pentru a- 
pele reziduale, precum și tra
seul foarte apropiat al ma
gistralei de gaz metan.

Combinatul se întinde pe 62 
de hectare și cuprinde patru 
fabrici:

1) Fabrica de amoniac, de 
mare capacitate, care asigură 
necesarul pentru fabricile pre
lucrătoare, livrînd în același 
timp și o mare cantitate în 
exterior.

2) Fabrica de acid azotic, un 
acid care împreună cu amo
niacul formează materia pri- 
mă pentru îngrășămintele de a- 
zoL

Fabrica de azotat de a- 
sau mai bine spus de 

nțrațâainte azotoase, unul 
He cele mai larg 
scară mondială ca
ca sub formă de

«ree tehnică, 
are multiple 
• agricultu-

In condițiile actuale de ca
pacitate, cantitatea de azotat 
de amoniu ce se fabrică anual 
la această unitate poate asi
gura un spor de recoltă de 
circa 900.000 tone cereale 1 
Obținerea produsului chimic 
sub formă de granule prezintă 
o serie de avantaje : distribui
rea mai ușoară în sol, redu
cerea tendinței de aglomera
re, creșterea densității produ
sului, ușurînd astfel transpor
tul și depozitarea, asigurarea 
unei nutriții echilibrate a cul
turilor și consum scăzut de 
îngrășăminte pentru același 
spor de recoltă ce se obține 
cu același produs administrat 
sub formă de pulbere.

In agricultură, prin adminis

trarea a 250 kg. azotat de a- 
moniu la hectar se obține un 
spor de recoltă de pînă la 
1.300 kg. grîu și 1.400 kg. po
rumb.

Deoărece azotul conținut în 
acest îngrășămînt se găsește 
atît sub formă amonicală cit 
și nitrică, administrarea se 
face în solurile cele mai dife
rite și pentru culturile cele 
mai variate. Aglomerabilitatea, 
rezultat al proprietății sale de 
a fi higroscopic, se diminuea
ză prin obținerea produsului 
sub formă de granule și adău
garea de antiaglomeranți.

Ureea tehnică fabricată aici 
se prezintă sub formă de mi- 
crocristale albe cu următoare
le caracteristici tehnice :

— Umiditate max. 0,3%
— Azot min. 46,3%
Amoniac liber max. 0,015%
— Biuret max. 0,7%
Ureea tehnică se ambalează 

în saci de hîrtie bituminați 
sau în saci de polietilenă pen
tru evitarea pătrunderii umi
dității din atmosferă. Se de
pozitează în încăperi uscate, 
ferite de căldură. Se întrebu
ințează :

— adăugată în furajarea a- 
nimalelor, ajută la creșterea 
producției de carne și lină ;

— materie primă pentru ma
se plastice, cleiuri ureoformal- 
dehide pentru furnir cu mai 
multe straturi, lacuri;

-- în industria textilă se 
folosește pentru mărirea elas
ticității și a rezistenței țesătu
rilor, iar în industria hîrtiei 
pentru mărirea rezistenței me
canice, a transparenței, a im
permeabilității ;

— îngrășămînt agricol de 
calitate superioară, cp se ad
ministrează în sol sau se stro
pește pe frunze sub formă de 
soluție ;

- în industria farmaceutică 
ureea este folosită la prepa
rarea de somnifere (veronal, 
luminai), a preparatelor pen
tru tratarea rănilor, a emoli- 
entelor pentru fabricarea cre
melor cosmetice.

Azotul se folosește la fa
bricarea amoniacului și a în
grășămintelor cu azot, umple
rea becurilor electrice, obți
nerea nitrurilor, ca mediu pen
tru efectuarea unor reacții, la 
transvazarea lichidelor infla
mabile etc.

Azotul se livrează în butelii, 
comprimat la presiunea de 
150 at.

Oxigenul are multiple și va
riate întrebuințări :

— sudură autogenă ;
topirea și prelucrarea u- 

nor metale și materiale greu 
fuzibile;

— ca oxidant în industria 
chimică, la fabricarea acidu
lui azotic, acidului sulfuric, 
uleiuri sicative, la albirea hîr
tiei etc. ;

Oxigenul se livrează în bu
telii, comprimat Ia o presiune 
de 150 at.

interviu cu ing. 
directorul tehnic

Rep. : Știm că ați venit 
la Combinatul ^le îngrășă
minte azotoase in 1958. E- 
rați atunci inginer stagiar... 
Ati parcurs un drum fru
mos.

D.C. : Ca și Combinatul. 
Aș vrea să refine fi că in 
momentul punerii in func
țiune, unitatea noastră era 
cea mai mare din țară, re- 
prezentînd aproximativ du
blu față de restul unități
lor similare producătoare. 
In prezent, aportul nostru 
este de 20 la sută. Combi
natul nostru a marcat Înce
putul dezvoltării in ritm 
rapid a industriei Îngrășă
mintelor chimice, care de
pășește ritmul mediu de 
dezvoltare pe plan mon
dial,

Rep. : Prin ce a fost mă
rit volumul producției ?

D.C. : De la punerea in 
funcțiune și pînă in pre
zent, prin activitatea de 
cercetare și organizarea ști
ințifică a producției capa
citățile inifiale ale instala
țiilor au fost mărite, mai 
bine spus volumul produc
ției a fost mărit fafă de 
capacitățile proiectate cu 
circa 30 la sută la Fabrica 
de uree tehnică și aproape 
20 la sută la instalațiile de 
acid azotic și azotat de a- 
moniu. Cheltuielile au fost' 
neînsemnate deoarece am 
folosit fonduri de mică me
canizare și alte resurse in
terne.
Rep. : De fapt, scopul in
terviului nostru este să a- 
flăm care sînt preocupările 
prezente. Ce noutăți ne 
puteți spune ?

\ CE E
X

UfZINA
DVS. ?

Dumitru Cost in 

al Combinatului

D.C.: In prezent este in 
curs de experimentare un 
procedeu care să contribuie 
la asigurarea neaglomera- 
bilității azotatului de amo
niu ,introducînd ingrediente 
în masa topiturii de azo
tat de amoniu. Preocupări
le recente sînt axate pe 
îmbunătățirea calității azo
tatului de amoniu, atît pen
tru satisfacerea la un ni
vel înalt a consumatorilor 
interni, cit și pentru creș
terea ponderii exportului 
din total producție. Ca ur
mare a preocupărilor din 
anii 1967—1968 planul la 
export pe anul trecut a 
fost depășit cu 57 la sută, 
iar pentru anul in curs 
ponderea la export a cres
cut : cantitățile prevăzLite 
în plan sînt de circa 2,5 
ori mai mari decît cele re
alizate în 1968. Aceste po
sibilități sporite de export 
au ca bază și diversificarea 
sortimentelor. în cadrul po
ziției azotat de amoniu. J

Rep. : Combinatul se 
extinde ?

D.C. : In prezent ne pr^K 
Clipam tie contractarea 
dvlinilivarca tehnol^Bp 
pi ntm extinderea
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U
zina de Fibre sinte
tice Iași a cărei 
construcție a înce
put în toamna anului 
1966, pe o suprafață 

de 20 de ha. a intrat în 
funcțiune în 1969 cu 6 luni 
mai devreme decît terme
nul planificat.

Datorită interesului de
pus atît în pregătirea In
stalațiilor, cit și a perso
nalului necesar exploatării 
aparaturii, moderne și de 
o înaltă tehnicitate cu ca
re uzina este dotată s-a 
obținut chiar din primele 
zile de funcționare un pro
dus de bună calitate, co
respunzător cerințelor fa
bricilor textile și compara
bil cu produsele similare 
străine.

Uzina de Fibre Sintetice 
produce fibra poliesterică 
„TEROM" în următoarele 
sortimente :

— fibră poliesterică tip 
bumbac de 1,3 — 1,5 și 3 
den.

— fibră poliesterică tip 
lînă tăiată aibă șl neagră 
de 3 — 4 den.

— fibră poliesterică tip
lină pală albă și neagră
de 3 — 4 den.

— fibră poliesterică tip
in alb de 4 — 6 den.

— fibră poliesterică tip
lînă cu piling redus de
3—4 den.

Fibrele poliesterice au o
bună rezistență la tracțiune 
și la frecare, au un tușeu 
moale asemănător cu al li
nei, capacitate mare de 
menținere a formei după 
fixare prin tratamente ter
mice, contracție mică și sînt 
stabile la acțiunea diferiți- 
lor agenți chimici și mai 
ales a acizilor.

Datorită acestor proprie
tăți mai importante, fibre
le poliesterice se utilizea
ză în amestec cu lina, 
bumbacul, celofibra și inul. 
Prezența fibrelor polieste
rice în produsele textile 
mărește rezistența la trac
țiune și la frecare a aces
tora și îmbunătățește ca
pacitatea lor de menținere 
a formei.

Fibrele poliesterice care 
se produc în uzină au a- 
vantajul că:

— se pot prelucra pe u- 
lilajeie existente din fa
bricile textile din țară ;

— multe domenii de u- 
tilizare și cu o mare du
rabilitate ;

— aspect plăcut al ma
terialelor rezultate.

— comportare bună a 
produselor, ceea ce satis
face cerințele consumatori
lor.

Din o tonă de fibre po
liesterice, se poate produ
ce ;

— fibră poliesterică 100%
— 3000 costume de damă, 
sau 6.500 bluze de damă ;

— fibră poliesterică — 
bumbac (55%—45%) ;

— 3800 maieuri sau
— 750 costume bărbă

tești tip tropical sau
— 1200 costume de damă 

tip tropical.
— fibră poliesterică — 

lină (65°/0—35%) 
— 1300 costume bărbă-

tești calitatea I-a sau
— 1850 costume de da

mă sau
— 5000 fuste plisate de

damă.
Din primele produse ob-

ținute s-au livrat cantități 
importante la fabricile tex
tile din prelucrarea cărora 
în magazinele țării vor a- 
pare unele produse de bu
nuri de consum din fibră 
poliesterică românească cu 
cantități identice acelora 
din import.

Prin intrarea în funcțiu
ne cu 6 luni inainte, Uzi
na de fibre sintetice va 
da produse în valoare de 
240 milioane lei, ceea ce 
va contribui Ia mărirea vo
lumului bunurilor oferite 
consumatorilor pe piața 
internă, va spori cu mari 
cantități de sortimente noi 
de țesături, tricotaje șl al
tele, va contribui la ridi
carea nivelului de trai în 
țara noastră, la reducerea 
importului și la mărirea 
gamei de produse la export.

Ing. Lupu Vasile
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PAUL ANGHEL
„Arhivă 
sentimentală"

Voiumul „Arhivă senti
mentală" de Paul Anghel 
reunește articole, eseuri, 
comentarii, publicate, in 
cea mai mare parte, in de
cursul anilor, in diverse pe
riodice. Ele abordează pro
bleme de iolclor, de istorio- 
gralie, plastică sau literatu
ră, cu care reporterul s-a 
conlruntat în timpul călăto
riilor sale prin Iară sau 
prin lume. Și prima calitate 
care trebuie să-i fie recu
noscută acestui scriitor este 
aceea de a se refuza faci
lității, dexteritatea frazei 
„frumoase" și a întorsătu
rilor cochete fiindu-i cu to
tul străină. Proza sa publi
cistică are sobrietatea actu
lui sever-erudit de reluare 
sau restituire a unor va
lori, in preajma cărora sem
natarul a adăstat cu măr
turisită uimire, încîntare și 
pioasă reculegere.

Ca expresie, Paul Anghel 
este un romantic, dar ca 
gîndire, ca structurare a 
discursului, un clasicizant, 
care-și supune efuziunile 
lirice rigorilor demonstra
ției și-și înscrie sistemul de 
referințe intre cuprinzătoa
rele coordonate ale civiliza
ției antice și moderne, trimite
rile mitologice sau compa
rațiile livrești intrînd fi
resc in rindul mijloacelor 
utilizate. Interesant este, de 
altfel, faptul că Paul Anghel 
care a debutat, în urmă cu 
ani, ca poet, a lucrat un 
timp în cinematografie și 
este astăzi un dramaturg 
deosebit de apreciat, vă
dește în publicistica sa in
time disponibilități pentru 
modalitățile de expresie 
specifice tuturor acestor 
arte. La bază stă un tempe
rament poetic, vibrind in
tens în fața spectacolului 
uman, ale cărui semnifica
ții le exaltă, parcurgind ci
nematografic mari spații de 
cultură și înlănțuindu-și re
toric argumentele intr-o 
pledoarie patetică, al cărei 
rost este, în mod evident, ob
ținerea asentimentului citi
torului.

In ansamblu, cartea este 
un florilegiu de omagii, vi- 
zînd împliniri reprezenta
tive pentru viața și cultu
ra noastră, văzută in deve
nirea unei multitudini de 
secole.

De precizat că autorul 
refuză orice tutelă, păs- 
trîndu-și independențe de 
spirit și de interpretare a 
unor realități, care, în con
dițiile unei dinamice evo
luții, cer o mereu proas
pătă considerare la obiect.

Termenul „lectură agrea
bilă" fiind nepotrivit pentru 
această carte, iar acela de 
lectură instructivă nesem- 
nalînd decît doar unul din 
elementele ei implicite, vom 
încheia cu aprecierea că 
volumul cuprinde între co- 
perțile sale poeme ale unor 
emoționante momente ale 
culturii și istoriei noastre 
— în locul metaforei și rit
mului, operind cu același 
efect, solemn și convingă
tor, comparația nobilă, in
vocația retorică, dinamica 
fecundă a verbului, chemat 
să reconstituie, să reinter- 
preteze, să celebreze. Prin 
această de loc exterioară 
nuanță afectivă, „arhiva" 
lui Paul Anghel justifică 
acel determinativ de „sen
timentală," cuprins, poate 
surprinzător, pentru tonul 
sobru și modern al frazei, 
în titlul acestei cărți.

Sergiu Teodorovici

PROPRIU
Șl FIGURAT

ÎN METAFORĂ
Oricine încearcă să studieze îndeaproape 

metafora utilizînd mijloacele clasice râmîne 
repede descumpănit : fenomenul e atît de 
complex și de unitar, refuzindu-se atît de 
sistematic analizei, încît eșecul este ușor de 
prevăzut. Cu totul alta este situația celui 
care încearcă să o explice pornind de Ia ea în 
săși, nu de la factori exterior. Se verifică și 
aici, ca și în oricare alt domeniu al literatu
rii, utilitatea abordării așa zise intrinseci a 
faptelor, proprie' timpurilor moderne. Discuta
rea problemelor pe care le ridică metafora 
se impune cu atît mai mult cu cît ea consti
tuie una din cheile de boltă ale poeziei, iar 
înțelegerea rolului ei contribuie și la clarifi
carea unor chestiuni de ordin general. O 
problemă fundamentală privește existența a 
ceea ce poetica tradițională numea, și mai 
numește încă, „figurat" și „propriu". In cele 
ce urmează, ne propunem să prezentăm cî- 
teva din aspectele acestei chestiuni, fără a 
avea pretenția epuizării lor.

In retorica și teoria literaturii de pînă nu 
de mult se vorbea de componența dublă a 
metaforei : termenul „propriu’ este punctul 
de plecare, cel „figurat" fiind punctul final. 
Intre eie se presupune prezența unei com
parații implicite și de aceea metafora a fost 
numită adesea „comparație prescurtată”, 
ceea ce o reducea, cum se vede, la o simplă 
operație de logică. S-a pornit de la afirma
ția că între cele două elemente trebuie să 
existe o similitudine, pentru ca alăturarea, 
să poată avea loc. Teoria aceasta a fost și 
este încă atît de răspîndită, încît a cita nu
mai pe unul singur din reprezentanții ei ar 
însemna o jignire adusă istoriei. Nu se poate 
trece totuși peste Aristotel, cel care a pus-o, 
pare-se, în circulație și i-a conferit autori
tate. O dată ce a fost admisă, ea a pro
vocat o întrebare absolut legitimă, cel puțin 
la prima vedere : este vorba de asemănări 
subiective ori obiective ? I Și iată apărută o 
nouă dispută în jurul unei chestiuni impor
tante pentru explicarea metaforei pe calea 
filozofiei, pentru unii esteticieni și retori, a- 
semănările dintre cei doi termeni sînt obiec
tive ; pentru alții ele sînt subiective, fie pen
tru că s-ar baza pe sentimentul asemănării, 
nu pe o asemănare reală, fie pentru că ar 
fi produsul unei fantezii. De aici o nouă di
lemă : care asemănări sînt subiective și ca
re obiective ? Tomuri întregi și-au consumat 
argumentele și speculațiile în jurul acestei 
probleme. Se pare că a ieșit învingătoare 
teoria conform căreia analogia dintre figurat 
și propriu o stabilește asociația de idei, în
lesnită de un puternic șoc afectiv. De unde 
și concluzia — elocventă pentru o anume 
serie de esteticieni-filozofi — că „folosirea 
unei metafore este totdeauna adevărata, dar 
in sensul simțirii noastre umane subiective 
și niciodată în sensul unei realități obiec
tive" (H. Meier, Die Metapher. Winterthur, 
1963, p. 185). Eclecticii au considerat că me
taforele pot fi de valoare și de fapt (H. 
Adank, Essai sur ies fondements psychologi- 
ques et linguistiques de la metaphore affec
tive, Geneve, 1939, p. 70). Din păcate, o a- 
semenea clasificare contrazice însăși esența 
artei, in care fapt și valoare se confunda, 
neputind fi disociate în nici un chip. Oricum, 
este preferabilă afirmația lui Baudelaire că 
metaforele sînt scoase din fondul universalei 
analogii" (Critică literară și muzicală, Buc., 
1968, p. 154). Semiotica și-a spus și ea cu- 
vintul : metafora fiind socotita un tip de 
simbolism iconic care descrie, fără a pre
zenta, intre membrii ei s-au aflat două ca
tegorii de asemănări : calitative și structu
rale (P. Henle, Metaphor, în „Language, 
Thougnt and Culture", University of Michigan 
Press, 1958, p. 178). Numai că metafora nu 
este nici semn, nici simbol și nici icoană, 
pentru că ea nu ascunde nimic, ci se pre
zintă cititorului exact așa cum este. Setul de 
trăsături comune a fost prezentat drept bază 
a metaforei, adică rădăcina ei vitală, fără 
de care ar dispare. Intr-un fel, observația 
este justificată (nu însă și pentru poezie) : 
de cite ori în cursul istoriei între cele două 
elemente nu au mai fost simțite asemănările, 
tot de atîtea ori termenul „figurat" s-a trans
format în „propriu". In sfîrșit, celor doi com
ponent ai metaforei li s-a cerut să se iden
tifice total, cu alte cuvinte, dindărătul „figu
ratului" să nu răzbată nici o urmă din ceea 
ce a fost „propriu". Dar la o examinare mai 
atentă se constată că cerința aceasta e greu 
să fie respectată chiar de cele mai perfecte 
metafore. Niciodată sensul atribuit recent u- 
nui cuvint vechi nu-și prezintă haina nouă 
în stare pură ; ea păstrează o bună paite 
din trăsăturile vechiului sens, care o submi
nează și cu care este nevoită să ducă o 
luptă continuă. Apare astfel ceea ce s-a nu
mit tensiune metaforică (I. A. Richards, The 
Philosophy of Rhetoric, New York, 1936, p. 
125) sau confruntare (G. Whalley, Metaphor,

în „Encyclopedia of Poetry and Poetics”, 
Princeton, 1965, p. 494). Oricum i-am spune, 
fără acest element metafora s-ar pulveriza, 
pierzîndu-și personalitatea. Componentele ei 
se găsesc intr-un antagonism perpetuu, dar 
totodată se și atrag. S-a considerat că între 
ele ar exista chiar o relație de antinomie, 
metafora însăși fiind definită ca „autocon- 
tradicție semnificativă" (M. Beardsley, Aest
hetics, New York, 1958, p. 141). Armonia și 
discordanța dintre membrii componenți ai 
unei metafore nu sînt alternative, ci conco
mitente. Fără această simultaneitate a per
ceperii unității, metafora încetează să mai 
existe. In cazul în care o metaforă a fost 
acceptată ca atare și adoptată, conștiința 
tensiunii dispare și metafora este integrată 
unui fond banal, din care lipsesc orice ve
leități. Vulgarizată in acest mod, metafora 
a pierdut enorm din ceea ce o făcea să 
dăinuie : sentimentul prezenței. Treapta cea 
dinții a degradării o constituie clișeul. Prin 
frecvența utilizării, elementele metafore: în
cep să se acomodeze, conștiința deosebiri
lor care le separă devine tot mai palidă. 
Treapta a doua este fatală. Metafora dis
pare cu totul, deoarece între membrii ei s-a 
stabilit o armonie perfectă, iar conștiința 
deosebirilor o dispărut. In acest mod, isto
ria distruge frecvent metaforele dar, para
doxal, tot ea le reînvie și le repune în cir
culație, dîndu-Ie uneori o forță nebănuită. 
Așa încît cu greu se poate admite împărți
rea metaforelor în „moarte" și „adormite* 
(C. M. Turbayne, The Myth of Metaphor, 
Nevz Haven, 1962, p. 76), deoarece este 
dificil să se spună care din ele 
este definitiv „moartă" și care nu
mai „adormită”. Orice pronostic în această 
direcție este hazardat. Pentru Pidar, de 
exemplu, vinul este „fiul viei" ; va mai folosi 
cineva această metaforă este greu de spus, 
lată însă cîteva versuri din Nichita Stănescu : 
„Axios ! Axios I / La cina cea de taină, / 
el nu e de față / fiindcă nu are față” (Laus 
Ptolemaei). „Cina cea de taină” este o me
taforă cu origine biblică evidentă și circu
lația ei în literatura universală ar putea oferi 
suficientă materie pentru o corpolentă teză 
de doctorat. Incadrînd-o într-un non context, 
poetul român i-a schimbat sensul, încît nu 
este exagerat să spunem că, de fapt, avem 
a face cu o metaforă nouă.

Relația dintre „propriu* și „figurat" se a- 
rată interesantă și sub aspectul mărimii ten
siunii dintre ele. Clasicii și clasicizanții se 
temeau ca nu cumva distanța dintre ele să 
fie prea mare, ceea ce le-ar fi șocat ne
plăcut gustul. In consecință, recomandau ca, 
ori de cite ori se întîmplă aceasta, poetul să 
transforme metafora în comparație (Deme- 
trios. Tratatul despre stil, trad. C. Balmuș, 
lași, 1943, p. 80). Ultimul secol de poezie a 
răsturnat insă și această normă. Metaforele 
poeților moderni sînt atît de frecvent îndrăz
nețe, incit a dispărut, în ceea ce le pri
vește, însăși noțiunea de îndrăzneală, lată 
spre pildă o strofă, îndeajuns de cuminte 
totuși, din Geo Dumitrescu : „cineva și-a 
tăiat oglinda / într-un ciob de suflet / și 
oamenii cangur se înmulțesc / în buzunarul 
de la spate al lunii* (Nevoia de cercuri).

Cu aceasta, am ajuns la o nouă proble
mă — legătura propriu-zisă dintre termenii 
metaforei. Constituind două planuri funda
mentale, ei au numeroase puncte comune, 
dar și numeroase puncte deosebitoare. Se 
pare totuși că o metaforă, pentru a se pu
tea apropia de un grad maxim de eficaci
tate, trebuie să propună o suprafață de con
tact cît mai întinsă, astfel incit legătura să 
fie cît mai strînsă. Din păcate aici au inter
venit și mai intervin încă diverse conside
rații străine de rolul metaforei în poezie. Imi- 
tind metodele logicii, mulți socotesc aceste 
puncte de contact in abstracto, în funcție 
de un credo ce nu are a face nimic cu 
arta. Se uită un lucru esențial și anume că 
planurile metaforei se întîlnesc accidental și 
nu definitiv, astfel încît, în afara poeziei, ele 
se găsesc în stare independentă și fără vreo 
legătură necesară. Numai poezia le pune la
olaltă și le stabilește, îmbinindu-le, un statut 
nou și propriu. Nimeni nu poate susține că 
între ceas, visare, pașnic, palmier, foc, diac, 
zare există în mod necesar o legătură. Sînt 
pur și simplu cuvinte care în sfera non-poe- 
ziei pot genera o comunicare oarecare. îm
binarea lor într-un anume fel le scoate însă 
din starea de anonimat și, transformîndu-le 
neutralitatea în valoare, le aranjează într-o 
altă ordine : „In ceasu-acesta pașnic, încre
dințat visării / pe țărmuri palmierul de foc 
e un diac / ale cărui versete sînt pragurile 
zării" (St. Aug. Doinaș, Seminția lui Lao- 
koon).

(Va urma).

Dan Manucâ

interviu cu
ION ISTRÂT!

1) Cum concepeți realizarea 
în proza modernă a raportu
lui tradiție-inovație ?

In disputa aceasta veche, 
aș zice, ca turnul Goliei, ră- 
mine încă în vigoare bătrî- 
nul adagiu : quot homines, 
tot sententiae. In ce mă pri
vește, fără să ignorez înfrun
tările și confruntările rezona
bile de opinii util legate de 
acest vast subiect asupra 
căruia, de altfel, s-a scris 
enom de mult, fără a se 
ajunge decît în parte la ceva 
concludent, curentul adesea 
furtunos al discuțiilor a tre
cut pe deasupra-mi cum 
trece peste iarbă vîntul, fă- 
cîndu-mă, uneori, să mă a- 
plec într-o parte sau alta din 
calea lui, alteori, să mă fe
resc și să mă întreb, în ge
nere, doar de unde bate și 
ce vreme prevestește. Și asta 
fiindcă nu chiar rare au fost 
ori mai sînt cazurile tind, 
pe tema aceasta, o seamă 
din cei ce au întreținut-o și 
o iustin rrractică o neconte
nită autofagie: erudiția lor, 
cită eristă. secretă din ea 
tnrâșt și repetă veșnic, pînâ 
la sîcîială, aceleași date, sau 
se mulțumește să adauge la 
nesfirșita discuție ipoteze an
terioare, ba încă încălzite cu 
cărbuni răciți culeși din ce
nușa altora. Atît cît sînt, 
dacă sint, și cum și ce sînt 
ori nu-s, încerc, cu modes
tele mele puteri și unelte, să
învăț și de la clasici și de 
la moderni, avind grija să 
nu copiez și nici să stilizez,
de pildă, ca un întreprinză
tor artizan, fie el și foarte 
inspirat, fotoliile și canape
lele din timpul lui Ludovic 
al XIV-lea sau Ludovic al 
XV-lea ori alt mobilier a- 
semeni, să zic, din budoarul 
unei stele cinematografice 
cum e B. B., ci străduin- 
du-mă să înțeleg cine, cum 
și de ce au stat sau stau 
pe ele, în ansamblul lor. Din 
acest punct de vedere, fără 
a adopta numaidecît calea 
conciliantă, de mijloc, dintre 
tradiție și inovație, nu rup 
nici cu trecutul, dar nu risc, 
nu mă hazardez nici la pa- 
reuri cu viitorul. Prefer, a- 
șadar, în locul aspectelor sin
gulare, a viselor bizare, a 
imaginațiilor excentrice, stu
pide și maladive, a puerili- 
zărilor, a stereotipiilor, * a 
hemoragiilor verbale* șcl. cite 
observ, în special, în anii 
din urmă, la anumiți dealt- 
minteri inventivi literați stră
ini ultra-modemi (capabili, 
bunăoară, să vadă în lună, 
cu ochi de asceți moraliza
tori, sinii sfintelor fără 
„soutien-gorge" și alte zone 
erogene) viața statornică, a- 
șezată, sănătoasă și creatoa
re, ea însăși, dacă vreți, o 
veritabilă capodoperă, nelip
sită, firește, de implicațiile 
fertile ale progresului toren
țial al cunoștințelor de tot 
felul ale contemporaneității 
noastre și, în consecință, con
sider că literatura și viața 
constituie cam unul și ace
lași lucru. Bineînțeles, viața 
concepută ca fiind înscrisă în 
spirala progresiei ei dialecti
ce și istorice, ținînd cont, de 
exemplu, de faptul că dacă 
astăzi Einstein ar reveni prin
tre noi și ar voi să înțelea
gă ce anume gîndesc și între
prind savanții care continuă 
ceea ce a înfăptuit el, i-ar 
trebui poate nu chiar puțin 
timn de studiu pentru a se 
regla și pentru acomodarea 
necesară. Sub acest raport, am 
în vedere faptul că a sosit, 
în fine, ziua cînd omul, pu
țind deveni mai puțin depen
dent de natură, a devenit nu 
atît „sclavul anti-naturiiu, cum 
zice Val&ry, cît se impune 
a fi, îndeosebi, fructul știin
ței naturii. Nerefractar, prin 
urmare, spiritului novator i- 
neluctabil, încerc și aplic, a- 
tunci cînd îmi concep eroii 
scrierilor mele, procedeul pă
rinților care-și cresc, își e- 
ducă și-și instruiesc copiii, 
fără a-i priva de dreptul și 
de datoria de a crede în vii
torul trecutului lor, fiindcă ei 
înșiși cred și se bizuie, ca 
noi toți, pe trecutul acestui 
viitor.

2) Se poate vorbi despre un 
specific moldovenesc în proza 
actuală ?

Din fericire, încă se, orice 
teorie, zice Ibrăileanu, fiind 
condiționată temperamentului 
celui care o făurește. Specifi
cul pe care-l vizați dumnea
voastră nu e, însă, cred, de 
cadru pur exterior, ci repre
zintă în mod organic un an
samblu sine qua non de va
riate trăsături generale de or
din temperamental care ca
racterizează constituția noas
tră psihică individuală. Dar, 
a pleda pentru acest specific 
moldovenesc înseamnă, poate,

a vorbi pro domo și a relua 
procesul de lese moldovenism, 
așa că las problema în pro
nunțarea altora.

3) Ce impune mai rapid și 
mai persistent scriitorul în 
conștiința publicului ? Activi
tatea în presă s’au prezența e- 
ditorială ?

Activitatea bazată pe auten
tic talent și, neîndoios, harul 
artistic respectat și onorat 
printr-o riguroasă și onestă 
muncă de titan hrănită con
secvent cu tot sîngele spiri
tului său. Cu aceste investi
ții, poți să scrii la „Flacăra 
lașului" ori la „Cronica", după 
cum poți apărea la „Galli- 
mard", la „Seghers", la „Al
biri Michel" etc., semnătura de 
literat veritabil (nu cea a. . . 
„litheratheurs"-lor ori a „be- 
letriștilor") se recomandă i- 
mediat, se retine, și incontes
tabil, se impune.

4) Cum vedeți. în perspec
tiva timnului, cartea dv. „Din 
neagra țărănie“?

Mai de pe Alba ! Și, în tot 
cazul, ca un tată care, ori
cum, își recunoaște și își iu
bește odrasla și pe care, după 
atîția ani de la aducerea ei 
pe lume, așteaptă s-o vadă, 
între timp mai școlită, mai 
emancipată și mai spirituali
zată, prezentată, desigur, în 
haine cu altă croială, într-o 
ediție total refăcută ce vă a- 
părea în curînd la Editura ti
neretului.

REP.

¥

EDITURILE
Pe linia preocupărilor de 

promovare a unor principii e- 
ditoriale cît mai proprii efer
vescentului climat literar ac
tual, revista Ramuri oferă în 
numărul din 15 aprilie judi
cioase puncte de plecare pen
tru desfășurarea unor noi dis
cuții privind reorganizarea e- 
diturilor. Se reclamă crește
rea exigenței redactorilor, me
niți să devină adevărate per
sonalități ale vieții noastre 
artistice, semnătura lor re- 
prezentînd garanția valorii 
volumului. In felul acesta se 
va putea opri intrarea în ce
tate a literaturii mediocre și 
se va corecta o anume op
tică deformată care pune 
preț pe numărul cărților ti
părite anual și nu pe exis
tența lor valorică.

Autorul dezbaterii, M. Co
nor, aduce în continuare ar
gumente privind necesitatea 
înființării unor edituri în a- 
fara Bucureștiului, pentru 
înlăturarea dezechilibrului 
dintre mișcarea culturală din 
capitală și cea din provin
cie. „Brașovul e de neînchi
puit fără o editură puterni
că, ca și Sibiul. Clujul, O- 
radea, Aradul. lașul sau Ti
mișoara. Aceste edituri, să 
zicem municipale, ar avea 
cele mai mari șanse de suc
ces sub îndrumarea unor in
telectuali de larg orizont”, 
înfăptuirea unor centre edi
toriale în orașele cu veche 
tradiție în această direcție 
se impune ca o necesitate de 
continuitate culturală.

*

0 NOUĂ PIESĂ
Beletristica din numărul 3 

al revistei Steaua este do
minată de piesa de teatru 
semnată de D. R. Popescu, 
Acești îngeri triști. Aflată în 
spațiul dramaturgiei de si
tuații și conflict realist, pie
sa este influențată totuși de 
jocul de simboluri din tea
trul modern, ceea ce tensio
nează aparte zbaterea desti
nelor umane. Eroul, Ion, un 
om ursuz, iritant, închis în 
sine, dar avînd o reală ne
voie de afecțiune și vis se 
confruntă lucid cu el însuși 
și cu cei din jur, mizînd 
propria-i existență pe o a- 
titudine do sinceritate bru
tală. Prezența sa reprezintă 
un protest împotriva alteră
rii etice a omului, împotriva 
formulei egoismului, a măș
tii. Personajul, un elogiu a- 
dus demnității umane, este 
trecut, prin dragostea pentru 
Silvia, în zona sentimenta
lului, fapt ce atenuează ca
racterul moralizator al dra
mei, umanul fiind epus, 
poate cam pedagogic, anti
umanului. Dureroasă dezba
tere despre relația social-in
dividual, Acești îngeri triști 
se limpezește în final prin
tr-o intensitate emoțională 

deosebită.
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AL. MACEDONSKI
Din numeroasa corespondență a Iui AI. Macedonski, pe 

care o depistăm și colecționăm în vederea reproducerii în 
ediția de Opere, în pregătire, publicăm deocamdată trei scri
sori inedite, cu caracter predominant literar, adresate de poet 
lui C. Miile, O. Densusianuși C. Budurescu.

A. M.

Scumpe confrate,
Oricare ar fi pasiunile mo

mentane, judecățile greșite, 
dușmăniile chiar, între ade- 
vărații oameni de litere, a 
domnit în toți timpii o stimă 
reciprocă, stimă ce in reali
tate le-a făcut puterea și ce 
le-o va face -— legămînt fun
damental ce i-a pus adesea la 
adăpostul lovirilor invidioase 
ale cîrpacilor — omuleți cu 
pretenții riejustificate decît de 
nerozia generală in mijlocul 
cărei se pot produce.

La această coriftalernitate 
voiesc să apelez astăzi, deși 
nu ne cunoaștem decît foar
te puțin și cu toate că — 
cei care n-ar putea domni 
altfel — vor fi avut poate 
grijă să dea sau să caute să 
dea către d-ta caracterului 
meu o altă înfățișare tier it 
cea adevărată.

Intrucît mă privește orica
re ar fi rezultatul scrisorii 
mele, pot să-ți declar cu sin
ceritate că nu numai că nu 
ți-am fost dușman nici odată 
ci că, din contră, ara apărat 
în multe ocaziuni ne excelen
tul nuvelist și poet Miile, îm
prejurul talentului căruia s-a 
creat o legendă cu totul ne
dreaptă.

Negreșit, vor fi puncte li
terare asupra căror ne deose
bim — dar este o trăsură de 
unire comună între noi: iu
birea frumosului artistic așa 
cum îl înțelegem fiecare si 
cultura limbei române, așa, 
iar, după cum fiecare credem 
că e mai folositor s-o facem. 
Dar aceste mici deosebiri, nu 
pot -— în arte și litere — să 
creeze prăpăstii și poate că 
ar fi bine ca legăturile, din

tre cei care sînt chemați să 
lucreze pe acest tărim, în 
România — să intre — dacă 
și d-ta și alții ar crede de 
cuviință, în o altă fază. Nu 
voi reaminti proverbul că 
Unirea face Forța. Eu cred că 
mai mult decît Unirea, Ade
vărul, dar adevărul in toată 
deplinătatea lui, face forța. 
O națiune înaintează poate 
mai puțin prin lupte politice 
decît înaintează prin cultură 
intelectuală. In așteptarea u- 
nei ocaziuni — dacă o do
rești — pentru o convorbire 
mai lungă — te rog, în cazul 
cînd nu ți s-ar părea nedrept, 
să dai loc alăturatei note ce a 
apărut în L'Echo de la Se- 
maine din Paris, publicațiune 
la care colaborează Daudet, 
Bourget, Rochefort, Claretie, 
Houssaye, Clovis Hugues etc. 
cu privire la volumul meu 
Excelsior, din care am onoa
rea să anexez și un exemplar 
pentru d-ta.

Primește, scumpe confrate, 
expresiunea sentimentelor me
le cu totul cordiale și mul
țumirile mele călduroase pen-

menos să i se facă a suporta.

tru ce vei voi să faci în Ia
voarea unui nedreptățit și
care a suferit în viata lui
mai mult decît ar fi fost o-

Al d-tale
Al. MACEDONSKI

1896, 25 ian. Buc.
Clopotarii Noi 71

(B.C.S.. Fond Saint-Georges, 
pachet XXVI, dosar 1).

București 1912 
iulie în 4 
str. Polonă 136

Scumpe Domnule Densusianu,

A nu se cunoaște personal 
e — între oameni de litere — 
de multe ori mai bine.

Deși nu știu ce cugetați 
despre mine, eu care socotesc 
nestemate giuvaiere versurile 
Iui Ervin nu sînt reținut de 
nimic ca, abia întors din Pa
ris, unde am stat doi ani, să 
vă fac o rugăminte, să vă cer 
o favoare cu siguranță desă- 
vîrșită că nu voi fi refuzat 
mai ales că, întocmai ca și 
dușmanilor care se duc ori 
s-au dus, li se fac punți de 
aur__

Dar reasigurați-vă :
Nu vă cer decît aur sufle

tesc și anume: indulgenta,
mărinimia, bunătatea fără 
margini în sfîrșit, toate lu
cruri pe care numai poeții a- 
devărați, poeți mari, le au în 
inima lor.

Intr-un cuvînt, e vorba de 
un tînăr — student însă și 
fiu al muzelor — și al cărui 
viitor întreg atîrnă despre ce 
veți hotărî cu privire la el. 
Eu îl cunosc bine. Ii știu co
pilăria și viața trudită — ex
pansiunea lirică puternică 
însă, poate că-i știu și gre
șelile — o mică greșală — 
pomite numai și numai din 
iuțimea unui suflet înaripat. ..

Și nimeni iar nu-1 cunoaște 
poate tot atît de bine decit 
Ervin — dvs. — căci lor, el 
le-a dedicat flori ale simți
rii sale.

Se numește Alexandru Sta- 
matiade — și nu mă ascund 
că el se simte și că ar fi 
chiar aproape de moarte izbit 
dacă indulgența dvs. nu-1 va 
coperi cu nemărginirea mări- 
nimiei ei.

Pentru el vă rog. Iar nu 
adaug alt căci v-am exprimat 
cari-mi sint simțirile pentru 
dvs.

ALEXANDRU MACEDONSKI

(Bibi. Acad. R. S. România, 
Coresp. inv. nr. 73220).

Iubite D-Ie Budurescu 
și amice poet,

Mi-ai spus deunăzi o vorbă 
ce m-a mîhnit: că nu mai 
scrii versuri. Dar modul cum 
reduci d-ta visiunile, discuți- 
unea plină de farmec a simțu
rilor te chiamă totuși să o- 
cupi un loc cu totul distins 
in literatura noastră. Aduci o 
notă nouă. Mă mîngăi cu pro
verbul francez: „qui a bu 
boira" și așa va fi și cu dum
neata. Acum o rugăminte: 
Alaltăieri mi-a promis să re
zolve favorabil două cereri 
ale mele. Una mă privește di
rect, alta pe unul din fjii mei, 
și mi-a spus să-i _las o zi- 
două să caute fondurile din 
care ar putea să dea și apoi 
să amintesc. Știu că Ministe
rul e cu totul în cele mai 
bune dispozițiuni — dar e 
furat de griji — vrea să facă 
si cred că a și făcut — iar 
zilele trec și iese basmul cu 
cocoșul-roșu — și bunele sale 
intentiuni nu se traduc în 
fapt. Sper, desigur că de astă- 
dată va sfîrși și cu mine. Am 
fost între cei dinții care i-am 
prezentat cererile — nu era 
nici bugetul făcut — și cei 
obraznici — știi! obraznicul 
mănîncă praznicul! l-au și 
dat aproape gata — pare-se. 
Te rog mult fii gentil și a- 
mintește-i de mine. I-am scris 
și d-sale — dar ce vrei ? îl 
iau atîtea! Cere-i te rog lă
muriri — procesiuni — și în
sărcinarea de a duce d-ta la 
contabilitate ce va fi hotărît. 
Iti spun sincer și între noi — 
de la poet la poet — că sînt 
sechestrat tun și am termen 
de vînzare în cinci zile.

Ce să-ti mai spun decît că 
contez pe buna d-ale priete
nie.

Iți mulțumesc și aș vrea să 
găsești o seară să vii pe la 
mine cu ceva nou — în fond 
numai în lumea poeziei se 
trăiește cu adevărat.

De prisos să-ti recomand 
discretiune căci e inutil să 
se știe ce se va făcut. Ar 
îngălbeni prea mulțL

Din inimă,
ALEX. MACEDONSKI 

1914 5 iunie
29 c. Dorobanților

(Bibi. Acad. R. S. România, 
Coresp. inv. nr. 82 128).
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Sus: Lucia Mantu in 1934. Jos: familia lui 
Gheorghe Nădejde (fratele lui Ion Nădejde: ta
tăl (Gheorghe Nădejde), fratele (Grigore Nădej
de), Octav Băncilă, Iancu Băncilă, Lucia Mantu 
(Camelia Nădejde). Fotografii comunicate de I. 

Bică.

Radu Popescu pen- 
divergenle ale pro- 

formulă, se vede și 
în ciuda „explicațiilor" 
(„„.Fugă, Ființă, Frică,

I)

e inutil să-i mai găsim modele sau surse. 
Dumitru Radu Popescu ajuns în etapa 
suficiente resurse pentru a putea fi 
la propriul ei univers.

in 
judecată

ale pro- 
orbită pe

isponibilitatea lui Dumitru 
tru modalitățile cele mai 
zei, întrunite în aceeași 
în acest ultim roman F, care 
de pe fata ultimă a copertei

Fotbal. Femeie. Fericire. Fantezie. Foc. Fantastic. Foame. 
Formă. Ficțiune. Fotbal. Fum. Fenomen. Fatalitate. Fotbal. 
F..." poate fi citit cu toată încrederea. F... este o carte bună, 
debutind cu o secvență fantastică, Ninge la Ierusalim, in 
descendenta directă a lui Caragiale din La Hanul lui Minjoa- 
lă, coniinuînd cu proza analitică din cea de a doua secțiune 
Boul și vaca și terminind cu narațiunea polițistă din Cele 
șapte ferestre ale labirintului. Dacă adăugăm că propersiu- 
nea spre fantastic se menține de-a lungul întregului ansam
blu, am selectat, cred, cele cîteva dominante care trebuie 
extrase din materia extrem de bogată a romanului, diversi
ficată pe cele mai neașteptate direcții. Supraabundenta e 
un semn de vitalitate artistică și în stadiul in care se află 
acum scriitorul 
Sursa e însuși 
care opera are 
prin raportarea

Tematic, F ne plasează în nieocupările polemice 
zei de inspirație rurală a ultimilor ani. E aceeași 
care situăm volumul II al Moromeților, contribuțiile lui Fă- 
nuș Neagu, N. Velea, ale lui D. R. Popescu însuși și ale altor 

scriitori. Ceea ce impresionează in această proză, scrisă 
uneori cu mijloacele cele mai moderne, sini tocmai calită
țile ei „realiste", în înțelesul prim al termenului, manifestate 
împotriva unei literaturi care iși revendica asemenea cali
tăți și excela prin a nu le avea. Scriitorii noștri sint ani
mați, cum s-a spus, de un patos al adevărului, de o frene
zie, am putea nuanța în cazul lui D. R. Popescu, și aici re
zidă explicația izbînzilor ultimilor ani. Desigur că numai cu 
patosul de care vorbeam nu se creează opere, dar și fără 
el, ca primă treaptă, necesară, e inutil de a vorbi despre 
literatură. In romanul F, pasiunea scriitorului in a reevalua 
după noi etaloane etapa istorică parcursă se repercutează și 
asupra eroilor. Ei trec prin crize morale adinei, încearcă sa
și salveze în cele mai neașteptate chipuri integritatea, au 
conștiința vinovăției sau pasiunea expiației.

Universul romanului are dimensiunile alterate și pendu
lării între real și fantastic ii corespunde un amestec deru
tant intre valorile etice și contrariul lor, o răsturnare pe 
care oamenii o trăiesc în toate implicațiile ei tragice. Cind 
viața socială a satului Pătirlagele, unde se petrec întim- 
plările, este dominată de indivizi ca Moise, Ică sau Celce 
care nu se dase in lături de la crimă, motivindu-și însă cu 
o logică perfectă actele, e normal ca reacția celor rămași 
oameni să iasă din sfera logicii, să ia forme bizare. Povesti
torul, Tică, e considerat nebun după șocul avut asistînd Ia 
omorîrea lui Manoilă de către Moise. Profesorul de desen 
Dan Iliuță, se comportă extrem de ciudat, iar Nae, țăranul 
vraci cu demnitatea intactă, așteaptă convins potopul pen
tru a se salva cu vietățile strînse în corabia pe care a 
construit-o spre a înfrunta diluviul. Se produc, de ase-

DUMITRU RADU POPESCU: „F“
menea, mutații surprinzătoare in comportarea aceluiași 
individ, călăii ajungind să aibă voluptățile de victimă și 
victimele căpătind tentația crimei.

Personajele cărții sint aproape toate niște conștiințe bol
nave și scriitorul a urmărit cu finețe reacțiile organismului 
moral pervertit, aspirația către condiția normală, vizibilă 
pină și în cele mai degradate exemplare. In centrul ro
manului se situează trio-ul Moise-Nicolae-Tică-povestitorul. 
Moise Întruchipează decăderea pină la ultimele limite fa
vorizate de condiții care i-au permis exercitarea puterii 
integrale. Absorbit de beția puterii, el încearcă totul și 
ii reușește totul. Distruge pe cine vrea și crimele nu sint 
cel mai mare rău pe care il provoacă. Mai gravă decit 
extincția fizică este desființarea morală a adversarilor, 
plăcerea perversă de a le lua, cum spune cineva in ro
man, propria lor fire, adică de a-i vedea degradindu-se.

CyiTIJl/l/LAl/Dl—

LITERARA
Un spirit justițiar, conceput uneori cam naiv, veghează ca 
pedeapsa să se abată asupra celor răi : cadavrul lui Ică 
va fi batjocorit de țărani, Celce putrezește de viu și nu 
reușește să moară. In cazul directorului Moise însă, moar
tea survenită intr-un accident va declanșa un turburător 
proces de conștiință care formează miezul celui de al 
treilea capitol, Cele șapte ferestre ale labirintului. Tied, 
ajuns procuror, asistă uimit la apariția lui Nicolae, o rudă 
a sa, care se declară asasinul lui Moise. Procurorul nu 
crede și ajunge și la convingerea că Nicolae nu a omo- 
rit, dar dreptatea sa vine intr-un ireconciliabil conflict cu 
cea a lui Nicolae și va conduce la un desnodămînt tragic, 
de dimensiuni dostoievskiene. Nicolae a fost omul Iui 
Moise, pe care l-a slujit, la început din dragoste, apoi 
din teama lașă de a nu păți ca adversarii directorului. 
El devine martor al propriei sale descompuneri, al efici
enței, complicității și al neputinței actelor de revoltă. Cînd 
învățătorul Horia, tatăl lui Tică e dat afară din școală, 
prin intervenția lui Moise, Nicolae protestează zgomotos in 
sat, dar nu e luat în considerație. Pentru toți, Nicolae e 
un bețiv și deci neserios, iar dacă persistă, nu poate fi 
decît nebun. Consecventa îi lipsește și cînd Horia e ares
tat, se leapădă de el ca Petru de Hr ist os, în situații care 
repetă, printr-un paralelism misterios, textul biblic. Nico

lae cel desconsiderat și ridiculizat de semeni, urindu-1 ne 
putincios pe Moise, are revelația posibilităților sale cind 
află de moartea directorului. Moartea este o pedeapsă a 
iărădelegilor lui Moise și orice pedeapsă e dată de cineva. 
Iar acel cineva trebuie să fie el, nevolnicul și ridiculiza
tul Nicolae. Atribuindu-și crima și pină la urmă crezind 
in ea, Nicolae răspunde spiritului său justițiar și iși ciș- 
tigă prestigiul pierdut sau pe care nu i-a avut niciodată. 
El începe să se simtă om, adică responsabil de faptele 
sale. Automistificare, desigur, autopsihoză chiar. Dar o au- 
tomistificare necesară pentru reabilitarea morală și so
cială a celui in cauză. Avea datoria Tică să-i contrapună 
dreptatea lui legiferată ? Procurorul reconstituie moartea 
lui Moise și ajunge la concluzia că e vorba de un acci
dent. Nicolae e deci nevinovat și trebuie eliberat. Dar 
aceasta echivalează cu recăderea lui in starea anterioară 
de neputință. Și apoi este el iu întregime nevinovat, in- 
trucit, deși nu a comis fapta, a dorit-o și și-o recunoaște 
drept a sa ? întrebări a căror gravitate crește in lumina 
finalului: Nicolae 11 omoară pe procuror, probind astfel 
și posibilitatea celeilalte crime, răspunzind deci, printr-o 
crimă adevărată telului mai îndepărtat al propriei sale 
reabilitări. Romancierul se arată fascinat de zonele tulburi 
ale proceselor psihice pe care cu un efort de luciditate 
încearcă a le face inteligibile. Pe undeva subsistă insă o 
îndoială. întreaga construcție, privitoare la relațiile Nico
lae—Tică, riscă atunci să se dărime și actele protagoniș
tilor să fie expresia unor forțe obscure, inanalizabile care 
se manifestă fatal, indiferent de voința noastră.

Pentru a păși din nou pe teren ferm, trebuie să pără
sim ultima parte a cărții (Cele șapte ferestre ale labirintu
lui) și să revenim la cel de-al doilea capitol. Boul și vaca. 
Certitudinile oferite sint de domeniul eticii, ocazionate de 
moartea mătușii Măria. Privită retrospectiv, existența ma- 
tușii Măria oferă un admirabil exemplu de rezistență la 
alienare, dusă la bun sfirșit prin apelul ia o experiență 
secular, verificată, fără complicații și nevroză. Dar Iliuță, 
profesorul de desen, dezabuzat și practicind un francisca- 
nism sui-generis, visează un tablou în care defuncta să 
apară sub chipul unei vaci, înconjurată de un nimb, ca 
sfinții. Imaginea animalelor — prietene și confidente ale 
omului — revine frecvent, căpătind adesea o valoare 
simbolică. O comunicare secretă in suferință se produce 
între om și animal, iar tabloul proiectat de un Iliuță se 
va numi Marea vacă sau Mama, la alegere. Astfel, scri
itorul atît de deschis celor mai variate și mai noi expe
riențe, nu ocolește nici datele sigure ale tradiției. E un 
fel de regenerare prin întoarcerea la sursă.

Liviu Leonte



cronica

LITERATURA VECHE
Intre partizanii, ca să nu mai 

amintim de „specialiștii" li
teraturii „vechi" și „noi", e- 
xistă o veche neînțelegere, 
«tar in realitate este vorba 
mai mult de o ceartă între cu
vinte. înainte de a ii „ve
che" sau „nouă", literatura 
este în primul rînd... lite
ratură, artă literarău De Ia 
nivelul estetic înainte, sin
gurul esențial, apar doar 
nuanțe sau determinări 
extra-literare. Dar pînă a 
ajunge la această perspec
tivă, ideea de literatură a 
parcurs o lungă istorie și 
este, fără îndoială, un me
rit al lui Vasile Florescu 
de a fi reconstituit, în 
parte, acest complicat pro
ces, într-o documentată lu
crare : Conceptul de lite
ratură veche (Buc., Ed. 
Științifică, 1968). Chiar 
dacă ne despărțim de ea 
în uncie puncte de erudi
ție și de estetică literară, 
nu-i putem nega nici posi
bilitatea sintezei, nici com

petența. Apar ce-i drept și 
unele ticuri didactice, pro
fesorale, precum rezuma
tele Ia sfirșitul capitole
lor, sau citatele de com
plezență. Unele concluzii 
prea tăioase sînt evitate cu 
grijă, etc. In ansamblu 
insă cartea reprezintă o 
contribuție meritorie de is
torie a ideilor literare și cum 
nu avem numeroase încer
cări de acest gen, ea tre
buie privită cu înțelegere 
deschisă. Mai mult chiar, 
studiul de față ne ajută să 
ne formulăm în mod critic 
și sintetic unul dintre cele 
mai controversate concepte 
literare tradiționale. In de
finitiv, ce înseamnă „lite
ratura veche?"

In primul rînd, de bună 
seamă, literatura trecutu
lui, definiție vagă deoarece 
orice determinare tempo
rală a literaturii nu poate 
fi decît relativă Să admi
tem totuși că noțiunea are 
un . conținut istoric, crono
logic. Dar cine nu observă 
că noul devine vechi, că 
reperele se mută mereu ? 
Ce părea „modern" la Roma, 
în Grecia era deja „vechi". 
Observația nu scapă nici 
lui Horațiu. Vechi devin 
și creștinii primelor veacuri 
și „modernii" din perioada 
Querelle-i dintre Antici și 
Moderni și feudalitățile e- 
vocate din perspectiva ro
mantismului. Pe scurt, li
teratura veche, la un mo
ment dat modernă, actuală, 
este lăsată inevitabil în 
urmă, împinsă în umbră de 
cea „nouă", de aceeași vo
cație „veche". Nimic deci 
de. iăcut cu cronologia 
stricta. Literatura veche 
crește, se dilată, vine 
spre noi, în mod impertur
babil, Iuînd proporții e- 
norme.

Nu mai precisă este per
spectiva evoluționistă, a 
treptelor de dezvoltare a 
literaturilor. Să ne amin- 
tim de avalanșa „periodi
zărilor" introduse de mult 
de Quintilian, de alții, de 
„legea progresului" literar, 
existentă încă la Cicero, de 
evoluția genurilor literare, 
conform căreia prima lor 
fază ar fi, în mod obiectiv, 
cea „veche". Numai că 
nici literatura, nici genu
rile sale nu sînt organisme 
biologice supuse îmbătrî- 
nirii. Toate analogiile pe a- 
ceastă temă sînt fie super
ficiale, fie simple metafore,

Totuși, cele mai mari 
confuzii încep la stadiul 
determinărilor calitative, 
care transformă noțiunea 
de „vechi" (cronologic) în 
calitate: vechimea este ca
litate și invers: calitatea 
implică vechimea. Ceea ce 
duce la concluzia că orice 
sedimentare, orice intrare 
in depozitul istoriei, orice 
act de cultură, devine

ipso facto literatură, lite
ratură veche. însoțită de 
garanția și calitatea ve
chimii. Sensul întreg al de
monstrației este limpede 
și acceptabil: conținutul
originar, fundamental, al 
ideii de literatură a fost 
cultural, trebuia să fie cul
tural, chiar dacă analogia 
literatură — cultură se pre
lungește și după secolul al 
XVIII-lea, limită fixată de 
autor (p. 265).

Adevărul este că defi
niția culturală a literaturii 
continuă, mai ales în lite
ratura noastră, cel puțin 
pînă la njijlocul secolului 
ai XIX-lea' la Heliade, la 
Kogălniceanu, nu mai dăm 
citate. Iar în mediile didac- 
tico-univesitare, care în
trețin în continuare această 
asimilare (de unde șl pole- 
micile, al căror ecou se 
face și Vasile Florescu), 
chiar pînă azi. Autorul nu 
este, firește de acord cu 
înlăturarea „pioasei con
fuzii" de care vorbea și 
G. Călinescu. El demon
strează că această omolo
gare sau confuzie era abso
lut inevitabilă. Cine ar pu
tea-o nega ? Dar inevi
tabilă sau nu, confuzia 
tot confuzie rămîne. Cu a- 
tît mai mult cu cit însăși 
erudiția autorului produce 
oatecari dovezi care merg, 
încă din antichitate, în 
sensul unei latente disoci
eri a factorului cronolo
gic de cel estetic, ba chiar 
a unor tendințe „pre-auto- 
nomiste".

Să zicem totuși că n-ar 
exista nici o dovadă de acest 
gen. Oare conștiința mo
dernă n-are voie să ope
reze ea această disociere și 
să revalorifice literatura 
veche dintr-o perspectivă 
estetică, fără a se dezinte
resa în planul receptării 
estetice de contextul cul
tural al acestei literaturi ? 
Dacă, așa curo spune și 
medievalul Cassiodorus, 
„în literele sacre multe lu
cruri sînt înțelese prin 1- 
magini", noi modernii 
care nu ne mai interesează 
lucrurile sacre, n-avem 
posibilitatea să izolăm și 
să gustăm în sine doar i- 
maginile profane ? Dacă o 
ami.ae Knnstwollen lucrea
ză permanent în istoria 
artei și literaturii, atunci 
și la antici se poate depista 
un minimum de Kunstwo- 
llen, o intenționalitate es
tetică oarecare. Ea poate 
fi surprinsă în forme em
brionare, desigur, șl în lite
ratura noastră veche (Dan 
Zamfirescu, Conștiința e- 
fortului artistic în litera
tura română, veche, în Stu
dii și articole de literatură 
română veche, 1968). Și 
chiar dacă intenția este
tică, în sens actual, ar fi 
cu desăvîrșire inexistentă, 
efectul estetic este totuși 
existent. De loc sau foarte 
slab perceput de contem
porani, nimic nu oprește 
ca acest efect să fie per
ceput azi, de noi, cititorii 
și criticii actuali.

Este însă foarte adevă
rat că o astfel de aiso i- 
ere vine în contradicție 
cu o .rad ție milenară, m â 
foarte puternică. Schimba
rea consecventă a perspec
tivei, a punctelor de ve
dere, constituie adevărate 
acte „revoluționare". Pașni
cii Dosoftei și Varlaam 
nici nu bănuiesc ce turbu- 
rare produc azi în spirite, 
printr-o simplă modificare 
a unghiului de lectură. Dar, 
firește, aceste venerabile 
figuri n-au nici o vină de 
falsa problemă a „reabili
tării literaturii române 
vechi". Cei ce o întrețin, 
cred că prin introducerea 
analizei estetice ar rămîne 
fără ocupație, sau că acti
vitatea lor ar fi cumva 
minimalizată. De unde o

adevărată furtună într-un 
pahar cu apă. Istoria litera
turii vechi este în cea mai 
mare parte istoria culturii 
vechi, istoria ideilor cultu
rii vechi etc., activități nu 
mai puțin fecunde, nece
sare, foarte onorabile.

Există mai multe moduri 
de a recupera literatura 
veche (religios-creștln, is
toric, moral, cultural), to
tuși numai unul singur ră
mîne literar valabil: cel es
tetic. Ori de cîte ori, în ca
drul literaturii vechi, apare 
disociația între superiori
tatea „formei" și învechi
rea sau depășirea „fondu
lui", perspectiva estetică 
devine posibilă. In cazul 
separării între „poezie" 
(veche) și „proză" (nouă), 
la fel. Se poate deci vorbi 
de recunoașterea „litera
turii vechi", în sensul unei 
noțiuni estetico-literare, 
încă la faza în care ea în
cepe a fi definită in ter
meni tehnici, stilistici, gra
maticali, lexicografici, di
ferențiali de cei anteriori- 
dnd valoarea stilistică 
este absorbită de cea axi
ologică. Or. elementele a- 
cestei analize specifice 
apar și in antichitate. Ia so
fiști de pildă, primii literați 
„profesioniști* ai lumii 
vechi.. Noi am fi dat un reliei
mai apăsat tuturor acestor 
„muguri" ai conștiinței es- 
tetico-literare în dezvoltare, 
în înțelesul lor propriu.

Se pot preciza și alte a- 
tribute, din ce in ce mai 
specific estetice: perfec
țiunea relativă, fixată incă 
de Horațiu, simplitatea 
claritatea, naturalețea, note 
care vor fi absorbite cu- 
rînd în noțiunea sinteză de 
„clasic". Literatura veche 
înseamnă deci, in accepția 
sa cea mai exactă, litera
tură clasică, atît în sensul 
calitativ, de totalitate a o- 
perelor vechi, verificate, 
ratificate de aprobarea is
toriei (noțiune pe deplin 
conturată în Renaștere), 
cît și „stilistic*. Dincolo de 
aceste determinări esen
țiale, ne întoarcem, vrînd- 
nevrînd, în vag și aproxi
mativ. Bine înțeles, noți
unea de „literatură clasică" 
trebuie gindită în întreaga 
sa sferă : exemplar, cano
nic, puritate, dogmatism 
estetic etc.

Doar că vechimea nu
constituie numai o calitate, 
ci sî un defect De aici o 
altă serie de note, nega
tive, aproape simetrice, 
toate de esență anti-cla- 
sică, de proveniență destul 
de diversă: pentru creș
tinii Evului Mediu, litera
tura veche (păgînă) con
stituie o „otravă pericu
loasă"; pentru unele „elite" 
antice și moderne, tot ce 
este vechi, promovat prin 
vocea mulțimii, prin refe- 
rendumuri istorice în suc
cesiune, sună destul de 
suspect, arbitrar, ba chiar 
absurd; pentru „clasid- 
zanții" diferitelor epoci, 
vechimea devine un efect, 
atunci cînd ea nu respectă 
„regulile" clasice. Cînd tra
diția începe a fi atacată 
sub felurite aspecte (limbă, 
modele estetice, concepte, 
legi estetice) decade odată 
mai mult, și prestigiul „ve
chiului". Filozofiile ciclice 
sau ale progresului intro
duc, la rîndul lor, noțiunea 
de „decadență", de unde 
alte obiecții: corupția, peri
marea, căderea în desu
etudine, depășirea „vechiu
lui*.

Apar și critici de esență 
modernă: „vechi* nu este
în mod necesar 
lui „valoros", 
pare-1 știau și 
Cicero. „Noul"

sinonimul 
adevăr pe 
Horațiu și 
constituie

prin el însuși o calitate, un 
factor intrinsec de superi
oritate. „Azi place noul*.

Adrian Marino

POEZIA IUI DAN nOÎIA
Pentru poetul Dan Botta, rezonator al muzicii de sfere, cuvin- 

tul este magie, efigia lucrului desemnat. In sunetul său sînt în
scrise profilul, conul de umbră pe Care-1 aruncă acel lucru. Va
lorile lui sînt pierdute într-o frază brută. Poezia, însă, printr-un 
act misterios, le restituie. Ea face din cuvinte o realitate. Atunci 
cînd un vers e la condiția lui de aur, atunci cînd ideea și-a 
aflat expresia optimă, sensul imaterial, suprasenslbll al ideii 
figurate apare în muzica versului, în sugestia sa auditivă. Ceva 
ca o virtute atmosferică, o autoritate naturală, sigilează un vers 
realizat. El are o valoare absolută" — (Virtutea cuvîntului). Ast
fel poetica sa caută să ajungă la sensul primar al cuvîntului, la 
puterea dăruită prin Logos. Calea va fi, desigur, cea muzicală. 
O muzică a esențelor geometrice, o muzică purificată de con- 
tigent.

Kespingînd poetica lui Bremond ca irațională, Bott’a voia o 
contemplație extatică platoniciană, avînd Ia bază rațiunea, care 
să tindă spre cucerirea esențelor. Cel care visase o poezie „care 
să transmită voluptatea musculară a pronunției, o poezie ca a 
rapsozilor, în care lira să servească doar modulațiile de o infi
nită varietate a graiului, să permită o mai deplină și mai deli
cată montare a inflexiunilor și a timbrelor vocii..." (Teme bizan
tine), va d'a prin Eulalii (1931) o poezie ezoterică, de pure sono
rități eleate. O plastică ce implică reverberații auditive, trebuie 
să împietrească „în acte reci", „formule dorite" — semne inte
lectuale. Geometria acestei revelări poetice va circumscrie or
bital, și în incantație liturgică, postulate arhaice. In fond, poe
mul de început Argument este un adevăiPt „joc secund": „Glorie 
cu trist opal / zonă de lunate prore / arc înmărmurit și pal / 
vizitat de aurore. / Eulalie sunet-crin / eleat idol sub geruri / 
Claros cu inel marin / singur în mirare cercuri / Soare nins 
de acte reci / dornice albastre forme / pe orbite simple treci / 
un liturgic semn de norme".

Același principiu poetic fusese enunțat mai înainte de Mallarme: 
Claros cu inel marin / singur în mirate ceruri f, Soare nins 
de acte reci / dorice albastre forme / pe orbite simple treci / 
Des Essaintes).

Deci, vroindu-se o încarnație a Logosului (care „însemna în 
acelas timp Rațiune, Număr șl Cuvînt"), această poezie va fi în 
primul rînd o distilare de esențe, o filtrare muzicală a materiei 
pentru o împietrire statuară a ideilor. Nimeni pînă la Dan Botta 
(poate în afară de Ion Barbu) nu mai adusese poezia la muzica 
pură. „Eulallile" sînt niște gemme muzicale care, fecundînd at
mosfera cuvintelor, le fac să-și recapete sensuri inițiale pier
dute. Muzica în sine, transpusă în Cuvînt. Iradiază semnificații 
absconse, imaginare sau reale. Incantația continuă ereaza o zonă 
de monotonii inițiatice nebănuite. In Epilog se află o ars poetica, 
asemeni Grupului lui Ion Barbu. „Trecerea în lumină mai înaltă" 
la Dan Botta insinuează un spațiu și un timp prin care a străbate 
înseamnă a fi atins de aripa filflietoare a morții' ..De întristat 
Novembre e floarea mea palustră. / sortită ca spre roza de vin- 
turi. vechi acid. / de liricul solsttiu la stepe ce ilustră / amierOe 
Amurguri pe inimă incid. / Temuta, roza Moarte, (falanga mo- 
tutină) / din sorii nuli apleacă o brumă mai aproape ' Cu tre
ceri spre suita si ciclica lumină ? / Cu semnul amicalei datture 
nins pe pleoape

Versurile lui Dan Botta împrăștie o lumină aureorală. cuprin- 
rindu-se Secare de rm ctudat potential de energie. Muzica aces
tora. scptttă sub hznă. ar face să se clatine aștrii, fiind mișca ți 
ca de un deseîntee miraenk» si autoritar. Se pare că Botta vrea 
să reCeeîe in Corint, forma idealității pure pe care o posedă 
acesta, street:ri-xf-o multip^cată prin culoarea muzicală a unui 
vitraliu. In Pastorali se realtzeaxă eetxtrEe timbrate lunar ale 
unei sonorități pure într-o lume nordică: _Vn parc de stranii 
game în seara pastorală : / Ce Ph'.egetor. de sor.-r- amare, 
(fum stelar!) / Nu-i nici sirena albă, saurică și pală. / nici 
mărul, nici mărul de umed calcar. / Delft, port cu ape grele, 
(domeniul meu de brumă) / cu ceruri liniștite culcate-n vechi 
alcool, / metalic sub solstițiu! Olandelor de humă : / Melon, 
Melo, din turn de toamnă, gol". Stemling si Botticelli — ade
vărate picturi sonore împietrite și comandind totuși efluvii e- 
vanescente. Geometrie și lumină, a spune mai mult, devine vul
garizator și mai ales explicltările sînt totdeauna fade. Rever
berațiile auditive sînt mai puternice în zonele crepusculare, de 
aceea momentul muzical maxim al poetului va fi amurgul, cînd 
ruinele zilei aruncă ecouri cosmice în lucruri. O nupțială ex
tincție se petrece misterios sub un cer selenar, cu reliefuri bo
reale : „Mătasea dispariției la sud, / (chrysalldele lunii lacustra 
aud !) r. Ale serii, ale mării, ale morții degete. / saturnic inelate 
pregete. / Corbii mîinllor albaștri / ciclul rar și trist al irișilor— 
aștri, / colierul marilor amurguri, / scapere pe dantelatele bur
guri. / Spre funeralii de oglinzi, atol, / înmărmuriri sub australul 
pol. I In alburi extreme de Thule aleasă, / mortuară mireasă" !

Elementul vizual implicat, este supus dominantei muzicale. O 
lume neînchegată se lămurește vag. asemeni unor limburi neex- 
ploarate și nu există încă posibilitatea contururilor exacte. Căci 
veșnic se mișcă totul sub lumina boreală, dînd impresia ne
clară a unor tremurări limfatice. (Interludiu). Pe o mare apoli
nică, punctînd doar în străfund un zbucium muzical dionysiac, 
sînt reînviate orizonturi heleinice: „O de-ar fi precum de gîn- 
duri nava mai fluidă ca a / sterpei insomnii agită fosforoasele 
maree / gemma arctică ferită de salinele Egee / mai albastre, 
(mai dorite) seară Nausiacaa" (Eglogă).

Contururi de orient anistoric se insinuează punctînd poate o 
lume tracică posibilă : „Amforă viu dorită, de virginală galbă / 
e zona mea : arhaic șl limpede pămînt / Septentrionul palid și 
Orion, la vînt / arida, liniștita de gînduri floare albă. / Galere 
duc. de aur. / heraldica fereastră / Egee ca safirul de indolentă 
seară : e arhipelagul tracic ? / Ori poate tu, o, clară / Minerva, 
cu idee în flacăra albastră". (Pavană).

De fapt, helenlsmul, ca idee, e confundabil cu spațiul spiri
tului trac. Un exotism mallarmăan de voluptăți glaciare supra
puse unor senzualități mediteranee, îl găsim și-n incantațiile ar
tificiale ale Iul Dan Botta: „Vale de alge, de ierburi, de inimi — 
forfore, / Floridă în golfuri de aur floride, / tu suie măști de 
umbră pe oglinzile viride, / ce liniștite, roze, hidoase madrepore./ 
Nu, pvhie ascunsă, ochi chryselephantin, / ci Anzii, loburi clare 
de fulger dăruit, / romantic e doar vinul cu floare de venin / 
(Florida) Tutelara și lesbica : Tahiti !“ (Eglogă).

E observabilă tendința spre o anume inițiere într-un tărîm de 
obsedante mlrajuri și lascivități. Inițierea aceasta vine ca o e- 
mulsie de energie prin ochiul divin răsfrînt în apele somnului: 
..Diamantine glorii influviu trist șl rar, / mirate lumi din lemnul 
acestui daphic laur ; / dar frunte, albă nuntă cu soarele amar, / 
du tortelor. în brume, doritul semn de aur. / Curg dune de 
miracol prin somnul serii calme, / înseninînd cu gîndul volutele— 
eter. / Durat : Un ochi albastru pe ceruri vechi șl alme, / ca 
Hercules de moarte, de Spirit, șl de ger".

Cantilena e un imn adus credinței tracice, de a accepta moar
tea ca pe o bucurie abstractă. Poetul dă o replică cultă, ex- 
plicitînd și, prin aceasta, obscurantizînd mai mult. Incantația 
ilustrează mal ales ritmul mioritic, fiind în același timp și o 
reprezentare lirică a idelilor din Charmion. Fascinația decurge 
dintr-o distilare misterioasă și tragică a sensurilor morții : „Frun
tea cînd amurge / osul putred curge. / Cerul fals difuză / Cerul 
de ceruză. / Luna verde lasă / Bruma veninoasă. /j îngeri cad, 
opale / Septentrionale".

O tehnică mal pură a muzicii, decît în Cantilena, nu găsim în 
poezia română. Dureroasa căutare a formei implică rigoarea lu
cidității. refuzîndu-și vagul de nuanță bremontiană. m Rune 
sînt gravate cîteva încrustații lirice, înmărmurite într-o atmos
feră boreală, de sursă germanică, amintind de inflexiunile bar
biene din Riga Crypto : ,.—Preoteasă Achrylis. / Visul somnului 
nu-i vis ! / La delirul răsărit / Spre azurul trist rărit, ț Norodul 
și-a brodat pe ușă /) O maramă de cenușă. .. / Gerul e de veci 
pămînt. / Albi la nord doar crinii sînt. / — Doamnă de frumos 
fiord, / adu-mi cerul monocord / Cerul Prhyglilor albe / Răstur
nații sori în salbe !“ (Zăpadă).

Sculptată în imagini statuare, poezia lui Dan Botta, intelec
tuală șl ermetică, pulsînd de voluptăți sonore, este o amprentă 
pură pe un cristal translucid, vibrat de muzici enigmatice. Ară- 
tînd o față de „lac lacunar", se înalță în ritmuri ondulatorii spre 
o cucerire geometrică o esențelor. Dictată de imbolduri morale 
pure, tinde spre revelarea armoniilor sufletești în forme para- 
dislace, asemeni spațiului de marmoră al Greciei apolinice. Deci 
spațiul său mitic este pronunțat helenlst, în care fundamentale 
sînt substraturile tracice. înghețată sub gerul boreal al inteli
genței celei mai lucide, această poezie este un golf oval încon
jurat de marea helenică. Aspirație absolută a materiei spre în
truchiparea Ideii, este o energie ontică, turnată în „dorice al
bastre forme", care l-a făcut pe însuși Ion Barbu s-o inves
tească cu rangul hermetic (chiar dacă undeva îi va refuza acest 
gir) prin aderarea de a-și publica în același volum (aproape ca 
o prefață), poetica sa incifrată, numită „Veghea lui Roderik 
Usher".

Marin Mincu

Cine nu dorește să asigure copiilor anu
mite sume de bani care le vor fi de mare 
folos mai tîrziu ? Iată una dintre cele mai 
potrivite posibilități pentru realizarea aces
tui scop :

Asigurarea de rentă pe timp limitat
La această asigurare suma se plătește — 

începînd de la data expirării contractului 
— persoanei însciisă în polița de asigurare

MARCHIZUL 
DE SAFFRAS

Scris la 1859, romanul 
„Marchizul de Saffras44 în
trunește calități ce îndreptă
țesc etichetarea autorului, 
Jules de la Madeline, drept 
„geniu ignorat". Cînd pro
ceda la reconsiderarea aces
tui autor și opere „acoperi
te de uitare", Louis Aragon o 
făcea cu conștiința împlini
rii unui fapt de cultură, dar, 
îndeosebi, a unui act de 
pioasă recunoștință față de 
un om pe care „nici un im
periu, nici o înfrîngere a 
oamenilor, nici boala n-au 
putut să-l doboare. Nici 
moartea**.

Darul de excelent narator, 
plăcerea și bucuria confesiu
nii, precum și candoarea 
povestirii apropie cititorul 
de substanța însăși a ope
rei. Ne aflăm în mediul 
rustic provensal. închis, mo
dest, de o naivitate curată. 
Cuceritoare prin simplitate, 

viața sătenilor din Lcmanosc 
nu e numai pace pastorală; 
acești robuști „cavaleri ai 

forței brutale" sînt, nu ra
reori, oameni cu viziuni și 
intuiții uimitoare, veșnic în 
goană după necunoscut, „oa
meni ~ meditativi" care „creea
ză în ei obișnuința de a 
gindi, de a se reculege, de
prinderea de a iscodi cu 
mintea felurite întrebări, 
sentimentul necunoscutului, 
o întreagă viață spirituală 
activă, concentrată". „Cu
noașterea" lor e „ca haina 
lui arlechin", frînturi șt pe
tece, dar pasiunea pentru 
ideal le aduce acea lumină 
a spiritului, care înnobilează.

Interesul scriitorului pen
tru prezentarea mozaicată a 
episoadelor narate se înge
mănează cu gustul pentru 
reflecție, atribut de greutate 
al romanului. Pictor de ca
ractere, autorul ni-i face cu- 
noscuți pe Lucian Francisc, 
un Rastignac de factură par
ticulară. pe Marcel și Sabi
na. eroii unei atît de fru
moase iubiri t(dnic-roman- 
tice, și, în special, pe „mar
chizul de Saffras", alias o- 
larul Esp&rit cel ..cu sticleți 
la cap", personajul-simbol al 
romanului. O dată cu reu
șita încarnării acestui pito
resc personaj, un fanatic al 
ideii de înălțare prin lim
pezirea perpetuă a cugetu
lui, scriitorul repune, par
țial, în circulație tema, ispi
titoare, a nebuniei, frecventă 
in literatura Renașterii. A- 
cest filozof de țară, tempe
rament artistic de autentică 
originalitate, e ștăpînit de 
dorința, devenită aproape 
maladivă, de a vedea jucîn- 
du-se (în Lamanosc !) trage
dia voltairiană „Moartea lu' 
Cezar**. El aparține familiei 
acelor suflete rătăcitoare care 
cutreieră lumea, „meditînd și 
visind, cu nasul la stele, 
rumegîndu-și gîndurile, cer- 
cetmd și compar înd, reflec- 
tînd la toate cîte auzise, 
fraze goale luate din cărți, 
și simple maimuțăreli în 
gura orășenilor, dar pentru 
el idei noi și vii. născînd in 
sufletul lui o stare fără sea
man, liberă și sinceră". De 
unde se~ vede că nebunia nu 
e lipsită de farmec... Mul
țimea care trăiește în pa
ginile acestei cărți, sugerînd 
pregnant ideea de bucurie a 
vieții, e stăpînită, pilduitor, 
de o dogoritoare dorință de 
cunoaștere, „curiozitate vir
gină, pe care nimic n-a o- 
bosit-o sau înșelat-o, aspi
rație liberă și sinceră; o 
înălțare a spiritelor, ca a 
plantelor semănate la umbră 
care tind cu putere spre lu
mină".

DOINA FLOREA

ÎN EDITURA TINERETULUI
A APĂRUT: 

ion Barbu - Poezii
Cu rare excepții, volumul 
cuprinde toate poeziile lui 
Ion Barbu (antume și pos
tume) tipărite pînă astăzi în 
periodice, în antologii și în 
volume, precum și inedite ; 
fragmentele rămase din tra
ducerea piesei „Viața și
moartea lui Richard al
Ill-lea" de Shakespeare; Ar
ticole despre literatură șt
raporturile ei cu științele; 
capitolul „Texte despre Ion 
Barbu" cuprinde articole de 
Eugen Lovlnescu, Tudor Vi- 
anu, Perpessicius, George 
Călinescu. Ediția este prefa
țată și îngrijită de către Ro
mulus Vulpescu.

(ca beneficiar) — sub formă de rente lu
nare de 100, 200 sau 300 de lei, pe o pe
rioadă stabilită de asigurat, de 4 la 7 ani.

Obligația Administrației Asigurărilor de 
Stat de a plăti sumele respective se men
ține chiar dacă asiguratul nu mai este a- 
tunci în viată. Așadar, încheind o asigurare 
de rentă pe timp limitat, oferim copiilor 
noștri o sumă importantă, care va fi folo
sită pe perioada studiilor, la majorat, că
sătorie etc.



CONGRES
Circa 400 delegați din pes

te 20 de țări s-au întîlnit 
la începutul lunii aprilie la 
Congresul Internațional de 
latină vie ținut la Avignon 
(Franța). Organizat în condi- 
țiuni optime de către Aso
ciația franceză de studii 
clasice „Vita Latina", acest 
congres a prilejuit ținerea a 
40 de comunicări, dintre care 
32 în limba latină.

Tematica a fost 
controversa între 
învățării limbii 
școală, începînd de 
adolescenței — și 
neagă total aportul acestei 
limbi în formare aptitudini
lor și lărgirea orizontului de 
cultură generală.

S-a accentuat de către toți 
vorbitorii că predarea limbii 
latine trebuie reașezată pe 
baze moderne, simplificin- 
du-se gramatica la minimum. 
Limba latină constituie incâ 
un puternic instrument de 
vechiculare a valorilor spi
rituale și materiale. Oamenii 
de orice specialitate utilizea
ză, în lucrările lor, nomen
clatură latină și greacă.

Ca singur reprezentant al 
României, am susținut două, 
comunicări : Stadiul actual 
al studiilor clasice în R.S.R. 
și Limba latină ca limbă in
ternațională.

Comitetul de organizare a 
acordat delegatului România 
cinstea de a prezida ședin
ța de închidere a Congre
sului. Aceasta a dovedit sim
patia de care se bucură țara 
noastră peste hotare și con
firmarea prestigiului ei ciș- 
tigat pe plan internațional : 

Rectorul Jean CapeJe, ma
tematician, Pierre Grimal. 
profesor la Sorbona și pre- 

,Viața 
in
a- 

ce- 
ca

axată pe 
partizanii 
latine in 
la virsta 
cei care

arată autorul, deoarece Ion 
Barbu e studiat totuși în cl. 
Xl-a (e drept, la cap. ..Alti 
scriitori"), iar Camil Petres
cu și Blaga sînt cunoscuți de 
umaniștii clasei a Xl-a, cursul 
formulînd doar o invitație, 
un îndemn, pentru o mai 
bună cunoaștere.

Sînt de aceeași părere cu 
autorul că numărul de 24 de 
ore. afectate studiului Isto
riei literaturii universale este 
prea mic și Pledez pentru ca 
acest curs să 'ie un obiect 
de sine stătător si nu In
corporat literaturii române.

ARVINTE VASILE 
elev—Iași

*

ședințele Asociației 
Latină*, și subsemnatul 
finalul Congresului, cm 
dresat un călduros apei, 
lor prezenți, tnvtttwte-i 

auouit 
Să pcrtici- 
de limbă 

ca pne ia

Personalitatea și opera re
gretatului prof. Teojil Si- 
menschi au fost omagiate in 
ultima ședință a filialei ie
șene a Societății de studii 
clasice.

Conf. 5t. Cuciureanu a e- 
logiat activitatea didactică, 
împletită cu cea științifică, 
a eminentului om de cul
tură, anunțind intenția ca
tedrei de limbi clasice de a 
întocmi un column „in me- 
moriam". care să cuprindă 
exhaustiv opera nepublicată 
a dispărutului. Lector Traian 
Diaconescu a făcut comuni
carea „T. Simenschi sanscri
tist și indo-europenist", după 
care au mai luat cuvîntul 
prof. C. Tucaliuc, prof. Gh. 
Condurache și lector Cicero
ne Călinescu. A prezidat 
prof. V. Arvinte, decanul fa
cultății de filologie.

Ședința a fost întregită cu 
lecturi din opera originală și 
din traducerile lui Teofil 
Simenschi. Toate lucrările 
celui dispărut au fost pre
zentate participanților în- 
tr-un stand special.

G. BALICA

lor prezenți, 
în perioada 23 
3 septembrie 1970 
pe la Congresul 
latină vie ce 
București.

S-au pus la 
hotărîri, care__
bate în unanimitate 
pildă :

— Limba latină ajută Ia 
formarea omului modem, 
înarmîndu-l cu noțiuni și ter
minologie tehnică și științifi
că. De aceea, ea trebuie si 

la cerințele e- 
Antichitatea 

ex-

se

vot 
au

o se—.e de 
fost apro- 

ca de

se adapteze i 
pocii noastre. _______
greco-latină nu trebuie ex
clusă de la lărgirea orizon
tului științific și cultural al 
omului de azi.

— Să se studieze limbile 
clasice, începînd cu trecerea 
elevilor la liceu, cînd ei sinz 
apți să le învețe logic (cum. 
cere o hotărîre a UNESCO).

— Fiecare țară este liberă 
să aplice normele de studie
re a limbilor clasice, con
form realităților ei sociale, 
politice, culturale ;

— Congresul cere în mod 
expres ca să se găsească so
luția echitabilă ca formarea 
profesorilor de limbă latină 
să fie lărgită, îndeosebi, prin- 
tr-o inițiere în practica me
todelor audio-vizuale; după 
uzanța profesorilor de limbi 
moderne, să facă un an de 
stagiu internațional, 
vor *------- ' ‘ ‘
citi, 
rent

O echipă de rpetMgi rp- 
mâxi de la Zwsmxfl JEmd 
Racovttd", fn-ve~4 dm cer
cetătorii Ldr 3ceo*teenx. 
Varve Dec* m .Kep-ea
a scsu in Cxbc. cc crrx t 
a tnvzzctzei Aeedemez de 
științe din HcxetL Ei vor 
cerceta timp de 3 pește
rile din Cuba și vor cola
bora eu bsoepeotogsi cuba
nezi la redxeteree unei lu
crări fn Ixr-iix rpccioCd-

Comunicinrf șp-
si-e- la speologii

roasa prtmtre șt tix: apre
ciere de cere se bucură 
biospeologia ionii tirwrf. da
torită tn brW Terțe n fai
mei lui E—. xl E —— ti

. ----- , unde iși
însuși deprinderea de a 
a scrie, și a vorbi cu- 
limba latină.

N. V. BARAN

SCRISOARE

Urmărind cu atenție pagi
nile revistei „Cronica", îmi 
permit să vin cu unele ob
servații plecînd de la arti
colul „Manuale școlare și 
programe* semnat de prof. 
V. Mitrofan.

In acest articol, autorul 
subliniază imposibilitatea fo
losirii cu succes a unor ma
nuale de către elevi și la
cunele programelor școlare 
dominate de canoane stricte. 
Ajungînd la discutarea stu
dierii în clasa Xl-a a Isto
riei literaturii universale, 
toy. prof. Mitrofan aprecia
ză acest curs ca inaccesibil 
și deci cu grad scăzut de 
utilitate. Cred că, departe de 
a fi inaccesibil elevilor cin 
clasa Xl-a umanistă, cursul 
e foarte util, deoarece pre
zintă lucruri destul de in
teresante și ajută la înțele
gerea diferitelor probleme și 
fenomene din domeniul res
pectiv. De asemenea, contri
buie la sudarea cunoștințelor 
căpătate în cele două clase 
anterioare.

Faptul că unii scriitori ro
mâni trecuți în manualul de 
„Istoria literaturii universa
le" nu sînt studiați în cl. 
XT-a, (Camil Petrescu, Lu
cian Blaga, I. Barbu) nu e 
un defect al manualului, cum

O veste bvxd pestm top 
cei care ax iraMill 
lele publicate fu rentes* 
noastră privind minele pa
latului domnesc de ta Rtr.- 
noasa (Iași) și ne-au scris, 
interesîndu-se de soarta a- 
cestor vestigii istorice : fo
rurile în drept, respectiv 
Comisia Monumentelor Isto
rice, convinse de necesitatea 
refacerii reședinței lui A- 
lexandru Ioan Cuza, cu dis
pus întocmirea documentației 
necesare, care să justifice în
scrierea lucrării în plan.

Intrucît am pledat cu per
tinență și la timp pentru o 
asemenea datorie față de 
memoria domnitorului unirii 
principatelor, nu vom mai 
reveni cu noi argumente 
mulțumindu-ne doar a con
semna că s-a făcut un pat 
înainte. Nu decisiv, dar de- 
cit nimic...

★

Semnalăm apariția în A- 
nalele științifice ale Univer
sității din Iași, Secțiunea 
Științe filozofice, economice 
Si juridice, a unui intere
sant studiu semnat de Ion 
Străchinaru : „Elemente de 
pedagogie familială".

După o succintă referire la 
stadiul actual al cercetărilor 
în materie de pedagogie fa
milială, autorul precizează 
coordonatele acestui dome
niu, analizînd sensul istoric 
și sociologic al familiei și 
insistînd util asupra multi
plelor sale funcțiuni.

cu TRAIAN HERSENI despre:

SOCIOLOGIE, 
SOCIOLOGI

Șl ALTELE
Recent a apărut în Editura Academiei 

«Psihosociologia Organizării întreprinderilor 
industriale* de dr. doc. Traian Herseni, șeful 
secției de psihologie socială a Institutului 
de psihologie al Academiei. Am folosit a- 
cest prilej pentru o discuție cu autorul, 
fost colaborator apropiat al lui D. Guști 
și căruia i se datoresc și numeroase alte 
lucrări, dintre care vom cita : «Sociologia 
românească*, «Realitatea socială', «Socio
logia rurală*, «Sociologie și etică', «Psi
hosociologia și cultura de masă".

— Intr-un studiu publicat recent consta
tați existenta a trei grupe de științe ale 
societății: socia’.-istorice, social-teoretice și 
social-aplicative. Ce loc ocupă psihologia 
socială în acest sistem ? In ce raporturi 
se găsește, ca știinjă de graniță, cu socio
logia și psihologia ? S-a „născut" din ne
cesitățile cercetării aplicative ? Poate ne 
puteți preciza cite ceva despre statutul a- 
cestei științe în sistemul științelor sociale ?

— In studiul meu „Despre clasificarea 
științelor sociale', la care vă referiți, am 
stăruit prea mult asupra concepției tradi
ționale despre știință și prea puțin asupra 
concepților actuale. Timpurile noastre ma
nifestă tendința tot mai acentuată de a 
aboli vechile granițe dintre științe, ca și 
deosebirile artificiale dintre cercetările 
fundamentale și cele aplicative. Nici o ști
ință socială nu se mai poate dezvolta as
tăzi fără să tină seama de rezultatele ce
lorlalte științe sociale — istorice, teoreti
ce, aplicative — și nici una nu poate pro
gresa pe baze strict teoretice sau prin o- 
perații pur aplicative. Psihologia socială, 
numită tot atît de frecvent psihosociologie, 
este o știință interdisciplinară care îmbi
nă punctul de vedere si metodologia psi
hologiei cu cele ale sociologiei in studiul 
acelor fenomene social-umane în care as
pectele subiective (psihice) sînt atît de îm
binate cu cele obiective (sociale), incit nu 
pol fi înțelese și explicate decît din aceas
tă perspectivă îngemănată. Psihologia so
cială s-a dezvoltat în zilele noastre pînă 
la un statut de știință autonomă, din cau
za numeroaselor ei aplicații practice — 
industriale, comerciale, administrative, ju
ridice, culturale etc. — neegalate pînă în 
prezent de psihologie, nici de sociologie, 
prin eforturile lor izolate.

— Cum definiți conceptul de „știință a 
acțiunii* sau „știință a construcției socia
le' despre care pomeniți in acest studiu ?

— Cită vreme omenirea a acționat sub 
determinismul unor legi necunoscute, adi
că sub imperiul necesității, nu putea con
cepe o știință a acțiunii sau a construcției 
sociale- Din momentul în care s-a început 
descoperirea legilor obiective după care 
se desfășoară realitățile social-umane, lu
crările se schimbă. Azi este posibil să des- 
•ăsurim acțitLii sociale de mare amploare, 
de nivelul construirii unor noi forme de 
viată socială — de ex. societatea socia- 
listă. societatea comunistă — pe baza cu- 
r.casftni științifice a legilor obiective de 
dezvohare a societății și a mînuirii lor 
depă nevoile isterice ale oamenilor. Prin 
aceasta o bună parte dintre științele socia- 
e dobîndesc o nouă dimensiune, de na- 

t-cră prospectivă sau proiectivă. Ele trec 
pe nesimțite de la studiul constatativ și 
cmlicativ al realității social-umane trecute 
sau prezente, la studiul formelor ei viitoa
re. la operații planificatoare și construc
toare de noi realități social-umane.

— In ce stadiu apreciați că se găsesc 
cercetările de psihosociologie industrială 
cin țara noastră < Care e specificul lor ? 
In concluzie, ce ar fi de iăcut, eventual 
cu referiri concrete ?

Cercetările la care vă referiți se gă
sesc intr-un stadiu cu totul incipient, dar 
important este faptul că ele se afirmă ca 
preocupare și sînt în plină desfășurare. 
Specificul lor constă în tratarea concomi
tentă a aspectelor psihice și organizațio- 
nale ale întreprinderilor, îneît completea
ză în egală măsură cercetările de psiholo
gie industrială și cele de sociologie in
dustrială, prinlr-o nouă perspectivă, de 
esență interdisciolinară, deci oarecum de 
sinteză, de totalitate.

Avem multe de făcut în această direc
ție, dar, din fericire, nimic nu se mai opu
ne să facem tot ceea ce este necesar. In 
special întreprinderile industriale manifes
tă un interes foarte mare pentru acest gen 
de cercetări. Secția de psihologie socială 
a Institutului de Psihologie al Academiei 
a lucrat în ultimii doi ani la Schela Bol
dești—Prahova și a întocmit, între altele, 
o monografie de psihosociologie industri
ală a raporturilor dintre această întreprin
dere petrolieră și localitatea în care își 
desfășoară activitatea. Materialul a fost 
predat zilele acestea Editurii Academiei 
spre publicare. Ne-a interesat mai ales pro
cesul de industrializare și cele două pro

cese adiacente ale lui, cel de culturalizare 
și cel de urbanizare. Anul acesta lucrăm 
Ja Combinatul Chimic Făgăraș, în con
diții excepțional de bune, datorită în spe
cial directorului său general, tov. ing. Teo
dor Șuteu, și a secretarului comitetului de 
partid, tov. ing. Victor Iovu. Experimentăm 
aici si primul laborator uzinal interdisci- 
plinar, de cercetări psihologice, sociolo
gice, pedagogice și ergonomice, împreună 
cu prof. I. M. Nestor și prof. V. P. Nicolau. 
Avem deci motive să fim optimiști.

In etapa actuală, dificultățile sînt exclu
siv de ordinul învățămîntului universitar, 
care nu pregătește cadrele necesare între
prinderilor industriale și de ordinul orga
nizării științei, care nu are curajul să se 
angajeze, cu toate forțele de care dispune, 
în cercetarea realităților sociale de la noi 
și ezită încă între lucrările de cabinet și 
cele de teren. La universitate s-au creat 
tot felul de posturi de psihologie și socio
logie, dar n-avem încă nici o catedră de 
psihologie socială industrială sau de so
ciologie industrială și nici măcar un sin
gur specialist care să predea temeinic a- 
ceste materii. Lucrurile nu se prezintă mai 
bine nici la Cepeca (Otopeni), îneît va tre
bui să ne descurcăm încă multă vreme 
prin eforturi proprii, fără sprijinul Univer
sităților și al formelor de învățămînt post
universitar. Nu este bine, dar aceasta este 
realitatea. Noroc că nici în această privin
ță întreprinderile noastre industriale nu 
sînt dispuse să aștepte, îneît există posi
bilități numeroase de a pregăti psihologii, 
sociologii și pedagogii uzinali pe alte căi 
decît cele universitare.

— Ce părere aveți despre metodologia 
cercetărilor sociale întreprinse astăzi in 
mediul rural ?

Mi-e foarte greu să mă pronunț despre 
cercetările altora, pentru că nu le cunosc, 
și nu le cunosc pentru că încă n-au fost 
publicate decît sub forme... publicitare. Din 
ceea ce s-a scris pînă acum, reiese că e- 
xistă încă tendința de a se relua cercetă
rile sociologice rurale de acolo de unde 
au fost lăsate moștenire de școala lui D. 
Guști. Consider lucrul acesta, fără nici o 
ezitare, ca o incapacitate de dezvoltare a 
unora din sociologii noștri în direcția ne
cesităților științifice actuale. L-am cunoscut 
prea bine pe profesorul D. Guști, ca să nu 
am certitudinea că, dacă ar fi trăit, s-ar 
fi străduit el însuși să elaboreze o meto
dologie corespunzătoare exigențelor științi
fice de nivel socialist. Deci, cum se întîm- 
plă deseori în istorie, epigonii sînt... mal 
gustieni decît Guști.

— Care sînt preocupările și proiectele 
dv. de viitor ?

Aștept corecturile la o lucrare mai mă
runtă de a mea . „Prolegomene sociologi
ce" (o scurtă introducere în sociologia ge 
nerală) și pregătesc pentru tipar o carte 
cu titlul: „Sociologia literaturii', alta scri
să în colaborare: „Laboratorul uzinal de 
psihologie, sociologie și pedagogie". Efor
tul principal îl desfășor în prezent, împre
ună cu întreg colectivul meu, la Combina
tul Chimic Făgăraș ,în probleme de psi
hosociologie a conducerii și organizării în
treprinderilor industriale. Institutul de 
Psihologie al Academiei a încheiat un con
tract de colaborare științifică în acest sens 
și a angajat în executarea lui întreaga sec
ție de psihologie socială, pe timp de trei 
ani. întocmim în același timp „Monogra
fia psihosociologică" a aceluiași Combinat, 
In puținele ore libere de care mai 
dispun, lucrez împreună cu un colec
tiv la un „Tratat de istoria psihologiei ro
mânești", cu un alt colectiv la o carte in
titulată „Psihologia grupei de muncă" și 
cu al treilea colectiv, la o lucrare cu tit
lul „Psihosociologia teatrului". Toate trei 
sînt începute mai de mult, îneît redacta
rea lor este foarte avansată. Mă gîndesc 
să scot într-o ediție nouă, adusă la zi, și 
lucrarea mea mai veche de Istorie a socio
logiei românești.

Proiecte am multe, dar nu cred că le voi 
mai realiza. Aș fi vrut, la cei 62 de ani 
ai mei, să scriu un Tratat de sociologie, 
un Tratat de etică și o Logică a științelor 
sociale (ontologie, gnoseologie, epistemo
logie, metodologie). Dacă n-aș avea alte 
sarcini mai presante, sau cel puțin dacă 
aș găsi o editură care să accepte astfel 
de lucrări de sinteză, poate că m-aș încu
meta să scriu măcar una din ele. Va tre
bui, în orice caz, să redactez o lucrare 
despre Școala sociologică de la București, 
pentru că ceea ce s-a scris pînă acum nu 
este încă îndestulător. Dispun de o infor
mație directă atît de mare în această pri
vință, îneît nu mi-ar trebui mai mult de 
cîteva luni de muncă. Deocamdată însă, 
toate „lunile" mele sînt complet angajate.

opinii

0 CONCURENȚĂ
FĂRĂ ROST

Arhivele constituie, după 
cum bine se știe, un ade
vărat tezaur național, care 
pe lingă funcția de conser
vare, reprezintă în perma
nență un auxiliar al cerce
tării științifice, în speci'al al 
celei istorice.

In ultimele două decenii, 
Arhivele și-au diversificat 
mult activitatea, printr-o 
sporire însemnată a atribu
țiilor, paralel cu creșterea 
considerabilă a numărului de 
unități astfel îneît în pre
zent o întreagă rețea de ser
vicii ale Arhivelor Statului 
împînzește cuprinsul țării. 
Aducerea pieselor rare în 
circuitul cercetării o dato
răm exclusiv pasiunii pe care 
tinerii arhiviști au pus-o în 
depistarea și achiziționarea 
lor. pasiune care, din pă
cate, în ultimul timp, este 
stînjenită, uneori în dauna 
cercetării și ceea ce este 
mai grav, chi’ar în detrimen
tul conservării pieselor do
cumentare înseși, de acerba 
concurență a muzeelor. Deși, 
după cîte știm, există o re
glementare precisă în privin
ța achiziționării materialelor 
cu valoare arhivistică, în cu
prinsul fiecăruia din jude
țele Moldovei se desfășoară 
o adevărată întrecere intre 
•arhive și muzee pentru a- 
chiziționarea de acte vechi, 
întrecere care, de regulă, 
este cîștigată de cei care 
dispun de fonduri bănești 
mai mari, adică de către 
muzee. In asemenea condiții, 
s-a ajuns la situația ca ma
joritatea muzeelor din Mol
dova să posede colecții de 
acte medievale mai bogate 
și mai valoroase decît ale 
Arhivelor județene. Dacă a- 
ceastă ,,cursă“ între arhive 
și muzee va continua, nu 
este exclus să se ajungă la 
cumularea de către acestea 
din urmă a sarcinilor ce re
vin de mai bine de o sută 
de ani arhivelor. Dincolo de 
greutățile ce le provoacă 
cercetării istorice pulveriza
rea prețiosului fond de acte 
medievale în atîtea institu
ții (de ce e nevoie, de pildă, 
ca la Bîrlad o jumătate din- 
tr-o colecție de hrisoave să 
se afle la muzeu și nu a- 
lături de cealaltă jumătate, 
la Arhive ?), se ridică o pro
blemă care ne privește pe 
toți. Este vorba de modul 
inadmisibil în care se păs
trează la majoritatea muzee
lor aceste acte, aruncate 
vraiște într-un dulap sau în- 
tr-un birou oarecare, cuprinse 
adesea de umezeală etc., așa 
îneît există toate motivele 
să se creadă că aceste uni
cate (și așa firave sau de
teriorate parțial) merg, u- 
neori, spre o distrugere si
gură. Este nepermis ca a- 
semenea valori care au a- 
juns pînă la noi fiecare în 
urma unei adevărate odisei, 
din miile de acte pierdute 
în vălmășeala luptelor, în 
incendii, sau putrezind as
cunse în pămînt, să se piar
dă în acest mod. Ele se 
pot conserva numai în u- 
nitățile Arhivelor Statului, 
unde există atît condițiile 
speciale cît și competența 
necesară în această privință 
și care lipsește muzeelor. Ba 
mai mult, în lipsa unei pre
gătiri de specialitate (cu
noștințe de arhivistică, paleo
grafie chirilică s*au slavă), 
muzeografii, cu foarte rare 
excepții, nici nu știu ce po
sedă în materie de acte 
medievale sau, supraapre- 
ciind nu valoarea pieselor 
respective pe care nu le pot 
citi, ci faptul că le posedă 
îngreuiază deliberat contactul 
cercetătorului cu docu
mentul. Invocîndu-se în u- 
nele cazuri „în virtutea unei 
mentalități de proprietar1', 
străină eticii noastre și con
trară unor obligații binecu
noscute, motive ce nu pot fi 
calificate aici, se încearcă, 
în astfel de cazuri, amîna- 
rea introducerii în circuitul 
științific a unor documente 
pînă la o iluzorie valorifi
care personală. Și aceasta 
tocmai în condițiile în care 
istoricii sînt angajați în 
vasta acțiune de întocmire 
a unei opere de interes na- 
t.ton’al, cornusul de acte Do
cumenta Romaniae Historic!. 
în care se publică toate do
cumentele de pînă la înce
putul secolului al XVUI-lea. 
Este si motivul pentru care 
se impune intervenția hotă- 
rîtă a forurilor în drept 
pentru curmarea unei situa
ții anormale de natură să 
prejudicieze tatît conservarea 
cît și buna cunoaștere a u- 
nor interesante izvoare is
torice.

in același timp este ne
cesar să se acorde un spri
jin mai substanțial, chiar de 
către Direcția Generală a 
Arhivelor Statului, Servicii
lor județene ale Arhivelor 
Care s-au dovedit în timpul 
scurt de cînd ființează, uni
tăți viabile, deosebit de u- 
tile pentru cercetarea isto
rică.

Nu numai că aceste uni
tăți, printr-o muncă sistema
tică de depistare, de achi
ziționare și de preluare a 
unor arhive de instituții, au 
ajuns să posede, în multe 
cazuri, fonduri de documente 
bine organizate și, uneori, 
chi’ar rarități din cartea ve
che românească (Dorohoi, 
Botoșani, Roman etc.. . .), dar

(Continuare în pag. a 11-a)
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REVOLUȚIA TEHNICĂ Șl UMANITATEA
(Urmare din pag. l-a)

rea și dezintegrarea. Noua lu
me tehnică ne pune în fața 
unui Cosmos care ne cutremu

ră și ne fascinează („mysterium 
tremendum et fascinans"). „Tră
im în timpuri de apocalips”, 
după părerea lui Julien Huxley. 
In fața omului de astăzi se ri
dică amenințători „4 cavaleri ai 
apocalipsului" : bomba H, a- 
berația economică, prin supra- 
exploatarea resurselor natura
le, a consumatorului și a po
poarelor dezmoștenite, politica 
de competiție între națiuni și 
blocuri, ceea ce face pe unii 
să înlocuiască denumirea orga
nizației de astăzi a națiunilor 
unite prin „Organizația Națiu
nilor Dezunite" și aberația bio
logică, explozia demografică. 
Ni s-a zugrăvit una din cele 
mai zguduitoare și pesimiste 
imagini ale viitorului I Perspec
tiva înfățișată ne face să ne 

gîndim la scena descătușării 
spiritelor, a forțelor naturii de 
către vrăjitorul ucenic, care ui
tă formula rechemării, a stăpi- 
nirii forțelor dezlănțuite.

înainte de a răspunde la în
trebarea „Ce măsuri șe cuvine 
de luat pentru a preveni ca
tastrofa ce ne dmehință ?" se 
cere examinată probabilitatea 
unei asemenea „catastrofe", 
măsura în care acest prognostic 
este universal valabil, In cartea 
„Erewhon", Samuel Butler ne 
propune o soluție pe care el 
însuși, prin localizarea societă
ții ideale concepute, o conside
ră utopică („Erewhon" este o 
anagramă a cuvîntului englez 
„Nowhere", „nicăieri") și solu
ția constă în abolirea totală a 
mașinismului, în interzicerea fo
losirii de mașini și plasarea lor 
în muzeu. Ar fi, deci, o invita
ție de reîntoarcere spre socie
tatea bucolică, agricolă. Prin 
zugrăvirea unei asemenea so
cietăți, Samuel Butler ne atra
ge implicit atenția asu

pra necesității de a găsi o so
luție în problema suferințelor 
provocate de dezvoltarea indus
triei. Observația pe care o fac 
este că diagnosticul lui Sir Ju
lien Huxley semnalează contra
dicțiile esențiale ale societății 
capitaliste. In felul acesta se 
profilează cu mai multă preg
nanță poziția statelor socialiste 
în căutarea unui nou echili
bru social și internațional, echi
libru atît de luminos precizat 
în directivele partidului nostru. 
In ele găsim răspunsul atît la 

amenințarea cu bomba H și 
agresivitatea imperialistă, la 
aberațiile economice ale supra- 
exploatării, cît și la politica 
„competiției" și a „blocurilor". 
Dar înfăptuirea acestor direc
tive social-politice nu se face 
fără luptă și fără mobilizare a 
conștiinței individuale și sociale, 
lată de ce angajarea noastră 
în „revoluția tehnică" ne im
pune elaborarea unei viziuni 
clare asupra scopurilor umani
tății, asupra idealului menit să 
armonizeze, să sintetizeze inte
resele încă divagante dintre na
țiuni, tendințe și mentalități, pe
riculoase prin natura lor și a- 
menințînd existența umană. Re
alizarea unui asemenea plan 
implică o coordonare și o con
vergență a forțelor din toate 
sectoarele vieții sociale. Ne 
vom mărgini aici numai la cî- 
teva aspecte privind rolul psi
hologiei în efortul comun al 
integrării personalității umane 
în progresul tehnologiei con

temporane.
Printre soluțiile sugerate de 

către Sir Julien în cadrul unei 
noi sinteze și restructurări a va
lorilor umane, figurează nece
sitatea explorării psihologice a 
spiritului uman. Problemele ri
dicate astăzi de progresele teh
nice nu pot fi rezolvate numai 
de științele naturii, oricît de 
mare ar fi prestigiul lor știin
țific actual față de psihologie. 
Noile soluții cer noi metode și 
noi concepte, a căror elaborare 
nu este posibilă fără folosirea 
cunoștințelor despre om și rela
țiile interpersonale.

Este adevărat că societatea 
industrială favorizează, stimulea
ză afirmarea personalității, ini
țiativa și creativitatea omului. 
Tehnica, însă, nu este decit un 
aspect, foarte important desi
gur, un segment numai al vie
ții sociale, un mijloc, care ră- 
mîne totuși o forță instrumentală 

în slujba scopurilor ultime ale 
omului. O dată cu transforma
rea prin tehnică a naturii de 
către om se transformă și omul 

în noua lume, tehnică. Omul 
creează sclavul mecanic, dar 
trebuie să aibă grijă de a nu 
deveni la rîndul lui sclavul ma
șinii. Vorbim de adaptarea o- 
mului la mașină, uitînd uneori de 
latura adaptării mașinii la om.

Este suficient să enunțăm nu
mai citeva aspecte care, la pri

ma vedere, ne pot apărea ca 
banale. Societatea industrială 
ne impune obligații precise, cu 
norme legate de prevederea mi
nuțioasă a randamentului mun
citorului, a profitului adus de 
capitalul investit. Cum se pot 
prevedea, în acest caz, rezulta
tele muncii omului fără a se 
cunoaște raportul exact al o- 
bligației față de posibilitățile 

energetice ale omului ? Energe
tica umană se află în centrul 
vastului domeniu al organizării 
muncii și ne duce spre dome
niul igienei mintale și mai ales 
spre problemele privind energi- 
zarea activității umane. Cu toții 
știm că o muncă este mai u- 
șoară sau mai grea pentru in
divid, în funcție de interesul 
acestuia pentru activitatea res
pectivă : o muncă „ușoară* 
poate obosi mai mult pe un 
om care nu are „tragere de ini
mă" pentru ea, decit o muncă 
„grea", dar, în schimb, intere
santă, ca izvor de satisfacții 
mari și numeroase.

Este justă ideea că omul se 
crează prin muncă, dar adevă
rata creație nu izvorăște decit 
din inteies, din motivația adin- 
că și adecvată. „Nu este greu 
să duci un cal la adăpat, dar 
este foarte greu să-l faci să 
bea dacă nu-i este sete", se 
spune. Problema ergomoniei, a 
energizării, a interesării, a mo
tivației omului, se individuali
zează, se personalizează. Nor
marea muncii nu este o opera
ție birocratică și formală, ci un 
act deosebit de complex și di
ficil, de natură nu numai teh
nică, materială, ci și psihoso
cială.

Realizîndu-ne prin muncă, ne 
realizăm în cadrul unui statut 
social, ne făurim o poziție, care 
are o anumită valoare socială, 
un anumit prestigiu. Randamen
tul tehnic al omului muncii nu 
poate fi depășit de conștiința 
de sine a acestuia, iar autoa
precierea lui este indisolubil le
gată de aprecierea socială.

0 CONCURENTĂ 
FĂRĂ ROST

(Urmare din pag. a 10-a) 
prin cantitatea și varietatea 
informației documentare ce 
o oferă, ele sînt deseori 
consultate atît de cercetăto
rii din centrele cu tradiție 
științifică (Iași, București), 
cît și de cărturarii localnici. 
Mai mult decît bibliotecile 
municipale sau orășenești 
care numai în unele centre 
dispun de un fond documen
tar și de unele periodice de 
specialitate, Serviciile Arhi
velor și-au cîștieat în ochii 
intelectualității locale un bi
nemeritat prestigiu fiind 
considerate, pe bună drep
tate. depozitare ale unor 
tradiții istorice și cărtură
rești. Cercetarea istorică lo
cală, în care o multitudine 
de probleme își așteaptă re
zolvarea, în folosul istoriei 
generale, s-a înfiripat șl va 
gravita neîndoielnic șl în 
viitor în jurul acestor Ar
hive, unde cercetătorul gă
sește pe lîngă informația do
cumentară și o carte veche, 
o revistă de istorie mai 
veche sau mai nouă, ori o 
colecție de documente.

Eforturile tinerilor arht- 
vlsti (pentru că cei mai 
multi sînt tineri) de a-și în
zestra unitățile cu instru
mentele de lucru necesare 
se cer a fi susținute într-o 
mai mare măsură de către 
Direcția Generală ce le tu
telează. Pentru că este de 
neconceput, de pildă, ca o 
arhivă istorică din Moldova 
să nu fie dotată cu princi
palele colecții și inventare 
de documente moldovenești 
editate cel puțin în ultimele 
decenii, ca să nu mai vor
bim de faptul că nici chiar 
„Revista Arhivelor" n-o poți 
întîlni pretutindeni în serie 
completă. In lipsa corpusu
lui de acte medievale mol
dovenești și a celorlalte in
strumente de lucru obliga
torii pentru arhivist editate 
de Direcția Generală a Arhi
velor Statului, este de la 
sine înțeles că arhivistul este 
privat de posibilitatea de a 
aprecia el însuși întîi va
loarea unui act asupra că
ruia 1 se cer informațiile ne
cesare. In asemenea condi
ții, chiar cercetătorul bine 
documentat, are uneori sur
priza de a fi constatat că a 
transcris sau fișat documen
te pe care le-a consultat în 
altă arhivă, risipind astfel 
timpul si cheltuind Inutil 
fonduri bănești. Cînd lipsesc 
și inventarele documentelor 
medievale, iar tînărul arhi
vist. copleșit de sarcini func
ționărești (eliberare de acte 
pentru dosare de pensii etc.), 
nu a ajuns să posede încă 
paleografia chirilică pentru 
a putea deosebi un docu
ment vechi de altul mai nou 
și a ști deci ce să ofere 
spre consultare cercetătoru
lui, situația acestuia din 
urmă se complică șl mai 
mult...

I. CAPROȘU

(Urmare din pag. a 3-a)

de diferite profesii o- 
cupă funcții prin esență e- 
con ornice (chimiști, ingi
neri, farmaciști și chiar... 
filologii). Dar oare au ei 
pregătirea și competența 
necesară rezolvării proble
melor ce le sînt atribuite 
prin însăși natura funcției 
și locului pe care îl o- 
cupă ? E curios că, chiar 
unii conducători de între
prinderi privesc liniștiți si
tuația. „Cred că nu-i nea
părat nevoie să fii absol
vent al unei facultăți de 
profil pentru a ocupa o 
funcție economică" —■ ne 
spunea I. Huțanu, directo
rul Fabricii „Țesătura". Nu 
mai puțin ne-a surprins 
părerea lui D. Buzelan, șe
ful serviciului organizarea 
producției de la Uzina me
canică „Nicolina", care a- 
firma că „Economistul nu 
poate da nici măcar sfa
turi. nefîind competent I*. 
Aproape că nu știi ce să 
mai crezi: dacă un econo
mist nu este competent în 
probleme economice, atunci 
cit de competent poate fi 
economistul improvizat ?

Prof. univ. dr. docent 
D. Rusu : „Diletantismul în 
conducerea economică și
organizarea științifică, în
analiza și elaborarea deci
ziilor, în informatică și
calcule previzionale nu tre
buie tolerat! Este falsă 
credința celor ce apreciază 
ca economiștii pot fi înlo- 
cuiți de orice altă catego
rie „cu derogare". Expe
riența ultimelor decenii in
firmă încă o dată o aseme
nea credință retrogradă. Nu 
cunosc, n-am auzit și nici 
n-am văzut pe unde am, 
umblat încercări costisitoa
re de felul acesta I Din, 
contră, mai multă cultură 
economică nu strică!"

Conf. univ. dr. M. To- 
dosia : „Sînt sectoare unde 
se simte acut lipsa econo
miștilor. De pildă, în co
merț. Oare linsese econo
miștii cu acest profil? Să 
nu uităm că nu oricine 
poate face comerț, că aici 
trebuie un specialist cu o 
vastă cultură în acest do
meniu, cunoscători ai prin
cipiilor de sociologie eco
nomică și psihologie de 
masă. Să reținem că lașul 
este cunoscut ca un vechi 
centru comercial".

Prof. univ. dr. docent 
D. Rusu : „Patrimoniul îna
intașilor este un îndemn nu 
numai să păstrăm tradiții
le, ci să sporim efortul 
nostru concret la dezvol
tarea științei economice, a- 
dueîndu-i valoroase împli
niri, pentru ca specificul 
nostru național să intre în 

TURIȘTI!
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Un popas plăcut în drum spre mînăsti- 
rile Agapia, Varatec, Secu, Neamț și spre 
Lacul Bicaz puteți face la:

COMPLEXUL TURISTIC din centrul o- 
rașul Tg. Neamț, al Cooperației de con
sum.

Complexul turistic este compus din:
— restaurant,
— bufet,
— cofetărie,
In imediată apropiere: frizerie, coa

fură, cizmărie, croitorie, magazin cu arti
cole artizanat, unitate de reparații auto.

— magazin universal.
In apropiere se află o unitate pentru ali
mentarea cu benzină a autoturismelor.

universalitate pe poartă 
proprie !"

Și în încheiere, ajungem 
din nou la întrebarea „Este 
economistul un strateg al 
întreprinderii?". Din pă
cate, încă nu peste tot I 
Concluzii ? Soluții ? Rețete ? 
Desigur, în cursul anchetei 
noastre s-a declanșat o 
dispută, care pe unii 
i-a speriat, alții au dat 
dovadă de scepticism sau 
neputință, iar alții s-au a- 
rătat descumpăniți. Nu pu
tem formula pentru fiecare 
caz în parte rețete sau so
luții șablon și care să 
poarte și eticheta infaili
bilității I Dacă aportul e- 
conomiștilor în organizarea 
superioară a producției și 
a muncii este încă minor, 
dacă ei n-au reușit încă 
să fie adevărați strategi și 
dirijori ai fenomenului e- 
conomic, aceasta se dato- 
rește atît lor, economiști
lor, cît și factorilor de de
cizie, care nu le stimu
lează gîndirea, inițiativa, 
capacitatea și valorificarea 
superioară a cunoștințelor 
căpătate pe băncile facul
tății. Poate că anonimatul 
în care se află uneori e- 
conomiștii trebuie căutat și 
într-o „noutate" veche ie
șită la iveală cu prilejul 
anchetei noastre. Este vor
ba de Societatea Econo
miștilor din R.S.R., înfiin
țată încă din 1960 și care 
are trei membri fondatori 
la Iași, Societate despre 
care nu se mai vorbește 
nimic! Trezirea la viață a 
acestei Societăți și extin
derea sferei sale de ac
țiune ar crea premizele în
ființării unor filiale care 
să desfășoare o activitate 
prodigioasă de răspîndire 
a cunoștințelor economice. 
Totodată, existența unor fi
liale în centre puternice, 
printre care se numără și 
lașul,ar permite înființa
rea în marile întreprin
deri a unor cercuri de e- 
conomiști, adevărate nu
clee de sprijin în acțiunea 
de ridicare a pregătirii 
profesionale a economiști
lor.

Concluzii ? Să le tragem 
fiecare în funcție de răs
punderea ce ne revine și 
aportul pe care îl putem 
aduce pentru realizarea op
timului economic de care 
depinde ritmul creșterii e- 
conomice în țara noastră. 
Pentru că nu se poate con
cepe realizarea optimului 
economic decît în condi
țiile atingerii unor para
metri tehnico-economici co
respunzători în toate în
treprinderile și organiza
țiile economice I
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GEORGE
Pe numele său adevărat ERICH HUGH BLAIR, scriitorul englez 

născut în Benegalul britanic este mai puțin cunoscut în țara noas
tră. G. Orwell și-a, făcut studiile la colegiul la Eton, după care 
a-a întors în dominioanele imperiului britanic ca slujbaș al po
liției din Burma. Făcînd parte din categoria așa-numiților „en
glezi neenglezi*, G. Orwell a surprins mai puțin „atașat* raci
lele care au măcinat marele imperiu britanic devenite obiect al 
multora dintre reflecțiile literare ale scriitorului. Privațiunile și 
viața grea a supușilor britanici l-au apropiat pe Orwell de parti
dul laburist independent din care a făcut parte cu toate că avea, 
așa cum arată într-o confesiune făcută cititorilor săi, „o imensă 
oroare de politică*. Toate acestea nu l-au împiedicat să atace 
cu vehemență viciile societății engleze contemporane în fabula 
sa satirică ,,Gospodăria animalelor* (Animal Farm) sau în roma
nul ,,1984* — o încercare utopică de a prezenta un stat totalitar, 
în care se resimte o puternică influență a operelor lui Somerset 
Maugham.

O R W E L L
Intre primele sale cărți, în afara „Zilelor Burmeze", din care 

face parte și eseul care urmează, mai poate fi amintită și ,,Plim
bări prin Londra și Paris* — interesante și foarte personale con
siderații asupra vieții din marile capitale culturale ale lumii. 
Aici, ca și în multe alte eseuri despre fenomenul cultural mon
dial, Orwell se dovedește un foarte fin obsevator al celor mai 
subtile transformări ce au loc la nivelul suprastructurii con
temporane.

Mare parte din forța de scriitor a lui Orwell se datorează 
frazei sale viguroase, folosirii subtextului și ironiei, in eseul 
„Impușcînd un elefant* Orwell prezintă tabloul dramatic și su
gestiv al vieții din Burma precum și pe cel al situației oficia
lilor englezi din această țară încă din timpul ocupației engleze.

înarmat cu o profundă cunoaștere a vieții și a adevărurilor 
ei simple dar veșnice, autorul pune sub semnul întrebării una 
din inepțiile moderne : încercarea de a stăpîni un popor.

AL. PASCU

ÎMPUȘCÎND UN ELEFANT
La Moulmein, în Burma in

ferioară, eram urît de un ma
re număr de oameni — singu
ra dată din viata mea clnd am 
telmțit că sînt un personaj 
foarte important datorită ce
lor care mi se întîmplau. E- 
ram ofițer al unei subdivizii 
a politiei orașului și sentimen
tul acela antieuropean destul 
de lipsit de tintă era pentru 
noi foarte amar. Nimeni nu a- 
vea curajul să ucidă o mus
că, dar, dacă se întîmpla ca 
o europeană să meargă sin
gură prin bazar, se găsea cîte 
cineva care să o stropească cu 
suc de banane pe rochie. Ca 
ofițer de poliție eram o tintă 
evidentă și eram huiduit ori 
de cîte ori acest lucru părea 
în siguranță. Cînd vreun bur- 
mez mă faulta pe terenul de 
fotbal iar arbitrul (tot un bur- 
mez) privea în altă parte, mulți
mea izbucnea intr-un rîs hidos. 
Acest lucru mi s-a întîmplat nu 
o singură dată. In plus, fete
le acelea galbene care mă în- 
tîmpinau peste tot, insultele a- 
runcate după mine atunci cînd 
era între noi o distantă apre
ciabilă, toate acestea mi-ap 
zdruncinat serios nerviL Tine
rii preoți budhiști erau cei mai 
răi dintre toți. Și erau peste 
cîteva mii în oraș. Păreau că 
nu au altceva mai bun de fă
cut decît să stea pe la colțuri
le străzilor și să se zgîiască 
după europeni. Toate acestea 
erau lucruri surprinzătoare și 
mă mîhneau pentru că în a- 
cel timp hotărîsem deja că 
imperialismul era ceva rău, și 
cu cît mai repede voi izbuti 
să scap de slujba mea, cu atît 
mai bine. Teoretic, și bineîn
țeles în secret, eram cu totul 
de partea burmanezilor și to
tal împotriva asupritorilor lor 
britanici și în ciuda serviciu
lui pe care îl făceam îi uram 
pe englezi din tot sufletul, 
mal mult decît îmi închipuiam 
că aș fi în stare. Intr-un astfel 
de serviciu poți vedea toate 
lucrurile murdare ale imperiu
lui, aici la periferia lui: pri
zonieri nenorociți aruncați cla
ie peste grămadă, fețele cenu
șii îndobitocite ale ocnașilor 
pe viață, fețe cicatrizate ale 
celor bătuți cu bețe de bam
bus. Toate acestea îmi provo
cau o stare apăsătoare șl un 
intolerabil sentiment de vină 
deși eram convins că nu voi 
putea face încă nimic. Etam 
tînăr șl slab educat, eram ne
voit să reflectez la problemele 

crouii.*
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mele în șoaptă — impusă de 
altfel tuturor englezilor din 
est. Nu știusem uiciodată că 
imperiul britanic e pe moarte, 
cu atît mai puțin faptul că 
este cu mult mai bun decît 
noile imperii care vin să-i ia 
locul. Tot ce știam era că fu
sesem trimis printre dușmanii 
imperiului pe care-1 serveam 
împotriva micilor bestii răută
cioase care încercau să-mi fa
că slujba imposibilă. Cu o 
parte a minții mă gîndeam la 
Raj-ul britanic ca la o tiranie 
care nu putea fi sfărîmată, ca 
la ceva încleștat, indisolubil 
In saecula-saeculorum, peste 
voința popoarelor umile; cu 
cealaltă poate credeam că cea 
mai mare bucurie din lume era 
să-ți înfigi baioneta în mațele 
unui preot budhist. Sentimente 
ca acesta din urmă sînt un 
produs natural al imperialis
mului — și despre asta poți 
întreba pe orice oficial anglo- 
indian în afara serviciuluL

Intr-o zi s-a întîmplat ceva 
care este în mare măsură ^sem
nificativ. A fost un incident 
destul de mic în fond dar care 
ml-a permis să văd adevărata 
fată a lucrurilor mai bine de- 
cît putusem s-o fac înainte ta 
ceea ce privește natura impe
rialismului. motivele reale da
torită cărora acționează 
vernele despotice.

Era o dimineață devreme, cu 
toate atributele farmecului bur- 
mez, dnd un subinspector dm 
celălalt capăt al orașului m-a 
sunat la telefon si mi-a sous 
că un elefant făcea ravagii 
prin bazar. Mă ruga să bme- 
voiesc să mă duc să văd ce 
se poate face cu eL Nu știam 
ce aș fi putut face dar doream 
să văd ce se întîmnlase asa că 
m-am aruncat pe un poney si 
am pornit-o Intr-acolo. Mi-am 
luat si carabina — un Wmces- 
ter 44 vecin, mult prea m.că 
pentru a ucide un elefant dar 
am luat-o gtndindu-mă că zgo
motul putea S folosit i> tero- 
rem.

Mai multi burmezi m-au o- 
prit pe drum vorbindu-mi des
pre ceea ce făcuse elefantuL 
Nu era un elefant sălbatec, ci 
imul domestic pe care-1 apu
case turbarea. Fusese legat 
noaptea asacum se face dealt
fel cu toți elefanții domesticiți 
atunci cînd au astfel de atacuri, 
dar acesta rupsese lanțurile și 
scăpase. Mahout-ul său, singu
rul om care ar fi reușit să-l 
stăpînească atunci cînd se afla

în această stare, ieșise în ur
mărirea lui dar o luase pe un 
drum greșit și acum se afla la 
o distanță de vreo 12 ore, iar 
de dimineață elefantul reapă
ruse brusc în oraș. Burmezii 
nu aveau arme și erau astfel 
complet neajutorați în aseme
nea situații. Elefantul distruse
se deja o colibă de bambus a 
unui băștinaș, ucisese o vacă 
și devorase o tarabă de fruc
te; întîlnise deasemenea ma
șina de gunoi a municipiului 
și, după ce șoferul sărise și o 
luase la sănătoasa, o răstuma- 
se și o ciopîrțise rău de tot 
; Subinspectorul burmez și
cîțiva indieni mă așteptau în 
cartierul în care fusese văzut 
elefantuL Era un cartier foarte 
sărăcăcios, un labirint de co
cioabe insalubre acoperite cn 
frunze late de palmier, la poa
lele unui deaL Îmi amintesc că 
era o dimineață înnourată, e- 
păsătoare. cu un început ce 
ploaie. Am început să întreb 
pe unde o luase elefantul sL 
ca de obicei, nu am reușit să 
aflu mai nimic; așa se petrece 
invariaba tu esn o neveste 
c—a întotâeecma tuar de U 
d-stanO. dar ce ctt te apropii 
de scesa îi ~~ fril *r. cu atît
eie devia mai vagt Unfl soo- 
aeea că elefantul o luase în
tr-o parte, alții în alta, iar alții 

j<n că nu auziseră deniei 
u> elefant. Aproape că-mi ve
ne» să cred că totul nu era 
dedt o minciună, cînd, deo
dată am auzit niște țipete prin 
apropiere. Era un urlet îngro- 
zk -F-țî* copii”, ..plecați o- 
dată” si o femeie bătrînă cu 
o nuia în mină apăru de după 
o colibă mlnînd din urmă o 
ceată de copii goi. Urmau și 
alte femei țipînd și văitîndu- 
se; evident se întlmplase ce
va acolo și copiii nu trebuiau 
să vadă. Am înconjurat coliba 
și văzut un om mort, în
tins In țărfnă. Era un indian, 
tm dravidian negru, aproape 
goL care murise de cîteva 

clipe. Oamenii spuneau că e- 
lefantul îi apăruse brusc în 
față de după colibă, îl cuprin
sese cu trompa, îl pusese sub 
labele din spate și-l vîrîse în 
pămînt.

Era anotimpul ploios și pă- 
mintul era moale, iar omul 
era adîncit în noroi. Zăcea 
Întins pe burtă, cu brațele cru
cificate și capul răsucit tare 
într-o parte; fața îi era acope
rită cu noroi, ochii larg des
chiși și dinții strînși într-un 
rînjet — semn al unei dure
roase agonii. (Că veni vorba: 
să nu-mi spuneți niciodată că 
morții arată pașnic. Cele maj 
multe dintre cadavrele pe care 
le-am văzut eu arătau oribil). 
Frecarea de uriașele labe ale 
fiarei îi sfîșiase pielea de pe 
spete și o jupuise așa cum se 
jupoaie un iepure. îndată 
ce-am văzut mortul am trimis 
vorbă unui prieten din apro
piere să-mi împrumute pușca 
pentru elefanți, apoi mi-am 
trimis înapoi poney-ul, ca să 
nu turbeze de frică. Omul veni 
în cîteva minute cu o pușcă șl 
cinci cartușe, timp în care 
cîțiva burmezi se înființară și 
ne spuseră că elefantul era pe 
pajiștea din fața dealului pe 
care ne aflam. Ei îmi văzură 
pușca Și acum ardeau de ne

răbdare, excitați, să ucid e- 
lefantul. Burmezii nu arătaseră 
vreun interes atunci cînd ele

fantul le devastase casele, dar 
acum, cînd avea să fie împuș
cat, era cu totul altceva,- era 
un spectacol pentru ei așa 
cum ar fi fost dealtfel și pen
tru o gloată de englezi, doar 
că băștinașii voiau și carnea. 
Toate astea nu-au produs c 
vagă neliniște. NU AVEAM IN
TENȚIA SA ÎMPUȘC ELE
FANTUL — trimisesem după 
pușcă doar pentru a mă apăra 
la nevoie — și întotdeauna 
este neplăcut să simți pe cine
va în spate care-ți urmărește 
toate mișcările.

Am coborît arătînd și sim- 
țtndu-mă prost cu arma pe u- 
măr, cu o armată de oameni 
care se înmulțeau mereu pe 
urmele mde. In vale, departe 
de cocioabele indiene, era un 
drum de fier după care se pu
tea vede» o cîmpie apoasă de 
la nltimile ploi, punctată ici 
si colo cu smocuri de iarbă. 
Elefantul stătea la vreo cîțiva 
varzi de cale» ferată, întors 
sere noi Na ne băga în sea
mă. Rupea smocuri mari de 
iarbă pe care le lovea de ge
nunchi pentru a le curăța, 
imă care si le azvîrlea în 
gură.

Mă oprisem pe terasament 
De cum l-am văzut mi-am dat 
seama că nn trebuia să-l ucid. 
E o treabă serioasă să împuști 
un elefant lucrător — lucru e- 
gal cu distrugerea unei mari și 
și costisitoare mașinării — și, 
evident, nu trebuia să-l ucizi 
dacă nu era absolut necesar 
s-o faci. Și de la depărtare, 
mîncînd pașnic, elefantul nu 
părea mai periculos ca o vacă. 
M-am gîndit atunci și cred și 
acum că atacul de turbare tre
cuse, deci nu aveam altceva 
de făcut decît să-l urmăresc 
de aproape pînă cînd venea 
mahout-ul său să-I prindă. Mă 
hotărîsem să-l urmăresc pen
tru a mă asigura că nu se va 
sălbătici din nou, și apoi să 
plec. Dar exact în acel moment 
mi-am aruncat privirea asupra 
gloatei care mă urmase.

Era o mare de oameni, pe 
puțin două mii, și mereu ve
neau alții. Blocaseră calea pe 
o mare porțiune. Am privit fe
țele galbene de deasupra, fețe 
bucuroase și excitate de acest 
spectacol, sigure că elefantul 
va fi ucis. Mă sorbeau din 
ochi așa cum se urmărește un 
conjurat care are de gînd să 
săvîrșească actul trădării. Nu 
mă iubeau, dar cu pușca ma
gică în mîini eram pentru un 
moment demn de a fi urmărit. 
Brusc ml-am dat seama că, ori
cum, tot aveam să-1 împușc 
pînă la urmă. Oamenii o aș
teptau de la mine, iar eu tre
buia s-o fac.

Am simțit atunci cele peste 
două mii de voințe apăsîn- 
du-mă irezistibil. Și atunci așa 
cum stăteam cu pușca în mîini 
mi-am dat seama de goliciu
nea, de inutilitatea dominației 
omului alb. lată-mă! Eu, omul 
alb cu pușcă stînd în fața li
nei mulțimi de băștinași ne
înarmați, actor numai al unei 
piese, în realitate doar o pă
pușă absurdă trasă încolo și 
încoace de voința fețelor gal
bene din spate. Am înțeles în 
acel moment că atunci cînd o- 
mul devine tiran, el distruge 
tocmai propria sa libertate. 
Pentru că o condiție principa
lă a dominației este aceea că 
omul își petrece toată viața 

încercînd să impresioneze pe 
cei dominați și astfel în orice 
moment greu el trebuie să 
facă ceea ce dominații așteap
tă de la el. Poartă o mască și 
fața sa trebuie să ia forma ei... 

Trebuia să ucid elefantuL 
Trebuia să-l ucid din momen
tul în care trimisesem după 
pușcă. Un sahib trebuie să se 
comporte ca un sahib; el tre
buie să fie decis, să-și cunoas
că intențiile și să facă fapte 
Categorice. Să fi venit pînă 
aici cu arma în mînă. cu două 
mii de oameni după mine ca 
să mă retrag rușinat fără a 
face nimic, nu, era imposibil. 
Gloata ar fi rîs de mine. Și 
toată viata mea, toată viața 
oamenilor din est, era o luptă 
disperată pentru a nu se rîde 
de ei.

Și totuși, eu nu doream să 
ucid elefantul. L-am urmărit 
scuturînd smocul de iarbă cu 
acel aer de blîndețe de buni
că pe care-1 au elefanții. Mi 
se părea o crimă să-1 împușc. 
Nu împușcasem niciodată un 
elefant și nu doream să fac 
asta; (întotdeauna ți se pare un 
sacrilegiu să ucizi un animal 
mai mare). Apoi, mai tre
buia să ții seama și de pro
prietar. Viu, un elefant valo
ra cel puțin o sută de lire; mort 
el era egal cu două, trei, cel 
mult cinci.

Dar eu trebuia să acționez 
rapid. M-am întors spre cîțiva 
burmezi care păreau mai ex
perimentați și i-am întrebat 
cum se comportase elefantuL 
Cu toții au spus același lu
cru : nu te lua în seamă da- 
că-1 lăsai în pace, dar deve
nea periculos imediat ce te 
apropiai de el. Era clar : tre
buia să mă apropii la — să zi
cem — 25—30 m. de elefant 
și să-1 încerc. Dacă dădea sem
ne de neliniște, puteam să-1 
ucid. Dacă nu mă lua în sea
mă puteam să aștept să vină 
mahout-ul să-1 ia. Dar știam 
de asemenea, că nu puteam 
face așa ceva. Nu eram un o- 
chitor prea bun, iar pămîntul 
era moale și puteam aluneca 
la orice pas. Dacă elefantul se 
înfuria și nu-1 atingeam aveam 
aceeași șansă ca și un melc 
sub rotile unui compresor. Dar 
chiar si In acest caz nu mă 
aîndeam la propria mea piele, 
ci și Ia fetele galbene din spa
te, deoarece în acest moment 
mulțimea mă urmărea cu su
fletul la gură iar eu nu sim
țeam o frică obișnuită ca în 
cazul în care aș fi fost singur. 
Un alb nu trebuia să se arate 
înfricoșat în fața băștinașilor I 
Singurul meu gînd era că, da
că nu reușeam, două mii de 
burmezi mă vor vedea urmă
rit, prins, sfîșiat și redus la 
un cadavru murdar ca cel al 
indianului din sat; și dacă s-ai 
fi întîmplat așa era foarte pro
babil că unii ar fi rîs. Aceas
ta nu se va întîmpla nicioda
tă. Era o singură alternativă. 
Am pus cartușele în magazie, 
am coborît terasament’d ugn. 
tru a găsi un loc mai bun. 
Mulțimea se liniști ca prin 
farmec și un oftat adînc, fe
ricit, ca cel al unor spectatori 
atunci cînd se ridică cortina, 
se face auzit din nenumărate 
piepturi. Ei își aveau acum 
spectacolul dorit. Flinta era 
de producție germană cu o că- 
tare bună, în formă de cruce. 
Eu nu știam pe atunci că pen
tru a împușca un elefant tre
buia să țintești într-o linie 
imaginară între urechi. Tre
buia deci, cum stătea într-o 
parte, să-1 țintesc în plină ure
che, totuși am ochit cu cîțiva 
centimetri mai înainte, gîndind 
că are creierul mult mai în 
față. Cînd am apăsat pe tră
gaci, nu am auzit bubuitura 
nici nu am simțit reculul, așa 
cum se întîmplă cînd glontul 
merge drept în țintă — ci am 
auzit murmurul de admirație 
ce se ridica din mulțime. In 
scurt timp am simțit schimba
rea teribilă, misterioasă, ce se 
petrecea în elefant. Nu a tre
sărit. Nu a căzut. Fiecare li
nie a corpului său și-a pierdut 
brusc conturul. Arăta dlntr-o 
dată relaxat, toropit, enorm de 
bătrîn, ca și cum atingerea 
glonțului îl paralizase fără a-1 
doborî. In cele din urmă, du
pă ceea ce părea un timp în
delungat — ar fi putut fi 4—5 
secunde — i se muiară ge

nunchii. Gura 1 se acoperi de 
bale: o senilitate intensă pă
rea că se lăsase peste el. Ori- 
cine l-ar fi văzut i-ar fi dat 
cîteva mii de ani. Am tras în 
același loc. La cel de al doilea 
foc el nu se prăbuși ci se 
înălță parcă cu o încetineală 
disperată pe picioare, cu o 
slăbiciune evidentă, cu picioa
rele arcuite și cu capul căzut 
în piept. Am tras a treia oa
ră. A fost lovitura de grație. 
Se putea vedea o tragică a- 
gonie. O tresăltare a întregu
lui corp. Lovitura îi luase ul
timele rămășițe de putere. 
Cădea. Dar în cădere a părut ~X. 
pentru o clipă că se ridică; în 
timp ce picioarele din spate 
se prăbușeau sub el, trunchiul 
părea că se ridică asemenea 
unui turn, ca o imensă stîncă 
ce stă să cadă, atingînd cerul 
ca vîrful unui arbore. Scoase 
primul și ultimul muget. Apoi 
se prăbuși. Venea cu pieptul 
spre mine cu un scrîșnit ce pă
rea că scutură pămîntul. M-am 
ridicat. Burmezii trecuseră 
deja de locul în care mă a- 
flam. Era clar că elefantul nu 
se va mai putea ridica nicio
dată, dar încă nu era mort. 
Respira foarte ritmic cu între
ruperi, pieptul se ridica și 
cădea dureros. Gura îi era larg 
deschisă: se putea vedea
pînă în fundul gîtului însînge- 
rat. Am așteptat mult pînă a 
murit și răsuflarea sa nu slă
bea. In sfîrșit, am tras cele 
două focuri care îmi mai ră
măseseră, în locul unde tre
buia să fie inima. Un șuvoi 
gros de sînge țîșni, dar el tot 
nu murea. Corpul primise cele 
două gloanțe în liniște iar ră
suflarea chinuită a continuat 
cu o mică pauză. Murea foar
te încet, într-o sfîșietoare a- 
gonie, se retrăgea într-o lume 
unde nici un glonte nu-1 mai 
putea atinge. Simțeam că tre
buie să pun capăt odată aces
tui zgomot obsesiv. Era înspăi- 
mîntător să vezi1 marele ani
mal zăcînd fără puterea de a 
se mișca sau de a muri. Am 
trimis după pușca mea și am 
turnat foc după foc în inimă 
și In gîtlejul larg deschis.

Gloanțele păreau că n-au nici 
un efect Răsuflările torturate
continuau la fel de exact ca 
tictacul unui ceas. N-am mai 
putut rezista și am plecat. Am 
aflat apoi că i-a trebuit o ju
mătate de oră să poată muri. 
Burmezii aduceau coșuri și co- 
păi chiar înainte de a pleca 
eu de acolo și mi s-a spus că 
îl jupuiseră pînă la oase chiar 
în ziua aceea. Au fost, bine
înțeles, discuții nesfîrșite pen
tru elefantul împușcat. Pose
sorul era furios, dar era in
dian și nu putea face nimic. 
Pe lîngă asta, eu făcusem ce
va legal, deoarece un elefant 
turbat trebuia ucis, ca orice 
cîine turbat în cazul cînd nu 
mai poate fi stăpînit. Intre eu
ropeni, opiniile erau împărți
te. Bătrînii spuneau că făcu
sem ceva drept, tinerii spu
neau că era o rușine să ucizi
un elefant care omorîse un 
indigen, deoarece un elefant 
era mai valoros ca un indian 
corinthean. De altfel și mie 
mi-a părut bine mai tîrziu că 
băștinașul fusese ucis; aceas
ta demonstra că fapta mea fu
sese legală.

M-am întrebat adesea dacă 
și-a dat cineva seama că-1 îm
pușcasem numai pentru a nu 
fi socotit de indigeni un laș.

George Orwell
(prezentare și traducere de 

AL Pascu).
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