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Frescă de Sabin BALAȘ A (Universitatea „Al. I. Cuza —Iași}.

i.

ȘTIINȚA ÎN VIITORUL CINCINAL
Intenția mea este să comen

tez, în măsura în care mă pri
cep, un subcapitol al vastului 
program de dezvoltare mate
rială și spirituală a României 
în perioada 1971—1975, pe ca
re îl cuprinde Directivele Con
gresului al X-lea al Partidului 
•Comunist Român. E vorba de 
subcapitolul Promovarea pro
gresului tehnic și dezvoltarea 
cercetării științifice, asupra 
căruia doresc să zăbovesc nu 
pentru că celelalte probleme 
nu m-ar interesa — căci, în 
ultima analiză, întreg conținu
tul Directivelor ne interesea
ză și ne privește pe toți — 
ci pentru că subcapitolul a- 
cesta are o legătură nemijlo
cită cu profesiunea mea.

Dacă deschideți Directivele 
aprobate de Congresul al IX- 
lea al P.C.R., veți găsi un 
subcapitol cu o denumire foar
te apropiată de cea mențio
nată: Promovarea tehnicii a- 
vansate și dezvoltarea cerce
tărilor științifice, ceea ce ara
tă clar că preocuparea pentru 
promovarea progresului teh
nic și a cercetării științifice 
este o constantă, o trăsătură 
de esență a politicii economice 
a partidului; lucru firesc, de
oarece dezvoltarea științei și 
tehnicii condiționează, mai 
mult ca oricînd în trecut, dez
voltarea societății.

Are oare însă vreo semni
ficație faptul că în Directive
le Congresului al IX-lea se 

vorbește de „promovarea teh
nicii avansate"; iar în proiectul 
actual de Directive de „pro
movarea progresului tehnic" ? 
După părerea mea, deosebirea 
nu e pur stilistică. In anii 
trecuți, ca urmare a condiți
ilor istorice, partidul a orien
tat economia spre promovarea 
tehnicii avansate, create de 
regulă de alții și adusă cu 
sacrificii mari pe solul nos
tru. Alt drum nici nu era prac
ticabil fără să ne condamnăm 
la creșterea decalajului din
tre țările avansate industrial 
și țara noastră. Intre timp lu
crurile s-au schimbat mult, 
propria noastră capacitate cre
atoare în tehnică a crescut 
considerabil șl dispunem, în 
cele mai multe cazuri, de mij
loacele necesare spre a reali
za ideile și proiectele noas
tre. Ca urmare, acum, și cu 
atît mai mult pentru anii ce 
vin, e normal să ne referim 
nu atît la promovarea teh
nicii avansate, realizate unde
va, ci e de dorit, și putem, 
să promovăm progresul teh
nic, înțeles mai ales ca efort 
propriu de a crea unelte de 
muncă și procese tehnologice 
perfecționate.

Așa, cel puțin, înțeleg eu 
modificarea denumirii subcapi
tolului în discuție.

E instructiv și clarificator 
să comparăm acum conținu
tul celor două subcapitole re
dactate la o distanță de pa
tra ani. In redactarea mai ve
che se subliniază inițial im
portanța promovării tehnicii a- 
vansate în toate ramurile eco
nomiei naționale, iar apoi se 
trasează ca sarcini princi 
pale creșterea participării 
industriei constructoare de 
mașini la realizarea instalați
ilor complete necesare econo
miei naționale, fabricarea unor 
noi materiale cu caracteris
tici tehnice și calitative supe
rioare, intensificarea mecani
zării în diferite tipuri de lu
crări, inclusiv în munca ad
ministrativă, în cea de plani
ficare, proiectare etc., și în 
fine se prevede dezvoltarea 
automatizării anumitor procese 
și utilaje. Abia după aceste 
directive se vorbește de ne
cesitatea intensificării și ridi
cării nivelului cercetării ști
ințifice în direcția perfecțio
nării proceselor de producție, 
a promovării progresului teh
nic și a valorificării superioa
re a resurselor naturale ale 
țării.

Textul din actualul proiect 
marchează, prin viziunea și 
conținutul său, o altă etapă, 
făcută posibilă prin însuși pro
gresul realizat de societatea 
noastră între cele două con
grese ale partidului. In pri
mul rînd, aici se subliniază 

de la început că „în condiții
le revoluției tehnico-științifi- 
ce contemporane, dezvoltarea 
economiei depinde într-o mă
sură tot mai mare de ridica
rea potențialului științific și 
tehnologic". Știința apare deci 
din primul aliniat ca o com
ponentă esențială pentru reali
zarea obiectivelor stabilite de 
directive.

Desigur, și în anul 1965 se 
știa lucrai acesta și a fost 
și formulat de nenumărate ori, 
dar pe atunci nivelul gene
ral al societății noastre ar fi 
făcut cred, din afirmarea a- 
cestei teze în deschiderea ca
pitolului în discuție, mai mult 
un act declarativ decît unul 
de mare eficiență. In condiți
ile de astăzi, problema însă 
poate fi privită realist de pe 
pozițiile țărilor avansate in
dustrial, țări în care, în ade
văr, știința condiționează și 
determină progresul tehnic.

După enunțarea acestei te
ze, actualul Proiect se adre
sează în primul rînd tot in
dustriei constructoare de ma
șini, cerîndu-î să asimileze noi 
mașini, utilaje, aparate și in
stalații care să fie competitive 
din punct de vedere econo
mic și tehnic. Textul reține 
deci faptul că produsele in
dustriei noastre nu sînt desti-

Prof. Ing. I. Curievici
(Continuare în pag 3-a)
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jurnal RUGĂCIUNE
Nu-mi mai asemui, domnule, locul de naștere cu un 

bănuț care ar putea ti strecurat in buzunarul nu știu cui. 
Te înșeli cumplit. Cu mormintele, cu nevasta și copiii, ca 
să-ți amintesc numai de ei, n-am făcut niciodată negusto
rie. Sigur, m-ai văzut uneori plătind cu vlrf și îndesat, 
ciad într-c parte, cînd în alta Am plătit cu pămîntul, 
cu apele, cu grînele, cu aurul, cu florile, cu sîngele, cu 
sarea, dar niciodată Ou zborul. Chiar și atunci clnd pur 
și simplu am fost buzunăril, mi l-am continuat. Cîteoda- 
tă, vrînd să-mi apăr cetatea, m-am opus unui imperiu 
și-am căzut victima credulității în altul. Așa l-am pierdut 
pe Mihai și Bălcescu ca să-ți spun doar două nume dm 
zecile și sutele de milioane de bărbați și femei care au 
turnat în mine tărie. Acum nu mai cred decît în mine în
sumi. Nu, nu-i semnul îngîmfării. Pe aici prea mult s-au 
tîrît suferința și umilința ca să fiu îngîmfat. Nu-i nici al 
însingurării. Dar dacă ri-aș crede în mine, n-aș mai putea 
crede în nimeni, aș fi cumplit de singur și, cu siguranță, 
aș muri. Am știut însă să mă și apăr. Da, privește-mi piep
tul și brațele. Poți citi pe pielea lor,-, de la Sarmisegetuza 
și pînă la august 1944, toată istoria mea. Ți-o spun cu toată 
modestia, străbunii, făcuți pe zidurile cetății din albas
tru cel mai pur, m-au întîmpinat de fiecare dală fie cu 
lacrimi în ochi, fie mîngîindu-și cu satisfacție bărbile, 
dar întotdeauna semnul lor a fost de aprobare. Acum mă 
aplec în fața lor și ei îmi mîagîie fruntea, rostind de pe 
toate zidurile cetății : „Să-ți aperi zborul, să zboti con
tinuu, să zbori I... Nu, nu le mai îngriji .știu ce să fac 
cu libertatea mea. Numai de durere înnebunește omul, nu 
și de fericire, iar libertatea n are nevoie de paznic. Știu 
să-mi seamăn femeile și pămîntul, știu cit și cum trebuie 
să mănînc, cite statui să înalț și cum să- cînt, la ce oră să 
mă culc și cui să mă închin. Altfel aș avea o senzație 
că-mi sărut nevasta cu gura altuia, că mănînc și cînt 
cu gura altuia, că mă închin cu brațele altuia și asta 
intr-adevăr n-ar înnebuni. Ai impresia că nu respect 
umanitatea ? Am fost pus de atîtea ori să trag la carul 
unuia sau altuia, am tras în locul boului și-n locul ca
lului și spatele mi-a singerat sub bice. Dacă n-am că
zut, dacă am reușit să mă desham și de atîtea ori să 
pun mina pe bîtă și să înving, nimic în afară de cre
dința în puterile mele nu m-a ajutat. Fără ea, pentru 
mine, întreaga umanitate ar fi ca și inexistentă, fiindcă 
pierzîndu-nn credința în mine, eu însumi n-aș mai e- 
xista. De aceea îți repet, cred în mine, ca să pot 
crede în umanitate. Cred în virtuțile și păcatele mele, 
ca să pot crede în cele ale umanității. Vezi, domnule, 
flacăra asta este nestinsă de cîteva mii de ani. Dacă 
s-ar stinge, n-aș mai vedea nici una din flăcările umanită
ții. Nu-mi spune că tremuri pentru ea, știu s-o între
țin, ți-am zis că arde de cîteva mii de ani, arde în ea 
sîngele meu care nu se va termina niciodată. Și acum 
respectă-mă 1 începe o nouă zi și-mi fac rugăciunea. Cad 
în genunchi în fața acestei flăcări și ochii străbunilor 
mei albaștri, tăcuți pe z.idurile cetății, mă aprobă cu 
miile lor de ani. N-aș mai putea respecta nimic, pier
zând respectul față de ei. Vezi cum încep ziua ? Așa 
o și sfîrșesc. De aici începe libertatea mea care, încă 
o dată îți spun, știu cum s-o cheltuiesc și cum s-o 
măresc. Nici cu ea nu se face negustorie.

Corneliu Ștefanache

ZILELE EMINESCU
Luceafărului poeziei românești 

i-au fost aduse în aceste zile, 
cînd s-au împlinit 80 de ani de 
la moarte, un omagiu din partea 
întregului nostru popor. La Boto
șani și Ipotești, în zilele de 13, 
14 și 15 iunie, au avut loc, din 
inițiativa Comitetului pentru cul
tură și artă al județului Boto
șani, o serie de manifestări cul
turale și artistice consacrate vie
ții și operei poetului. S-a orga
nizat, în orașul unde s-a născut 
Eminescu, o sesiune de comuni
cări științifice : critici, istorici li
terari, cercetători, profesori, oa
meni de artă din județ și din 
alte jirașe ale țării, au prezentat 
lucrări privind viața și opera 
poetului național. Teatrul din lo
calitate a dedicat un spectacol 
lui Eminescu.

La Iași a fost deschisă o ex
poziție la Arhivele Statului, 
unde au fost prezentate docu
mente originale, manuscrise, căr
ți, reviste, care oglindesc as
pecte din viața poetului și mai 
ales momentul ieșean (bibliote
car, redactor la ,,Curierul de 
IassyK, profesor și revizor șco
lar). La teiul din grădina Co- 
pou, elevii liceului M. Emines
cu au prezentat un spectacol festiv.

La București poetul a fost o- 
magiaț la cimitirul Bellu, unde 
prof. univ. Al. Piru, din partea 
Uniunii scriitorilor din R. S. R., 
a vorbit despre semnificația na
țională și universală a creației 
eminesciene.

Radioteleviziunea a transmis 
în ziua de 15 iunie un ciclu de 
emisiuni radiofonice și televizate 
(Eminesciana), care au cuprins 
recitaluri din fonoteca de aur 
(Tudor Arghezi, M. Sadoveanu, 
G. Călinescu, T. Vianu, Ion Ma- 
nolescu, George Vraca), un jur
nal critic despre opera, lui M. 
Eminescu, (Al. Philippide, Geo 
Bogza, Perpessicius, Zaharia 
Stancu, Serban Cioculescu, A- 
drian Marino. Al. Piru, Eugen 
Simion și alții).

E TIPĂRIT, STIMABILE!
Spirit provincial ! S-a vorbit 

de atîtea ori despre sărmanul 
tău zîmbet jumătate silit, jumă
tate stînjenit, mai ales cînd ești 
arăt’at cu degetul de „cunoscă
torii" snobi care se cred și se 
pretind, bineînțeles, de altă e- 
sență : neprovincială, vezi bine! 
Nu știu însă dacă s-a consem
nat destul de apăsat și adevărul 
gol-goluț cu privire la originea 
ta „nobilă", la blazonul care-ți 
indică o ’altă spiță originară, e- 
vident „centristă", adică, în spe
ță. bucureșteană. Sînt naivi care 
consideră, bunăoară, că împre
jurarea geografică, explicativă a 
semnăturii lor în presa „cen
trală", le conferă suficientă au
toritate spre a emite sentințe, 
și că o deplasare de 2—3 zile 
„în provincie" e salutară pentru 
„luminarea" celor aflați acolo în 
întunericul cel mai jalnic. Sufi
ciența e soră bună cu infatua
rea si ambele trădează, în fond, 
mentalitate provincials, îngusti
me de clar, de familie sau de 
culise. Ceilalți provinciali, ca 
buletine, în adevăr, de provin
cie, sînt gata să preia ce s-a

spus de „unul de la centru", 
căci în asemenea cazuri nu „o- 
mul sfințește locul", ci locul pe 
om. ,,E tipărit, stimabile" — 
vorba lui Farfuridi, și e de-a- 
juns ca, din snobism confor
mist de astă dată, molima să se 
perpetueze.

De pildă, periodic, anumit! 
ziariști bucureșteni fericesc, li
teralmente, teatrele „din regiuni" 
(speram ca și cariera acestei eti
chetări să se fi încheiat) cu 
sentințe de „sinteză", dornice de 
a surprinde, în cele din urmă 
un ~ „profil". Dinu Kivu scrie de 
curînd, în „Contemporanul", 
despre Spiritul unui teatru na
țional (Iași). Se știe că e cel 
mai bătrîn teatru din țară — 
și, fiind și un național, nu stri
că să se alcătuiască un „pro- 
fil-eseu". Necunoscînd însă nici 
istoria efectivă a acestei sce
ne, nici „spiritul" mereu viu 
al acestui Național care nu e 
de loc îmbătrînit în aspectele 
sale de esență, autorul ‘ „arti- 
colului-sinteză" emite sentințe 
contradictorii, în baza unor im
presii fugare, și a unor infor
mații parțial greșite. De exem
plu, spectacolul cu Lungul drum 
de care se ocupă m’ai mult, nu 
poate fi „concludent pentru ac
tuala stagiune", de vreme ce a- 
parține stagiunii trecute ! E cu
rios apoi cum spectacolul cu 
piesa autorului maghiar Miklos 
Gyârfâs poate fi m’ai... apropiat 
de „spiritul pe care-1 presupu
nem Naționalului ieșean" decît 
acela cu piesa originală a lui 
Ion Băieșu, lucrare — în orice 
caz —■ semnificativă pentru ten
dințele noii dramaturgii româ
nești. Nu discutăm, firește, a- 
precierile artistice ale cronica
rului, liber oricînd să aplaude 
ceea ce-i place, însă a vorbi de 
„indecizia regiei în judecarea 
caracterelor" din piesa Iertarea 
înseamnă a comite o eroare în 
legătură cu factura textului. Im
putările aduse unor montări ale 
piesei lui Băieșu la alte teatre, 
au pornit tocmai de la trata
rea personajelor în linia carac
terelor clasice. Or, în Iertarea e 
vorba mai mult de ipoteze și 
stări, și iheritul regiei ieșene 
stă tocmai în sesizarea acestei 
diferențe. Și, după părerea noas
tră. și în marcarea ei în planul 
realizării artistice. Tocmai de 
aici, din structuri aparte a perso
najelor, decurge si situarea spec
tacolului la studioul experimen
tal •— fapt care-i apare inexpli
cabil lui D. K. Dar experimen
tul își află aici sorgintea în 
text, și dezvoltarea în jocul ex
celent al interpreților, îndepăr
tat tocmai de profesionalismul 
steril pe care-1 acuză cronica
rul.

Dar în ce constă, în ultimă 
analiză, pentru Dinu Kivu, spi
ritul Naționalului din Iași ? In 
profesionalism (?!) și... discipli
nă („acesta este un punct cîș- 
tigat pentru „stilul" unui na
țional") — dar disciplina este, 
cel mult, o chestie de organizare 

și nu un rezultat, nu un „stil" ! 
Apoi, o altă caracteristică a 
spiritului ce vrea să-1 definească 
semnatarul din „Contemporanul" 
ar fi spiritul novator (cunoașteți 
ceva mai general ?) pe care l-a 
aflat doar în Troienele și în re
petiția la Există nervi, ambele 
în regia Ancăi Ovanez. Să fim 
serioși : despre spiritul Teatrului 
Național din Iași nu se poate 
improviza, stimabile Dinu Kivu, 
fără a-i cunoaște tradițiile, is
toria mai recentă, publicul, toți 
actorii reprezentativi și — la 
urma urmelor — măcar specta
colele acestei stagiuni. Căci mai 
există Sofocle (Filoctet) un 
Brecht (Mutter Courage — re
luare după 10 ani, echivalînd cu 
o premieră), unde se pot face, 
de asemenea, observații pe li
nia înnoirilor și a spiritului de 
ansamblu ; mai există Viața lui 
Galilei — alt Brecht, asupra că
ruia nu pricepem de ce, to
varășe cronicar, vă amînați 
„pronunțarea" (cuvîntul vă a- 
parține) pînă „după un viitor 
turneu la Weim’ar". Vreți întîi 
să vă verificați opiniile la scară 
mondială ? Mai există apoi, în 
această stagiune, și alte specta
cole, cu piese românești de Ion 
Omescu, Șt. Oprea, A. Baranga, 
de care nu vă ocupați... Mai e- 
xistă și. . . dar ce contează ? 
Părerea dv. e făcută, și chiar 
dacă „pronunțarea" e dată pei 
baza unor mărturii prea res- 
trînse și văzute dintr-un unghi 
prea mic, valoarea ei decurge 
din faptul că e tipărită, și încă 
în „Contemporanul". Atenție, 
însă : e vorba numai de o va
loare în spirit curat... provin
cial !

FILONUL, DOM’LE!
Răsfoind (absolut din întîm- 

plare) publicația „Argeș* (revis
tă lunară care apare la Pitești), 
am întîlnit o bizară notiță ră
tăcită undeva, la pagina 19. Se 
vorbește acolo despre o poezie 
publicată în CRONICA în pofi
da faptului că „filonul" a fost 
„secătuit" de... Baudelaire ! A 
pune semnul egalității între un 
filon poetic și o sticlă de borviz 
— iată o confuzie demnă de 
pana condeierilor de la „Ar
geș". Ne-ar interesa foarte mult 
o listă completă a filoanelor 
secate, spre a o afișa pe ușa 
redacției, în atenția colaborato
rilor noștri. Ceva cam așa: 
„Nu mai scrieți despre dragoste; 
filonul l-a epuizat Shakespeare". 
„Ajunge cu gelozia, citiți-1 pe 
OTHELLO Or, mai științific, 
sub forma unui tabel: 1 — nu
mele filonului, 2— cine l-a epui
zat, 3 — data epuizării, 4 —
observații. Vn asemenea prețios 
tabel ar putea fi afișat și la 
avizierul redacției piteștene. Ci- 
tindu-l, colaboratorii publicației 
din țara prunilor ar afla po
vestea cu Baudelaire și n-ar 
mai scrie, în chiar numărul cu 

pricina, versuri ca acestea : 
„Ochi holbați, boturi bălo*ase / 
Trupuri supte-ncet de hău f 
Taie timpul, fierăstrău / In gră
mezile de oase..." (pag. 9).

PENTRU CEI MICI
Deosebit de călduros primit de 

critica teatrală, spectacolul eu 
piesa „Poveste neterminată“ de 
Alecu Popovici, în interpretarea 
colectivului Teatrului „Ion Crean
gă" din București, surprinde 
prin ingeniozitate și antren. 
„Vechi combatant" în domeniul 
dramaturgiei pentru cei mici, 
Alecu Popovici a realizat o po
veste scenică pe cît de simplă, 
pe atît de savuroasă, pe cît de 
înzestrată cu o clasică recuzită 
dramatică, pe atît de modernă 
ca ansamblu arhitectural, mo- 
zaicat, oferind posibilitatea alter
nării sketch-ului cu melodia, a 
parodiei polițiste cu fabula dis
cret moralizatoare. Iată de ce, 
în ciud’a unei tente ușor melo
dramatice, povestea celor doi 
copii lăsați în seama bunicului, 
pe care-1 disprețuiesc pentru că 
ar fi fost un simplu arhivar și 
îl admiră cînd află că a fost 
dresor de circ, capătă sensul 
unul poznaș joc cu fantezia mi
cului spectator. Sau, dacă vreți, 
a unui pretext, pentru a alimen
ta pe unda unei fantazărl con
dimentate cu umor șl senzațio
nal de circ (în accepția pozi
tivă a termenului), imaginația 
copilului, afl’at în pragul som
nului, a cărui apariție lasă mai 
toate poveștile neterminate.

Suplă și funcțională scenogra
fia (Ștefan Habllnschl), cu un 
decor adecvat, stilizat, și o cos
tumație de o seducătoare bogă
ție de culori. Agreabilă, de o 
antrenantă ritmicitate și vioiciu
ne, muzica lui Vasile Vese- 
lovschi ; remarcabil omogenizată 
interpretarea, în fruntea căreia 
trebuie să-1 situăm pe Ion Lu
cian. urmat de Misa Alexan- 
drescu, Gabriela Vlad, Alexan
dra Halic, Genoveva Preda, de 
cuplurile Geo Dlmitriu și Mi
hai loniță, Gheorghe Glmă, N. 
Spudercă și Gheorghe Anghelu- 
ță.

N. Irimescu

ERATĂ
In articolul Metafora univer

sului în poezia eminesciană, a- 
părut în nr. 24 (175), din
15.VI.1969 al revistei, s-au strecu
rat o serie de erori :

Col. I, rîndul 8 de jos —• în 
loc de „...fără a depăși, însă, 
preocuparea vizuală, obișnuită..." 
se va citi : „„.fără a depăși, 
însă, perceperea vizuală, obiș
nuită...".

Col. II, rîndul 5 de sus — în 
loc de „Spațiul cosmic fiind 
conceptul arhitectural..." se va 
citi ; „Spațiul cosmic fiind con
ceput arhitectural...".

Col. II, rîndul 15 și 16 — în. 
loc de coloane se va citi colone.

Col. II, rîndul 40 — în loc de 
„influenței budiste" se va citi 
„filozofiei budiste..."

Col. IV, rîndul 36 — în loc de 
„Termenul care metamorfozează, 
se v*a citi : „Termenul care me
taforizează...".

sport MELANCOLIE
Meci neserios la Cluj. Dincolo de amabilitatea exagerată a 

studenților clujeni (pe care i-am văzut, cu o săptămînă înainte, 
dîndu-și duhul pe gazon în meciul cu „Dinamo") să acordăm 
Cezarului ce-i aparține, recunoscînd incontestabilele merite aie 
U.T.A.-ei. Nu în meciul cu „Universitatea", ci de-a lungul în
tregului campionat. U.T.A. rămîne, în fotbalul nostru, romantică, 
un fel de „Ajax" fără Cruyff. Această echipă-familie a demon
strat, în ultimă instanță, că fotbalul se „face" nu numai cu pi
cioarele, ci și cu sufletul. Și să nu uităm cîteva lucruri esențiale : 
U.T.A. crește jucători, nu fură de la alții, U.T.A. este întotdea
una preocupată de fotbal și nu de oasele adversarilor, U.T.A. 
știe să fie chiar caraghios de... onestă (a se vedea meciul cu 
„Vagonul"). Adevărat, poate „Dinamo" ar fi făcut mai mult în 
C.C.E. Dar, la urma urmei, cît de mult ? Ce mi-e eliminarea în 
turul 1, ce mi-e în turul 2? Fotbalul nostru, aureolat de ispră
vile generației spontanee (familia Boc, Dinu, Dumitrache,. De- 
leanu, Lucescu, Dembrovschi et comp.) nu va avea decît de 
cîștigat dacă, la ucenicia de pe San-Siro (cam așa ne ajută 
sorții I) se vor prezenta și alții decît eternii dinamoviști. Cine 
știe ? Poate va izbuti Domide ceea ce n-au reușit Pîrcălab și 
Frățilă. Mingea, la orice meridian, e la fel de... rotundă!

’ Retrogradați! își merită soarta. „Vagonul" a crezut că, a- 
dunînd vedete, va avea, automat, o echipă. Dar nu-i suficient 
să ai careul de ași în mină : mai trebuie și să știi să-l folo
sești. Cît despre „Progresul"... mai bine și-ar schimba numele! 
A recurge la serviciile trosnitorului — de — profesie, Neacșu în-

MINISTERUL ÎNVĂJĂMÎNTULOI

INSTITUTUL POLITEHNIC IAȘI
CONCURS DC ADMITERE - 1969

Institutul politehnic din Iași organizează concursul de 
admitere în anul universitar 1969—1970 la următoarele 
facultăți și secții:

Facultatea de chimie industrială

Cursuri de zi — ingineri (durata studiilor 5 ani)
Secțiile : Tehnologia substanțelor anorganice

Tehnologia substanțelor organice
Tehnologia compușilor macromolecular! 
Tehnologia celulozei, hîrtiei și fibrelor artificiale 
Tehnologia chimică textilă

Cursuri de zi — subingineri (durata studiilor 272 ani) 
Secțiile: Tehnologia chimică anorganică

Tehnologia chimică macromolecuiară
Cursuri serale — subingineri (durata studiilor 3’/2 ani) 
Secția: Tehnologia chimică anorganică

seamnă, în fotbal, culmea regresului. Cu toate insistentele pro
teste ale presei, acest autentic pericol public a fost menținut
în formație. Și-i destul un ciomag la un car de oale. Mai ales 
dacă unele sună cam de multișor a dogit...

Undeva, într-un golf relativ adăpostit al clasamentului, o
corobioară se leagănă ușurel pe valuri. La provă scrie „Poli
tehnica", și la pupă — portul de origine : lași. Pe punte, oste
niți, matrozii matisează parimele destrămate de cele 30 de fur
tuni, cîrpesc găurile din vela mare și călăfătuesc încheieturile 
vasului. „Oameni peste bord" — cugetă cu amărăciune cartni- 
cul Justin, gindindu-se, probabil la marinarii care s-au hotărît 
să plonjeze în ape străine. „Nu rezist la drum lung I" — se 
căinează Incze ; „dați-ne oameni capabili să înfrunte necunos
cutul, nu sperioși care leșină la primul zvon-de-crampon" — 
îi ține isonul știu eu cine, uitîndu-se cu un ochi la Cuperman 
și cu celălalt la Costăchescu. „Răbdare — ii potolește șeful de 
echipaj — la prima escală, facem completarea".

Suflă alizeul vacanței.
Cei doi arbitri care au descîlcit ițele acestui campionat, 

Rainea și Rotaru (nasc și-n Moldova arbitri ! !) și-au pus fluie- 
rele-n saramură.

La saramură cugetăm și noi.
Dar la una de biban. Ne-așteaptă Delta.

M. R. I.

Facultatea de construcții
Cursuri de zi — ingineri (durata studiilor 5 ani) 
Secțiile: Construcții civile și industriale

Căi ferate, drumuri și poduri
Cursuri de zi — subingineri (durata studiilor 1âj2 ani)
Secții'e: Construcții civile și industriale 

Drumuri și poduri
Cursuri serale — subingineri (durata studiilor 31/2 ani) 
Secția : Construcții civile și industriale
Facultatea de electrotehnică
Cursuri de zi — ingineri (durata studiilor 5 ani) 
Secțiile: Eelectromecanică

Electroenergetică
Cursuri serale — subingineri (durata studiilor 31/2 ani) 
Secția : Electroenergetică
Facultatea de hidrotehnică
Cursuri de zi — ingineri (durata studiilor 5 ani) 
Secțiile: Construcții și instalații hidrotehnice

(durata studiilor 5 ani) 
îmbunătățiri funciare

(durata studiilor 4 ani)
Facultatea de industrie ușoară
Cursuri de zi — ingineri
Secțiile: Tehnologia mecanică a filării și țeserii

(durata studiilor 5 ani)

Tehnologia mecanică a tricotaje'or și confecțiilor
(durata studiilor 4y2 ani) 

Tehnologia chimică și confecții din piele
(durata studiilor 4?/2 ani);

Facultatea de mecanică

Cursuri de zi — ingineri (durata studiilor 5 ani) 
Secțiile : Tehnologia construcțiilor de- mașini și masini- 

unelte
Mașini termice 
Mecanică agricolă

Cursuri de zi — subingineri (durata studiilor 21/2 ani)
Secția: Tehnologia prelucrării la rece-
Cursuri serale — subingineri (durata studiilor 372 ani) 
Secția: Tehnologia prelucrării Ia rece

Concursul de admitere va avea loc între 5 și 15 iulie 
1969, iar înscrierea candidaților la concurs se va face la 
secretariatele facultăților în perioadă 5 iunie — 4 iulie 
orele 10 a.m.

Probele de concurs, programele obiectelor de examen 
și condițiile de admitere sînt cuprinse în broșura „Admi- 
terea în îhvățămîntul superior", ediția 1969.

Pentru facultățile și secțiile Ia care nu se completează 
cifra de școlarizare prin concursul din iulie, se va organiza 
al doilea concurs de admitere între 5—15 septembrie 1969.

Informații suplimentare se pot obține la secretariatele 
facultăților, Calea 23 August nr. 22, telefon centrală 15320'. 
15321, 15322.
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nate numai consumului intern 
și trebuie să fie mai mult de- 
cît comparabile — trebuie să 
poată învinge pe piețele străi
ne în competiția cu produse
le altor țări.

In plus, se cere industriei 
constructoare de mașini să 
scurteze durata de asimilare 
a produselor noi și să fie des
tul de elastic organizată spre 
a asigura „modernizarea lor 
continuă".

Asemenea obiective — pro
duse competitive și moderni
zare continuă nu s-a putut 
propune decit izolat și limi
tat în trecut. Industria noas
tră, muncitorii și specialiștii 
noștri se găsesc acum pe o 
treaptă care permite să se pu
nă problema așa cum e pusă 
în proiectul de directive.

După ce stabilește că vor 
fi introduse procedee tehnolo
gice moderne în anumite ra
muri industriale, ceea ce în
seamnă o transformare pro
fundă în multe uzine, textul 
prevede extinderea automati
zării și ridicarea nivelului de 
automatizare pînă la folosirea 
calculatoarelor electronice în 
■conducerea proceselor tehno
logice. Abia după aceasta 
■se vorbește de creșterea 
procesului de mecanizare în
deosebi în lucrările grele. A- 
ceasta nu înseamnă că meca
nizarea e neglijată, însă e 
clar că noi am putut reali

CERTITUDINEA UNOR ÎMPLINIRI
In aceste zile, premergătoa

re Congresului al X-lea și ani
versării unui sfert de veac de 
la eliberarea României de sub 
jugul fascist, avem mai mult 
ca oricind certitudinea evoluți
ei artei și culturii noastre, cer
titudinea unor împliniri care au 
demonstrat vigoarea și origi
nalitatea spiritului creator al 
poporului român, umanismul 
aspirațiilor sale. Aceste împli
niri sînt o strălucită confirma
re a idealurilor estetice consec
vent promovate de conducerea 
partidului și statului nostru, 
■sînt, totodată, mărturia ade
ziunii creatorilor la impresio
nantul efort de ridicare a ță
rii pe culmile luminoase ale 
civilizației socialiste.

Dacă ar trebui să stabilim, 
într-o formulare concisă,, în ce 
constă progresul culturii mu
zicale românești, ne-am referi 
mai întîi lai caracterul popu
lar, de mase, al acesteia, apoi 
la promovarea unui nou con
ținut uman prin intermediul 
unor modalități expresive dei 
o mare diversitate și, în sfîr- 
•șit, la consacrarea internațio
nală a școlii românești de 
compoziție și interpretare. Ex
primat chiar la modul acesta 
laconic, procesul dezvoltării și 
afirmării culturii noastre mu
zicale este grăitor, sugerează 
o evoluție autentică și cu pro
funde consecințe. Concretizînd 
aceste afirmații, să ne gîndim 
la nenumăratele orchestrei 
simfonice, opere și teatre mu
zicale, coruri academice și an
sambluri de cîntece care, ală
turi de amplul sistem de în- 
vățămînt muzical și emisiunile 
de radio și televiziune, au fă
cut ca muzica șă devină o 
■permanență cotidiană, un bun 

za o mecanizare avansată în 
etapele anterioare și că astăzi 
efortul principal trebuie să se 
îndrepte spre automatizare, 
treaptă superioară a mecani
zării, deoarece, în ultima a- 
naliză, automatizarea este tot o 
mecanizare, care realizează 
transferarea către dispozitive 
tehnice a unor forme ale mun
cii intelectuale. In interiorul 
automatizării, documentul pe 
care-1 discutăm propulsează 
automatizarea industriei pînă la 
treapta ei cea mai înaltă — 
conducerea cu calculatoare a 
întregului proces tehnologic, 
obiectiv care, iarăși își are a- 
sigurate astăzi la noi, în une
le uzine și în ansamblul capa
cității noastre tehnice și știin
țifice, condițiile spre a fi re
alizat.

Aliniatul referitor Sa ex
tinderea mecanizării lucrări
lor administrative, din textul 
din 1965, este înlocuit cu un 
întreg paragraf care conține 
un program detailat de pro
movare a ciberneticii și infor
maticii în producție și în ges
tiune. Se prevede chiar crea
rea progresivă a unui sistem 
național de prelucrare a da
telor, se prevăd dotările ne
cesare — cu un cuvînt, se 
pun aici bazele unei schim
bări calitative a întregii acti
vități de conducere și plani
ficare în economie. Altfel 
spus, acest paragraf hotărăște 
trecerea progresivă a activi
tății de administrație, plani
ficare etc., de la stadiul ac

al tuturor, un însemnat fac
tor de propagare a celor mai 
înaintate idei și de înnobilare 
a sufletului omenesc. Este 
tulburător gîndul că zeci de 
mii de copii și tineri învață, 
orqanizat și gratuit, să des
cifreze tainele cîntului instru
mental și vocal, că un public 
ce însumează cifre de milioa
ne anual pătrunde cu tot mai 
multă siguranță, competență și 
încîntare în lumea minunată 
a artei sunetelor. S-au făurit 
astfel condițiile unei organice 
comuniuni între creatorul de 
artă și popor, între compozi
tor, interpret și public. Tot
odată, s-a perfecționat acea 
structură sensibilă a conștiin
ței umane care permite astăzi 
publicului larg din țara noas
tră să înțeleagă și să partici
pe activ la promovarea artei 
contemporane, să intre în con
tact cu valorile muzicale ale 
altor popoare. Progresul sen
sibilității muzicale a atins în 
prezent treapta maturității. O 
demonstrează, între altele, lău
dabilele inițiative ale unor fes
tivaluri muzicale organizate în 
diferite centre de cultură ale 
tării. în afara Festivalului „G. 
Enescu", și anume: muzică de 
cameră la Cluj, muzică sim
fonică și operă Ia Timișoara, 
muzică și artă corală la Iași.

In acest cadru de viață 
muzicală, școala românească 
de compoziție s-a dezvoltat 
treptat, în consonanță cu as
pirațiile noii orînduri și în 
raport direct cu procesul de 
înnoire și perfecționare a mij
loacelor de exprimare, impus 
de evoluția materială și spi
rituală a lumii contemporane. 
Cîștigul cel mai de preț este, 

tual, (afectat de mult empi
rism, de metode tradiționale 
greoaie, neproductive și ade
sea nepracticabile), la cel mai 
înalt nivel, permis de știința 
și tehnica zilelor noastre.

Modernizare și scientizare 
profundă — acestea sînt pe 
scurt sarcinile trasate de Di
rectivele Congresului al X-lea 
administrației, planificării, sta
tisticii etc.

îmi permit să spun, 
că documentul ne îndreaptă 
din acest punct de vedere 
spre o transformare istorică 
cu consecințe incalculabile a- 
supra activității economiștilor, 
asupra calificării lor, asupra 
gradului de pătrundere a spi
ritului științific în viața so
cietății noastre.

Sarcinile științei, orientarea 
și organizarea ei adecvată fac 
obiectul a trei paragrafe, ple- 
cîndu-se de la ideea de bază 
că trebuie sporit rolul științei 
în cadrul forțelor de produc
ție.

Se stabilește că problemele 
a căror soluționare prezintă o 
importanță națională vor for
ma obiectul unor programe 
prioritare, se indică o serie 
dintre acestea și se stăruie a- 
supra accelerării procesului de 
valorificare a cercetării, pre- 
văzîndu-se noi forme organi
zatorice capabile să asigure o 
legătură organică între cerce
tători, tehnologi și proiectanți, 
pînă la punerea în funcțiune 
a obiectivelor economice. Ge
neralizarea autofinanțării pe

credem, lărgirea universului 
omenesc reflectat în opere 
muzicale de genuri diverse și 
opțiunea pentru sensurile ac
tive ale vieții omului, pen
tru bucuria muzicii și a iu
birii, a luptei pentru libertate 
și pace. Lucrările compozi
torilor noștri sînt documente 
care ne vorbesc cu o vibran
tă elocvență despre strădani
ile, visurile și victoriile po
porului angajat în ampla ac
țiune a ridicării socialiste a 
patriei, dar și despre neli
niștile, încleștările tragice sau 
izbînzile luminoase ale omu
lui contemporan.

Această largă receptivitate, 
această deschidere către tot 
ceea ce privește ființa uma
nă a veacului nostru, a însem
nat, în acești ani, imboldul 
către constituirea unui limbaj 
muzical tot mai sensibil și di
vers, expresie a unei origi
nale sinteze între marea tra
diție universală și româneas
că și cuceririle de valoare 
ale muzicii contemporane. Va
rietatea stilistică a muzicii ro
mânești este o realitate de 
necontestat și se înscrie în
tr-o largă și originală sfera 
de modalități expresive, de la 
mereu proaspăta valorificare 
a citatului folcloric la aleato- 
rism, stochastică și pînă la 
descoperirea unor noi surse 
sonore care să îmbogățească 
universul muzical. Putem vor
bi deci de certitudini și suc
cese ale muzicii noastre, de 
autentice acte de creație a- 
preciate în cadrul manifestări
lor muzicale din țară și străi
nătate. Bineînțeles, nu pot fi 
menționate toate lucrările de 
valoare create în acest sfert 

bază de contract a cercetării 
este menită să asigure stimu
larea cercetătorilor, alături de 
alți stimuli materiali.

Desigur, dezbaterile Congre
sului vor aduce și alte preci
zări, dar este limpede de pe 
acum că se propune trecerea 
hotărîtă, organizată și legife
rată, la integrarea deplină a 
cercetării științifice în vastul 
nroces care merge de la ge
nerarea ideii pînă la materia
lizarea ei în unelte de muncă.

Știu că toți oamenii de ști
ință așteaptă cu nerăbdare le
giferarea acestei orientări și 
crearea cadrului organizatoric 
care să le ofere dubla satis
facție de a fi descoperit sau. 
inventat ceva și de a fi văzut 
incorporate în tehnica și eco
nomia noastră ideile lor.

S-ar putea poate pune între
barea, de ce nu s-au luat mai 
de mult asemenea măsuri, mai 
ales că oamenii de știință le 
cer de mult. Nu pot da aici 
un răspuns complet, dar cred 
că în esență nici industria, 
nici slujitorii ei, nici laboratoa
rele noastre nu aveau maturi
tatea necesară pentru a asi
gura traiectoria completă. Și 
în această problemă, atît de 
acută, partidul intervine ferm, 
acum, cind condițiile sînt 
coapte.

de veac. Nu pot fi amintite 
exhaustiv nici chiar împlini
rile consacrate deja. Citind 
numele unor compozitori ca: 
P. Constantinescu, M. Jora, 
D. Cuclin, Gh. Dumitrescu, I. 
Dumitrescu, M. Andricu, S. 
Toduță, Z. Vancea, Th. Gri- 
goriu, A. Vieru, D. Bughici, 
P. Bentoiu, Șt. Niculescu, A. 
Stroe, Al. Hrisanide, C. Țăranu, 
D. Popovici, M. Moldovan sau 
ieșenii A. Stoia, V. Popovici, 
V. Spătărelu, A. Zeman, cir- 
cumscriem direcțiile principa
le ale dezvoltării muzicii ro
mânești.

Dincolo de diversele ten
dințe stilistice, depășind tra
diționalismul idilic sau osten
tativa căutare a noului, ceea 
ce dă valoare creației compo
zitorilor noștri este subordo
narea stilului individual, a 
preocupărilor pentru măiestria 
componistică, coordonatelor 
spirituale ale poporului, ele
mentelor care constituie spe
cificul național. In acest sens, 
chemarea adresată „făuritori
lor de artă și literatură" în 
„Tezele" pentru Congresul al 
X-lea al P.C.R. „de a rămîne 
consecvent mesaqerii spiri
tualității poporului nostru ex- 
primînd prin opere originale, 
autentice, specificul societății 
socialiste" —■ pentru a-și a- 
duce astfel ■— ,,o contribuție 
efectivă la afirmarea valorilor 
naționale în circuitul culturii 
mondiale" —■ reprezintă con
firmarea unor coordonate con
stante ale evoluției muzicii 
noastre și, în același timp, 
corespunde sarcinilor mărețe 
ale construirii României socia
liste.

Mihai Cozmet

PARTIDUL COMUNIST 

ROMAN
ÎN FRUNTEA COALIȚIEI 

ANTIFASCISTE
(25 DE ANI DE LA CONSTITUIREA B. N. D.)

Instaurarea dictaturii militare fasciste antonesciene, la 6 
septembrie 1940 și tîrîrea României în războiul antisovietic, au 
creat nemulțumiri adinei în rîndul celor mai largi pături și 
categorii sociale, ascuțind la maximum contradicțiile dintre 
regimul antonescian și majoritatea poporului.

In aceste condiții, lupta împotriva dictaturii militare fascis- 
te, pentru scoaterea țării din război, devenise o condiție 
obligatorie pentru^ salvarea patriei de la pieire. Toate forțele 
patriotice din țară, în frunte cu clasa muncitoare și cu parti
dul ei de avangardă, Partidul Comunist Român, s-au ridicat 
cu hotărîre împotriva politicii dictaturii antonesciene care du
cea țara în pragul ruinei, jertfind sute de mii de vieți ome
nești pentru niște interese complet străine poporului român.

In fața Partidului Comunist Român se aflau sarcini deo
sebite, care aveau ca scop salvarea independenței și suvera
nității patriei, a ființei^ naționale a poporului român. Mani- 
feștîndu-se ca un apărător consecvent al intereselor poporu
lui, aind glas frământărilor și aspirațiilor uriașei majorități a 
populației țării. Partidul Comunist Român „a organizat re
zistența antifascistă și lupta mase'or pentru răsturnarea regimului 
antonescian, ieșirea din războiul purtat alături de Germania 
și alăturarea forțelor antihitleriste*1 — cum arăta tovarășul 
Ntcolae Ceaușescu. Tactica Partidului Comunist în acele îm
prejurări, reflecta o preocupare crescîndă pentru obiectivele 
politice majore care priveau soarta ființei naționale a țării.

In diferite documente elaborate în acea perioadă se pre
ciza că sarcina poporului român în fața pericolului de agre
siune directă din partea Germaniei era de a participa activ 
și hotarît la lupta pentru apărarea integrității, independenței 
șt libertății României. Credincios pînă la capăt intereselor 
poporului, strîns legat de mase și pătruns de profunde senti
mente patriotice, partidul comunist s-a situat în fruntea luptei 
pentru înlăturarea dictaturii militare fasciste, pentru o Ro
mânie liberă și independentă. Partidul și-a îndreptat atenția 
către strângerea tuturor forțelor patriotice interesate în lupta 
împotriva hitleriștilor. a dictaturii antonesciene și pentru 
scoaterea României din război, într-un front comun, unic, 
Elaborîndu-și linia tactică pe baza învățăturii marxist-leniniste, 
aplicată creator la condițiile istorice concrete din țara noas
tră, P.C.R.. s-a dovedit a fi cea mai hotărîtă și capabilă for
ța politică din țara noastră care nu a încetat nici o clipă 
lupta împotriva fascismului, care a înțeles că numai coali
zarea tuturor forțelor din interiorul țării, indiferent de orien
tarea lor politică, nemulțumite de dictatura fascistă și de 
război, poate încheia cu succes lupta pentru salvarea țării de 
pericolul care o amenința. Această tactică a fost adoptată și 
in documentele elaborate de partid în acei ani. Un moment 
deosebit în lupta antifascistă a partidului l-a constituit ela
borarea Platformei P.C.R. din 6 septembrie 1941. Platforma 
cuprindea revendicări de o importanță vitală pentru soarta 
poporului român ca : încetarea războiului împotriva Uniunii 
Sovietice și lupta alături de Coaliția antihitleristă contra 
Germaniei fasciste, alungarea trupelor hitleriste din țară, recu
cerirea libertăților și independentei naționale a României, 
răsturnarea dictaturii fasciste și formarea unui guvern din 
reprezentanții tuturor forțelor patriotice, eliberarea nordului 
Transilvaniei etc. Prevederile cuprinse în Platformă consti
tuiau baza în jurul căreia erau interesate și putea fi unite 
toate forțele patriotice, fără deosebire de stare socială, con
vingeri^ politice sau religioase, într-un front unic național, 
care să lupte împotriva fascismului și a războiului antiso
vietic. Pentru a atrage în luptă pe toți patriota care doreau 
sincer salvarea țării și a poporului de la catastrofă. P. C. R. 
menționa că este gata să colaboreze cu toate partidele gru
pările, persoanele politice și cu toți patrioții români, pentru 
realizarea oricărei revendicări din platformă. Singurul criteriu 
după care se orienta în realizarea acestei colaborări era atitu
dinea față de fasciști și de războiul antisovietic. Această tac
tică a Partidului Comunist Român oferea o bază de colabo
rare și de luptă comună în scopul salvării țării și a poporului, 
celor mai largi forțe patriotice.

In condițiile consolidării forțelor patriotice, ale succeselor 
pe linia unirii lor și a lărgirii luptei de eliberare, în luna 
iunie 1943, a luat flintă din Inițiativa Partidului Comunist Ro
man, Frontul Patriotic Antihitlerist. Platforma propusă de 
C.C. al P.C.R. se adresa tuturor forțelor progresiste ale țării, 
iar obiectivele ei corespundeau întrutotul cerințelor obiective 
ale procesului istoric. ,.Conștient de gravitatea istorică a momen
tului,~ Comitetul Central al Partidului Comunist — se arăta în 
hotanrea din iunie 1943 — propune tuturor partidelor și orga
nizațiilor patriotice formarea unui comitet național de luptă 
pentru eliberarea țării**. Din frontul patriotic mai făceau par- 
te Frontul Plugarilor, Uniunea Patrioților, oroanizația oameni- 
lor rn/tmeii maghiari (Madosz), unele organizații ale Partidului 
social-democrat. La ^citva timp după aceea a aderat la front 
Partidul socialist țărănesc, condus de cunoscutul om politic 

Ro-lea. In luna mai, partidul comunist a sta- 
ozlit contacte cu Gheorghe Tătărăscu, reprezentantul unei im
portante grupări liberale a burgheziei românești, ale cărei 
interese economice fuseseră lovite prin înrobirea României de 
către Germania hitleristă. Partidul Comunist s-a orientat în 
același timp spre înfăptuirea unității de acțiune a clasei 
muncitoare, ca o condiție primordială pentru unirea tuturor 
forțelor sociale și politice, pe baza unui plan comun. Făuri
rea Frontului Unic Muncitoresc, în aprilie 1944. a exercitat o 
puternica influență asupra celorlalte clase sociale și grupări 
politice, grăbind procesul de unire a forțelor democratice în 
vederea răsturnării regimului fascist.

Comunist Român, ținînd seama de evoluția situa
ției politice și militare interne și externe, a folosit diver
gențele și contradicțiile din sînul claselor dominante nemul
țumirile crescinde ale acestora față de ocupația germană. 
Atitudinea antihitleristă a acestor grupări a constituit în 
situația respectiva, baza obiectivă pentru înfăptuirea tacticii 

~ „ de atragere într-o alianță largă a tuturor partidelor, 
grupărilor și personalităților interesate în eliberarea patriei 
de sub jugul fascist. Cursul evenimentelor interne și externe 
determinaseră o nouă regrupare a forțelor în principalele 
partide politice ale claselor dominante. Urmărind scoaterea 
țarii din . războiul hitlerist și întoarcerea armelor împotriva 
Germaniei naziste cu cît mal puține riscuri, partidul comunist 
a mers în întîmvinarea cercurilor palatului care, înspăimîn- 
tate de perspectiva unui deznodămînt dezastruos al războiu
lui, au acceptat în ultimă instanță, planul propus de P.C.R 
privind răsturnarea dictaturii militare fasciste.

Puternica creștere a luptei maselor populare în primăvara 
și vara anului 1944, pierderea speranței în a găsi soluția ie
șirii din criză fără comuniști, precum și teama de a rămîne 
in afara evenimentelor și în izolare totală, avînd în vedere 
înțelegerile stabilite între P.C.R. și gruparea Tătărăscu pre
cum și cu cercurile palatului, au determinat pe conducătorii 
partidelor național țărănesc și national liberal să accepte, la 
20 iunie 1944, încheierea unui acord cu partidul comunist și 
partidul social democrat. I.a baza acțiunii celor patru partide 
constituite în Blocul Național Democrat (B.N.D.) stătea plat
forma antifascistă, general democratică, elaborată de partidul 
comunist, care prevedea scoaterea României din războiul 
antisovietic, alăturarea ei Națiunilor Unite, eliberarea țării 
de ocupația germană, restabilirea independenței și suverani
tății naționale, înlăturarea dictaturii fasciste și instaurarea 
unui regim democratic. Reprezentantul partidului național ță
rănesc, luliu Maniu, a refuzat includerea în bloc a celorlalte 
grupări politice democratice care făceau parte din Frontul 
Patriotic Antihitlerist precum și grupgrea lui Tătărăscu. 
Aceasta insă nu a împiedicat partidul comunist să mențină 
legaturi cu aceste grupări, antrenînd astfel toate forțele 
politice capabile să-și aducă contribuția la opera de eliberare a țării.

Crearea unui sistem larg de alianțe, de la comuniști pînă 
la cercurile palatului, a constituit factorul hotărîtor în asi
gurarea succesului în lupta pentru doborîrea dictaturii mili
tare fasciste și alăturarea României la coaliția antihitleristă, 
demonstrînd justețea liniei tactice adoptată de Partidul Comunist Român.

Victoria insurecției naționale din august 1944 organizată 
de P.C.R., corolarul luptei antifasciste a poporului român, 
a fost cea mal strălucită confirmare a activității partidului 
de mobilizare a maselor la luptă pentru eliberarea țării de 
sub jugul fascist. S-au deschis astfel noi perspective pentru 
dezvoltarea României pe calea progresului social, pentru edi
ficarea unei orînduiri noi, socialiste.

Georgefa Tudoran
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de vorbă cu 
dirijorul

RADU BOTEZ
Radu Botez, primul dirijor 

al Operei din Iași, artist e- 
merit, este, de peste 35 de 
ani, un slujitor devotat al 
artei dirijorale. Faptul ~ că re
purtatul artist și-a sărbăto
rit recent 60 de ani de via
ță, ne-a îndemnat să-i so
licităm cîteva opinii asupra 
activității sale.

— Credeți că spectacolul de 
operă în forma sa tradițio
nală corespunde „prezentului 
estetic" sau reprezintă un 

stadiu ce aparține trecutu
lui ?

— Deși spectacolul de ope
ră întrunește mai multe arte, 
fiind poate, de aceea, unul 
dintre cele mai accesibile 
genuri ale muzicii, speciali
tatea mea mă obligă să mă 
refer în primul .'rînd la spec
tacolul de operă ca artă 
muzicală. Consider că, "ase
menea tuturor lucrărilor care 
evoluează, și genul operei are: 
nevoie de o înfățișare co
respunzătoare exigențelor es
tetice ale omului contempo
ran. Am motive, totuși, să 
pledez pentru o operă tradi
țională, deoarece am pregătit 
muzical numeroase lucrări de 
acest fel. Am fost "anul tre
cut în Italia și am văzut că 
acolo, de altfel din motive 
lesne de înțeles, afluența pu
blicului este mai mare la 
spectacolele de operă tradi
țională. Sînt însă foarte de
parte de a nega necesitatea 
unui' limbaj mai evoluat ăl. 
muzicii de operă. Am pre
țuit de •aceea, O data cu pu
blicul, spectacolul recent al 
scenei noastre lirice cu ope
ra „Mariana Pineda” de 
Doru Popovici. Găsesc însă 
normal c"a în repertoriul tea
trului nostru să fie, încă, 
puține Opere moderne. Și 
asta pentrucă instituția are 
abia 13 ani de existență și 
este de datoria ei să asigure 
în primul rînd fondul de 
bază, cu lucrările cele mai 
reprezentative ale genului. 
Este însă momentul ca în
ceputurile care s-au făcut în 
direcția promovării unor lu
crări noi sub raport tematic 
și ca limbaj să fie conti
nuate.

— Nu-mi amintesc să fi ur
mărit vreo lucrare modernă 
a cărei tălmăcire să fi pur
tat girul dumneavoastră. A- 
veți convingerea că veți în
treprinde ceva în acest sens?

— Cred că da. Aștept nu- 
m’ai ocazia.

— In situația actuală, cu in- 
terpreții de care dispune, O- 
per a ieșeană poate aborda 
creații, hai să le spunem, de 
avangardă ?

— Cred că da, deși o lu
crare modernă presupune o 
tehnică dezvoltată în execu
ție, o tehnică ce atinge u- 
neori — mă refer la voci — 
sfera instrumentalului. Re
zerva pe care o am totuși 
în această direcție pleacă de 
la faptul că în colectivul 
nostru artistic unele compar
timente (tenori, mezzosopra- 
ne) sînt încă incomplete, c"a 
și cel al orchestrei care nici 
la ora actuală nu este de 
sine stătător, folosindu-se 
încă de o parte dintre in
strumentiștii Filarmonicii.

— Sub aspectul realizării 
muzicale, care ar fi specta
colele cele mai izbutite ale 
scenei noastre lirice ?

— In ordine, „Boris Godu
nov” de Musorgski, „Othello” 
de Verdi și „Vasul fantomă” 
de Wagner. Nu-s de acord 
cu părerile unor colegi care 
susțin că „Nunta lui Figaro” 
de Mozart s-ar număra prin
tre realizările noastre cele 
mai de seamă.

— Sînteți pentru reprezen
tarea unora dintre lucrări în 
limba originală ?

— Nu, pentru că, oricît, 
muzica în sine ar constitui 
limbajul ce se face singur

înțeles, importanța textului 
nu trebuie neglijată, cel pu
țin în actuala etapă de e- 
ducație artistică a publicului.

C. DEDIU

C1NECUBUR1
Cineaștii noștri de mîine se 

află in cinecluburile de as
tăzi. Oricui i se va părea 
firească această afirmație 
dacă va vizita, la Casa pio
nierilor din Iași, „studiouri
le" liliputane ale entuziaști
lor cineclubiști, reîntorși re
cent de la Sibiu, unde au 
participat la primul. Festival 
al cineclub urilor pionierești. 
Ei s-au întors, cum se spu
ne, sub scut, aducînd cu ei 
una din distincțiile acordate 
acolo de un . juriu alcătuit 
din specialiști în frunte cu 
Ion Popescu—Gopo. Vizitato
rilor care intră în împără
ția lor, tinerii, mai ~ exact 
micii cineaști se grăbesc să 
le arate „producțiile". Așa 
se face că vedem ~ mai întîi 
„Compunerea liberă", semna
tă de mai mulți autori cu 
cravate roșii: Ion Butea, co st el 
Dupceag, Emilia Buțhariu, 
Vasile Spătaru. Vasile Co- 
drescu, Gh. Spătaru. Deși nu
mărul autorilor e mare, fil
mul ambiționează la o sur
prinzătoare unitate stilistică, 
și la un autentic, fior poe
tic. Acuratețea imaginii și 
îndrăzneala unghiurilor vor
besc nu numai despre o 
conștiincioasă însușire a cu
noștințelor (îndrumători: prof. 
P. Liman și elev M. Zbanț), 
ci și. despre o îndrăzneață în
cercare de înlăturare a~ ae
rului de „lecție bine învă
țată" și de conturare a unei 
note, personale. Aceleași lu
cruri trebuie spuse și despre 
cel de-al doilea film — „la
șul meu draci", un fel de 
documentar-artistic care sur
prinde frumusețile orașului șl 
oamenii lui. . Distincția de la 
Sibiu acestuia i-a fost acor
dată, și. de aceea. se cuvine 
a-i cită și pe autorii lui : 
Carmen Crețu, Mariana Ga- 
ciu,. Hristea Haciu, Elena To
ma și Viorel Doboș.

DRAMATURGI...
LA ORIZONT

Prozatorul Mircea Radu la- 
coban pare a încerca să tră
deze genul care l-a consa
crat : după ce a fost prezent 
în emisiunile de teatru ra
diofonic („Vă cheamă Nar
va") și în repertoriul unor 
formații de amatori („Alt 
tramvai numit dorință"), ia- 
tă-1 inclus în proiectul de 
repertoriu al Teatrului Na
țional „Vasile Alecsandri" 
pentru stagiunea viitoare, cu 
T.Două muzici două" eo- 
rriedie tragică în două părți.

*

Aflăm că apreciatul și (din 
păcate) mai puțin cunoscutul 
scriitor Neagu Radulescu s-a 
hotârît definitiv pentru. . . 
Thalia. El a terminat de cu- 
rînd piesa intitulată „Stră
vezia doamnă Hong-Kong".

PREMIERĂ
Premieră la Opera din Iași: 

Baletul „Esmeralda" („Coco
țatul de la Notre—Dame") de 
Cezar Pugni. Regia șl core
grafia — Mihaela Atanasiu, 
scenografia — George Doro- 
șenco, costumele — Paula 
Brîncoveanu de la Opera 
Română din București, con
ducerea muzicală — Traian 
Mlhăilescu,

De ia rapsozii populari și pină la com
pozitorii de profesie, făuritorii cîntecului au 
simțit nevoia să toarne în tiparele lor cele 
mai reprezentative lucrări din creația ma
rtor personalități. Relația poezie muzică a 
îost și va rămîne, poate, cea mai desăvîr- 
șită formă de împlinire artistică, ce unește 
cuvîntul cu melosul într-o împerechere fi
rească, poetul alegînd cuvinte melodioase, 
muzicianul compunînd, cu ajutorul sunete
lor, muzică cu farmec poetic. Poporul, în 
aceeași măsură poet și compozitor anonim, 
a creat de milenii și va continua să cre
eze cîntece nemuritoare, adevărate opere 
de artă, născute în diferite împrejurări, ve
sele sau triste, dintr-o dorință legitimă de 
exteriorizare a sentimentelor lăuntrice, în
scriind pr'n viu grai și trensmițînd din 
tată-n fiu o „carte de muzică" ce va dăi
nui peste veacuri.

Alături de Enescu, Brâncuși, Sadoveanu, 
Luceafărul poeziei românești, Mihai Emi- 
nescu, este socotit exponent al culturii și 
artei în marea galerie națională și inter
națională, tocmai datorită legăturii profunde 
pe care a avut-o cu creația populară.

Aș îndrăzni să afirm că dintre toate cre
ațiile marilor noștri poeți, fie ei clasici 
sau contemporani, poezia em'nesciană a 
fost cel mai ades îmbrățișată de făuritorii 
cîntecului. Este de-a dreptul uimitoare va
rietatea stilurilor și punctelor de vedere 
în înțelegerea și transpunerea sonoră a 
versurilor sale, unitatea de emoție a re
dării în muzică a fiorului poetic propriu 
nemuritorului său vers. Numeroase poeme 
eminesciene s-au întruchipat sonor pe cla
viaturile unor Caudella, Mandicevschi sau 
Kiriac și au călătorit prin multe decenii, 
ajungînd lieduri de Paul Constantinescu, 
Pascal Bentoiu, Carmen Petra, Nicolae Co- 
man, Doru Popovici șl mulți alții.

Dar se cuvine, credem, ca înainte de a 
creiona sensul muzical al cîtorva dintre 
lucrările inspirate din poezia lui Eminescu, 
să ne oprim fugar asupra unor momente 
din viața sa, momente ce ilustrează dra
gostea poetului pentru zeița Eutherpe. încă 
din perioada cînd era sufleur la Teatrul 
Național, unde pe vremea aceea trei din 
zilele săptămînii erau destinate Operei Ita
liene, faptul oferă poetului posibilitatea 
dobîndlrii de timpuriu a unor cunoștințe în 
materie. De asemenea, cît a stat la Viena, 
obține bilete gratuite Ia concertele Mu- 
sikverein sau frecventează Opera Imperială, 
unde, ascultînd „Fidelio", pătrunde în tai
nele muzicii acelui Beethoven pe care îl 
va pomeni totdeauna cu respect. Ascul
tînd la București două concerte ce aveau 
ca solist pe marele violonist Don Pablo 
Sarasate, poetul se adresa Veronicăi Mi
ele : „Mă frec cu mîna pe frunte și în
cep a-ți spune mii de lucruri pe care le 
aveam altă dată în minte și capul rău mă 
doare... Se vede că durerea asta e o 
urmare a concertului al doilea al lui 
Sarasate, care a fost admirabil, ca și cel 
dintîi". De altfel, poetul a avut prieteni 
muzican’i sau fini cunoscători ai artei 
sunetelor. Dintre aceștia amintim pe E- 
duard Caudella, ale cărui lucrări le a- 
preciază și le laudă, pe Kauffman—Galați 
care avea un magazin de arte și mu
zică Ia Iași, probabil pe Scheletti și pe 
Prusch. Din legăturile pe care le-a avut 
cu Ma’orescu, nu putea să nu rămînă 
cu înrîuriri din îndeletnicirile muzicale 
ale acestuia, care era un bun flautist și 
organiza adesea concerte de cameră Ia 
care poetul era invitat. Dacă mai adău
găm la acestea, că în „Geniu pustiu", 
apar unele elemente ce trădează cultura 
muzicală a poetului (este vorba aici de 
opera „Norma" de Bellini) sau în „Săr
manul Dionis" (unde Maria cîntă o ru
găciune divină, adîncă, tremurătoare...) 
ne facem, cît de cît, o imagine asupra 
preocupărilor muzicale ale lui Mihai E- 
minescu.

Să încercăm acum o succintă creiona
re — aceasta constituind de fapt obiec
tul rîndurilor de față — a cîtorva din
tre lucrările muzicale inspirate de ver
surile marelui nostru poet. Sînt tentat 
a începe cu o splendidă lucrare corală 
ce străbate de decenii țara în lung și în

lat, este purtată din generație în gene
rație de toate formațiile profesioniste și 
de amatori, lucrare ce l-a făcut cunoscut 
pe creatorul ei pentru nemurire. Este 

vorba de Tudor Flondor, autorul simplei 
și cuceritoarei miniaturi corale „Somno
roase păsărele", un model clas'c de cîn- 
tec de masă cu caracter liric, cu o me
lodie lipsită de orice ostentație sau false 
mistere, situată la confluența dintre ve
chea romanță românească și cîntecut 
popular, acea delicată melodie ce con
tinuă să rămînă cea mai inspirată tălmă
cire a încîntătoarelor versuri ale lui Mi
hai Eminescu în cadrul unui discurs mu
zical. Și pentru a mai zăbovi în sfera 
muzicii corale îl amintim și pe Eusebie 
Mandicevschi care a fost atras în mod 
deosebit de versul eminescian („Colinde", 
„Valurile, vînturile", „Dintre sute de ca
targe", „Noapte bună"), realizînd melodii 
de o fină muzicalitate, într-o atmosferă 
sonoră luminoasă, inspirată din cîntecul 
doinit, liniștitor, meditativ, cu un melos 
deosebit de cantabil, alcătuit din fraze 
de amplă respirație. De asemenea, tre
buie remarcate și excelentele cîntece co
rale ale lui Vasile Popovici.

Poemul simfonic „Poveste indică", al 
maestrului Mihail Jora, scris și el după 
un fragment dintr-o poezie eminesciană, 
ne transpune în lumea muzicii romanti
ce, cu teme ușor orientale, cu o orches
trație bogată, luxuriantă. In centrul pie
sei remarcăm o lungă vocaliză a teno
rului solo, care închipuie cîntecul de 
dragoste al „poetului trubadur". In po
emul simfonic „Luceafărul", Pascal Ben
toiu pornește de la identificarea geniu
lui eminescian cu cel al sensului sim
bolic al luceafărului eminescian, înte- 
meindu-și de fapt lucrarea pe aceste două 
Ieitmotive, cel al luceafărului și cel al 
destinului. Folosind aceeași temă de in
spirație, compozitorul M. Andricu a dat 
Ia iveală baletul în trei acte „Luceafă
rul". Intrînd apoi în lumea muzicii de 
cameră, îl cităm pe Paul Constantinescu 
care, inspirat de versurile marelui poet, 
în cele „Patru madrigale" („Freamăt de 
codru", „La mijloc de codru des", „Peste 
vîrfuri", „Stelele-n cer") ne face să sim
țim rodul artei mari, al experienței și 
măiestriei componistice, îmbinînd armo
nios romantismul acestor patru poezii cu 
melodia populară. In cele „șapte lie

duri" ale sale, Tudor Ciortea tălmăcește 
cîteva din versurile marelui clasic al 
poeziei românești, intr-un limbaj perso
nal, apelînd la melosul folcloric, preluînd 
unele intonații specifice, cu inflexiuni ca
racteristice.

Fără îndoială, lucrările Ia care ne-am 
referit reprezintă doar o parte din noia
nul de opusuri muzicale inspirate de 
creația Luceafărului poeziei românești. 
Dacă am avea vreodată putința să adu
năm laolaltă toată muzica dedicată poe
tului, am da cu siguranță la iveală una 
dintre ceie mai voluminoase culegeri mu
zicale dedicate unei singure personalități.

Luminoasa traiectorie a poeziei emi
nesciene, în care oricine și oricînd gă
sește prețuiri noi și răspunsuri eterne, 
ține de însăși esența artei lui: o no
bilă sinceritate, un intelect șlefuit și o- 
nest, puse în slujba unor idei fără re
proș, o inspirație hrănită cu motive popu
lare, tradiționale, cultură și elevație. Ne
număratele variante pe care Ie cuprinde 
opera sa poetică dovedesc setea perfec
țiunii și severitatea probității și clari
tății. Culegerile lui de artă populară do
vedesc pasiunea sa pentru imaginația meș
terilor folclorului; meditația filozofică din 
toate poemele sale nu vrea să creeze o 
distanță sacrosanctă între creator și public, 
ci o picătură de frămîntare, venind din zo
nele adinei ale unei conștiințe care se în
treabă și vrea să răspundă. Mihai Emines
cu nu este un mit creat de setea de ro
mantism a secolului 19. El a intrat, a că
lătorit și continuă să călătorească triumfal 
în secolul 20.

Constantin Râsvan

CINE-
CULTURÂ
Ceea ce deosebește, din- 

tr-un anume punct de ve- 
aere, marele ecran de e- 
cranul TV este faptul că 
primul îți oferă filme, 
tecr al doilea — cultută 
cinematografică.. Virtual, 
bineînțeles.

Filmul a pătruns în 
viața noastră cea de toate 
zuele într-o măsură ~ in 
care nici o altă artă n-a 
reușit s-o facă. S-ar pu
tea ca unul să citească 
foarte mult, altul să as
culte muzică, al treilea 
să fie îndrăgostit de pic
tură etc. Dar toți, cu 
foarte rare excepții, ne 
întîlnim la cinematograf 
sau în fața micului ecran. 
Deci vizionăm filme care, 
de altfel, sînt în surprin
zător de mare măsură și 
literatură și muzică și 
artă plastică ș. a. m. d. 
Ar reieși că a vorbi des
pre un film înseamnă a 
face un mic excurs în 
mai toate artele, cu re
feriri implicite sau expli
cite la date din istoria 
lor și din estetică, în 
general, precum și la 
viață : aceasta, firește,
dacă, alături de Georg 
Lukacs, concedem că, 
spre oeosebire de știință, 
arta este o reflectare an
tropomorf izantă și antro
pocentrică, cu perspectiva 
de a deveni organul „con
științei de sine a genu
lui uman".

Poate că. atît în pro
gramarea filmelor, cît și 
în prezentarea lor, ar tre
bui să se țină în mai 
mare măsură seama de a- 
ceastă caracteristică domi
nantă, renunțîndu-se ast
fel la împărțiri arbitrare 
și la divagații sofisticate, 
tehnicizante, de o sîcîi- 
toare prețiozitate. N-am 
mai vedea, în acest caz. 
la tele-cinematecă, filme 
realizate acum șase ani, 
în timp ce pe marele e- 
cran rulează în premieră, 
filme create acum zece. 
Și n-am mai asista la ex
puneri obositoare sau la 
banale acrobații verbale, 
care poartă tele-cronica 
cinematografică între un 
tele-curs și o tele-frize- 
rie.

Indiscutabil. în dome
niul difuzării filmului, te
leviziunea are merite re
ale. Nu-i mai puțin ade
vărat însă că nu s-a gă
sit încă formula căutată 
cu asiduitate, de la „se
rialul ,,Bette Devis, la 
serialul Maigret. Cert este 
însă că, ceea ce a rămas 
în conștiința spectatoru
lui, a fost ecoul unor 
producții în care, dincolo 
de manieră sau de rafina
ment. se poate detecta o 
vibrantă sensibilizare a u- 
nor idei sau frământări, 
căutări umane. Iată mo
tivul pentru care, dintre 
atîtea staruri (și starlete) 
reținem, în primul rînd, 
chipul de o neobișnuită 
sensibilitate al lui Bata
lov : dintre atîtea subiec
te, multe dotate cu o 
spectaculoasă pirotehnică 
sentimentală, reținem în
deosebi „Hoții de bicicle
te" sau „Cu toții acasă": 
dintre atîtea înalte presti
gii regizorale, aliniate în 
filme cu nu știu cîte 
stele, ni se impun firesc 
Bergman, Antonioni, Kra
mer sau ipostaza, uneori 
efemer-temerară, a nu 
știu cărui furios englez...

.„la noi, un Mureș an, 
Cu dl său film „Răscoa
la", vrea simplu și echi
librat în viziunea sa cla
sicizantă. ca să mai aibă 
careva revelația unei au
tentice creații cinemato
grafice (ba pînă și regi
zorului i s-a părut la un 
moment dat că dispune 
de o îndoială valabilă, 
declarînd că nu „Răscoa
la" ci..........K. O." va fi
filmul care-l va reprezen
ta deplin !)

Ce ne facem dar cu 
cultura cinematografică ? 
Dacă însuși atît de sobrul 
si reputatul Ion Bama 
reduce trilogia lui Anto
nioni la ilustrarea unor 
ciclice et.ave matrimonia
le, încenînd cu „Aventu
ra?. preistorie a unei căs
nicii, continuînd cu „Noap
tea". situata la zece ani 
„după", încheind cu „F- 
clipsa", plasată în dimi
neața imediat următoare 
,, Fontii" !

Oricum, cultura cinema
tografică nu pleacă nici 
de la anecdotă, nici de f.a 
rafinate sofisticării. După 
cum nici cultura poetică 
nu pleacă de la rezuma
tele epopeilor, nici o cea 
plastică — de la biogra
fia romanțată a pictori
lor.

S-ar putea chiar nici 
să nu știm de unde plea
că. Dar sigur ea ajunge, 
trebuie sa ajungă, la om. 
Căci în funcție de el se 
structurează întregul uni
vers — fie că e concreti
zat într-un film cu Gary 
Cooper, cu Gabin. Burton 
sau Smoktunovschi.

Cînd nu se structurea
ză, înseamnă că lipsește 
punctul de referință. Sau 
este unul arbitrar. Care 
trebuie reconsiderat.

S. T.



5 CRONICA ARTELOR

A
spirăm de foarte multă 
vreme, învestind me
reu încredere și idei, la 
cîteva obiective pe care, 
realizîndu-le, critica dra

matică să-și definească astfel, 
chiar în lipsa unei asociații 
profesionale, atît nivelul de 
autoritate cit și statutul real. 
Intre acestea, monografia am
plă a fiecărei noi stagiuni și 
■cîteva monografii selective 
ale marilor realizări ale sce
nei românești, fiecare urmînd 
să opună, prin calitatea con
semnărilor, permanența aces
tora în fața eroziunii care lo
vește teatrul mai mult decît 
oricare artă. Aspirăm la a- 
cestea și din conștiința răs
punderii față de generațiile 
viitoare, cărora le va rămîne 
uneori pe bandă și rareori pe 
peliculă imaginea marilor 
creatori ai teatrului de as
tăzi ; demersul critic, împrăș
tiat în cronici, are să le par
vină dezordonat și nu rare
ori contradictoriu. Teatrul are 
însă și o zonă de permanență 
fizică, aceea a dramaturgiei, 
caz în care afirmarea con
științei critice duce cu nece
sitate Ia asumarea răspunde
rii plasării în sistemul de 
coordonate axiologice. Nu 
văd o critică reală, eficientă, 
evitînd această operație. Așa
dar, privind, cum acest arti
col își propune, prezența dra
maturgiei originale pe o pe
rioadă cum este aceea a u- 
nui an, urmează că ne asu
măm răspunderea unor eva
luări și aceea a fixării unor 
repere. Oricine urmărește, cu 

nemijlocit practic din perspec
tiva spectacolelor posibile) 
evoluția dramaturgiei româ
nești, poate sesiza ca semni
ficativă pentru acești ani o 
puternică deschidere tematică, 
dublată de aspirația unei or- 
ganicități a varietății de sti
luri. N-am atins — și nu 
•cred că ne-ar servi la ceva să 
ne amăgim —■ momentul în 
■care dramaturgia originală să 
se manifeste atît de activ în- 
■cît, nu numai să poată satis
face cerințele scenei, ci să 
determine — cum îi stă în 
putință — progresul artei 
spectacolului. In schimb, a- 
vem satisfacția că o mai ve
che afirmație, valabilă ca i- 
deal mai ales în momentul 
exprimării sale, „dramaturgia 
originală este coloana verte
brală a teatrului nostru" se 
împlinește, suferind însă fi- 
Tescul corectiv care numește 
dramaturgia națională (și im
plicit noile sale valori) drept 
această coloană. Dramaturgi
lor consacrați li se alătură, 
într-un elan creator remarca
bil, scriitori tineri. Tabloul de 
valori 
turgiei 
destul 
ce mi 
vreme 
de teatru se manifestă 
fel ca în întreaga noastră artă 
și literatură — o pronunțată 
conștiință a actualității.

Părăsind acum coordonatele 
generale să stăruim asupra u- 
nor direcții care fie prin i- 
deatica lor, fie prin pronun
țata emancipare a limbajului 
lor artistic, se impun ca e- 
xemplare. Scriind cu convin
gerea intimă că se adresează 
imediat, prin intermediul cre
atorilor din teatru, publicului, 
mulți autori —■ și mai tineri, 
și mai puțin tineri — inves
tesc o mare încredere în pie
sa scurtă. Aceasta și-a cuce
rit nu numai independența 
față de tutela Casei Centrale 
a Creației Populare (pînă nu 
de mult unicul ei beneficiar), 
ci a devenit dintr-o „piesă 
fără drepturi de autor" piesa 
care cîștigă teren pînă și pe 
scena Teatrelor Naționale. O 
suită de spectacole — dintre 
rare cele mai multe valorifi- 
clnd piese de Paul Everac, al- 

și tendințe al drama- 
apare, în consecință, 

de puțin unitar, ceea 
se pare un cîștig atîta 
cît în cîmpul literaturii 

la

tele oprindu-se la Teodor Ma- 
zuu („tandrețe și aDjecție"), 
Dumitru Solomon (cu suita sa 
de „Parabole"), Marin Sores- 
cu, sau îmbinînd texte de 
Iosif Naghiu, Ilie Păunescu, 
Romulus Vulpescu, D. R. Po
pescu, au dovedit că există o 
reală disponibilitate a publicu
lui mai ales față de acea li
teratură care găsește în con
cizie mijlocul de a elibera e- 
nergia concentrată a unui ve
ritabil motiv dramatic.

Impresionează, și am în ve
dere faptul că au rămas dis
ponibile numeroase texte va
loroase („Vinovatul" lui Ion 
Băieșu, „Weekend" a lui Io
sif Naghiu, piesele — în nu
măr de trei pînă la această 
oră — ale lui George Ge- 
noiu), capacitatea de a depăși 
cerința unui conflict formal 
închegat, exigența simplei na- 
rativități, în folosul adîncirii 
semnificației unor stări, a ex
primării tensiunii relațiilor 
interumane. Faptul că se cul
tivă deseori simbolul (care 
centrează mișcarea piesei) ține 
totuși de stadiul unor pros
pectări. Tot așa, insistența a- 
similării tehnice a dialogului 
din teatrul absurdului, pe 
planul virtuozității un exer
cițiu ca cel semnat de Radu 
Dumitru ( .Vizaviul") impu- 
nîndu-se cu deosebire.

Prezentînd recent telespec
tatorilor rezultatele unui son
daj al centrului pe care'-l con
duce, Pavel Cîmoeanu se re
ferea și la audiența teatru
lui la televiziune. Ori acest tea
tru, este/ precumpănitor, scurt.

rietate cu deosebire caracte
ristică teatrului modern. O 
observație se impune însă: 
literatura de teatru nu este 
sinonimă cu scenariul (pentru 
radio sau televiziune) deși u- 
nii autori îl publică pe aces
ta cu dorința de a-1 vedea 
transpus și pe scenă. Piesele 
unui serial ca acela semnat 
de S. Berciu, unele texte de 
Mircea Ștefănescu, Dan Tăr- 
chilă ș.a. rețin atenția doar 
prin aceea că subliniază o ten
dință (din numeroase altele) 
a teatrului actual de armo
nizare cu mijloacele comuni
cației de masă. Nu mai este 
însă vorba de teatru propriu 
zis (care rămîne arta contac
tului direct cu publicul).

Zona literaturii dramatice a 
compozițiilor mai ample, arti
culate în succesiunea actelor 
este mai greu de abordat din- 
tr-o retrospectivă globală. Ge
nuri!-, deși atît de adine e- 
rodate în autonomia lor 
complexitatea literaturii 
matice moderne, rămîn 
operante în cazul dramatur
giei noastre originale. Excep
țiile — cazul lona de Marin 
Sorescu Cezar, măscăriciul pi
raților de D. R. Popescu, 
Ceasornicăria Taus a lui Ge
lu Naum sau piesele (publi
cată doar Bunicul și Artre cu 
litere de platină) Iui Paul Cor
nel Chitic —- privesc creații 
efectiv singulare, care—dinco
lo de diferențele de valoare— 
ilustrează asumarea riscului 
inovației. „lona" a condus — 
și afirmația mea nu ignorea
ză caracterul contradictoriu al 
opiniilor ce le-a produs spec
tacolul 
la un 
care a 
logului 
ducătoare 
tea vieții în 
pendării libertății.
dintr-o perspectivă care apar
ține unui sistem filozofic prac
tic, lona ar putea să fie acu
zat pentru dezertarea de 
militantism. Dar tragedia 
nu se consumă în realitatea 
nor relații interumane, ci 
idealitatea asumării conștiinței 
unei anumite situații existen
țiale. Tentația fascinantă a 
absolutului (și implicit igno
rarea, eroică în acest caz, a 

de 
dra- 
încă

de la Teatrul Mic — 
act scenic autonom, 
validat forma mono- 

și mai ales ideea con- 
a piesei: inutilita- 

condițiile sus- 
Sigur că,

la 
sa 
u- 
în.

treptelor care pot conduce la 
el) guvernează ascensiunea 
lui lona și saltul său în ne
cuprins.

Vorbeam însă despre faptul 
că grupului de piese căreia i 
se afiliază și aceasta îi este 
caracteristică eschiva înscrie
rii sub numele unui gen, e- 
voluția internă (de situații la 
Gelu Naum și D. R. Popescu, 
de tipuri la Paul Cornel Chi
tic) amintind uneori de co
medie, suscitînd alteori tra
gicul, grotescul, burlescul. 
Textele au generozitatea de 
a implica un limbaj scenic e- 
voluat în care, alături de cu- 
vînt (de conținutul său) sînt 
intens valorificate mișcarea fi
zică, expresivitatea corporală, 
dansul, uneori conținutul in- 
cantatoriu al vorbelor. Din 
păcate, drumul lor spre sce
nă șș arată lung.

Au izbutit mai ușor în a- 
ceastă direcție Travesti de 
Aurel Baranqa, Iertarea de 
Ion Băieșu. Croitorii cei mari 
din Valahia d° Al. Popescu, 
Manevrele lui Deak Tamas și 
altele.

Voi recunoaște întotdeauna 
calitatea lui Aurel Baranga de 
a ști să se adreseze publicu
lui, de a și-l apropia, de a-i 
da satisfacția șatrei. Și voi 
regreta — mă refer acum 
doar la ceea ce cunosc și nu 
la onera viitoare — faptul că 
nu duce pînă la capăt inten
ția satirică, împăcîndu-ne mai 
totdeauna cu o soluție oare
cum de compromis. Travesti 
este piesa care merita să fie 
jucată cit a fost pînă acum 

Ba-

fiind schemati- 
Liei. Caracterul 
monstruos ar 
implicit, cores-

intenții) în desti-

construirea unei intrigi atrac
tive cît și exercitarea spiri
tului satiric cu mare libertate. 
Spectatorii ■— mai mult decît 
noi criiicii — au validat stră
duința autorului. Aurel 
ranga rămîne dramaturgul cu 
cel mai mare succes de pu
blic la ora actuală.

Un alt gen de succes — si 
n-aș dori deloc să se creadă 
că e vorba de unul doar de 
stimă —- și-a bine meritat Ion 
Băieșu. Fără a insista prea 
mult (după ce textul a fost 
amplu discutat) vreau să sub
liniez consecvența autorului, 
faptul, că, fidel premiselor pu
se, duce la un desnodămînt 
care vibrează de adevăr. N-aș 
spune că spectacolele cu a- 
ceastă piesă (Botoșani, Bucu
rești ■— mă refer la cele vă
zute) pun suficient în lumină 
această calitate. Parcă totuși 
se mai estompează ceva din 
duritatea textului, greșeala cea 
mai evidentă 
zarea figurii 
ei omenește 
trebui înțeles 
punzător gîndirii și disimulat 
așa cum în viață se disimu
lează atît de bine amestecul 
flagrant (susținut de demago
gia bunelor 
nul nostru.

Mai puțin 
acum ■— a 
alte piese, Un scurt program 
de bossanove de Radu Cosa
șii, vizînd realitatea luptei cu 
eroarea și depășirea unui a- 
numit stadiu de anchiloză a 
gîndirii. Deși avertizat asupra 
modului rudimentar în care au 
înțeles textul interprets săi 
piteșteni, am ținut să văd 
spectacolul lor. Subtilitatea, 
capacitatea autorului de a 
pune în lumină nuanțele gîn
dirii au fost pur și simplu 
violentate, pe scenă realizîn- 
du-se, în sensul necesar al 
structurii textului, doar per
sonajul Simoneiț voi cita, ie
șind astfel din cadrul anali
zei de text, numele actriței 
Mihaela Radu Dumbravă). In
finit mai multă șansă au a- 
vut celelalte texte amintite, 
prezentarea pe un număr mare 
de scene, în regia unor cre
atori valoroși (Dan Nasta,

fericită ■— pînă 
fost soarta unei

re- 
ru- 
re-

Iannis Veakis, Lucian Giur- 
chescu etc.) fiind mai curînd 
exemplară pentru modul în 
care ar trebui valorificată dra
maturgia originală. Am intrat 
astfel în zona literaturii de 
scenă de inspirație istorică, 
zonă în care se acumulează, 
cred, valorile dramaturgice 
cele mai înalte ale acestei 
perioade. Rațiunea social-edu- 
cativă, conjugată mereu, de
sigur la valori diferite, cu 
cea cultural-estetică a dramei 
istorice, fac din aceasta o- 
biectul de interes aplicat al 
teatrelor și al spectatorilor. 
Nu lipsește — și ne-am face 
un deserviciu să nu observăm 
lucid acest lucru — nici 
crudescența acelei facturi 
dimentare de prelucrare a 
ahtății istoriei, pe care lite
ratura dramatică a înregis
trat-o în ultimele două dece- 

onorabile, nedu- 
blațe insă de cunoașterea te
mei sau limitate doar la cu
noașterea temei au nutrit pro
ducții hibride care evocă fi- 
<jun cu adevărat memorabile 
(Brancuși. Șincai, Avram lăn
cii). Lipsește, în asemenea ca
zuri, efortul transfigurării din 
perspectiva prezentului, efort 
care aduce altor lucrări cali
tatea unei actualități de sub
stanța. „Dramele puterii" _
titlu generic sub care Ion O- 
mescu a reunit într-un volum 
o trilogie (Săgetătorul, Vlad 
Anonimul, Veac de iarnă) 
centrata , pe tema relației din- 
re individ și societate are toc
mai acest merit esenjlial, Drama
turgul, autor dealtminteri și al 
altor lucrări,, uzează pretex- 
tual de materialul istoric A- 
cesta îi oferă un cadru, ima
nența unui conflict, ideea va
lon. icindu-se oarecum prin 
transcendență, în proiecție ce 
aspiră spre cuprinderea gene
ralului uman. Actualitatea pie
selor lui Paul Angliei asu
pra cărora am stăruit mereu 
— este de altă natură. Ea iz
vorăște din modul personal,

„ar- 
am- 
pu- 
sau 
Po- 
d'i s- 

prin simbol, de isto- 
--.... —— Dacă întot-

ațrnt sincer, al dispunerii 
hivei istorice", o arhivă 
plă, în care se află nu 
ține documente inedite 
ignorate. In sfîrșit, Al. 
pescu, preferă modalitatea 
tanțării, i ' • - -
ria documentară. L... „ 
deauna gropile întîmpinate de 
Voevodul Basarab mă vor 
convinge de acuitatea transfi- 
gurării artistice de care e ca
pabil autorul, foarte greu voi 
crede că Poetul și Sculptorul 
■— personaje colaj ■— sînt 
realizate în spiritul aspirației 
de a surprinde permanența 
geniului creator al poporului 
nostru (și cu atît mai puțin 
episodul cu Marele Croitor).

Afirmarea și valorificarea 
dramaturgiei originale nu de
curge de la sine. Procesul este 
destul de complicat și inter
ferența factorilor capabili să-l 
influențeze scapă — mai ales 
în zona ei administrativ- 
organizatorică — demersului 
critic. Fapt este că drumul 
piesei noi spre scenă rămîne 
încă prea lung, iar criteriile 
selecției (de către teatre sau 
de către publicații — și aici 
cu deosebire revista TEA
TRUL) încă nedeslușite. 
Critica dramatică, concentrată 
mai ales pe faptul spectaco
lelor, ignoră menirea ei de a 
contribui la promovarea unor 
autori noi sau a unor texte 
deosebite. Cu greu s-ar pu
tea da acel exemplu de piesă 
originală pe care să-l fi im
pus, prin argumente de auto
ritate, criticii. Acest lucru e 
cu deosebire important în con
textul în care, preocupate de 
creșterea eficienței activității 
lor, teatrele sporesc ponderea 
piesei comerciale făcînd mai 
dificilă afirmarea piesei origi
nale. Alături de comedii și 
drame polițiste, de piesele re
pertoriului de divertisment, se 
va putea afirma foarte greu 
un text inedit, chiar dacă va
loarea sa este înaltă. Apoi, 
dacă vom vedea ce forțe ar
tistice se învestesc în valori
ficarea dramaturgiei origina
le, vom constata că foarte 
puțini dintre regizorii de pres
tigiu (uneori internațional) gă
sesc timp pentru aceasta. Suc
cesul unei școli naționale de 
teatru este totuși și succesul 
dramaturgiei originale, repre
zentată într-un repertoriu al 
valorilor definitorii.

TEATRUL „M. EMI\ESCU“

„MAȘINA DE SCRIS" 
de Jean Cocteau

Destul de rar jucat la noi 
în ultimul timp, Jean Cocleau 
mai găsește încă un public 
suficient de receptiv și pre
dispus la poezia și ia 
„jocurile de artificii" ale tea
trului său ; căci, înainte de 
a fi substanță, țesătură de 
idei, piesele lui sînt îneîntă- 
toare arabescuri și acrobații 
spirituale sclipitoare, fragili
tăți grațioase și frumos colo
rate, atractive și delic oase 
pagini de poezie, care rămîn 
însă minore (mai ales cele 
din prima perioadă de crea
ție — adaptări pe teme anti
ce). S-a spus deja că o piesă 
de Cocteau este un fel de 
„article de Paris" — delicat, 
adorabil și minor.

Lucrurile devin însă ceva 
mai complicate de îndată 
ce dramaturgul părăsește 
zona miturilor antice și a- 
bordeazâ teme contempora
ne, coborînd, așa dar, în sfe
ră realului („Vocea ome
nească" 1930. „Părinții teribili" 
1938, „Monștrii sacri" 1940, 
„Mașina de scris" 1941). Un 
spirit de responsabilitate în
văluie creația acestei perioa
de, o responsabilitate față, 
mai ales, de generația tînă- 
ră, de adolescenți deruati. 
orbecăind în confuzie și re
voltă fără scop. începe să 
răsune în paginile sale-care 
nu se abat de la ținuta și 
tonul poeziei — o voce mai 
clară a ■ demnității umane. 
Adolescenții lui Cocteau a- 
leargă după un adevăr care 
însă nu le este suficient de 
limpede și care nici ei nu 
știu în care din cele patru 
puncte cardinale al existen
ței s-ar putea afla. Calea 
pe care ei o aleg este 
minciuna. Nu spun nici o 
noutate ; Cocteau însuși a 
vorbit despre această min
ciună care-i domină opera 
dramatică și care este folo
sită ca o mască în căutarea 
adevărului. Eroii lui „mint 
spre a se apăra". La el 
minciuna este patetică și în
seamnă „asumarea responsa
bilității și tentativa de a trăi 
aevea un vis eroic, pe care 
viața burgheză îl refuză cu 
zgîrcenie tinereții” (Elena 
Vianu). Maxime din „Mașina 
de scris" este un asemenea 
adolescent. Și lui i se alătu
ră Margot și Domnișoara de 
la poștă și mai vîrstnica So
lange (la Cocteau vîrsta a- 
proape că nu are importan
ță ; cei mai mulți din eroii 
săi rămîn adolescenți, indi
ferent de vîrstă). Ceea ce nu 
veniențe burgheze, eroii lui 
pot realiza într-o viață do
minată de închistări și con- 
Cocteau încearcă să realize
ze jucînd teatru și alegîn- 
du-și un rol cît mai apropiat 
de visul lor, un rol care se 
străduiesc să creadă și sâ-l 
considere „aventura supremă a 
vieții lor". Revoltați pe via
ța meschină a unui oraș de 
provincie, fiecare din cei pa
tru adolescenți își asumă ro
lul — într-un fel eroic — de 
autor al scrisorilor anonime 
care tulbură existența stupi
dă a urbei. Iar cînd „aven
tura supremă” a vieții ei este 
încheiată, cînd rolul a fost 
jucat, „adolescenta" Solan
ge sfîrșește - poate tot e- 
roic — trăgîndu-și un glonte 
în cap ; a mințit pentru a 
se apăra, a încercat un stri
găt de demnitate, dar, în- 
afară de puțină panică, n-a 
realizat nimic. Comedia este 
amară. Și tristă.

Celălalt mincinos, Maxime, 
e mai activ — poate mai 
teatral — se zbate, acționea
ză mai mult, se apără mai 

înverșunat, refuză mai violent 
conveniențele traiului mes
chin al familiei și al tîrgu- 
lui. Zbaterea însă e sortită 
eșecului, ca și în cazul lui 
Solange ; finalul piesei îl la
să între incertitudini ; dra
gostea lui Margot poate fi 
sau sursă de alimentare con
tinuă a revoltei confuze sau 
împăcare treptată cu familia 
și. deci cu conveniențele. 
Dacă e adevărat că acest 
Maxime poate fi considerat 
un vag Drecursor al „furio
șilor" — idee care nu ni se 
pare cu totul hazardata - 
atunci evoluția sa, judecată 
de pe poziția „urmașilor", 
nu poate fi decît una SDre 
„împăcare" tractată si defi
nitivă ; motiv în plus să so
cotim piesa o comedie ama
ră și tristă, o comedie care
— vorba lui Cocteau — a min
țit spre a spune adevărul 
despre o generație derutată, 
zbâtîndu-se între capcanele 
unui provincialism feudal și 
cele, încă mai periculoase, 
ale războiului mondial. E a- 
devârat că Jean Cocteau nu 
a forat prea adine în sufle
tul și în conștiința acestei 
generații, analiza lui e, pe 
alocuri, superficială, domi
nată de înclinația spre po
ezie și joc de artificii, că 
problemele grave pe care le 
pune sînt doar schițate fu
gar. De aici sentimentul de 
neîmplinire, de superficiali
tate cu care rămîne specta
torul. Adică exact cum spu
nea Pierre Bisson : Cocteau 
este posesorul unor „lădițe 
cu artificii, petarde, pocni
tori, lumînărele și steluțe 
strălucitoare — dar n-are nici 
cea mai mică flacără care să 
te încălzească".

La teatrul „M. Eminescu" 
din Botoșani, în regia lui 
Eugen Traian Bordușanu, 
spectacolul cu „Mașina de 
scris" are acuratețe stilistică, 
pondere șj bun gust. Regi
zorul nu s-a ferit de poezia 
textului, dar nici nu a subli 
niat-o excesiv, după cum nu 
s-a lăsat prea mult tentat 
de fdlsa alură polițistă a 
piesei. In ciuda faptului că 
afișului de turneu i s-a apli
cat o banderolă foarte vizi
bilă cu calificativul „come
die polițistă", spectacolul nu 
alunecă pe această pantă
— pretext, el fiind gîndit ca 
tablou grăitor al vieții de 
provincie, încercînd și reu
șind să surprindă acea at
mosferă în care viciile și ipo
crizia îi împing pe unii - 
cum spunea însuși Cocteau
— „să se apere cu stîngăcie, 
iar pe alții (tinerimea roman
țioasă) să devină mitomani".

Ceea ce mi se pare că 
nu a reușit în întregime re
gia ține de insuficienta va
lorificare a strălucirii și sub
tilității replicii de acel cuce
ritor joc al arabescurilor gra
țioase, al eleganței și inge
niozității stilului, virtuți ale 
textului care, nepuse în va- 
loore, pot anula însăși lo
gica reprezentării Iui Cocteau 
astăzi. Este însă d-^pt că re
gizorul n-a dispus decît în 
parte de actori potriviți a- 
cestui stil de interpretare. 
Doar trei dintre ei au răs
puns unor asemenea exigen
țe ; Mircea Crețu în dublul 
rol Pascal-Maxime, Anco 
;Andreescu-Crețu (Margot) 
și Doina Alexe-Popescu (So
lange). In schimb, decorul 
lui Vasile Jurje a corespuns 
în întregime, dovedind încă 
o dată claritatea și eleganța 
stilului acestui pictor-sceno- 
graf.

Ștefan Oprea



PASĂREA
DE LA ORA 12

— act tragic —

ARNOLD — 40 ani 
BODOR — 20 de ani 
CALAGUS — 60 de ani 
DIN — 30 de ani 
ERASM — 80 de ani

Personajele sînt îmbrăcate 
în haine de culoare închisă, cu 
excepția lui ERASM, pentru 
care sugerăm albul.

DIFUZORUL : Atențiune !~ (Pa
uză) Atențiune ! (Pauză) A- 
tentiune! (Pauză ceva mai 
lungă) Astăzi la ora două
sprezece. Astăzi la ora 
douăsprezece! (Prin 
intonație se va sugera: 
„terminat").

iBODORj: (după ce-și revine 
puțin): Ați auzit ? Ați auzit 

ce a spus ? „Astăzi la ora 
12"!

ERASM: Da, astăzi la ora 12. 
CALAGUS: Astăzi la ora 12.

ARNOLD: cu o anume re
semnare) : Astăzi la ora 12.

DIN: (se întoarce în somn). 
BODOR : Ce-nseamnă asta ?

Ce e astăzi la ora 12?
ARNOLD : (iritat) : Nu te pre

face că nu știi!
BODOR: Nu mă prefac! Ce 

e la ora 12? De ce azi? 
De ce la 12 ?

CALAGUS : Pentru că o dată 
și o dată ...

BODOR : (întrerupe) : De ce 
tocmai azi la 12... (lui E- 
RASM) De ce?

ERASM: Nu am ce să-ți răs
pund. Răspunde-ți singur. 
Chinuiește-te singur. Nu-i 
chinui și pe ei.

BODOR : Trebuie să vă chinui. 
Altfel dormiți, ca Din!

ERASM : Ți se pare, și te în
șeli. Nu toți cei care nu urlă, 
dorm.

CALAGUS : Ba chiar dimpotri
vă. (încet) Cei care urlă 

nu au timp să gîndească.
BODOR : Ce să gîndesc ? La 

ce să gîndesc ?
ARNOLD : (cu aceeași blinda 

și obosită resemnare) : Atun
ci cel puțin taci!

BODOR : Bine, dar cum vom 
ști, cum vom ști cînd este 
douăsprezece ? Spuneți-mi, 
cum ?

ARNOLD : Nu știu.
CALAGUS: Nu știu. Poate că 

nu trebuie să știm.
ERASM: (după ce-i privește 

lung, cu ochii omului care 
știe ceva, tris t, persuasiv): 
Ba da. Eu știu. Și voi știți, 
veți ști. Amintițivă ...!

BODOR: Ce să ne amintim ? 
ARNOLD : (atent) : La ce te 

gîndești ?

ERASM : Nu vă amintiți ?
(Tăcere)

CALAGUS : (și-a amintit): Pa
sărea ...!

BODOR : Ce pasăre ? 
ARNOLD : Așa e, pasărea!
ERASM: Da, v-ați amintit, pa

sărea. Pasărea aceea vine 
întotdeauna la amiază. (Pe 
geamul din fund se profilea
ză, imensă, pasărea. Erasm 
nu a privit într-acolo) Iat-o. 
A și venit. E ora 12. (Toți o 
privesc încremeniți. Pasă
rea trebuie să domine tablo
ul. Calagus se ridică încet 
și îi aruncă firimituri de pîi- 
ne. Bodor, furios, ia orice 
găsește la îndemînă — că
limara, tocul lui Erasm, o 
seîndură, orice — și aruncă 
înspre geam).

ARNOLD : (îl oprește) : Liniș- 
tește-te !

BODOR: (dă să arunce din 
nou cu ceva) Nu! Pleacă! 

(Calagus îi aruncă impasibil 
bucățele de pîine) Să plece! 
De ce a venit ? De unde știe 
ea că e ora 12 ?

ERASM : Nu știe nimic. Ea a 
venit să mănînce. Dar e ora 
12.

BODOR : Nu i Să plece ! (Vrea 
să arunce. Arnold îl imobili
zează. Se aude un scrîșnil 
prelung și ușa mare și grea 
din dreapta se deschide. în
cremenire. Liniște nefirească. 
In difuzor se aude o voce se- 
pulcraiă dar foarte aspră, se
veră)

DIFUZORUL : Atențiune ! Să 
iasă ARNOLD, patruzeci de 
ani. Atențiune ! Arnold, pa
truzeci de ani!
(Bodor se smulge încet din 
strîn; oarea lui Arnold și se 
depărtează de el privindu-1 
fix, ca și ceilalți. Arnold e în 
mijlocul scenei, perplex. Nu 
înțelege, nu realizează. Pri
vește pe rînd la ceilalți, la 
difuzor, la pasărea de pe 

geam, la ușă, iar la difuzor etc.) 
ARNOLD : Eu... trebuie să 

plec ... ? Eu ... Primul... ? (cu 
voce slabă. întrebătoare) Să 
ies ... ? Au spus Arnold ? Așa 
au spus ... ? Arnold, eu ? Să 
plec ? S-a terminat ? Trebuie 
să ies ? Acum ? S-a făcut 12 ? 
Da... s-a făcut 12... a venit 
pasărea ... De ce eu ? Pentru 
că... mi se spune Arnold? 
Trebuie să mă duc .. deja ... 
eu ... ?

DIFUZORUL : Atențiune ! Să 
iasă ARNOLD, patruzeci de 
ani. Arnold, patruzeci de ani, 
afară !

ARNOLD : (slab, dar nu ne
demn) : Deci... trebuie să mă 
duc ... S-a terminat... pentru 
că eu sînt Arnold... și am 40 
de ani... și pentru că a venit 
pasărea ... e timoul... (Scoate 
un obiect mic din buzunar și 
i-I dă lui Erasm) Da... Ține 
asta, păstrează-1... Am să mă 
duc ... acum... am să mă duc... 
pentru că am fost chemat... 
eu sînt Arnold, da, și am 
patruzeci de ani... (E chiar 
lîngă ușă)... Da... s-a termi
nat ... (Iese în dreapta. Liniș
te în care se aude răsuflarea 
gîfîitoare a cuiva. Ochii sfre
delesc ușa care s-a reînchis. 
Liniștea durează, chinuitoare. 
Și se aude dur, lovitura de 
topor. DIN doarme, Calagus 
și Erasm pleacă capetele, Bo
dor îi privește sfîrșit)

BODOR : (încet, după o pauză): 
Și... acum ?

CALAGUS : (după o pauză) : 
Acum... trebuie să așteptăm...

BODOR : (paralizat): Ce să aș
teptăm ?

CALAGUS : Să ne vină rîndul. 
BODOR: Și... cui are fă-i vină 

rîndul ?
CALAGUS : Nu știu. Nimeni nu 

știe.
BODOR : (caută ; apoi, străful

gerat) : Ba da! Ba eu știu ! 
Nuuu ! Știu cui are să-i vi
nă rîndul!

CALAGUS : Stăpînește-te. De 
unde știi ?

BODOR . Știu ! Pentru că pe 
el îl chema ... pe el îl che
ma Arnold, Arnold, cu A, 
înțelegeți ? De aceea a fost 
primul... alfabetic ! Și acum 
vine B, eu, Bodor, cu B, în
țelegeți ? Și nu vreau, nu 
vreau ! Vreau să mai rămîn 
aici ! Vreau să scriu și eu, 
ca Erasm, să dorm ca DIN, 
să cioplesc lemn, ca tine! 
Nu vreau să plec ? Pentru 
ce ? La ce bun ? Cui folo
sește ? Ce rost are ? Vreau 
să mai rămîn !

DIFUZORUL : Atențiune»!
BODOR: Nu !
DIFUZORUL : Atențiune ! 
BODOR : Nu ! Nu !
DIFUZORUL: Atențiune! Să 

iasă DIN, treizeci de ani. A- 
tențiune, Din, treizeci de ani!

BODOR : (s imultan cu difuzorul, 
pînă la pronunțarea cuvîntu- 
lui „DIN”): Nu, nu, nu ... 
(După care, auzind numele 
lui Din, rămîne1 ca lovit în 
cap) Cum au spus? Din ? 
Din au spus ? Dar e absurd! 
(Cu o licărire de veselie dis
perată) E absurd! Din...!

ERASM : (încet) : Da, e absurd. 
Dar treziți-1.

BODOR : Sigur, trebuie să-l tre
zim ! (Se repede) Din !

CALAGUS : (îl dă Ia o parte): 
Lasă-mă pe mine. (II zgîlțîie 
încet) Din ... Din ... trezește- 

te...
DIN: (se trezește, buimac, spe

riat) : Ce ... ce e ? De ce 
țipați ? Ce vreți ? Ce e ?

CALAGUS : Trebuie să te tre
zești.

DIN: De ce să mă trezesc ? 
Ce vreți cu mine ? Vreau să 
dorm... ce aveți cu mine ? 

CALAGUS: Scoală-te, ridica
te ...

DIN: De ce să mă scol ? (Pri
vește prin încăpere) Vreau 

să mai... (Vede pasărea) Ce 
e... ce e... ce e cu pasărea... 
aceea ... de acolo ? Acolo, 
sus ?

CALAGUS : E o nasăre... a 
venit să mănînce... Tu tre
buie să te trezești.

DIN : M-am trezit... Voiam ... 
Dar pasărea... (Observă lip
sa lui Arnold) Arnold ... ? 
(Ii privește cu curiozitate și 
începui de spaimă) Arnold 

nu e ... Unde e Arnold ?
CALAGUS : Arnold... a ple
cat ...
DIN : Cum ? Un ...
BODOR : Arnold nu mai este I 

Și acum ...
ERASM : Taci! (Lui Din, calm) 

Trebuie să te ridici, și să 
pleci ...

DIN: Să plec? Eu? De ce? 
Dar... (Observă ușa care s-a 
deschis încet) Ușa! Ușa e 
deschisă ... Unde să plec ? 
Nu înțeleg nimic ! Unde ?

DIFUZORUL : Atențiune ! Să 
iasă DIN, treizeci de ani.

Din, treizeci de ani, afară !
DIN: (la auzirea numelui său 
s-a ridicat mașinal în picioa- 

cioare): Unde să ies ? Afa
ră ? Unde afară ? Nu înțe
leg nimic. Voiam să dorm... 
atît... să nu știu ... ! (Lăsîn- 
du-se încet înapoi pe pat) 
mi-e frică ...

BODOR : (furios) Dar trebuie 
să ieși, nu-nțelegi ? Nu poți 

să mai rămîi!
DIN : Da ... dar nu ... pot... mi- 

e somn... vreau să dorm... 
Nu pot... mi-e frică.

BODOR: Ieși... și ai să dormit 
CALAGLIS : Lasă-1 în pace !
BODOR : Cum să-l las ? Nu 

poate să rămînă aici! Gata, 
trebuie să plece, l-au chemat! 
N-auzi, te-au chemat, du-te...

DIN : Nu ... mi-e frică ... mi-e 
somn ... nu ...

BODOR; (îl ia de umeri și-1 
tîrîie pînă la ușă): Nu se 
poate ... te-au chemat... tre
buie să te duci...! (II împin
ge de picioare afară) Așa! 
Ieși! (L-a scos afară. Ușa 
s-a închis. Bodor se așează. 
Simte treptat privirile seve
re ale celorlalți asupra lui) 
Ce ? Ce vreți ? Ce vă uitați 
așa ? Nu voia să iasă.. Dac® 
nu voia să iasă... ce puteam 
să fac... trebuia să-l ajut, 
nu ? Voi n-aveți putere, 
voi... gîndiți! Eu am putere, 
trebuia să-l ajut... Oricum...

NAPOLEON
Persoanele
Mary — 45 ani, pare încă 
tînără, regină, soția lui Brown
Brown —■ 50 de ani, rege
Billy ■— 23 de ani, fermier,
prinț :moștenitor, fiul lui
Brown
Napoleon — 29 de ani
Elena — 18 ani, fiica regelui
Vocea sinucigașei
Vocea crainicului de radio
Vocea reclamă

ACTUL. I
Sala tronului din castelul

lui Brown. Un castel pe care
l-ar fi conceput Don Quijote 
emigrat în America și stator
nicit în Far West.

SCENA I

MARY—BROWN

Mary, în hamac — Brown : 
i se vede doar coroana în 
tronul regesc.

MARY: Amiază sufocantă. 
Aerul scîrție în dinți — gumă 
de mestecat. Mă dor maxila
rele.

BROWN: (probabil privind 
pe fereastră): O cizmă paște 
dealul din spatele dromaderu- 
lui Sam. Alături o mitralieră 
și-o cască de soldat. Și încă 
o cizmă, pereche.

MARY (privind în direcție 
opusă) : Adevărat.

BROWN: Caii trebuiau
scoși la pășune. Galopul lor 
ar fi pornit virilul. Oceanul 
flutură sarea orange a căldu
rii.

MARY: Adevărat. Iți pică 
pe firele bărbii îngălbenită de 
rugina aurului coroanei su
doare. Dacă ai să mă asculți 
n-ai să slobozi caii nici în 
cîmpie și nici în mare.

BROWN: Cînd nu vor mai 
da lapte ? Cînd coamele lor 
putrezite de nerumegare ne 
vor înăbuși cu scame plămî- 
nii ?

MARY : M-ai înțeles greșit : 
nu m-am opus în cazul vaci
lor. Victoria e un stîrv fru
mos, caii sînt animale inteli
gente, după fiecare bătălie se 
supun învingătorului.

BROWN: Stă scris în le
gea cailor cu litere de iarbă 
rourată : CEI CARE AU GUS
TAT IARBA REGATULUI. . .

MARY : Zahăr, majestale ?
BROWN: Mi-e teamă de 

diabet. Scirboasă boală...
MARY : Neamul nostru are 

in vine sînge de erou.
BROWN: Te tai, mîncînd o 

portocală, cu sabia uitată-n 
iarbă, sîngerezi mult și fără 
oprire îneît trebui să arunci 
portocala, să iei sabia-n mină 
și să pleci în căutarea unui 
cîmp de luptă — căci vrei 
statuie. Nu există eroi — e- 
roare — ci doar diabetici.

MARY : Lămîie ?
BROWN: Da, mulțumesc.

Mary, am o surpriză pentru 
tine (Cu tonul unei mari des
coperiri). Ei, bine, vom bea 
ceai englezesc. Ieri, umblînd 
în pod după uniforma mea de 
general — îmi trebuie pentru 
sărbătoarea sfîntului nume — 
am dat peste un sac îmreg. 
La început am crezut că e sta
tuia Venerei —■ ascunsă cînd 
cu răscoala puritanilor. Uite, 
mi-am zis, ce sînt în stare să 
facă șoarecii. .. Desfăcînd în
să îmr-o parte un miros pu
ternic de ceai mi-a inundat 
nările. „Nu, statuia Venerei 
nu poate mirosi atît de ațîță- 
tor nici dacă ar vrea să as
muță la dragoste cerberul in

fernului". In amintirea întîl- 
nirii noastre, acum șaizeci și 
nouă de ani, vom bea ceai 
englezesc.

MARY: Atît de bătrînî ?
BROWN: Nu mai sîntem a- 

tît de tineri. De altfel aș pu
tea cîma și la ghitară.

NAPOLEON: Eu am cuce
rit lumea.

ELENA: Abia mai stai în 
picioare de oboseală.

NAPOLEON: La capătul u- 
nei străzi m-a ajuns din urmă 
un automobil, a oprit în drep
tul meu, o femeie mi a făcut
semn să urc. I-am explicat că
nu am timp, că t'ebuie să
merg Ia barul din' piață, să
cînt acolo.

VOCEA SINUCIGAȘEI: m
dau de două ori mai mult.
Vino cu mine. Nu ai altceva
de făcut decît să stai, să pn-
vești.

NAPOLEON: Pînă la bar 
mai sînt o sută de pași, pînă 
Ia automobil — un Ferrari 
lip sport —■ doar patru. Merg.

VOCEA SINUCIGAȘEI: Va 
trebui doar să privești, nimic 
altceva.

NAPOLEON: Apasă pe ac 
celerator: o gamă amețitoare, 
de panteră.

Intervine vocea-reclamă ca
re își schimbă mereu locul.

VOCEA-RECLAMĂ : Apar
tamentul ei — la etajul o 
sută șase din biocul Astoria. 
Folosiți lamele Astor albe.

VOCEA SINUCIGAȘEI: în
că o dată te rog să privești 
și să rămîi neutru.

NAPOLEON: Mi-a întins 
banii.

VOCEA-RECLAMĂ : Hîrtii 
de sute de dolari. Dar ce în
seamnă pentru d-voastră, mis

ter John, cinci sute de dolari? 
O lună de confort și vacanță 
în Canare, mister John

ELENA: Atunci sintem bo- 
gați I ?

VOCEA SINUCIGAȘEI : Ui
tă te rog că ești bărbat.

VOCEA-RECLAMĂ: Apa de 
colonie Ideal, rujul Ideai I 
Idealul vieții d-voastie.

NAPOLEON : II deschide, 
vrea să pulverizeze, se opreș
te, se ridică, se îndreaptă 
spre camera de baie, lasă ușa 
larg deschisă, din locul unde 
stau o văd în întregime prin 
oglinda oblică din peretele 
băii, intră cît mai încet posi
bil în cadă — întîi cu un pi
cior, cu un genunchi, cu șol
dul, cu tot corpul.

VOCEA-RECLAMĂ: Dom
nul John e marinar. Călăto
rește mult, uneori trec luni 
între un port și altul. Și a- 
tunci, sir, care e compania 
dumneavoastră ?

VOCEA LUI JOHN: Feme
ia de plastic Ideal.

VOCEA-RECLAMĂ : Tipul
de femeie pe caie-I doriți Ia 
numai trei dolari bucata. Ele 
au chipul lui Taylor, Bardot, 
Monroe, Marais. Femeia de 
plastic Ideal 1

NAPOLEON: Face risipă de 
săpun și blănuri de spumă, a- 
lunecă sub apă, părul rămîne 
să plutească deasupra, verde 
ca o iarbă a broaștei, țîșneș- 
te afară.

VOCEA SINUCIGAȘEI: Aș 
fi vrut să termin astfel dar 
mi-am amintit de trupurile 
buhăite ale înecaților.

NAPOLEON : îmi zîmbește.
VOCEA SINUCIGAȘEI: Am 

uitat robinetele deschise. Și 
apa asta care gîdilă. Dumnea
ta n-ai vrea să faci un duș ?

NAPOLEON : Mă ridic și 
merg spre camera de baie.

VOCEA SINUCIGAȘEI: Nu, 
te rog, stai unde te afli, res
pectă convenția, o să ai tot 
timpul, pe urmă... Ce minu
nat e să le ștergi cu un pro
sop orange...

NAPOLEON : Iese din ca
mera de baie, se duce Ia te
le Ion.

VOCEA SINUCIGAȘEI. Am 
să-i dau totuși telefon. Am să-i 
spun să vină, pînă la sosirea 
lui vei rămîne dumneata. încă 
o dată ,te rog, respectă con
dițiile. Ai adormit ?

NAPOLEON. Aproape. Des- 
chizînd pleoapele.

VOCEA SINUCIGAȘEI. Așa da.
NAPOLEON. Nu mai formează 

nici un număr. Și tot goală 
se apropie de șifonier, alege 
o rochie de vară, scurtă, o 
îmbracă, se așează la masa 
din fața oglinzii.

VOCEA SINUCIGAȘEI. O să 
zici că mă repet. Sau, mai bine, 
n-o să zici nimic. Mîine însă, 
cînd vor veni ziariștii...

NAPOLEON. Nu mai aud. Cu
vintele nu mai au pentru mine 
sens. Stau treaz prin nu știu 
ce putere. Ea își piaptănă a- 
cum părul, îndreaptă șuvița 
rebelă, desface un pachet de 
lame, îmi face semn și-mi 
spune ceva, se așează pe co
vor, se ridică, merge la ușa 
de la intrare, verifică dacă e 
încuiată, dă drumul la magne
tofon, magnetofonul îl aud, se 
așează.

VOCEA SINUCIGAȘEI. E o 
melodie frumoasă, nu ?

NAPOLEON. Vorbele-mi țiu- 
ie-n auz. își amintește de lame — 
nu le are alături, se ridică iar, 
desface pachetul unei lame.

VOCEA RECLAMĂ. înainte de 
a citi ziarele de dimineață, ce 
faceți, sir ?

VOCEA. Mă rad, se înțelege, 
cu o lamă Gibbs.

NAPOLEON. Caută venele la 
mina stingă. Lama înaintează 
greu, se rupe. Ia alta.

VOCEA RECLAMĂ. O lamă 
Gibbs 1

NAPOLEON. Acum sîngele 
gîlgîie în arteziene repetate 
periodic.

VOCEA SINUCIGAȘELE fru
mos ca un incendiu fără fum. 
Culorile se dizolvă în forme și 
formele în culori, e un leșin 
încet, mă privesc din afară., 
notează toate astea, doar te
am plătit. Nici n-am știut că 
am atît de mult sînge.

NAPOLEON. Ea țipă să rămîn 
treaz, dar e inutil. M-am tre- i.. 
zit dimineață, tîrziu. Ea stătea 
pe covor, mîinile cu degetele 
lungi, imobile, rochia albă 
stropită în cîteva locuri de 
sînge, șuvița de păr acoperă 
ochiul drept, gura întredeschi
să arată dinții puternici, ală
turi pachetul de lame, desfă
cut.

VOCEA SINUCIGAȘEI. După 
ce ai făcut dragoste ți-e puțin 
silă, după asta nu mai rămîne 
nimic.

NAPOLEON. E tot ce îmi mai 
aduc aminte. Am plecat cu 
liftul de serviciu.

ELENA. Erai martorul princi
pal ? 1

NAPOLEON. I-am lăsat un 
tiandafir alb.

ELENA. Voia ca tu...
NAPOLEON. Am lăsat și banii. 

Am lăsat tot. Mi-am luat ghi
tara și...

ELENA. Atît de ușoară-i ghi
tara ta.

NAPOLEON. Neînchipuit de 
grea. Un sac pe care-1 port 
în spate și-n care se află 
trupul meu. E greu și umblu 
cu atenție să nu-1 scap : ar 
curge nisip și apă, m-ar învă
lui atît de mult îneît singura 
șansă...

ELENA. Vino! Gîndește-te la 
căderea de apă din cimpul de 
trestie de zahăr. Uită.

NAPOLEON. Era o arteziană 
albă și înaltă, stropii ei ne 
atingeau ploapele.

ELENA. Altfel nu ne cunoș
team.

NAPOLEON. Ai crezut că voi 
veni ?

ELENA. Am așteptat.
NAPOLEON. Ploua mult în 

orașul...
ELEN A. Norii se învălătuceau 

deasupra, acopereau fisurile 
din boltă, fulgera, de plouat- 
niciodată. ,

NAPOLEON. Dar apa?
ELENA. Apa venea din pă- 

mînt.
NAPOLEON. Dar hrana ?
ELENA. Hrana creștea din 

pămînt.
NAPOLEON. Dar lumină ?
ELENA. Singură lumina era



FOCȘANI
ELEGANTA MOBILA DE PE PLAIUSILE „MIORIȚEI"
Interviu cu inc/. Lucian Oiteanu, directorul Combinatului pentru 

industrializarea lemnului — Focșani

Rep. : Combinatul pentru 
industrializarea lemnului din 
municipiul Focșani produ
ce mobilă atît pentru ne
voile interne, cit și pentru 
export, fiind considerat una 
din marile întreprinderi de 
prelucrare a lemnului din 
tară. Cîte garnituri de mo
bilă produceți în prezent ?

Lucian Oiteanu : Fabrica 
de mobilă din cadrul Com
binatului pentru industriali
zarea lemnului din Focșani 
a intrat în funcțiune în tri
mestrul I. 1963 și a atins 
parametrii proiectați în tri
mestrul I. 1965. De Ia 15.000 
garnituri de mobilă etalon 
„Miorița", cit produceam la 
început, am ajuns acum la 
un volum anual de 22.000 
garnituri de mobilă. Pro
ducția a crescut continuu 
față de anul în care fabri
ca a atins capacitatea pro
iectată. Planul anului 1969 
este de 1,4 ori mai mare la 
producția de mobilă față de 
anul 1965. Mari cantități de 
mobilă produse aici au fost 
livrate la export în Fran
ța, R. F. a Germaniei, Uniu
nea Sovietică, Olanda, 
S. U. A., Anglia și în alte 
țări.

Rep. : Care slut produsele 
fabricate aici de la intra
rea în funcțiune a Combi
natului ?

L. O. : Lista este destul 
de lungă :

— Dormitor „Cormoran"

— Dormitor „Miorița"
— Dormitor „Mugur 3"
— Pat „D—06"
— Pat „Elegant"
— Măsuță „Prahova"
— Etajere „703“
— Etajere de colț
— Scaune pliante „581"
— Garnituri „Elena"
— Comode „M 80"
— Pat „Trik"
— Secretar „Grigorescu"
— Secretar „Sorin"
— Camera combinată

„623/11"
Și lista poate continua.

In viitorul apropiat încă două 
fabrici în cadrul Combinatului:

1) FABRICA DE P. F. L.
Proiectată pentru valorificarea superioară a 

masei lemnoase din masivul Vrancei, va folosi 
ca materie primă lobde (lemne de foc) 
precum și deșeuri de la Fabrica de mobilă și 
fabricile de cherestea din împrejurimi. Această 
fabrica va fi cea mai mare din țară și va cuprin
de două linii cu capacitate totală de 114.000 tone 
P.F.L. (plăci fibro-lemnoase) pe an.

Fabrica va lucra pe procedeul „uscat" cu un 
consum de circa 5 ori mai mic de apă/tonă 
P.F.L. față de procedeul clasic. Produsul P.F.L. în 
diferite grosimi și formate va avea ambele fețe 
lucioase.

2) FABRICA DE ÎNNOBILARE A P.F.L-ului
In etapa următoare este prevăzut a se con

strui o fabrică de înnobilare a P.F.L.-ului prin 
emailare, ceea ce va ridica gradul de tehnicitate 
a produsului. Capacitatea noii fabrici va fi de 
2,5 milioane m.p. pe an și va spori sursele de 
materii pentru fabricarea mobilei.

Rep. : Am vrea să știm 
care sînt produsele ce le 
fabricați în acest an și ce 
surprize rezervați cumpără
torilor din țara noastră.

L. O. : In primul rînd este 
vorba de 

CAMERA
COMBINATĂ

„623/11“

cu o linie arhitectonică mo
dernă, alcătuită din urmă
toarele t

dulap eu două uși

— bufet vitrină

— bibliotecă
— masă de lucru (birou)

scaun cu brațe

masă extensibilă

scaune

— măsuță

— fotolii

—• canapea extensibilă 
Piesele acestei garnituri

sînt executate în construc
ție parțial demontabilă (du
lap, masă extensibilă, mă
suță, masă de lucru) avînd 
panourile din plăci aglome
rate din lemn cu canturile 
protejate cu masiv din che
restea de fag. Soclurile pie
selor (picioarele și legătu
rile) se execută din cheres
tea de fag în construcție 
demontabilă. Panourile inte
rioare se furniruiesc cu fur
nir de fag, iar cele exteri
oare cu furnir de nuc. Gar
nitura se finisează băițuită 
în culoarea nucului, avînd 
un luciu de oglindă la fe
țele exterioare, semiluciu la 
interior, folosindu-se, în a- 
cest scop, lacuri poliesterice 
șl introcelulozice. Cana
peaua extensibilă, fotoliile, 
scaunul cu brațe și restul

scaunelor au tapițeria exe
cutată cu materiale noi (sal
tele elasta și covor împîslit 
din iarbă de mare), iar sto
fele sînt în culori pastelate, 
creînd o ambianță plăcută.

Rep. : Cum pot fi folosite 
toate aceste piese sau, mai 
precis, cîte camere pot fi 
mobilate ?

L. O. : Prin funcționalita
tea pieselor componente, ca
mera combinată „623/11" 
creează posibilitatea mobilă
rii unui apartament cu două 
sau chiar trei camere. Ca
napeaua, măsuța, lotoliiie și 
bwiioteca pot mobila o ca
meră de primire plăcută și 
odinnitoare, atît datorită 
consirucjiei acestor piese 
cit și culorilor pastelate 
ale stofelor de mobilă. Bu- 
ieiul—vitrină, masa exten
sibilă și scaunele pot mo
bila o sufragerie pentru 
șase persoane. Biroul, sca
unul cu brațe și bibliote
ca mobilează o cameră de 
lucru. Dulapul, canapaeaua 
extensibilă 
cătuiesc un 
fortabil. O 
cumpărători

și măsuța ai- 
dormitor con- 

noutate pentru 
este și

SECRETARUL
„GRIGORESCU“
construcție fixă, din pa-în 

nouri de PÂL, cu canturile 
protejate cu masive și fur
niruite cu furnir de ste
jar, finisat cu lacuri mate. 
Această piesă poate mo
bila camera pentru copii 
sau tineret, avînd posibi
litatea ca prin rabatarea 
ușii să formeze și o masă 
pentru scris. Compartimen
tarea interioară a secreta
rului dă posibilitatea de
pozitării și păstrării în con
diții optime a cărților, ca
ietelor, rechizitelor. Prin
tre noutăți amintesc și de

COMODA „F 82“

executată în construcție 
fixă din panouri de PAL, 
furniruite cu furnir de ste
jar și finisate natur cu 
lacuri mate. Are patru ser
tare pentru lenjerie. Co
moda „F 82" poate comple
ta atît mobilierul de dor
mitor, cit și camerele pen
tru copii și tineret, îm
preună cu pătuțul „Fante
zia" sau patul „Trik" pen
tru o persoană. In înche
iere, vreau să dau cîteva 
amănunte despre 

SECRETARUL
„SORIN“

executat în construcție fi
xă, din panouri de PAL. E 
furniruit în interior cu fur
nir de paltin și în exterior 
cu furnir de nuc. Se fini
sează natur cu lacuri ma-

Prin compartimentarea 
cit și prin rabatarea 
corp superior, secreta- 
„Sorin" mobilează e

te.
sa, 
ușii 
rul
legant un colț din camera 
pentru lucru. EI poate să 
mobileze și o cameră de 
tineret împreună cu como
da „F 82“ și patul „Trik" 
pentru o persoană.

Rep.



Miercuri, 25 iunie, ora 17

— FILE DIN ISTORIA ROMÂNIEI :

Sinteze ale Istoriei neamului: Getica de Vasile Plrvan.
Efigie : Domnitorul Moldovei, loan Vodă.

Vineri, 27 iunie, ora 13,30

— DRUMURI ȘI POPASURI TURISTICE

Difuzată in perioada estivală, noua emisiune ne va purta pașii prin cele 
mai pitorești locuri de drumeție din Moldova. Vor fi prezentate muzee, 
case memoriale, stațiuni climaterice, Întreprinderi moderne, orașe și sate 
de interes turistic.

Ora 19,15

— COLOCVIU RADIOFONIC
România socialistă pe treptele înalta ale progresului și civilizației.

PROGRAMUL EMISIUNILOR
LUNI, 23 IUNIE

Ediția de dimineață
5,30 — BULETIN DE ȘTIRI
5,40 — Cintece -populare românești
6,00 - CRONICA AGRARĂ
6,10 — Cintece populare românești
6,20 — Uverturi șl coruri din operete
6,45 - RĂSFOIM PENTRU DV. PROGRAMUL 

NOSTRU SĂPTĂMINAL
7.00 — In compania muzicii ușoare

Ediția de prînz
12,00 — REVISTA PRESEI
12,10 — Selecțiunl din operete

12,3» — PAGINI DE ANTOLOGIE LI
TERARĂ
— Lecturi alee» din opera Iul
N. Bălcescu.

12,45 — Muzică instrumentală
ls,ou — lAILIN DE ȘTIRI
1o,i0 — iu uz.ca populara executată la dife

rite instrumente
13,30 — CrNCI MINUTE PENTRU PIETONI Si 

AU l OMOBlLlif TI
13,35 — interpreți ae muzică ușoară româ

nească : Constantin Drăgaiei, hnena 
Neagu și Luigi ionescu.

Ediția de seară
16,00 — BULETIN DE ȘTIRI
iu,io — irieiuaii ae iert șt de azi — muzcoă 

ușoară
111.30 — i-B 1EME CETĂȚENEȘTI
10,15 — siuișii romani ae operă ; Magda lan- 

cuteșcu și Ladisiau uonia.
17,00 — PE irAsEUl s> iUNȚA-rRODUCȚIE
11,20 — Concertul săptămînli
18,UO — UN MĂREȚ EVENIMENT IN VIATA 

PARTIDULUI si POPORULUI NOS
TRU : CONGRESUL AL X-LEA AL 
P. C. R.

18,10 — Muzică populară românească
18.30 — RADIOJURNAL și BULETIN METEO

ROLOGIC
18,45 — Metodei de muzică ușoară românească 

In interpretări străine.

MARTI, 14 IUNIE

Ediția de dimineață
5.30 — BULETIN DE ȘTIRI
5,40 — Muzică populară românească
6,00 — CRONICA AGRARA
6,10 — Fantezie pe teme proprii de Lauren- 

țiu Profeta și uvertura ,,Corlolan“ de 
Beethoven
— Muzică ușoară

6,50 — PE TEME MEDICALE
7,00 — Muzică de operetă
7,1» — VA INVITĂM SĂ NOTAȚI IN AGEN

DA DUMNEAVOASTRĂ.

Ediția de prînz
12,00 — REVISTĂ PRESEI
12,10 — Melody-Club

12,50 — Jocuri populare
13,00 — BULETIN DE ȘTIRI
13,10 — Varietăți muzicale
13,30 - ACTUALITATEA PLASTICĂ
13,40 — Mari violoniști : Stefan Ruha
13,55 — Anunțuri și muzică.

Ediția de seară
16,00 — BULETIN DE ȘTIRI
16,10 — Muzică populară
16,15 — PE TEME ECONOMICE

16,30 — TEATRU LA MICROFON : „In- 
tîlnire peste ani" de L. De
metrius.

18,00 — UN MĂREȚ EVENIMENT IN VIAȚA 
PARTIDULUI $1 POPORULUI NOS
TRU : CONGRESUL AL X-LEA AL 
P. C. R.

13,10 — Cintece patriotice
18,15 — Melodii de estradă
18,30 — RADIOJURNAL șl BULETIN METEO

ROLOGIC
18,45 — Recital de muzică ușoară : Caterina 

Caselli șl Gică Petrescu,

MIERCURI. 25 IUNIE

Ediția de dimineață
5,30 — BULETIN DE ȘTIRI
5,40 — Ciută formațiile de muzică ușoară

Cornel Popescu șl Bert Kempfert
6,00 — CRONICA AGRARA
6,15 — cintece populare românești

— Piese muzicale executate de fanfară
— Ritm și voie bună (muzică ușoară).

7,10 — VĂ INVITĂM SA NOTAȚI IN AGEN
DA DUMNEAVOASTRĂ.

Ediția de prînz
12,00 — REVISTA PRESEI
12.10 — AL IX-LEA CONCURS AL FORMA

ȚIILOR ARTISTICE DE AMATORI
12.30 — PE TEME ECONOMICE — reluare
12,45 — Maeștri ai claviaturii : pianistul John

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

Ediția de seară
18,00 — BULETIN DE ȘTIRI
16,10 — Melodii, melodii — muzică ușoară
16.30 — SĂPTĂMINA MUZICALA
17,00 — FILE DIN ISTORIA ROMĂNIEI
17,20 — Cintece patriotice
17.30 — ACTUALITATEA ECONOMICĂ
17,45 — Lieduri

18,00 — UN MĂREȚ EVENIMENT IN 
VIAȚA PARTIDULUI ȘI PO
PORULUI NOSTRU : CONGRE
SUL AL X-LEA AL PARTI
DULUI.

18,10 — Muzică populară
18,30 — RADIOJURNAL și BULETIN METEO

ROLOGIC
18,45 — Program pentru iubitorii de romanțe

JOI, 26 IUNIE
Ediția de dimineață

5.30 — BULETIN DE ȘTIRI
5.40 — Muzică executată de fanfară
6.00 — CRONICA AGRARA
6.10 — Cintece populare românești

— Melodii distractive
7.10 — VĂ INVITĂM SA NOTAȚI ÎN AGEN

DA DUMNEAVOASTRĂ.
Ediția de prtnz

12.00 — REVISTA PRESEI
12.10 — Melodii de pretutindeni
12.30 — SPORT
12.40 — Mari interpreți de operă : Maria

Callas șt Dan Iordăchescu.
13.00 — BULETIN DE ȘTIRI
13.10 — Varietăți muzicale
13.30 — NOUTĂȚI EDITORIALE
13,45 — Cînta orchestra șl soliștii de muzică 

populară ,,Doina Moldovei" a Filarmo
nicii din Iași.

Ediția de seară
16,00 — BULETIN DE ȘTIRI

16,10 — PAGINI DIN MONOGRAFIA 
MUZICALA A MOLDOVEI. E- 
misiune realizată de prof. univ. 
George Pascu.

18,30 — SATUL ROMANESC CONTEMPORAN 
— reluare

16,50 - Ctntă solistul de muzică ușoara Ni- 
colae Nlțescu.

17,00 — O ORA CU TINEREȚEA : 
„Entuziasmul" — radioreportaj 
realizat pe șantierele de muncă 
patriotică ale tineretului 
„Valorile științifice în rîndul 
tineretului". Opinii de academi
cian Ion Zugrăvescu.
„Gînduri despre viitoarea pro
fesiune". Instantaneu radiofonic 
realizat la Institutul politehnic 
din Iași.
„Tinerețe, romantism, moder
nism". Masă rotundă.
Itinerariile vacanței studențești— 
însemnări de reporter. Curiozi
tăți, muzică.

18,00 — UN MĂREȚ EVENIMENT IN VIAȚA 
PARTIDULUI SI POPORULUI NOS
TRU : CONGRESUL AL X-LEA AL 
P. C. R.

18,10 — Cintece patriotice
18,15 — Jocuri populare românești
18,30 — RADIOJURNAL și BULETIN METEO

ROLOGIC
18,45 — Noutăți de muzică ușoară din fono

teca noastră.

VINERI, 27 IUNIE

Ediția de dimineață
5.30 — BULETIN DE ȘTIRI
5,40 — Cintece populare românești
6,00 — CRONICA AGRARA
6.10 — Cintece populare românești
6.30 — Selecțiunl din operete
6,50 — Muzică ușoară
7.10 — VĂ INVITĂM SĂ NOTAȚI IN AGEN

DA DUMNEAVOASTRĂ.

Ediția de prînz
12,00 — REVISTA PRESEI
12,10 — Soliști de muzica populară : Sofia

Vicoveanca, Ion Crețu și George 
Sîrbu

12,30 - PINACOTECA : Octav Băncllă, 
Ntcolae Tonitza și Șt. Dlmitres- 
cu în Muzeul ieșean.

12,40 — Melodii de muzică ușoară
13,00 — BULETIN DE ȘTIRI
13,10 — Album muzical
13,30 — DRUMURI ȘI POPASURI 

CE.
13,45 — Program de canțonete

TURISTI-

Edițla de seară
16,00 — BULETIN DE ȘTIRI
16,10 — Piese corale de compozitori români

16,30 — ITINERAR CULTURAL-ARTIS
TIC. Estradele verii — acțiuni 
ale caselor de cultură din Mol
dova.

16,50 — Muzică de jazz
17,00 — EMISIUNE ECONOMICA
17.15 — Arii din opere
17.30 — ODA LIMBII ROMANE
18,00 — UN MĂREȚ EVENIMENT IN VIAȚA 

PARTIDULUI SI POPORULUI NOS
TRU : CONGRESUL AL X-LEA AL 
P. C. R.

18,10 — Cîntecul care mi-e drag — muzică 
populară la cerere

18.30 — RADIOJURNAL și BULETIN METEO
ROLOGIC

18,45 — Pe portativul undelor. . . melodia 
preferată.

19.15 — COLOCVIU RADIOFONIC

10,30 — JURNAL LITERAR
Responsabilitatea socială a scrii
torului. La microfon : Dumitru 
Ignea și Lucian Dumbravă.
Ritmuri. Versuri de N. Țațomir, 
George Popa și Cristina Anca 
ștefăneseu în lectura autorilor. 
Profil : Alexandru Odobescu. 
Prezintă Al. Teodorescu. Croni
ca literară.
Proiecte de creație : interviu cu 
Ion Istrati.

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

SIMFONICE
21.45 — Album de romanțe

22,15 — Muzică d» dans

SIMBATA, 28 IUNIE

Ediția de dimineață
5,30 — BULETIN DE ȘTIRI
3,40 - Cintece populare românești
6,00 — CRONICA AGRARA
6.10 — Muzică ușoară
e,40 — ITINERAR CULTURAL-ARTISTIC — 

reluare
7,00 — Melodii executate la acordeon
7.10 — VĂ INVITĂM SĂ NOTAȚI IN AGEN

DA DUMNEAVOASTRĂ.
Ediția de prînz

12,00 — REVISTA PRESEI
12.10 — Soliști de frunte al muzicii populare

românești: Lucreția Ciobanu, Ion Lul- 
can șl Iosif Milu — taragot.

12.30 — PREZENȚE ROMANEȘTI PESTE HO
TARE

12,40 — Raliul melodiilor
13,00 — BULETIN DE ȘTIRI
13.10 — Varietăți muzicale
13.30 — SCENA
13,45 — Muzică ușoară orchestrala

Ediția de seară
10,00 — BULETIN DE ȘTIRI
16,10 — Parada succeselor de muzică ușoară
16.30 - LECTURI DRAMATIZATE : „Ionici" de

A. P. Cehov
17,00 — MAGAZIN DUMINICAL
17.30 — DIALOG CU ASCULTĂTORII
17,45 — Amintiri, amintiri — romanțe

18,00 - UN MĂREȚ EVENIMENT IN
VIAȚA PARTIDULUI ȘI PO
PORULUI NOSTRU : CONGRE
SUL AL X-LEA AL PARTIDU
LUI.

18,10 — Cu cîntecul și jocul pe meleagurile 
patriei

18,30 — RADIOJURNAL șl BULETIN METEO
ROLOGIC

18,45 — Melodii de succes din muzica ușoară 
românească.

DUMINICA, 29 IUNIE
Ediția de dimineață

6,00 — BULETIN DE ȘTIRI
6.10 — Valsuri și polci executate de fanfară
0,30  — UNDE MERGEM ASTAZ1 7
6,40 — Pagmi alese din operete
7,00 — DBSCRIPTIO MOLDAVIAE : OAMENI 

SI LOCURI
7,20 — Ccntă jormația de muzică ușoară 

„ Phoenix"
7.30 — Program muzical pentru ascultătorii

de la sate
8,00 — BULETIN DE ȘTIRI
8.10 — Interpreți de muzică ușoară : Marleta

Bătrînu, Adriano Celentano, Anda Că- 
lugăreanu și Elvis Pryslei

8.30 — CUTEZĂTORII, emisiune pentru pio
nieri și școlari „Jurnal de vacanță". 
Spectacol radiofonic susținut de reci
tatori, soliști și formații artistice 
pionierești din județul Bacău.

Ediția de seară
10,00 — BULETIN DE ȘTIRI
16.10 ■— Arii de popularitate din opere
16.30 — RADIO ALMANAH
17.30 — Pe portativul undelor... melodia pre

ferată.
18,00 — UN MĂREȚ EVENIMENT IN VIAȚA 

PARTIDULUI si POPORULUI NOS
TRU : CONGRESUL AL X-LEA AL
P. C. R.

18.10 — Cîntecul care mi-e drag — muzică
populară la cerere

18,30 — TOT MAI CITESC MAIAS- 
TRA-T1 CARTE, emisiune ciclu 
Emlnescu
„Ce te legeni, codrule". Citește 
Bmil Botta, artist emerit 
Prezintă Vasile Adăscăllței, lec
tor univ.

18,45 — Muzică corală
10,00 — RADIOJURNAL și Sport
19,15 — MELODY-CLUB

Radio Iași emite pe
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(Terorizat de ceea ce se va 
întîmpla în dosul ușii, începe 
sM vorbească din ce în ce 
mai tare doar pentru a au a- 
uzi lovitura ce va urma) 
Oricum... el singur... nu s-ar 
fi ridicat... si eu trebuia... 
nu? Ce să fi făcut... l-am 
ajutat... tot trebuia... ori

cum ... (Se aude sec și dur 
lovitura de topor. Bodor tace 
brusc)

CALAGUS: (după necesara
pauză): S-a terminat. Ar fi 
vrut să mai doarmă.

ERASM: (sieși): Da... să
doarmă ...

BODOR: Și acuma? Unul din 
voi... pentru că sîntetf bă- 
trîni, nu? (Către Erasm) Tu, 
pentru că ești cel mai bă- 
trîn... Oricum, tot trebuia... 
(Către Calagus) Sau poate 
tu... și tu ești bătrîn... ai 
St de ani...

CALAGUS: (cu un fel de 
mîndrie): Da, poate eu.

BODOR: De unde știi ?
CALAGUS: Nu știu, dar cred 

că așa e. întotdeauna e ales 
cel din mijloc... Acum eu 
sînt la mijloc ...

DIFUZORUL: (în timp ce ușa 
se deschide); Atențiune! 
Să iasă CALAGUS, șaizeci 
de ani!

ERASM: (către CALAGUS
care se pregătește): Și du
pă aceea ? Spune-mi î Ești 
sigur ?

CALAGUS : Nu. Nu sînt sigur, 
(își caută cuțitul, îl găsește, 
se apropie de Erasm) Erasm, 
te rog... te rog să păstrezi 
tu... cuțitul ăsta... să-1 păs

trezi și să nu-1 dai nimănui... 
te rog.

ERASM: Am Să-l păstrez. A- 
cum du-te.

CALAGUS : Și poate... Te mai 
rog ceva.. Te rog să... să 
termini tu statueta asta. Lu
crez de o viață Ia ea... și 
vreau să fie terminată ... S-o 
termini tu ...

ERASM : (dă din cap aprobator) 
CALAGUS : Iți mulțumesc.

ide import.
'■ NAPOLEON. Și noi singuri. 
Tu singură. Eu singur. Singurul. 
Unic. Atotputernic. Napoleon. 
Napoleon! Sună mucegăit. Eu 
slnt viul Napoleon. Napoleon?
Napoleon1 Omorîți-mă, căci 
vreau lauda voastră,voi, care 
nu sintefi, singurul — Eu.

Vocea reclamă reia una 
sau mai multe reclame din 
cele de mai sus în timp ce 
cade cortina actului 1.

CORTINA ACTUL 1
Adu! II Scena 3

NAPOLEON. Eu am vrut a- 
ceasta glorie. Erau timpuri cînd 
dacă mă întreba cineva „Ce 
mai faci, d-le Napoleon* ii 
răspundeam : „Mulțumesc bine, 
Duminica merg în piață să 
cumpăr glorie".

ELENA. Ea e frumoasă.
NAPOLEON. O, gloria, de

sigur.
ELENĂ. O, e-atît de frumoasă 

doamna primar. Tu ce le poți 
spune ? De ce ai fi făcut-o ?

N APOLEON. Vreau să fiu 
ghilotinat.

ELENA. Ești ridicul, așa au 
declarat toți.

NAPOLEON. Depune mărturie 
pentru, mine, ești singura care 
o poți face.

ELENA. Ridicul. Uite-te în 
dicționare, în cărți ilustrate, 
in ilustratele povestite, întrea
bă oamenii. Toți își vor spu
ne : moartea e o femeie fru
moasă. E un orologiu al lor 
pe care nu li-1 poți smulge cu 
toate adevărurile din lume. 
Ei trebuie să creadă că moar
tea e o femeie frumoasă cu 
care pot trece oricînd de came
ra de alături să facă dragoste. 
Si moartea e mereu poroaspâ- 
tă și fecioară pentru fiecare 
din ei, de aia o iubesc pînă 
la viață cu frenezie. Tu ce 
le oferi ? Trandafiri albi. 
Chiar și femeile admit că 
moartea e o femeie frumoasă, 
crezlnd în ziua cînd vor juca 
rolul morții și vor putea iubi 
enorm.

Să depun măi furie pentru 
tine ? Sinucigașa dela etajul 
o sută șase al blocului Asto

DIFUZORUL : Atențiune ! Să 
iasă Calagus, șaizeci de 
ani. Calagus, șaizeci de ani, 
afară !

CALAGUS; (privindu-și sta
tueta) : Da, vin... Vin... (O 
pune lîngă Erasm. Lui Bo
dor, calm) Rămîi... (ezită)... 
cu bine, tinere ... (Lui Erasm) 

f Rămîi... cu bine, Erasm.
(Se-ndreaptă către ieșire) 
Și nu uita... statueta... sta
tueta ... (Iese. Ușa se închi
de. Bodor se apropie și pri
vește prin gratii cit îi stă 
în putință, dar, desigur nu 
vede nimic. Erasm ține în 
mînă statueta și cuțitul, pri- 
vindu-le atent. Bodor pri
vește un pat, îi vine o idee, 
încearcă să tragă patul spre 
ușă, ca să poată vedea. Dar 
patul e fixat și nu cedează. 
In timp ce Bcdor trage cu 
sforțări supraomenești, 

se aude 
implacabilă, 
lovitura de topor.

Erasm scapă jos> cuțitul, nu 
și statueta. Bodor rămîne pe 
jos, întoreînd doar capul în
grozit spre ușă. Erasm e ne
mișcat. Bodor se lasă încet 
la picioarele patului, cu ochii 
ațintiți Ia difuzor. Tăcere 
lungă)

ERASM : (încet, fără a-1 privi): 
Spune-mi, nu ai învățat ni
mic ?

BODOR:( întoarce doar lent 
capul, îl privește, apoi își 
fixează din nou ochii în di
fuzor)

ERASM : (Ia fel) Absolut nimic?
BODOR : (întoarce și mai puțin 

capul, privirea rămînîndu-i 
în difuzor; tăcere)

DIFUZORUL : Atențiune !
BODOR: (împins ca de o for

ță oarbă, se ridică lent)
DIFUZORUL : Atențiune! Să 
BODOR: (e în picioare sub 

difuzor, cu capul ridicat în 
sus)

DIFUZORUL : Atențiune:! Să 
iasă ...

BODOR : B o d or !
DIFUZORUL : ...< BODOR, do

uăzeci de ani; Atențiune, 
Bodor, douăzeci de ani!

BODOR: Ai auzit ? Ai auzit? 
Eu ! (Se repede la Erasm, 
îl zgîlțîie) Eu! De ce eu ? 
Am douăzeci de ani, numai 

ria te-a rugat, ți-a dat și bani 
să privești sinuciderea ei și 
să o povestești ziariștilor, cînd 
vor veni. Ea ți-a încredințat 
gloria și tu ai fugit cu liitul 
de serviciu. Ziarele aveau să 
relateze în două rînduri o 
sinucidere banală, lot ce pu
tea însemna geniu și glorie 
și ieșire din anonimat ai dis
trus cu somnul tău murdar și 
cu fuga ta gîfîită.

NAPOLEON, (ingenunchiază) 
încetează !

ELENA. Pentru tine moartea 
va ii o femeie urîtă, o domni
șoară bătrînă, cu dinții galbe
ni, cu miinile verzi, căreia 
i-ai ucis tatăl, mama, fratele, 
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douăzeci de ani, n-am nici 
o vină, de ce eu ? Auzi ? Ce
ara făcut ? Nu vreau! Sînt 
tînăr, nu vreau, nu trebuie! 
De ce ? Explică-mi! Tu știi 
totul! De ce trebuie să ies? 
Spune-mi!! (Erasm îl priveș
te absent, fix) Nu vreau! 
Nu am să ies! (Se repede 
înspre ușă Aparent iese, dar 
e zvîrlit înapoi pe podea. 
Se ridică, se repede la pe
retele din fund. încearcă să 
se cațere pe perete pînă la 
geam) Nu vreau să ies, nu 
vreau să plec! E absurd, nu 
înțeleg, sînt tînăr, vreau să 
fug, vreau sa respir! (De 
la zid se repede din nou la 
ușă) Nu am înțeles nimic 1 
Nimic! (Cade) Am îmbătrî- 
nit doar! Dar nu vreau să 
mă duc!

DIFUZORUL: Atențiune!
BODOR: Nu vreau să ies de 

aici! Bătrînule, auzi ? (E pe 
jos j plînge isteric) De ce să 
ies, de ce, sînt tînăr! Nu 
vreau să mă duc acolo! 
(Se oprește, are o idee, pri
vește la Erasm, apoi, cu o 
privire care-I trădează, Ia 
cuțitul de jos) Știu ce am să 
fac! Știu! (Se repede, dar 
mîna bătrinulur Erasm e mai 
iute; acesta ridică cutitul). 
Dă-mi-l! N-auzi, dă-mi-1!

ERASM: Nu.
BODOR : Ba da, ai să mi-I dai! 

(îl apucă de mînă) Am să 
mă lupt cu tine!
DIFUZORl'L: Atențiune !

BODOR : Am să te forțez ! 
Mi-1 dai sau nu nit-l dai ?

ERASM: Nu. (Aruncă cuțitul 
pe geamul din fund. Bodor 
ia mîna de pe Erasm, pri
vește spre geam, și apoi, cu 
un rîs nervos)

BODOR : L-ai aruncat! Ha, 
i.a, ha! L-ai aruncat! Deci 
nu mai am ce să fac! Va 
trebui să ies! Ha, ha, ha I 

ERASM: (înăbușit) Da, va 
trebui să ieși...

BODOR: Dar tu, bătrînule, ai 
mințit... l-ai mințit pe ce
lălalt ... N-ai să-i termini 

nici o statuie, pentru că ai a- 
runcat cuțitul... ca să nu 
mi-1 dai mie... ha, ha, na... 
și eu trebuie să ies... nu 
mai am ce să fac...

DIFUZORUL : Atențiune ! Să 
iasă BODOR, douăzeci de 
ani. Bodor, douăzeci de ani, 
afară !

și le-a acceptat toate cnzind 
că o vei resplăti cu dragoste.

(Napoleon se prăbușește în
cet pînă cînd cade pe podeaua 
odăii. Pînă la sfîrșitul monolo
gului Elenei luminile se vor 
stinge una cile una.)

ELENA. Din familia Brown 
nu mai trăiesc decit eu, fe
cioara libidinoasă. Sper să 
fiu pe măsura lașității tale. 
Te voi devora în căzătuta al
bastră a iecioriei mele roasă 
de frig și numai după asta 
îți voi da drumul și oricît vei 
iubi totul va avea gustul meu 
acru. Adio, Napoleon 1

Regatul să cunoască de a- 
cum încolo că îi sunt regină,

BODOR: Da... Bodor......două
zeci de ani" ... „afară"....
Da! Fia, ha, ha ! Da, am să 
ies, ce să fac... dar tu, bă
trînule, înțelept nebun, ne- 
bunule... ai aruncat cuțitul... 
și ai să rămîi aici singur... 
să aștepți singur... pentru 
că n-al vrut să-mi dai cuți
tul... (iese, vocea i se pierde) 

ERASM (a rămas singur; are 
o privire ațintită asupra luî 
însuși. Ține statueta în pal
mă și o privește fără să o 
vadă. La auzul loviturii de to- 
tor tresare doar, impercepti
bil. Se lasă o liniște calmă, 
care va dura cît mai mult. 
Apoi în :)

DIFUZOR: (se aude, dar nu 
la fel de agasant, sunetul 
ascuțit; după încetarea sa 
o scurtă liniște, și): Aten
țiune ! ERASM... (pauze pe 
cît posibil între cuvinte pen
tru realizarea unui mic sus
pense)... optzeci de anii., 
va rămîne mai departe în 
celula s a1 (In această clipă 
pasărea de la geam va dis
pare. In timpul în care s-a 
auzit difuzorul, lumina a 
scăzut, ajungînd la semlob- 

1 scuritatea inițială, o semi
obscuritate care să permită 
însă observarea perfectă a 
lui ERASM. După cîteva cli
pe de la încetarea difuzoru
lui, asupra lui Erasm se pro
iectează un spot de lumină, 
nu albă însă, ci mai slabă).

ERASM a privit cu indiferen
tă și în treacăt la difuzor. 
Cînn acesta a încetat, Erasm 
privește atent la statuetă, 
apoi bagă mîna într-un bu
zunar, cu gesturi încete și 
calme, dar hotărîte, și scoa
te un cuțit — obiectul dă
ruit de Arnold. Lent, dar cu 
un zgomot audibil în sală, 
începe să cioplească încet 
statueta, în timp ce cortina 
se lasă imperceptibil, Intr-un 
foarte lung timp.

CORTINA

Geofge Pruteanu

moștenitoare de drept a tro 
nului prin moartea tatălui 
meu, răposatul rege Brown, și 
a prințului moștenitor, Billy 
Si vă rog să primiți paceo 
cu Vivive.

Trebuiau să moară pentru 
ca eu să devin frumoasa Elena 
și regină. Urmează judecata 
conștiinței și vă asigur, supu
și ai regatului, că totul va 
părea atît de adevărat de 
pînă și iepele troiene se vor 
apropia de armăsarul de lemn 
și-l vor miroși, dornice.! 1 11! 
Se stinge ultima lumină.

Mihai Bărbulescu

interviu cu

IULIAN
VESPER

— Ați rămas și astăzi ace
lași adept ai prozodiei tra
diționale ? Credeți cumva in 
rigo’area muzicalității ?

N-aș putea spune că sînt 
un adept fervent al prozodi
ei tradiționale, am scris poe
zii și în versuri albe, și pro
babil voi mai scrie, dar nu
mai cînd mi se va părea ab 
solut necesar. Versul alb per
mite o densificare a expre
siei, o concentrare a ideii, — 
evocă mai plastic ritmul tre
pidant al vieții moderne. O 
anumită muzicalitate poți 
descoperi si la poeziile în 
vers alb, după cum în natu
ră poți distinge tonuri mu
zicale în vuetul mării, în 
șuieratul vîntului sau în tri
lurile unei privighetori. Loc 
este pentru toate. Totuși tre
buie să nu uităm că fondul 
sufletesc al poporului, aceas
ta sfîntă a sfintelor, va ac
cepta mai bucuros ceva ce 
s-a creat mai în acord cu 
propriile tradiții de veacuri. 
Cel ce a făurit Miorița, aceas
tă floare a armoniei și muzi
calității, sunînd și clar cuvin
tele și numărîndu-și atent si
labele, va privi destul de pre
văzător la ce i se oferă ca 
merinde pentru a le duce 
mai departe cu el, în cursul 
timpului.

— Cum definește poezia Iu
lian Vesper ?

— o primă definiție a poe
ziei : imobilitate și zbor in 
același timp.— Credeți că lirismul poa
te constitui încă în vetecul 
nostru o coordonată esenția
lă a spiritualității contempo
rane ?

— Pe măsură ce ~ tehnica 
face pași incredibili în epoca 
noastră, omul reacționează 
instinctiv opunînd o masivă 
energie interioară. Poeții ex
primând mai pregnant aceste 
stări de spirit devin căutați, 
lirismul își întărește pozițiile 
devenind un mijloc de obser
vație și control. Intrăm în 
perioada cînd romanele devin 
impregnate de lirism, cînd 
Cocteau inventează formula 
romanului liric, a teatrului 
liric și chiar a eseului liric, 
cînd piesele se rezumă la a 
fi lungi monologuri liricizan- 
te, iar cărțile de poezii apar 
în număr neobișnuit de mare. 
Părăsind pozițiile de înregis
tratori, arhivari ai fenomene
lor psihologice sau sociale șt 
constituindu-se parte, poeții 
ajung cu adevărat creatori, 
iar poezia, cum spuneam, o 
modalitate de investigație, de 
afirmare a omului, apt să-și 
domine teritoriile recucerite.

— „Glasul" transpune ar
tistic un fap real ?

— S-a petrecut un caz, care 
la timpul său a impresionat 
dureros între Horodnicul de 
Sus, satul meu natal, și pe 
mine îndeosebi, ca unul ce-l 
cunoșteam destul de bine pe 
eroul acestei întâmplări. Elev 
la liceul din Rădăuți, locu
iam la aceeași gazdă, între 
alții, cu un văr al meu : Fi
laret Grosu. cu doi, trei ani 
mai mic decît mine. Era un 
tînăr frumos, vesel, bun dan
sator, căruia îi purta de gri
jă în mod exemplar mamă-sa, 
femeie în floarea vîrstei, ca
re mai avea de crescut cîti- 
va copii. Foarte săraci, Do- 
chița, așa se chema ea, lu
cra din zori pînă în noapte 
țesînd, cosind sau toreînd, 
Prin clasa a șasea de liceu 
vărul meu nu mai putea în
dura situația ca el, de 17 ani, 
voinic, să fie ajutat în acest 
chip de mamă-sa, deși aceas
ta o făcea cu toată delica
tețea. Aveam discuții cu el, 
eu susținînd să accepte si
tuația și să termine liceul. In 
cele din urmă se hotărî să 
plece la București să-și gă
sească o slujbă și să-i ajute 
el pe cei de acasă, urmînd 
să-și continue și studiile.

L-am întîlnit de cîteva ori; 
era nemulțumit că -fiind ex
trem de ocupat nu-și putea 
vedea de carte și nici mare 
lucru nu le putea trimite ce
lor de acasă. Intr-o zi, prin 
1936—1937. primesc, știrea că 
trupul lui fusese trimis în 
sat pentru a fi înmormântat. 
Vestea m-a zguduit. Gîndul 
mi-a zburat la mama lui : 
ce-o fi simtit biata femeie, 
cînd si-a văzut mort fiul, în 
care-si pusese atî+ea ^ădeid'^ 
Și tot frămîntînd'u-mă, după 
cinci-șase ani, împrumutînd 
numeroase elemente și din 
propria familie, căci și ma- 
ma-mea se prăpădise între 
timp, am prins să înșir pri
mele pagini ale romanului, 
lăsînd, bineînțeles, destul loc 
și imaginației.

— Care este, după părerea 
dv.. relația dintre tălmăcitor 
și creator ?

Tălmăcitorii își duc cu mo
destie,^ abnegație și pasiune o 
muncă, ce se apropie mult de 
a misionarilor, de a oameni
lor de „știință, preocupați ca 
și ei să releve oamenilor a- 
devăruri și frumuseți necu
noscute. Se știe că la cul
turi de amploarea celei fran

ceze marii traducători sînt 
rari, îi poți număra pe de
gete. Gerard de Nervate Bau
delaire și alți cîțiva, în timp 
ce creatorii sînt atît de nu
meroși. La noi, situația e cam 
aceeași. Distanța din relația 
creator-tălm&citor se micșo
rează în raport cu personali
tatea tălmăcitorului — pînă 
la a fi înlocuită printr-un 
semn al egalității ca în alte 
relații : natură-pictor; com
pozitor-dirijor ; dramaturg-re- 
gizor. Se poate afirma că fă- 
cînd parte din familia in
ter preților, tălmăcitorii se 
bucură de o reală autonomie 
și libertate, privilegii, care 
bine folosite îi pot ajuta să 
țintească la plăsmuiri majo
re, la traduceri-creații, poa
te si la depășiri ale origina
lului.

ILEANA CORBEA

CORESPONDENTAJ

LITERARĂ

știință în 
unei mese 
astăzi m’a- 
Și nu mai

răspunsul

— Suceava : 
autocritic

, confirmîndu-vă
Apreciem 
din scri- 

tot-

Dan Marius-Tatulea — Bucu
rești : După lectura unor ver
suri ca acestea : „Intre viață 
și moarte,/ Imagini incubă/ 
Fiori de depterte./ Din reavă
nă turbă“ ne întrebăm îm
preună cu dv. „Cui îi mai 
pasă ?“. De altfel, se pare 
că ați descoperit multcăutata 
rețetă care dă absurdul ab
surdului : se iau n sfere (de 
proveniență ușor de descope
rit : Nichita Stănescu). „mici 
sau uriașe", „învelite sau go
lașe", „sfere vechi si sfere 
noi", Indiferent de culoare și 
de temperatură și se aruncă 
de-a valma într-un „clocot 
arzător" de non-sensuri.

Cucuteanu Gh. Gheorghe : 
„A cui să fie vina oare/ Că-n 
lumea asta mare/ Noi doi co
pii de suflet/ Ne-am trezit ?“. 
Nu știm nici noi. Oricum, 
versurile dv. nu ne îndeamnă 
să ne neliniștim din pricina 
testa sau să ne cutremurăm 
cînd ne comunicați candid : 
„de ce sînt anii trecători". 
De altfel chiar modelul este 
nefericit : o anume poezie ce 
circula prin presa anilor 50 cu 
expresii stereotipe. Ne-a plăcut 
însă nota de umor strecurată 
probabil cu bună 
rîndurile închinate 
de tip nou : „Dar 
sa mea întinerește/ 
e ca ieri firește".

Aurelia Zizida — București; 
Deocamdată idei poetice de 
circulație, modulate uneori cu 
sensioilitate. Mai realizată : 
Gînduri.

ion Codreanu. Satu-Mare : 
Este sigur acum ca dv. con
fundați poezia cu extravagan
țele de limbaj. Noua suită, 
vorba dv., este „mult mai re- 
strinsă calitativ".

V. Al. Mare — Arad: în
cepeți un nou caiet de poezii 
abra după lecturi îndelunga
te din poezia modernă. Deo
camdată versurile trimise ni 
justifică speranța într-o apro
piată pubiicare. Iată de ce . 
„Să cred atunci cînd bate 
ochiul drept,/ Că e pentru să
rutul ce-l aștept".

Dan Ceachir — București . 
Răsfoiți din cînd în cînd re
vista la care doriți să colabo
rați. Veți afla și 
nostru.

O. B. 
spiritul 
soare, ...... ......... ......  _ __
odată propriile păreri despre 
bucățile trimise. O transcri
em : „Anexez aici Un vîr- 
tej și Un sfert veac ; cîtev'a 
idei rimate, rudimentare, du 
pă posibilitățile mele, cu in 
tenție bună, cu titlu de in 
formație". Dar aveți umor, 
ne place : „Eram cu cortul 
sus pe deal/ Și apa ne-a luat 
pe dedesubt/ A fost ceva de 
necrezut/ Să te îneci sus pf 
deal".

Nicolae Horinescu : „Res
piră cl’ar/ Și du-te violent/ A 
colo^unde-i ceață abundentă. 
Mănîncă foc/ Și admiră-ngro 
zitorul". La urma urmei în 
cercați poate, vi s-a mai acor 
da lira.

Lucian Taloi — Cluj : Poe 
ziile trimise mărturisesc lec 
turi atente de poezie, ale că
ror urme umbresc fr’azările 
personale. Impresia este de 
deja cunoscut, iar motivele 
obsedante sînt uneori un ba 
last.

Dionisie Duma — Tecuci 
Trimiteți-ne cîteva date des 
pre dv. în vederea unui de 
but în Cronica.

Viorel-Olivian Pașcanu 
Rădăuți : Mai încercați. Schi 
ța este o relatare destul d 
simplistă, dar unele indicii 
încurajatoare se întrezăresc.

Dumitru Radu Luca : Re
producem Nevermore: „Timpul 
îi încovoaie atît de mult pe 
bătrîni/ îneît,/ devin niște 
mingi albe și docile/ pentru 
jocul nepoților./ / Atît de 
mult/ rostogoliți înspre ano
timpul de muguri/ ei uită de 
moarte.// 
sp’argeți/ 
eliberați

Copii ștrengari,/ 
toate clepsidrele/ și 
mingile !“.

IOANA COSMIN



DIN TRUNCHI DE BALADĂ
Țărîna sfînt vuiește de suflet în adine 
In grai amețitor ca de cascadă — 
Ah, cum se-aud străbunii pină-n noi, 
Corn al memoriei din trunchi de baladă.

Ce sete se face-n ființă la ora
Cînd ne lovim cu tîmplele de cer
Să sărutăm răscolitor țarina
Cu tot ce ea e arșiță și ger.

Ard flăcări pe comori, pămîntul curge 
Frumos prin univers cu infinitu-n noi
Din os străbun în bolțile memoriei 
Sunind brăzdat de curcubee și de ploi.

E-o lege-n noi învecinînd țărina 
De stele, corn de foc nemărginirii, —
Din trunchi de baladă în azur deschis 
Străbunii pină-n noi se strigă-n viul firii.

VASILE CONSTANTINESCU

SURÎSUL
Vocală singură și tristă
in arcul meu intins și princiar
îți mingii buza altruistă 
intr-un sărut mai dulce și amar

vai gîtul tău de domnișoară 
întins pe lumea mea de întuneric 
îl voi suci pe deget și-o să-l ferec 
sub un castan, în primăvară

sub care floarea albastră va apune 
lumina ta plebee și ursuză 
zvîrlind în sus potcoava unui astru 
c-o dezinvoltură anume ?

voi arunca mănușa atunci lui Zoroastru 
și apoi umil voi cere scuză ...

LAUD SI ClNTJ
Laud și cint nașterea luminii
în țara pentru care închin puterea și glasul 
mai presus de orice. Prolog la iubire 
e zîmbetul ’discret aruncat frumosului, 
cereri pentru viață sînt sinii femeii.
Pulsul frenetic de izvoare în geneza 

baladelor, 
legănarea doinelor pentru și-n numele vieții 
intră-n corul unanim al Marelui Cîntec.
Laud și cînt bunătatea pămîntului, 
în care s-au strămutat cu somnul străbunii 
pentru ca să fie izvor născător de legende, 
Laud și cînt prin cuvinte obișnuite 
tot ce-i viață și-ncape-n mlăsura cuvintelor. 
In ele se va citi cu siguranță.
Pe cînd gesturile, numai ele, uneori, 
rămin nedescoperite...

NICOLAE ROGOBETE

0, NU ClNTA PRINTRE
IZVOARE

O, vino, tu,
La strigătul acesta din cuvinte. 
La iarba tulburată de nesomn, 
Așterne-mi-te-n cale. Nu-i o jertfă 
Pe care să ți-o cer in gind 
E cea mai pură dezmierdare 
Cu stele încă fumegînd.
O, nu cinta printre izvoare 
Nu vin cu pace, să te-adorm, 
Numai neliniște și soare, — 
Un ochi sărat, uscat, enorm...

AURA MUȘAT

P1EISAJ MARIN
mută-te cu rîsul mai spre nord 
mai spre nord de nordul nordului de poți 
pină nu incepe marele cord 
al acestor nisipuri să zgilțiie cerul 
de spaima ochilor umflați ai milei 
stîrniți in cărnurile albe de corăbii 
cînd ne privim ca niște sori cu dinți 
scăpâtați
prea mult seamănă a tron 
intr-un singur picior marele bord 
ai cărui regi iubindu-ne am fost 
prea multe cadavre de-albatroși pe covertă 
insinuează o pace pentru sensul „a fost" 
liniști scornite din liniști se su-j 
din scoici inspre faruri și din faruri spre 

scoici 
în falduri găunoase, umile 
și aerul șuieră prea tare cuvintele 
gîndite abia și păscînd orizontul 
ca un bolnav convoi de cămile.

DANIEL LASCU ANGELA TRAIAN

MAI MARE CA PLUS INFINITUL
Nu pune punct, lasă
Mai este o fată care pleacă-n oglinzi 

uitind pe masă
timpul printre mărar, scrisorile și... 
părea pierdută, părea frumoasă
Nu pune punct, lasă 
începe o pasăre 
pe lingă infinit să crească 
De fapt, imensitatea ce-i 

cînd eu 
mă clatin în privirea ei ?
Nu pune punct, lasă 
Mai este o dimensiune în mine 
cu care ies în lume

iată 
dovada cum devine minune.

NELINIȘTE
De-atîta cer, 
am cam uitat să pling ;
Din sentimentul drept 
fug in cel sting, 
pe cel ce cintă-n mine 
să mi-l caut — 
jumate zeu 
și jumătate flaut...

N. G. MĂRĂȘANU

AMURG
Acum e tîrziu și nu aș mai vrea să p ec undeva 
caut casa aceea pe dig
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stranie umbră îmi trece pe umeri- . 
tăcerea -(•■< '
ah, și sună clopotul acela adine .!i< ■, 
acolo <i i
in orbul spațiu care mă alungă 
cînd prea tîrziu încerc a te-nțeiege 
prea tîrziu
o, însetat amurg al meu 
cînd trec spre tine-n străzile Boemei 
cu ochii gravi
acolo unde-i Nemișcare
de-a pururea. • ;

CORNELIU POPEL

SURÎSURI ALBE
l.ăsați ochii mei să plîngă
Culoarea amurgului, gestul mîinii ... 
Cine mai știe cit timp va dura înserare» 
Tu vino și așteaptă-mi surisul
Aici o să plouă și astăzi și miine u- .. u 
Clopotul negru va muri de uitare
Și umbrele albe vor trece amintind 
Galbenul toamnei și soarele 11 ■ 
Ascuns după geamuri.

CORIOLAN PĂUNESCU

APARENȚE
Din draperii ușoare cad flaute și triluri / 
Elastic ridicate spre notele de sus.
Tamburele-nfioară în glezne o mișcare 
De pasăre albastră,-necată pe apus.
Dar caterinca tace lovită de un ciob. 
Țigara se lipește cu scrumul de zidr 
Și dimineața crește, lăptoasă, din pahar.

AUREL BRUMĂ

AL PIRU: PANORAMA DECENIULUI LITERAR ROMÂNESC
1.

Construcția unei panorame critice este efectiv un act de 
percepție estetică, unul de revaloriiicare, de redescoperire și 
clasare a valorilor. E, altfel spus, un proces ce presupune un 
excepțional talent critic, o privire istorică cuprinzătoare și 
un acut sentiment al istoriei literare. Toate acestea, la care, 
evident, putem adăuga și altele, verifică adevărul că un mare 
critic e un arhitect, un spirit de sinteză. O panoramă literară, 
adică un spectacol al valorilor, nu exclude sentimentul lite
raturii naționale și universale. Graficul de valori nu e schi
țat la întimplare, ci ascultă de o logică interioară, de un me
canism al fluxurilor și refluxurilor estetice și sociale ce sus
țin, alimentează, întreaga construcție critică. Funcționarea ei, 
micile procese de reglare, de stabilire a oscilațiilor, sînt ne
cesare. Sînt, cu un cuvînt lovinescian, revizuirile, mutațiile pe 
care timpul literar, în veșnică metamorfoză, le produce.

Critic și istoric literar de o solidă formație călinesciană, 
spirit clasic cu predispoziție remarcabilă spre sinteză, pre
ocupat serios de „stabilirea valorilor", Al. Piru este un mare 
arhitect al criticii literare române. Definiția lui G. Călinescu 
e valabilă și azi: „EI e un spirit critic tinzînd la construcție" 
Vocația sa sintetică, erudiția remarcabilă, cit și talentul lite
rar au făcut posibil ca Al. Piru să devină un călinescian rea
lizat aproape total. După monografia G. Ibrăileanu, Literatura 
română veche și Literatura română premodernă, sinteze fun
damentale în istoria noastră literară, scrise cu o tehnică ireproșa
bilă, Al. Piru ne oferă o Panoramă a deceniului literar româ
nesc 1940—1950, sinteză de un t,p special, dar care continuă 
strălucit Istoria literaturii române a lui G. Călinescu din 1941. Este 
o imagine sintetică, un tablou al literaturii române dintre 1940 
■—1950 (spațiul extrem de puțin sau uneori de loc cercetat 
al fenomenului literar românesc). Trebuie să spun de Ia în
ceput că Al. Piru a elaborat o excepțională construcție cri
tică ; puține lucrări asemănătoare au apărut Ia noi în ultimii 
ani. Restituirea scriitorilor aproape necunoscuți este făcută 
după criteriul estetic, fiecare operă fiind supusă unui sever 
examen critic. Al. Piru separă cu multă îndrăzneală valo
rile de pseudovalori. Mecanismul interior al sintezei 'nu-și 
încetează mișcarea din cauza acestor delimitări ci, dimpo
trivă, ritmul se mărește, tabloul devenind cel autentic. Cla
sificarea exactă este făcută cu instrumentele criticului, dar 
și cu acelea ale istoricului literar. Al. Piru distribuie autorii 
pe generații (vîrstnică, mijlocie, tinără), tratînd materialul 
literar în speciîicul lui, dar păstrînd, cînd dă judecăți de 
valoare, proporțiile. Criticul e un diagnostician excelent și 
în propozițiile sale nu aflăm nici un semn de Îndoială, de 
confuzie. O rațiune critică matură, nedogmatică, îl ferește 
pe autor de a intra pe terenuri alunecoase, periculoase. Sti
lul critic este al unui maiorescian. Fraza e simplă, iar ju
decata de valoare e totdeauna exprimată clar, fără ascun
zișuri stilistice.

Metoda critică a lui Al Piru e a unui călinescian. Cri
ticul analizează opera printr-un examen atent estetic, o re
zumă, îi pune cu precizie un diagnostic, o introduce într-o 
serie de valori de obicei clasice, o compară cu alte opere 
din literatura universală și apoi oferă în cîteva propoziții, 
definiții critice, judecata sa de valoare, originală și care 

convinge. Percepția estetică funcționează fără nici o dificul
tate și panorama se derulează în funcție de această percep
ție care totdeauna e susținută de o cultură clasică vastă, 
superioară. De unde și inexistența echivocurilor, pauzelor 
stinjenitoare. Cum se desfășoară analiza? Al. Piru elabo
rează cu eleganță un rezumat sintetic al creației, mai ales 
al prozei, al dramelor; după ce a făcut, cu pricepere și în 
suprafața potrivită, incizia, nu părăsește opera, nu lasă spa
țiul deschis, ci o trece și o continuă în textul său critic ca 
structură intr-un stil apropiat specificului, atmosferei, idei
lor ei. Nu se produce nici o ruptură între spiritul creației 
analizate și ideile pe care criticul i le traduce intr-un alt 
limbaj, adică Al. Piru nu trădează opera in nici un fel po
sibil. Fidelitatea aceasta structurală, uneori chiar tempera
mentală, nu duce la improvizație, superficialitate, impresio
nism facil, ci la o percepție mai adincă, la o valorificare
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substanțial nouă, deschisă unor viziuni inedite. Este un pro
cedeu ingenios, de recomandat, de a apropia, de a familia
riza pe cititor cu esența operei, de a-i trezi curiozitatea pen
tru conflictul romanului, piesei. Și mai ales de a-1 face să 
înțeleagă, să gindească la nivel estetic și nu vulgar-socio- 
logic. După acest sintetic rezumat, Al. Piru dă un diagnos
tic. E un da sau un nu răspicat, argumentat și care nu mai 
necesită nici o rectificare. Compararea cu alte literaturi ri
dică opera la o nouă dimensiune, îi sporește semnificația. 
Definițiile critice sînt ultimul act al procesului de recep
tare, de sinteză. Ele reprezintă, în totalitate, mici „panora
me" ale unui fenomen literar studiat metodic, pe autori, in
diferent de structuri. Doar tehnica e călinesciană ; definiți
ile sînt originale.

Al. Piru își deschide panorama cu Tudor Arghezi, Lucian 
Blaga, Ion Minulescu, G. Bacovia, Ion Pillat ș.a. din gene
rația vîrstnică, și descoperă și unii poeți aproape necunos
cuți, care contribuie la completarea geografiei literare a de
ceniului cinci. Precizia cu care își desfășoară narațiunea 
critică e deplină. La fel liniștea cu care comentează, diso
ciază. Criticul înaintează în texte netulburat de nimic. E- 
sențial e pentru el valoarea, definirea ei rapidă. Vorbind de 
romanele lui D. Botez, criticul le numește dintr-o singură 
privire: „sint de caracter psihologic și social". Refuză cu 
sinceritate „stilul avocațial". O lungă și dreaptă analiză face 
AI. Piru poeziei lui Mihai Beniuc. El este „mare poet ero
tic ...", îi apreciază mesianismul pe linia Coșbuc, Goga, a- 
deziunea pentru poezia populară. Poeziei lui M. R. Paras- 
chivescu ii găsește echivalențe lirice in poezia lui Federico 

Garda Lorca. E un text analitic care siîrșește în compara- 
ticism exact. Suprarealismul și avangarda sînt supuse unei 
analize logice, nu o dată ironice. El limpezește noțiunile, cla
rifică conceptul de avangardă și fixează rolul, semnificația 
acestei experiențe bazate pe insolit, teribilism, frondă, nou
tate, principii estetice hazardate, pretenții exagerate. Tre- 
cirid la generația tinără, Al. Piru aplică aceleași principii cri
tice. Ion Frunzetti: „Formula poetului e, sub raportul con
ținutului, vitalistă, iar sub raportul formei, ermetică". Poetul 
Geo Dumitrescu ?: „Nota personală a Iui Geo Dumitrescu 
stă intr-un preiăcut infantilism, într-o simulare a candorii, a 
naivității și a inocenței pe un ton in aparență serios, pe 
alocuri chiar „raisonneur", pretutindeni malignă". Criticul 
dă exemple, definește stilul („de o familiaritate suspectă, 
cu propozițiuni incidente și locuțiuni din limbajul curent..."). 
In final găsim și fraza cheie : „Poezia lui Geo Dumitrescu, 
snirituală și inteligentă, se remarcă prin finețe și gust"). AI. 
Piru are curajul de a spune adevărul pină la capăt. Ro
manul Pe. văile Argeșului de Sanda Movilă : „suferă de lim
but ie, e prea pitoresc și deslînat". Lui M. Beniuc îi repro
șează in mod deschis „abundența" in poezie. Cicerone Theo- 
dorescu: „versuri corecte", ii lipsește un limbaj propriu, iar 
poeziile lui Dan Deșliu sînt „declamații" stind sub „regimul 
retoric". Poetul e un „versificator" siirșind într-o „poezie 
narativă", în „reportaj curat". Judecățile sint de neclintit.

Proza, dramaturgia și critica deceniului este tratată cu 
finețe, cu înțelegere cind e vorba să distingă din atîtea fapte 
esența. Criticul se oprește îndelung la M. Sadoveanu. Sînt 
analizate toate cărțile povestitorului. Oamenii Măriei Sale 
îi dă lui Al. Piru o senzație de „creație copleșitoare", iar 
„Aventurile lui lonuț Jder, pornit la drum în mare taină cu 
Gheorghe tătarul, sint narate în tonul mai familiar al Odi
seei in decor de Halima". O ultimă definire: „Facultatea e- 
sențială a lui Mihail Sadoveanu (...) este memoria trecu
tului ........ Exact e intuit Zaharia Stancu: „un dannunzian,
poate prin mijlocirea Iui Esenin...", scriind o poezie „vita
listă, telurică și cosmică". In Desculț, „romancierul e tot deo
dată impresionist in ielul lui Delavrancea, realist și natura
list sau mai degrabă verist, dar firește original și modern". 
Ideile critice ale lui Al. Piru își trag substanța din opere și 
se rețin cu ușurință datorită formulării, autenticității lor. Sin
tetic e definită opera dramatică a lui Camil Petrescu. Ea 
„este originală prin concitația ideologică întemeiată pe feno
menologia Iui Husserl și monadologia leibniziană închisă in fe
nomenologie)". De la dramele de idei pe care criticul le gustă, 
el trece la piesele lui M. Sebastian unde rezervele, desface
rea montajului lor cu încetineală de ceasornic ca să scoată 
adevărul, este evidentă. Foarte aspru e cu Lucia Demetrius. 
Nuvelele din Album de familie sint „bucăți de magazin ilus
trat". Excepțional e analizată opera lui G. Călinescu. Parti
tura critică nu are nici o notă falsă.

Panorama literară a lui Al. Piru este un spectacol critic 
ingenios construit, intrutotul remarcabil, realizat de un con
structor ce cunoaște toate stilurile și toate rocile.

Zaharia Sângeorzan



9 < CRONICA LITERELOR

critica
-

ideilor
literare
Impiinindu-se un an de la inițierea și apariția regu

lată a Cronicii ideilor literare, proiect care s-a bucurat 
de deplina înțelegere și colaborare a factorilor redac
ționali de resort, devine nu numai posibilă dar și ne
cesară precizarea sistematizată a obiectivelor urmă
rite, „filozofia" care ne orientează, cu tot mai mare 
claritate, mișcările. Faza experimentală încheiată, se 
poate afirma că o formulă relativ stabilă i-a luat locul. 
Principiile directoare aparțin teoriei și practicii criti
cii ideilor liberare, față de care Cronica ideilor li
terare constituie o variantă publicistică, fragmentară, 
redusă la scară, impusă de necesitatea discutări) 
săptămînale a cărților de idei și a problemelor lite
rare ce scapă în genere razei vizuale a cronicii cu
rente. In acest scop, Cronica noastră se organizează 
în jurul unei idei centrale, directoare, analizată și 
definită în modul cel mai concentrat posibil. Poziție 
ia antipodul oricăror aproximații, divagații și facili
tăți, din a căror combatere prin exemple (pe care le 
dorim cît mai pozitive), Cronica ideilor literare își 
face o rațiune de a fi și un punct de onoare. Pe scurt, 
ea își propune să verifice conținutul și dezvoltarea 
ideilor literare, să supună unui control critic substruc- 
ția estetico-ideologică a literaturii.

înțelegem prin idee literară orice determinare teo
retică a literaturii, exprimată explicit sau implicit, 
într-una din formele următoare:

a) Sistem, concepție, teorie, program, princiaiu, 
problemă, definiție, judecată, sau proiect estetico- 
literar, expuse discursiv;

b) Concent, reprezentare abstractă și generală, cu 
caracter estetico-Iiterar.

Ideile literare de orice tip sînt fragmentare sau or
ganizate, disociate sau asociate, spontane sau ela
borate, izolate sau integrate. Ele se acooeră și defi
nesc întreg conținutul conceptual, teoretic, latent sau 
explicit, al literaturii. Orice idee literară are unitatea 
și coerența sa, ascunsă sau manifestă, o geneză șl 
o istorie, o logică proprie și o determinare, o poli
semie și o valoare, o semnificație intrinsecă si un coe
ficient reprezentativ, de exponență. Fiecare din aceste 
note sînt reperabile prin analize adecvate și docu
mentate.

Ideea literară, în oricare din formele sale, consti 
tuie obiectul criticii ideilor literare. Această critică 
adoptă față de ideea literară aceeași atitudine pe 
cjv>re critica literară obișnuită înțelege s-o ia față de 
«perele literare. Ea urmărește în esență aceleași 
obiective analitice, valorificatoare și creatoare: des
coperirea unor structuri, explorarea de sensuri și sem
nificații, reconstruirea unui „sistem”, definirea notei 
originale, o judecată de valoare, demonstrarea și ex
plicarea acestei judecăți. Totul, printr-o metodă adec
vată, mai raționalizată și conceptualizată decît în 
cazul criticii literare propriu zise, dat fiind natura teo
retică a obiectului. Rezultatele sînt analoage: ideea li 
terară este definită, „re-citită", interceptată, asumată, 
reconstituită, pe scurt „re-creată”. Funcțiile, în sfîrșit, 
împlinesc acțiuni nu mai puțin similare: realizarea de 
sine a criticului; descoperirea, afirmarea, consacrarea, 
apărarea, selectarea, ierarhizarea, negarea, stimularea 
și pedagogia ideilor literare; informarea și educarea 
publicului în domeniul complicat al teoriilor literare. 
Despre toate aceste probleme am încercat să oferim 
soluții valabile, specifice, în Introducere în critica lite
rară.

Ideea literară, care se constituie și se organizează 
în sfera valorilor teoretice, este pe deplin comparabilă 
valorii estetice. Intrucît poate fi mai pretențios un roman 
decît teoria romanului, un volum de poezii decît teoria 
lirismului? De ce ar fi mai interesantă opera lui Agâr- 
biceanu, ,să zicem, decît controversa clasic-modern, 
și colecția „Luceafărului” mai semnificativă decît pro
blema literaturii sau a antiliteraturii? Și apoi, ideile 
literare au puritatea și noblețea lor, se propun sin
gure discuției, nu trec la „represalii" cînd sînt con
testate, sînt demne, discrete și modeste. Pe scurt, 
foarte simpatice.

Egalitatea de drept și de fapt a ideii și a cre
ației literare impune același echilibru și în dome
niul formelor corespunzătoare de critică. Atît cri
tica literară propriu zisă, cit și critica ideilor lite
rare sînt deopotrivă de legitime, necesare și fecun
de. Ambele „critici" coexistă!, corespund unei divi
ziuni firești a operațiilor critice, urmăresc obiective 
specifice și în același timp complimentare. De unde 
necesitatea unor raporturi cordiale, de colaborare și 
înțelegere reciprocă. Analiza unei culegeri de ver- 
±'uri nu este prin nimic superioară, în ea însăși, 
analizei unui concept literar. De fapt, în măsura 
în care se poate vorbi de o anume „ierarhizare", 
ea lucrează în mod îndreptățit mai curînd în fa
voarea criticii ideilor literare.

Dacă critica literară are o bază teoretică, jdeo- 
logică si estetică — și trebuie să dai dovadă de o 
totală derutai și incompetență să pretinzi contrarul— 
dacă ideea orientează și încadrează orice formă 
de critică literară, critica ideilor literare devine una 
dintre condițiile de existență ale oricărei critici 
„literare" posibile. Critica ideilor literare fixează 

repere, explorează, clarifică, face ordine în cîmpul 
conceptual al criticii literare, îi precizează cadrul 
teoretic, îi dă orientarea fundamentală. In concluzie, 
îi explică, nuanțează, și recomandă toate criteriile 

și conceptele — cheie. Cum poți să dai judecăți în
temeiate despre o carte de epică, fărăi edificarea 
prealabilă asupra ideii de epică ? Nu este vorba, 
firește, de definiții dogmatice, scolastice, ne varietur, 
ci de experiența și stăpînirea intelectuală a obiectu
lui supus analizei. Refuzul conceptului aruncă ana
liza critică în aproximativ, empiric și inconsistență. 
Impresia adevăratei critici literare este totdeauna e- 
ducată și conceptualizată. In măisura în care, in 
critică, ideea precede senzația sau impresia, această 
formă de critică Se situează implicit la „avangarda" 
oricărei critici existente.

Literatura modernă, mai ales, cere în primul rînd 
o astfel de critică, adaptată la un nivel superior 
noilor realități estetice ale epocii. Dacă este ade
vărat că literatura modernă se transformă tot mai 
mult într-o meditație estetică asupra posibilității con
diției sale, atunci devine perfect normal să apară 
și o nouă formă de critică, preocupată tocmai de 
acest nou și esențial aspect al literaturii. Intrucît 
literatura modernă tinde tot mai mult să se afirme 
drept conștiință „critică", programatică, estetică, cri
tica acestei conștiințe estetice — exprimată într-o 
avalanșă neîntreruptă de programe, teoretizări, ma
nifeste și experimente literare — devine implicit cea 
mai necesară și mai actuală dintre toate. Fervoarea 
ideologică (semnele se văd și în literatura noastră 
recentă) a devenit atît de mare, atît de insistentă și 
activă, încît numai o critică a ideilor literare se do
vedește pe deplin adecvată acestei note atît de 
caracteristice literaturii moderne : teoretizarea, pro
blematizarea existenței sale și a tehnicii literare con
secutive.

In felul acesta, literatura modernă cere și deter
mină în mod direct apariția unei alte critici, efectiv 
moderne : a ideilor literare, în sensul cel mai ex
tensiv al cuvîntului „idee". Față de această adaptare 
a criticii la fondul teoretic-estetic al literaturii, care 
în perioada actuală concurează și tinde să acopere 
însăși creația, toate celelalte forme de critică sînt 
adesea mai mult sau mai puțin paralele, adiacente, 
colaterale, subalterne, uneori chiar desuete, perima
te, neadecvate. Ce lucruri esențiale poate să spună 
o critică empirică, rudimentar impresionistă, despre 
o literatură de idei și de probleme, de întrebări și
ipoteze, de dezbateri și controverse spirituale și lite
rare ? Rolul său se reduce considerabil și nu din
„vina" sa. Conținutul de idei al literaturii și al
exegezei moderne a devenit atît de bogat și de com
plicat, încît piruetele grațioase sau superficiale ale
„neo-impresionismului" devin adesea derizorii, nu 
atît neserioase, cît neinteresante, neadaptate la 
obiect, heterogene. Fiind lipsite de substanță, ele 
nu sînt nici măcar intrinsec „artistice", în sensul plin, 
superior, al cuvîntului.

Metodele pot coexista, desigur, cu limitele și 
riscurile respective : „impresionismul", care se iden
tifică în mod abuziv cu critica estetică, poate fi mai 
deschis aspectului sensibil, al literaturii și mai puțin 
sau chiar deloc orientării sale teoretic-estetice (la
cună gravă, mai ales în cazul literaturii moderne) ; 
„critica ideilor" este foarte bine adaptată acestei 
orientări, dar, uneori, mai puțin receptivă emoției 
directe a literaturii. De fapt, aceste tipuri de critică 
n-ar trebui deloc să se excludă, intuiția fără con
cept fiind oarbăi, conceptul fără intuiție gol. Doar 
că situația literară actuală răstoarnă perspectiva în 
favoarea conceptului.

Ceea ce nu vrea să spună că criticul ideilor lite
rare nu este și nu rămîne, în primul rînd, același 
critic literar de vocație, sensibil și creator, ca oricare 
altul. Contactul direct cu literatura îi dă experiența 
strict necesară, fondul aperceptiv indispensabil defi
nirii integrale a acestei arte, pe care o citește din- 
tr-un unghi predominant teoretic. El este criticul 
„complet" ce a preferat să opteze, să se speciali
zeze într-un domeniu relativ tehnic, de elecțiune, în 
sfera căruia are și voluptatea, deloc neglijabilă, a 
pionieratului.

Unele particularități de metodăi decurg din na
tura specifică a obiectului acestei noi critici : ideea 
literară văzută ca unitate teoretică, în dezvoltare is
torică, definită și studiată ca problemă coerentă în 
desfășurare. Fapt care obligă pe critic să fie în 
același timp teoretician și istoric, analist și jude
cător, și totodată istoric al ideilor literare. Ceea ce 
fixează! critica ideilor literare la confluența criticii, 
esteticii, istoriei literare și istoriei ideilor, cerînd din 
partea celui ce o practică o competență multiplă 
și bine organizată. In acest domeniu, mai ales, 
simpla „neo-impresie" devine inoperantă. Nu cu 
„neo-impresii" se rezolvă problema mimesis-ului în 
Renaștere, a raportului dintre mit și literatură în ro
mantism, a corespondențelor și muzicalității în sim
bolism. Criticul ideilor este de fapt un critic „to
tal", un om de gust, un ideolog, un estet și un is
toric, capabil de lecturi clasice și moderne, fără 
pedanterie, dar și fără superficialitate. El este ade
văratul eseist al criticii, dezinvolt și Ia el acasă în 
toate compartimentele, orientat în toate zonele lite
rare, esențializate, încadrate și reconstruite în forme 
concentrate, după orientări proprii și obiective per
sonale.

Căci acest critic al ideilor literare are fără în
doială „subiectivitatea" și personalitatea sa, ca ori
care altul. El este un iubitor, adesea chiar un 
epicureu al ideilor dublat de un „specialist", un 
voluptos cu rafinamente discrete, de penumbră, cu 
sensibilitate morală și ideologică sobră. EI își selec
tează temele după afinități, le discută pentru plă
cerea de a le analiza, ține jurnalul său tehnic de 
lectură, nu mai puțin pasionant, „liric" și autentic 
din punctul său de vedere. El „trăiește" toate ideile 
pe care și le asumă, le reface prin participare și 
simpatie, le percepe vibrația, comunicîndu-le de 
fiecare dată propria-i emoție. Pentru acest adevăirat 
critic-eseist, ideea literară nu este niciodată inertă, 
ci vie, sugestivă și plină de semnificații. Alegerea 
temelor este liberă, condusă doar de „gustul", afi
nitățile, necesitățile și proiectele sale. In schimb, 
analiza și sinteza, asociația și disociația acestei cri
tici sînt totdeauna sistematizate, obiective și rigu
roase în flexibilitatea lor nepedantă.

Critica ideilor literare este fundamental obiectivă, la 
obiect, adecvată obiectului său real, în speță ideea 
(principiul, tema teoretică esențială), nu obiectului 
său exterior, formal (cartea sau „eticheta"). Orice 
carte de idei are un centru teoretic de greutate, că
ruia critica ideilor literare i se supune. Ea se ocupă 
în principiu de ideea centrală, nu accidentală sau 

colaterală a autorului. De multe ori opera, o lucrare sau 
culegere oarecare, nu constituie decît un pretext, un 
punct de plecare, un cadru posibil al discuției, pen
tru teoretizări și critici independente, formulate con
form propriei lor coerențe. Din care cauză, această 
critică nici nu analizează operele ideologice în to
talitate, supuse unei ierarhizări și selecții continui, ci 
numai ideile literare centrale, bine conturate, încor
porate în opere, de unde le extrage. Ea nu se ocupă 
atît de realizarea și valoarea ideii materializată con
vențional în formă de „carte" sau „sistem", cît de 
viața individuală și intrinsecă a ideilor literare existen
te în carte, dar și pe marginea cârții, sau dincolo de 
carte într-o sferă autonomă, suprastructurală, ade
vărat halo de idei constituit în jurul operei.

In același timp, substanța logică a ideii literare 
obligă prin ea însăși la încadrări cît mai stricte, 
la referințe categoriale precise, la inducții și de
ducții obiective. Fiecare nuanță, notă, sau element 
constituent al „ideii" este raportat problemei gene
rale care o subsumează ; orice idee fragmentară face 
parte dintr-un ansamblu organic, dintr-o idee-cadru, 
sau idee—„cheie". Este și motivul pentru care cri
tica ideilor literare operează totdeauna prin rapor
tare la sfera teoretică supraordonată, la grupul de 
probleme literare directoare, definitorii sau anexe.

încadrarea teoretică, strict estetică, este dublatăl 
de o raportare istorică, prin integrare într-o serie ar
ticulată, în desfășurare, analiza urmărind simultan 
două planuri : sincronic și diacronic. Sincronia defi
nește structura ideii literare, organizarea interioară, 
componența și interdependența sa cu alte idei; dia
cronia îi studiază biografia, evoluția, metamorfozele. 
Căci orice idee literară are o naștere, maturizare și 
moarte, un fel de corsi și ricorsi, o viață complicată, 
care începe cu momentul genetic, se continuă prin 
definiții și enunțări tot mai variate și subtilizate, pen
tru a se corupe prin vulgarizare, dogmatizare, scle
rozare și mitizare. Moartea ideii este golirea de con
ținut, transformarea în formă geală, publicitară.

Dar toate aceste aspecte formează un tot solitar, 
o unitate, în sensul că fiecare notă nouă, pozitivă 
sau negativă, apărută în istorie, modifică întreaga 
ordine existentă a ideii literare, o reconstituie și o 
restructurează altfel. Motiv pentru care orice idee 
literară se impune conștiinței criticului ca o fază 
dintr-un proces proiectat pe un fundal istoric. O 
singură secvență, o singură verigă dintr-un lanț 
nu poate fi prin urmare decît fragmentară, parțială, 
și deci parțial inexactă. Pentru a-i fixa adevărata 
identitate, fizionomie și valoare, avem totdeauna 
nevoie de perspectivă istorică, de situarea ideii
în timp și spațiu. Cînd o idee literară veche și 
una nouă dovedesc același conținut pozitiv, a-

derăm în mod deschis la cea veche, întrucit nu
mai cea „veche", este pe deplin verificată, „is- 
torizată", formată și precizată într-un context lim
pede. De la distanță, relieful și ierarhia ideilor
devin mai exacte și mai sigure. Numai printr-o
astfel de încadrare, raportare și comparare, pro
porțiile, valoarea și originalitatea ideilor literare; 
pot fi definite cu deplină obiectivitate și claritate.

De unde rezultă și caracterul cvasi „erudit" și in 
orice caz specializat, neimprovizat, al criticii idei
lor literare. Această critică merge totdeauna la 
izvoarele specifice, la textele fundamentale, la stu
diile și sintezele de referință. Ea nu compilează, 
nici nu-și ascunde sursele de informație, cu false 
grații eseistice, prin simularea unei degajări și 
competențe inexistente, (fenomen atît de curent I), 
ci extrage și comentează ideile numai pe texte, 
prin lectură directă, uneori aridă, în baza căreia 
încearcă să scoată observații și judecăți proprii. 
Numai că „lecturile" acestei critici nu sînt romane 
sau volume de poezii, ci orice gen de texte de 
ideologie literară, orice fel de comentarii și sis
tematizări posibile. In rest, aceleași procedee ana
litice, aceleași decupări de citate revelatorii, ace

leași verificări și confruntări de Opinii, același 
„aparat critic" explicit sau implicit folosit de orice 
studiu critic serios. Așa cum critica literară cu
rentă citează versuri, critica ideilor literare citează 
idei, cu aceeași funcție demonstrativă. Aspectul 

deseori „erudit" nu trebuie deci să deruteze. Nu 
este vorba de nici un fel de „însumare" sau „in
ventariere" documentară, ci exclusiv de un nou 
procedeu analitic, aplicat unei noi materii, în ve
derea unor noi obiective. întreaga acțiune se des
fășoară în cadrul unei operații de sinteză, de 
susținută sinteză, de cea mai strictă esență a 
creației ideologice prin re-creație.

Fiecare idee literară este supusă unei radiografii 
interne, care-i schițează „scheletul" și „istoria", 

sub forma unei reconstrucții concentrate, sferice. 
Elementele fundamentale sale problemei sînt de
pistate, extrase și reformulate pe un spațiu res- 
trîns, prin comprimare și sistematizare. Este punctul 
nodal . al _ întregei critici a ideilor literare inven
tiva și~ originală (în intenție cel puțin) prin însăsi 
această reluare și reconstruire, într-un plan pro

priu, ia fiecărei probleme discutate. Contribuția 
reală, în adîncime, a criticului ideilor literare este 
deci „schema", opțiunea și sinteza, unghiul de 
percepție și de rezolvare a ideii respective, coe
rența și consecvența articolului. Invenția substan
țială stă în soluția generală, mai puțin și uneori 
chiar de loc în detalii, multe în mod inevitabil de 
uz comun. In măsura în care soluția de ansamblu 
nu se suprapune, nu calchiază, nu reproduce nici 
una din rezolvările existente în puncte de esență, 
paternitatea revine de drept și de fapt criticului 
în cauză. In felul acesta, ideea literară este efec
tiv re-inventată, prin confruntări, comparații, ana
lize și disociații continui, în cadrul unui adevărat 
dialog spiritual, încheiat printr-o adeziune de prin
cipiu. „Nu stăpînești în mod real o idee — spu
nea și Alain — atît timp cît n-ai inventat-o din 
nou". Noua idee este totdeauna produsul unei 
remodelări, al unei colaborări efectiv critice, prin 
selecție și decizie personală, în permanentă des
fășurare și nuanțare. Această explorare și elu
cidare progresivă deschide pas cu pas posibili
tatea unor noi dezvoltări și completări, indepen
dente, pentru fiecare caz în parte. Critica ideilor 
literare este prin definiție „deschisă".

Adrian Marino

CURIER

„MYTHOLOGIES
BE I’flRE

CHEZ IONESCO"
„Mythologies de l’Etre 

chez Ionesco“ este titlul 
interesantei lucrări a pro
cesorului Alexandre Raî- 
nof de la Universitatea 
de Stat din Indiana 
(Bloomington, Ind. U.S.A.). 
După studii universitare 
urmate la Harvard, Raî- 
nof obține doctoratul la 
Universitatea din Michi
gan. Analiza atentă, vi- 
zînd esențe, a operei io- 
nesciene întreprinsă de 
Raînof dezvăluie un sen
sibil cunoscător de lite
ratură comparată.

După o scurtă introdu
cere, cel dintîi capitol, 
intitulat „De Charybde en 
Scvlla", destramă ghemul 
încurcat al criticii, auto
rul lăsîndu-se condus de 
■firul Ariadnei în studie
rea rolului tensiunii și 
teatralității în căutarea io- 
nesciană a Existenței, a- 
naliză a conflictului dintre 
Eu (lumea psihică a dra
maturgului) $i non-Eu (u- 
niversul exterior). Se 
conchide că, la lonescu, 
ideea de Existentă apare 
diferit față de modul în 
care o întîlnim la Jarry, 
la suprarealiști si Ar
taud.

Capitolul al doilea, Hy- 
dre de Lerne, e centrat 
pe ideea că sentimentul 
absurdului în fata mortil, 
al răului și al proliferări
lor lor multiple, îl leagă 
pe lonescu de Sartre și 
Camus, deși metodele si 
soluțiile acestora nu îi 
sînt proprii. In vreme ce 
Sartre si Camus opun 
absurdului logica, lonescu 
combate ..focul prin foc, 
absurdul prin absurd" (de 
unde, parțial, afinitățile 
sale patafizice) ; în timp 
ce existențialiștii demons
trează, dramaturgul nos
tru, teatral, arată. Unei 
lumi de obișnuințe și mono
tonie, el îi opune sur
priza, poezia, și nu re
semnarea. ..

Icare et Proserpine (ca
pitolul al treilea), un stu
diu arhetipal. dezvăluie 
marele mit instalat în 
nucleul însuși al operei 
lui Eugen lonescu : para
disul pierdut. . . Grație 
lentilei Jung-iene, se 
poate ușor observa — a- 
rată A. Raînof — că 
„marea obsesie a lui lo
nescu rămîne, în esență, 
moartea. Pierderea ino - 
cenței, căderea, devin 
conștiința decesului". Pre
zența mitului lui lear, o- 
pus celui al Proserpinei 
(ascensiune-decădere), tra
duce nostalgia scriitorului 
pentru paradisul pierdut. 
După ce se va fi „înăl
țat", asemeni lui Icar, lo
nescu sfîrșește totdeauna 
prin a. „recădea", stabi
lind un echilibru perfect, 
o „tensiune armonioasă" 
între noțiunile de creație 
și destrucție.

Capitolul al patrulea se 
intitulează sugestiv ..Ome
lette — Surprise d’oeufs— 
Zen Ionesco". Ca Zen, lo
nescu este refractar sis
temelor. Mai mult, ambii 
caută soluția vieții tră- 
ind-o, dramatic, și culti
vă, o pedagogie a surpri
zei. La. lonescu. se poate 
vorbi de o adevărată es
tetică a surprizei: „Sur
priza ne găsește — arată 
Eugen lonescu — inocenți 
ca pe niște copii. Și dacă 
timpul ne oferă perma
nent surprize, nu ne mai 
rămîne vreme de oîndit 
la moarte". Dar. totodată, 
surpriza implică destruc- 
ția. căci ea se opune o- 
bișnuitului.

Existența, la lonescu, se 
înscrie, așadar, într-o 
luptă în care succesul 
este bilateral — atît de 
partea Eu-lul cît și de 
partea non-Eului; distru
gerea e, în același timp, 
creație, din moarte re
naște viață; scurt, în
tr-un teatru al surprizei!

Pentru această diserta
ție, „în grad înalt origi
nală" — după cum consi
deră specialiștii înșiși —» 
profesorului Alexandre 
Raînof i s-a conferit, la 
28 aprilie 1969, titlul o- 
norific de Philosopharum 
Doctor.

DOINA FLOR.EA



cronica

structurile intelectuale
Logica de la Port-Royal 

(1662), această capodoperă năs
cută dintr-o prinsoare — a 
fost compusă în patru-cinci 
zile și învățată de un tînăr 
isteț în patru zile — enume
ra patru operații ale spiritu
lui, care fac obiectul logicii: 
a concepe, a judeca, a ra
ționa, a ordona. Este un in
ventar complet și bine gîndit, 
pe care logica clasică îl par
curgea în patru mari capito
le : teoria noțiunilor, teoria 
judecății, teoria raționamen
tului și teoria metodelor. Cine 
se interesa de logică primea 
informații modeste, dar clare 
în toate cele patru compar
timente.

Mult mai ambițioasă, logica 
modernă se ridică la genera
lizări vaste, inițiate pe culmi 
de abstracțiuni nebănuite. Dar 
temele fundamentale au ră
mas aceleași patru și atunci 
ne putem întreba — trebuie 
să ne întrebăm — cum răs
punde logica modernă la a- 
ceste întrebări caoitale. Din 
această perspectivă, consta
tăm că vechiul echilibru, care 
părea bine stabilizat, s-a rupt 
în favoarea unor teme și în 
prejudiciul altora. Se poate 
spune că logica modernă și-a 
concentrat eforturile asupra 
ultimelor două probleme și în 
primul rînd asupra raționa
mentelor. Ea se reduce în 
fond la un inventar de legi 
logice, legi care generează 
inferențele. In zadar vom cău
ta un capitol consacrat con
ceptului. Intîlnim doar vagi 
urme, ca, de altfel, și cu 
privire la judecată. Iar stu
diul ordonării se limitează la 
ordinea deductivă a propozi
țiilor (axiome și teoreme) și 
ordinea derivativă a terme
nilor (termeni primari și ter
meni definiți), cu alte cu
vinte la investigarea metodei 
axiomatice.

împotriva acestui dezechili
bru în tematica logicii con
temporane, putem spune că 
reacționează logicianul fran
cez Robert Blanche, profesor 
la Facultatea de Litere și 
Științe umane din Toulouse, 
corespondent al Institutului. 
Autor al unor prețuite cărți 
de sinteză (Axiomatlque, In
troduction â la logique con- 
temporaine), R. Blanche își 
face cunoscute acum rezulta
tele unor bogate reflecții per
sonale asupra științei logicii 
în două cărți succesive, din
tre care cea dintîi poartă îm
bietorul titlu Structures in- 
tellectuelles, Essai sur l’orga- 
nisation systematique des con
cepts (J. Vrin, Paris, 1966).

Este o constatare veche ob
servația că noțiunile nu sub
zistă izolat, ci asociate în fa
milii. Conceptul separat este 
o abstracțiune, realitatea este 
sistemul de concepte. Iar dacă 
logica este, așa cum s-a ex
primat foarte sugestiv J. 
Royce (1855—1916), știința ti
purilor de ordine, este firesc 
să ne întrebăm care este mo
dul de ordonare specific sis
temelor de concepție. Realita
tea ne poate, firește, suge
ra felurite constelații. Dar lo
gicianul de la Toulouse nu se 
mulțumește să înregistreze o 
stare de fapt, care poate fi 
accidentală, ci el ambiționea
ză să determine starea de 
drept, „Gestalt"-ul, ,,forma 
bună", forma optimă de or
ganizare în lumea concepte

lor, cea mai bine echilibrată 
și articulată și care să pose
de și o bună „tensiune de in
formație" (p. 62).

Cercetările autorului por
nesc de la celebrul „pătrat lo
gic", atribuit lui Boethius 
(470—524), mai recent lui 
Apuleius (ca. 140), cu rădă
cini aristotelice. Acesta a fost 
Ia origine o formă de orga
nizare a judecăților. Există, 
după cum se știe, patru tipuri 
de propoziții categorice:

A=toți S sînt P

E—nici un S nu este P

I —unii S sînt P

O —unii S nu sînt P

Pătratul cu diagonale con
stituie o schemă capabilă să 
reprezinte diagramatic rela
țiile fiecărui tip de propoziție 
cu celelalte trei tipuri:

A E
I O

Tensiunea maximă se insta
lează pe diagonalele pătratu
lui logic. Aici ni se înfățișea
ză diade de propoziții în 
raport cu contradicție : A—O, 
E—I, care nu pot fi ambele
nici adevărate nici false în a- 
celași timp, una fiind nega
ția celeilalte. Tensiunea sca
de pe laturi. Sus, A și E sînt 
în raport de contrarietate: 
ele nu pot fi adevărate în a- 
celași timp, dar pot fi false 
în același timp. Dimpotrivă, 
jos, I și O nu pot fi false în 
același timp, dar pot fi ade
vărate în același timp: ele 
stau în raport de subcontra- 
rietate. In stînga și în dreap
ta, se stabilesc raporturi asi
metrice de subalternare: de 
sus în jos se transmite ade
vărul, iar de jos în sus fal
sitatea. Fiecare colț al pă
tratului logic pare să fie 
astfel strict determinat prin 
trei relații diferite.

R. Blanche preia această 
structură logică, dar obser
vă, pe de o parte, că ea 
poate fi generalizată și, pe 
de altă parte, că ea trebuie 
completată, inclusă într-o 
structură mai amplă. Calea 
spre generalizarea pătratului 
logic, deschisă de către lo
gicienii medievali, ni se o- 
feră observînd că este sufi
cient să folosim jocul nega
ției în jurul unei variabile:

K K non
non K non non K

și că cele patru posturi sînt 
definite doar prin valori de 
adevăr, astfel că nu numai 
propozițiile, dar șii variatei 

concepte pot să le mobileze, 
de pildă :

necesar imposibil

posibil contingent

Dar asemenea tetrade, re
marcă în continuare auto

rul, nu sînt bine echilibrate. 
Toate relațiile interne ale a- 
cestei structuri sînt binare, 
dar noi nu gîndim totul în 

diade. In gîndirea noastră 
intervin deseori și triade de 
concepte, așa cum o demon
strează, de altfel, dialectica. 

Analizînd, vom constata că; 
unele diade ale acestei te- 
trade sînt aparente, iluzorii. 
Dacă pozițiile A și E sînt 
ambele false — și ele pot 
fi —- atunci unde stă ascuns 
adevărul ? Dacă nu toți și 
nu nici unul, atunci desigur 
că unii sînt și unii nu sînt. 
Răsare astfel în mod natural 
al treilea post, care este 
conjuncția „I și O", simbo
lizată prin Y. Am obținut 
astfel, sistemul de concepte 

AEY, care este perfect, fiind
că elementele sale sînt nu 
numai mutual exclusive, dar 
și colectiv exhaustive. In a- 
ceastă triadă, elementele sînt 

legate prin aceeași relație 
de contrarietate. Ea conține 
exact un element adevărat și 
două false. Acționează prin
cipiul trilemei stricte: din 

trei lucruri unul.
Noul post Y ne trimite în 

mod firesc la contradictoriul 
său, notat cu U, care repre
zintă disjuncția „A sau E". 
împreună cu I și O, acesta 
alcătuiește o nouă triadă, 
IOU, triada subcontrariilor. Ea 
conține două elemente adevă
rate și nul fals, fiind condusă 
de principiul trilemei largi: 
din trei lucruri două.

Se vede acum că pătratul 
logic este forma trunchiată a 
unui sistem mai vast, care 
este hexagonul logic, rezultat 
din îmbinarea celor 
ade :

două tri-

U

A E

I O

Y

Aceasta conține ca 
o triadă de diade

subsisteme 
(a contra-

dictoriilor A—O, E—I, UY), o 
diadă de triade (a contrarii
lor : AEY, a subcontrariilor: 
IOU) și tetrada clasică. Pe 
toate laturile hexagonului se 
întind relații de subalternare. 
Sistemul de concepte apare 
acum complet și bine echili
brat.

Convins fiind că hexada re
prezintă structura fundamen
tală a gîndirii, autorul o pu
ne în lucru, încercîndu-i va
loarea în cele mai variate do
menii : relații, modalități, ca
lități, conectorii interpropozi- 
ționali. Și trebuie să conce- 
dem că se obțin succese evi
dente în determinarea precisă 
a unor sisteme de concepte, 
care au pus la grea încercare 
iscusința logicienilor.

O primă izbîndă, și nu din 
cele modeste, este organiza
rea firească în hexadă a re
lațiilor matematice cantitati
ve :

inegal

mai mare mai mic

mai mare sau egal

mai mic sau egal 

egal

Autorul se angajează apoi 
în dificila problemă a struc
turării modalităților, citînd zi- 
cătoarea medievalilor: de
modalibus non gustabit asinus 
■— cum s-ar zice, aceasta nu 
este o ocupație pentru imbe
cili. S-a constatat mai sus că 
modalitățile alethice (necesar, 
contingent, posibil, imposibil) 
se organizează într-o tetradă 
izomorfă pătratului clasic. Mai 
putem obține triada contrarii
lor prin suprapunerea contin
gentului cu posibilul, moduri 
a căror distingere nu este 
prea clară. Dar se ivește și 
posibilitatea sistematizării he
xagonale :

predeterminat 
necesar imposibil
posibil contingent

eventual

O analiză atentă ne conduce 
și în cazul modurilor episte-

mice, ale cunoașterii, la a-
ceeași structură în stea:

decis

stabilit exclus

plauzibil

nedecis

contestabil

In decelarea structurilor in
telectuale corecte, autorul are 
de luptat cu ambiguitatea și 
lacunele limbajului comun, 
care au antrenat pe cercetă
tori spre folosirea unor te- 
trade sau triade neregulate, 
de forma AEIY, AUYO, AEI, 

etc. Corectarea și completa
rea acestor sisteme parțiale 
necesită un efort intens de 
analiză subtilă, care este re
compensat de noutatea și fe
cunditatea rezultatelor. Astfel 
modurile deontice primesc în 
cele din urmă forma comple
tă :

imperativ

obligatoriu

permis

indiferent

interzis

facultativ

In cazul modurilor axiologice 
(„valori"), determinarea hexa
gonului logic se lovește de 
lacunele terminologiei. Dacă 
pentru remedii se poate con
stitui hexada:

activ

binefăcător nociv

inofensiv ineficace

inactiv

pentru modurile subiective 
trebuie să ne mulțumim u- 
neori cu perifraze :

hotărîre

acceptare refuz

(nu spun nu) (nu spun da)

nehotărîre

Absența termenilor subcon- 
trari I și O conduce la sis
temul imperfect „în cruce 
latină" : UAEY. Sentimentele 
axiologice se organizează la 
fel: 

patie

filie fobie

(afobie)

apatie

(afilie)

Probleme dificile se ridică
în privința ordonării concep
telor care exprimă calități. A- 
cestea sînt de obicei gîndite 
în cupluri antitetice: greu- 
ușor, uscat-umed, rapid-lent, 
mare-mic, harnic-leneș, între 
care este greu de determinat 
poziții intermediare. Aceste 
false diade, impuse de pro
blemele adaptării omului la 
mediu, pot fi extinse în doua 
chipuri: fie prin procedura 
negării, și atunci ajungem la 
hexagonul opozițiilor, fie le- 
gînd extremele printr-o serie 
de intermediare, în care caz 
obținem structura liniară a 
gradației. In domeniul calită
ților își fac astfel concurență 
două structuri eterogene: he
xada și seria. Dar autorul ne 
convinge că, departe de a fi 
exclusive, cele două structuri 
se pot genera reciproc. In 
practică, uneori ezităm pe ce 
cale este mai corespunzător 
să ne angajăm. Sub forma 
AIOE, sau mai bine AIYOE,, 
structura opozițională poate 
fi interpretată și ca o struc
tură graduală. Chiar calită
țile morale, lacome de opo
ziții, pot fi totuși înseriate 
după ordinea AIOE: risipi- 
tor-darnic-econom-avar, te- 
merar-curajos-prudent-laș. Ca

litățile sensoriale sînt dim
potrivă atrase de organizarea 
liniară: cald-călduț-temperat- 
răcoros-rece, dar fără ca sis
tematizarea lor în stea de 
opoziții să fie imposibilă. Fi
rește civilizația noastră ști
ințifică manifestă predilecție 
pentru scările gradate, în ca
re calitățile sînt gîndite ca 
mărimi, ca dimensiuni.

Dispunerea în sistem a co
nectorilor binari interpropo- 
ziționaji (conjuncția, disjun- 
cției, (implicație, echivalență' 

etc.) constituie pentru autor 
un bun prilej nu numai de 
a încerca valoarea structurii 
hexagonale, dar și de a opu-- 
ne punctului de vedere for
mal perspectiva unei logici 
reflexive. Metoda pur forma
lă, aceea a tabelelor de ade
văr, determină exhaustiv șai
sprezece „posibilități teore

tice" (p. 131). Dar aceasta
este o „construcție cu totul 
mecanică și oarbă" (p. 132), 
care, nivelează relațiile) nu! 
le distinge funcțional, nu le 
ierarhizează. Realitatea este 

că din cei șaisprezece conec
tori, doi nu sînt în fond fun
cții de adevăr, iar patru sînt 
„conectori degenerați". Cei 
zece conectori care rămîn se 
distribuie de la sine în două 
tetrade: a joncțiunilor (con
juncția, disjuncția și negați
ile lor) și a implicațiilor (im
plicația, replicația și a nega
țiilor lor), care se leagă în
tre ele prin conectorii de e- 
chivalență și de alternativă, 
ce dețin astfel posturile U și 
Y. Se obține în acest mod 
o~ structură decadică, alcătu
ită din două hexagoane în
gemănate.

In încheierea cercetărilor 
sale, R. Blanche poate să-și 
exprime satisfacția îndreptă
țită că de-a lungul unor do
menii de concepte variate: a 
conectorilor interopoziționali, 
a cuantificatorilor, a predica
telor, a modalităților, ordinea 
naturală a termenilor se con
figurează în hexagonul logic, 
celelalte sisteme de concepte 
(diade, triade, tetrade) dove- 
dindu-se a fi pînă la urmă 
forme incomplete, neregulate. 
Constatarea este de maximă 
însemnătate, comportînd apli
cații interesante. In primul 
rînd universalitatea structurii 
hexagonale ne revelează izo
morfisme între familii de con
cepte foarte îndepărtate, ca 
acelea pe care le-am prezen
tat. Implicit se precizează po
ziția unor termeni și relațiile 
dintre ei, se evită alunecările 
de sens, se introduc distincții 
clarificatoare, se umplu lacu
ne. Pozițiile noi Y și U, a- 
dică a mijlociului și a extre
melor, se dovedesc indispen
sabile. Unele cupluri antiteti
ce, precum analitic-sintetic, 
moral-imoral, Yoință-abulie/ 
ș. a. nu sînt contradictorii de 
tipul AO sau EI, ci diade UY.

Strădania logicianului fran
cez se înscrie pe linia tra
diției carteziene a clarificării 
ideilor, a necesității de a face, 
enumerări complete. Teoria 
noțiunilor, capitol vitregit al 

logicii contemporane, cunoaș
te astfel o nouă străluciri 
binemeritată. Nu putem de 
cît să ne alăturăm aprecie
rilor elogioase ale prefațato
rului cărții, Georges Davy, 
membru al Institutului, care 
remarcă „precizia rijguroas.H 
și densă a expunerii" (p. 

XXXIII), ce „combină grija 
referinței la natural cu a- 
din refleriune și îndeamnă 
făcător" (p. XXXIV) și înr 
cheie: „o carte’ care stră
lucește de plenitudine și de 
originalitate" (p. XXXIX). 
Spiritul francez, atașat ra

ționalismului, își află o no
uă și luminoasă confirmare. 
Este o cercetare de logică, 
dar care nu se epuizează în 
ansamblarea de formule eso- 
terice, așa cum întîlnim tot 
mai frecvent, ci desfășoară 
un curs de idei, ce izvorăște 
din reflexiune și îr.dean-.nă 
la meditație.

Firește rămîne deschisă pro
blema unicității structurii in
telectuale. Autorul pune în 
contrast structura hexadică 
doar cu structura liniară. Lo
gica românească a cunosbut un 
investigator tenace al structu
rilor intelectuale în persoana 
mult regretatului Florea Tu- 
țugan (1908—1960). Dar în loc 
să pledeze pentru o structură 
preferențială, acesta se lăsa 
condus de complexitatea ma
terialului. In acest sens, el a 
propus ordonarea conceptelor 
în variate poligoane și polie
dre logice: cubul logic sau 
pătratul dublu (pentru propo
zițiile cu termeni pozitivi sau 
negativi), pentagonul logic 
(pentru sistemul AEIOY), octo
gonul logic (pentru propozițiile 
în care intervin termeni ne
gativi și sînt și exclusive, pen
tru judecățile de relație), pă
tratul, hexagonul, octogonul și 
dodecagonul (pentru judecăți 
modale). La acestea se pot e- 
ventual adăuga structurile ar
borescente, frecvente în divi
ziuni și clasificări și structuri
le ciclice, indicate pentru re
prezentarea unor procese (ci
clul carbonului, ciclul ciber
netic, spirala progresului). Po
sibilitatea diversificării matri- 
celor intelectuale nu diminu
ează cu nimic valoarea cerce
tărilor lui R. Blanche, care are 
meritul de a fi actualizat pro
blema și de a fi făcut desco
periri importante. Mai treble 
relevat că drumul pe care -Sfâ 
angajat autorul, acela al logi
cii reflexive, ce nu disprețu
iește instrumentul matematic, 
dar în același timp nu pierde 
contactul cu logica operatorie 
naturală, apare extrem de pro
mițător, dovedindu-se deosebit 
de fecund. Acestei teme îi vom 
consacra o altă prezentare.

Petre Botezatu



0 VALOROASĂ coperta interioară a cărții, 
Mihai Carp, fost profesor la 
Liceul Internat, colaborator 
al „Vieții românești", a no
tat : „A lui Creangă".

Pe aceeași copertă, deasu
pra locului de apariție a căr
ții, mai avem semnătura u. 
nul A. Simionescu, proprie
tar al cărții înaintea lui M. 
Carp (care s-a iscălit în col
țul drept de sus.) și al lui:. 
Al. Carp (1966), fratele lui 
Mihai, de la care a fost a- 
chiziționat acest exemplar 
deosebit de prețios.

G. ISTRATE

I
in „Notiță asupra manu
scriptelor lui Ion Creangă", 
publicată : în „Șezătoarea", V, 
1899, p. 209—216, G. T. Kiri
leanu ne dă cîteva informa
ții prețioase asupra sorții pe 

care au ăvut-o manuscrisele 
Amintirilor și Poveștilor, în 
urma morții scriitorului. Cu 
toate că intenția lui era să 
descrie amănunțit aceste ma
nuscrise, cu ocazia împlinirii 
a zece ani de la moartea lui 
Creangă, n-a reușit să facă 
lucrul acesta din motivul că, 
datorită neînțelegerii celor 
care le- dețineau, n-a putut 
ajunge< la ele. Așa se face 
că, în articolul pomenit, G. 
T. Kirileanu s-a mulțumit să 
semnaleze cîteva „însemnări" 
pe unele cărți dintre care 
cea mai importantă este, fără 
îndoială, cea referitoare la 
vizita pe care Creangă i-a 
făcut-o lui Eminescu, la Mă
năstirea. Neamțului, împreu
nă cu V. G. Morțun, la 
2.11.1887.

însemnările semnalate de 
Kirileanu la paginile 211—212 
și începutul p. 213 le-am 
cercetat recent, la biblioteca 
documentară din Piatra 
Neamț.

Cartea pe care Creangă 
ne-a făcut relatarea asupra 
vizitei la Eminescu era con
siderată ca dispărută, din mo
ment ce toți specialiștii care 
au recurs la acest amănunt 
biografic se adresau artico
lului citat al lui G. T. Ki
rileanu. Intr-adevăr, atît Ni- 
colae Timiraș, în lucrarea sa 
’oan Creangă, cît și G. Că- 
mescu, în Viața lui Ion 

- Creangă, nu ne dau a înțe
lege că ar fi văzut exempla
rul respectiv, cu însemnările 
lui Creangă.

O întîmplare fericită a fă
cut ca, în cursul lunii mai, 
cartea în cauză să devină 
proprietatea Bibliotecii Cen
trale ,,M. Eminescu". Este 
vorba de un exemplar din 
„Poezii populare ale români
lor", de Vasile Alecsandri 
(1866), legat împreună cu poe
mul istoric „Dumbrava Ro
șie" (1872), pe a cărui scoarță 
de la urmă, pe pagina inte
rioară, găsim următoarea în
semnare, cu creionul, a lui 
Ion Creangă :

„In 2 Fevruarie, dimineața, 
pe la vreo 6^2 ceasuri, am 
văzuț un curcubeu frumos, 
înspre răsărit, privindu-l din 
arhondaricul de la Mănăstire 
Neamțului, cînd am fost cu 
V. G. Morțun să vedem pe 
M. Eminescu !... Era și omăt 
de vreo palmă domnească de 
gros în una și noaptea 2 
Fevruarie 1887.

Acum, după atîta amar de 
secetă, adecă în 2 (două) 
Septemvrie st. vechi, pe la 3 
ceasuri după amiază, iar am 
văzut un curcubeu tot spre 
răsărit. 1887. Sept. 2".

I. Creanga

Exemplarul de care ne o- 
cupăm, dl „Poeziilor popu
lare", mai prezintă o însem
nare a lui Creangă, nesem
nalată de Kirileanu. Este 
vorba, de data aceasta, de 
„completarea" unei poezii cu 
două versuri, scrise de ase- 

^inenea cu creionul și întărite 
cu semnătura lui Creangă. La 
una dintre poeziile intitulate 
„Cucul" (p. 273), Creangă a- 
daugă, după versurile : 
De-ar fi cucul voinicel 
Mi l-aș prinde argățel 
altele două, cunoscute, cu si
guranță, din literatura popu
lară orală :
De-ar fi cucul un voinic, 
Mi l-aș prinde ibovnic.

Am reprodus, în fotocopie, 
însemnarea respectivă a lui 
Ion Creangă. De notat că pe

RUGINOASA
Reactualizînd în paginile 

„Cronicii" din 1967 pledoa
ria cu privire Ia necesita
tea reconstruirii palatului 
domnesc de la Ruginoasa, 
am descoperit cu plăcută 
surprindere că satul res
pectiv are o monografie 
destul de completă și inte
resantă, iar lucrarea res
pectivă doarme în manu
scris. Casa județeană a 
Creației Populare Iași avînd 
drept prim merit operativi
tatea, opera lui Boris Cră
ciun a văzut de curînd lu
mina tiparului în condiții 
grafice fericite.

Acum ne dăm mai bine 
seama că „Ruginoasa*, ca 
oglindă monografică, e și 
mai valoroasă decît acele 
referiri la trecutul de fală 
al reședinței lui Alexandru 
Ioan Cuza pe care le-am 
consultat acum doi ani, 
întrucît toate capitolele, 
începînd cu vechimea așe
zării și terminînd cu pro
mițătoarele coordonate ale 
prezentului, încadrează fi
resc paginile de istorisire 
a întîmplărilor legate de 
„palat", după cum acestea 
din urmă dau cărții par- 
fum de legendă.

Boris Crăciun a știut să 
dizolve în cerneală din 
tinctura afectivității pen
tru meleagurile natale atît, 
cît să nu riște sentimente 
lismul gratuit, răminînd 
astfel detașat de fapte, dar 
cald și stăpîn pe expresie, 
pe linia bunei tradiții de 
povestitor moldovean. In 
plus, și-a dozat mijloacele 
pentru a cuprinde în a- I 
ceasta sută de pagini cele 
mai semnificative aspecte 
din trecutul și prezentul 
Ruginoasei, condimentînd 
expunerea cu bine alese e- 
șantioane etno-folclorice.

Chiar cu riscul de a pă
rea subiectivi apreciem 
drept cele mai colorate pa
gini ale cărții tot întîmplă- 
rile petrecute între zidu
rile reședinței domnești și, 
de aceea, considerăm lu
crarea publicistului Boris 
Crăciun o nouă și convin
gătoare probă că „palatul 
de la Ruginoasa nu trebuie 
să dispară. Poate exage- 
rînd, intenționăm a actua
liza încăpăținarea canto- 
niană din „delenda Car
tago" în „reședința de la 
Ruginoasa trebuie să re
nască".

Paginile acestei monogra
fii confirmă că tot ce e 
legat de domnitorul pri
mei noastre uniri a intrat 
în tradifie și istorie, deci 
are o ființă spirituală bine 
conturată și nepieritoare.

A. LN.

documentar

CE SURPRIZE
NE PREGĂTEȘTE LUNA ?

Considerate din afară, toate amănuntele 
de ordin tehnic privind zborul lui Apolo 10 
și o parte din cele referitoare la misiunea 
decisivă a lui Apollo 11, au fost comunica
te opiniei publice. Pe plan secundar au ră
mas doar informațiile legate de viața oa
menilor în acele zile și nopți de supremă 
tensiune, bineînțeles în afară de imaginile 
tele, și, mai ales, unele probleme legate 
în special de revenirea lor pe Terra.

După revista „Paris—Match" (nr. 1046) 
zestrea unui astronaut se compune din cî
teva pachete sistematic ambalate și ordo
nate. Primul se referă la alimentație : pa
chete repartizate pe zile și mese, avînd 
fiecare un șervețel umed. In plus, 3 pache
te a cîte 7 șervețele uscate așezate sub 
cușeta pilotului din modulul-comandă și tot 
acolo 7 plicuri a cîte 53 foi de sugativă, 
împreună cu alimentele, se află peria de 
dinți și un tub de pastă de 56,70 grame.

Cît privește componența prînzurilor, ele 
sînt alcătuite după preferințele fiecărui pi
lot și sînt formate din 60 feluri de alimente 
deshidratate. înainte de întrebuințare, se 
injectează apă în săculețul prinzului res
pectiv, se agită timp de 3 minute și apoi 
i se desface capacul și este presat la gura 
astronautului. O dată pe zi, se servește un 
prînz umed format din carne de vacă, de 
curcan, jambon, sosuri, și cartofi, prînz pre
gătit în oficiul rachetei, unde există insta
lație de... apă curgătoare.

De notat că tot ce răimîne nu se aruncă 
în spațiul interastral ca într-un parc public, 
ci e păstrat cu grijă și readus pe Terra 
pentru analize, bineînțeles după ce se ad
ministrează pastile germicide pentru a în
lătura formarea de bacterii și gaze.

Pentru medici poate fi interesantă com
ponența trusei medicale așezată într-o cu
tie de circa 20 cm. : 3 siringi împotriva 
răului de aer, alte trei pentru injecții anal
gezice, un flacon cu un anumit unguent de 
urgență, două flacoane cu picături pentru 
ochi, trei pulverizatoare pentru nas, două 
bandaje comprese, 12 pansamente adesive 
și un termometru de gură. Ca medicamente: 
60 pilule antibiotice, 12 împotriva grețurilor, 
12 stimulatorii, 12 analgezice, 60 decon-
gestionante, 24 antidiuretice, 72 aspirine și
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află în cabina instruc-
----

21 somnifere. O altă trusă mai mică, 
conținut similar, se .
țiunilor de zbor.

+
sănătatea celor de la

--------- . iată că specialiștii au 
de rezolvat o problemă de conștiință pro-

Dar în afară de 
bordul astronavelor,

a

fesională. Astfel, după „Paris-Match" (nr. 
1047), revenirea de pe lună a primilor oa
meni poate constitui un pericol mortal pen
tru umanitate. Nimeni nu poate ști ce mi- 
cro-organisme, microbi, bacterii sau alte 
forme de viață există pe satelitul nostru. 
De aceea, la 26 iulie 1969, orele 14,12, cînd 
capsula lui Apollo 11 va ameriza la sud 
de insula Hawai, cei trei, adică Armstrong, 
Aldrin și Collins, se vor bucura de o pri
mire rezervată doar ciumaților. Ei nu vor 
ieși din capsulă, ci vor fi urcați în ea la 
bordul unui port-avion și închiși într-o go
goașă sterilă. Abia atunci vor ieși și tre- 
cînd printr-un tub etanș de plastic, se vor 
instala într-un fel de caravană ermetic în
chisă. Respectiva caravană va fi transpor
tată pe calea aerului Ia Huston, unde, tot 
printr-un coridor de plastic cei trei vor pă
trunde în camerele antiseptice ale labora
torului special de recepție a... celor veniți 
din lună. Acolo vor rămîne în carantină cel 
puțin 21 de zile. Instalația respectivă e for
mată dintr-o succesiune de cilindri, pe o 
lungime de 15 metri, total izolați. Astro- 
nauții vor fi supuși la diferite probe sub 
controlul celor mai eminenți specialiști. Și 
abia cînd toate temerile vor fi înlăturate, 
ei vor reveni între oameni.

La acest plan al oamenilor de știință, 
NASA intenționează o singură modificare : 
în momentul amerizării, capsula să fie des
chisă timp de 3 minute pentru a înlătura 
ceea ce se numește pericolul izolației bio
logice. Or, tocmai aceste 3 minute îi spe
rie pe savanți, deoarece în cazul că praful 
selenar adus pe Terra va conține necunos
cute micro-organisme, ele pot scăpa în o- 
cean și atmosferă și pot începe a se pro
lifera.

Cu puțin sprijin din partea literaturii știin- 
țifico-fantastice, se pot imagina cele mai 
uluitoare consecințe.

Dacăi este adus vreun virus contra că
ruia omenirea nu are încă arme și care 
să aibă o germinație debordantă ? Istoria 
mentei de apă se poate repeta. Acum 50 
de ani, un belgian a adus un singur fir de 
asemenea mentă în Congo, pentru ca as
tăzi fluviul Congo să fie acoperit de insule 
atît de compacte îneît nici cu dinamita nu 
pot fi distruse.

Cine știe ce ascunde scoarța selenară ? 
Șansele de a găsi viață pe suprafața lu
nară sînt minime, dar bacterii adormite și 
microbi ce pot reînvia în contact cu oxi
genul și azotul terestru pot zace în praful 
pe care-1 admirăm în nopțile senine.

Deci, prudență, prudență, prudență I re- 
comandăi savanții.

MINISTERUL ÎMVĂIĂMÎNTULUI 
UNIVERSITATEA 
Al. loan Cuza“ lași

CONCURS DE ADMITERE 1969

DE FIZICĂ.

(durata de

DE CHIMIE.

(durata de

Telefon

studii:

Telefon

studii:

DE BIOLOGIE—GEO-

de zi (durata de studii:

BIOLOGIE
de zi (durata de studii: 4 ani) 
GEOGRAFIE

In anul 1969/1970 în cadrul Univer
sității „AI. I. Cuza" din Iași vor 
funcționa următoarele facultăți șl secții: 

FACULTATEA DE MATEMATICĂ— 
MECANICĂ. Telefon 11808

Cursuri de zi (durata de studii:
4—5 ani)

Cursuri fără frecvență (durata de 
studii: 5 ani)

FACULTATEA
13044

Cursuri de zi
4—5 ani)

FACULTATEA 
13044

Cursuri de zi
4—5 ani) 
FACULTATEA
GRAFIE, Telefon 11720, interior 115

Cursuri 
4—5 ani)

Secția :
Cursuri
Secția :

Cursuri serale (durata de studii: 5 ani) 
Secția: GEOLOGIE

FACULTATEA DE DREPT. Telefon 
13736

Cursuri de zi (durata de studii: 4 ani)
Cursuri fără frecvență (durata de stu

dii : 5 ani)
FACULTATEA DE FILOLOGIE. Tele

fon 15302
Cursuri de zi (durata de studii: 4 ani) 
Secții: Limba și literatura română— 

secundar o limbă romanică sau limba 
latină ; Limba și literatura rusă — se
cundar limba și literatura română; Lim
ba și literatura franceză — secundar 
limba și literatura română; Limba și 
literatura engleză — secundar limba 
și literatura română; Limba și litera
tura germană — secundar limba și li
teratura română; Limba și literatura 
germană — secundar limba și litera
tura engleză.

Cursuri 
studii: 5 

Secția: 
secundar 
ba latină. 
Cursuri serale (durata de studii: 5 ani)

Secții: Limba și literatura rusă — 
Secundar limba și literatura română ; 
Limba și literatura franceză — secun
dar limba și literatura română; Limba 
și literatura engleză — secundar limba 
și literatura română; limba și literatura 
germană — secundar limba și litera
tura română; Limba și literatura ger
mană — secundar limba și literatura 
engleză.

FACULTATEA DE ISTORIE—FILO
ZOFIE. Telefon 13924

Cursuri de zi (durata de studii: 4 ani) 
Secții: Filozofie; Istorie; Sociologie- 

psihologie.
Cursuri fără frecvență (durata de 

studii: 5 ani)
Secții: Filozofie ; Istorie 

»J^\CULTATEA DE STUDII ECONO- 
MICE. Telefon 11720, interior 172

Cursuri de zi (durata de studii: 4 ani) 
Cursuri fără frecvență (durata de 

studii: 5 ani)
Secții: Economia industriei, construc

țiilor și transporturilor; Economia a- 
griculturii; Finanțe; Contabilitate.

Cursuri serale (durata de studii- 5 
ani)

Secții: Economia industriei, construc
țiilor și transporturilor; Contabilitate.

INSTITUTUL PEDAGOGIC de 3 ANI.
Telefon 15317

Facultatea de filologie
Cursuri de~ zi (durata de studii: 3 ani) 
Cursuri fără frecvență (durata de stu

dii : 4 ani)
Secția: Limba și literatura română 
Facultatea de matematică
Cursuri de_ zi (durata de studii: 3 ani) 
Cursuri fără frecvență (durata de stu

dii : 4 ani)
Facultatea de flzică-chimie
Cursuri de zi (durata de studii: 3 ani) 
Secția: Fizică-chimie și cunoștințe

tehnico-agricole
Facultatea de științe naturale
Cursuri de zi (durata de studii: 3 ani) 
Cursuri fără frecvență (durata de stu

dii : 4 ani)
Secția: Științe naturale și agricole 
Facultatea de desen
Cursuri de zi (durata de studii: 3 ani) 
Facultatea de educație fizică 
Cursuri de zi (durata de studii: 3 ani) 
Cursuri fără frecvență (durata de stu

dii: 4 ani)
Concursul de admitere în învățămîn- 
tul superior va avea loc între 5—15 
iulie 1969, pentru cursurile de zi și 
serale, și între 5—15 septembrie 1969, 
pentru cursurile fără frecvență.

Pentru facultățile și secțiile Ia care 
nu se completează cifra de școlarizare 
prin concursul din iulie, Ia cursurile de 
zi și serale se va organiza al doilea 
concurs, între 5—15 septembrie 1969.

Probele de concurs, programele o- 
biectelor de examen și condițiile de 
admitere sînt cuprinse în broșura „Ad
miterea în învățămîntul superior" — 
ediția 1969.

fără frecvență (durata de 
ani)
Limba și literatura română— 
o limbă romanică sau lim-
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schiță de
ANDREJ MRÂZ

(Cehoslovacia)
„Ascultă", întrerupse el șirul 

cuvintelor prietenului, care-1 ne
linișteau. „Cum știi că nu ești 
mort ?“

„Ce ? Mort ? Nu înțeleg ?",
„De unde știi ... că trăiești ?“.
„Așa... strălucește soarele și 

eu sînt bucuros că luminează...”
Privi în sus și văzu că soarele 

strălucește de-adevăratelea.
„ ...că luminează și că la asta 

te referi ? - pot vorbi, că pot 
să-ți spun ce-mi place și ce-mi 
pare a fi de prisos, că aș vrea 
ceva ..."

„Vrei ?", întrebă parcă pe ne- 
gîndite.

„Păi, sigur..."
Aici se întoarse, făcu cîțiva 

pași în direcția opusă, privi pu
țin și se așternu apoi la drum. 
Se grăbea și-i foșnea ceva în 
urechi, simțea o fierbințeală în 

cap. Nu-i nimic, nu sînt decît 
obosit. Un om în toată firea și 
sănătos nu trebuie să aibă ast
fel de gînduri, își spuse, și privi 
oamenii în față să vadă dacă-l 
observă. O clipă i se păru că da. 
Sau poate că ie este tot una 
dacă sînt mort, se gîndi. începu 
să fugă. Alerga greu, gîfîia și 
inima îi zVîcnea în tîmple.

Pe scări încetini și sună.
„Doamne, tu ești ?“, zise ma

ma lui, cu fața plină de lumină.
„Chiar eu. N-am fost de mult, 

așa-i?“, întrebă și o privi țintă.
„Cred și eu, de mult M-am 

obișnuit de-acuma. Uneori e trist 
fără tine, dar mă obișnuiesc", 
repeta ea cu un zîmbet obosit. 
„Cîteodată cumpăr un buchet 
de flori și-l așez în vază, acolo 
unde era camera ta. Și așa mi 
se pare că sînt iarăși cu tine. 

Păcat că nu vii mai des".
„N-am mai fost de mult. E 

trist fără mine ?
„Este. Mergi mai departe ?"
„Eu Doar... Nu te temi de 

mine ?
„Nu știu. Nu știu cum ești a- 

cum"
„Dar cum am fost pînă a- 

cum ?"
„Nu știu, mă întrebi atît de 

ciudat. Atît de ... Atît de ... vezi, 
nici măcar nu știu. Te grăbeai 
întotdeauna undeva, așa vorbă
reț, tot timpul voiai ceva ..." 
„ Să mai vin ?"

„Cum vrei. Dacă poți, mai vi
no din cînd în cînd".

înclină din cap și plecă fără 
să-și ia la revedere. Mergea pe 
străzile pline, observa orașul și 
i se părea că trăiește. încercă 
să-și imagineze înmormîntarea 
sa, dar nu reuși. Nu știa locul 
unde este înmormîntat, nici cine 
asistă la ea. Cine-ar putea să 
vină ? Mama, poate prietenul 
acela de azi. Și mai cine încă? 
Probabil fata aceea cu părul 
lung, castaniu. Era un timp cînd 
rîdea mereu și gesticula din mîi- 
ni, făcînd tot timpul o mișcare 
de parc-ar fi zorit pe cineva. 
Vorbea mult și rîdea. Dar mai 
tîrziu — cînd anume a fost asta? 
— rîse mai puțin și-l rugă să-și 
dea curaj și-i mai spuse încă 
cîteva lucruri, dar ce anume i-a 
spus nu-și mai amintește, căci 
atunci se străduia să nu înțe
leagă. Iși aminti apoi că, după 
ce a murit, a plîns un timp, dar 
cine știe ce s-a mai întîmplat 
cu el de atunci. In cele din urmă 
î se păru că s-a îndrăgostit din 
nou de cineva, apoi s-a căsă
torit. Cine știe ...

Stătea cu mîinile goale. De 
la nord-est bătea vîntul și pen
tru că nu-și închisese ochii, a- 
cum îi lăcrimau. I se părea că 
oamenii erau ușori-ușori, parcă 
pluteau pe aripile vîntului, care-i 
rotea iarăși și iarăși. Cunoștea 
unele din acele chipuri.

„Noroc", salută el pe unul 
dintre chipurile acelea, cu care 

se întîlnise chiar în ziua aceea. 
Bătea vîntul. „Noroc", alt cu
noscut.

„Ce mai faci", răsună eterna 
întrebare.

„Bine, dar tu ?".
„Și eu bine".
Cuvintele i se părură deodată 

moarte, căută repede să gă
sească altele, dar nu știa des
pre ce să vorbească.

„Astea sînt picioare, nu ?“, 
spuse cunoscutul său și arătă 
spre rochia scurtă care trecea 
prin apropiere.

„Vreau să merg cu tine", spu
se neașteptat, de parc-ar fi 
sperat ceva, ca și cînd n-ar 
vrea să piardă ocazia.

„Privește", și cunoscutul des
chise o mapă plină cu sticle. 
„Tocmai la timp. Mergem la 
mine. Sînt toți acolo. Asta nu-i 
are răi", întoarse capul după 
niște sîni care tocmai navigau 
pe lingă ei.

Au plecat. înăuntru îi întîmpi- 
nă zgomotul și fumul obișnuit. 
Unii beau, alții mîncau, se îm
brățișau. Majoritatea tăceau 
sau rîdeau zgomotos. La un mo
ment dat, se ridică o pereche d 
se îndreptă spre una din încă
perile de alături.

Stătea, orivea și lîngă el se 
așeză una. O privi în față, îi 
privi picioarele lungi cu ten de 
copil și mișcările care trezeau 
în el fiori.

„Vă mai amintiți de mine?", 
întrebă.

„De unde ?", rîse luminîndu- 
se la față.

„De cînd trăiam încă", zise 
gutural.

„Cum. cînd trăiai ?“, întrebă 
ea.

„Așa. Cînd eram viu. Fiecare 
trăiește o dată, nu ?"

„Asa da", rîse îndelung.
„Eu cred serios treaba asta. 

Fiecare trăiește o dată. Cel pu
țin o clipă. Imi amintesc că am 
trăit. Fiecare trăiește cel puțin 
o clipă măcar în copilărie. 
Dumneata ai trăit în copilărie?"

„Păi... da".

„Cum ?".
„Păi ...“, răspunse linișitită, 

„am trăit. Aveam un cîine. Și-o 
curte cu salcîmi pe care ne pu
team cățăra ... Cel mai mult îmi 
plăceau prăjiturile cu marmela
dă pe care le făcea mama. II 
uram pe fratele meu pentru că 
mă trăgea de păr și bombănea 
din gură tot timpul. Dar de ce 
vă spun eu toate astea ? Cînd 
cîntam, eram fericită, adăugă 
la urmă, își lăsă capul în jos și 
făcu cu mîna o mișcare de parc- 
ar fi vrut să înceapă, dar nu 
cîntă, stătea doar așa, cu capul 
aplecat.

„Da", aprobă și se ridică. 
Plecă.

Norii de afară se ridicară pi- 
nâ lîngă soarele care cu toa
te acestea strălucea puternic de 
parcă nu-i venea să creadă că 
peste o clipă va trebui să se 
stingă. Nu s-a întîmplat nimic, 
nimic nu s-a schimbat, se gîn- 
dea la soare și la cît de ne
dreaptă este lumea. Și cum adi
că am murit ? Mă temeam că 
n-am să știu să trăiesc bine 
Mă temeam că am să mor peste 
puțin timp. Nu-i adevărat. Iși pu
se mîna pe frunte și-și zise : 
„i-adevărat".

Făcu cîțiva pași în direcția 
casei, apoi se opri, cîntări da
că trebuie să meargă într-ade- 
văr. Parcă ar fi fost ultima spe
ranță. Dar ce fel de spranță a- 
nume ? Parcă s-ar fi temut că-l 
înșeală și ea. Se hotărî. Dacă 
are încă părul castaniu ?

II avea.
„Ce doriți ? “ întrebă ea rece.
„Eu sînt", spuse și, cum ea 

tăcea în continuu, adaugă ca 
scuză : „Nu vreau nimic, însă 
nu știam dacă mai locuiești aici". 
Iși lăsă capul în jos, se întoarse 
cu spatele către ea ca un copil 
rușinat. „Ai pârul la fel de cas
taniu ca și atunci".

Se uită la el si în ochi î se 
mișcă ceva, dar el nu știa ce-ar 
nutea să fie, i se părea doar că 
simte ceva. Poate o durere sau 
o amintire despre ceva foarte 

de demult și deodată îi păru 
rău c-a murit.

„Vrei să mergi mai departe ♦- 
Vrei să mergi cu noi?", întrebă 
ea.

„Vreau, dar... Nu înțeleg".
„Dacă vrei să mergi mai de

parte. La noi. Sau ce-ai dori ? 
Eu nu știu ... cum să vorbesc cu 
tine", spuse ea.

„Nu, nu. Nu vreau nimic. Nu 
mai pot, nu mai vreau nimic", 
răspunse cu glas absent. Se în
toarse, coborî scările, repetă 
încă o dată cuvîntul „vreau", 
de parcă ar fi rostit doar niște 
sunete care nu mai aveau nici 
un sens.

Ea va muri, probabil, după 
moartea mea, se gîndi el. Ni
meni nu poate să-și închipuie 
cît de trist este să fii mort. Se 
spune că omul nu simte nimic. 
Nu-i adevărat. întotdeauna se 
întoarce ceva. Viața aceea de 
demult. Și cînd omul îsi amin
tește de viața pe care a trăit-o, 
îl doare. Cu cît a trăit mai bine, 
cu atît îl doare mai tare. Cît o 
să mai trăiesc ?, se întrebă el. 
Poate încă douăzeci sau cinci
zeci de ani va trebui să mă 
privesc și să văd că sînt mort, 
că nu mai pot, că nu mai am 
putere, că nu mai vreau.

Simțea că i se învîrtea capul, 
că-i vîjîia ceva în urechi. Ieși în 
stradă. Soarele strălucea și mai 
puternic, ardea parcă nu numai 
de pe boltă ci și din case, de 
pe asfalt, de peste tot. Se spri
jini de zidul casei și văzu cc( 
din fața lui venea omul ace ♦ 
care făcea gesturi largi cu mîi
nile, căruia îi zburau manșetele. 
Privi cu greutate la el și rîse in
voluntar. In momentul acela îl 
înțepă ceva în pîeot, simți că 
nu mai poate respira, lumina 
devenea roșie vuia, se r'dica și 
se lăsa în jos de parcă^ar fi 
fost în tnnqaî. Adoî nu mai văzu 
niirtîc. Dar, în ultima clipă, i se 
păru că intelecte totul.
In românește de

Nicolae Nicoară

Măști africane in colecții new-yorkeze

150 de ani de la nașterea lui Walt Whitman • % Idl
...Un poet care a crezut în misiunea sa devenită motivul 

principal al scrierilor sale. El se înscrie printre marii profeți 
ca Dante, Milton sau Tolstoi, care au văzut în artă un mijloc 
de a influența sufletele oamenilor.

Această părere despre Walt Whitman și-a cîștigat adeziunea 
autorităților din domeniul criticii ; profesori universitari erudiți 
și foarte stimați scriu în acest sens despre opera lui Whitman 
fără a-și pierde slujbele. In timpul vieții lui Whitman — ce-i 
drept — situația era alta, pe atunci oameni onorabili îl socoteau 
un dement obscen. Prima ediție a „Firelor de iarbă" — și-a 
tipărit cartea pe cont propriu în o mie de exemplare — a rămas 
nevîndută, cu excepția acelor exemplare pe care le-a făcut ca
dou; chiar dintre acestea unele i-au fost trimise înapoi, între 
altele de poetul Whittier. Un critic a scris că Whitman pricepe 
despre artă „cît pricepe un porc despre matematică", un altul 
a declarat că „Whitman merită să fie biciuit în public". Poetul 
și-a pierdut slujba de stat de la Washington pentru că în ser
tarul biroului la care lucra s-a găsit un exemplar din propria 
sa carte; editorii săi au fost mefeu și mereu siliți, sub amenin
țarea că li se va intenta un proces, să retragă cartea de pe 
piață. Singurul contemporan care a recunoscut geniul lui Whit
man a fost Emerson, dar atunci cînd Whitman a publicat în a 
doua ediție a cărții sale o scrisoare a lui Emerson în sensul 
amintit, acesta s-a simțit foarte prost, căci între timp prietenii 
revoltați îl făcuseră să-și revizuiască părerea. După cum vedeți, 
nu e ușor să-ți judeci obiectiv proprii tăi contemporani

La vîrsta de 12 ani Walt a devenit curier la un birou. Citea 
mult, învăța tipografia, apoi devine învățător și orator. Era abo
liționist, antialcoolic și avea cîteva „ciudățenii" : se înfățișa ca un 
flăcău* încăpățînat, greoi, și colinda țara, cunoscînd oameni, 
observînd cu interes viața, fără a se sinchisi prea mult de suc
ces. A renunțat la un post bine retribuit de redactor, din pri
cina părerilor sale despre sclavie. Familia sa îl iubea mult, dar 
nu-l înțelegea și-l credea leneș, atunci cînd îl vedea stînd și 
meditînd.

El însă își urma calea sa împins de înclinația sa genială. 
Voia să cunoască oameni de tot soiul, voia să vorbească cu ei, 
să se simtă unul din ei. A lucrat alături de muncitori agricoli, 
pălăvrăgea cu pasagerii bacurilor sau se împrietenea cu condu
cătorii de vehicule. Voia să vadă America reală și astfel a va
gabondat încetul cu încetul pînă în jos la New Orleans și iarăși 
înapoi. Voia să cunoască literatura și de aceea citea, dar întot
deauna numai ce-i plăcea lui, fără a se lăsa influențat de părerile 
altora. Cînd a început să dea glas propriei sale individualități, 
aceasta s-a dovedit ca una nemaiîntâlnită în literatură și era 
vocea cea mai cutremurătoare care răsunase vreodată în Ame
rica.

Se întâmplă des ca mișcări noi și de o importanță vitală să 
ajungă cunoscute prin scrierile adversarilor. Eu însumi am cu
noscut pe Walt Whitman dintr-un eseu al lui Sidney Lanier, un 
onorabil poet gentleman al Sudului care se străduia să dove
dească că afirmația lui Whitman precum că ar fi „vocea demo

crației" ar fi un nonsens, căci masele nu simt nici un fel de 
interes pentru această poezie excentrică și nici nu pricep ce 
vrea să zică poetul.

Walt Whitman cunoștea într-adevăr poporul american, cunoștea 
masele, și asta spre deosebire de elita cultivată; le cunoștea ca 
nici un alt poet american înaintea sa, credea că în el sălășluiesc 
uriașe forțe și că el, poetul și vizionarul, le-ar putea surprinde 
și ghida [...]. Titlul operei lui Whitman „Fire de iarbă" arată că 
a ales drept simbol al sufletului uman produsul cel mai neîn
semnat și neizbitor al naturii. Poetul însuși a fost unul din a- 
ceste fire de iarbă ; s-a cîntat pe sine însuși ca reprezentant și 
ca voce a celorlalți. A cîntat „cîntecul despre sine însuși" și 
contemporanii săi considerau aceasta drept egoism primitiv și 
barbar. Vlăjganul înalt și bărbos care-și tipărea singur poeziile, 
care sublinia în prefață valoarea lor și-și publica portretul în 
chip de muncitor, fără cravată, — nu era pentru criticii vremii 
altceva decît un derbedeu împotriva căruia trebuia mobilizată 
poliția.

Cel mai mult le-a stat în gît acea parte a cărții care se inti
tulează Copiii lui Adam și care se ocupă cu probleme sexuale. 
Cele două popoare anglo-saxone erau obișnuite să treacă sub 
tăcere tot ce ținea de sex sau să pomenească lucrurile de acest 
gen pe șoptite și cu un rînjet grăitor. Walt Whitman însă privea 
aceste lucruri ca o parte a vieții și scria despre ele la fel ca 
despre toate celelalte aspecte ale ei. I-a acordat exact spațiul ce i 
se cuvenea și nimic mai mult ; a fost un om pur, care ducea o 
viață aproape ascetică și se străduia să-și dezvolte spiritul la fel 
ca și corpul.

Izbucnește războiul civil și acum se manifestă întreaga mă
reție morală a lui Whitman. S-a dus ca infirmier la Washington, 
a îndurat mizeria, și-a petrecut tot timpul în spitale, a adus 
consolare și ajutor la mii de soldați părăsiți în suferință.

f...i Bunul poet cu părul sur, cum l-au numit prietenii, și-a 
pierdut sănătatea din pricina ororilor prin care a trecut; de 
atunci n-a mai fost niciodată pe deplin sănătos. A publicat încă 
un volum de poezii, „Bătăi de tobă", consacrat războiului. Orice 
manifestare de egoism — ce i se putea reproșa — e acum înde
părtată și el ne prezintă un popor devenit mare prin luptă. In 
1871, apare lucrarea în proză „Perspective democratice", în care-și 
exprimă mesajul și mai limpede decît în poezii și cere o artă 
nouă bazată pe fraternitate și egalitate [...].

Sînt operele sale opere poetice ? S-a discutat mult în jurul 
acestei probleme. Eu consider că definirea e lipsită de importanță : 
e vorba de un cîntec inspirat, care zguduie pe oamenii recep
tivi la ideile sale. Timp de doi ani în care am lucrat la romanul 
meu. „Sclavie", m-am scufundat în literatura războiului civil a- 
merican și atunci am crezut că se află în „Bătăi de tobă" întrea
ga ardoare și întregul chin dl luptei.

Criticii s-au obișnuit încetul cu încetul cu onestitatea lui 
Whitman în chestiunile sexuale; acum se mai poticnesc doar de 
lungile enumerări de obiecte. Cînd cînta corpul omenesc, poetul 
enumera toate părțile rînd pe rînd. Poate fi aceasta poezie ? Să

pietrele ar avea nume, Whitman le-ar fi enumerat unul cite unul, 
fiecare piatră ar fi fost un simbol și rezultatul ar fi exercitat o 
vrajă hipnotică. . . Whitman a găsit un șir mare de imitatori- 
Le-am citit „versurile libere" și mărturisesc că mi-au părut o 
irosire atît a timpului meu cît șl a timpului autorilor respectivi. 
Mulți epigoni ai lui Whitman s-au mulțumit să-i imite excen
tricitățile, nu însă și virtuțile. E drept că e mai ușor și mai 
simplu să umbli fără cravată decît să fii un geniu și să creezi 
o nouă formă artistică. Dar Whitman nu e singurul care suferă 
prin discipolii săi.

Traducere de H. Perez
Din volumul „Mammonart" de Upton Sinclair

(Malile—Verlag, Berlin 1926)
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