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NAȚIONAL Șl INTERNAȚIONAL IN CONSTRUCȚIA SOCIALISMULUI
Lucrările recent încheiatei 

Consfătuiri de la Moscova, 
au pus în evidență, cu o vi
goare deosebită, extrem de 
marea varietate a condițiilor 
în care își desfășoară activi
tatea partidele comuniste și 
muncitorești. Din luările de 
cuvînt ale delegațiilor s-a 
detașat neștirbita actualitate 
a problemelor principiale pe 
care le comportă îmbinarea 
factorului național cu cel in
ternațional în activitatea poli
tică a partidelor clasei mun
citoare, elaborarea unei stra
tegii și tactici, a unui pro- 

JLjqram de acțiune în care să se 
’împletească organic interesele 

naționale cu cerințele gene
rale internaționale ale cauzei 
comune.

Fapt este că mișcarea co
munistă și muncitorească mon
dială nu mai poate fi 
imaqinată ca un tablou mo- 
nocolor, uniform, lipsit de in
dividualități naționale. Clasa 
muncitoare din fiecare țară, 
fiecare partid marxist-leninist 
au dobîndit în decursul exis
tentei și luptei o experiență 
care reflectă particularitățile 

''x evoluției social-economice ale 
fiecărei națiuni, înfățișarea 

tot mai complexă a lumii con
temporane în diferitele ei sta
dii de dezvoltare. A nu ig
nora aceste particularități, a 
tine seama de ele este o con
diție sine qua non a succesu
lui în lupta pentru transfor
marea revoluționară a socie
tății.

Necesitatea îmbinării facto
rului național cu cel interna
țional decurge logic din rela
ția dialectică a generalului cu 
particularul în dezvoltarea so
cială. Experiența istorică a 
dovedit că pentru înțelegerea 
sensului proceselor sociale nu 
trebuie uitat că cerințele ge
nerale, universal valabile, se 
realizează într-o varietate in
finită de fenomene specifice, 
cu caracter obiectiv, care de
pind de întreaqa evoluție e- 
conomică, socială, culturală, 
națională a fiecărui popor, ge
neralul existînd astfel numai 
în și prin particular.

In chip firesc, imensa di
versitate de condiții duce la 
apariția de opinii diferite în
tre unele partide. Precum se 
știe, în țările socialiste se 
manifestă în prezent o seamă 
de deosebiri de păreri decur- 
gînd din diferențele o

biective existente în condițiile 
concrete ale evoluției lor is
torice, în nivelul economic și 
social la care au ajuns. 
Devine tot mai evident 
că unitatea țărilor angajate în 
construcția noii societăți nu 
este și nu poate fi identică 
cu uniformitatea.

Faptul că diferite partide 
emit puncte de vedere dife
rite în rezolvarea unei pro
bleme nu trebuie privit ca o 
încălcare a spiritului de unitate. 
Luarea în considerare a con
dițiilor istorice . concrete, a 
particularităților naționale, este 
o cerință inevitabilă pentru 
elaborarea și înfăptuirea unei 
politici juste, viabile, o con
diție obligatorie pentru edi
ficarea victorioasă a socialis
mului.

Fiecare partid poartă răs
punderea în fața clasei mun
citoare, a propriului popor, și 
în același timp, în fața miș
cării comuniste și muncito
rești mondiale, pentru modul 
în care-și duce la îndeplinire 
sarcinile revoluționare, In care 
înfăptuiește idealurile și as
pirațiile celor ce muncesc. 
Trăinicia și forța noii socie
tăți constă tocmai în aceea că 

ea dă expresie voinței fiecărui 
popor, interesului și aspira
țiilor sale vitale.

In condițiile existenței u- 
nui sistem mondial de țări so
cialiste, interesele generale 
ale cauzei comune cer ca fie
care popor angajat pe calea 
noii orînduiri să facă totul 
pentru a îndeplini cu maxi
mum de succes sarcinile con
strucției socialiste în propria-i 
țară. In felul acesta, el dă 
viață unei sarcini care este, 
în același timp, și națională 
și internațională, deoarece 
contribuie la mersul general 
al omenirii spre* comunism. De 
aceea, nu poate exista co
munism national și comunism 
internațional ; în opera de e- 
dificare a socialismului și co
munismului, naționalul și in
ternaționalul formează o uni
tate indisolubilă, care reali
zează sinteza aspirațiilor pro
gresiste naționale ale clasei 
muncitoare din fiecare țară și 
intereselor proletariatului in
ternational;

In acest sens, Engels spu
nea că, după părerea lui, 
„... în mișcarea muncitoreas
că ideile cu adevărat naționa
le, care corespund faptelor... 
ce caracterizează starea națiu

nii respective, sînt în același 
timp și idei cu adevărat in
ternaționale".

In întreaga sa activitate, 
partidul nostru a pornit și 
pornește de la faptul că între 
sarcinile naționale și sarcinile 
internaționale există o strîn- 
să interdependență și unita
te dialectică, că factorul na
țional și cel internațional for
mează o unitate organică, un 
tot de nedespărțit. Numai îm- 
binînd în mod armonios a- 
ceste două laturi ele activi
tății politice se poate asigura 
rezolvarea cu succes a sarci
nilor construcției socialiste și, 
în același timp, se poate con
tribui activ la cauza socialis
mului în lume.

Profundele transformări so- 
cial-politice pe care le-a mar
cat sfertul de veac scurs de 
la eliberarea României de sub 
jugul fascist, victoriile epo
cale ale poporului român în 
făurirea vieții noi, hotărîrea 
cu care el înaintează pe ca
lea socialismului, demonstrea
ză cu puterea de netăgăduit a 
faptelor justețea liniei politice 
a partidului nostru, fermita
tea cu care conduce procesul 

de transformare revoluționa
ră a societății, aplicînd crea
tor, la condițiile tării noastre, 
principiile qenerale ale soeia- 
lismului.

Documentele de excepțio
nală însemnătate aflate în 
prezent în dezbaterea opiniei 
publice, în centrul pregătiri
lor pentru Congresul al X-lea 
al P.C.R., pun din nou în e- 
vidență înalta responsabilitate 
cu care partidul abordează) 
problemele care privesc pre
zentul și Viitorul țării, capa
citatea sa de a porni în ela
borarea politicii de la exami
narea aprofundată a cerințelor 
vieții, de a elabora soluții 
realiste care să asigure mer
sul viguros înainte al Româ
niei socialiste.

Călăuzindu-se după învăță
tura marxist-leninistă, pornind 
de la realitățile etapei actua
le de dezvoltare a țării noas
tre, de la experiența acumu
lată pe plan național și inter
național, partidul pune în cen
trul politicii sale preocuparea 
pentru făurirea unei econo-

(Continuare în pag. 10-a)
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ju mal

EXEMPLUL 
LUI BÂLCESCU

De cite ori i-am deschis cărțile, m-am 
gîndit la drumul lui de la Galați la Pa
lermo, adică la sfîrșit. Am început cu 
siîrșitul, cu drumul peste Medilerana, 
cu cimitirul săracilor, căutîndu-i gîndu- 
rile din acele clipe, dorind să-i înțeleg 
existența, altlel spus, drama acestui om, 
cel mai pur din ciți a dat neamul nos
tru. Nu știu o altă personalitate româ
nească mai pură, un om care să se ii 
dăruit total patriei lui. înstrăinat de si
ne, s-a regăsit în tot poporul din pro
vinciile românești pe care, pînă în ulti
ma clipă, l-a visat unit și liber. Sfîrși- 
tul lui a venit parcă să confirme că 
nu-și mai aparținea de mult. îngropat 
printre cei umili, avea parcă să spună 
urmașilor că n-a rîvnit la nici o recom
pensă. Mormintul lui, neidentificat pî
nă astăzi, a rămas parcă un avertis
ment că istoria poate scuipa și mormin
tele ferecate în aur, pentru a restabili 
adevărul. Scrisorile sale, ultimele scri
sori, se pare că n-au emoționat prea 
mult pe ioștii prieteni. Intrat în veșni
cie, el le-a simțit lacrimile de circum
stanță. Credința Iui siîntă în dreptatea 
acestăi peam era insă prea vie, ca să 
mai bage in seamă efemerele lor ges
turi. Peste mormintele de toate zilele,- 
timpul poate ara oricînd. Mormintele 
din sufletul unui popor au veșnicia 
timpului și el are un asemenea mor- 
mint. Dacă am judeca după cărțile sale, 
putem spune că a lăsat în urmă puțin. 
Dacă însă luăm în seamă că s-a ridi
cat intr-o țară strivită de jug din toa
te părțile, dacă adăugăm activitatea lui 
pentru revoluție ca și prigoana impe
riilor ce s-a abătut peste ea, ar fi de-a- 
juns ca să gindim altiel. Dar dincolo 
de aceasta, militantul, primul nostru 
ideolog autentic, își depășește opera și 
pe toți ginditorii de pînă la el. Omul, 
Ia rîndul lui, rămine cea mai pură apa
riție, din trecerile peste pămîntul ro
mânesc. Fiindcă această personalitate 
adună, ca un rîu, toate izvoarele de cu
raj și înțelepciune, de dreptate și gene
rozitate din întreaga noastră Istorie de 
pînă Ia prima revoluție. Ea ne arată 
nouă și altor popoare nu numai tradiții
le democratice ale românilor, nu numai 
lupta continuă, dusă de-a lungul veacu
rilor pentru libertate, ci și faptul că a- 
cest popor n-a subjugat niciodată și a 
fost subjugat, n-a rîvnit niciodată la 
bogățiile altora cum alții i-au rîvnit 
continuu bogățiile. Acestor aspirații le-a 
dat glas de atltea ori în istorie. Cel ca
re a sfîrșit în cimitirul săracilor, la Pa
lermo, și-a transformat existenta în fla
căra de libertate și dreptate pentru pă
mîntul românesc. Exemplul lui Bălcescu 
a rămas o permanență vie in conștiința 
națiunii noastre. ÎI repetă acum nu un 
singur om, ci un Întreg popor.

Deschizindu-i cărțile, Încep cu sfîrși- 
tul, cu drumul Iul de la Galați Ia Pa
lermo și învăț o credință.

Corneliu Ștefanache

M 0 M E NT
UN CRONICAR 
NECUNOSCUT

Istoricul literar George Muntean, 
publică în „Luceafărul44 (nr. 25) cî- 
teva fragmente din opera inedită a 
unui cronicar muntean necunoscut: 
loan Dobrescu (1777—1830). Este o 
primă cronică „scrisă de un om de 
rînd la vremea respectivă44, iar au
torul a redactat-o sub impresia co
pleșitoare, unică, a evenimentelor 
istorice (Ciuma lui Caragea,. Retra
gerea lut Napoleon d-n Rusia etc.). 
Paginile cronicii au „un relief a- 
pocaliptic, comparabil, pe alocuri, 
cu viziunile unui Bosch sau, mai 
curînd, cu judecățile din urmă de 
pe pereții unor biserici autohto
ne44. Textul descoperit trebuie ne
apărat publicat într-o ediție cri
tică. Prin editarea acestei cronici, 
singulară în felul ei, literatura 
cronicărească se va întregi consi
derabil.

SESIUNE EMINESCU

LIMBAJ Șl CONFUZII

In cadrul manifestărilor prile
juite de împlinirea celor optzeci 
de ani de la moartea poetului, sub 
auspiciile Societății de științe filo
logice — filialele București și Iași 
ți ale Comitetului pentru Artă și 
Cultură al județului Iași s-a des
fășurat, în aula Universității „Al. I. 
puza44, o sesiune științifică Eminescu. 
Comunicările prezentate de prof. dr. 
țiocent Const. Ciopraga, conf. Ma
ia Platon, prof. Vladimir Dogaru, 
arof. Ion Dumitrescu, prof. Gh. 
Suță, au urmărit aspecte de struc- 
;ură ale liricii și ale concepției 
artistice integrate creației emines- 
hiene. Semnalînd seriozitatea con
tribuțiilor aduse, ne întrebăm tot
odată dacă asemenea cercetări des
fășurate în mod continuu, în di- 
(erite centre culturale din țară, nu 
ir justifica periodicitatea unor vo- 
ume de studii eminesciene menite 

Să pună la îndemîna publicului larg 
și a specialiștilor exegezele critice 
în adevăr originale, marcînd și în 
acest mod permanenta creației lui 
Eminescu în contextul culturii noas
tre.

j 
i 
i
: Limbajul criticii moderne respinge 
formulările șablon, didactice ; el nu 
poate fi mai prejos de nivelul es- 
letic al operei analizate și mai cu 
seamă nu trebuie să falsifice, prin 
insuficiență stilistică, structura și 
șensurile ei. Acest „procedeu44 l-am 
Sntîlnit într-un articol semnat de 
Mădălina Dumitrescu (Aspecte ale 
^eroticii blagiene, „Limbă și litera
tură44. XVII, p. 169-182) din care 
Extragem unele „subtilități44 de lim
baj critic și încercăm a risipi cî- 
țeva confuzii de interpretare. Arti
colul e înțesat la tot pasul de for- 
țnulări de tipul : „marile întrebări 
ale lumii44, „întrupare singulară în 
lirica noastră44, „concepției de iu- 
pire44 (?), „nebunul chiot rostogolit 
șpre ceruri*4, „tomnatică zvîcnire a 
sîngelui44 etc. Ce se poate înțelege 
prin „iubirea nu înstăpîneste prin 
ea însăși44 ? O poezie e „bogată în 
sugestii44 și o. . . revelație : „cunoaș
terea panteistă trece si ea mai în- 
lîi prin trupul iubitei44 (!?). Intîl- 
jjiim și o frază care e de-a dreptul 
«azardată, lipsită de orice adevăr : 
ÂBlaga nu își copleșește niciodată 
iubita sub injuriile (?!) pe care E- 
minescu le adresa Venerei44. Per
cepția și înțelegerea estetică supe
rioară a eroticii celor doi poeți 
este cu desăvîrșire absentă. Artico
lul e doldora de confuzii, falsifi
cări, idei neargumentate. Pînă îa 
Pașii profetului, după M. D., Lu
cian Blaga n-ar fi intrat în „e- 
jpoca tensiunilor interioare44 (!) Cine 
cunoaște opera poetului în tota
litate, citește cu greu asemenea 
•fînduri însăilate. Neînțeleasă ră- 
ipîne erotica din Poezii (1962) și 
alte postume publicate prin re
viste. Autoarea le neglijează și 

optica cu care le abordează este 

profund greșită. Lirismul blagian 
nu ajunge la „rarefiere44, ci la o 
stare pură de contemplație cu un 
strat vizibil de tragic. In conclu
zie : nu poți interpreta opera lui 
Blaga cu orice fel de instrumente. 
Flautul nu poate fi înlocuit cu 
trompeta.

SERIALELE
Ne place — nu ne place, se

rialele au intrat definitiv în pro
gramele televiziunii șl în teie- 
viața noastră cea de toate zilele. 
Ne place — nu ne place, luni și 
sîmbătă urmărim mai mult sau 
mai puțin palpitantele episoade cu 
Ben șl cu Maigret, amîndoi 
apărînd și dispărînd într-o rever
berație de speranțe și dezamăgiri, 
începem săptămîna despărțindu-ne 
de Ben și o încheiem așteptîn- 
du-1 pe Maigret, de fiecare dată 
încercînd un sentiment de nerăb
dare, mereu aflîndu-ne în fața 
unei mari promisiuni, niciodată 
pe deplin (realizată. Nici măcar 

în cazul lui Hitchock ! Să stea 
tocmai în aceasta farmecul res
pectivelor seriale 1

Fapt este că „Lunga vară fier
binte" de pe micul ecran nu ni-1 
restituie pe Faulkner în măsura 
în care „Forsyte—Saga" ni-1 res
tituia pe John Galsworthy. Iar 
serialul Maigret nu ne relevă fas
cinația fenomenului Simenon, în 
măsura în care mitologia seco

lului ne face să o presupunem. 
Si tocmai numitorul comun al 
prezentelor seriale (o anume sim
plificare epică, o acțiune dizol
vată în schemă, în „Lunga vară 
fierbinte", sau în dialog, în Mai
gret, le apropie cel mai mult, 
distanțîndu-le, în același timp, de 
originalele ecranizate. In cazul lui 
Faulkner, afirmația nu se mai 
cere argumentată, d'ar în cel al 
lui Simenon — da. Pentru că pri
mul scrie literatură, iar al doilea— 
literatură polițistă, ceea ce pare 
să fie cu totul altceva. Intr-atît, 
încît aproape că te miră prezența 
sa într-o colecție „Secolul XX“ 
(Editura „Legarde și Michard") a- 
lăturl de Barbușse și Aragon, în
tr-un grup de scriitori care ilus
trează o anume, particulară, în
clinație tematică.

Pînă la Simenon, nici un scrii
tor de literatură polițistă nu a 
fost inclus în vreo colecție, deși 
un'a din ele („Que sais-je“), pen
tru a ilustra popularitatea de care 
s-au bucurat cărțile lui H. G. 

Wells, nu găsește altă modalitate 
mai concludentă, decît de a o a- 
propia de cea, fabuloasă, a lui 
Conan Doyle, creatorul lui Sher
lock Holmes, Un Doyle, indirect 
mitizat deci, dar exclus de la in
ventarul literar al secolului. Ca șl 
Agatha Christie, de altfel...

Așadar, Simenon a fost primul 
care a biruit o implacabilă pre
judecată și, ca să fim drepți, nu 
numai prn enorma cantitate a 

cărților sale. De ce dar, îndelung 
așteptatul serial Maigret nu pare 
a fi pe ecran ceea ce ar fi pu
tut să fie. Șl aceasta. în ciuda 
faptului că Rumpert Davis e in
terpretul ideal al lui Maigret (mai 
ideal, după unii, decît Je’an Ga- 
bin), că fabulația a fost respec
tată, iar enigmele tot enigme ră- 
mîn pînă la ultima replică a per
sonajului sortit să le deslege !

O explicație ar fi indecizia rea
lizatorilor, care au luat din Faulk
ner doar datele convenționale ale 
subiectului, și, respectiv, din 
Simenon doar schema dialogului— 
investigație. Onorabile ■amtndouă. 
serialele în cauză ne lasă cu nos
talgia unei... autentice tele-saga 
faulkneriene sau polițiste.

Pînă atunci, luni șl stmbătă, 
programul nostru este stabilit cu 
anticipație, mereu însoțindu-1 pe 
Ben si mereu aștepttndu-1 
pe Maigret, cu aceeași secretă e- 
moțle că satisfacția noastră va fi, 
totuși, deplină. Ceea ce nu e, o- 
menește. posibil.

Așadar, tntr-una nemulțumiți și 
într-una nerăbdători, vom continua 
să fim fideli telespectatori ai se
rialelor care, la urma urmelor

BÎnt cel m’ai bun. rău necesar, din 
toate cîte par a fi tele-posibile.

Posibil ar fi, cred, și un serial 
românesc. S-a încercat cu un Sa- 
doveanu, s-a încercat cu un con
temporan, s-a renunțat...

Ce ne lipsește pentru a perse
vera ? O aule htonă mitologie a 
romanului foileton ?

Sau îndrăzneala ?
Că de greșit, mai greșesc și al

ții. ..
N. Irimescu

SATYRICON

ADEVĂRUL 
DESPRE O. Z. N.

Se știe că raportul comisiei Con
don nu are nici un temei fiind 
de fapt o răzbunare drăcească 
pornită din invidie. Farfuriile zbu
rătoare sînt o realitate și nimeni 
nu poate pune la îndoială exis
tența lor cit timp nu se va găsi 
explicația unor fenomene tulbură
toare. Să luăm, de pildă, oniris
mul românesc, în formula consfin
țită de o seamă de autori, care, 
deși n-au stat încă la recrutare, 
țin deja istoria literelor de coar
ne : de unde a apărut, de unde 
vine, cum de arde totul în jur ? 
Ipoteza unei origini mai vechi, te
restre, este falsă (sau născocită 

de comisia Condon) existența ar
hicunoscută dar neexplicată încă a 
acelui țepeneag din București 
fiind o confirmare cț presupunerii 
noastre. Tot acolo o seamă de 
critici, cercetători și alți cititori 
în stele a f lăți recent în treabă, 
s-au găsit față în față cu ceva 
care semăna a inscripții de opi
nie, bineînțeles roase de vreme, 
și, cu toate că purtau semnături 
citețe, păreau scrise de ființe ve
nite din alte planete. Unii au 

explicat însemnările numindu-Xe 
„conjuncturale" dar cei în cauză 
au protestat. Se pare că o dată

w

desen de CONST. CIOSU

cu ființele superioare extra-teres- 
tre, pămîntul a fost vizitat cînd- 
va, într-un trecut nu prea depăr
tat, și de viețuitoare ciudate care 
au făcut acele însemnări în di
verse reviste literare sau chiar 
în volume și nu poate fi decît 
regretabilă confuzia care se face 
între ei și unii prea cuvioși ese
iști de astăzi.

Rămîne însă nelămurit sensul 
multor articole de teorie și criti
că literară care sporesc perple

xitatea cititorului și pun tot mai 
acut chestiunea existenței unor 
lumi și a unor limbi necunoscute. 
Scrijeliturile unui bizar op antolo
gic apărut și dispărut fulgerător 
(1969) ca și urmele meteoritului 
tungus (secolul XIX) sînt cercetate 
încă cu atenție, făcînd loc la ipo
teze contradictorii.

Catastrofe enigmatice s-au pro
dus chiar și în studiourile ci

nematografice ; nimeni nu știe și 
nici nu s-a putut afla prin ce 
împrejurări au ajuns pe ecran a- 
tîtea pelicule trăznite care au în
spăimântat lumea și au golit să
lile. Cit despre plictiselile și de
reglările de pe micul ecran, ele 
se explică prin perturbațiile pro
duse în eter de zborul navelor 
necunoscute.

Am mai putea aminti, printre 
altele, și de numeroșii meteori și 
de cometele care și-au făcut a- 
pariția în publicațiile din provin ' 
de. de rampele <de lansare cr „ 

mecanismul teleghidat ce funcțio
nează în redacții și edituri, de 
monumentele misterioase cioplite 
acolo de către mîini îndemîna- 

tice. . . Cui se datorează toate a- 
cestea ? Iată întrebări, iată fapte 
incontestabile care dovedesc că 
raportul Condon nu are pic de 
dreptate.

C. Isac

ERATĂ
Poezia cu titlul Mai mare ca plus 

infinitul, care a părut în numă
rul 25, din 21 iunie 1969, fără sem
nătură. aparține lui Adrian Co- 
pacinschl.
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și literatură ține de... optică : în timp ce un meci trucat con
stituie Gn fotbal, de pildă) un accident de obicei sancționat, 
succese (sau insuccese) literare „aranjate* se întîlnesc, din 
păcate, destul de des. Ce să faci ? Cită vreme arbitrul (citiți : 
criticul) face uneori parte din clubul (citiți : bisericuța) in 
cauză, cită vreme observatorul federal (citiți : istoricul lite
rar) dă ți ei tîrcoale fericitei parohii, nădejdea rămine doar 
contestația. Pe care, din păcate, o poate introduce numai 
posteritatea. . .*.

Evident, amicul care-mi înșira aceste răutăți n-are pic de 
dreptate.

Lingă fereastra mea, un puști sughița de zor : taică-său îi 
făcuse cadou mingea promisă, dar...

- Tăticule, ți-am spus că vreau o minge olimpică !
Și mi-am adus aminte de întîiie mingi care au vrăjit copilă
ria generației mele. Debut obligatoriu : mingea de cîrpă. A- 
veam specialiștii noștri, care știau exact cîte (și ce fel) de 
ziare trebuiau înghesuite în miezul jinduitei „mingi”, cîte (și 
ce fel) de cîrpe se cuveneau să oblojească inima de hîrtie, 
ce fel de ciorapi legați la capăt și întorși de 3—4 ori pe dos 
urmau să rnfiripe „anvelopa*. Au apărut apoi, modelate din 
carnea roților de tun, acele ghiulele elastice — mingile de 
crep, pe care piciorul desculț trebuia mai mult să le împingă 
decit să le lovească și care ni se păreau, totuși, culmea cul
milor în materie de înzestrare sportivă.

Poate de aceea întîlnirea eu adevăratul balon de fotbal 
însemna o sărbătoare și, în orele de antrenament la echipa 
de pitici, învățam driblingul și sprintul pînă la disperare : doar 
așa puteam păstra mai mult lingă picior acea minune cu 
șiret, în același timp ușoară și grea, dură și elastică, sprin
tenă și domoală...

TOATE
— Tăticule, vreau o minge olimpică I I I

Copiii de astăzi consideră mingea o prezență oarecare in 
dulapul cu jucării. Și, necunoscînd foamea de minge a copi
lăriei de altă dată, nu vor încerca niciodată bucuria buimăci
toare a întiiului antrenament oficial, cu minge adevărată. De !

★
CUPA rămine cea mai democratică întrecere. Din păcate, strict 
organizatoric, doar în sport e posibilă, altfel, dac-ar exista, 
să spunem, o „cupă (profesională) a teatrelor*, ori a „școli
lor”, am avea ades prilejul să aplaudăm victoria finală a cine 
știe cărui actor de provincie, obscur și complexat, ori a vreu
nui ilustru necunoscut învățător din cutare cătun : avînd posi
bilitatea să-ți măsoare direct ți deschis forțele cu cei afirmați 
(cine mai știe cum I), valorile autentice și neștiute ar putea 
triumfa asupra pseudo-valorilor cuibărite ici și colo.

In fotbal. CUPA reprezintă ideea de egalitate, în timp ce 
artistocraticul campionat divizionar oficiază în zone sacre și 
intangibile. Dac-ar fi după mine (noroc că nu-i I), aș intro
duce în regulament următoarea clauză : echipa cîștigătoare 
a CUPEI are dreptul ca, în sezonul viitor, să activeze în Divi
zia națională A. Să vedeți atunci meciuri de cupă !

Jocul dintre „Steaua* și „Dinamo* a confirmat zicala „cine 
fuge după doi iepuri, prinde... umbra*. Pantea este pe cale 
să devină o extremă irezistibilă. Pircălab pare secătuit ca un 
burete călcat de troleibuzul 87. Aud că Datcu și Popa vor 
pleca să joace în străinătate. In llie am (încă) încredere. Dar 
în Popic ? Iți trebuie curaj și ceva forțe proaspete ca să în
cerci o asemenea aventură, mai ales câ a juca într-o echipă 
de peste hotare înseamnă a-ți angaja nu numai propriul pres
tigiu, ci, indirect, și pe acela al fotbalului românesc. Dea 
domnul să se termine totul cu bine. Din partea noastră, cu
venitele urări de succes 1

M. R. I.
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OMUL „ACJIEI"
Oricum l-am privi, Bălcescu i 

ne apare astăzi ca o persona- j 
litate de un activism excep- , 
țional, poate cea mai dinami- , 
că și mai fecundă din epoca i 
sa. „Omul e mai spectaculos : 
decît opera", observa mai de 
mult G. Călinescu, deslușind 
în existenta cărturarului și a 
militantului pașoptist o tensiu
ne permanentă spre faptă, di
namismul prodigios, cultul ac- 
ției. Privită de la distanță 
viata lui Nicolae Bălcescu se 
vădește un șir neîntrerupt de 
acte întreprinse cu fervoarea 
unui temperament pasionat, cu 
îndrăzneală, cu neliniștea filo
zofului îngrijorat de soarta 
cetății.

Pătrunderea lui timpurie în 
mișcarea revoluționară e lega
tă desigur de năzuința de a-și 
vedea patria eliberată de ser
vitutile feudale și de suzera
nitatea otomană. In 1838 el se 
înrola voluntar în oștire, con
vins că numai prin înjgheba
rea unei puteri armate se va 

^țafăptui idealul national. Con
cepție realistă, pozitivă, care 
constituie pilonul central al 
gindirii sale politice. Dar a 
sluji în oștire, pur și simplu, 
uu-l putea satisface pe Băl
cescu. Spiritul national al a- 
cesteia trebuia pregătit, culti
vat. El inițiază, în consecință, 
o școală în cadrul regimen
tului, învătîndu-i pe ostași 
scrisul și cititul, aritmetica și 
geografia. Participarea la miș
carea conspirativă condusă de 
Mitiță Filipescu, îi aduce cu- 
rînd, dar fără „temeiuri pipăi
te", întemnițarea (1840), pu- 
nînd capăt carierei militare 
Moment decisiv, desigur, căci 
„prison obljige,) comme no
blesse" și Bălcescu înțelege să 
nu se împartă; tot duhul, toa
tă puterea sa o închină luptei 
revoluționare, Puterea armată 
rămîne obsesia lui permanen
tă, iar acțiunea lucidă, tenace, 
opusă inerției și comodității — 
recomandare majoră a acestei 
existențe tulburătoare. Băl
cescu aprecia înclinarea mol
dovenilor către „speculația 
ideilor", dar socotea mai po- 
Aivit cu nevoile momentului 
spiritul acției întîlnit la mun
teni. Lui I. Ghica, aflat la Iași, 
îi scria cu reproș (1844): „Tu, 
om de acție. om de viitor, de 
ce nu dai mișcare acolo, fii 
pîrghiul moldovenilor!”. In 
Cuvînt preiiminatoriul despre 
izvoarele istoriei românilor 
(„Magazin istoric pentru Da
cia", 1845), el afirma în ace
lași sens necesitatea de a se 
lucra „cu mai multă inimă la 
o reformă politică și socială 
care să ne facă vrednici de a 
ne lua rîndul ce ni se cuvine 
în marea familie a națiilor eu 
ropene". Iar în această direc
ție nimic mai potrivit decît 
studiile istorice, sursă perma
nentă de redresare națională. 
Activitatea istoricului se vă
dea a fi doar o altă fată a 
luptătorului.

In 1843 el fonda, împreună 
cu Cr. Tell și I. Ghica, socie
tatea secretă „Frăția”, care a- 
firma, la adăpostul unei con
frerii literare, principii de în
noire esențială a instituțiilor 
tării. Ca secretar al Asociați
ei literare (1845), Bălcescu se 
arăta a fi dintre cei mai activi. 
Entuziasmul său contaminea
ză, iar în anul următor, la reu
niunea obișnuită de la Mîn ji
tia, prilejuită de onomastica 
lui C. Negri, priveliștea tine
retului horind în preajma co
nacului îi scoate această ex
clamație pe care V. Alecsan- 
dri o reține împreună cu tran
sfigurarea marelui entuziast:

! mîndră oaste va avea 
România cînd îi va veni și ei 
rîndul pe lume”!

Contactul cu străinătatea 
(1846) e si el legat de acțiuni 
preparatorii în aceeași direc
ție. Ia parte la constituirea 
Societății studenților români, 
pusă sub patronajul lui La
martine, plănuiește — împreu
nă cu Kogălniceanu — un 
dicționar biografic care să cu
prindă „viețile celor mai în
semnați români din toate tăvi
le și din toate vremurile", dar 
mai ales adună material pen
tru elaborarea unei vaste mo
nografii asupra lui Mihai Vi- 
teazuL Era convins că astfel 
întemeiază naționalitatea ro-

mână, meșteșugul istoricului 
fiind și el o armă, un mijloc 
de luptă pentru realizarea 1- 
dealului national. „Ținta noas
tră, declara Bălcescu toastînd 
în pragul anului 1847, socotesc 
că nu poate fi alta decît unita
tea națională a românilor”. A- 
cestei finalități i-a consacrat 
toată energia unui trup șu- 
biezit de boală, toate puterile 
unui suflet mare, fără pere
che: „i se lumina fata lividă 
și i se ușura suflarea — va 
însemna I. Ghica, rememorînd 
„visurile tinereții noastre' — 
cînd trăgeam împreună pe 
harta Europei liniile care ar 
fi cu drept să fie fruntariile 
României”.

„Om politic, în aceeași vre
me revoluționar convins și e- 
nergic — observă N. Iorqa — 
dintre toti oameni, de la 1«48 
el a fost poate cel mai activ 
și mai cuminte în aceeași vre
me, pe un tinip cînd amîndouă 
calitățile nu stăteau alăturea 
totdeauna”. E împotriva con
cesiilor si a tergiversărilor, 
patosul lui revoluționar dina
mizează masele. Trimite ins
tructori la sate, pregătiți a- 
nume spre a lumina, a „ca- 
tehiza" Doporul, căci „cei ce 
au idei sănătoase și folositoa
re — credea Bălcescu — au 
datoria sfîntă a le propaga". 
Manualul săteanului stă pildă 
în această privință. Pe de altă 
parte, împreună cu Bolliac, Gr. 
ÎAlexandrescu și alții editea
ză „Poporul suveran" în care 
scrie, anonim, despre Patrie, 
Revoluție și reformă etc. Mai 
aproape de Avram Iancu în 
ceeace privește mijloacele de 
soluționare a problemelor pu
se de revoluție, e convins că 
aceasta nu poate izbuti decît 
prin forță, fermitate și intran
sigentă. Drumul lui Bălcescu 
e de o rectitudine exemplară, 
luminat — scrie N. Iorga — 
de „credința în mai bine care 
l-a însuflețit pînă în ceasu
rile triste de pe urmă". E cel 
mai ferm și mai neînfricat 
dintre căuzași. La vestea tre
cerii lui Faud Eftendi peste Du
năre, cu scop represiv, striaă 
„război si răzbunare în contra 
păgînului ce a tăbărît la Călu- 
găreni, călcînd cu picior de 
batjocură sfînta tărînă a pă
rinților noștri...”. Dar nimeni 
nu cutează să-l urmeze. „Zeul 
părinților noștri ne-a părăsit. 
Părinții noștri ne-au bleste
mat".

Bălcescu speră totuși că re
voluția, înfrîntă la București, 
mai poate fi salvată dinspre 
Transilvania. „Revoluția noas
tră nu s-a sfîrșit... Ea este nu
mai începută". Spirit abil, 
mult mai legat de realități și 
mai flexibil decît se conside
ră îndeobște, demersurile sa
le diplomatice, în tentativa de 
a realiza o colaborare revolu
ționară româno-maghiară vă
desc aptitudini cu totul ex
cepționale de om politic. Tra
tează cu Kossuth la Seghedin, 
cu Avram Iancu la Cîmpeni, 
încercînd să pacifice și să so
lidarizeze cele două tabere 
împotriva dușmanului comun. 
Crede că ar putea să pătrun
dă cu oștile generalului Bem 
în Valahia Mare, răsculînd sa
tele și impunînd programul re
voluției. O clipă visul pare a 
se întrupa iar Bălcescu îl co
munică prompt prietenului 
său de la Constantinopol. Dar 
cîtă dragoste de tară, ce sfîn
tă pasiune se află închise în 
aceste cuvinte, „Ghica, iubite 
Ghica, îngenunche și mulțu
mește lui Dumnezeu, patria 
noastră se va mîntui".

Nevoit să părăsească apoi, 
după capitularea de Ia Șiria, 
teatrul transilvan, unde se con
semna actul cel mai 
al revoluției, încolțit 
te părțile, străbate 
habsburgic, deghizat 
chipurile („Mensonge 
rage, voila ce que m’a sauvâ” 
pentru a ajunge la Paris (16 
oct. 1849). Aici Bălcescu în
cearcă să stingă disensiunile 
sterile din sînul emigrației, 
împărțită în cîteva centre șl 
învrăjbită, îndrumînd-o pe un 
drum convergent. El editează 
aici „România viitoare”, în 
care publică articolul Mersul

ne-au bleste-
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Al. Zub
(Continuare în pag. 10)

Intre fruntașii generației de la 1848, N. Bălcescu a fost un 
suflet de o rară înălțime morală. Cine-i studiază în amănunțime 
viața și opera, se convinge că gîndurile din operă reprezintă 
strădaniile vieții trăite la cea mal înaltă tensiune.încă de pe băncile Colegiului Sfintu Sava citea cronicile 
țării și pe istoricii și filozofii francezi ai veacului -al XVIII-lea. 
De asemenea, citea scrierile marilor Istorici ai antichității și se 
pasiona de faptele marilor comandanți de armate. Citea tratate 
de strategie și tactică militară. Cunoștea campaniile lui Napo
leon. Strîngea manuscrise și acte vechi care atestau trecutul 
instituțiilor și al poporului român. Se vedea in aceasta, vocația 
istoricului ce avea să devină și conștiința datoriei de a se pre
găti temeinic în acest sens. S-a format sub supravegherea atentă 
a profesorului său Aaron Florian, propagator în Muntenia al 
Ideilor Școlii Ardelene, participant activ la revoluția de la 1848 
din Ardeal șl autorul unei istorii a principatului Țării Româ
nești din 3 volume (1835—1838) și al unui Manual de istoria 
lumii (1845).In 1846, pleacă la Paris, unde intîlnește mulți compatrloți cu 
care va frecventa cursurile pe care le țineau la Collige de 
France : Michelet Quinet șl Mickiewlcz. Aceștia semănau în 
suf letele entuziast'lor ascultători ideile lor potrivnice tiraniei. 
Intre timp, a vizitat marile muzee din Italia legate si de trecu
tul nostru istoric. La Paris, ia parte la desfășurarea revoluției de 
la 1848 și se întoarce în tară spre a ridica șl aici steagul revolu
ției. După căderea ei, în țările române, se întoarce din nou 
la Paris. De aici înainte, își va împărți timpul între activitatea 
propagandistică pentru lămurirea opiniei publice străine asupra re
voluției românești si muncii de alcătuire si finisare a principalei 
sale scrieri „Românii sub Mihai—Voievod Viteazu- în care își 
concretizează concepția despre istorie și idealul național.

In activitatea sa publicistică, Bălcescu s-a manifestat în pri
mul rînd ca istoric. El n-a fost însă un istoric de cabinet, ci un 
militant pentru idei democratice. A ajuns la concepția că istoria 
unul popor trebuie să se ocupe cu viața acestuia șl cu institu
țiile care l-au asigurat existența de-a lungul veacurilor. Alcătuită 
astfel. Istoria este o carte de îmbărbătare a prezentului, „cea dintîi carte a unei nații', în care „ea își vede trecutul, prezentul 
șl viitorul'. In concepția lui Bălcescu despre istorie nu mai intră 
„înșiruirea' seacă a biografiei „stăpînitorilor", ci „instituțiile so
ciale. obiceiurile, cultura trecutului, deci viața poporului'.

Din cercetarea trecutului, Bălcescu tși formează convingerea 
că poporul român va depăși vremurile de umilință în care trăia 
șl va ajunge din nou un popor cu demnitate între popoarele lumii. 
Aceasta se întrevede din „Cuvînt preliminar despre izvoarele 
istoriei românilor', unde spune la un moment dat că dacă am putut rezista 18 veacuri în calea tuturor furtunilor istorice: nă
vălirile barbare, jugul otoman și totuși ne-am păstrat naționali
tatea, aceasta ne dă siguranța „că nu vom pieri'.

întreaga concepție istorico-socială a lui Bălcescu este stră
bătută de ideea progresului social. Mișcarea și dezvoltarea neîn
cetată este o lege care stăpinește atît în lumea morală cit și în 
cea materială. Istoricul nostru avea încredere in evoluția so
cietății, dar ca un iluminist ce era, credea că este accelerată 
de luminarea poporului. Iată cuvintele sale în acest sens ; „Să 
luminăm dar poporul, dacă vrem să fim liberi... dacă vrem să 
împlinim in lume o misiune oarecare".

De asemenea, Bălcescu accentuează legătura strînsă dintre 
diferitele epoci istorice, arătînd că istoria poporului nostru este o 
înlănțuire de evenimente istorice fiecare dintre ele determinînd pe 
cele următoare lor. „Soarta părinților noștri — zice Bălcescu — 
a pregătit pe a noastră. Instituțiile lor sînt baza instituțiilor noas
tre'. Răspunzînd celor care nu vedeau adevăratul sens al revolu
ției de la 1848 el afirmă răspicat : Revoluția de care este vorba 
nu este o imitație a revoluțiilor din alte țări; factorii determi
nând ai ei sînt „cele 18 veacuri de trude, suferințe și lucrare a 
poporului român asupra lui însuși-.Subliniind cîteva din trăsăturile concepției isterice a lui 
Bălcescu vedem legătura dintre ele și activitatea sa politică.

Scriind despre istoricul armatei naționale a „Valahilor- și a 
„Moldovenilor- el arată că românii atunci au fost cunoscuți în 
lume cînd au avut o armată puternică, bine organizată. Gin- 
dindu-se la viitorul poporului nostru el îl leagă și de viitorul 
acestei instituții, în care el însuși a stat un timp.

Scopul istoriei fiind, după Bălcescu, întărirea sentimentului 
național el a scris o serie de biografii ca să servească contem
poranilor modele de patriotism. In rîndul acestor figuri de pa- 
trloți el îl pune pe Ion Tăutu, logofătul lui ștefan cel Mare și 
al urmașului său. Bogdan. Diplomat abil si patriot sincer, el 
reușește să obțină de la Poartă — trimis de domnitor — o 
„închinare' a Moldovei în condiții ușor de suportat ■ de popor.

Miron Costin, vestit „istoric" al Moldovei, își petrece viața 
într-un lung șir de tensiuni pentru apărarea intereselor _ țării 
și ale poporului său. Răspunsul demn dat Vizirului „Sîntem 
noi moldovenii bucuroși să să lățască în toate părțile împără
ția turcească, iar pentru țara noastră nu ne pare bine să se 
lățască'. Sau vorba aspră cu care își înfruntă domnitorul care-l 
silea să părăsească țara la venirea dușmanului : „Să nu dăm 
locul, că pămîntul acesta este frămîntat cu sîngele moșilor Și 
al strămoșilor noștri !“ îl caracterizează patriotismul.Acestor personalități din istoria Moldovei li se adaugă : 
spătarul, loan Cantacuzino și postelnicul Cantacuzino. Primul, 
îngrijorat de situația grea a țării sale, a umblat pe la marile 
curți ale împăraților Europei ca să sprijine Țara Românească 
să iese din situația grea în care se găsea; iar al doilea — întemeietorul familiei Cantacuzinilor din cele două țări româ
nești — și-a sfîrșit viața zugrumat la porunca unul domnitor 
pe care el îl sprijinise să se urce pe tronul Țării Românești.

I. D. Lăudat
(Continuare in pag. 10)

Atunci cînd ,in 1855, Ma- 
nolachi Drăghici, ultimul cro
nicar moldovean, publica la 
lași Istoria Moldovei pe timp 
de 500 de ani, societatea vre
mii a reacționat cu destulă 
încetineală și iără entuziasm. 
Fenomenul este pe deplin ex
plicabil dacă luăm in consi
derare faptul că Istoria lui 
Drăghici se înfățișa ca un 
produs anacronic, ca un act 
de supraviețuire întîrziată a 
unui mod depășit de a în
țelege și a scrie istorie.

Intr-adevăr, cu peste 
deceniu in urmă, M. Kogăl- 
niceanu și N. Bălcescu anun
țau decesul istoriografiei de 
factură ■ drOftiedtâascâ l și pu
neau bazele istoriografiei ro
mâne moderne. Spre deosebire 
de AI. Kogălniceanu, care și-a 
făcut cunoscută concepția is
torică, trecînd apoi la edita
rea izvoarelor fără să publice 
însă studii pe temeiul lor, 
N. Bălcescu a lăsat posteri
tății o operă de istoric com
plet.

Viefuind intr-o perioadă 
crucială a istoriei patriei, fă- 
cînd parte dintr-o generație 
care a abolit rînduielile feu
dale, a pus bazele statului 
national modern și unitar ro
mân și a fondat cultura și 
literatura națională, N. Băl
cescu s-a situat printre frun
tașii unei galerii strălucite de 
ctitori șl creatori. In acea e- 
pocă, cînd totul era de fă
cut, N. Bălcescu a acționat 
în șirul numeroșilor mari în
noitori cu preocupări multi
ple : politice, economice, filo
zofice, culturale, literare etc., 
ceea ce era șl firesc de vre
me ce toate aceste domenii 
de activitate erau convergen
te, tînzînd către atingerea u- 
nui singur obiectiv 
emanciparea socială 
nală a românilor.

Spre deosebire 
dintre tovarășii săf 
care s-au consumat 
neros fn variate îndeletniciri, 
fără să se realizeze integral 
în niciuna dintre ele, N. Băl
cescu s-a afirmat, Intr-o via
ță dureros de scurtă, ca cel 
mai avansai om politic al 
viemii și ca primul istoric 
român modern, deplin, deschi
zător de drumuti. Ce-i drept, 
el a avut și a profesat idei 
și chiar concepții economice, 
lilozofice ș.a., dar în știință 
el a rămas istoricul realizat, 
autorul unor onere de căpătîl 
pentru generațiile urmașe.

Alegerea de către N. Băl
cescu a profesiunii de istoric, 
căreia 1 s-â dedicat stăruitor 
și pasionat 
zilelor, n-a 
tîmplătoare. Rolul istoriei în 
înțelegerea și definiția lui N. 
Bălcescu ne oferă cele mai 
bune explicații ale opțiunii 
marelui nostru înaintaș. Vom 
sublinia doar cd N. Bălcescu 
a fost admirabil înzestrat și 
bine pregătit pentru studiul 
trecutului patriei.

„Istoria — spunea N. Băl
cescu în Cuvînt înainte la 
„Magazin Istoric pentru Da
cia' (1845) — este cea dintîi 
carte a unei nații. Intr-fnsa 
ea își vede trecutul, prezen
tul și viitorul". Atunci cînd 
scrie Istoria românilor sub 
Mihai-Vodă-Viteazul, N. Băl
cescu face precizarea că evo
că timpuri de glorie, vremuri 
eroice, menite „să deștepte 
in noi simtimentul datoriei ce 
avem de-a mări și de-a păs
tra pentru viitorime această 
moștenire părintească". O 
„bună istorie națională... în 
destul răspîndită" — sublinia 
N. Bălcescu în Cuvînt preli
minariu despre izvoarele is
toriei românilor (1845) —
ar fi ajutat compatrioțiior „să 
se întemeieze în patriotism și 
în curaj și să cîștige stator
nicie în caracter". Cum bine 
s-a spus, istoria pentru N. 
Bălcescu era un mijloc și nu 
un scop, „Ea trebuie să ser
vească interesele naționale și 
sociale ale unui popor, să-i 
Justifice drepturile, să-i tre
zească conștiința, să-i însu
flețească aejiuni/e. Istoria tre
buie să caute în trecut titlu
rile unui popor pentru o via 
fă de stat independentă, să 
arate drepturile fiecăruia la 
o viață în libertate, să justi
fice lupta popoarelor supuse 
șl a claselor oprimate, să le 
ajute, prin însuflețirea lor, 
la ciștigarea biruinței" (Gh. 
Zâne, Introducere Ia N. Băl 
cescu, Opere, t. I, partea I-a,

un

mafor: 
naflo-

multi 
luptă

1940, p. 6—7). Dar — 
N. Bălcescu — o a-

Buc., 
constata 
semenea istorie „O istorie a- 
devărat nationaid ne lipsește' 
de vreme ce toii ci fi s-au în
deletnicit cu scrierea ei — 
cu excepția lui M. Kogălni
ceanu — «nu ne-au dat decît 
biografia stăplnitorilor. Nimeni 
nu ne-a reprodus cu acurate
ța instituțiile soțiale, ideiîe, 
simtimentele, obiceiurile, co
merțul și cultura intelectuală 
a vremilor trecute'. (Puterea 
armată și arta militară de la 
întemeierea principatului Va- 

pînă acum — Iași, 
Cuvînt înainte la „Ma- 
istoric pentru Dacia' —

de 
de 
și ei ge

dedicat stăruitor 
pină la stirșitul 

fost, firește, ln-

lahfei 
1844 ; 
gazin 
1845).

Valoarea contribuției lui N. 
bălcescu Ia , 
rat națională 
pe o concepție Înaintată des 
pre lume, pină la care nu s-a 
ridicat niciunul dintre prede
cesorii, contemporanii și chiar 
multi dintre. urmaș fi) i să f. i A- 
tilnci "clnd ‘tși propune să for
muleze prin abstiactirare sen
surile evoluției umanității, N. 
Bălcescu se înfățișează ca un 
idealist obiectiv. «O rafie uni
versală se amestecă in toate' 
spune el în piezeniarea că'rții 
iui Aimă-Martm D- pre edu 
catia mumelor de familii sau 
civilizația neamului omenesc 
pnn femei, tradusă de I. D. 
Negul ici, și, adeseori, invocă 

ordine absolută, perfectă, 
divină, care se Înfăptuiește 
potrivit unui plan divin. N. 
Bălcescu nu consideiă omul 
,un instrument orb at fatali- 

(Istoria românilor suo 
Mihai-Vodă-Vifeazul, ed. a V-a 
Al. Odobescu, Cartea româ
nească, București, i.a„ p. 16), 
dar acfiunea omenească este 
supusă „lege! absolute și u- 
mversale a libert Iții și a ști
inței, căuttnd realizarea hi 
omenire a dreotătii și a fră
ției. ..' (ibidem).

Neîndoielnic că introducerea 
providenței in explicarea fe
nomenelor istorice este — 
cum au observat mal 
cercetătorii noștri — un 
ment distonant !n operă 
N. Bălcescu. Este posibil ca, 
în această privință, el să fi 
Plătit un mic tribut operei lui 
Bossuet sau, mai de grabă, 
lui Vico piir> Michelet care, 
in 1835, a tradus și adaptat 
studiul celui dinții, Principiile 
unei științe noi, sfb titlul 
Princives de la philosophic de 
l'histoire. Deocamdată, cert 
este că N. Bălcescu c cunos
cut, pe lingă scrierile lui Mi 
chelet, și opera iui Cesare 
Cantu, pe care il și citează in 
Istoria românilor sub Mihai- 
Vodă-Viteazul. Cum se știe, 
cărturarul risorgiment-ist este 
autorul unei istorii universale 
în 72 de volume, scrisă în
tre 1838—1846 Intt'Un spirit 
catolic. Invocarea de către 
N. Bălcescu a SD'ritului și 
rațiunii universale ne duce cu 
ghidul și la Hegel, pentru 
caie Napoleon I nu era decît 
" întruchipare a spiritului u- 
niversal călare pe cal, iar 
modul cum este înidtișatd pe
rioada de descomounere a 
feudalismului: feudalitatea bo
ierească — regimul fanariot 
— domnia poporu'ui ne adu
ce in memorie te’.a — anii 
teza — sinteza. Firesc că, in 
lipsa unor argumente poziti
ve, concludente, de netăgăduit 
stntem Încă nevoqi să ne 
menținem in domeniul ipote
zelor, riscind ap.-ophri ade
seori formale. De altfel, viata 
șl opera lui N. Bălcescu în- 
dreptătesc afirmația că invo
carea providenței e;a menită 
să „Întărească catar ierul de 
necesitate a progresului neli
mitat ■
Maciu, Activitatea istoriogra-

[ firă a lui “
„Studii șl articole de istorie",

i vol. I, p. 207). i
Cititorul dc astăzi al ape
lul N. Bălcescu va retine 
ea elementele materiali3- 
precăderea pe care el a 

dat-o fenomenelor economice 
șl sociale, caraclerul dialectic, 
ai gindirii sale, ideea dez-. oi
ță r ii șl a orogresu'ul 
succesiunea istorică dc 
ferior la superior prin 
dintre vechi și nou, 
exploatat! și exploatatori. Na
țiunea română — spunea N. 
Bălcescu — n-a stat pe loc, 
„ci a mers înainte, transfor-

o istorie adevH
* se intemeic

• așa 
tot! 
ele

nii

al omenirii'" (Vaslie

N. Bălcescu, in

tei 
din 
te,

legic, 
la în- 

lapta 
dintre

L. Boicu
(Continuare în pag. 10)



CRONICA ARTELOR

nei culturi surprinzătoare și 
al unei tehnici profunde. 
„Judecata de apoi" e tot ce 
am văzut mal dramatic, iar 
în cadrul arhitecturii speci
fice Moldovei capătă un plus 
de spiritualitate, acea liniște 
simplă a descătușării de ma
terialitate. Fie șl numai pen
tru această frescă zguduitoa
re, plasată, între mineral sl 
vegetal ca într-o ordine pri
mară de geneză, merită să 
vii mereu la Voronet. adică 
la Moldova noastră.

ARB.

scrisoare

Vittorio Rossini
Prof. Vittorio Rossini, sculp

tor foarte ’apreciat în Ita
lia, membru al Academiei 
Tiberina și al Legiunii de 
onoare, fost elev al marelui 
monumentalist Canonica, a 
început prin a fi studentul 
Academiei de Arte Frumoa
se din Iași, elev bl lui Gh. 
Popovici, Octav Băncllă, și I. 
Mateescu. Am scris despre el 
acum vreo doi ani, cu prile
jul apariției unui studiu des
pre sculptura sa. L-am pre
zentat atunci în cadrul ate
lierului său de la Roma. De 
astă dată, maestrul ne în
toarce vizita. Stăm de vorbă 
la Iași. în redacție. Ii pro
pun să începem cu :

— Orientarea sculpturii ita
liene contemporane ?

— O răscruce de școli și 
curente universale. Din cau
za atîtor îndrăzneli și cău
tări, publicul e derutat. Frec
ventează expoziții de sculp
tură cosmică sau de pop-art. 
se jenează să arate că nu 
pricepe si nu-i place ca să 
fie socotit ignorant. dar 
de cumpărat nu cumpără de- 
cît ceea ce consideră valoare 
certă. Criticii sînt în general 
angajați, laudă și înjură 
contra cost. De aceea, publi
cul nu are încredere în ei 
și preferă întoarcerea spre 
acea artă care oferă cit de 
cît o bază de comparație cu 
realitatea, ori asaltează nu
me consacrate, deci sigure. 
E vorba deci mai mult de 
o bursă a valorilor, decît 
de afinitate cu arta propriu- 
zisă.

De altfel, judecind pe plan 
mondial, sculptura trece prin- 
tr-un impas.

— De ce ?
— Cred că, în primul rînd, 

din cauza arhitecților. O spun 
deschis, deși am în familie 
un asemenea anti-sculptor ; 
fiul meu. Silvio Rossini, e 
arhitect la marea firmă 
FEAT. Arhitectura modernă 
a preluat toate atributele 
sculpturii monumentale, în- 
loculndu-i funcțiile prin jo
cul volumelor și distribui
rea luminii, iar pe cea de 
interior a eliminat-o prin li
mitarea spatiilor.

— Si, în acest caz ?
— Ne repliem după nece

sități. II faut vivre ! Perso
nal, am trecut în ultimii ani 
la ceramica decorativă, foar
te căutată și, mai ales, 
la teracotă. De altfel, pre
tențioasa sculptură în mar
mură s-a refugiat în bise
rici și cimitire. Doar pentru 
portrete de defuncți primeș
te viată vreun bloc de mar
moră.

— Ce lucrare aveți pe șan
tier ?

— O poartă de edificiu ro
man : bronz turnat, intersti- 
tionat în Stejar afumat. Am 
recurs la această soluție, 
date fiind dimensiunile (circa 
4 pe 3 metri) și permanenta 
ei utilizare. Am mal executat 
asemenea reliefuri combina
te, obtlnînd efecte interesan
te.

— Ce știu italienii despre 
arta românească ?

— O gastă mai malt decît 
s-ar crede, bineînțeles în 
primul rînd pe cea de largă 
audientă : muzica, poezia,
teatrul, și apoi pictura, pohte 
sculptura. Televiziunea ita
liană are regulat emisiuni 
de muzică populară și poe
zie română, iar ,,O scrisoare 
pierdută" a lui Caragiale ‘a 
obținut un succes răsunător. 
Afinitatea de sînge ne apro
pie. Regret eă tocmai în arta 
mea nu circulă decît numele 
unul Brâncuși. Regret cu a- 
Mt mai mult, cu cît abia a- 
cum hm avut prilejul să 
văd raînăstirile Moldovei și 
găsesc că avem (eu mă con
sider tot român, deși 
trăiesc Ia Roma din 19301 
ceva ce nu are egal, unic 
în lume : Voronetul. O spun 
în calitate de cunoscător, că 
numai în cimitirul de la Pisa 
am văzut cîteva fresce ale 
barocului italian care se a- 
propie de desăvîrșlrea Voro- 
netutui- E oert că avem de-a 
face cu opera unul moldo
vean, idar unul care văzuse 
Italia șl îl descifrase pe 
Giotto. Realizatorul picturii 
de te Voronet nu e m naiv 
care a Improvizat, cl tfn 
meșter subtil, posesor al li

S-a intîmplat ceva, atunci, 
cînd am pășit în sala Casei 
de cultură din Cărei, ceva 
nedefinit. Exaltatul și pre
tențiosul „coup de foudre“ 
nu e de loc deplasat pentru 
a defini aproximativ acel 
ceva. Lumina culorilor vii, 
mesaje ale bucuriei și fru
mosului, constituiau o nouă 
întîlnire cu Maramureșul, 
unde casele de bîme nu fac 
decît să scoată la iveală cu
lorile de curcubeu ale cer- 
gelor și traistelor, iilor și 
ștergarelor. In tablourile ex
puse, am revăzut și culorile 
de pe crucile cimitirului din 
Săpînița și ochii huhurezilor 
din pădure. „Zori de zi în 
Ouaș", „In sat“, „Nuntă în 
Ouaș* și „Floarea florilor0 — 
toate alcătuiesc un omagiu 
adus frumuseții țărăncei ro
mâne. Intensitatea patimei și 
sinceritatea emoției compli
neau candoarea liniei. Culo
rile trăiau, sentimentele se 
ofereau spontan. Vitregia și 
frumusețea vieții, lumina zo
rilor și furtuna — o izbuc
nire de credință ce umple 
într-o clipă viața și sufletul 
pentru o veșnicie.

Alături de tablouri, baso
reliefuri în lemn. Unul din 
ele : un profil de tînără 
fată, linii simple, un zîmbet 
senin, o mînă ce culege 
boaba unul strugure, un gest 
firesc. — bucuria simplă, 
purificatoare de a găsi un 
sens vieții. Nu lipseau nici 
umorul și ironia, nici pa
rabola. Sînt multe de spus, 
ba. mai curînd, de văzut, în 
lucrările pictorului al cărui 
nume, intrind tn sala de ex
poziție. aproape că nu-l re
ținusem.

Am scris in chip de sim
plu și oarecare cititor am 
optat pentru un final de fa
bulă. moralizator, practic : de 
ce ieșenii nu au prilejul să 
vadă în orașul lor și expozițit 
ale unor artiști plastici din 
alte regiuni ?

Artistul se numește Vasile 
Mănescu.

MIHAELA MÎRTU 
studentă

SÂPTĂMINA 
PĂPUȘILOR f

Devenit loc al confruntări
lor si verificărilor artistice, 
ospitalierul litoral a găzduit, 
în prima jumătate a acestei 
luni, o manifestare artistică 
deosebită : Festivalul teatrelor 
de păpuși, festival organizat 
din inițiativa Comitetului de 
cultură si artă al județului 
Constanța.

Zece teatre, înmănunchind 
valori artistice de pe întreg 
cuprinsul țării, au creat — 
într-un cadru excelent, ofe
rit cu generozitate de gazde— 
o lume de basm care a în- 
cîntat, timp de opt zile, toate 
vîrstele venite să 9e bucure 
de binefacerile soarelui de la 
Pontul Euxin.

In ansamblul manifestărilor 
desfășurate pe scena Teatru
lui de păpuși, a Teatrului de 
estradă și a Teatrului de 
dramă, spectacolele păpușari
lor ieșeni și ale celor din 
Bacău s-au situat pe un loc 
aparte, fapt consemnat atît 
de specialiști, cît și de pu
blic.

Acest ,,loc aparte" s-a rea
lizat grație faptului că spec
tacolele Teatrului de oănus 
din Iași — ..Călin Nebunul" 
și „Chirița la păpuși" — au 
fost spectacole „complete", 
adresîndu-se tuturor vîrste- 
Ior, fără a obosi pe cei mici, 
și fără a plictisi pe cei mart 
iar spectacolul păpușarilor 
din Bacău a fost o demon
strație de ceea ce înseam
nă experiment inteligent și 
artistic prin excelență.

In cadrul întîlnirii păpușă
rești de la Constanta au fost 
incluse și două sesiuni de 
referate și discuții, cu care 
ocazie s-au abordat chestiuni 
generale referitoare la dra
maturgia pentru teatrele de 
păpuși și la problemele d« 
regie a spectacolelor păpu
șărești, insistîndu-se asupra 
„pericolului" stilizărilor exce
sive.

Considerăm că permanen
tizarea unei asemenea întîl- 
niri, fapt dorit de toți pă
pușarii și deosebit 'de nece
sar mișcării păpușărești, con
stituie o obligație a CSCA, 
cu atît mai mult cu cit, în 
afara confruntării valorilor 
artistice pe plan național, se 
realizează un valoros schimb 
de idei între obiectivele pă
pușărești. ■

FL. GRINEA

CE ÎNSEAMNĂ
„M A R E“ 
VEDETĂ

Am scris o carte întreagă 
despre vedete și nu mi-a ve
nit în minte să mă întreb ce 
este o mare vedetă. Prin ce 
marile vedete diferă de vede
tele celelalte? De multele al
te vedete î Căci sînt, și ma» 
ales erau, foarte multe. Numai 
la Hollywood, în epoca de 
aur 1930—1950, se puieau nu
măra peste trei sute. Firește, 
numai cîteva zeci din ele e- 
rau promovate star. O stea e- 
ra înscrisă într-un registru ci- 
nesideral al companiei, așa 
cum în armată treci în matri- 
culâ mențiunea căpitan sau 
locotenent-colonel. Dar nici 
asta nu ne spune ce este o 
mare vedetă. Căci o star nu 
e neapărat mare vedetă. In 
cartea mea, în mod instinctiv 
și indirect am indicat cîteva 
mari vedete, prin simplul fapt 
că am avut așa de mult de 
spus despre ele, încît ara fost 
nevoit să le consacru lungi 
capitole speciale. De aceea 
cred că un Chaplin, o Garbo, 
o Marline sînt, foarte proba
bil, mari vedete. Dar poate 
mai există și alte stele care 
merită acest nume. Epitet a- 
cordat nu de Măria Sa bossul 
de la Metro sau Pa'amount, 
ci de Majestatej S.l Publicul. 
Cum le putem recunoaște ?

In cartea mea, găsesc o mi
că indicație. Fiecare din cele 
trei «star* de care m-am o- 
cupat își leagă cariera de o 
victorie față de posteritate, 
victorie față de un adversar 
care e uneori publicul, alte
ori regizorul, alteori patronul 
casei de producție, alteori 
criticii și cronicarii. Am zis: 
victorie. Intr-adevăr, Chaplin 
creează un personaj nou, și 
toți comicii burlești au tre
buit să-l adopte. Un personaj 
așa de bogat, incit imitatorii 
reușeau să nu aibă de loc ae
rul de imitatori, adică să fie 
tot atît de originali cît și cel 
imitat (Keaton, Lloyd, Laurel, 
Hardy). Victoria Marlenei a 
fost de a păcăli pe tiranicul 
său Pygmalion, pe încăpățî
natul Joseph von Sternberg și 
de a-și compune, contra și 
cam fără știrea lui, un perso
naj inedit in analele psiholo- 
gieL Garbo luptă împotriva 
stăpînilor care o condamnau 
la situația de stea fixă. în
vinge o dată, învinge de două 
ori (cu „Ninotchka" și .Fe

ELOGIU
„Simplitatea nu este un scop în artă. Se 

ajunge, fără voie, la simplitate, apropi- 
indu-te de simțul real al lucrurilor".

BRÂNCUȘI
Simplitatea sublimă a clasicilor îmi revine în minte 

cînd citesc Tezele Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român pentru Congresul al X-lea al partidului în 
care este elogiată „puterea de penetrație în conștiința 
maselor* a artei autentice. „Partidul și statul acorda o 
înaltă prețuire artei și literaturii — factori esențiali de 
cunoaștere și înriurire a gîndlrii și sensibilității umane — 
rolului lor în înfăptuirea progresului social, în ridicarea 
conștiinței socialiste și înnobilarea spirituală a oamenilor". 
Un asemenea rol îl poate îndeplini numai opera de artă 
care nu se limitează a fi autoexprimare, care reușește în 
același timp să fie comunicare către obște a universului 
ideatic și afectiv individual, original. Valoarea operei nu 
este „în sine", ea se maniiestă în capacitatea de a stabili, 
pe plan sensibil, corespondența dintre structura spirituală 
a autorului și cea a poporului din care face parte. Funcția 
ei este de a amplifica și promova noutatea și frumusețea 
adevărată în viața socială, înfăptuind un ideal estetic su
perior. așa cum este cel generat de umanismul socialist 

îmi revin în minte cele mai desăvîrșite opere ale artei 
și literaturii universale de Ia clasic Ia gotic, de la roman
tism la impresionism, modestul lor echilibru, lipsa de stri
dență, în seria infinită și continuă a spiritualității ome
nești, în care nu există uniformitate și nici termen final, 
valoare absolută. Arta autentică nu este un simplu instru
ment de copiere, fotografiere sau reproducere a vieții, ea 
face parte din viață, îi accentuează frumusețea, îi relie
fează semnificațiile ideale și sensul dezvoltării in ansamblul 
social. Ar fi să-i cerem simplism artei, nu simplitate, dacă 
i-am impune să fie o copie a naturii. „Naturalețea în sculp
tură este gîndirea alegorică, simbolul sau căutarea esențe
lor ascunse în material, iar nu reproducerea fotografică a 
aparențelor exterioare* — spunea Constantin Brâncuși, după 
zeci de ani de muncă și meditație fructuoasă. „Sculptorul 
este gîndltor, iar nu fotograf al unor aparențe derizorii, 
multiforme și contradictorii", încheia el cu înțelepciunea

clar și simplu exprimată, a omului de geniu. Poate de aceea 
marile opere au aerul firesc, simplu și convingător, al ti
nereții veșnice, pentru care ideea și forma sensibilă sînt 
una și aceeași făptură, respirînd liber în haina figurilor de 
stil. Munca secretă, care a precedat zecile de variante ale 
„Păsării măiestre" și care nu au supraviețuit celor aflate în 
muzee, șlefuirea în lungi zile și nopți a metalului sau rocii, 
pentru alte simboluri, cioplitul migălos al lemnului, nu au 
îost expuse ca „experimente" în vitrină, au rămas în tai- 
nițile minții și ale atelierului modest.

Imitind, fără a înțelege, experiența op-artului și pop- 
artului, care vor avea desigur urmări importante în dez
voltarea esteticii industriale și încercînd să încadreze în 
rame de icoane crochiurile unor panouri decorative, de in
dustrial design, unii naivi își închipuie Că inovează pictura, 
că o epurează de figurativ, cînd, de fapt, săvîrșesc un gest 
neadecvat. Fiecare structură artistică a fost imaginată pen
tru a îndeplini o anumită funcție socială. Inversarea lor nu 
este de dorit, ea nu complică, ci amestecă lucrurile, ea nu 
Ie dă complexitate, ci le face ridicule sau nocive. In locul 
unui tablou intim, de interior, o reclamă fluorescentă, în 
locul unui servici de ceai — un alambic industrial ieșit dlțu 
uz, în locul unui tapet odihnitor, pe peretele de 3.009 cm- 
al ’ unui spital, scene de groază apocaliptică, în locul unui 
mozaic vioi și năstrușnic — o icoană tristă pe pereții unul 
bar, în locul unui portret de familie o bicicletă deasupra 
patului, și așa la infinit... acestea nu sînt inovații, ci con
fuzii și aberații. Aparența de complexitate, de univers, nu 
este în asemenea cazuri decît haos al dezordinii, al neîn
țelegerii sensului lucrurilor. Nu voi nega valoarea efectului 
optic dacă este imprimat pe o copertă, reclamă sau țesă
tură pentru rochii, nu voi nega valoarea bicicletei pe velo
drom. numai pentru că unui „original", 1-a venit ideea 
să o ' folosească drept umbrelă, fiindcă tot are spițe, _ sau 
pentru a-i reprezenta arborele genealogic, într-o ramă a- 
urită. Dar ce au toate aceste „complicații" cu arta? Ea 
rămîne exprimare sensibilă a realității, în limitele măsurii 
inerente, ca adecvare între semnificat, semnificație și sem- 
niîicant.

Preluarea, de-a gata, a experienței noului roman fran
cez i-a condus pe unii admiratori fără discernămînt, la I- 
deea de a renunța, încă din școală, la logică și grama-

meia cu două fețe*) apoi, a 
treia oară, învinge altfel: a- 
semenea lui Carol Quint care 
stăpînea peste un imperiu un
de soarele nu apunea nicio
dată, tot astfel Greta Garbo 
a părăsit această împărăție, 
împărăția a rămas dezolată, 
neconsolată și, mai ales, pu
ruri credincioasă, gata în fiece 
clipă să îngenunche iară cu 
devoțiune în fața Divinei. A- 
nul acesta, anul trecut, si. 
probabil, în multi ani viitori, 
au fost .sînt și vor fi vaste 
retrospective Greta Garbo. 
Cred că acesta e semnul dis
tinctiv al unei mari vedete. 
Dorința spectatorului de a o 
mai vedea o dată.

De a o revedea nu așa ca 
liceanul amorezat de Michele 
Mercier, sau ca moaca de 
clasa a șaptea, căreia, i se 
scurg ochii după frumosul 
MastroiannL Este o revedere 
nu febrilă și erotică, ci recu
noscătoare și pioasă. Asta e 
deosebit de evident la marile 
vedete după ce au murit. Imens 
este cultul dedicat astăzi lui 
James Dean și lui Humphiey 
Bogart. De ce ? De unde vine 
această gratitudine a credin
cioșilor ? Care fusese darul 
primit de ei de la acești se
mizei ?

Sînt unii mari actori care, 
pe lîngă emoția pe care ne-o 
dau, ne mai fac și o altfel de 
plăcere, mai morală și mai 
intelectuală. Ii vedem în ro
luri unde ei, o bună bucată de 
vreme, ne înșeală ne păcă
lesc ; ne fac să credem că 
sînt altceva decît sînt. Ș-apoi, 
încetul, cu încetul, descoperim 
adevărata lor ființă. Cum ? 
printr-o mărturisire a lor ? 
Printr-un cuvînt scăpat fără 
voie ? O, Nu! Acestea-s 
procedee nevrednice de un 
mare actor. Gesturile lui, 
tăcerile lui. privirile lui 
îl divulgă discret, în sensul 
că lasă să se întrevadă, a- 
proape imperceptibil, dorința 
lui de a ascunde o taină. Și 
asta se repetă la fiecare sce
nă, mereu altfel, dar tot atît 
de delicat și de pe nesimțite. 
Aceste minuni de foc actori
cesc se adună pînă ce, la un 
punct nodal, saltul calitativ 
se produce. Și spectatorul, su
bit, pricepe. Ultimul fapt acu
mulat nu avea să fi fost nici 
mai tare, nici mai semnifica

tiv, nici mai senzațional de
cît celelalte. Fusese pur și sim
plu ultimul. Cel care precede 
explozia, cînd, brusc, specta
torul va pricepe, și-și va 
schimba cu un unghi de 180 
de grade părerea de pînă a- 
tunci, reușind, în fine, să des
cifreze textul vieții și fața o- 
mului.

Asta, în toate limbile de pe 
acest pămînt, se numește fe
ricire. Fericirea înseamnă a 
reuși tot timpul, în cele mici 
ca și în cele mari. Pentru as
ta trebuie să găsești lucrul 
care ți se potrivește, care se 
acordă cu ce vrei ,cu ce ești, 
cu ce poți. Și lumea în care 
trăim este destul de comple
xă și bogată în evenimente 
pentru ca la fiecare pas să 
găsești exact lucrul care îți 
convine. Dar vai ! Lucrurile 
poartă mască. Ele nu-și trîm- 
biețază tîlcul și adevărul, ci 
mai totdeauna trec, deghizate 
în hainele înșelătoare în care 
le îmbracă Drejudecățile, 
prostia și prefăcătoria oame
nilor. Este un adevărat mește
șug acela de a ști zmulge 
masca de pe lucruri. Actorul, 
marele actor, marea vedetă 
este dascălul care ne învață 
această artă, o artă care este 
pur și simplu meseria fericirii. 
Marele actor este acea fiin
ță extraordinară care ne de
prinde să dezlegăm tainele lu

mii morale. Marea vedetă, în 
toate rolurile pe care le va 
juca, va avea o taină de as
cuns și, mai ales, de dezvă
luit. Gîndiți-vă la celebrul 
„secret al sfinxului suedez* 
(Greta Garbo) ; sau la miste
rul acelei „mescolanza di col- 
pae purezza", alianța de vino
văție și puritate pe care un 
estetician italian o găsea la 
Marlene; sau : miracolul, la 
prima vedere deconcertant, al 
personajului Chariot, omul ca
re nu are nimic și dă tot timpul 
altora; sau: amestecul de fero
citate, iubire, disperare și 
moarte din extraordinarul 
personaj întruchipat de Hum
phrey Bogart; sau: specta
colul tulburător pe care îl 
oferă James Dean, care la tot 
momentul ne face să simțim 
că îndărătul unei răutăți, și 
dușmănii ,și mizantropii apa
rente, vom descoperi comori 
de umanitate. Toate aceste 
patetice mistere, spectatorul- 
oricare spectator, profesori/: 
de filozofie cît și ucenicul d£_ 
lăcătușerie, le trăiește și le 
rezolvă. Domnul spectator, 
admiratorul marilor actori, în
vață de la aceștia darul de a 
citi viața, de a descifra (cum 
zicea micuța eroină din roma
nul Poussitre), de a descifra 
enigma obrazurilor.

D. I. Suchianu



CRONICA ARTELOR

C~>e factori concură la formarea personalității 
y criticului de artă ? Cu ce se cuvine să în

ceapă tînărul critic? Cum ați debutat Dv.? 
Cum caracterizați generația de intelectuali din care 
faceți parte ? Cum s-a format această generație și 
ce contribuție a adus ea la promovarea valorilor 
autentice ale artei noastre ? Care este azi rolul cri
ticii de artă și unde credeți că este locul ei în re
lația artist-public ? Considerați necesară cunoaște
rea artistului de către critic ? Are acest lucru vreo 
însemnătate în judecata de valoare asupra operei 
de artă ? Cum apreciați critica noastră actuală ? 
Cum contribuie critica românească la universaliza
rea fenomenului plastic național ? La ce lucrați în 
prezent?

PETRU COMARNESCU
răspunde la zece întrebări despre 

CRITICA DE ARTĂ

Formarea personalității cri
ticului de artă cere deopo
trivă pregătire teoretică și 
contact direct cu fenomenele 
artistice ale vremii sale. Fă
ră cunoștințe teoretice — in 
care intră istoria artei, este
tica, sociologia, istoria și în
săși filozofia culturii — cri
ticul, chiar dacă are gust și 
intuiție, riscă să rămină să
rac intelectualicește și să 
iacă aprecieri superiiciale. 
Arta este un fenomen de cul
tură și fără cultură generală 
și de specialitate, nici artiș
tii și nici criticii nu pol e- 
volua temeinic, nu pot ajun
ge la ginduri și expresii 
înalte. Dar și cei care stau 
departe de fenomenele artis
tice contemporane lor, gîn- 
dind în abstracții sau doar 
Ca istorici, riscă, atunci cînd 
ocazional fac aprecieri asu
pra unor artiști sau expoziții, 
să fie ori cu capul în nori, 
ori cu nasul în arhive.

Criticii care nu prea citesc 
sînt pîndiți de superficialita
te, Iar istoricii care nu par
ticipă la viața artistică dau 
adesea greș, cînd descind în 
actualitate. Criticul ideal tre
buie să fie un umanist, deci 

j filozof si om de specialitate. 
Nu trebuie să-i iie străine 
nici celelalte arte, de la poe
zie la muzică și de la enică 
șl dramaturgie Ia arhitectură.

• Cu ce se cuvine să în
ceapă tînărul critic de artă ? 
Cu o sete de cultură cit mai 

intensă și cu o participare 
vie, pasionată la ceea ce se 
creează în preajma sa.

• Mă întrebați cum am de
butat în critica de artă. O- 
cupindu-mă nu numai de ar
tele plastice, ci deopotrivă de 
filozofie și literatură, ba am 
făcut și cronici teatrale, mu
zicale, coregrafice, am recen
zat cărți de estetică și socio
logie. In anii studenției în li
tere, filozofie, drept, am con
dus paginile culturale zilnice 
ale unor periodice (1926— 
1929). apoi mi-am luat docto
ratul în filozofie și estetică, 
pe baza unei burse cîștigată 
prin concurs, la Universitatea 
Southern, California, S.U.A.

• Fac parte dintr-o gene
rație care a dat — în pofida 
contradicțiilor și a rătăcirii 
unora dintre intelectualii ei 
— spirite largi, cu coordona
te vaste. Noi am lărgit mult 
cunoașterea valorilor, atit a 
celor românești, cît și a ce
lor universale. Am văzut, In
tr-altfel decît semănătorfștii. 
specificul national și am trăit 
cu alte înțelegeri cultura uni
versală. Dezbaterile de idei 
au fost înalte și cuprinză
toare. aprecierile estetice — 
exigente și leaale de filozo
fie și sociologie.

Traqedia primu'ui război 
mondial, pe care am trăit-o 
fiind copii, apoi prefacerile 
datorite Marii Revoluții So
cialiste ne-au dramatizat ori
zontul, ne-au apropiat de o

menesc și ne-au îmboldit să 
vedem altfel realitatea. S-a 
constituit un alt ethos, dife
rit de acela al generațiilor 
intelectuale ante-belice, mai 
molcome, mai liniștite, mai 
depărtate de o cunoaștere vie 
și pasionată. Desigur, aceasta 
nu e valabil pentru tumultu
osul Iorga și pentru pateticul 
Pirvan, care ne-au fost pilde 
în mare măsură prin preocu
pările lor universale și na
ționale, ca și sociologul Di- 
mitrie Guști, cu amplele-i 
cercetări monografice. Din ge
nerația mai vîrstnică față de 
generația mea, prețuim spiri
tele mai larg și mai adine 
căutătoare ca acelea ale lui 
Tudor Vianu, Camil Petrescu, 
Lucian Blaga, fntruchipînd o 
mai dinamică și complexă ac
tivitate intelectuală.

Reierindu-mă la istoricii de 
artă, am stimat pe G. Balș, 
N. Ghica-Budești și I. D. Ște- 
fănescu, valorificatorii artei 
vechi, iar dintre criticii de 
artă ai deceniului 1920—1930 
Oscar Walter Cisek și Ștefan 
Nenițescu au avut o mare in
fluență în formația mea, pe 
aceștia pre(uindu-i pentru cul
tura vastă, pentru pătrunderea 
și finețea lor. Dintre artiștii- 
critici profundul Francisc Și- 
rato și bătăiosul Tonitza de 
asemenea mi-au călăuzit pa
șii. Nu uit nici pe Matylda 
Ghyka, esteticianul de presti
giu mondial, pe muzicologul 
C. Brăiloiu, iubitorul folcloru
lui autentic, pe criticul și es

teticianul Marin Simianescu- 
Rîmniceanu, pe arhitectul-es 
letician G. M. Cantacuzino.

Aceștia toți nici numiți au 
adus, după părerea mea, un 
alt climat în cultura noastră, 
în critica de artă, în prețui
rea valorilor naționale și uni
versale, lie direct, iie indi
rect.

Valorile plasticii noastre, în 
ierarhia pe care o avem as 
tăzi, au fost promovate în 
special de către unii dintre 
criticii și artiștii-critici aici 
numiți. Aceștia, ca și alți 
critici din generația mea, A. D. 
Broșteanu, V. Beneș, Ionel 
Jianu sau mai tinerii Eugen 
Schileru, dispărut prea devre
me dintre noi, și Ion Frun
zei ti au avut de luptat — așa 
cum am făcut și eu — cu 
susținătorii artei academiste, 
semănătoriste, epigonice, cu
pseudo-valori mult mai pre
țuite în tinerețea mea decît 
erau Luchian, Brăncuși, Pă
durea, Pallady sau Petrașcu 
De asemenea, datorită unor 
colecționari culți și de gust 
ca Al. Bogdan-Pitești, mai de 
mult, sau Zambaccian, d-rul 
1. N. Dona și alții, între cele 
două războaie mondiale, s-au 
promovat adevăratele valori 
ale artei noastre plastice.

• In anii puterii popu'arc. 
răspunderea criticii de artă a 
sporit mult, iar contribuțiile 
ei au rolul de a miiloci le- 
cătura dintre artist si iubito
rii de artă, de a explica ope
ra de artă și de a aminti ar
tiștilor ceea ce așteaptă oa
menii muncii de la ei. Rolul 
criticului este, după părerea 
mea, nu numai de tî'maci, ci 
și de îndrumător, deoarece si 
criticii, ca și artiștii, servesc 
cauze superioare, acelea a>e 
culturii socialiste, ale noului 
umanism.

Prețuirea de care se bucură 
arta, prin organizarea de mu
zee a n-mie în diferi'ele nărți 
ale tării, prin organizarea de 
expoziții mai diferențiate ori cu 
caracter colectiv, prin activi
tatea editorială ori cea a pre
sei, radioului și telex iziunii 
înlesnește dar și sporește 
munca și răspunderea criti
cului. Se scrie și se tipărește 
infinit mai mult astăzi despre 
artă decît în anii tinereții 
mele, iar Uniunea Artiștilor 
Plastici și secția ei de critică 
desfășoară o rodnică activita
te. Astăzi, se face infinit mai 
mult pentru cunoașterea si 
stimularea creației artistice, 
pentru valorificarea pe plan 
republican si mondial a artei 
noastre. Schimburile culturale 
au adus prestigfu peste hota
re creatorilor noștri, iar în 
tară au venit expoziții străine 
foarte valoroase. Referindu-ne 
la cerințele de viitor, se sim
te nevoia de a se organiza 
mai temeinic secțiile do cri
tică ale filialelor Uniunii Ar 
tisttlor Plastici, de a ii se da 
viață spornică.

• Există diierite tipuri de 
artiști și cie critici, unii mai 
comunicativi, alții mai dis
tanți. Personal, am cîștigat 
mult cunoscînd îndeaproape 
pe Brdncuși, Pallady, Petra.}- 
cu, Șirato, T onitza, Bune seu, 
Șt. Dimitrcscu, Jalea, Han, 
Anghel, Țuculescu, precum azi 
cunosc o bună parte dintre 
reprezentanții generațiilor mai 
tinere. Cunoașterea omului a- 
jută cunoașterii artei sale. 
L nora dintre maeștrii azi con- 
sacrali le-am luat interviuri 
în tinerețea mea, cînd nu e- 
rau suficient apreciați, ori 
chiar contestați. Aceslo.'o. 
le-am fost de ajutor ca gaze
tar cultural, nu numai in ca
litate de critic, cum mai !jr- 
ziu lui Ion Țuculescu. Gh. D 
Anghel și multor altora.

Cred necesară prezența cri
ticilor în atelierele artiștilor, 
comunicarea cu aceștia, schim
bul de idei, confruntările prin
cipiale. Relațiile mai apropia
te dintre artiști și critici de
pind de unele afinități spiri
tuale, de capacitatea criticu
lui de a face observații țpste 
și sincere și de disponibilita
tea artistului de n-și explica 
gindurile și simțămintele, pre
cum și de a primi, măcar 
spre meditate, observațiile ex
primate de către critic.

Există artiști care doresc 
să primească observațiile și 
sfaturile criticului, »e cînd 
alții nu, ci doar să iie lău 
âați în scrierile criticului. Ra
porturile dintre artiști și cri
tici sînt foarte •’arkiblle, du
pă concepția pe care și unii 
și alții o nutresc despre ros
tul criticii, după încrederea 
reciprocă ce o au sau nu o 
au. Aș spune că, în genere, 
criticii de arta se poartă cu 
mai multă delicatele și sînt 
mai blinzi decît mulți dintre 
criticii literari sau teatrali.

• Critica românească se 
bucură de mai mult prestigiu 
în ultimii ani. Criticii iac 
parte din jurii, unii sini chiar 
ia conducerea Uniunii Artiș
tilor Plastici și în diferite co- 
misiuni, conduc expoziții pes
te hotare, — știind cum să 
facă propagandă și relații con
structive, — organizează in
tr-un spirit mai larg și mai 
obiectiv unele expoziții din 
tară. Relațiile dintre artiști și 
critici sînt mai st rinse și mai 
rodnice.

încep să apară din rindu- 
rile tinerilor și tinerelor va
loroși critici de artă, ceea ce 
nu era cazul acum vreo zece 
ani, cînd critica se sprijinea 
doar pe un număr restrins de 
forțe, din generațiile mai 
vîrstnice ori mature. Tinerilor 
critici, dintre care unii dove
desc gust și știu să scrie, le 
irebuie însă o cultură mai 
vastă și, în unele cazuri, mai 
multă generozitate. Poate fi 
un păcat generozitatea, dar e 

preferabilă spiritului sectar, 
spiritului de gașcă sau atitu
dinilor exclusiviste, suficien
tei sau unui anumit tip de 
snobism. Admir pasiunea pen
tru artă, dar detest atitudi
nile pătimașe și, ca totdeau
na. cred că pentru a fi cri
tic adevărat este necesar să 
fu deopotrivă om de sensibi
litate și gust, spirit rațional 
și om de mare cultură, să 
pui pasiune, ginduri nobile și 
multă muncă in meseria ta.

• Cum contribuie critica 
noastră la universalizarea fe
nomenului plastic național ? 
Mai întîi, judecind ceea ce 
poate deveni universal vala
bil din ceea ce se crează, a- 
poi făcînd cunoscută creația 
noastră prin articole, studii, 
cărți și conferințe in străină
tate, prin participări la con
gresele internaționale, prin 
schimbul de idei pe care-l 
stabilesc, in țară sau peste 
hotare, criticii noștri, cînd au 
aiace cu critici sau artiști 
străini. Secția îomână a Aso
ciației Internaționale a Criti
cilor de Artă (A.I.C.A.) a fost 
activă în ultimii ani, a avut 
participate rodnică la congre
sele de la Rimini și Bordeaux, 
iar colaborarea cu criticii stră
ini a fost mai intensă, cum 
s-a văzut la Colocviile inter
naționale Brdncuși și Luchian, 
ținute in țară, sau, cu alte 
prilejuri, peste hotare.

Pentru valorificarea univer
sală a creației noastre sînt 
încă multe de făcut. In afară 
de expozițiile de artă româ
nească din ce în ce mai nu
meroase, peste hotare, unele 
deosebit de apreciate, în afa
ră de articolele ce se tipă
resc în străinătate sau în pu
blicațiile noastre pentru stră
inătate, sînt necesare și alte 
măsuri. Mai intii, publicarea 
în limbi străine a unei istorii 
a artei noastre, vechi și noi, 
prezența unor opere de ar
tiști români în marile muzee 
ale lumii. După cite știu, Ia 
muzeul din Barbizon nu există 
opere de Grigorescu sau An- 
areescu, iar obiectele de artă 
populară de la Muzeul Omu
lui din Paris nu-s îndestul de 
reprezentative. Ar fi necesar 
să avem în marile orașe ale 
uimii cile o galerie, în care 
să se expună continuu crea
țiile de artă populară și cultă, 
vechi și contemporane.

• La ce lucrez în prezent ? 
La terminarea monografiei 
Brâncuși, între mit și moder
nitate (viața și opera lui). 
Apoi sper să trec la mono
grafia, parțial scrisă, O'Neill 
și reînvierea tragediei, la 
transcrierea jurnalelor de că
lătorii din ultimii ani. Dacă 
voi mai trăi, plănuiesc lucra
rea de sinteza a vieții mele 
Confluente naționale și uni
versale în cultura românească.

Rep.

SIMPLITĂȚII
■I

tică, discipline de altfel riguros științifice, deci aride, și 
astfel s-a ajuns la un chin nesfîrșit al paginii, sub o re
vărsare haotică de cuvinte. Exercițiul penibil, numit pre
tențios „experiment", este menit să scuze, pe de o parte, 
incapacitatea intelectuală, pe de alta, să sugereze „chinul" 
creației" unora care doresc să-și cîștige plinea ușor, a- 
mestecînd în pălărie cuvintele tăiate din ziare. Rezultatul 
pare complicat, ermetic, de neînțeles, deși poate fi fruc
tul unei minți rudimentare.

Arta autentică se distinge printr-o nobilă simplitate. Ea 
face din esența, greu de descoperit a obiectelor, relați
ilor, atitudinilor umane, o aparență sensibilă, clară, ușor 
de intuit, care conduce apoi la meditație, Ia înțelegerea 
succesivă și uneori infinit de bogată a sensurilor. Decan
tarea semnificațiilor interne ale operei lui Brâncuși poate să 
se oprească Ia un nivel sau altul sau să nu se oprească 
de loc ; în orice caz, începe de Ia percepția elementară, 
nesofisticată. La fel se întîmplă cu versurile lui Omar 
Khayyam, pe care de o mie de ani îndrăgostiții și filo
zofii le rostesc și le descoperă înțelesuri mereu noi.

Valoarea autentică este pe cît de simplă pe atît de 
Infinită, de inepuizabilă în ecourile ei. Niti Shakespeare, 
nici Caragiale, nici Ionescu nu forțează ferestrele de la 
etajele de sus ale înțelegerii, ci intră firesc pe ușa cea 

V"mare în scena amfiteatrului, zguduind de rîs sau de la
crimi ființele omenești, de vîrste și mentalități diferite, 
care pricep și apreciază diferit aceeași replică. Da, o în
țeleg și o apreciază. De Ia fotolii! pînă la ultima bancă 
a galeriei, de la spectatorul care a văzut de zeci de ori 
piesa, și zeci de alte piese, pînă la ucenicul care-a chiulit 
de la extemporal ca să-l vadă pentru prima oară pe Radu 
Beligan, toți freamătă de emoție, flecare în felul lui. A 
comunica, a transmite, cu toată forța pasiunii, mesajul 
creației, aceasta este bucuria și aura supremă a artistului. 
Multe experimente sînt o etapă necesară. Predate însă la 
tipar ele nu dovedesc complexitatea și maturitatea gîn- 
dlrli, ci graba de a se vedea în vitrină, iresponsabilita
tea față de greutatea cuvîntulul scris. Conștiința valorii 
obligă la muncă îndelungată asupra paginii. Nu de mult 
Zaharia Stancu evoca exemplul celor 70 de poezii pen
tru care Eminescu, pînă a le socoti vrednice de lumina 
t parului, a trudit. In mii de pagini, la multiple variante. 

Ce preț are bucuria creației, cîtă fericire încununează 
un asemenea efort care conduce la expresia cantabilă, 
curgătoare iirească! Operele mari au acest aer firesc, o 
simplitate aparentă, în spatele căreia doar cercetătorul a- 
tent descoperă treptele succesive, clădite cu sacrificii, pînă 
la limpezimea acelui aer tare ai înălțimilor. Dimpotrivă, 
lipsa de idei duce la complicațiile cele mai nebănuite ale 
formei.

„Cînd nu ai nimic a spune* versul iese chinuit, deși este 
scris ușor. Moda unui intelectualism, cu memorie dubioasă, 
descopere în fiecare moment același „rău al secolului" 
lamentîndu-se în fața pieirii inevitabile, a unei vieți care 
nici nu a fost trăită. O „poetică" de felul acesta, fie că 
este așternută pe portativ sau pe pînza de uleiuri, se va 
strădui să dezvăluie chinuri imaginare, insomnii provocate 
nu de grija omenirii sau a viitorului, ci de nesfîrșitele ca
fele negre. Nu cred într-un asemenea chin artificios, care 
se transformă în adevărată tortură pentru cititori, sau spec
tatori. Nu cred în autorul care cheamă lumea Ia teatru 
ca să-i comunice că se plictisește. Nu cred în creația chi
nuită, în talentul chinuit Meșteșugul cere desigur multă 
muncă, sacrificiu, dar conduce prin suferință pînă la per
fecțiunea senină și fericită a formei, nu la artificii stîn- 
gace, eclectice, care scîrțîie ca un tonomat vechi, în care 
vezi cum cade fisa, greu, fără efect, ca în orice piesă 
plină de recuzită complicată, dar goală de finalitate etică.

Nu cred în formulele artistice intenționat alambicate 
și tocmai de aceea tulburi, pierdtțte în nesfîrșite compli
cații exterioare. Nu cred în creata chinuită. Dacă simți 
chemarea, și plăcerea, de a scrie despre „universul ome
nesc inedit pe care îl oferă socialismul, prob'emele funda
mentale ale existenței omului în noua societate", această 
chemare se va simți în cursivitatea gîndului și a frazei. 
Altfel nu-i mai chinui și pe alții cu lipsa ta de talent 
copiind, în absența inspirației cotidiene, modele biblice și 
dîndu-le denumiri științifico-fantastice. „Nu cred în sufe
rința creatoare — spunea Brâncuși — misiunea artei e să 
creeze bucurie. Nu se poate crea decît în echilibru și în 
pace sufletească. Pacea se obține prin renunțare de sine*. 
Mediocritatea va Invoca împrejurările nefavorabile, presiu
nile exterioare, pentru a justifica jocul de cuvinte compli
cate din pagina ieșită anapoda de sub condeL Coctailni 

stilistic, al meșteșugarului netalentat, este șerpuitor tocmai 
pentru că autorul său nu are curajul să se detașeze de 
greutăți, prin renunțarea de sine, prin munca perseverentă 
asupra paginii, pînzei, a pietrei, care să reziste ca semn 
spiritual dincolo de interesul imediat și mărunt al per
soanei.

Versurile lui Eminescu sînt cîntate ca romanțe populare, 
fragmente vaste din Faust sînt recitate de elevii liceelor 
germane. Sînt versuri în aparență simple, cantabile, ușor de 
memorat, dar conțin implicații adînci din gîndirea indică 
și platonică pînă la filozofia luminilor și dezbaterea despre 
libertate în cadrul umanismului modern. Experiența marii 
arte demonstrează că bogăția de idei se împacă de minune 
cu claritatea formei, cu aparenta simplitate. Experimentul 
este un fapt, un moment dirijat intențional, al experienței. 
El este necesar și conduce la verificarea, la clarificarea și 
simplificarea formulei de cunoaștere, nu la complicații inu
tile. O dată săvîrșit, experimentul trebuie apreciat și se
lectat, în funcție de reușita sau nereușita lui. Atît în fizică, 
sociologie, cît și în artă, această selectare cere o cunoaș
tere sistematică prealabilă, discernămint, răspundere morală. 
Nu se pune deci problema admiterii sau abolirii experimen
tului în genere, cum greșit agită unii această idee. Este 
vorba doar de a selecta experimentul de valoare, legat de 
întrebările reale ale vieții noastre, delimitîndn-ne față de 
exhibiționismul facil sau mimetic

Rolul activ, de o deosebită importanță, care revine 
artiștilor contemporani din țara noastră, nu constă deci în 
imitarea marilor modele clasice, sau în copierea obiectelor 
realității, ci în adinca investigație a prezentului și a pro
blemelor lui omenești, în prefigurarea viitorului prin prisma 
Idealurilor noastre de viață. Arta autentică are capacitatea 
de a descoperi germenii noului în realitatea vie și mișcă
toare a timpului nostru. Simplitatea adîncă și înțeleaptă a 
artei mari este imperativul interior care-i determină pe ar
tiștii de azi să .rămînă consecvent mesagerii spiritualității 
poporului nostru exprimînd prin opere originale, autentice 
specificul societății socialiste". Originalității de stil a vieții 
poporului nostru i se cuvine ca omagiu originalitatea de stil 
a artiștilor săi devotați.

Radu Negru
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SEMNE
Râmine timpu-n frunză ți durează 
Din simburi sar cocoți învolburați : 
O, dăruiți-ne văzduhu-ntreg 
Și-n el culori robuste vom depune 
Ca-n geamurile voastre să se-arate, 
Un steag cu chip de voievod !...
Trei stele lungi despică noaptea 
Pe cite un hotar stă fiecare : 
Cine se-ațează-n dreptul nostru, 
Iți regăsețte sufletul pierdut 
Zbătindu-se în vămile erorii I 
Ca între două ape-mpotrivite !
Cuvintele se tulbură-ntre ele, 
Prăpăstii largi cufundă ziua-n lut : 
Rostiți-ne cu truda de a națte 
Altfel altarele vor putrezi 
Și-n fața pleoapei ți-a luminii voastre 
Vor cade, zăngănind, zăvoare I
.. .Astfel poetu-ți țterge tălpile trecind 
Pe partea dureroasă a Ogrăzii 
Și desfăcîndu-ți lira ca pe-un arc 
El strigă-mpreunînd mulțimii duhul : 
Pe drumul dintre un om și alt om 
Cunosc Țara I...

CEL CU PASĂREA MOARTĂ PE UMERI
Credința mea in lutul acesta 
Muta acele din ceasornic 
In țara mea de simțire, 
Cînd toate lucrurile îți leapădă 
Pedeapsa de-a uri.
Numai ața iți deschid poarta 
Ție—cel cu pasărea moartă pe umeri - 
Și te opresc la marginea dragostei 
Și te întreb : .
N-auzi cum viermuiețte timpu-n sîmbun ?
Chiar dacă ți-ai fi răsturnat mirarea 
Pe lespedea acestor ațteptări, 
Otrava-nnăbușită tot miroase 
Și ghiara ei ți-ntinde patimile 
Să scuture, brumos, trandafirul»
Vetre arse se-apleacă 
Răsturnind aburul 
Pe tălpile alergătorilor ce vin 
Și toți vor crede în genunchiul 
Care încearcă crucea porții _ 
Acum, cînd lucrurile-și leapădă 
Pedeapsa de-a uri.
Eu iți deschid marginile dragostei 
iar tu, cel cu pasărea moartă pe umeri, 
Destunecă-ți din pleoape ziua, 
Sărută acest lut de taină
Și intră !...

Gh. Istrate 

CONTINUITATE
Aici din veac imi țtiu moșia, 
Păstor de mituri carpatine, 
Poet al marilor întinderi 
De vremuri care gem in mine
Haiduc temut de domni ți poteri, 
Cu munții am frăție veche 
Și-am domolit mihniri ți ape 
Cu doina fără de pereche.
Vicleni din cele patru vinturi 
Cînd și-ascuțeau de pofte glasul. 
In țăma ți așa rivnită 
Le-ncremeneam pe veci popasul.
Și cînd la hanuri de voroavă 
Țipa de primăveri aitița, 
Din ploscă beam înțelepciune 
Plîngînd molcum cu Miorița.
Atitea viscole de hoarde 
Am risipit ți-atîtea valuri 
Că sufletul ți azi mă arde 
Curgînd printr-aie lumii maluri...

Bogdan Sireteanu

ROD
Păsări urcate-n priveliștea minții 
cad în iarnă 
ți furnica le cară 
oul alb.
Rodim sub o blană albastră 
cu tot cu vis 
pină ajungem cu rădăcinele-n pămînt.
Cine s-ar încumeta să ne taie firul, 
care ne leagă de Alcor, de Meduza 
și de urîta zodie a Racului.
In ochiul de sus urcăm 
și-s calcinate privirile de-atita 
căutare-n abis.
Setea noastră usucă malul cu spini, 
întoarce izvoarele, 
ți izgonește turma.

Octavian Voicu

STRUGURII
Culeg struguri rumeniți 
din inima 
vie 
a țării 
și-i zdrobesc in teascul 

inimii mele!
Esența buchetelor o dau 
oamenilor.
Oamenii beau scînteind 
de plăcere nectarul. f ,
Apoi, ,
ei prind in brațe 
timpul
il saltă pe umeri
și-t duc
— roî titani - , 1 ,
spre piscul .(
laniîi I ‘

Const. Obâdă

înfipsese pe rind schiurile. In- 
tii pe unul, apoi, după cinspre- 
zece pași, pe celălalt că bețele 
făcuse la -fel. Lăsase și rucksa- 
cul tot pe marginea cercului pe 
care se învirtea. Iși călca pro
priile urme cu încăpățînare, stri
vind cu dușmănie zăpada me
reu proaspătă, . Căzută de sus 
sau adusă de viscol.

Nu-și mai putea da seama 
dacă ninge sau nu. Tptul trecea 
pe lingă el la orizontală ,într-o

de lina puloverului, 11 punea și 
pornea din nou. De cînd mer
gea ața nu mai știa. Se mințea 
singur că merge. Lovea cu U- 
mărul un șchiu, încă cincispre
zece pași, apoi simțea celălalt 
schiu hirțiind pinza hanoracului 
devenită scoarță. întindea mîaa 
în afară, să caute bețele ți le 
găsea de fiecare dată înfipte 
zdravăn la locul lor, după cei 
cincisprezece pași pentru fieca
re. Știa că primește vintul in 
față intr-un singur punct, ca pe

viscol
schiță de Tudor Ursu

viteză care îl înnebunea. La în
ceput simțea rafalele ca pe niș
te lovituri de baloturi cu vată, 
venind unul după altul, apoi to
tul, pină și urletul furtunii de
venise continuu. Din cînd în 
cînd; se oprea cu spatele în 
vint să-și topească gheața de 
pe ochelarii de viscol. Abia cînd 
îi ’ scotea iți dădea seamă că 0- 
perăția devenea inutilă, Cu ei 
squ fără ei, tot nu vedea ni
mic. li apărau doar singura 
porțiune de față rămasă neaco
perită de glugă. După ce îi ți
nea un - timp la piept, îi freca

o tangentă imaginară a cercu
lui. Acolo avep rucksacul. La 
cjteva, învîrtituri, pipăia cu pi
ciorul, pină se Icvea de el ți îți 
Continua drumul, apoi iar simțea 
vintul , dîntr-o parte, din spate, 
din cealaltă parte și iar din fa
tă. De .cit timp se învirtea?.. 
încercase să numere învîrtituri- 
le, să le asocieze Cumva la mi
nute, dar totul se incîlcise în nu
mărătoarea pașilor și renunțase. 
Nici nu-și măi amintește ,1a ce 
sumă ajunsese'. Călca extenuat 
în continuare. Uneori mai rar, 
oprit de vint. alteori mai repe-

de împins din spate tot de el. 
Punea sub tălpi zăpada nouă 
dar venea alta. Bătuse o pote
că, ale cărei margini ca de șanț, 
cînd îl dezechilibra vintul, le 
simțea aproape de genunchi. 
Se opri la primul schiu și aer- 
țat de el stătu puțin să se odih
nească. Se întoarse cu fața sprș 
centrul cercului, acolo unde știa 
că trebuie să existe stîlpul de 
marcaj. Iți încordă ochii pină la 
durere dar nu văzu nimic. II 
mai zărise de vreo două ori 
înainte de a se întuneca. „Dacă 
are totuși indicatorul în vîrf ? _ 
La gîndul că putea crede într-o 
minune î se făcu frică. „Dacă 
totuși”... Se hotărî și porni că
tre el cu mîinile întinse. Inain'a 
greu scufundîndu-se, uneori pîriă 
mai sus de genunchi. Se opri 
gîfiind după cincisprezece pași. 
Mișcă mîinile în lături dar nu 
intîlniră decît împotrivirea fur
tunii și acele de ghiață și -ă- 
padă care răpăiau pe bluza în
ghețată. Halucină o clipă gîn- 
dindu-se că s-a deplasat cu 
cerc cu tot ți rise. „Ar însemna 
că m-am mișcat totuși într-un 
fel” ți rise din nou. Făcu cîțiva 
pași intr-o parte, în alta și în 
sfîrțit, se lovi cu mina de chi- 

' aiura lipită de țeava de metal.
O dădu jos cu pumnul și agă- 
țîndu-se de stîlp se smulse din 
zăpadă și se lipi de el. „înseam
nă că nu m-am mișcat”... Aș
teptă să-ți revină puțin, apoi 
începu să strîngă cu picioarele 
zăpada sub el ți s-o bătăto
rească. Ajutat de vîntul care îl 
presa din spate, se cățără cîțiva 
centimetri reușind să ajungă cu 
mîna locul unde țeava trebuia 
să poarte indicatorul, dar mă
nușa întîlni zimții metalului rupt. 
Stătu o clipă agățat, apoi îți 
dădu drumul în zăpadă. Se 
sculă și în disperare începu să 
lovească cu pumnii în stîlp, pină 
cînd simți durerea, apoi reze- 
mîndu-și umărul în el ca și cum 
ar fi vrut să-l mute din loc, ră
mase așa...

Știa că printr-un singur punct 
din marginea cercului putea ' - 
iasă, dar nu știa prin care. Roti 
buimac ochii în întunericul vis
colit, dar clătină din cap. li era 
frică. Mai clătină o dată din cap 
și porni de-a bușilea spre po
teca lui. Cînd dădu de ea se

rostogoli în șanț și se întinse 
de-a lungul. Simți sub el zăpa
da afinată adusă între timp și 
își făcu loc în ea. Vru să-și 
scoată ochelarii dar pulberea fi
nă îl orbea. Iși scoase mănușa 
și încercă să-și dea seama de 
grosimea stratului nou de ză
padă așezat pe potecă. Se ri
dică ți începu din nou învîrti- 
rea. Mergea automat înclinîn- 
du-și corpul după cum îl izbea 
vîntul. Din cînd în cînd, cădea 
în genunchi. Stătea un minut, 
două, dar se scula și pornea iar. 
Un singur gînd îl ridicase de 
jos și îl făcea să mai pășească. 
Acela că la fiecare nouă în- 
vîrtire în cerc, tasa un alt strat 
de zăpadă depusă între timp, 
ceea ce însemna că drumul lui 
nu e un simplu cerc ci o spi
rală care îl ridică în continuu. 
Cu cîțiva milimetri, poate doar 
cu unul singur, dar îl ridică de 
fiecare dată mai sus. „Nu e un 
cerc I Nu e un cerc I ... e o 
spirală I” iși spunea și așeza 
mereu un picior înaintea celui
lalt... Număra iar pașii între 
schiuri, pe urmă de la un bas
ton la altul, ureîndu-și spirala. 
Rucsacul nu-l mai căutase de 
mult. Nu și-a dat seama cît a 
mei me s. Inceouse să piardă 
și numărul celor cincisprezece 
pași, li încurca, le regăsea și
rul și o lua iar de la început 
La un moment dat, ne mai vă- 
zind utilitatea acestei drămuiri 
renunță. Mergea mai departe. 
De fapt, ce făcea el nu mai 
era mers. Era ca o învîrtire a 
propriei lui voințe, sprijinită în 
peretele de aer ale rafalelor. 
Mai parcurse așa încă o dată 
drumul și iar. Cînd s-a oprit să 
se odihnească plîngea în hoho
te. Iși dăduse seama că spirala 
lui se va topi o dată cu zăpa
da. Cu un ultim efort, se des
prinse de schiul pe juniătate în
gropat și se repezi în afara cer
cului.

A înotat cîțivg pași în zăpa
dă, s-a mai tîrît cîțiva și a că
zut. Intr-o îndoitură a hanora
cului vîntul începu să așeze 
pulbere fină de gheată ameste
cată cu praf de stîncă măcina
tă, apoi după ce o umplu, for
mă o cornișă subțire, prelungă, 
la adăpostul căreia turbiona 
altă zăpadă plimbînd-o de lo 
un capăt la altul.

OPINII
DESPRE
POEZIE

durată. E încă prea devreme pentru a face bilanțuri defini^ 
tive, nu însă și pentru popasuri retrospective.

Devine din ce în ce mai evident acum unul din carac
teristicile perpetui ale poeziei: ea e poiein, e creație a omu- - 
lui, ale cărui forțe spirituale le exemplifică. Ea nu se ter- I 
mină cu incitarea la un act ci e o continuă invocare a L 
omului. E o experiență spirituală dintre cele mai fecunde 
și mai trainice, care pune în evidență individul și, indi
rect, societatea căruia acesta îi aparține. Din această cauză 
poeții generației tinere se caută pe ei înșiși, confruntîndu-și 
personalitatea și reacțiile cu marile probleme ale lumii. Unii 
încearcă să-și împlinească personalitatea, pe cît se poate, 
în aventură, în necunoscut, aruneîndu-se în vîrtejul expe
riențelor ce-i pun față în față cu forțele naturii. Alții se 
regăsesc numai în urma unor cataclisme sufletești, pro
vocate de boală, iubire, sau ostracizare. In toate acestea, 
poetul se aruncă acum cu voluptatea împlinirii proprii. Fără 
îndoială aceste experiențe pregătesc și explică manierismul. 
S-a ivit astfel ceea ce s-ar putea numi, parafrazîndu-1 pe 
G. R. Hocke, „poetul problematic”, căruia îi plac întrebă
rile atît de dragul lor, cît și, mai mult, pentru că îl pune 
în fața unui alter ego totdeauna proaspăt fiind solicitat tot
deauna altfel. Din această 
cu un cîștig incalculabil: 
și a societății.

aprinsă dispută, poezia s-a ales 
cunoașterea profundă a omului

Un sfert de secol reprezintă un interval de timp sufi
cient pentru a permite unor tendințe și linii directoare să 
se clarifice. Retrospectiva ajută la autocunoaștere și la 
autoperfecționare : e una din condițiile autodepășirii.

Imediat după război, în viața artistică și deci și în po
ezia românească au loc unele manifestări de suprarealism, 
care sucombă repede din lipsă de adeziune.

Anii următori sînt marcați de prezența hotărîtoare a 
celor două mari personalități artistice ale poeziei românești 
din jumătatea trecută a secolului: Arghezi Și Blaga.

In poezia ultimilor ani au loc manifestările clare ale unui 
autentic val de lirism, de afirmare a eului specific fiecărui 
poet. Se înregistrează acum-apariția unor numeroase indivi
dualități poetice, fiecare avînd caracteristici mai mult sau mai 
puțin proprii. Este vizibil procesul de autodefinire, de căutare. 
Elanul personalității creatoare a frumpt spontan și nestăvilit. 
Integrați în contemporaneitate, mișcîndu-se pe coordonatele 
ei, adînc pătrunși de problemele lumii de azi, poeții gene
rației tinere încearcă să le răspundă investigîndu-le din in
terior. Are loc astfel o dezvoltare și o amplificare a con
științei poetice, care se simte intim solidară cu cele mai 
diverse, probleme referitoare la om. In oglinda cu multiple 
fețe a lumii, poetul se găsește, se pierde, se regăsește, se 
pierde iar, căutîndu-se din nou într-o cursă grăbită către 
aflarea propriei personalități. Pentru unii această cursă re
prezintă o necesitate organică, pentru alții un mijloc de a-și 
asigura fo prezență oarecare. , ..

Orice om are nevoie, și artistul .mai. mult decît oricare 
altul, de. a se întoarce ,către sine însuși măcar o dată în 
viață, pentru a se căuta și a se autodefini. Este unul din 
momentele importante, fără de care orice afirmare devine 
imposibilă. Ppezia. română s-a îndreptat definitiv că- 
tțe .un. astfel de .egotism fructuos (pe care în nici 
art' caz nu trebuie să-I confundăm cu egocentrismul, ego
latria bri egoisnrtilj. Iar' dacă reeditatele întîrzîe să șe arate,, 
aceasta șș" întîmplă pentru că 'proaesul e sinuos și de lungă

Individualismul rupe uneori frontierele, pășind către 
narcisism. Urmele acestuia sînt mai vechi; el putea fi întîl- 
nit și înainte, dar ascuns sub masca poetului-simbol al so
cietății. De această dată, sfera convenționalului este depă
șită : narcisismul nu mai este ascuns, ci, cînd apare, se 
manifestă violent.

S-a născut și un dramatism nou, de esență lirică, loca
lizat în poezia însăși, care e concepută ca o confruntare 
între om și lume, între om și el însuși. Versul capătă în
cărcături semnificative profunde, izvorîte din comunicarea u- 
nei experiențe personale.

Imaginea artistică ajunge mai puternică, în virtutea 
experienței general-umane pe care o vehiculează. Statutul ei 
este însă elaborat în actualitatea cea mai stringentă, de 
care este profund legată. Atașamentul se face prin interme
diul individului, ale cărui răspunsuri la noile probleme ale 
lumii devin tot mai clar personale, tot mai adînc omenești 
și tot mai evident contemporane.

Poezia e un autentic mod de cunoaștere ; ea își exploa
tează la maximum propriile-i resurse, apelînd la imagine și 
la prozodie ca la singurele mijloace adecvate. Realitatea 
este explorată tocmai prin intermediul imaginii, care, în
locuind narativul, mînuiește scalpelul cu tot mai multă dex->^. 
teritate.

Poezia deceniului în curs, prin înseși particularitățile 
ei intime este creație continuă, este energie ce-1 solicită 
activ pe cititor, punîndu-1 în fața unor probleme diverse și 
introducîndu-1 din ce în ce mai mult în esența dialogului 
om-lume. Reacție previzibilă ■— un număr tot uzai mare de 
bititori se. simt atrași de poezie, chiar dacă nu o înțeleg tot
deauna și chiar dacă nu aderă total la ea.

Devenită tot mai mult mijloc de cunoaștere, poezia 
acestor ani s-a oprit, vrînd-nevrînd, asupra uneia din pro
blemele cheie ale liricii moderne: disputa dintre cuvînt și 
obiect. Este semnificativ faptul că cei mai buni poeți afir
mați acum se opresc îndelung asupra acestui punct crucial, 
încercjnd să-1 dezlege în maniere proprii. O bucă parte a
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Un nou produs de calitate superioară:

Produsele fabricii sînt cu
noscute și apreciate in stră
inătate :

— Anglia
— Olanda
— Belgia
— Italia
— Franța
— Siria
— Liban
— R.P.D. Coreeană.
— Iordania
— U.R.S.S.
— R. D. Germană
— R. F. a Germaniei
— Pakistan
— Ceylon
— Israel
— Iugoslavia
— Bulgaria
— Turcia
— India etc.

produs cu valoare nutritivă conține : făină de calitate Se poate procura în orice 
ridicată superioară, adaus de gră- magazin de specialitate,

simi, lapte și malț.
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In nou produs de calitate: 
Scaune pliante pentru CAMPING 

executate 
de secția nr. 1 metal Bucium
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PROGRAMUL EMISIUNILOR
30 IUNIE — 6 IULIE 1969

LUNI, 30 IUNIE

Program de dimineață
5,30 — BULETIN DE ȘTIRI
5,40 — Cîntece populare româ-
6,00 — CRONICA AGRARA
6,10 — Cîntece populare româ

nești
6,20 — Uverturi și coruri din o- 

perete6,45 — RĂSFOIM PENTRU DV. 
PROGRAMUL NOSTRU SĂPTĂ- 
MlNAL

7,00 — In compania muzicii u- 
șoare

Program ele prînz 

12,00 — REVISTA PRESEI
12,10 — Selecțiuni din opereta 

Merrie England de Edward Ger-
ANTOLO-man

12.30 - PAGINI DE
GIE LITERARA :

Lirica lui Rabindranath Tagore
12,45 — Muzică instrumentală 
13,00 — BULETIN DE ȘTIRI
13,10 — Muzică populară inter

pretată la diferite instrumente
13.30 — CINCI MINUTE PEN

TRU PIETONI SI AUTOMOBI
LI ST I

13,35 — Interpreți de 
ușoară : Ilinca 
lian Andreescu 
min.

muzică
Aure-

Luminița Cos-
Cerbacev, 
și

Program de seară

16,00 — BULETIN DE ȘTIRI
16,10 — Melodii de ieri și de 

azi — muzică ușoară

16.30 — PE TEME CETĂȚE-^ 
NEȘTI„Pe drumurile Moldovei" — 
radioanchetă pe temă organi
zării vieții turistice

16,45 — Tineri interpreți in stu
dio : violoncelista Domnița Stoi- 
cescu, studentă în anul al III-lea 
la Conservatorul de muzică din

ȘTIIN-

do mi-

AL P.C.R. 
populară româ- 

bu-

lași.
17,00 - PE TRASEUL:

ȚA-PRODUCȚIE
17,20 — Simfonia I-a în 

nor de Brahms.
18.00 — UN MĂREȚ

luait 1 XX» » xxx _----
ȘI POPORULUI NOSTRU: CON
GRESUL AL X-LEA AL P *

18,10 — Muzică 
nească.

18,30 — RADIOJURNAL și 
letin meteorologic

18,45 — Melodii 
muzică ușoară.

xo -x, ........_T EVENI
MENT IN VIAȚA PARTIDULUI

deîndrăgite

MARȚI. 1 IULIE

Program de dimineață

5,30 — BULETIN DE ȘTIRI
5,40 — Muzică populară româ

nească.
6.00 — CRONICA AGRARA
6.10 — „Tarantella" de Alfons 

Castaldi și „Fantezie pe două 
melodii argentiniene".

6,25 — La braț cu muzica u- 
șoară.

6,50 — PE TEME MEDICALE
7,00 — Muzică din operetele 

Suflet de artist, Liliacul, Neapo- 
le sub sărutul focului.

7.10 — VĂ INVITĂM SĂ NO
TAȚI IN AGENDA DV.

Program de prînz

12,00 — REVISTA PRESEI
12.10 — MELODY-CLUB — re

luare
12,50 — Scurt program de jocuri 

populare
13,00 — BULETIN DE ȘTIRI
13.10 — Varietăți muzicale

13,30 — ACTUALITATEA
PLASTICĂ :
Realitățile vieții contempora
ne — izvor nesecat pentru 
inspirația artiștilor plastici. 
La masa rotundă : Dan Hat- 
manu, Iftimie F.îrleanu, Ni
colae Ionescu.

13,40 — Mari violoniști : Ruggie
ro Ricci

13,55 — Anunțuri și muzică

Program de seară

16,00 — BULETIN DE ȘTIRI
16,10 — Muzică populară

16,15 — PE TEME ECONOMI
CE :

— Asimilarea de noi pro
duse — preocupare centrală 
a unităților economice. Parti
cipă C. Jiga. cercetător știin
țific și lectorii universitari 
Oct. Jaba și C. Rusu.

16,30 — TEATRU LA MICRO
FON
,, Quentin Dorward" de Walter 
Scott

18,00 — UN MĂREȚ EVENI
MENT IN VIAȚA PARTIDULUI 
SI POPORULUI NOSTRU: CON
GRESUL AL X-LEA AL P.C.R.

Tezele C.C. și Proiectul de 
Directive pentru Congresul al 
X-lea — prefață luminoasă la 
viitorul României Socialiste. 
La microfon scriitorul D-tru 
Ignea.

18,10 — Cîntece patriotice
18,15 — Melodii de estradă.
18,30 — RADIOJURNAL și bu

letin meteorologic
18,45 — Recital de muzică u- 

șoară : Doina Badea și Enrico 
Macias

MIERCURI, 2 IULIE

Program de dimineață

și
— BULETIN DE ȘTIRI
— Cîntă formațiile de mu- 
ușoară Paul Ghentzer 
Gregori
— CRONICA AGRARĂ

Cîntece populare româ-
muzicale executate de

5,30
5,40 

zică 
Mnr

6,00
6,15 — 

nești
Piese 

fanfară
Ritm 

ușoara.
7,10 — 

TAȚI r

și voie bună muzică

- VA INVITĂM SĂ 
IN AGENDA DV.

Program de prînz

12.00 — REVISTA PRESEI
12,10 — Al IX-lea concurs al 

formațiilor artistice de amatori
12,30 - PE TEME ECONOMI

CE — reluare
12,45 - Maeștri ai 

clavecinista Wanda
claviaturii, 
Landowska

13.00 — BULETIN DE ȘTIRI
13,10 — Concert de prînz
13,30 — CARNET CINEMATO

GRAFIC
13,40 — Concert de prînz
13,55 — Anunțuri și muzică

Program de seară

16,00 — BULETIN DE ȘTIRI
16.10 — Melodii, melodii — mu

zică ușoară.
16.30 — Concertul săptămînii : 

Concertul pentru pian și orches
tră în la minor de Eduard Grieg

17,00 — OAMENI DE SEAMĂ : 
Octav Băncilă.

17,20 — Cîntece patriotice
17.30 — ACTUALITATEA ECO

NOMICĂ.
17.45 — Lieduri
18,00 — UN MĂREȚ EVENI

MENT IN VIAȚA PARTIDULUI 
SI POPORULUI NOSTRU: CON
GRESUL AL X-LEA AL P.C.R.

18.10 — Muzică populară
18.30 — RADIOJURNAL și bu

letin meteorologic
18.45 — Program pentru iubito

rii de -romanțe.

JOI, 3 IULIE

Program de dimineață

5,30 — BULETIN DE ȘTIRI
5,40 — Muzică executată de 

fanfară.
6.00 — CRONICA AGRARĂ
6.10 — Cîntece populare româ

nești
Melodii distractive
7.10 — VĂ INVITĂM SĂ NO

TAȚI 1N AGENDA DV.

Program de prînz

12.00 — REVISTA PRESEI
12.10 — Melodii de pretutindeni
12.30 — SPORT

12,40 — Mari interpreți de o- 
peră: Virginia Zeani și Nicolae 
Herlea

13,00 — BULETIN DE ȘTIRI
13.10 — Varietăți muzicale
13.30 — NOUTĂȚI EDITORIA

LE
13,45 — Cîntă orchestra de mu

zică populară „Doina Argeșului"

Program de seară

16,00 — BULETIN DE STIRÎ
16,10 — CREAȚIA MUZICALA 

A SECOLULUI XX
..Opera românească" (IV). Pre

zintă asist, univ. V. Spătărelu.
16,30 — DESCRIPTIO MOLDA- 

VIAE — oameni și locuri
„Orașe pe treptele anilor : 

Piatra Neamț" — reportaj de 
George Bălăiță.

16,50 — Cîntă Jean Păunescu.

17,00 — O ORĂ CU TINE
REȚEA :— Biografii în Țara Dome
lor — însemnări de reporter

— Pe estradele verii. Mani
festări cultural-artistice orga
nizate de tinerii din jud. Ba
cău în cinstea Congresului 
al X-lea al partidului și a 
celei de-a XXV-a aniversări 
a eliberării patriei.

— Agenda de vacanță.
— Din nou emoții. . . Con

vorbiri cu candidați la exa
menul de admitere in insti
tutele de învățămint superior 
din Moldova.

— Invitatul emisiunii : scrii
torul Ion Istrati.
— Ritmuri tinerești.

18.00 — UN MĂREȚ EVENI
MENT ÎN VIAȚA PARTIDULUI 
ȘI POPORULUI NOSTRU: CON
GRESUL AL X-LEA AL P.C.R.

Adîncirea pe toate planurile a 
democrației noastre socialiste. 
La microfon, conf. univ. dr. M. 
Todosia.

18,10 — Cîntece patriotice
— Jocuri populare românești
18,30 — RADIOJURNAL și bu

letin meteorologic
18,45 — Parada succeselor do 

muzică ușoară.

VINERI, 4 IULIE

Program de dimineață

5.30 — BULETIN DE ȘTIRI
5,40 — Cîntece populare româ

nești
6,00 — CRONICA AGRARĂ
6.10 — Cîntece populare româ

nești
6.30 — Selecțiuni din opereta 

„O ?ioapte la Veneția" de J. 
Strauss.

6,50 — Din cele mai cunoscute 
melodii de muzică ușoară.

7.10 — VĂ INVITĂM SA NO
TAȚI TN AGENDA DV.

NO-
Program de prînz

12,00 — REVISTA PRESEI
12.10 — Soliști de muzică popu

lara : Ion Dolănescu, Maria Ba- 
raru, Traian Straton și Irina 
Loghin.

12,30 — CELE MAI FRUMOASE 
POEZII :

Versuri de Vasile Voiculescu. 
Citesc actorii : Adina Popa și 
Virgil Raiciu de la Teatrul Na
țional „V. Alecsandri" din Iași.

12,40 — Melodii de muzică u- 
șoară.13,00 — BULETIN DE ȘTIRI

13.10 — Album muzical

13.30 — DRUMURI SI PO
PASURI TURISTICE :

— Perla Moldovei. Instan
tanee radiofonice din stațiu
nea balneo-climaterică Slă- 

nic-Moldova.
Pe drumuri de munte—tu
riști români și străini des
pre frumusețea plaiurilor 
noastre.

— Din istoria turismului.

13,45 — Program de canțonete.

Program de seară

16,00 — BULETIN DE ȘTIRI
16,10 — Pagini din creația co

rală a lui Dimitrie Cuclin.
16,30 — ITINERAR CULTURAL- 

ARTISTIC
16,50 — Muzică de jazz

17,00 — EMISIUNE ECONO
MICA :

— Județele țării pe treptele 
socialismului — tema convor
birii cu ing. Gh. Constantin, 
secretar al Comitetului jude
țean Galați al P.C.R.

— Făuritorii arterelor de 
beton din pădurile Moldovei 
(însemnări de reporter).

— Din activitatea comitetu
lui de direcție de la fabrica 
de confecții din Botoșani.

— Fișier

17.15 — Arii și duete din opere
17.30 — ODĂ LIMBII ROMĂNE
18,00 — UN MĂREȚ EVENI

MENT IN VIAȚA PARTIDULUI 
SI POPORULUI NOSTRU: CON
GRESUL AL X-LEA AL P.C.R.
18,10 — Cintecul care mi-e drag— 
muzică populară la cerere.

18.30 — RADIOJURNAL și bu
letin meteorologic
18.45 — PE PORTATIVUL UNDE
LOR — MELODIA PREFERATĂ.

19.15 — DIALOG CU NOI SI 
DESPRE NOI — emisiune pentru 
femei

— Biografii contemporane. La 
microfon Ioana Jenea, țesătoare, 
prof. Viorica Tuf eseu, directoarea 
Liceului nr. 4 din Iași, Maria 
Petre, poet și Iulia Hălăucescu, 
pictor.

— Cum ați pregătit vacanța co
piilor dv. — radioanchetă. .

— Sfaturi practice — gimnasti
ca în anotimpul estival.

19,30 — JURNAL LITERAR :
— Editorial : Realitatea so

cialistă — un inepuizabil iz
vor de inspirație al scriito
rilor noștri. La ?nicrofon, cri
ticul Nicolae Barbu.

— Ritmuri la ritmurile ță
rii : versuri de George Les- 
nea. Florin Mihai Petrescu, 
Radu Cirneci, Aurel Butnaru.

— Literatura română văzu
tă de scriitorii străini.

— Fișă de istorie literară : 
Emil Gîrleanu. Prezintă Ilie 
Dan

— Cronica literară de Ion 
Sîrbu.

19,55 — Muzică de estradă
20.00 — SEARA PENTRU IUBI

TORII MUZICII SIMFONICE
— In program : Jocuri pentru 
pian și orchestră de Anatol

Vieru ; Concert pentru violon
cel și orchestră de R. Schumann: 
„Petrușka" de I. Stravinski.

— In pauză : MERIDIANE LI
RICE : Versuri de Giovanni Pas- 
coli.

21,45 — Album de romanțe
22,15 — Muzică de dans

SÎMBĂTĂ, 5 IULIE
Program de dimineață

5.30 — BULETIN DE ȘTIRI
5.40 — Cîntece populare româ

nești
6.00 — CRONICA AGRARĂ
6.10 — Muzică ușoară
6.40 — EMISIUNE ECONOMICĂ 

— reluare
7,00 — Melodii de muzică ușoa

ră interpretate la acordeon
7.10 — VĂ INVITĂM SĂ NO

TAȚI ÎN AGENDA DV.

Program de prînz
12,00 — REVISTA PRESEI

12,10 — Soliști de frunte ai 
muzicii populare românești : 
Maria Lătărețu, Dan Moisescu, 
și Grigore Chiazim.

12.30 — Prezențe românești pes
te hotare.

12.40 — Raliul melodiilor — mu
zică ușoară.

13,00 — BULETIN DE ȘTIRI
13.10 — Varietăți muzicale
13.30 — SCENA

13,45 — Muzică ușoară orches
trală.

Program de seară

ÎNSTITUTUL AGRONOMIC 
„ION IONESCU DE LA BRAD" 

IAȘI
5

aîiuntâ:
intre.5 și 15 iulie 1969, va avea loc 

la acest institut examenul de admitere 
pentru anul I la facultățile de Agrono
mie, Horticultura, Medicină veterinară 
și Zootehnie.

înscrierea candidaților la examenul de 
admitere se iace la secretariatele facul
tăților între 5 iunie — 4 iulie ora 10 a.c.

Informații suplimentare se pot obține 
la secretariatul institutului, Adeea M. Sa
do veanu nr. 3, telefon nr. 15256—15257.

16,00 — BULETIN DE ȘTIRI
16.10 — Parada succeselor de 

muzică ușoară
16.30 — LECTURI DRAMATIZA

TE :
„Un om între oameni" de Că

rnii Petrescu.
17,00 — Magazin muzical

17.30 — DIALOG CU ASCULTĂ
TORII

17.45 — Amintiri, amintiri, pro
gram de romanțe

18 00 — UN MĂREȚ EVENI
MENT ÎN VIAȚA PARTIDULUI 
SI POPORULUI NOSTRU: CON
GRESUL AL X-LEA AL P.C.R.

18.10 — Cu cintecul și jocul pe 
meleagurile patriei

18.30 — RADIOJURNAL și bu
letin meteorologic

18.45 — Melodii de muzică u- 
șoară românească, premiate Icti 
festivalurile de la Mamaia.

DUMINICĂ, G IULIE

COMPLEXUL MUZEISTIC IAȘI

organizează *

duminică, 29 iunie 1969
Program de dimineață 

6,00 — BULETIN DE ȘTIRI
6.10 — Valsuri și polci execu

tate de fanfară.
6.30 — UNDE MERGEM AS

TĂZI ?
6,40 — Pagini alese din opere

te.
7,00 — SATUL ROMÂNESC

CONTEMPORAN :
Sinteze pe treptele anilor : 

Mircești.
7.20 — Cîntă orchestra de mu

zică ușoară Gerhard Romer.
7.30 — Program de muzică 

populară.
8,00 — BULETIN DE ȘTIRI
8.10 — Interpreți de muzică u- 

șoară : Anca Agemolu, Giani 
Morandi, Mihaela Mihal și 
Herve Villard.

SĂRBĂTOAREA

8,30 — CUTEZĂTORII — e- 
misiune pentru pionieri și 
școlari

— Căutătorii de comori — 
însemnări de reporter.

— Negru Vodă — personaj 
real sau legendar?

— Vă invităm la focul de 
tabără de la Bucium—Iași.

— Poșta emisiunii.
— Cîntece pionierești.

„BOJDEUCII* 
Iui Ion Creangă

Program de seară
16.00 — BULETIN DE ȘTIRI
16.10 — Arii, de popularitate din 

opere.
16.30 — RADIO-ALM AN AH
17.30 — Pe portativul undelor— 

melodia preferată.
18.00 — UN MĂREȚ EVENI

MENT ÎN VIAȚA PARTIDULUI 
SI POPORULUI NOSTRU: CON
GRESUL AL X-LEA AL P.C.R.

18.10 — Cintecul care mi-e drag 
— muzică populară la cerere.

18,30 — TOT MAI CITESC 
MĂIASTRA-ȚI CARTE — e- 
misiune—ciclu Eminescu :

„Pierdută pentru mine" și 
„Stelele în cer".

Prezintă acad. Perpessicius.

18,45 — Muzică^ corală precla
sică interpretată de corul „Ma
drigal".

19,00 — RADIOJURNAL și sport
19,15 — Melody-club — revistă 

radiofonică de muzică ușoară.

PROGRAMUL MANIFESTĂRILOR

— orele 9: Pelerinaj în Țicău și vizitarea 
muzeului ;

— orele 10: Basme și povestiri din opera lui 
Creangă ;
Creangă; — interpretează actori de Ia Teatrul 
Național „Vasile Alecsandri", și povestitori lan- 
reă’i ai concursului formațiilor artistice pio
nierești ;

— Cîntece și jocuri populare moldovenești 
în interpretarea orchestrei „Doina Moldovei" 
Iași ;

— orele 19: Concert de muzică corală și re
citări — interpretează Corul „Gavril Musicescu" 
a! Filarmonicii de stat „Moldova" și actori de 
la Teatrul Național ;

— orele 20,30: — Filmul „Amintiri din co
pilărie".



Minodorei îi plac nucile verzi, 
m putere, adică atunci cînd se 
străduiesc să scape de ghloace.

Azi dimineață, după ce a pri-

vocii. E greu să mulgi cu o sin
gură mină.

Ieșind în grabă pe portiță. 
Minodora lui Adam se mira in 
sinea ei pentru a nu știu cita 
oară de senzația curioasă pe 
care mereu o încearcă: nu mai 
are palma stingă de aproape 
jumătate de an, dar sînt mo
mente cind simte că o are. As
ta nu i se întîmplă numai în vis, 
ci chiar adineauri, la ugerul 
vacii, simțea că mulge cu amîn- 
două mîinile. Ca să prelungeas
că fericirea aceasta mulgea cu 
ochii inchiși.

Din mers, cu dreapta pipăie 
nucile și-și aduce aminte că va 
trebui să se repeadă pînă la 
sediu să-i arate lui Saftu, care 
răspunde de investiții, nucile 
ghioșate. Să înțeleagă și el că 
a venit toamna, poate că n-a 
prins încă 3e veste. „Ce s-aude 
cu cheresteaua și cu eternitul, 
pentru hpja de mijloc ?" vorbea 
Minodora de una singură.

Cu llie a copilărit, și de cum 
începea să se întărească mie
zul nucilor, veșnic umbla cu si
nul plin și cu mîinile negre. A- 
vea la curea un briceag în for
mă de pește. Nu rămînea nici o 
firmitură în scoica coajei. Le

nucile

Fetele făceau curățenie. Minn- 
dora fncepu selecția ouălor. Le 
trecea prin inel și le așeza cu 
grijă în lăzile de livrare. Se 
bucura copilărește cind găsea 
cîte unul care depășea stasul ; 
il lăsa un timp, alb în lumina 
dimineții, așezat pe inel ca un 
prunc în băiță, și încerca să 
ghicească de la ce găini o fi. 
In timpul lucrului, așezase nu
cile culese pe masă printre 
ouăle necorespunzătoare. Răs- 
pîndeau un miros amărui care 
domina chiar miresmele iuți de 
cotete.

Intr-un tîrzlu auzi afară gla
suri cunoscute. Ieși repede. Saf
tu, cu vocea lui plină, îi arăta 
lui Neculai, bărbatul Minodorei, 
unde să descarce niște scîndu-i. 
Neculai Adam are atelaj în pri- 
mire șl plecase de cu noapte la 
gară.

— Noroc găinăreasă I îi stri
gă Saftu de cum o zări în ușă. 
De găinărese harnice avem ne
voie, dar găinarilor să le piară 
sămînța ! Era o glumă a lui pe 
care o repeta adeseori, dar Mi
nodora știa că acum o spune 
cu un anumit înțeles, mai ales 
că trăgea cu coada ochiului 
spre Neculai. Adam se prefăcu 
o nu auzi și grăbi să ia caii 
de dîrlogi. In treacăt însă a- 
runcă o privire furișată spre 
nevastă-sa.‘ Minodora înțelese 
ce însemna privirea aceasta și 
îi sună în urechi dojana lui 
Saftu pe care o știuse atunci 
tot satul :

schiță de Aurel Leon

ponit vițelul în livadă, și-a ridi
cat ca de obicei privirea spre 
cer să vadă cum va fi ziua. A- 
tunci a zărit în vîrfuî crengilor 
nuci cu vîrful plesnit, ca niște 
boboci de floare gata să se des
chidă și a tresărit. Primul gind 
i-a fost : ce repede a trecut 
Vara I Fără să-și dea seama 
s-a înălțat pe vîrfuri și a cules 
cîteva, șimțind pe limbă gustul 
miezului alb, Le-a cules repede 
cu tot cu coajă și le-a pus în 
buzunar cu gîndul să le spargă 
mai tîrziu, cind va avea răgaz, 
la fermă. Intîrziase cu mulsul

scotea repede-repede și le a- 
runca tot în sin. Cînd o întîlnea 
pe Minodora, își făcea palma 
căuș plină de miezuri și o pu
nea să ghicească :

— Cu *au fără soț J
Oricum presupunea dînsa, llie 

le număra așa fel ca să iasă pe 
o ei și să-i dea miezul.

Acum, cînd vcf vedea nucile 
dezbrăcate de învelișul verii, vi- 
cele o să-și amintească de „cu 
sau fără soț“ și Minodora o să-l 
poată convinge mai lesne să nu 
uite construcția de la ferma de 
păsări.

Măi Neculai, ce ai pus tu pe 
hîrtie, acolo la spital, e treabă 
de criminal, s-o știi de la mine. 
Te duci la doctor, să-l rogi să-ți 
dea declarația aceea și s-o bei 
cu apă neîncepută I

Căută să abată vorba. Nu-I 
plăcea să-și amintească în nici 
un fel de nenorocirea ei cu mi
na. II întrebă pe Saftu cînd vor 
urca tîmplarii pe bina. In timp 
ce-i dădea explicații asupra 
construcției, llie scoase din bu
zunar cîteva nuci, le sparse în 
pumnui lui puternic și vru să-i 
întindă miezurile ca odinioară. 
A fost un îndemn mai mult al 
privirii decît al mînei, căci se 
apucă migălos să curețe căma
șa gălbuie, neîndemînatic, ca 
toți bărbații cu degete prea 

groase. Minodora simți o să-

getare in inimă. „Și-a da* sea
ma că eu nu mai pot curăța 
nucile", se gîndi dînsa. Atunci 
cînd va sparge nucile aduse de 
acasă trebuie să fie singură.

llie ii întinse în palmă miezul 
curățat, li zimbea deschis, cu 
ochii lui căprui, blînzi. Mino
dora trăise In acest timp toate 
mișcările mîinilor lui. Primi mie
zul și fugi imediat la treabă. 
N-ar fi vrut s-o vadă llie cu 
lacrimi pe obraz. Nici el și nici 
Neculai care descărca materia
lul.

După ce termină și scoase 
căruța din voliere, Neculai se 
tot cioșmoli prin curte și apoi 
intră la Minodora.

- Tu, nevastă, oi avea eu ce 
îmbuca ? Plec după alt trans
port.

Minodora îi spuse de unde 
să ia de ale gurii, dar Necu
lai tot nu pleca. O urmărea 
cum lucrează și crîcnea stinje- 
nit.

— Minodoro, și-l închipui fe
meia izbucnind deodată cu glas 
gituit, repezit, vreau să-ți spun 
ceva, ceva de care tu nu știi. 
Atunci, cînd te-am dus la spi
tal cu blestemata de infecție, 
doctorii mi-au cerut o declara
ție că-s de acord să-ți taie mi
na. Ziceau că altă scăpare nu-i 
Și eu am scris că nu-s de acord.

— Am știut, Neculai, am știut 
tot, iar fi șoptit ea.

— De unde ?
— Mi-a spus doctorul după...
— Ai știut și nu mi-ai spus ni

mic ?
— Cred că ai avut dreptate 

să judeci așa.
- N-am avut, Minodoră, asta 

e că n-am avut.
Dar nu era decit o tăcere a 

grindurilor. Ca să facă ceva Ne. 
culai găsi nucile, le sparse și 
începu să le curățe miezul, a- 
șezindu-l pe masă lingă cel o- 
ferit de llie. Apoi ieși repede.

Minodora îl văzu cum trece 
prin lumina geamului, moi ușu
rat parcă. II urmări plecind și 
zîmbi. Regăsise gustul dulce ol 
miezului de nuci verzi, încă în 
putere așa cum îl ținea minte 
din copilărie, deși încă nu gus
tase nici unul.

G. CĂLINESCU 
INEDIT

Revista „Contemporanul" 
(nr. 24, 1969) publică un deo
sebit de valoros articol ine
dit (1945) aparținînd lui G. 
Căllnescu : La mormîntul lui 
Eminescu. Efectiva prețuire, 
am zice pasiunea statornică, 
veșnic împrospătată de noi 
lecturi a poeziei eminescie
ne, l-a dus pe G. Căllnescu 
la concluzii semnificative, 
fundamentale. In viziunea 
criticului, Eminescu apare ca 
un geniu pururi tînăr, iar 
moartea lui fizică nJa fost 
decît un moment, o trecere 
în viața spirituală neîntre
ruptă căci în arterele lui nu 
a curs singe „ci spirit inal
terabil", De fapt, Eminescu 
n-a trecut la „masa umbre
lor" ci „s-a transmutat din 
regnul mineral în acela ete
ric al cîntecului". Viața spi
ritului eminescian a învins 
moartea căci „Eminescu este 
al nostru în toate și ne ex
primă în adînclme". G. Că
llnescu dovedește universa
litatea poetului și dimensiu- < 
nile lui în contextul literar 
internațional. Ideile sale ex
puse foarte clar sînt și azi 
de mare actualitate : „Sin
gura întrebare ce trebuie 
pusă este dacă poetul e po
et. Șl răspunsul e categoric : 
Eminescu e un mare poet. Nu 
există pe lume decît poeți 
mari, nicidecum poeți mari 
naționali șl poeți mari uni
versali și cine e mare la el 
acasă, e mare pretutindeni, 
fiindcă pretutindeni sînt a- 
celasi oameni si totl plîng 
și rîd la fel, E poet mare 
cine cîntă adîncimile sufle
tului dar prin asta el are 
un limbai cosmic". Valorile 
tuturor literaturilor lumii 
circulă, devin universale. Ni
mic din ceea ce-i valoare nu 
rămîne în părăsire și nefo- 
losință spirituală. Conștiința 
internațională a literaturii nu 
e străină de literaturile tu
turor națiunilor. Căci „poe
zia e un grai de înfrățire 
între națiuni, ca șî muzica, 
și popoarele fac poezie toc
mai spre a se înteleee. P”s- 
kin, Goethe. Leopard', Ed. 
Poe. V. Hugo. Eminescu sl 
alții sînt delegații veșnici 

ai sufletelor popoarelor în 
simfonia spiritului universal".

„o fină Ironie", ca să nu 
mal vorbim de știința com
poziției : „știe cînd să in
troducă elementul surpriză, 
fiind dotat cu un ales simț 
hl observației împrejurărilor" 
și, în plus, are „o viziune 
inedită asupra lucrurilor". Și 
totuși autorul se află la un 
milimetru de perfecțiune : 
o bucată este „prea gorkia- 
nă". Dar să nu ne descura
jăm : avem de-a face to
tuși cu „un rar exemplar de 
umanitate tragică". Recenzen
tul ne dezvăluie cu solicitu
dine cheia succesului : „evo
luția epicului" este susținută 
„din umbră" de „motivul 
divorțului". Ce-i drept. e 
drept ! „Fana Demetriad din 
Metamorfoză este divorțată, 
mama fetei din Păpușa la 
fel, femeia nenumită din 
Mașina de cusut de aseme
nea". Șl ceea ce e cu totul 
extraordinar și ne taie res
pirația este constatarea : 
„Șl mai există și al
tele" (!!!).

Ce mai are autorul cărții 
discutate 7 Evident. „V. Nis- 
tor are simțul măsurii*. Este 
ex’act ceea ce i se poate re
proșa amabilului autor al re
cenziei care, epuizîndu-se în 
laude, închide obosit ochiul 
critic.

CORESPONDENȚA 
LITERARĂ

liricii ultimilor ani refuză să acorde limbajului încredere de
plină, considerînd, așa cum face Ion Alexandru, că el poate 
fi uneori o „trădare a faptelor*. Explicația trebuie căutată 
Și Jn tendința generală a liricii de după 1900, dispusă în 
ori-Ae moment să întoarcă spatele cuvintelor, dar și depre
cieri considerabile pe care a suferit-o anterior limbajul 
poetic la noi, prin dominarea clișeului, a cuvîntului chemat 
doar să sune frumos. Cuvîntul este simțit acum ca avînd o 
prea mare doză de contingent și refuzat tocmai pe acest 
temei. Era nevoie de o purificare adîncă; și dorință de a 
„arde interiorul* cuvîntului nu a întîrziat să se arate (de 
pildă, la Ana Blandiana). Cuvîntul e considerat de unii un 
ecran deformant, golit de orice forță gnoseologică, incapa
bil de a mai descoperi realități ultime. De unde și o ușoară 
senzație de oboseală. Romantismul deceniului anterior a dis
părut aproape cu totul. In poezia de azi, existența precum
pănește asupra visului, îl dărîmă, îl refuză. Cînd totuși visul 
este chemat în ajutor, faptul are o evidentă turnură specu
lativă și poate deruta. Așa se întîmplă în poezia lui Leonid 
Dimov — poet al unui declin edenic în care cuvintele mus
tesc de sonorități carnale, într-o atmosferă de semimacabru 
voluptos. Visul s-a convertit în poezie autentică și nu e 
scop în sine.

Nichita Stănescu se simte copleșit de obiecte, e do
minat de ele și nu știe să le stăpînească. Cuvîntul este 
descărnat, într-o tentativă disperată de atingere a unui Ab
solut pur, inaccesibil totuși. De aici — și cultul manierist 
pentru lumea labirintică, pentru forța misterioasă a purității 
numerelor, ale căror combinații magice ar fi apanajul nea
mului „dedalizilor* (artiștii). In această luptă cu oboseala 
cuvintelor, Nichita Stăhescu apelează adesea la paradox, 
încercînd să le vivifice prin impulsionări violente și lăsînd 
perplexă acea parte a criticii și a cititorilor deprinsă să 
citească ad litteram.

Altfel procedează Marin Sorescu, care încearcă să pri
vească de sus și cu ironie foiala necontenită a lucrurilor. 
Regnurile, speciile, indivizii se amestecă sub ochiul său 
amuzat, cu o simplitate dezarmantă. Ii lipsește anxietatea 
manifestă a manierismului, înlocuită cu o robustețe rare
ori desmințită. Gluma are rostul de a-1 „întreține* pe pa
cient, pentru a putea suporta mai ușor tratamentul inocu
lării unei filozofii nu totdeauna vesele.

Cu totul neîncrezător în forța cuvintelor este Cezar 
Baltag. Cantonată în zonele încremenirilor absolute, poezia 
sa golește cuvîntul de orice valoare accidentală. Deși nă
zuiește către esențele rare dindărătul cuvintelor, poezia sa 
e totuși o poezie a Cuvîntului. Ea se apropie de căutarea 
unei «poezii nude*.

- Anxietatea cuvîntului și a obiectului nu apare la toți 
poețit Alții preferă o perspectivă mai calmă, mai domoală, 
mai plină de pitoresc. Nu este vorba de un „pitoresc* peio
rativ. Căci dacă pentru N. Stănescu, de pildă, obiectele sînt 
nude, pentru alții ele au cuibare, au o viață ce transpare 
și în exteriorul lor, într-o policromie vie. Iși spune cu- 
vîntul aici și o anume temperanță clasicistă, ce face să 
circule o încredere stenică. Așa procedează și Șt. Augustin 
Doinaș, care, de fiecare dată cînd simte că alunecă spre 
virtejul robitor al luptei dintre obiect și cuvînt, se retrage 
c=tre- înțelepciunea unei vîrste cuminți, rămînînd totuși cu 
n na ui „dincolo* inabordabil. Prețuirea cuvîntului

r.u a dispărut nici la Al. Philippide și nici, în genere, 
la a.h poeți moldoveni, ce cultivă încă un romantism lexi- 
cil rcb-șț, contiauater al poeziei IUj 'Nicolae Ilabiș. Ce

rămîne azi din poezia acestuia nu e prea greu de spus și 
operația a făcut-o timpul : un acut sentiment al contempo
raneității, o sinceritate deplină a elanului, un tragism senin 
și neartificial. Moartea căprioarei și Sînt spiritul adîncurilor 
Ie demonstrează îndeajuns. Nu mai avem aface cu o „poezie 
ă poeziei" ci cu o „poezie a lumii* în sens foarte larg.

In această direcție merg Horia Zilieru — autor al unui 
metaforism frapant, ce sacrifică anecdota în folosul euritmiei 
— N. Țațomir, G. Lesnea, Fl. M. Petrescu, R. Cîrneci. Oare
cum deosebit, C. Sturzu descărnează cuvîntul, îl subțiază 
hpsindu-1 de suportul sonorității, îl intelectualizează.

Una din caracteristicile esențiale ale poeziei românești 
din acest domeniu o dă și rapida ascensiune a valorificării 
mitului. Este preferată mitologia autohtonă, apelîndu-se la 
arhetipuri, interpretate într-o manieră nouă. Spațiul mioritic 
senin, pur și cristalin, dominant la Blaga, este umplut cu 
forme contorsionate. O interesantă încercare de întemeiere 
a unui univers poetic propriu, bazat pe mitologia națională, 
îi aparține lui Ion Gheorghe. Singulara sa Zoosophie se în
scrie astfel pe o orbită mai largă. Ea exploatează și prelu
crează arhetipuri autohtone, populare și culte, punîndu-le 
în slujba reliefării valorilor muzicale ale cuvîntului, asupra 
cărora insistă îndelung. Poemele sale sînt jocuri de hiera- 
tisme făcute cu știința incantației. Silabele se înlănțuie 
într-o fugă necontenită, combinîndu-se neașteptat în cuvinte 
noi, a căror rațiune ar fi absurd să o căutăm în dicționar 
sau în gramatică, ci numai în poezia din care ele fac parte. 
Cuvîntul diurn e metamorfozat de dragul incantației de co
lindă și desoîntec, într-o încercare adesea fructuoasă de a-1 
îmbogăți. Autohtonismul și particularitățile specific româ
nești reintră astfel în poezie.

In acest peisaj poetic, un sunet aparte aduce Adrian 
Păunescu. Dar despre poezia lui, o adevărată „erupție*, voi 
reveni într-un articol special.

Nu tuturor le reușește folosirea mitologicului despre 
care vorbeam. Cînd acesta nu poate fi ridicat pînă la inte
resul cititorului de azi, el se împotmolește în livresc. Se 
întîmplă astfel ca fauni și nimfe, Laokooni și Ptolomei, 
Heracliți și Buerebiști, meșteri Manole și Miorițe, lovi și 
Hotneri. Fecioare Marii și Hamleți să-și dea mîna în sara
bande lipsite de orice valoare, deoarece contextul nu-i sus
ține cu nimic.

Deceniul al șaptelea are și mania descoperirilor și redes
coperirilor. Are loc o adevărată răsturnare valorică: poeți 
care au scris mai mult în deceniul al șaselea, sînt trecuți pe 
planul al doilea. Evoluția unora dintre ei este semnificativă 
pentru caracteristicile acestor ani; majoritatea lor au început 
să scrie o lirică „intimistă", refuzată categoric odinioară. 
Vechile tipare au fost reprofilate cu ușurință, prin interme
diul unuî sentiment foarte comun : boala, bătrînețea și gîn
dul morții. Alții au început să scrie versuri pentru copii, 
sau pasteluri livrești, în care — fapt semnificativ — rolul 
imaginii este preponderent. Se constată o vie efervescență 
editorială. O dată cu redefinirea ei ca expresie a indivi
dualității, se produce o adevărată goană după originalitate 
și dovedirea acesteia. Fiecare poet, caută o expresie proprie, 
inconfundabilă. Adesea însă nu e vorba decît de simple 
jocuri de cuvinte, sub a ,căror avalanșă Poezia tinde să dis
pară prin excesul de poezie.

’ •’ Dan Mânucâ

BELETRISTICA 
IN ..RAMURI '

Indreptîndu-și atenția în
deosebi spre critica literară 
(preocupare salutară deoare
ce absența interpretărilor de
cise de texte într-un mo
ment de avalanșă editorială 
se face resimțită în paginile 
multor publicații), revista 
„Ramuri" restrînge spațiul ‘a- 
cordat beletristicii de calita
te prin publicarea a două 
schițe de Lucian Zatti, îne
cate de sentimentalism și ru
dimentare ca tehnică. In- 
tr-una din ele se descoperă 
clișeul uzat ăl înstrăinării de 
edenul copilăriei („Am pri
vit putregaiul și am lăcri
mat... “), în cealaltă eroul re
gretă dispariția unei fete 
pioase și a unui parc roman
tic. Un fragment de roman 
de Mihai Pelin, Dimineața, 
hrănind porumbeii, semnifi
cativ atît cît poate fi un 
fragment de roman, reclamă 
participarea lectorului — ie
șit cu greu din culoarele în
tortocheate ale continuărilor 
dintr-o pagină în alta — la 
limpezirea tensionatului por
tret psihic al personajelor. 
Intr-un alt fragment, de im
presii de drum, Radu Tudo- 
ran înaintează „prin reali
tate și ficțiune" spre visurile 
topite în numele sonore ale 
orașelor Italiei. Derularea sec
vențelor lumii exterioare nu 
e singura sa țintă. Relicvele 
cetăților, atmosfera porturi
lor, siluetele trecătorilor se 
cer suprapuse imaginilor din 
lecturi, de unde nostalgia is
cată de neîmnlinirea unor 
așteptate regăsiri.

Scăderile prozei se compen
sează printr-o excelentă pa
gină de poezie ce po"artă sem
nătura lui Ștefan Aug. Doi
naș și a Șinei Dănciulescu.

SĂ FIM 
ENTUZIAȘTI

Dintr-o recenzie semnată de 
Nae Antonescu în „Steaua" 
nF. 5 luăm cunoștință că, 
în fine, s-a produs reviri
mentul genului scurt. A a- 
părut mult așteptata proză 
„incisivă și nervoasă, moder
nă", care ,,se citește fără e- 
fort" pentru că „virtuțile 
prozei tradiționale" „coexistă 
cu tentația . experimentului", 
pentru că autorul „scria u- 
șor" și cunoaște perfect do
zarea „farmecului neologis
tic". Mai mult încă, ferici
tul prozator „posqdă virtu
țile unui umor de calitate",

Eugen Banta — Galați : 
Vibrația lirică este stînjenită 
adesea de deficiențe de ver
sificație. Rimele uzate abun
dă : harnic—darnic, boare- 
soare, aliniat-o — udat-o. 
Mai interesantă mi se pare 
Caii : „Citeodată noaptea / 
Aud galopînd / Cînd liniș
tea I Pătrunde în zidiri / 
Vin caii copilăriei / Cu coa
mele în vînt / Cu stele albe 
in frunte / Cu gleznele sub
țiri. / Nu mai opresc I In 
dreptul meu să-i mîngîl / 
Să mă arunc în spatele lor/ 
Să mă poarte I Galopul lor 
se aude / Tot mai încet / 
Se aude tot mai departe / 
și mai departe*.

Buzduc M. Ștefan — Dolj : 
Versurile scrise „sub îndîrji- 
rea profesoarei de română* 
ne-au dezamăait. înainte de 
orice puneți-vă la punct cu 
ortografia. Dv. scrieți cu can
doare descurajantă nam în 
loc de n-am, ceam pentru 
ce-am, ma pentru m-a etc.

Lucrețiu Ianculescu — Bucu
rești : Aveți de luptat mai 
întîl cu schematismul supă
rător al subiectului, apoi 6u 
modalitățile învechite de ex
primare. Iată, de pildă, cum 
e caracterizată eroina : „mi
nusculă făptură, vrajă clo
cotitoare în spuma nopții*.

Petre Paulescu — Bucu
rești : Aveți o inimă foarte 
mobilă. Abia plasată în tălpi, 
încercați să ne convingeți în 
ultimele strofe trimise că 
„poate fi și-ntr-un scuipat*. 
Fie. Doar n-o să ne certăm 
pentru asta.

Ion Alex. Durac : Numărul 
poeziilor trimise la redacție 
arată că versificați ușor, cu 
rimă sau fără, sub cele mai 
diferite pretexte. De aici pri
mejdia jocului facil de-a 
poezia, cum e acesta, „în 
doi*, de-a vîntul și nimfa : 
„Să sburzi printre valuri f 
Bîntuită de stele ! Și-mbră- 
țișările mele rebele*. Medi
tați mai mult înainte de a 
așterne cuvintele pe hîrtie și 
apoi recitiți-le cu un ochi 
foarte critic.

1
Hanna Wolfmann — Iași : 

Ridiculizată uneori nevoit, 
povestea dv. e destul de ba
nală. O fată naivă întîlnește 
un băiat (Jigău Mihai) pe 
care îl iubește, dar el îi în
șeală speranțele etc., etc. Re
memorările cad în vulgari
tate : „Stăteam pe pat și 
ascultam muzică. Tu fredo
nai „Iubirea cea mare se 
cere păzită*. Piersic spune 
că-i e teamă, tu-mi deschi 
deai primul nasture de la 
capot*.
( ■ ..

I. T. Corbanu : „Crâmpeie
le de vis și de gind* scli
pesc uneori. In schimb ca
trenele descoperă idei poe
tice comune. Așteptăm și 
noi „limpezirea apelor*.

IOANA CGSMIN



fragmentarium

UN ROMANTIC 
MODERN:

I. M. RAȘCU
La Viața nouă, ca debutant, la revista proprie Versuri, 

— devenită Versuri și proză (1911—1916) — ca animator 
simbolist, I. M. Rașcu e un meditativ mai mult senin, 
diferențiat de melancolia lui Verlaine și Jules Laforgue 
din care citează versuri în exergă. Impresiile sale din 
natură se concentrează în vitralii cu transparente solare; 
poetul interioarelor, cu tablouri statice și reverii muzicale, 
are satisfacții de intelectual fin, atras de misterul lucru
rilor vechi, obișnuit să stoarcă din amintiri esența. Sub 
cupole de vis (1913), ca și Orașele dezamăgite (1914) și 
Neliniști, volum din 1927, dar incluzînd produsul unui 
deceniu, pendulează între „veșnica visare sub bolta în
stelată" și atmosfera saloanelor îmbătrînițe.

Tenta intelectuală, discretă, se menține și în notațiile 
de natură, care sînt ale unui citadin. In Tyrol, persistă 
„fragmente dulci din Freischiitz", cerul are nuanțe de „iris". 
I.a Port Royal, din ciclul ultim, Renunțări luminoase (1939) 
se pune întrebarea dacă sufletul: „Visează, cîntă sau în 
largi viziuni / Creează totul din livrești detalii ?". In Excursii 
cu careta, prin „seninul naiv și clar din Vrancea", imaginea 
unei tinere citind într-un cerdac, evocă pe „Noua Heloisă' 
a lui Rousseau. Asocierea fondului primitiv-autohton cu sen
sibilitatea unui modern, ca la Ion Pillat, căruia i se dedică 
poezia Excursii, excelentă, constituie nota distinctivă a acestui 
intelectual, om al cărților, care implantat în decor urban, 
privește spre «vetrele de sat*. Picturile cu fructe dormitînd .pe 
crăngi trudite", în tablouri cu prospețiuni din cromatica lui 
Gauguin, exaltă într-o glorie solară freamătul virginal și 
miracolul grădinii. In același timp, pentru ochiul dedat cu 
subtilitățile culturii, livezile sînt „sonore temple cu zvelte 
colonade*, tulpinile sugerînd .tuburi de orgă*. Senzații co- 
loristice, auditive și tactile se susțin reciproc într-o remar
cabilă viziune impresionistă traducînd explozia sevei:

„Se coace vara-n aer... și lin, ca pe conducte, 
Se urcă-n țevi de ramuri, ce-nfig în raze căngi, 
A brazdei sevă caldă, vibrînd sub coji de fructe. .. 
Si seva se bulbucă la capete de crăngi.
Și-atunci țîșnesc din ale frunzișului unghere 
Gutui ce-atîrnă crude, greoi, ca pline pungi, 
Sau pere — inimi roșii — sau pumni rotunzi de mere 
Si prune ce par plicuri albastre și prelungi.
Colori, stropind spre-azururi avînturi de drapele,
O, fructe dulci, pomana pămîntului iubit. 
Contururi de lumină — umflate ca vîntrele — 
Pe care ochi, de Evă și Adam s-au odihnit".

(Livezi)
In salonul vechi de tara, cu portrete decolorate, „orice 

lucru-atins e-o clapă ce trezește un ecou*, timpul părînd 
împietrit. întoarcerea în trecut, într-un vag exercițiu de 
reconstituire, are ca punct terminus o epocă de simplitate, 
potrivită divagației lirice:

„In salonul vechi de țară am pășit ca-ntr-un altar... 
Sfiicios, copilăria mă privea de prin unghere.
Prins de zid, același ornic urcă-al timpului calvar

Și aceleași bibelouri dorm pe-nguste etajere.
In acest muzeu de-obiecte, amintiri, dorinți discrete,
In acest altar de pace, rece și patriarhal. 
Furișez timid ființa-mi covîrșită de regrete,
Și pe creștet las să-mi cadă vremea moartă, ca un val".
Deși modern, I. M. Rașcu nu agrează cu Ion Minulescu, 

Ovid Densusianu, M. Cruceanu și ceilalți, ritmurile cita
dine, apropiindu-se în mod evident de liricii moldoveni. 
Poetul „orașelor dezamăgite", amator de lecturi în natură 
(Viziuni senine), savurează nopțile cu foșniri de nuci și me
lodii de Weber (Din cerdac), sau priveliștile cu aer roman
țios din stațiunile balneare, avînd afinități cu Eminescu și 
Sadoveanu, ca și aceștia romantic:

„Vom merge dar, prieteni, spre vagile lumini

Și-n cîrciumi-ăfumate ne vom visa-n castele.
Nu poți altfel petrece în spații balneare,
Uitate și sărace din satele avare".

(Neliniști)
Formația poetului e totuși citadină, amintirile mer- 

gînd spre „școalele froebeliane" și „pensionatele ciudate 
cu melancolice fațade". Săli de clasă, guvernante bătrîne, 
la poartă vînzători de portocale și oameni cu flașnete, lume 
„eterizată* în timp, formează, în Pension, un moment retro
spectiv cu subtilități anatolfranciene. Fenomenul cunoașterii 
progresive la copii, n-a fost abordat, anterior, cu mai multă 
sensibilitate :

„Incinsă-n dansuri de mistere, de suferințe, de minuni, 
A curs-inconștient și-agale, — copilăria-mi monotonă.

Venea parfum de romanițe din al livezilor amvon... 
Un clopot vag de catedrală plîngea balade-n depărtare.

Ah, Oberon, Cenușăreasa și alte titluri sunătoare...".
Privit cu gravitatea lui G. Rodenbach, orașul, trist ca 

un cavou sau transfigurat muzical, sub imperiul fanteziei, 
se metamorfozează în funcție de moment. „O, te-am urît 
de-atunci, cetate cu zidurile tale sure / Și-n sufletu-mi dor
meau concerte și sonatine de pădure" (Oraș). In Orașele 
dezamăgite, piețele sînt „lacuri oglinditoare de-nserări“, 
trăsurile „plutesc pe străzi", călătorul solicitat de „miragii*, 
mîngîie „cu ochii — fără voie — rotunde brațe de silfide". 
Cortegiile mortuare, fanfarele funebre, țipetele de goarnă fără 
ecouri tragice bacoviene, lasă impresii anihilate metodic, 
poetul refugiindu-se „sub cupole de vis". Berăriile de pe
riferie șoptesc : „nu aceasta-i viața ce-am fi sorbit-o poate-n 
alte sfere". La oraș, omul e „trist și mut". Tipicul cotidian, 
lectura ziarului intră în sfera „acelorași gesturi din vremile 
vechi, / întocmai ca-n nuvela lui Gogol: Oameni vechi'.

Insă elogiul nu revine integral satului agramat, „în care 
nu s-a rătăcit vreodată-o foaie din vreo carte tipărită", — 
întunecatul „sat de uitări, sat de suspine", încercuit de „du
reri livide" (Proză). I. M. Rașcu e un poet al atitudinilor 
duale, divizat între trecut și prezent, între realitate și vis, 
între oraș și natură, mai puțin cunoscut decît avea dreptul. 
Trecînd solitar, în „nopți eterizate", pe sub arcade, ogive, 
lampioane, ascultînd orgi și piane, privind „dansuri magice", 
„dealuri triste* și „negre cartiere", contactele cu poezia 
sînt autentice.

înaintașii după mamă ai poetului (n. Iași, 31 martie 
1890) erau francezi din Pierrefonds (Oise), fapt la care I. M. 
Rașcu, eminent profesor cu studii la Paris, se referă pate
tic (Balada străbunilor, Neliniști). Vechile „contes bleus* 
și povestea Cosînzenei își exercită atracția în același timp : 
„De ce mi-ati nins în pieptu-mi orchestre de-antiteze ?". 
După Versuri și proză, autorul Neliniștilor a redactat revista 
îndreptar (1930—1931). Pe de altă parte, pagini de critică 
(32 de opere din literatura română, 1933, Eminescu și A- 
lecsandri, 1936, Convingeri literare, 1937, Alte opere din 
literatura română, 1938) și un volum memorialistic. Amin
tiri și medalioane literare (G. Bacovia, G. Ibrăileanu) se 
adaugă operei poetice. Primele volume publicate au fost 
traduceri: Polyhem, poem dramatic de Albert Samain(1911) 
și Cruciada copiilor de Marcel Schwob (1912).

Const. Ciopraga

STYX
Acesta-i locul unde cugetăm ți iota 
Doi cite doi precum e obiceiul 
Și tu femeia mea imi spui 
Ce limpede ți se răpune vălul, 
Sub care osul meu crucificat 
Făcu minuni
Să plingi de cite ori uimirea 
In ochii pruncului va curge 
Și să-ți aduci aminte de porunca, 
Ce stăruința mea a pus 
Acolo fi-vom ți mai singuri 
Să nu aștepți nimic acolo 
O dulce lene te încearcă 
Și-aici ți totuți e senin, 
Dar astrul care lunecă e-o barcă 
Ce trece riul somnoros.

CU VOCI
Tu ca o lege mi-ai răspuns 
puterea să o cucerim 
in cimpul verde ți bătrin 
Dincolo de păminturi e o țară 
acest loc e dincoace de vint, 
Acest impunător mormint 
aceste flamuri 
Cintecul acesta e amestec 
tulbure al vocii mele 
Numai contemplarea, 
Numai adierea 
Numai simburele ceas al serii 
Numai vina singelui 
Foțni în ierburi țarpele de casă 
Numai vina singelui 
Seară înaltă ți albastră.

Ion Murgeanu

NATURĂ MOARTĂ
Copacul nopții răstignit in poartă 
Se-ntinde peste zări carbonizate 
Creionu-I smulge din singurătate 
Și-l reinvie-ntr-o Natură moartă I

RISIPĂ
Rotundă e clipa 
Visată de mine ; 
Și drept este zborul 
De jos pină sus ;
Cumplită-i risipa, 
clipitei ce vine, 
Rotundă ca soarele 
înclinat spre apus.

Negoiță Irimie

C
a să existe și să sem
nifice, să constituie un 
moment și un act spiri
tual, adînc și de con
templat .poezia trebuie 

să-și descopere, să-și constru
iască limbajul ca realitate 
estetică, socială. Găsindu și 
limbajul propriu, poezia de
vine o formă, o structură ce 
poate fi intuită. Ioanid Romo- 
nescu („ Aberații cromatice") 
ermetizează sentimente, fuge 
grăbit de limpezimea clasică 
și cade, voluntar sau nu, in
tr-o suprafață lirică unde do
mină abstractul, ideile. Poetul 
e convins de dificultatea de 
a stâpini cuvîntul și mi se 
pare că de aici începe poezia 
lui: de la căutarea unui 
limbaj care să-l salveze de la 
superficialitate. Convoiul cu
vintelor, „aceste îndelung 
însetate cămile / de mii de 
ani duc prin deșerturi / boc
cele de piper ce s-au aprins/ 
de Ia nisipul clepsidrelor’ 
(Cuvintele), cucerește deșertul 
prin dislocarea unei realități 
sensibile de ceea ce nu-i au
tentic, de ceea ce e simpla 
artificiu. Poezia e limbaj și 
unde începe să domine acest 
limbaj structura realului poe
tic nu pierde nimic din pu
terea ei de iradiere, de se
ducție intelectuală. In limbaj 
găsim sentimente, idei, un 
puls al sufletului răscolit, e-
ruptii ale unei vitalități. For- 
mindu-și un limbaj propriu, 
Ioanid Romanescu se „de

acestuimască" ca poet a!
limbaj căruia îi arată origi
nea : „în ape s-a născut ideea
de tragic", marea și repeta
bila întrebare cu acorduri clar
eminesciene : „cine este —
cine știe / viața asta pe de 
rost ? / să-fi sărut genunchiul 
mistic lume*. Materialitatea 
formei nu îndepărtează muzi
calitatea poeziei ci o exprimă 

într-o tonalitate distinctă. 
Lungul poem Walhalla e toc
mai muzicalitatea ce destramă 
liniștea („infernul tăcerii ru- 
pindu-și colții / în propria 
inimă") și o înlocuiește cu 
drama poetului care privește 
jocul ideilor. Metamorfoza 
limbajului din acest poem 
este explicabilă : Ioanid Ro
manescu își comunică senti
mentele, mai bine zis abstrac
tizarea lor : „ — ce sînt a- 
cestea se-ntreabă — pieilc- 
roșii de cuvinte / tu încotro 
vezi o ieșire ?' Mutațiile (sen
timent — idee), măștile pe ca
re limbajul ie acceptă (ce 
trădare a cuvintelor la În
ceput I) nu sînt altceva decît 
mecanismul poeziei. Schim
barea sensurilor cuvintelor și 
sudarea lor prin idee, senti
ment („cum fără de cuvint 
ideea nu există I o iume se 
reia o lume — spun — pentru 
perechea ei de jos întîmplă- 
toare") face ca lirismul să se 
salveze de ia abundentă și 
frivolitate.

Poezia lui Ioanid Romanescu 
are și un strat de fantastic și 
de furie juvenilă. Poetul nu 
se lamentează, nu e un con
templativ și spune cît îl tine 
gura: „eu și viata mea lu
crăm în timpul cîntecului / 
urlăm în templu dormim sfe
ric I trăind unu-mpotriva ce
luilalt". Suprarealismul și e- 
xagerarea unor momente li
rice nu-1 avantajează deloc. 
Poezia refuză trîmbifele și 
lovirea insistentă a alămurilor. 
Decenta spunerii e o coaliție 
pe lingă altele de ordin com
pozițional .Cînd trece Ia ele
gii poetul e pe de-antregul 
exceptional: „Iartă că mai 
sînt, Cecilia laworovsky / 
dragoste în răspîntli prăbu
șită I a trebuit o alta să-mi 
susțină / zona de haos și un
ghiul mort / al vieții ce mi-e 

dată să nu fac / cine știe 
ce în lume cu ea / / tu in 
continuare vei păstra / scă
rile cu lemnul albastru de 
întuneric / poate chiar din pă
durea copilăriei mele / din 
care n-a scăpat un arbor / 
cu vîrful neîndoit de tînăr / / 
treci prin spaima ninsă fanto
matic / uită-1 pe acel plecat 
să mai rămînă / iar eu de
parte în alt oraș voi bea /

un cer dement rănit pină la 
stea" (Șalul alb). Preferăm in
genioaselor „acrobații croma
tice' tabloul realist, dramatic 
unde Ioanid Romanescu e de 
recunoscut în totalitate : „Doar
me Lipan somnul veșnic în 
prăpastie / cu țeasta spre pri
măvară cînd se-mpreună co
pacii / la un capăt al buzelor 
cu sînul înalt al femeii j la 
celălalt cu un rînjet sinistru / 
prin care vîntul din jos îi flu
ieră oile II astfel îl viscolesc 
îndoielile, depărtarea și 
timpul / pe el care făcea atît 
de mult II îl zboară numai 
păsările rănite de strigăt / șl 
vede prin vîrful capului un vis 
nemaipomenit / cu toate nun
țile fiilor fiilor fiilor // nu 
mi-1 închipui pe acel / care-1

PREZ
iubește cu adevărat I iără să-și 
vrea schimbarea măcar o noap
te în dine — / să-i lingă 
mîinile" (Lipan).

★

Bianca Balotă debutează 
cu un volum de nuvele : „Ma
șina de fugit în lume*. Desco
perim în straturile lor o viată 
frenetică, un ritm de desfășu

rate rapid ce de-a lungul su
prafețelor epice nu încetineș
te deloc. Propriu-zis scriitoa
rea nu e o debutantă cum se 
obișnuiește să se spună, ci o 
prozatoare matură cu vocație. 
Nu se simt nicăieri șovăieli 
și neglijență stilistică, conflic
te făcute și aranjate după o 
anumită „regulă", nici arti
ficialități sau improvizații de 
moment. Bianca Balotă este 
stăpînă pe mijloacele de ex
presie, și-a format o tehnică 
narativă proprie, impresia care 
se formează după lectură este 
că nuvelele anunță o roman
cieră. Nu spun aceasta din- 
tr-un simplu și nemotivat en
tuziasm critic. Adevărul e că 
pînzele epice denotă putința 
de construcție, o ingenioasă

E N T
pricepere de a crea sub im
pulsul autenticului Persona
jele sînt vii, se rețin, iar ceea 
ce le dă mai mult relief este 
realitatea lor estetică, psiho
logică, sentimentul unei exis
tențe depline. Toate persona
jele au o sensibilitate acută, 
simțurile lor nu sînt pasive 
la realitatea din jur. Bianca 
Balotă surprinde o copilărie 
a tuturor experiențelor, îi a- 
pără sensibilitatea, vîrsta. Este 
un proces care presupune un 
real talent artistic pe care a- 
utoarea îl are cu prisosință. 
Ințelegînd o realitate a adoles
cenței, nu o analizează ironic, 
ci cu sentimentul că și-o a- 
propie din nou și o restituie. 
Arta cu care o face e remar 
cabilă. Descrierile, portreielc, 
intuiiea unor fluctuații psiho
logice sînt de subliniat: „Toa
te acestea însă nu-1 atingeau 
Se opreau îngrămădindu-se 
undeva, la hotarul ființei iui, 
nebăgate în seamă, străine ș! 
fără semnificație, sălășluind 
acolo într-o existență amor
fă, lipsită de individualitate. 
Era ca un murmur monoton și 
familiar, pe fundalul visurilor 
Iui de fericire, visuri ameți
toare și imperioase ca un ca
rusel deslănțuit" (In aștep
tare).

Noutatea estetică a prozei 
Biancăi Balotă vine din per
cepția unei realități cunoscute: 
lumea copilăriei, a adolescen
ței tradusă într-un limbaj 
simplu, clasic, dar de cele 
mai multe ori inundat, supus 
de poezie. Această invazie 

E
discretă de lirism nu stăvileș
te însă desfășurarea acțiuni
lor, nu strică compoziția cu
lorilor cînd e vorba ca autoa
rea să schițeze vreun portret, 
care se strecoară aproape ne
văzut printre straturile narați
unii. Confesiunile nu falsifică 
cu nimic starea de puritate, 
sinceritate a adolescenților. 
Scriitoarea nu încearcă o 
mitizare a universului infantil, 
ci o demitizare. Solitudinea, 
micile drame ale fetei care 
vrea să descopere într-o prie
tenie, într-o realitate mirifi
că, posibiltalea de a fantaza, 
de a crea realist, sînt virtuți 
ale unei conștiințe artistice e- 
voluate. Căci Bianca Balotă 
nu literaturizează ci creează cu 
o electivă participare. De a- 
ceea psihologiile unor perso
naje se ciocnesc nu o dată 
de concepții de viată unde 
rutina, vechile obiceiuri tre
buiesc înlăturate. Experiențele 
și un mod sigur de apărare
— suntem în lumea copilăriei
— constituie încă un proces 
interior ce se cere consolidat. 
Protestele, indiferenta, un sen
timent de superioritate afec
tivă contribuie la edificarea 
barajului moral pe care eroii 
prozatoarei îl făuresc cu con
știința că timpul le va da 
dreptate. Multe din nuvele a- 
mintesc prin realismul lor, prin 
tematică și intuiție, proza lui 
Thomas Mann. Mă gîndesc la 
Tonio Kroger, a cărui copilă
rie pare a-și întinde aripile 
în paginile prozatoarei.

Zaharia Sângeorzan



PASIUNEA IDEII

CONȘTIINȚA LUI ZENO

SFlRȘITUL JOCULUI

cronica ideilor literare

Dacă aș fi întrebat ce mă atrage cel mai mult la 
N. Bălcescu, aș răspunde fără ezitare: arderea interi
oară, fervoarea, pasiunea pentru idee. Filozoful con
struiește și sistematizează ideile, contemplate adesea cu 
detașare ; ideologul și le asumă organic, le trăiește 
liric, face corp cu ele, le transformă în acte vitale. In 
acest sens N. Bălcescu este fără îndoială primul nostru 
.ideolog', realizat în forme atît de pure încît puțini 
au mai reaprins după el în literatura noastră aceeași 
flacără a devotamentului absolut, dezinteresat și eroic 
pentru idee. Și cu cît tensiunea este mai discretă și 
comprimată, cu atît incandescența irupe mal arzător. 
Cine vrea să cunoască bine pe N. Bălcescu, pe adevă
ratul N. Bălcescu, trebuie neapărat să-i studieze cores
pondența, confesiunile-i fragmentare. Va întîlni un pa
sionat și aproape un .posedat", un exaltat rece, cu toate 
energiile sufletești concentrate pînă la sacrificiul de 
sine într-un singur punct: al realizării ideii vieții:
pașoptiste și creatoare, absorbită solidar într-o supremă 
vibrație, din ce în ce mai transfigurată, mai spirituali
zată.

Ciclul, în esență, este acesta: N. Bălcescu se naște 
cu o mare vocație a dăruirii excesive în tot ce gîndește, 
iubește, întreprinde. Toate pasiunile îl atrag deopotrivă. 
El discută politică și în scrisorile de dragoste, prin tre
ceri insensibile de o mobilitate surprinzătoare, face is- 
torij^ și erudiție chiar și în corespondența politică, un
de W-re mereu cărți, documente, notițe bibliografice. 
Este limpede că spiritul său este acaparat simultan în 
toate aceste direcții, la început încă nu bine diferen
țiate. O anume ierarhie există totuși și ea se preci
zează repede. Cînd V. Alecsandri încearcă o durere 
sentimentală, N. Bălcescu îl consolează: „Pentru ce să 
nu întoarcem dragostea noastră toată asupra unui o- 
biect mare și neperitoriu ?" Soluția este de o neuitată 
candoare: ,Să întoarcem ceea ce ne-a mai rămas din 
dragostea noastră, s-o întoarcem către țara noastră. 
România va fi iubita noastră". Deci sensul mișcării in
terioare se îndreaptă spre obiectivare, generalizare și 
abstractizare. Căci „emoțiile noastre sînt mult mai no
bile, mai vrednice de români". El are neapărată nevoie 
de o „senzație mare", de exaltări supreme, de partici
pări totale. Revoluția de la 1848 va fi tocmai această 
pasiune ideală, excepțională, pe care sufletul absolut 
al lui N. Bălcescu o transformă într-un adevărat me
sianism.

Acum intervine spiritul activist al oricărui ideolog 
de vocație: „Teoria trebuie să precedeze practica", 
pentru a stimula convingerea, orienta acțiunea, transforma 
explozia sentimentală într-o inițiativă organizată. Cînd acți
unea lîncezește, în plină revoluție, el suferă cumplit: „Sînt 
tare supărat să îmi petrec vremea... în nelucrare". Sînt ne
sățios de-o viață activă". El are mereu nevoie de „fer- 
bințeală de lucru", de agitație, conspirație, inițiativă ne
întreruptă, cît mai îndrăzneață posibil.

N. Bălcescu crede efectiv în rolul ideilor în istorie 
(voia chiar să scrie „un mic uvragiu" cu titlul Ideile 
revoluției române), în eficacitatea impulsului ideologic, 
folosit ca tehnică politică și formă de îndoctrinare. „Noi 
aci ne-om lupta cu cuvîntul, cît vom putea". Noțiunea 
<hî „propagandă" nici nu se putea să nu apară și N. 
Bălcescu o transformă într-o adevărată frenezie și me- 
IWă pașoptistă. El organizează un corp de comisari de 
propagandă, deosebit de activi „prin ideile ce au se
mănat în țară", incită mereu la agitație: „Lucrați cu 1- 
nimă. Ațițați poporul și țăranii. Faceți proclamații de 
puneți lucrurile pe față". întreaga sa corespondență 
politică (plină de formule incendiare, de „lozinci1) n-are 
alt caracter, în baza convingerii că ideea se transformă 
in act revoluționar prin propagandă șl educație.

In acest program, rolul esențial pe care și-l dorea 
era .să propage revoluția prin presă", cu nuanța foarte 
caracteristică în cazul său a înlăturării oricărui dile
tantism și improvizații. N. Bălcescu știe că acțiunea 1- 
deologico-polltică nu poate fi decît energică, tenace, u- 
nitară („cînd nu se amestecă mulți cu păreri felurite, 
la o treabă"), prin „concentrarea lucrării", în stil o- 
fensiv („Atacă-i tare prin jurnaluri"), concis, tăios 
(„două-trei vorbe scurte, tăiate cu toporul"). Mai mu’t 
decit oricare alt pașoptist, N. Bălcescu și-a dat seama 
de valoarea propagandei ca armă.

Cînd acțiunea ratează, apare fața patetică a ideo
logului, înfrînt în planul practic, ireductibil in cel ab
solut, capabil de ipotezele și soluțiile cele mal dis
perate. Numai participarea totală la idee poate îm
pinge pînă la sacrificiul personal, pe deplin asumat și 
limpede mărturisit, al sănătății, averii și vieții particu
lare. Decizie luată într-o deplină conștiință a riscului 
și „aventurii", care constituie în același timp șl o formă 
ambiguă de voluptate :

„Nimic nu mi se pare mai grozav ca această viață, 
precum nu ml se părea mai dulce... ca după ce am 
manifestat un principiu înaintea țerii noastre și a lumei, 
să ne putem jertfi viața pentru dînsul".

Abia în aceste forme rarefiate și intransigente i- 
deea devine efectiv o pasiune dominantă, apoi exclu
sivă, ridicată la cea mai înaltă tensiune: „Ți-am spus 
și altădată că voi să mor sau să iac vro faptă mare". 
Și cînd „fapta mare" se dovedește imposibilă, aparent 
chiar absurdă, la N. Bălcescu apare — poate pentru 
prima dată într-o conștiință românească — sentimentul 
tragic al eșecului, al „disperării" prăbușirii iremedia
bile : „Nu-ți poci descri ce am suferit atunci văzînd 1- 
luziile mele perdute pentru totdeauna". Urmează ,.a- 
patia* : „Mă dau în lături", „nu mă mai ocup de nimic", 
criza profundă a depresiunii, „uritul de moarte".

Doar oă acțiunea învinsă practic își păstrează în
treaga energie în cîmpul pur al ideii. Este ultimul act 
al dramei spirituale trăită de orice ideolog autentic. 
Soluția o dă abstragerea în studiu, în elaborarea o- 
perei, realizată cu înfrigurare, ca șl cum autorul mîine 
trebuie să moară (cum de altfel s-a și întîmplat). Așa 
a fost scris sfîrșitul Istoriei românilor sub Mrhai Vodă 
Viteazul, în condiții de exaltare și iluminare. Bolnav, 
Bălcescu se scula noaptea și scria, cerea în toate scri
sorile pînă în ultima clipă cărți și izvoare, trăia e- 
iectiv sensul absolut al creației: „De om vedea că nu 
putem fi patriei folositori, slujind-o în politică... ne 
vom întoarce cu mulțumire eu la ocupațiile mele iste
rice... si tot vom putea fi folositori și ne vom putea 
nfngiia". Ored că am rămas la întrebarea de ce N. 
Bălcescu îmi este și ne este o figură foarte apropiată și 
cu adevărat exempfară.

Adrian Marino

Concurență stării civile unele personaje 
literare înțeleg să facă pînă la capăt: ele 
creează peste veac o progenitură fantas
tică prin amploarea ramificației în care 
trăsăturile distinctive ale familiei reapar 
de fiecare dată cu toate modificările firești 
ce se produc intre timp. Este adevărat că, 
de regulă, perioada gestației depășește la 
ele cu mu.t pe cea a marilor mamifere și 
că sâmința aruncată pe un meridian încol
țește adeseori pe altul. Filiații certe se pot 
insă stabili pină la urmă, oricite dificul
tăți ar fi de învins. Cazul lui Zeno Cosini, 
eroul romanului lui Italo Svevo este din 
fericire simplu. Ereditatea sa exclude orice 
dubiu ; el descinde dintr-un personaj dos- 
toievskian, cunoscut și temut sub numele 
de omul din subterană. Asemănarea e 
frapantă.

Desigur, există și deosebiri, unele impor
tante. Succesiunea generațiilor marchează 
adeseori o ascensiune socială. Dacă omul 
din subterană era aproape un declasat, un 
paria, Zeno Cosini, cetățean al orașului 
Trieste, situat în anii in care se petrece 
acțiunea romanului la coniinele, dar în in
teriorul imperiului habsburgic,este un 
burghez de condiție mijlocie, destul de în
stărit. In „subterană" el își mai ține doar 
servitorii. Apoi, personajul lui Italo Svevo 
nu are capacitatea teoretică, speculativă a 
predecesorului său, dialectician genial și 
solist diabolic, maniiestindu-și toată pute
rea în acea primă parte, de o extraordi
nară densitate filozofică, a nuvelei lui 
Dostoievski. Cu toate aceste deosebiri, a- 
finitățile predomină. Ca și omul din sub
terană, personajul lui Italo Svevo este un 
Argus al introspecției. Nimic nu se clin
tește fără știrea lui in lumea dinlăuntru, 
nimic nu scapă nenumăraților ochi vigi- 
lenți care se schimbă ca niște santinele. 
Conștiința lui Zeno este rezultatul unei cen
tralizări monstruoase a vieții psihice •, ea 
determină o reflectare imediată a celor 
mai subtile modificări, punind in funcțiune 
un sistem prompt de transmisiuni către e- 
t a jele superioare ale ființei. Cele mai 
obscure mișcări psihice, nesesizabile la ni
velul percepției comune, sînt aduse astfel 
la lumină. „Cunoaște-te pe tine însuți" — 
repetă într-una, de atitea secole, umaniștii, 
fără să bănuiască in ce bucluc ne bagă. 
Căci făcind cum zic ei, multe bucurii nu ne 
așteaptă. Iată, Zeno a urmat îndemnul u- 
maniștilor. El se cunoaște, și vai, cit de 
bine, pe sine, își surprinde toate acele 
delicte psihice care de obicei sînt trecute 
cm vederea deoarece sînt fluide, instanta
nee și infinitezimale și se comit la o adîn- 
cime oceanică a sufletului: lașitatea, e- 
goismul, cruzimea, vanitatea. O lumină 
intensă, revelatoare, emisă de focarul u- 
nei conștiințe ajunse la zenit, cade per
pendicular pe furnicarul psihic. Un eu 
denunță pe celălalt. Și astfel Zeno con
stată, printre altele, că după trecerea fi
nilor din sentimentele pe care le-a a- 
vut la căpătiiul tatălui său muribund mai 
supraviețuiește doar antipatia față de 
doctorul ce a dat ultimele îngrijiri bol

navului, că a Încercat tentația crimei, că 
moartea unui prieten a devenit pentru el 
un simplu alibi pentru o aventură extra- 
conjugală, că în ziua inmormîntării lui 
Guido, pe care e convins că-1 iubise, se 
simte intr-o excelentă condiție fizică și 
sufletească: „Parcă zburam' — spune el, 
trasind în raport cu linia convoiului fu
nebru o paralelă de insensibilitate și e- 
goism, că sentimentele frumoase sînt pe
risabile, efemere: „Augusta incepu să
ridă cu hohote, speriindu-1 pe Altio, care 
lăsă sinul din gură și se porni numaide- 
cit pe plins. încercă să-l liniștească, rî- 
zînd mereu însă, iar eu îi primii risul 
ca pe-o ofrandă adusă duhului meu in 
timp ce, ca să fiu sincer, in momentul in 
care pusesem întrebarea simțeam cum îmi 
încălzea sufletul o dragoste puternică 
pentru părinții tuturor copiilor și pen
tru copiii tuturor părinților. RIzînd a- 
poi și eu de întrebare, din toată dragos
tea aceea nu mai rămase nimic". Lui Zeno, 
educat în spiritul unui eticism milenar, 
i-ar face desigur plăcere să poată intim- 
pina diversele împrejurări ale vieții cu 
bătaia de inimă a simțămintelor alese. 
Dar capriciul afectelor e imprevizibil. In 
locul oaspetelui așteptat apare adeseori 
un musafir nepoftit. „Mi-ar fi plăcut să 
simt că îmi izvora din ochi o lacrimă de 
sinceră compătimire..." — spune perso
najul la moartea lui Copier. „Dar lacrima 
nu se ivi". Se ivește in schimb gîndul de 
a merge la Caria, amanta lui, și de a fo
losi decesul prietenului ca o acoperire a 
unei absențe vinovate.

Adevărurile pline de cruzime pe care 
Zeno le debitează despre sine pot trece, 
la o lectură nu îndeajuns de atentă, ne
observate. Căci tonul romanului e înșelă
tor. Italo Svevo este un mare umorist, un 
mare ironist. El ne servește o pilulă a- 
mară învelită intr-o foiță de ciocolată. 
Dar o dată doctoria înghițită, gustul ei 
adevărat se tace repede simțit. Spre deo
sebire de omul din subterană, recalcitrant 
și iuribund, al cărui cinism e fățiș, emi
namente ofensiv, personajul lui Italo 
Svevo se manifestă în zona cinismului 
bonom, jovial, vienez.

Tot analizîndu-se pe sine, Zeno ajunge 
la concluzia că omul e un „trist și activ 
animal". Respingem această interpretare, 
reținem în schimb laptele de care ea a- 
buzează, căci ele ne previn asupra unor 
realități existente, a unei stări de iapt. 
Cind pătrundem în sufletul omenesc e — 
după cum spune autorul — „ca și cum 
am intra într-o pădure fără să știm de 
cine vom da acolo: de-un bandit sau 
de-un prieten". De obicei, dăm de amin- 
doi, dar Zeno — mai ales de primul. Pen
tru el pădurea sufletului e plină de „ban
diți', de care se teme, dar cu care se 
întîlnește mereu nas in nas, I-ar trebui 
forța unui Tezeu ca să elibereze drumu
rile. Dar în acest caz Tezeu însuși ar mai 
putea oare învinge ?

Valeriu Cristea

Esența ideatică de loc co
mună și virtuozitatea stilisti
că au conferit nuvelelor și 
povestirilor din culegerea lui 
Julio Cortâzar atributul rar 
al perfecțiunii.

Realiste sau deviind kaf- 
klan spre straniu povestirile 
cuprinse în „Sfîrșltul focului" 
vehiculează idei care, pără
site. vor fi reluate, ulterior, 
în opere de amploare. Infil
trarea elementului fascinant, 
obsesiv simbolic, nu dăunea
ză verosimilității constante a 
textului.

Pregnant se conturează în 
nuvele ideea, borgesiană, a 
depășirii temporalltățll șl a- 
ceea, kafklană, a metamor
fozării. Johnny, cîntărețul de 
jazz, ..un vînător fără mîlni 
șl fără picioare", o nălucă 
a adevăratului Johnny, pe care 
îl conține și evocă, dă sen
zația insuportabilă a „trans
parenței" tuturor din jur, 
tuturor celor care trăiesc 
Viață „de împrumut"... Per
sonajul „Obsesiei" pătimește 
tot timpul, căci are ceva 
din altă lume, trăiește puțin 
din lucruri — e „un înger 
printre oameni, un om prin
tre îngeri, o realitate printre 
irealitățile care sîntem noi 
toți". Acest nenorocit, „bol
nav șl vicios șl fără voință 
și plin de poezie și de ta
lent", aparent accesibil din 
toate părțile, a simțit, cîn- 
tînd. cîndva, — și acesta e 
prețul unicității lui — că 
„nu era în timp, și nici 
după aceea. .. nu exista după 
aceea. . . pentru o clipă n-a 
fost decît totdeauna". El are 
obsesia dureroasă a imanen
ței ’adagiului fugit irre-para- 
rabile tempus, a „maniei 
ăsteia (vinovate) cu minutele 
și cu poimîine...". Recăzut în 
sine, postulează : „Nu tre
buie decît să fii puțin atent, 
șă ai puțin bun-simț. să taci 
din gură puțin, ca să des
coperi toate găurile. In mî- 
nă. în zjar. în timp. în aer 
totul e plin de găuri, totul 
e ca un burete, totul e ca o 
strecurătoare care se stre
coară pe ea însăși". Cu ade
vărat memorabile ca și a- 
cesta. personajele nuvelelor 
lui Cortâzar, deși n-au găsit 
porțile paradisului, mai au 
curajul să creadă că min
ciuna fără margini a „visu
lui absurd" ce se numește 
viață poate fi depășită, ajun- 
gîndu-se la altceva decît un 
„simulacru de zîmbete și 
filme franțuzești" (viață?!).

Glorii, cronopii și speran
țele, săltărețe personificări 
ale Ideilor scriitorului, ani- 
mează savuroase pagini de 
originală proză umoristică. 
Tonalitatea în care sînt com
puse aceste excelente sec
vențe de umor absurd este 
deopotrivă majoră și mino
ră. atunci cînd se comunică: 
„Nu se-ncumetă nici măcar 
să-si vorbească, atît sînt de 
perfecți fiecare si de fricoși 
să nu se molipsească" sau : 
„Zi de zi ești silit să faci 
umbră nămîntului. să exiști 
într-o bucată de sticlă, ești 
silit să-ti croiești drum prin 
masa vîscoasă care se pro
clamă drept lume. în fiecare 
dimineață dai de paralelipi
pedul cu nume respingător, 
cu satisfacția de cîine că 
toate sînt la locul lor...".

Cartea lui Julio Cortâzar 
este dintre acelea care — de 
ce nu 7 — devin „obsesii",
căci, răspunzînd reverberat 
se prelungește mult în sensi
bilitatea cititorului, convins 
să creadă că în jocul de-a 
viața „poate-i de ajuns să 
știi să alegi între a privi șt 
ceea ce privești, să dezbraci 
lucrurile de atîtea haine 
străine" șl că, bineînțeles, 
„asta nu-i de loc simplu".

DOINA FLOREA

*
Cu prilejul unei șederi mat 

îndelungate la Paris, poetul 
Giuseppe Ungaretti a acordat 
presei un amplu interviu pri
vind laboratorul său de crea
ție. Extragem cîteva din con
fesiunile sale :

„întotdeauna. pe primul 
plan trebuie să așezăm rapor
turile scriitorului cu viața și 
cu semenii lui. In cursul vie
ții mele, am urmărit cum 
schimbările survenite în a- 
ceste raporturi m-au influ
ențat în munca literară. De 
pildă, pierderea unul fiu de 
9 ani m-a zguduit profund. 
Una din ultimele mele cărți, 
„Durerea", e rezultatul a- 
cestei drame. De asemenea, 
consider că m-au Influențat 
ororile războiului și antago
nismele individ-societate.

Militez pentru poezia pură, 
eliberată de orice decaden
tism găunos. Sînt pentru „e- 
sențialitate expresivă" șl-i 
admir deopotrivă pe Leopar
di și Mallarmâ pe care nu-i 
alătur întîmplător. Poezia 
mea încearcă — bineînțeles 
fără să o vrea, căci așa ceva 
nu ține de voință — să gă
sească puntea de legătură 
între ritmul vremii noastre 
și ritmul tradițional, adică 
ritmul lui Dante, Petrarca, 
Leopardi.

Poezia a urmărit totdea
una eliberarea omului. Poe
zia trebuie să-și asume a- 
ceastă misiune de a restabili 
individul în condițiile lui u- 
mane".



j NATIONAL Șl INTERNAȚIONAL 
IN CONSTRUCȚIA SOCIALISMULUI

(Urmare din pag. l-a) 
iaii moderne, a unei industrii

. fi-i 
pentru:

iaii moderne, a unei luuusui» 
puternice și a unei agriculturi 
avansate bazată pe folosirea 
largă a cuceririlor revoluției 
țehnico-științifice contempora-1 
pe, pe o înaltă productivitate^! 
a muncii sociale, în vederea 
îmbunătățirii continue a nive-j. 
îului de trai al maselor. Dez-" 
voltarea prioritară, în conți-; 
huare, a ramurilor hotărîtoa-' 
te ale industriei, accelerarea- 
procesului de intensificare a» 
producției agriculturii socia-jl 
Jiste, promovarea tot maț, 
largă a cuceririlor științifică; 
și tehnice moderne, corespund 
Zător rolului crescînd pe! 
Icare-l are știința în progresul 
societății, continuarea proce-fj 
Sului de perfecționare a de-i; 
imocratismului orînduirii!
noastre sociale și de stat —jj 
BÎnt doar numai cîteva dirț! 
poordcnatele majore ale pro-ț 
dresului tării noastre în per
spectiva următorilor ani, fi-j 
xate în documentul pentru. 
Congresul al X-lea și care), 
exprimă capacitatea partidu-ț 
lu nostru de a aplica legită
țile generale ale construe-» 
ției noii societăți la cerințeleji 
etapei actuale de dezvoltară! 
a României.

j Tocmai în aplicarea crea
toare potrivit condițiilor con
crete ale tării noastre se ma- 
SHifestă fidelitatea partidului! 
iță de principiile fundamentale 
ale învățăturii marxist-leni- 
iste. De aceea, grija și preo-, 

tuparea pentru studierea si. 
luarea în considerare a parti
cularităților naționale — îiv 
taăsura în care ele nu sînt 
absolutizate și luate în mod 
exclusivist — nu trebuie si 
nici nu pot fi privite ca In
culcări ale legităților cene-ale 
jale revoluției și construcției 
socialiste.

xate în documentul

I.

De o imensă însemnătate 
este faptul că socialismul cre
ează raporturi noi nu numai 
între oameni, în cadrul națio
nal, intern, al țărilor, ci și 
între popoare, între diversele 
națiuni. Esența noii orînduiri 
sociale, lichidarea exploatării, 
inegalității și asupririi între 
indivizi, întrajutorarea și asi
gurarea posibilităților de nes- 
tînjenită afirmare creatoare a 
fiecăruia duc în mod necesar, 
prin extrapolare, la aplicarea 
acelorași principii în sfera re
lațiilor internaționale.

„Inlăturînd cauzele asupririi 
și dominației unor popoare de 
către altele — se arată în 
Tezele Comitetului Central al 
P.C.R. — socialismul creează 
bazele obiective ale apropierii 
si colaborării între națiuni 
suverane și egale în drepturi, 
posibilitatea îmbinării intere
selor naționale și internațio
nale ale popoarelor. înflori
rea tuturor națiunilor socialis
te constituie o lege a dezvol
tării sistemului socialist mon
dial, chezășia creșterii forței 
și influentei sale în lume”.

Țările socialiste sînt indes
tructibil legate între ele prin 
comunitatea orînduirii sociale, 
prin ideologia comună, mar- 
xism-leninismul — pe care o 
pun la temelia activității lor, 
prin telul suprem — socialis
mul, prin lupta comună pen
tru consolidarea sistemului 
mondial socialist. Este în
afara oricărei îndoieli că is
toria va consemna la loc de 
frunte meritul noii orînduiri 
că, în procesul multor cău
tări. a cristalizat principiile 
de bază ale relațiilor dintre 
națiunile socialiste — princi
piile întrajutorării frățești și in
ternaționalismului proletar, ale 
independentei și suveranității 

naționale, egalității în drep
turi, neamestecului în treburile 
interne, avantajului reciproc. 
Aceste principii au găsit un 
teren fertil în mintea și ini
ma poporului român — căci 
nimeni nu le poate înțelege 
mai bine, nu le poate răs
punde cu mai multă sensibili
tate și receptivitate decît un 
popor care el însuși a avut 
de înfruntat vicisitudinile sortii, 
luptînd din greu pentru în
deplinirea idealurilor sale de 
libertate națională și socială. 
Dezvoltarea unor asemenea 
relhții constituie elementul e- 
seițial al asigurării unității 
țărilor socialiste, stimulează 
afirmarea plenară a potenția
lului. creator al fiecărei na
țiuni, constituie garanția în
tăririi sistemului mondial so
cialist în ansamblu, creează 
premise sigure pentru cimen
tarea bunurilor raporturi re
ciproce, în interesul solidari
tății tovărășești. Afirmarea 
principiilor egalității în drep
turi, suveranității naționale 
de stat, și independenței par
tidelor, avînd deplina acope
rire a faptelor, acționează ca 
un factor de potențare a e- 
nergiilor revoluționare.

întreaga activitate a Româ
niei socialiste atestă spiritul 
responsabilității cu care par
tidul și guvernul nostru, por
nind de la interesele și as
pirațiile fundamentale ale po
porului român, ale cauzei so
cialismului, acționează pentru 
întărirea continuă a prieteniei 
și colaborării cu toate țările 
socialiste, a coeziunii între
gului sistem socialist mon
dial. Concludent în această 
direcție este creșterea de 4 
ori, în perioada 1950—1968, a 
schimbului de mărfuri al Ro
mâniei cu celelalte state so
cialiste, el reprezentînd peste 
50 la sută din ansamblul co

merțului nostru exterior. Co
laborarea cuprinde și alte do
menii, cum ar fi construirea 
prin eforturi comune a unor 
importante obiective economi
ce, ca, de pildă, comnlexul 
hidroenergetic de la Porțile 
de Fier, realizat în cooperare 
cu Iugoslavia sau complexul 
hidrotehnic de la Islaz—So- 
movit, care va fi înfăptuit 
împreună cu Bulgaria. Parti 
zână a dezvoltării, diversifi
cării și perfecționării colabo
rării dintre țările socialiste, 
țara noastră se pronunță to
todată împotriva integrării și 
nu dorește să participe la 
organisme supranaționale pe 
care le consideră incompati
bile cu principiile marxism- 
leninismului, ale internaționa
lismului socialist.

Referindu-se la modul cum 
concepe Partidul Comunist Ro
mân îndeplinirea sarcinilor 
ce-i revin, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu spunea. în cuvîn- 
tarea rostită la Consfătuirea 
de la Moscova: „Fiind co
muniști români, noi sîntem 
apărători hotărî'i ai interese
lor naționale ale poporului 
nostru, nu precupefm nimic 
pentru a asigura edificarea 
socialismului în România — 
și, în același timp, ne adu
cem întreaga contribuție la 
întărirea forțelor mondiale ale 
socialismului, la întărirea po
zițiilor comunismului în lume. 
Tocmai ca internaționaliști, 
noi sîntem pentru înfăptuirea 
deplină și în fapt a egalității 
între națiuni, între partide. Și 
în viitor Partidul Comunist 
Român va milita neobosit pen
tru dezvoltarea legăturilor de 
solidaritate internaționalistă cu 
toate partidele comuniste și 
muncitorești, își va îndeplini 
întotdeauna îndatoririle ce-i 
revin ca detașament al mare
lui front internațional al co
muniștilor".

Pentru comuniști, pentru 
oamenii muncii din tara noas
tră este un izvor de mîndrie 
faptul că Partidul Comunist 
Român promovează o aseme
nea concepție și în acest mod 
acționează pentru aplicarea ei 
în viață.

CONTRAPUNCT o. Băncilă:

„CAUZMITAHA ÎN fllOZOflî Șl ȘlilNJĂ”
Lucrarea recent apărută in „Editura științifică-, „Cauza

litatea m filozofie și știință" de O. Băncilă se situează pe li
nia continuării și aprofundării analizei problemei cauzalității, 
atît de vechi și totuși veșnic tinere. Abordind sumar istoricul 

l principiului cauzalității, lucrarea se structurează, apoi, pe 
patru planuri distincte, care se completează reciproc, in in
tenția de a oferi cititorului o imagine din perspectiva gene
ralului asupra problemei cauzalității.

Deși caracterizată, in primul rînd, printr-un statut gnoseo-
1 logic și logic, în cartea lui O. Băncilă cauzalitatea nu este — 

analizată in afara implicațiilor ei ontologice. Autorul, pe bună x
I dreptate, concepe raportul cauzal ca o relație ontologică, deci 
m cadrul* structurii obiectelor și fenomenelor materiale. Cre
dem, însă, că momentul teoretic, adică insoțirea relației cau
zale de o construcție teoretică (lege, principiu, teorie) asu- 
p. a Structurilor aflate in raport cauzal, este foarte important 
tn construirea relației cauzale. Numai în acest cadru, unita- 

' tea dintre „ontologic, gnoseologic și logic in structură rapor
tului de cauzalitate" apare pe deplin satisfăcută. Descrierea 

: și analiza cauzalității trebuie făcută in lumina acestei unități, 
cit și prin raportarea sa la sensul și conținutul altor cate
gorii filozofice cu care se întrepătrunde, dar de care trebuie foarte exact deosebită.

, Considerind cauzalitatea ca o fațetă a devenirii ce se rea
lizează in procesul intern al structurilor, autorul lucrării 

l „Cauzalitatea in filozofie și știință" face o distincție clară 
intre conceptele de cauză șl cauzalitate. Mai puțină atenție 

; se acordă, insă, relației dintre componentele cauzale, cauza, 
efectul, condiția. Nici cu ocazia abordării structurii logice a 
cauzalității nu se insistă suficient asupra acestui lucru. Pen
tru definirea categoriei de cauzalitate, a raportului cauzal, 
distincția dintre cauză si condiție se impune cu necesitate, 

' atît pe plan logic, pe baza deosebirii între condiția suficientă
, și condiția necesară, cît și pe plan ontologic, pe baza diversi- 
î tății caVtntive a interacțiunilor din univers. Precizările despre 

care vorbim vin să infirme condiționarea (Auguste Comte, 
,; Claud Bernard) și cauzalismul (Laplace. Sigwart, J. S. Mill) 

interpretări unilaterale, metafizice, ale relației cauzalitate- 
condiționare. Desigur că, în stabilirea distincției dintre com-

. ponentele cauzale, ca de altfel în însăși geneza categoriei dei
I cauzalitate, activitatea practică este cea hotărîtoare.

Unitatea dintre ontologic, gnoseoloqic și logic în abord<o 
rea problemei cauzalității se reliefează mal concret în urmi- 

. toarele două capitole ale lucrării. în care, plecînd de la ideea 
; particularizării principiului cauzalității în diferite științe, au- 
I torul se ocupă pe larg de prezenta acestuia în fizică. Dez- 

I ! voltarea fizicii a impus lărgirea sensului și semnificației cate- 
i goriei de cauzalitate. Faptul că fizica a ajuns, în esență, prin 
• evoluția ei internă, la convergența cu pozițiile materialismului 

dialectic, ale logicii dialectice, este subliniat în lucrarea lui 
i O. Băncilă, prin considerațiile documentate pe care le face 
; asupra problemei cauzalității în fizica cuantică. Deși există 
J numeroase referiri la probleme care țin de specificul flzi- 

; cii teoretice contemporane, (îmbinate cu critici la adresa 
’[ neopozltivlsmului), ni s-ar fi părut, interesant și util ca 

lucrarea să fi analizat rolul epistemologic și logic al ca- 
j tegoriei de cauzalitate în procesul construirii teoriilor fi

ți zice actuale.
Este o caracteristică a științei contemporane asimilarea 

unui nivel metateoretic, epistemologic șl logic tot mai 
înalt. Un exemplu de acest fel îl constituie logica cuantică, 

i față de care mulți fizicieni, din adversitate față de pozl- 
j tivism, au manifestat rezerve, dar care astăzi are o ade

rență unanimă printre aceștia. Ultimul capitol al lucrării, 
„Cauzalitate și devenire", tratează funcția cauzalității In 
explicarea deterministă a devenirii, încheindu-se cu pre
zentarea finalității devenirii diferitelor sisteme materiale tn 
cadrul raportului dintre cauzalitate și finalitate.

CELMARE STEFAN
■ ■■■ —

150 DE ANI DE LA NAȘTEREA LUI BĂLCESCU
istoricul

(Urmare din pag. 3-a) 

țnindu-se și fuptîndu-se neîn
cetat pentru triumful binelui 
(asupra răului, al spiritului a- 
șupra materiei, al dreptului 
■asupra silei, pentru realiza
rea atît în sinul său, cît și în 
omenire, a dreptății și fră
ției. ..“ (Mersul revoluției în 
istoria românilor) ; „• . .din
transformații în transformata, 
omenirea merge într-un pro
gres continuu, a cărui mișcare 
e cu atît mai repede, cu cît 
(mai mult înaintează...“ . (Is
toria românilor sub Mihai- 
Vodă-Viteazul, ed. citată, pi 
16). In concepția lui N. Băl
cescu, evoluția societății nu 
se produce întîmplător, ci 
prin determinări cauzale in
terne, potrivit legii progresu
lui legată de lupta pentru e- 
liberare economică și social- 
politică a poporului pe cale 
revoluționară.

N. Bălcescu vedea în po
por forța motrice a istoriei 
ce tinde să se înalte prin 
revoluție. Partida națională —• 
scria el — „voiește a mîntui 
poporul prin popor, adică 
este o partidă revoluționară", 
iar „istoria ne arată revolu
ția ducînd pe nația română 
din prefaceri In prefaceri, în 
calea acelei legi universale a 
dezvoltării istorice a națiilor : 
înălțarea plebeianlzmului la 
putere.. (Mersul revoluției 
în istoria românilor). N. Băl
cescu a respins istoria ce-și 
propunea să înfățișeze numai 
stăpînitorii, socotind că ade
vărata istorie este cea a 
creatorilor ei, adică a po
porului. Admirația față de 
popor respiră din fiecare pa
gină a Istoriei românilor sub 
Mihai-Vodă-Viteazul, operă al 
cărei titlu ne indică, din 
capul locului, că autorul ei 
prezintă epopeea poporului 
condus de viteazul domnitor 
și nu o biografie a acestuia 
din urmă.

Bazîndu-se pe o concepție 
istorică înaintată, N. Bălcescu 
nu a dezminfit așteptările ce

lor care vedeau în el pe 
marele istoric al patriei. El 
a avut, din capul locului, o 
imagine clară, pe de o parte, 
a greutăților și piedicilor care 
stăteau în calea scrierii unei 
Istorii naționale, iar pe de 
altă parte, a măsurilor ce 
trebuiau întreprinse pentru 
crearea și dezvoltarea unei 
istoriografii moderne.

Istoria românilor sub Mihai- 
Vodă-Viteazul, plănuită să a- 
pară în două tomuri și șase 
cărți, rămasă neterminată (o 
parte din cartea a cincea și 
cartea a șasea lipsesc), un a- 
devărat monument închinat e- 
roismului popular, luptei pen
tru unitate și independentă 
națională, încheie opera de 
istoric a Iui N. Bălcescu. So
liditatea cunoștințelor, metoda 
științifică de lucru, elevația 
gîndirii și concepția înaintată 
l-au ridicat pe N. Bălcescu pe 
unul din cele mai mari piscuri 
ale istoriei patriei noastre. 
Opera lui N. Bălcescu s-a 
bucurat, chiar de la debut, 
de o largă audiență și apre
cieri entuziaste. Reierindu-se 
Ia Puterea armată și arta mi
litară de la întemeierea prin
cipatului Valahiei pînă acum, 
Barifiu o califica drept o „lu
crare unică în felul ei. ..“, iar 
în 1846, Vaillant a publicat-o 
tradusă în „Revue de l’Orient", 
dar a și... iscălit-o, de unde 
și protestul lui N. Bălcescu. 
Question economîgues... a 
fost utilizată de J. Michelet, 
Elias Regnault, Cernîșevski și, 
indirect, de K. Marx. Juies 
Michelet scria despre acest 
studiu că „Nu cunosc nimic 
mai bun pînă în prezent, ni
mic mai instructiv în această 
problemă decît această broșu
ră. . iar pe N. Bălcescu îl 
aprecia ca pe „un erudit de 
primul ordin și, în același 
timp, un spirit foarte clar, 
foarte luminos..

In pofida unor eclipsări 
vremelnice, cauzate de parti
de sau împrejurări politice 
reacționare, personalitatea și 

opera lui N. Bălcescu și-au 
conservat în conștiința urma
șilor întreaga și strălucita lor 
semnificație și valoare. Isto-

vi z i o 
(Urmare din pag. 3-a)

Acesta își plecase urechile la intrigile dușmanilor postelnicului 
și uitase că cel care-l susținuse să se urce pe tronul lui Matei 
Basarab salvase țara de la pașalîc turcesc. Reflectând asupra 
căilor pe care le folosise loan Cantacuzino ca să-și salveze 
țara el atrage atenția că „niciodată o nație nu se poate mîntui 
decît prin ea însăși". Sînt cuvinte care consună cu activitatea 
sa pentru binele țării.

Pe linia acelorași modele de fapte mari pe care le reține 
istoria este și evocarea referitoare la „Campani’a românilor în 
contra turcilor la anul 1595“. .....Tonul întregului articol este avîntat, mobilizator, cu re
flexii de vizionar. Mihai Viteazul este prezentat ca un domn 
care „lucra la crearea naționalității române, la unirea tuturor 
românilor într-un stat politic**. Această idee este pentru N. 
Bălcescu „o idee măreață și singura mântuitoare pentru noi". 
După ce sînt evocate vitejiile românilor la Călugăreni sub con
ducerea viteazului domnitor Mihai, Bălcescu trage învățăminte 
pentru contemporanii săi :

„Fie, ca să ne încredințăm ca o nație care are un trecut așa 
de glorios, o nație pe care providența o păstrează în cursul 
celor 18 veacuri, fără îndoială pentru un scop oarecare, nu 
poate fi ursită să piară acum în al XlX-lea veac, în veacul 
luminilor și al libertății".

Pentru a atrage atenția asupra respectării tratatelor dintre 
popoare, într-o vreme cînd acestea se nesocoteau de marile 
puteri, Bălcescu scrie articolul ..Drepturile românilor către înalta 
Poartă". La încercarea unor popoare puternice de a ne „pune 
sub protectoratul lor", generația 48-istă cere Porții să respecte 
tratatele încheiate cu ea asigurîndu-ne protectoratul. Amintind 
contemporanilor pericolele care ne așteaptă în cazul menționat, el 
cere întregii națiuni să lupte pentru drepturile sale. „Să nu 
uităm că sîntem datori a apăra naționalitatea și drepturile noas
tre, chiar de vom fi nevoiți să ne vărsăm sîngele nostru. De 
vom cădea în această luptă sfîntă, să cădem însă bărbătește, 
astfel cam au trăit părinții noștri ; și cu dînșii să strigăm : mai 
bine țara noastră să se prefacă într-un întins mormînt, numai să 
rămîie tot țara românilor".

Cel mai edificator articol al lui Bălcescu pentru vizionarismul 
său este „Mersul revoluției în istoria românilor", apărut în frun
tea primului număr al revistei „România viitoare" scoasă la Paris, în 1850.

In el se analizează zguduirile sociale din prima jumătate a 
veacului al XlX-lea concretizate în revoluția de la 1821 și cea de 
la 1848 ; prima, o revoluție națională de descătușare din robia 
fanariotă în vederea restabilirii democrației naționale, în care 
statul a devenit românesc, iar a doua „o revoluție democratică 
și socială** care a urmărit să dezlege „problema sărăciei poporului".

Revoluția viitoare pe care o visa Bă7cescu și generația sa 
urma să aducă românilor „libertatea dinăuntru". ..libertatea de 
sub dominația străină" și „unitatea poporului român". In această 
viziune ultimă se vor realiza reformele politice și sociale și 
atunci se va împlini „domnia poporului prin popor". La această 
încununare a revoluțiilor poporului nostru urma să ia parte în
tregul popor. Și, optimist cum era, Bălcescu anunța că „ziua 
izbîndirii, ziua dreptății se apropie".

O ultimă lucrare care mai intră în atenția noastră, o lucrare 
alcătuită cu meticulozitatea istoricului care si-a clarificat concep
ția și metoda de lucru, este „Românii sub Mihai—Voievod Vitea- 
zu". Construită ve izvoare bogate, scrisă într-un stil avîntat de 
epopee națională, Bălcescu își poartă eroul pe la Călugăreni, pe 
la Giurgiu, la Șelimber. la Suceava și Iași, în fruntea poporului 
ducîndu-l din biruință în biruință. Hotarele statului centralizat 
se lărgesc pînă a cuprinde întregul pămînt românesc.

O dată cu căderea eroului său, vizionarul Bălcescu închide și 
el ochii la Palermo, în ziua de 29 noiembrie 1852, cu regretul că 
nu și-a văzut opera terminată. Operă solid construită sub rapor
tul documentării a sintetizat năzuințele românilor de peste veacuri, 
crescînd din ele ca ficat ea de nufăr din întinsul albastru al lacu
rilor. Zeci de generații și-au alimentat năzuințele din opera sa

ricii de astăzi se mîndresc cu 
favoarea și responsabilitatea 
de a se ști continuatori ai 
marelui patriot și cărturar.

nărui

pînă le-au văzut realizate în statul național de azi. Marele mo
nument de la Alba Iulia care te întîmpină pe drumul încotlf^ 
nării lui Mihai ca domn al pământului românesc ne duce cu 
dul mai sus către zborul înaripat al visurilor lui Bălcescu.

La 150 de ani de la nașterea sa, petrecută la 29 iunie 1819, un 
gmd al lui Bălcescu din această carte a sufletului său ne urmă
rește : „Asigurarea șl trăinicia libertății unui popor nu este po
sibilă decît prin unitatea națională".

omul
(Urmare din pag. 3-a)

revoluției în istoria români
lor. E convins că revista 
(„șeful ce ne trebuie’’!) va iz
buti să regrupeze pe emigrați, 
sporindu-le eficiența luptei. 
Toate speranțele și le pune în
tr-o revoluție europeană, pe 
care o credea iminentă. In 
contact CU revoluționari de 
felul lui Mazzini, Ledru — Ro
llin, Louis Blanc s.a., Bălces
cu e de un activism neistovit. 
In ianuarie 1850 pleacă pen
tru scurt timp la Londra, unde 
discută cu jurnaliști și parla
mentari influenți, încercînd să 
creeze un curent de opinie fa
vorabil patriei sale. Cînd dez
binările căuzașilor îl descura
jează, scrisul e un refuqiu si 
un reconfort. „Voi să sfîrșesc 
o scriere asupra lui Mihai Vi
teazul, să pui piatra de teme
lie a unității naționale". Sub 
influenta lui apare, editată de 
un grup de tineri revoluțio
nari, „Junimea română" (18511 
care militează pentru unire și 
pentru independenta naționa
lă. Numai pe acest temei s-ar 
putea ajunge la orqanizarea a- 
devăratei democrații. Cît su
flet a pus Bălcescu în pregă
tirea revoluției viitoare care 
trebuia să conducă la unire si 
Ia independentă, ca un prim 
pas către o așezare mai dreej>- 
tă a lucrurilor înlăuntrul tăriL 
convins că fericirea e condi
ționată de libertate, că libei- 
tatea izvorăște din putere, iar 
puterea numai unirea o poate 
da, se poate înțelege din co
respondența lui. „Mîntuirea 
stă în noi”, proclama Bălces
cu, convins de altfel că o le
ge tainică împinge popoarele 
la democratizarea instituțiilor 
politice.

„ 4 • ’iiactiei
Conștiința misionară îi întă

rește puterile sleite de boală 
și de amărăciunile emigrației. 
Curînd va trebui să părăseas
că lupta politică, subminat de 
ftizie, „mistuit de silințele ce 
fac”, pentru a se adresa, prin 
Istoria românilor sub Mihai 
Vodă Viteazul, de-a dreptul 
posterității. Dar nici la Hy<C 
res, în sudul Franței, nici la 
Palermo, unde avea să se stin
gă peste putină vreme, nu re
nunță la muncă, nu se resem
nează, și ceea ce îl chinuie 
„sub cortul emigrației" este 
mai cu seamă imposibilitatea 
de a acționa. „Mă tem că o 
să mor de urît în Sicilia". Ul
timele resurse le învestește în 
evocarea istoriei lui Mihai Vi
teazul. Dar ca și viata auto
rului, frîntă la mijlocul dru
mului, cînd abia împlinise trei
zeci și trei de ani, opera sa 
capitală, care printr-o ciudată 
potrivire de destin conține a- 
celași număr de capitole, ră- 
mîne neterminată: marmură
antică mutilată, cum s-a spus. 
Prin ea, prin tot ce a făptuit 
ac eastă personalitate remarca
bilă, spiritul acției a continuat 
să rodească si după moartea 
luptătorului de incomparabilă 
vocație. Monografiei lui Mihal 
Viteazul care tocmai se tipă
rea în zilele războiului de in
dependentă, Eminescu îi dorea, 
în acest spirit, efectul miracu
los al unei noi deșteptări na
ționale. „Facă-se această scri
ere evanghelia neamului— i- 
dealul nostru de libertate ce 
se cîștigă prin muncă". Mun
că, adică luptă și în această 
vocabulă stă rezumată exis
tența exemplară a lui Nicolae 
Bălcescu — om al acțieL



TRAGISMUL
Promițătoare, tendința de a înțelege viața realist, fără 

iluzionări livrești, începe să se facă simțită în gîndirea 
noastră filosofică. Contrazicea flagrant nu numai rațiunea 
clarvăzătoare dar și bunul simț, acea viziune mulțumită de 
sine care, printr-o stranie eclipsă a lucidității, se încăpă- 
tîna să repete leibnizian: „tout est pour le mieux dans 
le meilleur des mondes*. Și e cu atît mai straniu că o 
asemenea mentalitate a putut persista un timp, cu cît ea 
era profund străină de tradițiile gîndirii românești, înclinată 
in genere să privească lucrurile în față și să le spună pe 
nume, oricît ar fi ele de puțin entuziasmante. Se invocă 
adesea, și cu temei, echilibrul înțelept propriu spiritului 
rojjBânesc ; am greși însă dacă am interpreta acest atribut 
ch pe un refuz de a lua în considerație și aspectele sumbre 
ale vieții: el exprimă nu idilism, ci tăria cu care spiritua
litatea românească — de la cea mai spontană la cea mai 
elaborată — a înfruntat și dominat tragismul existențial. 
Dezvoltarea filonului de luciditate care a început să sg con
tureze în gîndirea noastră filozofică depinde așadar de 
gradul în care această gîndire izbutește să se regăsească, 
să recapete conștiința de sine; cu alte cuvinte: să șe in
tegreze unei tradiții.

Una dintre cele mai impunătoare și mai originale ma
nifestări ale acestei tradiții este cartea lui D. D. Roșea 
Existența tragică, apărută în 1934 ca „încercare de sinteză 
filozofică' și retipărită, după mai bine de trei decenii, ca 
ediție definitivă. Relativ puțin cunoscută pînă acum unui 
public cititor mai larg (prima ediție a fost scoasă în două 
mii de exemplare), Existența tragică ni se înfățișează și azi 
ca una din scrierile cele mai dense și mai personale pro
dusă de gîndirea filosofică românească. Ea întrunește toate 
condițiile de fond și formă care să-i justifice readucerea 
în actualitate. Cel ce o parcurge constată cu uimire că ea 
răspunde mult mat convingător decît o seamă de apariții 
recente întrebărilor legate de problematica omului și mai 
ales^ă anticipă soluții care de abia mai tîrziu aveau să 
fie ^Wmulate în etica marxistă. Est° de mult timpul ca 
opinia publică largă de la noi să știe că D. D. Roșea nu 
este în primul rînd magistralul traducător al lui Hegel, ci 
un filosof de concepție originală, a cărui gîndire tulbură 
prin sinceritate și omenesc, prin tensiunea intelectuală care 
o străbate, prin lirismul ei înaripat.

Ceea ce îfi dă sentimentul că te afli în fata unei gîndiri 
vii este și caracterul ei luptător: D. D. Roșea nu e filosof 
de tip universitar, ci soldat al spiritului. Ținta atacurilor 
sale o constituie somnolenta iresponsabilă a acelei menta
lități care consideră că existenta este numai rațională, că 
binele și spiritul nu pot să nu învingă etc„ etc. — tot 
atîtea motive de entuziasmare optimistă în fata realității. 
La o considerare scrupuloasă a faptelor de experiență (pe 
care D. D. Roșea își întemeiază riguros și multilateral re
flecțiile) constați însă că viața nici pe departe nu justifică 
o viziune atît de roză. Tabloul absurdităților, inechităților, 
atrocităților care sfidează și batjocoresc rațiunea este zu
grăvit de autor cu o profunzime de cunoaștere și un dra
matism al evocării ce-ți duc gîndul la zguduitoarea frescă 
desfășurată în fata spiritului nostru răscolit de către Spino
za cînd vorbește în „Etica* sa despre „Sclavia omului sau 
atotputernicia afectelor*. Sau poate este o asemenea viziune 
justificată prin aceea că ferește conștiința de tulburări care 
i-ar putea amenința echilibrul ? Jalnic este echilibrul cîști- 
gat prin narcotizarea gîndirii! Nedemne de Om astfel de 
amăgiri ! Certitudinile menite a alunga din cuget neliniștea 
și îndoiala sînt respinse de filosoful român ca sterilizante 
pentru spiritualitate. Nimic mai funest gîndirii decît o seni
nătate bazată pe izgonirea întrebărilor neliniștitoare, pe o 
siguranță neclintită de sine. Echilibrul sufletesc de o ase
menea proveniență, adică „seninătatea fără secretă — vreau 
să zic intimă — tensiune ce a precedat-o și continuă ca 
un \ etern prezent ecou s-o însoțească, înseamnă : nimic. 
Ins®amnă vidul. Singură prostia e senin cu gravitate întins 

vid*. A te smulge din strînsoarea „sentimentului veș
nicei nesiguranțe', adică al „neliniștii metafizice*, refugi- 
indu-te în zona confortabilă a certitudinilor (citește: ilu
ziilor) care-ți dau «sentimentul de securitate*, înseamnă 
să-ți condamni gîndirea la anchiloză, să lași a îmbătrîni 
singura parte a ființei noastre care poate rămîne mereu 
tînără. Acestei iluzionări, atît de primejdioase pentru vita
litatea spiritului, D. D. Roșea îi opune „hotărîrea fermă de 
a privi realitatea în față, fără ochelari ce înfrumusețează*. 
O face pe deplin conștient că pledează pentru o foarte 
neconfortabilă filosofie a vieții. Caracterul acesta al concep
ției vine din cunoaștere — se justifică autorul în conti
nuare : „Vrem să zicem că ne propunem să nu lăsăm, pe 
cît ne va sta în putere, ca instinctul de conservare — în
clinat, în general, să vadă trandafiriu — să furișeze între 
realitate și observația noastră prisme idealizatoare de exis
tență". Autorul întinde de la bun început o mînă încuraja
toare celor care s-ar putea teme ca, prin risipirea iluziilor, 
să nu se trezească descumpăniți: „Ne place să credem, cu 
toate acestea, că cunoașterea — oricît de tulburătoare ar fi 
rezultatele la care duce — e, prin ea însăși, remediu întă
ritor de suflet*. Va formula de aceea încă din introducere 
ideea fundamentală a cercetării sale, pentru ca cititorul să 
parcurgă îmbărbătat de ea infernul cu care va face în cu- 
rînd cunoștință: „Viziunea cea mai lucidă a unei situații 
tragice nu omoară cu necesitate capacitatea de entuziasm 
a sufletului*.

Nici vorbă însă ca D. D. Roșea să accepte filosofia 
care, declarînd viața integral irațională și absurdă, iar exis
tenței umane negăsindu-i nici un sens, ar putea favoriza 
cuprinderea spiritului de panică și neagră deznădejde. 
Subiectivă și arbitrară, o asemenea generalizare — ca și 
cea rațioaalist-optimistă — vine în conflict cu realitatea atît 
de diversă și de contradictorie. „Experiența reală a trecu-

EXISTENTEI
tului și prezentului ..., spune autorul, ne arată că existența 
este în însăși esența ei și rațională și irațională, și rezo
nabilă și absurdă. Ea „nu ne îndreptățește să afirmăm în 
mod exclusiv nici determinismul universal sau raționalitatea 
absolută, și nici contingența sau iraționalitatea absolută a 
existenței. In ambele cazuri am comite păcatul de a lua 
partea drept tot*. Filosoful D. D. Roșea ocolește ispita 
facilă a unui dualism obiectivist plat, a echilibrării me
diocre. Profund convins că realitatea este rațională și 
cognoscibilă în multe privințe, el este înzestrat, mai pre
sus de toate, cu o reactivitate de artist la aspectele sum
bre, revoltătoare ale acestei existente, la ceea ce el nu
mește „caleidoscopul deconcertant al unei lumi unde totul 
este aventură și nimic nu e absolut sigur*. La tot pasul 
i se oferă situații ce dovedesc că „elementele obscure și 
bestiale ale naturii omenești__ _ elemente absurde spiri
tualicește vorbind, pot dezorganiza complet zona spiritua
lă a sufletului. Pot deveni otrăvi dizolvante nu numai ale 
insului, ci și ale forței de rezistență a unei întregi co
lectivități*. Raportul dintre rational și absurd îi va apă
rea deci nu static și echilibrat, ci înclinînd cumpăna spre 
cel din urmă — înclinare în care se află sursa atîtor 
drame trăite de omenire. „Linia de frontieră între cele 
două mari porțiuni ale existentei, între porțiunea rațio
nalizată și cea irațională, este de o mobilitate deconcer
tantă, căci nu se deplasează numai într-un singur sens. 
Pînă către începutul secolului actual, impresia generală 
ce se degaja din experiența științifică a trecutului era că 
porțiunea raționalului continuă mereu să se lărgească, 
linia de demarcație despre care vorbim, deplasîndu-se în 
sens unic. Experiența mai nouă ne arată însă că, punctele 
de vedere înmulțindu-se, porțiuni de realitate crezute ra
tionale, pot să ne descopere pe neașteptate aspecte de-ale 
lor pătate intens de iraționale nebănuite pînă aici*.

Celui care și-a scos ochelarii idilizatori și a avut cu
rajul să privească lucrurile așa cum sînt, viata i se în
fățișează ca „vîrtej sinistru de forte iresponsabile, în con
flict latent, ori în luptă deschisă unele cu altele, zdrobind 
și tîrînd în năvala lor absurdă, cu egală brutalitate și 
nepăsare faptele inteligentei luminate și rodul calculelor 
vicleniei interesate, jertfa de sine a sufletului mare si 
ciștigul exploatării omului prin om*. Este conștiința tra
gică sau sentimentul tragic al existentei. în care D. D. 
Roșea vede culminația efortului de pătrundere lucidă in 
miezul etern statornic al lucrurilor. In unii ajungerea pe 
această culme se poate insoti de o „secretă descurajare*, 
de acea pasivitate și contemplație la care invită consta
tarea că absurdul precumpănește iremediabil. „E această 
renunțare — spune D. D. Roșea — o formă de Ebertate 
spirituală mare. Dar libertate de înțelept, nu de erou, 
înțelept care, renuntînd la rolul de agent determinant în 
desfășurarea deconcertantei și irnpmizibilei drame care 
e existenta, se mulțumește, cuminte, să fie numai clar
văzător spectator al ei*. Filosoful român își exprimă pre
ferința pentru cealaltă comportare, derivată din conștiința 
tragică a existentei: acțiunea protestatară, constructivă, 
„pasiunea spirituală transformatoare de lume și hotărî- 
toare de soartă*, „libertate eroică încărcată de riscuri, 
nu prudentă libertate de înțelept*. Măreția omului se ma
nifestă nu prin acțiunile mînate și susținute de iluzii (ori
cît ar fi de spectaculoase aceste acțiuni), ci prin perse
verența lui în a înainta, a făuri valori, a iubi și a se 
dărui în ciuda absurdității mereu potrivnice de care e 
înconjurat și a cărei conștiință o are în cel mai înalt 
grad. „Să-ți cheltuiești cu generozitate viața căutînd să 
găsești fărîme de adevăr, mînat de pura intenție de a le 
găsi, să lupți pentru a realiza crîmpeie de bine și de 
frumos, și să nu ai siguranța că străduința și jertfa ta 
au într-adevăr un rost, iată, cred, supremul grad de li
bertate interioară ce poate omul să atingă*. Și astfel, 
după cum în „Etica* lui Spinoza imaginii omului răvășit 
șl degradat de afecte îi urma, apoteotic, imaginea omului 
redevenit stăpîn asupra sa și liber prin rațiune, tabloul 
desesperantei absurdități a uneia din componentele esen
țiale ale lumii face loc la D. D. Roșea valorificării acelei 
puteri spirituale care permite omului să se ridice deasu
pra iraționalului, să-l domine prin integritatea gîndirii și 
a caracterului. Dar o victorie ca aceasta nu o poate cîș- 
tiga decît cel care a parcurs, călindu-se, latura absurdă 
a existenței, care a trăit exhaustiv tragismul condiției 
umane: numai trecînd pe aici, poate spiritul să dobîn- 
dească forță și creativitate, acestea fiind refuzate celor 
filistini rămași într-o zonă ferită de ciclonuri sufletești. 
Elogiul conștiinței tragice este, așadar, făcut din perspec
tiva fertilității spirituale implicate de ea, căci „toate ten
siunile spirituale s-au dovedit fecunde*, iar „conștiința 
tragică produce, credem, cea mai înaltă tensiune inte
rioară din cîte poate atinge omul*. Doar cucerită printr-o 
ascensiune dureroasă cu aceasta are seninătatea valoare 
spirituală : ascunde infinituri și abisuri, exprimă forță, 
măreție, victorie.

Filosoful român expunea în 1934 o viziune a lumii și a 
omului care, formulată asemănător după două decenii și 
de Albert Camus în „Mitul lui Sisif* și „Omul revoltat*, 
se impunea prestigios gîndirii de pretutindeni, doritoare 
de adevăr, dar și de îmbărbătare. Pentru a nu știu cîta 
oară regreți aria de restrînsă circulație a limbii româ
nești, dar și prea puținul zel pe care îl depunem în a 
ne valorifica pe plan mondial descoperirile spirituale.

George Balon

AGENȚIA JUDEȚEANĂ DE TURISM IAȘI anunfă:
Punerea în vînzare a bi

etelor de odihnă și trata
ment pentru Stațiunea 
.Strunga*' din județul lași, 
n serii complete de 18 zile 
zonform graficului :

- 25 mai
- 30 iunie
- 12 iunie
- 18 iulie
- 5 aug.

- 11 iunie
- 17 iulie
- 29 iunie
- 4 aug.
- 22 aug.

- 23 aug. - 9 sept.
- 10 sept. — 27 sept.

Băile dau bune rezulta
te în tratarea următoare
lor afecțiuni :

- reumatism
- boli de natură gine

cologică
- boli ale căilor respi

ratorii
- boli ale tubului di

gestiv

Transportul în stațiune 
se face cu trenul și auto
buzele IRTA.

Pentru turiștii aflați în 
stațiune, Agenția O.N.T. 
lași organizează excursii 
pentru vizitarea localități
lor și obiectivelor turistice, 
după cum urmează :

- Orașul lași
— Casa memorială V. 

Alecsandri de la Mircești

— Castelul de la Miclă- 
ușeni

— Mînăstirea Agapia și 
Văratec

- Cotnari și Hîrlău
- Cucuteni cu tezaurul 

arheologic.
Biletele se pot procura 

de la Agenția O.N.T. lași, 
telefon 15236, Filiala 
O.N.T. Pașcani și direct în 
stațiune.

interviu cu
PETRE BERICĂ

director al Agenției 
județene de turism Iași
— In clin sezon estival. tu

rismul devine o problemă cu
rentă, căreia greu i s-ar pu
tea descifra alte implicații 
decît cele de... participare, 
și totuși, implicațiile există, 
necesitind o considerare mai 
la obiect si mai în profunzi
me. Așadar, ce compartimen
te ale vieții social-culturale 
angajează în desfășurarea sa 
turismul ?

— Poate să pară surprinză
tor. dar eu as începe cu im
plicațiile științifice. După cum 
se știe, timpul liber face o- 
biectul unor frecvente studii 
sociologice, psihologie socială 
etc. Din păcate, ele au un 
caracter abstract, mai mult 
metodic. O aplecare asupra u- 
nor realități concrete le-ar 
îmbogăți substanțial. Or, în 
cadrul timpului liber, turismul 
ocupă un loc din ce în ce 
mai important. După cum se 
Știe, turistul este un om în 
mișcare, care cunoaște noi si 
noi realități, lărgindu-și ori
zontul si descoperindu-se ne 
sine In funcție de cunoștin
țele pe care si le apropie. 
N-ar fi oare cazul ca. în pla
nul științei, să depistăm for
mele optime de valorificare, 
prin turism, a timpului liber 
si să cercetăm. în același 
timp, efectele directe ale u- 
nui mod rational de petrece
re a timpului liber asupra in- 
«tt-riduiul si a activității pro
ductive desfăsu-ate de aces
ta T Apoi, o altă problemă Ia 
fel cSe interesantă ar fi psibo- 
k>ria turistului — definită e- 
venmal si cu o finalitate edu
ca avi

— Ceee ce ne dace ca gtn- 
dal ic o cită rmoliceție _

— Foarte apropiată de pri
nsa. rizind turismul ca acti
vitate desQsurată sub sem
nul unui acut interes pentru 
cea mal larvă informație cul
turală. Se știe că. si din acest 
punct de vedere. lașul exce
lează. fie că este vorba de 
Istorie — Cetătula. Galhta, 
Trei Ierarhi. Plata Unirii etc. 

■— fie literatură — Eminescu. 
Creangă. Ibrăileanu. Sadovea- 
nu. Teodoreanu. etc. — de 
muzică — Barbu Lăutaru, 
Caudellu, Enescu. — de pic
tură — Băncllă, Tonltza 
ș.a.m.d. Mărturisesc că am fă
cut această enumerare cu vo
ita intenție de a atrage aten
ția alcătuitorilor de monogra
fii sau ghlduri turistice, “care 
reproduc enervant de... con
secvent o imagine stereotipă 
a unui Iași confecționat din 
cîteva date de abecedar. Un 
exemplu : ultimul „Almanah 
turistic" epuizează lașul vor
bind ... numai despre biseri
ca Trei Ierarhi. Dar chiar și 
enumerarea tuturor monu

mentelor, muzeelor sl Insti
tuțiilor cultural-ieșene, pre
zentarea zonelor industriale șl 
zugrăvirea peisajului specific 
nu ar reuși să prezinte în în
tregime ceea ce Imaginea la
șului. cu trecutul, prezentul 
șl viitorul său. reprezintă în 
peisajul țării. Există un far
mec particular al acestui o- 
raș, pentru înfățișarea căruia 
se cer publicate lucrări cu o 
evidentă avizare literară și 
științifică. Dar, deocamdată, 
nu dispunem nici de o mini
mă gamă de ilustrate care 
să cuprindă Imagini notorii 
ale lașului traditional și con
temporan.

— Sper că n-am epuizat im
plicațiile.

— Nicidecum. Ele fiind în
să de natură economică, ad
ministrativă, gospodărească, 
se cer discutate în alt con
text. Cîteva cifre : dispunem 
de un corp de 80 de ghizi, 
va fi dat în folosință. în cu- 
rînd un hotel modem cu 376 
locuri, la Motelul Bucium și 
la Cotnari există puncte de 
degustare. într-o ambianță S- 
decvată. a unor vinuri de-a 
dreptul celebre. In perspec
tivă. — Băile Nlcollna, salba 
de lacuri de la Clric șl zone 
din preajma Strungă! vor dis
pune de amenajări turistice 
din cele mai moderne și mul
tilaterale.

— Cu contribuția Agenției de turism ?
— Da. Dar $1 cu a altor u- 

nltăti economice și a unor in
stituții ale căror preocupări 
se tnttlnesc cu ale noastre în
amintitele implicații ale acti-
vi tății turistice.

— In concluzie ?
- Să dăm turismului ceea

ce este al turismului, adică
sensul unui numitor comun 
Sl unor importante activități 
sociale, cultural-știlntifice, cu 
toată responsabilitatea colec
tivă pe care o impune o a- 
semenea formulare.

AL. COMAN

ION BOGDAN
In galeria oamenilor de 

știință români, un loc de 
■frunte îl ocupă Ion Bogdan, 
cel dintîi profesor de limbi 
slavice și îndrumătorul stu
diilor slave la noi. Munca 
lui perseverentă, nu numai în 
bibliotecile și arhivele noastre 
dar mai ales în acelea străi
ne. ne-a dat la iveală o su
mă de documente si multe 
alte lucrări asupra trecutului 
românesc. Edițiile lui s-au ri
dicat la un nivel științific ne
cunoscut încă în publicistica 
noastră. In 1904 Ion Bogdan 
a primit însărcinarea din par
tea ministrului Spiru Haret să 
cerceteze și să tipărească do
cumentele lui Stefan cel Ma
re. cu prilejul comemorării a 
400 de ani de la moartea dom
nitorului Duod cîțiva ani de 
muncă si cercetări a dat, în 
două volume masive. o edi
ție de documente a cărei bo
găție. precizie și nivel știin- 
țtfic au făcut marele merit 
al autorului și a constituit un 
îndemn pentru o publicare 
sistematică. riguros științifică, 
a documentelor noastre in
terne.

Interesîndu-se de inscripții
le vechi din cuprinsul țării, 
a publicat lucrări și a inițiat 
editarea unui corpus al tu
turor inscripțiilor slavo-româ- 
ne, depășindu-l desigur pe 
Melchisedec.

In colecția Hurmuzachi a 
publicat acte polone, referi
toare la trecutul țărilor noas
tre iar cercetările lui asupra 
cnezilor si voievozilor români 
rămîn ca studii de bază cu 
privire la începuturile orga
nizării noastre politice.

Oriunde a găsit izvoare pri
vitoare la istoria poporului 
nostru, le-a dat la iveală cu 
competenta lui nediscutată, ca 
de pildă cronicile moldove
nești înainte de Ureche, scri
erile lui Macarie și Eftimie și 
letopisețul lui Azarie. Ediții
le publicate de el nu aveau 
încă egal în literatura noas
tră istorică. Monografia asu
pra lui Vlad Tepeș, cu na
rațiunile din cronicele străi
ne, este iarăși o lucrare de 
bază a savantului. Nimic din 
ceea ce privește viața nea
mului nostru din evul mediu 
nu rămînea în afară de te
ma cercetărilor lui. In lucra
rea de descriere a evanghe
liilor de la Humoț și Voro- 
neț, redă chipul marelui voie
vod îngenuncheat în fața ico
nostasului, cu cele mai amă
nunțite descrieri și aprecieri 
asupra vechei arte moldove
nești.

Ca președinte al Comisiei 
istorice a României precum și 
în Comisia monumentelor is
torice a desfășurat o amplă 
activitate. interesîndu-se în 
mod deosebit de editarea ve
chilor noastre cronici, și ti
părind monumentele istorice.

Deși a scris studii de istorie 
dintre cele mal pline de in
teres pentru acele vremuri, 
el a rămas totuși un filolog. 
Și cine-și mai aduce aminte 
că Ion Bogdan a condus ani 
de zile revista de mare auto
ritate „Convorbiri literare", 
și a întocmit multe și judici
oase rapoarte de premii la 
Academia Română ?

Și totuși vremea a întins 
zăbranicul uitării peste figu
ra lui luminoasă; de aceea 
se cuvine ea la cincizeci de 
ani de la moartea lui să-i în
chinăm aceste rînduri de a- 
ducere aminte.

Prof. EMIL DIACONESOU



comentariul nostru

„EUROPA VERDE"

REPORTAJ PE GLOB

la ruche

Din nou se află in actualitate complexul de contro
verse generat de așa-zisa .Europă verde' — denumire 
sub care este prezentată ideea integrării agrare în 
cadrul Pieții comune. Intîlnirea de la Luxemburg între 
miniștrii agriculturii n-a adus nici un iei de rezultate 
practice.

Născută în mod formal la 1 iulie 1968 — după in
trarea în vigoare a uniunii vamale — ca urmare a 
unor chinuitoare compromisuri intervenite intre Franța 
(cea mai mare producătoare agricolă a organismului) și 
ceilalți parteneri, în special R. F. a Germaniei (impor
tatoare constantă de pioduse agricole), .Piața comună 
agrară" s-a tîrît în primul an al existentei pe terenul 
unor reglementări provizorii, puse sub semnul incerti
tudinii încă înainte de adoptare.

De ce ? După cum se știe, cea mai mare parte a 
producției agricole a .celor șase' este astăzi organi
zată intr-o singură piață a comunității, avînd prețuri 
comune pentru, virtual, toate produsele agrare. Nivelul 
ridicat al prețurilor este menținut în interior prin achi
ziții guvernamentale și este izolat de prețurile mai 
scăzute de pe piața mondială prin taxe asupra impor
turilor de alimente. Aceste taxe sînt vărsate de sta
tele membre Fondului agrar al comunității (F.E.O.G.A)., 
care subvenționează exporiurile de produse agricole ale 
comunității, coborindu-le la sau sub nivelul prețurilor 
mondiale și acordă compensații statelor membre pentru 
intervenția lor financiară la achiziționarea produselor 
agricole. Teoretic, apare un circuit închis periect.

De cîtva timp, însă, a devenit vizibil că acest sistem 
prezintă deficiențe serioase care ar putea, și de fapt 
a și început, să submineze întreaga sa structură. Se 
poate spune că politica agrară a Pieței comune se află 
.sub tensiune'.

Slăbiciunea inerentă a sistemului, de multă vreme re
cunoscută de Comisia comunității, dar care a început 
să fie acceptată și de statele membre, este că el se 
bizuie in întregime pe manipularea structurii prețurilor 
pentru a menține veniturile producătorilor, fără a în
cerca o ameliorare a eficienței și a reorganiza agricul
tura comunității pe o bază viabilă din punct de vedere 
economic, pe un termen mai lung.

Presiunile politice exercitate asupra guvernelor de că
tre iermierii țărilor comunității sint puternice. Rezulta
tul a fost că ori de cite ori cei șase s-au întilnit pen
tru a cădea de acord asupra unui singur preț comun, 
tendința a fost întotdeauna de aliniere la prețurile na
ționale cele mai ridicate ale comunității, și nu de a 
ajunge la o medie care ar însemna reducerea anumitor 
prețuri. Această politică a prețurilor ridicate a creat o 
tendință de supraproducție, creindu-se stocuri masive de 
surplusuri. Costul acestei politici a început să crească 
rapid, țările importatoare de alimente ale C.E.E. fiind 
cele care subvenționează in cea mai mare măsură ex
porturile țărilor membre cu un surplus net de produse 
agricole. Țările importatoare, ca RJ.G. și Italia, au în
ceput să reacționeze împotriva marilor sume pe care 
vor trebui să le plătească pentru a subvenționa pe vi
itor țările cu surplusuri.

Apropierea rapidă de data fatidică — 31 decembrie 
1969 — cînd, potrivit Datatului de la Roma ,ar trebui 
încheiate conturile .fazei de tranziție', pentru ca C.E.E. 
să poată intra în .perioada finală' a asocierii, pune pe 
experții integrării într-o acută criză de timp.

Pentru depășirea acestor dificultăți au fost propuse 
două soluții, una de perspectivă mai îndepărtată, alta 
mai apropiată. Prima se înscrie pe linia propunerilor fă
cute de vice'președintele Comisiei C.E.E., Sicco Mansholt. 
Reformele propuse de acesta urmează a fi realizate în 
perioada 1979—1980, și vizează reducerea numărului lu
crătorilor din agricultură cu . 5 milioane (in prezent 
populația activă din agricultura .celor șase' numără 10 
milioane de oameni); micșorarea suprafeței cultivate cu 
5 milioane de hectare •, sacrificarea în primii patru ani 
ai deceniului următor a unui număr de 3,5 milioane de 
vaci de laDte și altele. .Numai acceptînd asemenea 
transformări, afirmă el, țăranii vor avea o soartă mai 
bună, puțind dispune de un aparat de radio, de un te
levizor și de instruire școlară pentru copiii lor'. Este 
însă o afirmație gratuită, întrucît prin reformele pe care 
le preconizează vor trebui să dispară toate gospodăriile 
mici și mijlocii, adică două treimi din cele existente 
astăzi I

Observatorii politici au apreciat planul Mansholt ca 
fiind extrem de costisitor de aplicat și din punct de 
vedere politic foarte nepopular. Guvernul R.F.G. a și 
afirmat că el consideră întregul plan ca mult prea cos
tisitor, circa 30 miliarde de dolari, Franța consideră că 
ar fi cu totul utopic să fie imaginate .remedii comuni
tare' pentru problemele complexe ale producției agrare, 
care să nu țină seama de realitățile naționale. Ecouri 
negative s-au manifestat în Belgia, Olanda, Italia. Opo
ziția existentă față de planul Mansholt, demonstrează că 
acesta are șanse să rămînă încă multă vreme în stadiu 
de proiect.

O altă alternativă pentru a scoate Piața comună agra
ră din cercul vicios în care este prinsă, o constituie cea 
preconizată de Jean Rey, președintele acestui organism. 
Acesta propune ca „în stadiul definitiv, finanțarea politicii 
agricole comune să fie asigurată prin crearea de resurse 
proprii ale comunității, însoțite de o creștere a puterii 
de control a parlamentului european". Dar și în această 
problemă apar destule dificultăți. Va fi oare Franța de 
acord să fie creat un eșalon supranational care să con
troleze mecanismul finanțării cheltuielilor de susținere 
a piețelor agricole ?

Pină la 1 ianuarie 1970, data cînd conform tratatului 
de la Romă, se va trece la perioada definitivă, Consi
liul C.E.E. mai are încă un voluminos dosar de probleme 
,în studiu'. Este vorba de politica comercială, organi
zarea monopolurilor de stat, dreptul de stabilire, politica 
monetară, armonizarea fiscală etc. „Este clar că toate 
aceste proiecte nu vot putea ti duse la capăt înainte 
de sfirșitul anului', observa ziarul .Le Monde", arătînd 
totodată că complexitatea intereselor proprii ale parte
nerilor nu se împacă cu soluțiile supranaționale și cu 
tendința Pieței comune de îngrădire artificială a rela
țiilor economice normale dintre state.

Radu Simionescu

Faimoasele ateliere din Pa
ris, denumite „La Ruche', 
(„Stupul") care înaintea pri
mului război mondial au a- 
dăpostit pe cei ce aveau să 
revoluționeze arta secolului 
XX, vor fi dărîmate — a a- 
nunțat nu de mult presa fran
ceză — iar tn locul lor va fi 
ridicată o modernă „cetate a 
artiștilor".

Astfel, cuvintele scrise cu 
ani în urmă de Rend Huyghe 
sună ca uu reproș anticipat 
adresat urbaniștilor de astăzi: 
„La Ruche' marchează unul 
dintre cele mai însemnate mo
mente ale artei contemporane 
și Parisul ar da dovadă de o 
mare ingratitudine dacă ar 
uita că în vremea aceea 
Școala Franceză a' fost denu
mită în lumea întreagă Școa
la Parisului".

Cum era de așteptat, ves
tea a alarmat lumea artelor, 
iar cei aproape o sută de ar
tiști care mai lucrează astăzi 
la Ruche au început campania 
pentru salvarea atelierelor ce- 
rînd sprijinul personalităților 
culturale și protestînd pe lîn- 
gă autoritățile de resort. Ac
țiunea lor nu a rămas fără 
ecou: revista Connaissance 
des Arts, în numărul său din 
aprilie, ia atitudine împotriva 
proiectatei măsuri propunînd 
totodată „catagrafierea* edifi
ciului central, ceea ce ar per
mite „amenajarea lui după nor
mele actuale ale confortului",

★
Construite din inițiativa 

sculptorului Alfred Boucher, 
din materialele pe care aces
ta le cumpărase cu ocazia de
montării Expoziției Universale 
din 1900 — atelierele au fost 
inaugurate solemn, prin 1902, 
în sunetele Marseillezei, de față 
fiind și personalități oficiale— 
printre care subsecretarul de 
Stat la Artele Frumoase — 
întîmpinate de fericitul pro
prietar în redingotă.

Terenul pe care a fost clă
dit ansamblul de ateliere 
situat pe strada Dantzig, în 
apropierea abatoarelor din 
Vaugirard, îi aparținea tot lui 
Alfred Boucher, care îl . achi
ziționase întîmplător din suma 
de bani prim.tă în urma unei 
donații românești.

„Villa Medicis", numele i- 
nițial conferit atelierelor, a 
fost repede uitat. Edificiul cen
tral — Rotonda — foștul Pa
vilion al Vinurilor din Ex
poziția Universală — cu ate
lierele ei rînduite ca niște 

faguri, pe trei etaje, semăna 
cu un imens „stup" — de 
unde și denumirea cu care 
citadela artiștilor, izolată de 
restul lumii printr-un portal 
impunător din fier forjat, va 
intra în istorie.

In cele peste 120 de ate
liere anexe, „înguste și în
tunecoase ca niște sicrie" a- 
șezate la întîmplare în jurul 
Rotondei și despărțite prin 
peluze și alei înflorite, Bou
cher avea să găzduiască în 
schimbul unei chirii derizorii 
— pe care unii nu au plătit-o 
niciodată — tineri înflăcărați, 
himerici și încrezători în des
tinul lor : ’ pictori, sculptori, 
poeți, scriitori, muzicieni, ve- 
niți din toate punctele car
dinale, visînd să schimbe fața 
lumii. Deosebiți ca stare so
cială, dar înfrățiți prin idea
lurile și prin sărăcia lor, a- 
ceștia au trăit ani de zile lao
laltă împărțindu-și bruma de 
avut, muncind cu îndîrjire și 
discutînd cu frenezie despre 
artă. De la amiază și pînă 
seara, loviturile de ciocan se 
împleteau într-o hărmălaie a- 
surzitoare cu sunetele piane
lor, ale viorilor, ale trompe
telor și tromboanelor ; 'ar 
noaptea se porneau petreceri 
zgomotoase întrerupte ade . »- 
ori de certuri și scene vic- 
lente...

Entuziast, naiv și generos, 
Alfred Boucher, al cărui unic 
scop era de a servi arta, nă
zuia să înființeze aici un cen
tru artistici o adevărată ce
tate a culturii, unde artiștii 
să poată crea într-un mediu 
prielnic j astfel el punea la 
îndemînă, gratuit, și modelele 
după care să se inspire. In 
1905 a organizat prima ex
poziție publică a „albinelor', 
care s-a soldat cu lungi ar
ticole în presă dar, se pare, 
fără profituri materiale. Pen
tru a le crea locatarilor săi 
momente de destindere, a des
chis într-una din încăperile 
mai arătoase o sală de tea
tru cu peste 200 de locuri; 
taxa de intrare era faculta
tivă. Sub directa lui îndru
mare au avut loc, la înce
put, recitaluri de muzică fol
clorică și spectacole cu piese 
de Moliere interpretate de a- 
matori. Ambițios, sculptorul a 
apelat apoi la actori profesio
niști ca tragedianul român 
Edouard de Max, Le Bargy de 
la „Comedia Franceză", sau 
Louis Jouvet care, în 1910, a 
montat aci Britannicus.

In acest furnicar au des
cins — în jurul anilor 1910— 
Archipenko, Chagall — palid 
și flămînd —, Soutine cu com
plexele lui bizare, Lipschitz, 
Lunacearschi și partizanii lui, 
Zadkine; tot atunci s-au in
stalat Fernand Lăger, Henri 
Laurens, Modigliani, Brâncuși 
„cel tăcut și cazanier", aven
turosul poet Blaise Cendrars, 
Vaillant-Couturier, Maximilien 
Gauthier și mulți alții care au 
sfîrșit tragic sau ale căror 
nume au rămas în anonimat 
fiindcă — după cum avea să 
spună mai tîrziu Marc Cha
gall — „aici, la Ruche, ori 
crăpai ori deveneai celebru".

Războiul din 1914 a între
rupt viața micii comunități. In 
locul artiștilor au intrat refu- 
giații care au „schimbat în
fățișarea Stupului și obiceiu
rile localnicilor rămași la va
tră". Paraginea se întindea 
peste tot.

Odată cu încetarea ~oslilită- 
ților, viața a reintrat în nor
mal. Treptat, unii dintre ve
chii locatari s-au întors și 
alți noi veniti au luat locul 
celor plecați sau dispăruți... 
Atelierele au fost cîrpite cu 
materiale vechi găsite în in
cinta Stupului; în 1925 s-a 
instalat în încăperi lumina e- 
lectrică; teatrul, părăsit, a 
fost transformat în magazie. 
Acum, Fundătura nu se mai 
afla la „capătul pămîntului"; 
jur împrejur se înălțau case, 
iar strada Dantzig, pavată și 
ea, ajunsese o arteră princi
pală a Parisului. Activitatea 
continua, intensă, în inconfor- 
tabilele ateliere, dar ampren
ta caracteristică de ideal și 
poezie, atmosfera „paradisia- 
că" de odinioară asfințise 
pentru totdeauna. Doar silue
ta greoaie și îmbătrînită a lui 
Alfred Boucher — care nu 
mal manifesta nici un inte
res pentru opera înfăptuită — 
apărea uneori prin aleile ne
îngrijite, amintind de vremu
rile de altădată, pînă cînd, 
în 1934, a dispărut pentru tot
deauna.

Nucleul creat de el dăinuie 
însă pină astăzi, iar meritul 
lui Alfred Boucher, sculptorul 
atitrat al oficialității, este a- 
cela de a fi fost primul în 
Europa care a înființat „un 
adevărat cămin al artiștilor*.

¥
La Rnche, Bateau—Lavolr — 

clădirea din Montmartre unde 
au locuit și au creat Utrillo, 
Picasso, Pascin, Van Dongen, 
Max Jacob și alții — amenin
țată și ea pînă mai dăunăzi 
de excavatoare, cafenelele La 
Rotonde — astăzi bar și cine
matograf — și Dome din 
Montparnasse unde noapte de 
noapte își dădea întîlnire bo
ema internațională artistică și 
literară — toate aceste locuri,<- 
scrie Jean Cassou, „constituie 
o geografie imaginară, dinco- 
lor de ținuturile cunoscute și 
locuite, unde destine la fel de 
incerte, șovăielnice, improba
bile,. au poposit un timp și 
s-au împlinit. S-au împlinit și 
ele tot în imaginar, zămislind 
opere imprevizibile, cu ade
vărat noi, inacceptabile și ne
acceptate. ..

¥
...Și totuși, se pare că spe

ranțele nu sînt pierdute de 
vreme ce aproape tot atît de 
vestitul Bateau—Lavolr, a că
rui distrugere părea iminentă, 
a fost salvat în ultimul mo
ment datorită presiunilor opi
niei publice.

Se prea poate ca și de data 
aceasta, trecînd peste mărun
tele interese mercantile, ofi
cialitatea să renunțe la nro- 
iectul de demolare.

I. Fortunescu
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Presa franceză despre 
turneul întreprins în Fran
ța de către dirijorul ieșean 
Ion Baciu: „...sub baohe-
ta lui, ansamblul bretdfc^ 
ACB a strălucit ca o fla
cără. Ion Baciu știe să de
taileze o partitură, punîn- 
du-i în valoare sonoritățile 
ce-i îmbogățesc semnifica
ția. Entuziasmul comunica
tiv al dirijorului român, 
precizia și fraza lui desă- 
vîrșită îi asigură o carieră 
strălucită". („Le Journal de 
Saint-Brieuc"); „Ion Baciu 
dirijează cu flacără și o 
măiestrie uluitoare' („Le 
Telegramme").

¥

Concursul inițiat de ope
ra „Metropolitan" din New- 
York pentru angajarea de 
noi soliști l-a desemnat 
printre laureați pe tenorul 
român Octavian N^Au, 
care a și semnat un^jn- 
tract de doi ani cu presti
giosul așezămînt artistic de 
peste ocean.

★
Ziarele d'n Buenos Ai

res publică articole extrem 
de elogioase pe marginea 
turneului întreprins In Ar
gentina de Ludovic Spiess. 
Tenorul român a interpre
tat, pe scena teatrului „Co
lon", rolul Calaf din opera 
„Turandot* de Puccini.

★
Ansamblul folcloric ,,Po- 

enița", al Palatului Cultu
rii din Brașov a cucerit 
premiul festivalului de Ia 
Efes-Selcuc (Turcia): statu
eta de aur a zeiței Arte
mis. Spectacolul prezentat 
de artiștii români a fost 
urmărit de circa 15.000 de 
persoane.

★
And rd Mercier, președin

tele Comitetului de orga
nizare al Tîrgulni Parisu
lui, a remis directorii]^, 
standului românesc, Lucuii 
Popovici, dploma de o- 
noare acordată pentru reu
șita participare a țării noas
tre la această importantă 
manifestare comercială in
ternațională.

★
Două remarcabile succe

se a obținut peste hotare 
teatrul „Luda Sturza Bu- 
landra". La Festivalul in
ternațional al teatrelor de 
la Florența șl în cadrul ce
lei de a 16-a stagiuni a 
Teatrului Națiunilor (Pa
ris), artiștii bucureșteni au 
prezentat spectacole cu 
piesele „Moartea lui Dan
ton" și „D'ale Carnavalu
lui".


