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Congresul dimensiunea
Un creuzot care topește la cea mai 

Înaltă temperatură mințt și inimi, cit mai 
multe minți care să gîndească și cit mai 
multe in mi care să bată la unison pen
tru năzuințele noastre, spre a forma un 
singur cristal: noua conducere centrală 
a Partidului Comunist Român. A înmă- 
nunchiat în el tot ce țara are mai bun, 
adică bucuria de a trăi demn și a te dă
rui neprecupețit; sensurile majore ale 

politicii noastre interne și externe; ple
nitudinea convingerii că vom înfăptui tot 
ce ne-am propus și, mai ales, dimensiu
nile viitorului care începe astăzi.

S-au adunat în Congres oameni aleși 
d ntre noi, oameni pe care cunoscîndu-i 
bine îi iubim. Prin ei, am vorbit fiecare 
dintre noi. Dar înainte de a ne fi repre
zentanți, acești arhitecți al viitorului, sînt 
de fapt industria șl agricultura, știința și 
artele, sînt conștiințe ale înfăptuirilor în
cheiate și ale mărețelor sarcini de viitor; 
sînt princip.'! dragi nouă, premise și per
spective la care subscriem, toate reunite 
sub faldurii Partidului.

desend din Mircea șl din Ștefan; țara ca 
unitate geografică a Porților de fier. Lo
trului și Bicazului; țara ca o horă de 
granit și foc o tuturor celor care trăiesc 
și muncesc în arcul voltaic al Carpaților; 
țara dornică de bună înțelegere cu toate 
popoarele lumii rîvnind doar spre efort 
constructiv care să o așeze la înălțimea 
acestui ev uluitor.

Prin votul lor, acești soli ai Țării au 
dovedit încă o dată că „un partid care va 
asculta in permanență glasul poporului, 
care va căuta să îndeplinească năzuințele 
poporului, este de neinfrint*.

Entuziasmul zilelor de congres, rezo
nanța de amploare pe care cuvintele ros
tite au avut-o în cele mai îndepărtate me
leaguri ale țării, însuflețirea mobilizatoare, 
totul atestă că „Partidul Comunist Ro
mân este un asemenea partid și va con
tinua să fie un asemenea partid*.

Cel de-al X-lea congres al Partidului 
Comunist Român va rămîne în istoria 
noastră. Congresul scris cu majusculă. 
Congresul din cel de-al 25-lea august al 
eliberării noastre.

Este poarta larg deschisă către viitor.

autenticității

Prin ei, a urcat la tribună Țara aflată în 
plină strălucire de august; țara ca ființă 
istorică, înfrumusețată de mîndrii care

Istoria țării înregistrează e- 
venimente de importanță ex
cepțională : un sfert de veac 
de la eliberare și Congresul 
al X-lea al Partidului. A 
vorbi de anii ce s-au scurs 
de la 1944 înseamnă a relie
fa triumful definitiv al socia
lismului. Congresul al zecelea 
a constituit începutul unei e- 
tape noi: documentele dez
bătute în acest cel mai înalt 
forum reprezintă, în cifre și 
idei creatoare, imaginea din 
viitor a patriei: «Partidul 
nostru — precizează Tezele — 
consideră că făuritorilor de 
artă și literatură din țara 
noastră le revine datoria de 
a rămîne consecvent mesage
rii spiritualității poporului 
nostru, exprimînd prin opere 
originale, autentice, specificul 
societății socialiste. In acest 
fel, ei își pot aduce o con
tribuție efectivă la afirmarea 
valorilor noastre în circuitul 
culturii mondiale". In esență, 
se subliniază aici ideea de 
specific național.

Pornind de la constatarea 
că o literatură este autentică 
în măsura în care face cu
noscută imaginea spirituală a 
unui popor, că acesta, ca to
talitate, dispune de o fiziono
mie proprie, — relația între 
cei doi termeni devine deo
sebit de importantă. Ceea ce 
apropie, în problemele exis
tenței, pe oamenii de pe toa
te meridianele, sînt sentimen
tele permanente privind Exis
tența, Dragostea, Moartea, Is
toria. Absolutul, cărora ni
meni nu li se poate sustrage. 
Dar colectivitățile umane se 
diferențiază, în mod evident, 
în atitudinea față de aceste 
probleme, iar trăsăturile par
ticulare constituie un coefi
cient al personalității lor. S-a 
convenit ca acest criteriu de 
identificare — potrivit parti
cularităților definitorii — să 
fie numit specific national. 
Artiștii autentici, indiferent 
de domeniu, exprimă în crea
țiile lor acest specific, încît 
despre Eminescu s-a spus că 
a fost cel dintîi care a dat 
un stil sufletului național. In 
critica literară contemporană, 
un reprezentant modern (Gas
ton Bachelard) urmărește e- 
coul pe care apa, focul, ae
rul și lumina îl au în creația 
beletristică. Ideea nu e para
doxală, căci dacă e asociată 
și altor criterii, se ajunge la 
descoperirea anumitor trăsă
turi individualizatoare. La ro
mâni, de exemplu, specifică e 
preferința pentru lumină, ex
presie a clarității latine în 
gîndire și a optimismului lip
sit de neliniști. In Dicționarul 
internațional al terminologiei 
literare, în curs de elaborare 
în Franța, specialiștii în lite
ratură comparată au căzut de 
acord să integreze, ca speci
fici pentru spiritualitatea noa
stră, trei termeni: doină, dor 
și colind.

Cum se vede, problema 
specificului, asupra căreia, pe 
drept cuvînt insistă Tezele, e 
o chestiune cu largi implica
ții ideologice. Ne recunoaș
tem sau nu într-o operă, în 
măsura în care creatorul uită, 
oarecum, de sine, ca individ, 
devenind o sinteză, punctul 
de convergentă al epocii. 
Poeți iluștri, Victor Hugo și 
Leopardi, se plîng de indife
rența naturii față de om. Cînd 
Sadoveanu dă curs sentimen
tului de sublim în mijlocul 
naturii, n-o face numai în 
numele său, ci adîncindu-se 
în psihologia poporului ro
mân. Legătura cu filonul au
rifer al folclorului se înve
derează, la noi, la toți marii 
creatori, de la Eminescu pînă 
la Arghezi și în continuare. 
Se cade să subliniem că lite
ratura, arta în genere, repre
zintă pulsul unei civilizații, 
al istoriei în general și că 
ele își revarsă conținutul în 
cultura generală. Contribuim, 
prin intermediul lor, la cu
noașterea lumii și la sporirea 
conștiinței umane. împrumu
tăm de la alții și alții pre
iau de la noi. In acest schimb 
de idei, vechi de cînd lumea, 
nu interesează cit am luat 
din alte părți, ci care a fost 
folosul pentru viața noastră 
națională. Nepotrivit ar fi 
dacă am rămîne simpli îm- 
prumutători. Dar lui Faust de 
Goethe noi îi răspundem cu 
o capodoperă profund națio
nală ca Baltagul de Sadovea
nu, în care viața și moartea, 
existența în totul, sînt privi
te, din perspectiva noastră, 
cu gravitate și calm.

Scopul culturii naționale, a- 
răta A. D. Xenopol, acum un 
secol, este «de a menține și 
dezvolta la un popor conști
ința de sine*, contribuind 
totodată cu mijloace specifi
ce lui, la «însuși progresul 
universal*. Componentă a 
culturii naționale, literatura 
română de după eliberare se 
integrează în dinamica gene
rală a epocii, scriitorii repre
zentativi exprimînd, în nume
le colectivității, conștiința 
despre noi înșine. Transfor
mări structurale și transfor
mări în conștiință, toate ex
primă o nouă dialectică, în- 
fățișînd relații sociale și uma
ne de alt aspect, cu un cuvînt, 
perspective inedite. Nimic 
mai normal, în această epo
că de creație la temperaturi 
înalte, decît efortul de auto- 
depășire, — ca fenomen in
dividual și de grup — efort 
legat de tentația grandiosu
lui și a construcțiilor monu
mentale. Oamenii trăiesc în 
același timp în concretul co
tidian, în imediat, și în pro
iecție istorică, altfel spus, 
în apropierea visului ce se 
preface în faptă. Literatura 
acestor ani dezvoltă linii de 
forță caracteristice, definite 
în procesul istoriei și verift- 

cate în opere, în sensul ar
monizării relațiilor dintre om 
și natură, al interesului pen
tru materia care vibrează, 
dar și al căutărilor profunde. 
Eroul activ, Prometeu modern, 
se ridică în mod conștient, 
deasupra Naturii, pe care 
vrea s-o cunoască, înțelegînd 
s-o domine rațional. Cea mai 
plastică definiție literară a 
omului în luptă cu inerția, 
pledoarie pentru un dinamism 
și o etică socială noi, provi
ne de la un poet format la 
Iași, — Nicol ae Labiș. Dar 
paralel cu latura activă, in
vestigatoare, reflecția are, 
progresiv, un rol mai viu, 
dînd prestigiu și noblețe u- 
manei tendințe de a sesiza 
absolutul. Răspunsurile la ma
rile întrebări (căci în ultimii 
ani se accentuează o litera
tură de probleme) poartă tot 
mai subliniat o pecete a 
noastră, introducînd în con
certul universal un timbru 
diferențiat.

Dacă literatura din Moldo
va învederează uneori o sen
sibilitate contemplativă, ro
mantică, dacă cea munteană 
e mai pozitivă, legată de rea
lități, iar cea transilvăneană, 
dinamică și etică, ansamblul 
relevă o imagine echilibrată. 
Scriitorii din Iași, din Moldo
va în genere, au un accen
tuat sentiment al solidarității 
cu pămîntul și istoria, de a- 
ceea ideea de continuitate în 
artă e prezentă aici în toate 
dezbaterile. Ca trăsătură de
finitorie, la Iași relația din
tre tradiție si inovație păs
trează un echilibru care-și 
verifică eficacitatea începînd 
de la mijlocul veacului tre
cut și pînă astăzi. Coeziunea 
între generații o mai puter
nică, aici, ca oriunde. După 
o etapă de acumulări, scri
itorii care au astăzi între 
treizeci și patruzeci de ani, 
urmați de alții, mai tineri, 
sînt în pragul unei afirmări 
pline de promisiuni.

E potrivit să amintim că 
ideea de specific național, 
abordată întîi de Kogălnicea- 
nu la Dacia literară, a fost 
obiectul unor valoroase con
tribuții, tot la Iași, la Viața 
românească, datorate lui G. 
Ibrăileanu și Mihai Ralea. Ne 
considerăm continutorii lor. 
De la vechi înaintași cu dra
goste de țară, am moștenit 
cronici scrise de mînă. Un 
popor descătușat, construind 
sub flamura partidului, lasă, 
astăzi, posterității documente 
din beton, oțel și marmură. 
Spiritul epocii socialiste este 
monumentalitatea. Mîndria pa
triotică a cronicarului de a- 
cum trei veacuri, care se re
ferea numai la Moldova, tre
buie reformulată: ,Nasc ți 
la România oameni l“.

’Const. Ciopraga
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SEMINARUL PRIVIND 
EFECTELE DEZVOLTĂRII 
STIINTEI SI TEHNICII J » J
ASUPRA VIEȚII FEMEII

Intre 5 și 18 august se desfășoară la lași 
Seminarul OTN.IJ. privind efectele dezvoltării 
științei și tehnicii asupra vieții femeii, CRO
NICA va publica,,în numărul viitor, ample 
relatări asupra dezbaterilor seminarului. *n 
numărul, de față informăm cititorii în legă
tură cu conferințele1 de presă preliminare la 
care au participat reprezentanți ai O.N.U., 
menribri qi1 primelor delegații sosite la lași 
și reprezentanți ai organelor locale..

Doamna MARGARET BRUCE, șefa secției pentru statutul 
femeii din cadrul secretariatului Organizației Națiunilor Unite, 
a declarat: «Seminarul de la Iași face parte dintr-o serie 
de importante acțiuni organizate de O.N.U. în acest an. 
Prilejuind schimburi utile de concepții șl păreri, seminarul 
se va bucura de prezența delegaților a 26 de țări europene. 
De asemenea, sînt așteptați să sosească un număr de obser
vatori din țări ne-europene, deoarece, după cum se Știe, 
orice stat membru al O.N.U. are dreptul să-șl trimită obser
vatori la asemenea manifestări de amploare. Acest seminar 
face parte din grupul mal larg de seminare referitoare la 
drepturile omului; este al doilea care are loc în România, 
după cel desfășurat anii trecuți la București cu tema 
„Poziția femeii și dreptul familiar. Un lucru aș dori să-l 
subliniez în mod deosebit: propunerea pentru dezbaterea u- 
nei asemenea teme vine din partea guvernului român și a 
fost acceptată cu entuziasm de către O.N.U. Pe baza stu
diului amplu elaborat pe această temă se vor întocmi ra
poarte de către fiecare delegație invitată. Aș dori să infor
mez presa că așteptăm sosirea domnului MARC SCHREIBER, 
directorul Diviziei pentru drepturile omului a O.N.U., re
prezentantul secretarului general U Thant".

★
Șefa delegației sovietice, NINA SERGHEEVNA IURIEVNA 

a spus, răspunzînd unei întrebări a ziariștilor: „Delegația 
Uniunii Sovietice va încerca să abordeze toate problemele 
dezbătute în Seminarul O. N. U. de la Iași". Tovarășa 
Mia Groza, vicepreședintă a Marii Adunări Naționale a 
R.S.R., președintă a Consiliului Național al femeilor a adău
gat : „Din dezbaterile acestei reuniuni sînt sigură că vor 
rezulta cîteva idei capabile să influențeze viața femeii".

— „Credeți că primul pas al omului pe lună va aduce 
după sine un element nou în discuțiile seminarului ?" — a 

Doamna MARGARET BRUCE Aspect din timpul unei conferințe de presă

întrebat unul dintre ziariștii prezenți la Conferința de presă. 
Tovarășa Nina Sergheevna Iurievna a declarat: „Cred că da. 
Cosmonauțli americani au spus : este un pas mic pentru om 
dar un salt gigantic pentru omenire. Aș adăoga: acest pas 
înseamnă mult în Istoria științei și fiecare popor poate aduce 
o contribuție remarcabilă în această direcție. Toate cuce
ririle științei contemporane, inclusiv cele ale astronauticli, 
au o influență serioasă asupra vieții sociale, deci și asupra 
vieții femeii.

— N-am vrea să fie interpretată această întrebare ca o 
simplă glumă — a intervenit unul dintre ziariștii prezenți 
în sala de presă a Hotelului „Unirea" — ci ca o chestiune 
care realmente ne preocupă: va prezenta seminarul con
sacrat vieții femeii un real interes șl pentru... bărbați!?

— „Cred că da, chiar foarte mult — a răspuns Nina Ser
gheevna Iurievna. Din punctul meu de vedere, dezbaterea 
este interesată în mod deosebit de schimburile petrecute 
în viața femeii. Cu cit femeia este mai cultă, cu atît mai 
mult este influențată generația pe care o crește și educă, x 
Iatiț motive pentru care dezbaterile seminarului nostru vor 
prezenta un interes general". „Delegația noastră — a spus 
tovarășa Mia Groza — a pregătit un studiu amplu destinat 
prezentării în seminar, și, probabil va mai contribui și cu 
alte intervenții la reușita dezbaterilor".

Răspunzînd unei întrebări privind modul în care orașul 
Iași s-a pregătit pentru a asigura condiții optime de des
fășurare a acestui seminar. Tovarășul Miu Dobrescu, prim- 
secretar al Comitetului Județean Iași al P.C.R., președinte al 
Consiliului județean, a subliniat: „Ne-am străduit să facem 
totul pentru ca oaspeții lașului, participanțli la acest semi
nar să se simtă cit mai bine. Am alcătuit un program 
amplu șl credem că vom oferi delegaților momente plăcute 
și în afara lucrărilor propriu-zise ale acestui seminar. Spe
răm că lașul va lăsa am'ntiri plăcute tuturor celor care au 
participat la Seminarul O.N.U."

jurnal

VIITORUL LITERATURII NOASTRE
Sigur, putem planifica orice pentru viitorii ani. literatura 

însă n-o putem planifica, după cum nu putem de pi dă, pl^ 
ni fina mutațiile în planul moral, spiritual al omului.

explozia- din ultimii ani (nu numai a poeziei, ci și ® â
ga și climatul în care are loc acest proces, ne îndreptățesc sa 
asteDtăm cărțile mari ale acestui timp. YReferințele nuanțate din documentele celui de-al X'lea 
Congres, cu privire la această artă, vizează m primul rlnd 
aciditatea, influențarea ei, ca factor Puternic, hotănțor_ in sti 
mularea gîndirii individuale. Cu alte cuvinte, o literatură ae 
problematică profundă, în cel mai bun sens care să răspundă 
Problemelor reale ale omului și sa-i pună altele noi, care 
să nu ocolească nimic din peisajul lăuntric al omului, din 
mutațiile spirituale complexe, în sfîrșit, din întreaga mișcare 
socială, mișcare ce nu este de loc, așa cum își închipuie mintea 
comodă, o ascensiune de linie dreapta, fără puncte de: 1 rți . 
fără momente de discontinuitate și contradicții. De aceea.cred, 
că artistul care se respectă nu trebuie să plece de la 
că el este cel chemat să dea soluții imuabile pentru semenii 
săi, sau, mai grav, să-i distreze. Cuvintul scriitorului, al celui 
care pleacă de la considerentul major de a-i influența pe 
oameni să reflecteze, să gîndească realitatea înconjuratoar.e, 
acest cuvînt are șanse de durabilitate, de nemurire Bine
înțeles, în ultimă instanță, totul depinde de talentul și de in
teligența scriitorului. Fiindcă, oricîte erori 'ar face acesta, ori 
cît ar oscila între ceva și altceva, scrisul său va fi salvat de . 
talent, de inteligență, de „deschiderea- sa spre lume.

Literatura pe care o intuim în viitor, pe care o simțim in 
acest proces de mare efervescență, este literatura care refuza 
formulele rituale și baia de roze. Avîntul societății noastre reflectat 
pe plan spiritual și, deci, și în planul literaturii, nu înseamnă nu
mai entuziasm, șl mal ales nu înseamnă ’acel fel de entuziasm 
naiv ce a dăunat atît literaturii și numai ei. Inseamna deo
potrivă dăruire, renunțare, suferință, curaj și, în sfîrșit, dez
văluirea cu mijloacele pe care literatura le are, le redescopere 
sau și le creează, a tot ce înseamnă nedreptate și deformare a 
umanului. Personajul lăuntric al omului din țara noastră, al 
nostru 'al oamenilor care trăiesc. într-o societate socialista, 
nu se ’ rezumă, cum mai pot unii să-și închipuie, la recorduri 
economice, de producție,; de tehnică, nu are nimic comun cu 
anumite trăsături tip, prefabricate, ci este unul dinamic, cu 
mutații surprinzătoare, ținînd de adîncurile ființei umane. 
Aceste adîncuri, cred, trebuie să le sondeze literatura, nu sa 
rămînă l'a suprafață, la obișnuit, la ceea ce este mai mult 
decît evident, la ceea ce fiecare dintre noi poate vedea m 
fiecare clipă. Oricîte fabrici ar înghesui cineva într-o carte Și 
oricîte lanuri de grîne, orlcîțl muncitori fruntași și bătrîni cu 
amintiri despre ceea ce-'a fost, oricît entuziasm s-ar turna într-o 
asemenea carte, rămasă Ia suprafață, ea nu va fi decît cel 
mult un reportaj' de ziar, cu viață de o zi, Sau mai puțin. 
Cititorul o refuză, așa cum a refuzat destule cărți, influența 
ei este nulă. Scopul unei literaturi formată din asemenea 
„piese”, activitatea ei, menirea ei vor fi inexistente. Desigur, 
nu înțeleg prin „escaladarea suprafeței11 optarea pentru specu
lațiile pure, fără came șl sînge, care constituie cealaltă extre
mă, ce în ultimă instanță se întîlnește cu prima, ci, o lite
ratură complexă ca însăși viața a cărei eroi sîntem, o litera
tură de probleme, cu implicații filozofice șl morale, care să 
încerce a defini omul acestei societăți. Cărțile scrise la noi, 
cele mai bune, nu sînt străine de acest efort. Dorința de a. 
cuprinde, de a defini „sunetul” propriu al contemporaneității 
s-a împlinit în parte. Dar mai avem încă mult pînă la acea 
operă monumentală Care să toarne în ea esența acestui timp, 
esența umană.

Intuim, simțim apropierea acelor cărți, a acelor eroi pe 
care nl-1 va dărui anii ce vin. Certitudinea ne este întărită de 
tot ce-am adăugat în cei 25 de ani la tezaurul nostru, de con
dițiile în care se dezvoltă literatura română.

Comeliu Ștefanache

ISTORII ALE 
LITERATURILOR

Este tot mai evidentă preo
cuparea editurilor de a veni 
în intimpinarea cititorilor ca
re doresc să se informeze 
sintetic asupra istoriei litera
turilor altor popoaie. După 
traducerea Istoriei literaturii 
engleze (lucrare cu serioase la
cune și interpretări forjate) și 
după apariția, anul trecut, la 
aceeași editură științifică, a 
unei merituoase lucrări des
pre literatura ’germană, sem- 
nctă de Mihai Isbășescu, E- 
ditura pentru Literatură Uni
versală ne-a pus la îrrdemină; 
acum, un strălucit compediu 
The Literature of the United 
States (Literatura Statelor U- 
riite), semnat de Marcus Cun- 
liffe. Traducerea românească 
este Insofita de o bibliografie 
selectivă a traducerilor din 
literatura americană in limba 
română și a referinfelor la a-

sport
9... 8... 7... 6... 5. 4. 3. 2.
A început numărătoarea in

versă. Cînd vom ajunge la 
zero, racheta cu o singură 
treaptă numită (nu știu de ce) 
balon (și nu pur și simplu 
minge) se va plasa pe orbita 
de parcare, în așteptarea 

impulsului capabil s-o catapul
teze în straturile dense ale in
teresului: șutul măreț, șutul for
midabil, șutul care să rămină, 
trecind...

Ce va fi după aceea ? Vom 
auzi primul strigăt gîtuit de 
emoție : gooool ! Și vom fi si
guri că, la fel de implacabil 
ca .și căderea frunzelor ori 

trezirea cărăbușilor ori apariția 
nutnărului din februarie al re-

l • ». 

ceastă literatură în presa 
noastră.

Aceste sinteze, ca și altele 
care așteaptă traducerea în 
limba noastră, ne duc cu gîn- 
dul la pătrunderea literaturii 
române in contextul interna
tional, la cunoașterea ei peste 
hotare. Cite asemenea lucrări 
ne-ar putea reprezenta și ce-am 
făcut în această direcție ? în
trebarea se adresează deopo
trivă specialiștilor, dar și lu
crătorilor, care au sarcina de 
a răspindi cartea de litera
tură română în lume.

NUMĂR OMAGIAL
■ Ultimul număr al Contem
poranului, număr închinat ce
lui de-al X-lea Congres al 
partidului, înserează, în cele 
•16 pagini, nume prestigioase 
ale culturii noastre. Academi
cieni, oameni de știinfă, artă 
și literatură, în emoționante 
cuvinte, aduc omagiul lor is
toricului Congres, realizărilor 
obținute în diferite domenii 
de România Socialistă.

VINE, VINE...
vistei „Muzica", a început noul 
campionat. Nou ? De ce nou ? 
La ce bun un nou campionat de 
fotbal ? întrebării „la ce va fo
losi aerostatul", Franklin i-a 
răspuns cu o „contră": „la ce 
folosește un copil nou născut?" 
Din păcate, la fotbal nu pu
tem aplica „soluția Franklin" : 
un nou campionat de fotbal 
nu va echivala niciodată cu o 
naștere, ci, (poate mai firesc) 
cu rotunjjrea a încă unui cerc 
țn trunchiul pe care-l dorim 
Viguros și mlădios și puternic. 
Vrind-nevrind, anii trec; în po
fida furtunilor și fulgerelor (u- 
nele cu iz de... cerneală tipo
grafică), arborele se împlineș
te și va ajunge odată și o- 
dată să-și salte creștetul fără

Pagina externă cuprinde 
articolul „Principiile și carac
teristicile politicii externe a 
României socialiste, elaborată 
și condusă de P.C.R.", arti
col semnat de Ministrul Afa
cerilor Externe, Corneliu Mă- 
nescu, precum și un loto-mon- 
taj cu cîteva dintre referințele 
presei mondiale despre fara 
noastră și politica ei.

Din paginile de literatură se 
retine atît ancheta „Universul 
socialist și opera literară'', 
precum și sinteticile însemnări 
ale lui Nicolae Manolescu —- 
„Literatura contemporană". A- 
utorul remarcă, pe bună drep
tate, că sensul principal al 
complexului proces de evolu
ție a literaturii noastre și 
transformarea ei din Ultimii 
ani se bazează pe cîteva te
me, și anume : redescoperirea 
tradiției naționale, sentimentul 
participării scriitorului la pre
zentul țării și al lumii, și, în 
sfîrșit, libertatea literaturii de 
a alege și de a-și hotărî 
destinul. Criticul „In fata unei 
literaturi capabile să renască 
și să se îmbogățească ... face 
loc celei mai pure admirații". 
Admirație la care subscriem 
toți slujitorii acestei arte, 
toți cititorii ei.

N. Irimescu

scrisori

In „România literară" nr. 26,* 
poezia Păhar, Mihai Beniuc scrie; 
„Oțelul rida vesel în furnale0.. ♦ 
Mă rog, o Xi rîzînd oțelul, mă
car în poezie, dar aș vrea siț 
precizez că, nici într-un caz, el 
nu poate ride în furnale, ci, cel 
mult, în cupto’are Martin sau în 
convertizoare electrice 1 In fur
nale, „rîde“ numai fonta. Spp- 
neți-i, vă rog, dvs. aceasta, poe
tului !

Ing. VASILE PRIȚOIU, 
Timișoara

★
In „Forum“, revista învățarmn- 

tului superior, nr. 6/1969, la ru
brica „File de istorie**, într-un 
articol comemorativ despre Ni- 
col’ae Bălcescu, autorul (conf. 
univ. dr. Nicolae Ciachir) scrie 
negru pe alb (pag. 83 alin, pen
ultim) că osemintele lui Balces- 
cu au fost aduse în țară, pu- 
nîndu-li-se și piatră de mor- 
mînt ! Oare domnia-sa nu știe 
încă ceea ce învață șl elevii 
l’a școală : că Bălcescu a fost 
înmormîntat la Palermo, în 
groapa comună a săracilor, ori
ce identificare a rămășițelor 
sale pămîntești fiind imposibi
lă ?!

Este hazliu, să zicem, că o 
astfel de ciudățenie „apare în
tr-o publicație a unei înalte in
stituții de cultură și știință!.

THEODOR PIETRARU,
București

timiditate deasupra mării de 
coroane avide de soare (citiți: 
glorie). Deocamdată, noul cam
pionat n-a adus cine știe ce 
noutăți. Transferările au întro
nat în lumea fotbalului legea 
trocului: ți-1 dau pe cutare, 
dă-mi-l pe cutărică plus doi 
juniori neînțărcațî, iar diferen
ța o încasați în șireturi și cram- 
poane. Ce-ar spune onor Fe
derația, ce-ar spune cluburile 
dacă și spectatorul s-ar prin
de în acest joc al trocului pri
mitiv și ar întinde casierului 
de la peluză, în loc de bani 
pentru bilet, un ou și cinci 
sîmburi de roșcovă, iar celui 
de la tribuna l-a, un fluier și 
șapte morcovi ? Doar aparent 
în văzul lumii, transferurile se 
consumă misterios, undeva în 
„subteran"; putem bănui des
tule, dar de afirmat cîte ceva 
cu certitudine, mai va I

Și totuși, ce ne va aduce 
noul sezon ? Poate calificarea

naționalei noastre pentru Me
xic. Dac-oi trăi s-a văd și 
p-asta, mă oblig să înghit (din 
pur entuziasm !) nu blajine» 
creioane de zahăr, ci toate 
pixurile cu care am scris cînd- 
va că așa, că pe dincolo... 
Mînjii pot multe, pot enorm, 
dă-le doamne și-un antrenor 
pe măsura talentului lor I A- 
poi, nu știu ce mă face să 'W 
cred că marea surpriză a a- 
cestui campionat o va aduce 
nu „Rapid", nu „Universitatea" 
Craiova, nu „Steaua", ci... 
„C.F.R." Cluj. Nu știu ce mă 
face să cred asta — poate, 
cel de al șaptelea simț. Dac-o 
exista. Dacă l-oi fi avînd. 
Dacă...

Dar, pînăl una alta mai bine 
să numărăm : 6... 5... 4... 3„.

M. R. I.



Crearea unei discipline al 
cărei obiect e clar definit, 
sociologia artei, are darul, 
fără Îndoială, să atragă a- 
tenția asupra unei proble- 

y ____ ________

ARTA Șl VIAȚA CONTEMPORANĂ
me ce nu mai îngăduie în 
nici un fel diletantismul și 
improvizația. Ea demon
strează că relația dintre ac
tul artistic și societate se 
realizează ca un fapt ab
solut necesar, că—așa cum 
s-a relevat de mai multă 
vreme — o operă ivită în 
afara' fenomenului social e 

"'o iluzie. Eșecul estetismu
lui, în ultimul deceniu al 
secolului trecut, e o măr
turie întru totul convingă
toare.

întrebarea la care socio
logia- artei se străduiește să 
răspundă este, în primul 
rînd, ;,nu dacă arta aparține 
societății, pentru că aici nu 
mai există teren de spe
culație ; ci care sînt mo
dalitățile' specifice de trans
gresiune ale obiectului so
cial în corespondentul său 
estetic". Precizarea aparține 
lui Arnold Hauser, unul 
dintre reprezentanții de pres
tigiu ai acestei orientări 
moderne care afirmă carac
terul social al artei. Filo
zofia contemporană a artei 
nu mai contestă (cel puțin 
în cuprinsul sistemelor sale 
reprezentative) existența u- 
nui raport fundamental din
tre spațiul social, din care 
artistul își culege impre

siile și ideile, și caracterul 
— de cele mai multe ori 
individual — al creației. Se 
înregistrează un consens a- 
proape unanim în ceea ce 
privește anacronismul unor 
teorii care susțin separarea 
esteticului de ceea ce ele 
numesc „extra-estetic", de 
fapt tocmai cuprinsul so
cial al artei. Există, precum 
bine se știe, și o tendință 
potrivnică, la fel de primej
dioasă, în numele căreia ti
neri fluturînd stindarde cer
nite cereau, la începutul ve
rii lui 1968. pe străaile u- 
nor mari orașe occidentale, 

închiderea muzeelor, pentru 
că arta ar reprezenta o 
formă de evadare din ac
tual.

E limpede, însă, că ori
zontul spiritual contempo
ran reclamă o creație ale 
cărei prelungiri sensibile să 
atingă revelator conștiința 
umană solicitată de proble
me esențiale ale existenței. 
Nu cred, însă, că apariția 
unor noi tehnici ale pic
turii, sculpturii, graficii și, 
poate, într-o măsură mai 
mare, ale artelor decora
tive exclude frecventarea 
tehnicilor tradiționale. Nu 
știu dacă se poate găsi în 
vreun text al teoreticie
nilor de artă din vremea 
Renașterii o aluzie care ar 
putea fi interpretată ca un 
atac împotriva frescen, 

declarată cumva „demo
dată" în comparație cui 
mijloacele mai noi ale pic
turii în ulei. Pe cînd iată 
că asistăm, uneori, la a- 
semenea atacuri ale parti
zanilor noilor tehnici care 
consideră, pe un ton de o 
vehemență polemică extre
mă, că „arta de șevalet 
este menită pieirii". Pă
trunderea artei în viața co

tidiană a oamenilor nu în
seamnă, însă doar edifi
carea unor vaste ansam
bluri monumentale; exis
tența omului nu se consu
mă, firește, numai în stra
dă și în sălile publice. Re
clamăm, e drept, necesita
tea unei arte de for mai 
amplu desfășurată, care să 
înnobileze spațiul edilitar. 
Și regretăm să constatăm 
că discrepanța dintre ne
cesitățile spirituale ale o- 
mului contemporan și în
făptuirile arhitecților și 
ale artiștilor plastici nu, 
dispare decît cu foarte 

mare greutate. Dar, în nu
mele acestui principiu, nu 
avem, cred, dreptul să 
respingem poezia pe care 
ne-o oferă o pînză repre- 
zentînd o natură moartă 
sau un peisaj. „Ce poate 
fi mai primejdios, se între
ba o dată Orozco, pictor 
al revoluției mexicane, de
cît să arunci pe foc un 
Cezanne, sub motivul că 
ar fi demodat, și să pui 
în loc o pictură pe care 
s-o consideri modernă ? 
Are cuvîntul troglodit o 
altă semnificație decît pe 
aceasta ?“

Problema pătrunderii ar
tei în viața zilnică a oa
menilor comportă, desigur, 
mai multe aspecte. Cea din
ții ar fi, după cum mi se 
pare, unul de reciprocitate. 
Arta restituie societății, în
tr-o expresie specifică, sen
surile pe care le-a desco
perit în existenta societății 
însăși. Emoția estetică este, 
implicit, cu atît mai pro
fundă cu cît ea răspunde 
unor preocupări de ordin fi
lozofic ale unor grupuri mai 
largi de oameni; cu alte 
cuvinte, cu cît investigația 
s-a produs în spații mai 
cuprinzătoare. Și, fără în
doială, cu cît expresia sti

listică, mijloacele de comu
nicare sînt mai pregnante. 
,,Artiștii sînt, la urma ur
melor cetățeni care se in
teresează, ca oricare alți 
cetățeni, de problemele 
politice ale vremii lor ■— 
scrie esteticianul american 
Edmund Burcke Feldman. In 
pofida legendelor stereotipe 
despre iresponsabilitatea 
sau incapacitatea artistului 
de a acționa în mod adec
vat în (problemele obiș

nuite ale vieții, el este la 
fel de matur din punct de 
vedere politic și social ca 
orice medic, inginer, avo

cat sau meșteșugar al 
vremii sale".

S-a insistat (și pe bună 
dreptate) asupra caracteru
lui civic pe care l-a do- 
bîndit arta în epocile de 
răscruce ale istoriei. S-a 
amintit, de pildă, de sculp
turile cu care grecii îm
podobeau edificiile publi
ce, sculpturi care evocau 
deopotrivă izbînzlle mili
tare și legendele mitolo
gice ale obîrșiei cetăților 
lor; de arta Renașterii și 
de cea a romantismului, 
de Michelangelo strateg al 
Florenței asediate și de 
Delacroix, autor al Liber
tății călăuzind poporuL Di
versele direcții ale socio
logiei artei cad de acord 
să afirme că. deși aceste 
probe ale conștiinței artis
tice marchează istoria cul
turii din timpurile cele 
mai vechi, ele nu au de
venit niciodată mai nume
roase și mai convingătoare 
decît în epoca modernă. 
Și este și firesc, ca, în- 
tr-o societate în care co
munitatea idealurilor civi
ce constituie baza însăși a 
acestei societăți, arta și 
existența socială Să se ex
prime mai deplin una pe 
cealaltă.

Arta, ca „descoperire so
cială", reprezintă doar o 
modalitate de a contura 
un cadru al vieții umane. 
Ea mărturisește, desigur, o 
anume atitudine filozofică 
superioară impasibilității 
naturaliste și academiste. 
Făcînd, deunăzi, observația 
că un portret nu î?i pro
punea alt scop decît sim
pla asemănare fizionomlcă, 
mi s-a replicat că: „Și
Michelangelo sculpta chipuri 
de oameni care semănau 
cu modelele". Ceea ce de
monstrează cît de falsă este 
această înțelegere a ase
mănării exterioare (lăsînd 
la o parte faptul că e greu 
de deslușit în ce măsură 
sculpturile lui Michelangelo 
seamănă cu David sau cu 
Moise!). O asemenea artă 
descriptivă, care refuză des
coperirea sensurilor lăun
trice ale realității, nu a 
preocupat niciodată pe 
marii creatori (și, trebuie 
s-a spunem, cu atît mal 
puțin pe Michelangelo).

Arta înseamnă atitudine, 
o atitudine filosofică ale 
cărei înțelesuri — expri
mate cît mai limpede — 
comportă o cunoaștere lu
cidă a realității și, în 
consecință, adoptarea unui 
ideal civic. O dialectică 
a afirmării și a negației 
exclude contemplarea pa
sivă; artistul nu se mai 
poate mulțumi cu funcția 
de simplu cronograf al u- 
nei epoci, el este un co
mentator și comentariul 
său se împlinește dintr-o 
perspectivă ideologică clar 
desenată.

Relațiile artei cu socie
tatea 9înt, însă, mult mai 
numeroase în secolul nos
tru. In anul in care se 
sărbătorește semicentena
rul Bauhans-ului se cuvi
ne să observăm că, în în
treaga lume, strada, locu
ința, saia de spectacole, 
stadionul, magazinele, re
vistele, cartea, vehiculele, 
toate se proiectează sub 
semnul acesta suprem al 
întîlnirii esteticului cu 
funcționalul. „Podoaba" nu 

mai poate fi gîndită „în 
sine și pentru sine". S-a 
născut o nouă artă, aceăa 
a proiectării industriale: 
ea reprezintă o formă efi
cientă a pătrunderii artei 
în viața cotidiană. Civili
zația modernă a creat rit
muri noi; în unele cazuri 
(și recente expoziții de ar
tă contemporană din țări 
vest-europene sau trans
oceanice au demonstrat-o), 
această transformare poate 
deveni exasperantă. Alte
ori însă, civilizația mo
dernă se desăyîrșește în- 
tr-un sens care presupune, 
în primul rînd, crearea u- 
nor premise de dezvoltare 
armonioasă a spiritualității 
umane. Și civilizația Ro
mâniei de astăzi e de a- 
cest tip; omul redevenind 
„măsură a tuturor lucruri
lor", revendică o artă în 
centrul căreia să se așeze 
gîndurile și sentimentele 
sale.

Or, am impresia că, 
tocmai în acest sens, arhi
tectul, inginerul proiectant 
(și executant), artistul au 
încă mari datorii neîmpli
nite față de contempora
nul lor. „Proiectarea in
dustrială" e încă rudimen
tară, pentru că sînt încă 
puțini specialiști și pentru 
că multe întreprinderi sînt 
fie pasive, • fie în totală 
necunoștință de cauză. (Și, 
cum spune un vechi pro
verb indian, „cel care nu 
știe, pentru că nu vrea să 
afle, este de zece ori mai 
vinovat"). Orașele noastre 
nu sînt încă îndeajuns de 
radioase, așa cum s-ar cu
veni Să fie, pe măsura vre
mii și a omului contem
poran din România. O țară 
a cărei tradiție spirituală 
se definește tocmai prin 
această aspirație solar® 
spre frumusețe, o țară; 
care trăiește o epocă a 
împlinirii frumuseții are 
dreptul să pretindă un e- 
fort spre realizarea unui 
peisaj urban contemporan 
cu adevărat radios, în care 
arta să pătrundă plenar în 
viață.

Dan Grigorescu

Se discută mult și în cercuri din cele mai diverse des
pre actul editării, care, în circumstanțele actuale, pare a 
trebui re-gîndit în conformitate cu exigențele în creștere 
ale unui public mai avizat ca oricînd, dar și în funcție de 
fireștile cerințe ale eficienței, rentabilității, și aud ențeî 
instituției ca atare. Fără îndoială că resuscitarea interesu
lui față de activitatea editorială se datorește în primul rînd 
iminentei apariții a unor edituri descentralizate; profilul 
și personalitatea acestor așteptate instituții de cultură pot 
oferi subiecte de meditație dacă de la bun început se por
nește de la ideea că noile edituri nu vor ii simple verigi 
intermediare între autori și tipografii, ci organisme capabile 
să impulsioneze și să catalizeze viața cultural-științifică a 
cutărui oraș, județ, provincie și, implicit, a întregii țări. 
Ce, cît șl cum ar urma să tipărească editura din — să spu
nem — Iași ? Care i-ar fi aria de competență ? Dar modali
tatea practică de lucru cu manuscrisele și autorii ? Dar 
relațiile eventuale cu casele de presă și scriitorii din străi
nătate ? Ar fi necesară și din punct de vedere grafic o 
delimitare a lucrărilor tipărite la Iași față de cele trimise în 
librării de către restul instituțiilor similare din țară ? Care 
ar fi criteriile în virtutea cărora s-ar prefera un manuscris 
altuia, de valoare aproximativ egală, mai ales in cazul lu
crărilor cu caracter științific ?

Iată cîteva întrebări — și nu sînt deloc singurele. Cîtă 
vreme fiecare volum ieșit de sub tipar se cuvine să în
semne un act de cultură, cu implicații și imediate și în per
spectivă îndepărtată, chiar foarte îndepărtată, este cît se 
poate de limpede că procesul editării presupune responsa
bilitate deplină, înțelegere a perspectivei și—nu în ultimul 
rînd — dragoste față de cuvîntul scris, prețuire și stimă 
pentru destinul său.

O nouă editură — credem — n-are rost să-și propună 
a deveni o copie la scară a E.P.L. sau a Editurii Tinere
tului (sau a amtedorura), ci trebuie să-și caute propria per
sonalitate începînd de la A: de la ceea ce trimite Ia tipar. 
La Iași, nu numai necesitățile de moment, ci și tradiția im
pune editurii un profil complex: aici au apărut și „Caza
nia" lui Varlaam și „Hronica Românilor" a lui Gh. Șincai, și 
ediția Kogălniceanu a „Letopisețelor", și primele cărți ale 

r- lui Negruzzi și Conachi, și operele lui Cobălcescu, C. I. 
Parhon, A. Myller, O. Mayer... Producția științifică ieșea
nă (ca și cea literară de altfel) este, la ora actuală im
presionantă : dacă fiecare din cei peste 2.000 de cercetători 
$1 cadre didactice din învățămintul superior ar redacta 
o singură coală pe an, s-ar obține echivalentul a circa 150 
de volume de dimensiuni medii ! Se va putea tipări tot ? 
După opinia subsemnatului, nu. Pentru simplul motiv că o 
casă de editură cu profil complex nu-și poate permite ten
tativa de a se substitui unor instituții similare centralizate 
(Editura științifică. Editura Academiei), ci va trebui să alea
gă, în baza unor criterii uneori dificil de conciliat. Există 
o părere încetățenită ici-colo, potrivit căreia succesul de li
brărie, tirajele substanțiale pretind anumite „deschideri" 
(evident, ne exprimăm eufemistic) la capitolele ținută, ac
cesibilitate, ori chiar gust și valoare estetică. O altă opinie 
vehiculează ideea independenței totale a editurii față de pu

blic : se va tipări numai ceea ce aduce cu adevărat „un 
sunet propriu", oricît de singular, oricare ar fi „vibrațiile" 
respectivului „sunet", indiferent de gradul de accesibilitate 
a cărții, de numărul cititorilor cărora li se adresează, 
scontîndu-se mai degrabă pe un ipotetic ecou tirziu (și re
paratoriu) decît pe răsunetul plenar în contemporaneitate. 
Adevărul pare a se situa, ca de atîtea ori, la mijloc. Dacă, 
procedînd de-a dreptul mecanic, am aduna în perimetrul 
unui cerc titlurile cărților cu succes de librărie și în peri
metrul altuia, titlurile acelora încununate doar cu „succes 
de stimă", am constata că cele două cercuri se suprapun 
într-o anumită zonă. Cutare săltăreț volumaș-culegere de 
perle argotice se trage într-un tiraj astronomic, în vreme 
ce tot tirajul versurilor lui X poate fi cumpărat dintr-o 
chenzină și, totuși, mai întîrzie în rafturi. Semnifică a- 
ceasta ceva ? Și da și nu. După opinia noastră, o editură 
aflată la începuturi s-ar cuveni să opereze în special în 
zona în care „cercurile" despre care vorbeam se supra
pun, delimitînd acea suprafață în care valoarea însoțește 
(și implică) interesul cel mai larg. Abaterile de la res
pectiva zonă a fertilității (spirituale și... materiale) ar 

putea fi acceptate în cîteva cazuri: 1 — lucrări de ex
cepțională ținută, interested cutare ramură de interes 
particular și a căror publicare e utilă nu numai știin
ței ori literaturii în genere; 2 — unele colecții fără 
pretenții deosebite, destinate cu premeditare tirajelor de 
masă (evident, cărți nu lipsite de valoare educativă și 
redactate corespunzător din punctul de vedere al logicii 
și limbii literare!); 3 — debuturi remarcabile. Intr-o oare
care măsură lucrurile depind, e drept, și de „lansarea" 
mai mult sau mai puțin abilă făcută cărții (în paranteză 
fie spus, cumplit de firavă publicitate se face în mo
mentul de față cărții românești!) însă, dincolo de aspec
tele de suprafață, ceea ce rămâne inalterabil șl peren este 
valoarea în sine, de cele mai multe ori cheie sigură către 
lacătul care mai poate zăvori uneori apetitul citito
rului, aflat, în ipostază de cumpărător, în fața standului 
de cărți...

O editură locală își poate permite un mare lux: acela 
de a emite preferințe, de a încerca impunerea unor direcții. 
E.P.L. nu putea face acest lucru, fiind obligată să tipărească 
mai totul pentru simplul motiv că, neexistînd în țară o 
altă instituție similară, autorul nu putea să solicite aiurea 
înțelegerea pe care (justificat sau nu) n-a găsit-o pe bule
vardul Ana Ipătescu. Exista astfel riscul respingerii (din 
motive de gust, întotdeauna discutabile) a unei modalități, 
exista pericolul osîndirii unor manuscrise la îndelunga și 
ingrata „temniță de sertar". S-a preîntîmpinat o atare posi
bilitate, dar s-a creat, automat, o situație destul de ciudată: 
E.P.L. tipărea unele cărți care... se întîmpla să nu întru
nească prea multe adeziuni începînd cu redactorul de carte 
și terminînd cu directorul ! Cînd vor exista mai multe insti
tuții editoriale se vor putea profila preferințe, se vor putea 
cultiva modalități, se vor putea respinge altele, fără teama 
că aceasta ar echivala cu o condamnare: o altă editură 
poate agrea tocmai genul de — să spunem — proză res
pins de precedenta. Iar peisajul literar devine mai com
plex, mal interesant, mai viu.

Aș mai crede, apoi, că o editură locală (să-l spunem 
astfel) are serioase obligații față de moștenirea spirituală 
proprie respectivei regiuni. Cîtă vreme există o casă de 
presă la Iași, mi s-ar părea mal mult decît nefiresc faptul că 

„Spiritu^ critic în cultura românească" (de pildă) să fie ti
părit de către o editură bucureșteană doar pentru motivul 
că s-a făcut cine știe ce prealabilă și mecanică împărțire a 
culturii în felii și apoi o distribuire în funcție de vechime 
și galoane: tu tipărești șl clasici, tu numai contemporani; 
tu editezi scriitori cu buletin de Iași ori cel mult de Vaslui, 
tu închei contracte cu John Hawkes, Asturias ori Robbe 
Grillet. Fără un spirit competitiv în înțelesul adevărat al 
cuvîntului, fără tratament pe picior de egalitate cu sura
tele bucureștene, mă tem că noile instituții din provincie 
și-ar suprapune activitatea cu aceea a caselor județene de 
creație — rezultînd cel mult o amplificare a eforturilor, nu și 
revirimentul așteptat Firesc, preferințele trebuie să se în
drepte către filonul local; colaborind cu Asociația scriito
rilor și cu institutele științifice, sprijinind scriitorii și cer
cetătorii dintr-o anumită parte a țării, editura își îndepli
nește o datorie dintre cele mai importante. Cîte lucrări va
loroase, ignorate astăzi, ar putea da la iveală o asemenea 
instituție ! Mă gîndesc numai la adevăratele comori pe care 
le-a lăsat Titus Hotnog, apoi distinsul și regretatul pro
fesor universitar ieșean Th. Simensky. Oare ele nu vor 
putea vedea lumina tiparului la Iași din pricina faptului că... 
autorul nu se mai află printre noi și pentru că este vorba, 
în bună măsură, despre studii și traduceri privind literatura 
universală ? Ar fi — cel puțin după opinia subsemnatului— 
absurd. O editură ieșeană trebuie să tipărească tot ceea ce 
lașul și Moldova a produs și produce mai valoros și demn 
de interes. După cum binevenite ar fi șl anumite ieșiri —• 
poate accidentale, dar spectaculoase — dintr-un localism 
prea rigid. Nu văd de ce (de pildă) dacă Marin Sorescu ar 
dori să cedeze dreptul tipăririi cărților sale editurii din Iași, 
să n-o poată face. Sau Zaharia Stancu. Sau Ritsos Saroyan, 
Dos Pasos ș.a.m.d. Un plus de prestigiu nu constituie nicio
dată o investiție oarecare, ci o generală invitație la ținută 
intelectuală și emulație creatoare.

Spațiul pe care l-am avut la dispoziție ne determină să 
punem punct acestor cîteva reflecții privind o viitoare 
activitate editorială descentralizată. Fiind vorba de simple 
opinii personale, fără îndoială că ele nu pot obliga pe ni
meni cu nimic ci, în cel mal bun caz, pot constitui înce
putul unei discuții pe care sînt sigur că revista „Cronica* 
ar găzdui-o cu plăcere.

Mircea Radu lacoban



REVIRIMENTUL 
CARICATURII

Sala de art& contemporanii 
a Muzeului din Iași găzduieș
te expoziția jubiliară 25 de 
ani de creație plastică ieșea
nă.

O retrospectivă sintetică, 
care prilejuiește, încă o da
tă, afirmarea unui spirit de 
creație specific Moldovei con
temporane, continuator al ce
lor mai bune tradiții artisti
ce făurite în această zonă a 
țării.

Sugestivă este alăturarea de 
opere create de generațiile 
mal vîrstnlce de artiști ieșeni, 
care au surprins farmecul u- 
nui oraș străvechi, cu monu
mente nepieritoare și colțuri 
pitorești, cu lucrări aparți- 
nînd artiștilor tineri, inspira
te de patosul construcției so
cialiste.

Peisajul, portretul, compo
ziția, natura moartă, toate a- 
ceste genuri slnt prezentate 
cu generozitate în expoziție, 
jjferindu-se totodată publicu
lui larg o mare diversitate 
stilistică.

interviu cu
ANOI ANDRIEȘ

— Cu ce ați începe o discu
ție între două stagiuni des
pre teatru ...

— Scriitorul va începe în
totdeauna cu relația dintre 
autor și teatru (fără să poa
tă fi învinuit prea mult că 
începe de unde nu trebuie). 
Ceva md face să cred cd„ în 
problema. aceasta, dominanta 
se numește, din păcate. Aș
teptare. Teatrul așteaptă ivi
rea unor autori pe cît posibil 
mari, autorii așteaptă o so
licitare pe cît posibil conti
nuă, critica așteaptă momen
tul judecăților de valoare și, 
în sfîrșit, publicul așteaptă 
să-și recunoască psihologiile 
intr-unui sau în mal multe 
destine scenice.

Țara e împânzită de teatre. 
Poate că ar fi fost, oarecum, 
firesc ca, prin aceasta, pie
sa originală să devină o rea
litate mult mai evidentă. Nu 
vreau si-i scuz pe autori, nu 
vreau să afirm că tot ceea ce 
primesc sertarele teatrelor 
este demn de a fi reprezen
tat. Dar se menține, uneori, 
în activitatea unor scene, o 
atmosferă de maximă pruden
ță, ori de ctte ori vine vorba 
de o nouă piesă româneas
că. Cineva trebuie să-și ia o 
răspundere. Se găsește destul 
de greu un astfel de „cineva". 
Nu întotdeauna alcătuirea re- 
pertoriilor dovedește exigen
ță. Se optează pentru piese „de 
import16, vizîndu-se, cîteoda- 
tă, pe un relativ parfum exo
tic, deși neajunsurile lor sînt. 
știute de la bun început. Pie
sa originală, însă, declanșea
ză fără întîrziere și cel din 
urmă motoraș al spiritului 
critic, exigența tinde să atin
gă în sfîrșit desăvîrșirea. 
N-aș vrea să fiu înțeles gre
șit. Să fixăm o înălțime a 
ștachetei,, să respectăm aceas
tă înălțime ca pe o datorie 
fată de cultură, dar dacă se 
ajunge totuși la o concesie, 
atunci fie-mi îngăduit s-o 
spun că prefer concesia care 
favorizează dramaturgia ori
ginală. Nu e o afirmație pro- 
domo, dar e neplăcut să 
asiști, să zicem, la o modes
tă comedioară străină, cu 
slăbiciuni de tehnică și cu 
caractere costelive, cu psiho
logii și comportamente care 
ne sînt complet străine, du
pă ce cu foarte puțin timp 
înainte ai auzit declarații fer
me că repertoriul nu suportă 
și nu va suporta niciodată 
mediocritatea.

— Totuși. în trecuta stagiu
ne au fost montate un număr 
relativ mare de piese origi
nale.

— Da. Dar nu o dată pie
sele originale sînt ușor îm
pinse spre domeniul experi
mentului. Nu văd de ce. Mai 
firesc este să experimentăm 
dramaturgia străină, pentru a 
vedea în ce măsură se su
prapune sau nu interesului 
publicului

— Este mult cultivată, la 
noi, dramaturgia istorică.

— Personal, cred în dra
maturgia prezentului. Acesta 
e marele loz al durabilității 
pe care trebuie să-l joace au
torii. Piesele cu vestimenta
ție de epocă sînt foarte în
șelătoare. Un personal în slip 
este suspectat imediat de su
perficialitate, pe cînd altul, 
în falduri medievale, capătă 
din oficiu girul înțelepciunii. 
In greșeala aceasta cad uneori 
și spectatorii, cade și criti
ca. Autorii trebuie să-l facă 
și pe unii și pe alții să crea
dă în ecoul zilei de azi, în 
personajul contemporan cu 
noi, de aici și nu din altă 
parte, cu gtndurile și idealu
rile noastre, nu cu psihoza 
transplantate Inestetic pe ro
bustețea seculară a acestui 
pămînt.

— Autorii, cu sprijinul tea
trelor ...

— Intre două stagiuni. Tea
trul Național din Iași cu
noaște efervescența unor cău
tări șl tentative lăudabile și 
serioase. Nu trebuie trecut 
cu vederea că s-au realizat 
spectacole mari și pînă acum, 
dar noua conducere, sînt con
vins. va ști să împrospăteze, 
să echilibreze și să însufle
țească atmosfera de creație 
din inferiorul și din jurul 
acestui templu al replicii.

Nu-i exclus ca aici, la Iași, 
să se realizeze, în sfîrșit, o 
camaraderie de cea mai sin
ceră substanță între direcția 
unui teatru și autorii drama
tici. In această eră cosmică 
nimic nu e imposibil.

AL. C.

*
Referindu-se la trecuta sta

giune de la „Casandra" (Stu
dioul I.A.T.C.). Dinu Klvu 
(«Contemporanul" nr. 30, din 
25 iulie a.c), apreciază, pe 
bună dreptate, că șl aci, ca 
de ’altfel în orice teatru, am 
zice noi, „problema funda
mentală este cea a reperto
riului". Pe care însă dom
nia sa îl găsește deficitar din 
multe puncte de vedere, u- 
nele, din păcate, neconclu
dente (prezentarea unui spec
tacol „Othello", într-o fază 
abia trecută de lectura la 
masă, cu mișcarea doar schi
țată, nu mai este, la urma 
urmelor, o problemă a reper
toriului, ci una de montare 
sau de finalizare a gestului 
teatral !). Astfel îneît, pînă 
la urmă, te întrebi sincer mi
rat ce-i rău în faptul că stu
denții Institutului de teatru 
au montat și prezentat spec
tacole cu piesele „Mult zgo
mot pentru nimic- și -Ot
hello", de Shakespeare, -He- 
dda Gabler" de Ibsen, „Cio- 
cîrlia" de Annouilh, «Don 
Quijotte" de Ives Jamiaque. 
„Meșterul Manole" de V. Ana- 
nla și trei piese într-un act 
(„Garderobierele", „Vin solda- 
ții", „Există nervi ?“).

De ce nu trebuia să figu
reze în repertoriu « Cloci rlha" 
de Annouilh (cu alte cuvin
te, numai pentru că se cerea 
altfel montată, adică partlcu- 
larizînd-o față de piesele pe 
aceeași temă ale lui Schiller 
și Shaw ?).

Firește, are dreptate croni
carul atunci cînd se întreabă: 
„Oare rolul „Casandrei" se 
mărginește ia a produce spec
tacole De care reușim să nu 
le notăm cu minus

Cum reușim să nu le no
tăm cu minus ^ste, iarăși, o 
altă problemă, care s-ar fi 
cerut lămurită.

Pentru că, după cum se ve
de, a nota cu. minus reper
toriul, o montare sau orice 
altă fațetă a activității tea
trale este foarte ușor. Chiar 
dacă nu ai argumente.

E suficient să scrii un ar
ticol !

★
„In rolul lui Isauerdo, ne 

încredințează cronicarul tea
tral Eugen l.umezianu (To
mis, nr. 6/1969), Constantin 
Săsăreanu întrece toate aștep
tările. El (s.n.) pătrunde pe 
scenă pentru a fi crud, ci
nic, ușuratic, spiritual, pen
tru a-i admira pe Olar și pe 
Actor și pentru a-i urî, pen
tru a decide, din sadismj ca 
Mama să fie împușcată ulti
ma pentru a fl pînă în ce
le din urmă un învingător 
prăbușit șl Constantin Săsă
reanu reușește totul atît de 
bine îneît, dacă cineva mi-ar 
cere să materializez într-un 
fel cruzimea, cinismul etc., aș 
jace apel la imaginea pe ca
re artistul gălățean a îmvlîn- 
tat-o definitiv în memoria 
meaa.

Tot din sadism ?
O fi crud Săsăreanu. dar 

ideea cronicarului cu imagi
nea împlîntată în creier H 
depășește cu siguranță. Cu 
atît mal mult cu cît, după 
umila noastră părere, el pă
șește ne scenă nu pentru a 
fi crud, cinic etc., ci, pur și 
simplu, pentru a juca teatru!

.Dintre cei șase jertfiți, ne 
asigură autorul cronicii în 
discuție, se detașează totuși 
Leonard Colea (...), și Gheor
ghe V. Gheorghe.

.Tertifiți, firește, pe altarul 
cronicii teatrale.

„Figura sa tristă, muncită, 
cu ochii stinși și cu gura 
căzută, trădează preocuparea 
lui Gheorghe V. Gheorghe 
pentru un element neglijat 
de mulțl actori (...) socotin- 
du-l, probabil, demodat*.

Nu e ?

★
Tînăra artistă decoratoare 

Ana Lupeș din Cluj a fost 
distinsă cu Medalia de aur 
la a IV-a ediție a expozi
ției „Artizanatul artistic in
ternațional 1969", care a avut 
loc la Stuttgart ~ R. F. a 
Germaniei. La această expo
ziție, România a mai prezen
tat lucrări de Zoe Băicoianu, 
Ioana Șetran, Costel Badea 
și Patriciu Mateescu.

Dan HATMANU: actorul A. Radvanschi

In lucrarea sa ..Caricatures 
de David Levin" (Ed. Storck- 
Paris-1969). Jean Duche rea
duce în actualitate marele a- 
devăr că la baza desenului- 
sarjă, indiferent in ce scop e 
făcut și căror Influente de 
mass-media e tributar, trebuie 
să stea vocația de pictor.

Preluind această constatare, 
vom adăuga că tocmai pentru 
ca acidul sau morala să mear
gă precis la obiect în gra
fia umoristo-ironistă proble>- 

mele de construcție și ex
primare trebuie să fie rezol

vate cu acea ușurință și 
simplitate proDrie marilor ar
tiști și copiilor. înainte de 
a-și verifica spiritul si adre
sa satirică un caricaturist 

trebuie să fie. atît cît e ne
cesar. binenteles, pictor în 
supunerea virtuților croma

tice la corosivitatea liniei și 
sculptor în potențarea volu
melor. așa fel ca publicului 
să-l rămînă libere toate va
lențele pentru tematica ope
rei, modalitatea de comuni
care neinteresîndu-1 din 
punct de vedere al secrete

lor tehnice.
Vechimea caricaturii nepu- 

tînd fi contestată, genul a ex
perimentat de-a lungul seco
lelor tot ce a fost nou spre 
a deveni desuet și tot ce, 
fiind cîndva desuet, a rede
venit noutate; a urmat, deci, 
evoluția umorului^ cu spe

cific în timp, arie geografică 
și, mai ales, legat de con
strucția psiho-emotivă a po
porului respectiv, care ride, 
ironizează și moralizează în 
felul său.

Pe această linie, ne permi
tem a afirma că putem vorbi 
de un anume specfic al cari
caturii ieșene din trfecutul 

nu prea îndepărtat, un spe
cific, dacă vreți, moldovean, 
pe care au reușit să-l teore
tizeze, cu ilustrații exempli
ficatoare. Ion Sava și Th. 

Kiriacoff în revista „Carica
tura" (1937—38), revistă pen
tru care Tudor Arghezi a 
găsit alese cuvinte de pre
țuire. De altfel Arohezi, sa- 
lutînd debutul graficianului 
Ion Sava. stabilește într-o 

frază afinitatea între litera
tura argheziană șl agresivi
tatea desenului apreciat:

„Ion Sava Inaugurează în 
actele noastre picturale o es
tetică nouă, estetica urîtu- 

lui frumos ..."
Dar mai înainte de aceasta, 

din multele dispute și dezba
teri publice privind poziția 
și menirea caricaturii, vom 
reproduce cîteva caracteri
zări făcute de G. Topîrceanu 
și Ionel Teodoreanu în dis
puta lor gazetărească din 

1930 :
G. Topîrceanu : „Caricatura 

e o artă cu deosebire plă
cută si accesibilă, căci fiecă
ruia ne place să rîdem unul 
de altul. Dar ea presupune 
din partea artistului și a a- 
matorilor o atitudine..."

I. Teodoreanu: „Datorită
deliciului cerebral al surpri
zei, prin caricatură persona
jul cunoscut de noi rămîne 
același, totuși devine nou. 
Caricatura îmbogățește con
figurația unei fizionomii, a 

unei siluete, cu o caracte
ristică necunoscută, care,, 

răstumînd echilibrul conven
țional al realității printr-o 

răstălmăcire plastică, dă

naștere efectului umoristic. 
Caricatura e un adevărat to
nic. Umorul el, chiar cînd de
curge din învederarea unor 
cusururi, nu e dizolvant, m 
te dezgustă de realitatea pe- 
care o exprimă".

Am ales aceste citate pen
tru că ele exprimă acel spe
cific : atitudine față de subiect, 
dar o atitudine superioară, ne
dizolvantă, ușor înțelegătoare, 
poate, mai curînd un îndemn 
la zîmbet complice. De aceea, 
o asemenea caricatură e în 
primul r’nd tonică.

Virtuțile acestea nu par a 
fi apus, întrucît, la Iași, asis
tăm la un reviriment al cari----
caturli chiar pe această pozi
ție constructivă și tonifiantă.

Semnificativ e faptul că pro
motorii sînt, în primul rînd, 
pictori și că un artist consa
crat ca Dan Hatmanu, de pil
dă, încearcă de cîțiva ani, cu 
verificat succes, crearea unui 
gen propriu în pictură • por- 
tretul-șarjă. E o reușită pe 
care nu o vom discuta aici.

Pe parcurs, însă, parcă din 
amuzament, parcă din nece
sitatea de a se exprima cît 
mai variat si complet. Hat
manu se dedică tot mai mult 
araficei ironiste, punînd în 
slujba acestei pretinse cenușă- 
rese talentul si experiența por
tretistului pictor.

Pe de altă parte, M. Cher- 
ciu, afirmat în pictura deco-'4'- 
rativă si monumentală, între
prinde încercări similare, bi
neînțeles cu mijloacele dife
rite.

Șl atunci, n-ar fl timpul să 
fie reluată tradiția acelor ex- 
pozițil-surpriză și delicii; tn 
care ntiblicul să se amuze, re- 
găsindu-se pe ei, totuși alții, 
așa cum i-a văzut Dan Hat
manu sau M. Cherciu ? Even
tual și alți graficieni ? Pentru 
început, am sugera oraanlzarea 
unei asemenea expoziții re
confortante In holul Teatrului 
Național sau în altă parte e- 
ventual începîndu-se cu figuri 
bine cunoscute: actori, cîntă- 
reți de operă, scriitori.

E timpul să ne învățăm a 
zîmbl chiar atunci cînd în
făptuim lucruri extrem de 

serioase.

Aurel Leon

percep- 
ț i e i

O legendă din vechiul Orient spune că un pictor a con
ceput o operă atît de perfectă ca mimesis incit, prin chiar 
faptul acesta, a putut să treacă, literalmente, în peisajul 
pictat, să pășească pe cărările de acolo și — dacă îmi aduc 
bine aminte — să se p’ardă în zare... Am dovedi o totală 
lipsă de adecvare mentală la forma de expres’e mitică, dacă 
ne-am întreba, grosier, asupra verosimilității acestei legende 
ori dacă am voi, dnpă un clasic tipic, să tragem o linie 
despărțitoare prin chiar trupul legendei, între real și fantast 
între elementele „pozitive" și cele „negative". Această mică 
perlă a ideației arhaice dăinuie încă și valorează tocmai prin 
ceea ce, reflex, gîndirea noastră — nu o dată exclusivist 
carteziană —• ar voi să-i impute: cînd ne spune că ființa 
pictorului a trecut în ficțiunea artistică legenda cultivă o 
confuzie de planuri, ea identifică — într-o mănoasă ambi
guitate — un fenomen pur empatic și un fapt fizic; tocmai 
această lipsă de discriminare — candid lapsus — e sarea le
gendei, dimensiunea el infinită; altfel, ea ar fi murit de 
mult, — așa, se subliniază mereu în fața încercărilor de a-i 
traduce sensul ce nu poate ființa deplin decît implicit.

Povestea fericitului pictor — formă, de altfel, a unui 
motiv larg răspîndit în cultura umanității — merită o recon
siderare acum, în epoca cinematografului. Nu Știu cît de 
autentic putea fi reprodusă realitatea sensibilă printr-o mun
că de pictor dar cert este că, prin cinematograf, demersul 
mimetic al artelor a fost devansat atît de categoric incit, 
această veche pasiune prin care, adesea, aprecierea meșteșu
gului se substituia receptării estetice le-a fost, propriu-zis, 
anihilată. Descurajate de recordul obiectivitătii fotografice, 
artele se eliberau, în fond, de o seculară servitute față de 
superficle, de aparentele lucrurilor devenind, prin impla
cabilitatea dialecticii, deschise acum tendinței contrare: arta 
modernă vădește, intr-adevăr, drept caracteristică dominantă 
a sa, intelectualizarea, abstractizarea; criza ei nu mai este 
una ce stă sub zodia mimetismului ci sub aceea a evaziu
nii, reacție doar cumva și între anumite limite legitimată. 
Simplificînd, desigur, s-ar putea spune (cu gîndul la „atitu
dinile recTlinii" din domeniul cunoașterii teoretice) că, în 
epoca modernă, cunoașterii artistice l-a venit vremea, con
form unei ordini necesare, să se caracterizeze, in sfera exa
gerărilor, prin mania unei absolutizări a „raționalului", după

ce mult timp se complăcuse în cultivarea „empirismului" ; 
(abia în ultimii ani se anunță, pare-se, semnele unei reve
niri ample la figurativ, la obiect, dar nu ca simplă întoarcere 
la concret, ci la ceea ce pentru cunoașterea teoretică ar fi„.' 
„ridicarea de la abstract la concretul logic" ; va mai dura 
pînă cînd această etapă să devină istoricește definitorie). 
Azi arta se complace evident în preocuparea pentru concepte 
și Stări fără ob’ect, realul, în concretețea lui, parcă ar fi 
dispărut sub expansiunea unei devoratoare „lumi a ideilor".

Dar — compensatoriu — există filmul.
încă din faza copilăriei, sale ca artă, cinematograful a 

sedus conștiința umană, a cutremurat-o, prin puterea sa de 
a reproduce realul. „Cei ce n-au avut norocul să asiste la 
acest spectacol — nota, în anul de debut al cinematografu
lui, un cronicar -— cu greu își vor putea închipui că se poate 
atinge o asemenea perfecțiune și se poate reda pînă la un 
asemenea grad, sentimentul tulburător al mișcării reale și al 
vieții". O formulă creată atunci șl care a cunoscut, ulterior, 
o largă circulație în lumea criticii, exprma net specificul 
noului gen de spectacol: „natură surprinsă în flagrant", 
„natură prinsă asupra faptului".

Oricîte rătăciri va fi cunoscut, arta filmului — întrucît 
nu poate fi concepută fără angajarea în scopurile sale a 
obiectivitătii fotografice — s-a întors mereu la această 
natură a sa. Ce reprezintă oare, în teoria modernă a esteticii 
cinematografice, opunerea liniei lui Lumiere liniei Iui Melies 
dacă nu forma curentă — și nu un’ca — prin care arta fil
mului continuă să delibereze asupra forței sale originare, 
asupra fundamentului său inalienabil — puterea de reprodu
cere a realității ? (In toiul polemicii, cele două linii, des’gur, 
se anatemizează ; în fapt, optarea pentru realismul lui Lu
miere, considerat ca adevărata cale a cinematografiei, nu 
taie posibilitățile filmului de a se realiza ca ficțiune artistică, 
ci intenționează doar să suprime o gravă amnezie referitoare 
Ia ceea ce aș numi obligativitatea față d« real o noii arte). 
Și nu sînt oare mai mult decît semnificative demersurile unor 
cineaști contemporani vizînd o reconectare sublimată a crea
ției cinematografice la prma copilărie a filmului A fost 
momentul cel mai neîntinat al cinematografului — remarcă 
Cesare Zavattini. Realitatea, îngropată sub mituri, reapărea 
încet la suprafață. Cinematograful își începea propria sa ge
neză. Iată un arbore, iată un moș o casă, un om care mă- 
nincă, un om care doarme, un om care plînge. „După cum 
a trebuit să constate critica atentă la deven'rea istorică a 
cinematografiei, cea mai viguroasă tendin*ă prezentă în ca
drul recentei confruntări internaționale de la Cannes a con
stat în utilizarea documentarului ca sursă a filmicului; le 
va fi tot mai greu marilor premii să rămînă sfioase față de 
această direcție.

Peste toate frămîntările lăuntrice, peste dramele cău- 
tării de sine și ale nerealizării, rămîne neafectată caracteri
zarea globală a filmului ca artă ce presupune, asimilează — 
fie și în forme paradoxale — o obiectivitate dacă nn tot
deauna tranșantă cel puțin subiacentă: structura filmică se 
întrupează fatal din imagini ale lumii reale.

S-ar putea spune, dar, că deși eliberează, într-un fel. 
celelalte arte de culpa mimetismului, filmul s-a apucat — 
el — să perfecteze acest „păcat" pentru care, se vede, este 
prin excelență dotat; (suspicioșii extrag de aici un important 
argument contra artei cinematografice ca și cînd proiecta
rea pe ecran a unei lumi de obiecte fizice șî de procese 
reale ar exclude principial discernămîntul artistic ca șl cînd 
ar fi vorba de un plat scop în sine și nu de o modalitate 
specifică a valorificării emoționale, de curajul unei anga
jări artistice — cumva, în marginea prăpastiei — a rea
lului). Arta filmului are, desigur, rațiunile ei clnd riscă o



ACTORII DESPRE TEATRU
Am invitat la o discuție, in 

jurul unor cești cu caica. pe 
actorii Ilinca . Tomoroveanu, 
Draga Olteanu, Florin Piersic 
și Victor Moldovan. Redac
torul nu și-a pregătit din 
timp întrebările, așa că dis
cuția a început de la reper
toriu, autori, regizori, o tre
cut la public, de aici la idei
le de .import' in teatru și 
apoi la ceea ce se cheamă 
promovarea modernismului în 
teatru. Vom reda citeva sec
vențe din discuția înregistra
tă pe bandă de 
lăslnd pe cititori 
leagă întrebările

Florin Piersic : 
și-o mai spun și 
de dorit ca un Teatru Natio
nal să 
ternic, 
fntr-un 
cum a spus Radu Beligan re- 
ferindu-se la Teatrul Națio
nal, este nevoie de un reper
toriu greu, dar după părerea 
mea nu trebuie să lipsească 
nici piese cu care poți să 
pleci în turneu, cu care și 
publicul și actorii să se de
lecteze. Eu nu-s de acord cil 
cei care scriu că „Heidelbergul 
de a’tădată' e o piesă pră- 
făuită și că nu e de talia unui 
National. Atunci cind avem 
cițiva pioni grei, pe care ne 
sprijinim, ne trebuie și piese 
.mai ușoare".

Ilinca Tomoroveanu: Se
pare că celelalte genuri lite
rare au luat-o mult înaintea 
dramaturgiei. Eu aștept o pie
să care să nu se prefacă, să 
fie un fel ne explozie veri
tabilă, care să reflecte omul 
contemporan așa cum e el. 
Nu credeți că dramaturgii 
noștri sint datori omului de 
azi 1 Da, mișcarea noastră 
teatrală a realizat în ultimii 
ani un enorm program. Este 
insă momentul consolidării 
pozițiilor cîștigate. Nu să 
imităm cu orice preț o modă 
europeană, să falsificăm gus
tul publicului 1

Florin Piersic: Ilinca Gre 
dreptate, ne trebuie piese de 
actualitate. In singura mea

magnetofon, 
să s:ibîn|e- 

redactorului.
Am spus-o 

acum: ar fi

aibă un repertoriu pu- 
cu p.ese de calitate, 
teatru .mamut", asa

călătorie la Faris am văzut 
o piesă, o comedie bulevcr- 
dieră, un ghiveci dacă vreți, 
dar in care totul se petrecea 
astăzi, in care omul își tră
iește micile lui drame. Totul 
a fost așa de natural, de 
foarte simplu și foarte mo
dern incit orice spectator 
putea să spună: .păi asta 
pot să fac și eu I*.

Victor Moldovan : Pentru
că sintem, se pare, la capi
tolul teatru modern, vreau să 
spun că noi ii așteptăm mai 
fecunzi pe Sorescu, pe Băieș’t 
și pe ceilalți tineri dramaturgi 
ioarte talentați care să-și 
spună cuvintul in dramatur
gia modernă.

Draga Olteanu : După pă
rerea mea, modernul înseam
nă a merge in pas cu vre
mea 
după unii adevărul 
întotdeauna 
respectînd adevărul și trăind 
în mijlocul problemelor epo
cii tale este imposibil să nu 
fii modern. Sigur că aici in
tervin părțile afective, inter
vin toate calitățile cu care 
un actor participă la 
lui.

Victor Moldovan : 
actori ioarte talentat!, 
zori foarte taientați. 
românesc dispune astăzi de o 
pleiadă de talente actoricești 
prestigioase. Mari spectacole 
românești au repurtat succe
se răsunătoare peste hotare
le tării. Dar pentru a fi an
gajați fn această competiție 
internațională este nevoie să 
fim la curent atunci cind tre
buie cu operele marilor dra
maturgi. E trist că, de exem
plu. Brecht s-a jucat foarte 
tirziu la noi, de altfel ca și 
Diirrenmatt, ca și Eugen lo- 
nescu. Eu socot că ar trebui 
să avem un teatru experi
mental nu numai Ia Bucu
rești. dar și în toate cele
lalte centre importante cul
turale ale țării, unde noi să 
fim la curent cu tot ce se 
joacă „en vogue" în iunie.

Ilinca Tomoroveanu . Mă 
asociez păreiii lui Victor

pe care o trăiești. Și 
' I rămîne 

modern 1 Deci,

creatia

Avem 
regi- 

Teatrul

Moldovan. La noi 
.Cîntăreața chea
lă" s-a jucat, mi 
se pare, Ia 15 
ani de la premie
ra ei pariziană.

Draga Olteanu:
Am ajuns deci la 
comedie. Am vă
zut că unele co
medii de actuali
tate se joacă cu 
casa inchisă. E 
bine. Dar cu aș 
spune că ne tre
buie comedii la 
care să ... r!dem. 
Mi-e dor să rid 
și cred că sint în 
asentimentul pu
blicului pentru că 
și publicul 
să ridă. 
este un 
foarte greu 
realizat. După mi
ne, motivele care 
declanșează ho
hote de rîs la 
noi sint puțin ocolite, 
te că unii spun ,nu-i fru
mos să tizi in hohote in pu
blic" unii zic că tisul apar
ține numai tineretului. Eu 
vreau să fac o invitație citi
torilor : să ridem cu hohote 
de cei care Îngrădesc risul I 
Rolul pe care l-am iubit în
totdeauna a lost pentru mine 
.Coana Chlnța". Desigur, 
greu să 
maestru 
Consider
buie păstrată ți aș Încerca o 
mare suierință dacă această 
tradiție nu s-ar transmite din 
generație in generație.

Florin Piersic: Da, dar șta
feta aceasta nu va putea fi 
dusă cu modele artificial cre
ate. Spun, cu fiscul de a mă 
repeta, că un actor care a 
realizat o creație ieșită din 
comun trăiește citva limn 
parcă în centrul unui vinei -, 
toată lumea vorbește despre 
el, e decretat genial. Duoă a- 
ceea, se dovedește, poale, că 
mai multe roluri le va rezol
va la fel, că nu se poale des
prinde din propria lui mască.

vrea 
Risul 
lucru 

de

Florin PIERSIC (foto: I. Popovici)
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Poa-

e 
pășești după merele 

Mi,’u;â Gheoighiu. 
insă că tradiția tre-

Dar, vezi, In virtutea inerției, 
lumea, presa, ii laudă, h) râ
mi ne tot .mare*.

Victor Moldovan : Eu, In 
primul rind, stnl actor și n-aș 
schimba această meserie cil 
nici o alta din lume. Sin! re
gizor pentru că îmi iubesc 
colegii și meseria. Vorbind 
insă ca actor, cred că de'ec- 
tul principal sau, mai bine, 
ceea ce-1 pîndeste pe actorul 
nostru este lacilitatea. Nu ne 
trebuie succes ia nivel scăzu!. 
Succesul nostru, al actorilor, 
depinde insă in primul rind 
de dramaturg. Sint timizi dra
maturgii noștri ? Mulți sini. 
Poate de aceea nu expr>mă 
complexitatea acestei vieți. 
Cineva spunea că dramatur
gia face parte din 
noastră, dar nu din 
administrativă, ci din 
gie in cel mai ina’t 
cuvintului. Așa este, 
filonul de 
României de azi. Trebuie să-l 
aducem pe scenă I

politica 
politica 
ideolo

ge ns al 
Avem 

aur in reaiitutea

Traian Crăescu

.Arta — spune undeva un 
personaj al lui Joyce — este 
rînduirea de către om a ma
teriei sensibile sau inteligibi
le într-un scop estetic1*. O de
finiție din multe posibile, a- 
vînd cusururile tuturor celor
lalte, dar și meritul cu totul 
particular de a sublinia (a- 
proape pleonastic) finalitatea 
gestului artistic. Așadar, de a 
ne reaminti un adevăr ele
mentar, cu care într-atît 
ne-am obișnuit. îneît aproape 
că nu-l mai băaăm în seamă. 
Pentru că, dacă n-ar fi așa, 
ne-am întreba poate mai des, 
de pildă, care e materia sen
sibilă sau inteligibilă pe care 
cutare melodie de muzică u- 
șoară o rînduieste ..într-un 
scod estetic1* ? Concedînd fi
rește că acest scop estetic ar 
exista ...

E drept, muzica ușoară poa
te fi ilustrată cu melodii deo
sebit de agreabile, și cîteva 
(puține) din piesele muzicale 
premiate la Mamaia au dove
dit-o. Dar ele nu pot susține 
mult prea multele cununi de 
laur împărțite cu o omeneas
că, dar excesivă, generozita
te de juriu. Oricum am pri
vi problema, q llștă de a- 
proape treizeci de nume ros
tite cu voci de stentor de Bă
nică sau Stela Popescu, e 
totuși, exagerată pentru un 
singur festival de muzică u- 
șoară. Chiar dacă acesta s-a 
desfășurat la Mamaia, unde 
tradiția recentă include și o- 
riginalul caz al unul festival 
cinematografic la care s-au 
acordat mai multe premii de
cît filme aflate fn concurs !

Un festival nu este o acțiu
ne filantropică, iar o compe
tiție nu-și păstrează caracte
rul emulație atunci cind a- 
proape toți participanții sînt 
decretați, într-un fel sau al
tul, învingători. Mai ales da
că recunoaștem un fapt mai 
mult decît evident și anume 
acela că dominanta festiva
lului de la Mamaia a fost co
rectitudinea plată. Rareori de

pășită. Uneori doar mimată.
Și, în definitiv, rostul festi

valului nu era doar de a con
firma fertilitatea eforturilor 
tele-emisiunii „Steaua fără 
nume**, deoarece, cu sau fără 
nume, aceste stele existau 
oricum. Așa se face că, re- 
întîlnindu-ne cu interpreți cu- 
noscuți șl cu melodii în cea 
mai mare parte cunoscute, 
festivalul ne-a comunicat je
nantul sentiment al unul 
foarte spectacular efort în
treprins pentru a ridica niș
te enorme greutăți ... de car
ton. Chiar dacă pe acest car
ton au fost înscrise pînă la 
urmă numele a treizeci de 
laureați, ponderea nu putea 
fi asigurată decît de noile 
melodii lansate și noii inter
preți plasați pe firmamentul 
strălucitor al muzicii ușoare. 
O pondere, din păcate, cam ... 
imponderabilă ...

Cu alte cuvinte, a lipsit 
surpriza, cu toate implicațiile 
multilaterale (foarte impor
tante) ale acesteia : surpriza 
cea mare, care să nună' în
tr-un nou. mal favorabil con
text, problema mult dispu
tatului „Cerb de aur** de la 
Brașov. Care e unul singur !

Sau, dacă vreți, a existat 
totuși o surpriză : avem mai 
mulțl autori de versuri decît 
poeți ! Deși, la drept vorbind, 
pînă la Mamaia se credea că 
autori de versuri sînt poeții ! 
Deși, din nou, nu știu dacă 
în decursul anilor au fost 
laureați atîția poeți, cîți au
tori de versuri au fost încu
nunați cu lauri la Mamaia.

Desigur, uneori șl muzica 
ușoară e artă. După cum și 
„Urzica** cultivă unepri un u- 
mor acceptabil. Dar, prelun
gind comparația șl parafrazîn- 
du-l pe Heine, care definea 
umorul banal, lipsit de con
text Ideatic, drept un „stră
nut al minții** („un ogar ca
re aleargă după propria sa 
umbră, o maimuță în frac, 
contemp'tndu-se în două o- 
gllnzi, un bastard zămislit în 
fugă de rațiune și nebunie**), 
am putea foarte bine spune 
că muzica (excesiv de) ușoa
ră nu-i altceva decît un stră
nut ... al inimii. Uneori, un 
strănut laureat!

S. T.

asemenea tentativă: ea crede — figurat vorbind — în ve
chea legendă a pictorului care a trecut în propriul tablou, 
legendă care nu prin accident a fost izvodită de omenire 
și perenizată apoi, crede în menirea sa de a finaliza în 
numele omului modern acea nevoie spirituală de identifi
care a planurilor pe care o cultivă legenda. .Cînd ne pri
vim într-o oglindă — scrie J.M.L. Peters — noi ne aflăm 
fizicește în aceeași cameră ca și oglinda ; și totuși noi 
sîntem astfel, „virtual", ca să z'cem așa, în camera care 
este de cealaltă parte a og’inziî adică în camera reflectată 
de oglindă. Percepem mobilele și obiectele care se află în 
spatele nostru, în camera reală, ca și cum am fi în camera 
reflectată. Am trecut, într-un fel, în spatele oglinzii, și de 
acolo vedem ce ne înconjoară. In mod analog, lucrurile și 
oamenii ne apar pe ecran ca și cum noi am fi trecut ca 
și mica Alice în țara minunilor, ,de cealaltă parte a o- 
glinzii".

Iată puterea cinematografului... „Transbordarea" nu se 
petrece propriu zis prin pătrunderea noastră pe ecran, ci 
prin invadarea acaparatoare a universului filmic în sala de 
cinema. Datorită unui totalitarism pe care cinematograful 
îl cîștigă mereu adecvînd la sine progresele tehnicii, ficțiu
nea filmică tinde — la limită desigur, — să cîștige plenar 
atributele și forța realității. Deocamdată aici nu ne poate 
preocupa n’ci acest lucru și nici efectul de „proiectare" și 
.identificare" a spectatorului cu lumea de pe ecran ; am vrut 
să evidențiez doar baza acestor procese: obligativitatea 
principială și, în consecință, avansurile față de realitatea 
fizică ale noii arte.

Ar fi să se lase, însă, poartă desch'să unei importante 
diversiuni teoretice dacă am recunoaște doar puterea fil
mului de a reproduce realitatea fizică, de a crea un al doi
lea univers, aproape tot atît de veritabil ca natura, cu sin
gura deosebire — care în actul contemplării pare să dev'nă 
neglijabilă, ignorabilă — că e vorba de o „realitate virtu
ală*. Am spus ceea ce trebuia spus mai întîi: filmul, prin 
substratul său, apropie omul de lumea datului material, el 
este un elogiu, mai ales involuntar, adus ob'ectelor și feno
menelor în starea lor de natură ; această artă a naturalizat 
pînă și jocul actorului, dacă nu cumva l-a considerat de-a 
dreptul indezirabil scopurilor sale.

Aspectul care se cuvine acum, în al doilea rînd, sem
nalat este că dacă am confrunta cr'tic ceea ce oferă perce
perii noastre imaginea cinematograf că cu ceea ce în mod 
curent oferă actul perceperii nemijlocite a lumii, — nu 
vom putea stabili o Identitate: imaginea filmică nu esîe 
pastișa perceperii obișnuite, ea o depășește cumva, propu- 
nindu-ne o redescoperire a realului. In locul neutrei du
plicări după actul obișnuit al perceperii, imaginea cinemato
grafică introduce o .abatere* principială : ea instituie o 
potențare — pentru om și prin subiectivitatea sa — a atri
butelor realului. Abia ca univers ce reclamă un act potentat 
al perceperii filmul își realizează premisele funcției sale 
reflectori', ca artă.

De la D. W. Griffith, primul mare pionier al artei cine
matografice și pînă la Rene Clair, primul cineast admis, în, 
sfîrșit. în Academie, același crez artistic străbate, ca un 
laitmotiv, creația de film : avem ochi și încă nu vedem... 
Dar filmul a angajat scopurilor sale, ceva mai tîrziu, și 
simțul auditiv, universul sunetelor naturale, ca și artizanale; 
se justifică deci o addenda: nici nu auzim, nu auz'm cum 
trebuie sunetele acestei lumi, participarea fiecăruia la o 
semnifica’ie umană. Generată în zona unor atari obiecții 
aduse receptării prin senzații, este și va rămfne manifestă 

tentația cinematografului de a lua fn antrepriză — pe baza 
unor invenții tehnice adecvate, dar cu o fnalitate ce tre
buie să f'e, categoric, estetică — și alte forme a'e activi
tății senzoriale umane: olfactivul, kinestezicul, tactilul. S-ar 
putea spune că, în perspectivă, filmul amenință să inten
teze un proces general activității de cunoaștere ia nivelul 
primei trepte reflectorii: lumea ni-i dată prin senzații dar 
senzațiile noastre sînt amorțite.

Să luăm, bunăoară, cazul vizualului. Invoc cele mai 
simple exemple:

Oricine își poate aminti — dacă nu cumva a și pro
blematizat acest fapt — că, reflectat în bălțile de după 
ploaie, cerul e mai frumos, ca și cînd nu ar fi cel știut 
dintotdeauna, ci unul pe care oglinda apei, în loc să-I repro
ducă scrupulos, iată, îl transfigurează, ni-1 propune ca 
inedit... Imaginea virtuală, din oglinda apei, a cerului, ima
gine care din punct de vedere al cunoaș’erli teoretice nu 
poate fi suspectată din fidelitate, din punct de vedere al 
valorificării emoționale oferă un univers încărcat brusc de 
accente revelatorii, un alt cer decît cel al perceperii ne
mijlocite.

Sau, — ne mai aducem am’nte cum, în copilărie, ne 
delectam uneori privind lumea răsturnat, pr’ntre pic'oare; 
o alee de plopi contemplată astfel ciștiga mult în pofun- 
zime, în puterea de a frapa conștiința.

De unde — și cum — această apropiere de măsura ine
rentă a frumuseții, această reevaluare a naturii ? Mijloa
cele — s-a văzut — sînt de banalitatea oului lui Columb 
dacă nu ch ar grotești: o simplă răsturnare, o abatere oare
care de unghi. — crearea unei situații a-normale pentru 
deprinderile retinei. Ceea ce se oferă astfel privirii nu 
este nimic altceva decît aceeași față a lumii epurată însă 
de rutina perceperii ordinare. Nu i se adaugă, factice, fru
musețe ci, doar, natura ni se înfățișează acum fără stratul 
de colb depus de obișnuință; anulîndu-se apatia pupilei, 
natura se descoperă de parcă ar voi să evoce, mitic vor
bind, vremea purității sale dinții. (Trez rea la conștiință a 
omenirii este act auroral și lumea contemplată atunci a 
fost o lume sub auroră ; .persistarea" speciei in viață con
știentă așterne, cumva, peste lucruri o lungă după-amiază; 
noroc că ni-i dată copilăria ca .reluare" a acelui moment 
originar al candorii).

Să precizez însă: incontestabil, deven’rea istorică a 
raportului om-cadru existențial înseemnă mal a'es mersul 
subiectivității spre ceea ce Marx numea umanizarea naturii; 
obiecte’e, ambianța, prin durata conviețuirii lor cu omul, 
acumulează prezența sa trecută, cîștigă în semnificație Șt 
deci vor semnaliza mal intens subiectivității. Aici, însă, ne 
interesează să remarcăm, existența reversului : familiari
zarea ca proces ce decolorează, d'm’nuează pregnanța pe 
retină a cadrului exstențial. Rodate și erodate de actul în
delung exersat al perceperii, obiectele, cu timpul, parcă 
asfințesc în fața ochilor noștri deschiși: s-» im nun tot mai 
slab valorificării emoționale. P etrele, arborii, gardul, căra
rea, soarele — nu mai dau, de regulă, ecou genu n în con
știință ; alimentează acum un comportament stereotip...

(Este de presupus că pentru omul arhaic nu se mani
festa — cel puțin nu în forma conflictuală de acum — dis
crepanța d ntre perceperea propriu zisă a lumii și perce
perea imaginii ei virtuale.

S-ar putea spune că el trăia în un’versul pe care noi îl 
zărim răsturnat în luciul apelor. Depnde de cită lum’nă 
putea să arunce mintea lui peste lucruri dar lumea se ofe

rea contemplării sale sub o rouă groasă prin care nu mai 
călcase nimeni De aici, poate, și acel cult remarcat de cer
cetători la nivelul mentalității omului preistoric pentru ma
terial, pentru o materie ce incă nu-și înstrăinase taina, po- 
tențele, sacralitatea).

(Și atunci cum să replici acelui simptomatic extremism 
al artei pop, contemporană cu noi, cînd așează pe trei 
socluri suprapuse o cutie de conserve goală, o impersonală 
cutie care își strigă dreptul de a fi văzută ? Cut a netreb
nică — paria al vizualului — etalată public, șicanează bu
nul simț: cele trei socluri, de bună seamă, nu ajung spre 
a o face vizibilă. Dar să ne-o închipuim într-un pr m-plan 
cinematografic: nici un puritan nu va mai cere excomuni
carea ei ; nimeni nu se îndoiește că, în structura film că, 
ea poate fi obiect expresiv, încărcat de semnificații. Filmul, 
fără să 1 se poată face proces de intenție, restituie astfel 
omului apet tul contemplării în raport cu cele mai umile 
lucruri ale lumii; de aici Ia valorificarea lor emoțională 
trecerea e lină. îmi vine în memorie secvența magistrală 
din finalul unui film polonez in care Zbign ew Cybulski 
moare încet pe o grămadă de gunoaie. îmi vine, Iarăși, în 
gind obiceiul Iui Brâncuși de a culege bolovani șlefuiți de 
ape ca să se înconjoare de ei și să-i privească...)

Acesta a fost cel de-al do'Iea aspect pe care trebuie 
să-l relev. Cinematograful semnifică, prin structura sa 
restituirea realului — mult mai mult ,deci, decît o prevalare 
de el după tiparul retinei.

In lumea noastră, ca nici o altă artă — căci el o face 
dintr-o adîncă vocație — filmul contr.buie la amendarea a 
ceea ce, în extremă, s-ar putea numi moartea psihică a Uni
versului ; el scoate husele pe care le-a așezat pe lucruri 
stereotipul, reflexul condiționat, coabitarea, prejudecățile. 
Prin mobilitatea unghiului de filmare, pr'n mișcările came
rei — modalități intrinseci și mereu prezente — cinemato
graful eliberează actul uman al percepției de poziția sa 
funciar rigidă și, într-o măsură, sclerozată. Exemplul cu 
aleea de plopi contemplată dntr-o postură anormală a capu
lui poate să fi părut hilar. Dar același efect psihic funda
mentează răsturnările de cadm în arta filmului. Un exem
plu de acum clasic este copleșitoarea răsturnare a cîmpu- 
lui pe care, în Balada soldatului, un om aleargă gonit de 
un tanc: toate apar deodată, grație inversării de cadru, scăl
date într-o superioară luciditate; cîmpul fără marg ni, ca
rapacea tîrîtoare a tancului, țeava urmărind ca un deget 
goana soldatului, distanța dintre tanc și om — sînt poten
țate substanțial în datul lor fizic, în atributele lor ; puterea 
de emoționare a secvenței, prin aceasta, urcă în zonele pa
roxismului.

Remarcabil este că. Induse cu sau fără șt’re, celelalte 
arte par a voi să urmeze demersul cinematografului în re
descoperirea universului fizic. Deconcertarea a trecut, 
vechiul lor apetit mimetic anihilat odin'oară de film tot 
filmul îl redeșteaptă. „Presiunile" pe care filmul le exercită 
azi asupra artelor a provocat remarci demne de toată aten
ția. Desigur, influența Iui nu e numa decît directă ci mai 
ales sublimată prin prezența masivă a cinematografului în 
viața societății moderne, la rigoare, am putea admite că nu 
e vorba nici măcar de atît ci de o cauză deasupra filmu
lui. de semnele tot mai numeroase ale unui nou stil al 
culturii.

Ion Pogorilovschi



STEAUA ROMÂNĂ
Cornul ancestral, cornul din plop singur -
Poetului tînăr al țârii acesteia
li cheamâ mereu teiul stint
Jos în valea oamenilor.
Mătănii albe de-a lungul dealurilor
Moldoveneasca noastră gintă —
Unde alintă crinul, garoafa,
In ochiul blind pentru țară.
Zimbrul îți caută desișul
Să poată de-acolo spune
Apelor trecute de Molda odată
Dragostea fetei genarului. '
Bătrînâ in somnul copiilor,
Doamnă inimii mele —
Brună fecioară din partea poetului,
De-acolo de la Ipotești, spune-mi inima.
Nimeni nu-mi poate converti steaua
La altă vreme I
Acum sini cu voi, sînt norocul
Celui ce vrea, celui ce luptă.
Calea noastră prin hățișul de munte —
Vorbele crunte in palma babei Vrincioaia ;
Cojoacele unul cite unul
Se dezbracă spre primăvară.
Ascultă 1 ascultă, prietene,
Cornul ancestral — poetul teiului,
Al plopului singur,
Meridianul geniilor.

' Ion Hurjui

MATERNITATE
Oboseală de nor. îți trece pe chip și-ți încetinește ochii 
melancolie poate a naturii care rodește 
așteptare chemind timpul din netimp 
veghea din moalele somn cu foșniri de oceane 
visul din singe sau șîngele din vis ca un val roșu 
zid cald prăbușit din strigăt
Pasul mai greu cu un surîs 
gindul cu o neamintire glasul cu o mirare 

plinsul tău pierdut in muntele vechi al tăcerii
ah totul e mai greu cu un inceput intr-un aer mai dens 
iar păsările nu mai zboară străbat timpul inot 
zvicniri de aripi limpezi
Fără cuvînt crește cuvintul
in ochii tăi porți norul marilor ploi 
crengi arcuite frunze rupte (bolnave de soare) 
odată cu subțirele fulger din cerul tău in cerul gol 
in vastul și lacomul gol
Miez fraged al iernii
ca un cuvint ținut vreme lungă in gură
(in gură pinâ la sfirșitul gerului) 
cearcăn al lumii
atît de greu incit mie mi-ar sfișia fața
(și totuși pentru tine atit de suav)
sete obscură de toate apele 
foame de toate păminturile așteptare

Matei Călinescu

OCHII GLIEI
Grădini luxuriante cu suspendări măiastre
Cu semne-n crengi, albastre
Ca lacrima de zeu
Pe podurile albe de-nseninarea noastră
Au păsări fără nume 

j Surle de aur greu
E Siguranță mindiă numirea pietrei caste 
Nu apa calcaroasă a miezului de sorb 
Din ea făcum cetate dar nu șezum și plîns-am, 
Zidit-am semnul palmei în ea și chiar un orb 
li dezmierda nervura uimirii minerale 
Sub zodia sevei calme spre sensul mult știut 
Cu facle ochii gliei se string pe-aceeași cale 

,, Văzindu-ne pe lume așa cum ei ne-au vrut

Steliana Delia-Beiu
! \> •. . 1 , . . . A - ț

ÎNCERCAREA PĂMÎNTULU!

i Și acum răspunde pietrei de taină 
Să vedem care-i mai tare din noi, — 

j Sîngerez dacă mă uit peste, umăr
Și cine mă lovește poate fugi inapoi...

Poate mă-nroșesc ca o fată mare 
Și-apoi mi se cade, inainte de petit, - 
Ferice de maică-sa 
Că aduce leu legat,
Pentru credința mea de pasăre-n zenit...
Cine plecase cu dor de nuntă in brazi rotunzi 
de încerca piatră mușcată de cer, 
Doi vulturi bâtrini se bat pe ape, 
Unu-i alb și altul negru, pe care să-l cer ?
Tot timpul fără de nisip in clepsidră 
A aruncat in cascade rugii, — 
Furtunile urmau să dea pîrg 
Și să nascâ-n prund urmele fugii...
Au ars stele și-au căzut aripi 
Pînă s-a făcut focul rotund, - 
Ochii de corb ieșeau la suprafață 
Și-i atrăgeau pe cei vâzuți la fund...
Singele nou ca un prun impuia rod 
In sinii fecioarelor și le albea iar, 
Cind dormeau le-mpleteau părul nod 
Și mușcau ca și cum și-ar fi vrut copilăria..,

Paul Balahur

CU VORBELE, CE FAC?
In saci de aer fără fund 
încerc să le cufund 
Rizind cind labele lor mici 
Mi se incurcă-n păr - furnici 
Sau vor pe mina mea s-ajungâ. 
Se obosesc in calea lungă 
Și in ciorchini descoperiți 
Se string subțioară paraziți, 
Imi crește-n spate o cocoașă, 
Se-adună-n umeri și-i îngroașă, 
Alunecă in vis pe trup. 
E-așa de greu să mi le rup. 
Așa de mici, așa de multe 
De harul meu nu vor s-asculte. 
Așa de mici, așa de reci 
Le scutur ploile-n ciuperci.
In locul lor rămin fiori. 
In iederă mă-mbrac și-n flori.

Sempronia Filipoi

V. BĂRAN

PĂDUREA
ALBĂ

sol- 
pi- 
lor

Sub

Erau patru coloane de 
dali verzi cobori nd spre 
durea uscată. In fruntea 
pășea, istovit, generalul. ___
copacul in care eram s-a o- 
prit, iar regimentul s-a culcat 
ca o vacă imensă cu botul 
întins la picioarele lui și, lu 
aceeași clipă, a adormit.

Pe general somnul tl plic
tiseai s-a dus la piriiaș șl 
s-a spălat pe fală și și-a 
spalat și cizmele, apoi a re
venit și s-a invlrtit multă 
vreme in jurul copacului meu. 
Intr-un timp s-a uitat tn sus 
dar nu m-a văzut'. Numai 

". vedeam. Aș Ii putut 
chiar șt cobori fiindcă imi dă
deam seama că generalul nu 
ma putea vedea, oricum s-ar 
ti întors și oricit de atent 
s-ar h uitat ta jur.

Am coborît, Și am stal a- 
proape, aproape de el și i-am 
văzut obrajii zvicnind : ia 
vidul cizmei de sub iarba 
moartă, gata să-l strivească, 
răsărise un ghiocel.
- Ocohtil dădu el ordin 

cind marșul reîncepu.
Soldatii trecură cu grijă 

și ghiocelului nu i se petrecu 
nimic rău. Spre a-l ști tnsă 
tutr-o siguranță totală gene
ralul lăsa acolo o sentinelă.

Dincolo de satul sfirtecat 
de gloanțe generulul zări incă 
un ghiocel șl puse și acolo 
o sentinelă.

Si regimentul porni mat de
parte.

Si dintre pietrele arse se 
iviră alti ghiocel, alții și alții, 
întregul ctmp se umplu de 
ghiocei șl generalul ti dădu 
pe tofi In paza soldatilnr.

.Ei, dar ce se Intimată ?" 
tresări generalul aiungfnd tn- 
tr-o viroagă: soldatii păreau 
să fie mai putini. Nu-t venea 
să creadă și ti numără tncă 
o dată: de o parte soldatii, 
de o parte ghioceii. Soldatii 
erau mal putini. Din ce tn 
ce mai putini.

Dincolo de celălalt sat. a- 
coper it cu cenușă, generalul 
tșl lăsă, păzind un ghiocel, 
pe ultimul său ostaș.

l-am văzut apoi raportul 
prin care cerea marelui stat 
major să 1 se trimită trupe 
noi.

N. FRÂNCULESCU

ULTIMUL TRAMVAI
fragment din romanpl „DUDUL RUBINIU"

— Stai puțin, ridic-o 
p-asta mai mare. Stai să-ți 
ajut și eu. Mamă ce stai 
așa ... Vezi de Ninel sănii 
treacă pe sub vagon 1

_  Lăsați doamnă! Să 
poate I ... Lăsați c-o ridic 
singur, nu-i chiar așa de 
grea — și mă opintii sin
gur sub cușca în care par
că îndesaseră toate găinile 
din Văleni ...

— E grea I Știu eu ... — 
nu se lăsă convinsă ne
vasta șefului — e destul de 
grea! Așa, împinge-o și de 
capătul celălalt, mă îndem
na văzînd cum cușca se 
înălțase pe platforma va
gonului.

— Lăsați doamnă, vă 
murdăriți! Lăsați, vă rog ...

— E greu pînă la Bucu
rești. Acolo însă te așteap
tă Călușan. Și rîndul tre
cut ai văzut c-a venit să 
te ajute la pachete.

— Rîndul, trecut? Eram 
de-a dreptul surprins.

— Da! Cînd te-ai întors, 
nu i-am trimis un coș cu 
cireșe și unul cu borcane 
de dulceață? Că nu te-o fi 
lăsat să te lupți singur cu 
ele.

— Nu. doamnă! M-a aș
teptat ... Cum să nu mă 
aștepte — minții — sigur 
c-a venit I

— Că ce treabă are alta? 
Și așa ne-a fost înțelege
rea. De altfel, i-am scris 
ce am să-i trimit, așa că 
nu mai trebuia să-l dea 
prin gînd să vină la gară.

— Hai, lasă-mă să țin și 
eu pînă-1 tragi înăuntru.

— Nu, doamnă! Mă des
curc eu — dumneavoastră 
vă murdăriți — și, cu un 
ultim efort, ridicai și coșul 
în care cinci rate măcăiau 
de mama focului.

— Ai văzut ce plasă din 
sfoară le-ara făcut? — se 
lăudă nevasta șefului —■ 
N-o să le fie nici cald ...

— N-o să le fie — mă 
bucurai pentru ele, ridieîn- 
du-le deasupra cuștii cu 
găini (acolo, doi cocoși se 
tot învîrteau, căutînd un 
loc pe unde să scape ...).

— Vai, mamă, să nu ple
ce trenul, că n-am urcat 

toate ! Tocmai lada cu dul
ceață să nu rămînă !

— Acum, doamnă — o 
liniștii — acum cobor s-o 
ridic.

— Dar ce? Vagonul ăsta 
e găinărie? Ce v-a găsit să 
aduceți atîtea găini! — se 
zburli un călător, mai-mai 
să-și prindă pantalonii în- 
tr-un cui ce-și scoatea 
capul din o șipcă.

— Așa. doamnă! Și lă- 
dița stă frumos tot pe 
cușcă ...

— Vai, dar să nu le fie 
cald! Doamne ferește, să 
nu se aprindă păsările — 
le căină soacra șefului.

— Le mai udă el — se 
băgă o bătrînă care tocmai 
se strecurase pe lîngă ele
— Toaleta e la doi pași, 
așa că le mai stropește cu 
nițică apă.

— Vai mamă, uitam toc
mai coșul cu ouă să i le 
trimitem lui Călușan. Știi 
săracul cît îi place! Să fie 
moi și cu puțină sare pe 
margine, pe farfurioară, vai, 
și rinichii ăștia !

Cu un colt al batistei își 
șterse lacrima care nu ve
nea, și aducînd coșul din 
spatele fustei, îl înmînă 
fetei.

— Cobor eu, doamnă, 13- 
sati ... e greu pentru dum
neavoastră.

— Vezi că i-am trimis 
vreo cincizeci de ouă. Sînt 
în mălai. E cam opt chile 
și e nou, uite, parcă-i de 
aur! O să-și facă și el un 
pui de mămăligută.

Dar cine o să-i facă — 
se înduioșă nevasta șefului
— că eu sînt aici ... și el 
acolo ... Asta pentru Ninel, 
să stea la aer ... se șterse 
la ochi cu un colt de ba
tistă. Era să mă ofer să-i 
fac eu, numai să n-o văd 
plîngînd. Bine că-i trecu 
repede I

— Să le țină tot în mă
lai! Așa se păstrează mai 
bine! Și să nu dea iama 
prin ele, că a avut și cu 
ficatu* ceva ... Cînd e vor
ba de ouă moi, Călușan e 
ca Haplea ...

— Am să-l spun, doam
nă, îi spune neqreșit ... să 
nu dea prin ele I

— Că și tu l-ai lăsat 
singur în toată curtea nu
mai cu Dulău — o apos
trofă mama-sa.

Locomotiva fluieră. Tre
nul scîrțîi, izbindu-și tam- 
poanele. Ninel îmi aruncă 
de vreo două ori mingea 
înăuntru, o dată lovi _ o 
doamnă care nu-și găsea 
locul (cît p-aci s-o arunce 
pe ușa cealaltă!).

— Vă rog doamnă, e a 
copilului meșterului ... — 
și abia i-am scos-o din mi
nă.

— Vai, era gata să uit 
ăsta, parcă era pachetul tau 
și rămînea la noi, a fost 
tot la mama, se scuză ne
vasta șefului.

Mă aplecai mult în afară 
să-mi iau merindele. Nu 
reușisem să le mănînc pi- 
nă atunci.

Cei treizicei și trei de 
kilometri de la Ploiești la 
Văleni, trecuseră la ducere 
ca nimic.

Trenul făcea drumul îna
poi și eu mă gîndeam cum 
a zburat și ziua aceea.

Vocea conducătorului mă 
trezi: Ploiești-Sud! Vagonul 
ăsta nu se leagă la garni
tura pentru București. Ul
timul vagon se leagă ... 
Deci, Radule, înhamă-te din 
nou ...

Urmăream luminile sate
lor așezate la dreapta li
niei. Era destul de tîrziu. 
In gara de Nord urma să 
intrăm pe la unsprezece.

Ultimele stații se perin
dau pe lîngă tren și abia 
așteptam să văd peronul 
îmbrăcat în piatră, peronul 
acela care mă furnicase 
cînd l-am atins cu picio
rul: îmi amintea că mă 
găsesc acasă, era poarta 
prin care intram în curte 
la noi — orașul.

Numai că trebuie să duc 
lucrurile la Șefu‘ acasă. Nu 
pot să-l las să se lupte 
singur. Și noaptea e greu 
pe stradă, clini ...

E adevărat că rîndul tre
cut nu l-am găsit în gară, 
dar poate a uitat. Este șef, 
are atîtea pe cap... Volu
mele bibilotecii, diplomele 
studenților legate fără ști
rea inginerului ... Și cite 
altele!

Acum știind că vin cu 
bagaj, mă va aștepta. O 
să-l ajut și eu, nu-i vorbă, 
doar nu pot să-l las așa ...

In tren, mă deochiasem 
cu atîtea cuști și păsări. 
Iar pasagerii:

— Doamne, Dumnezeule! 
Ce-o face ăsta cu atîta pă- 

sărăraie ? Parcă am merge 
într-un vagon de găini!

— Cum ce să facă ? Mîi- 
ne caută-l și-l găsești în 
Obor, doamnă dragă, sau la 
Matache Măcelaru, la pia
ță, cum ce (ace ? Și-o să-ți 
ia sufletul pe ele! Negusto
rie face!

— Nu prea are aerul, 
dar mai știi ce-i poate pie
lea, comenta femeia care 
se minunase la început. în- 
chizînd ușa de la toaletă.

— Poftiți, doamnă, puneți 
piciorul aici, unde am pus 
și eu, altfel nu se poate 
intra. Doamne, doamne, ce 
te-ai așezat și tu așa în 
ușă, nu era destul miros 
acolo ...

Intr-adevăr, nevasta șe
fului cam întrecuse măsu
ra ... Dar puteam eu s-o 
judec? Ori să-l judec? El 
era doar Șeful !

începusem să moțăi pu
țin, iar pînă departe ... era 
încă destul. Trebuia întîi 
să-l ajut să-și ducă cuștile 
acasă, după aceea abia ur
ma să iau tramvaiul spre 
Clopotari ...

Treptat, lumini începură 
să invadeze cîmpia. Să nu 
fi trecut o jumătate de oră 
și locomotiva sforăia la 
capătul peronului, la cîțiva 
metri de opritoarele care 
așteptau la fel de încre
menite ca întotdeauna.

desen de Doru MAXIMOVICI

Freamătul, gălăgia, stri
gătele, anunțul la mega
foane, cărucioarele cu poș
tă sau mesagerii, făceau tot 
atîta zgomot ca și ratele 
și găinile mele, care ase- 
muiseră luminile din gară 
cu venirea dimineții, cot- 
codăcind și măcăind intr-un 
dublu concert.

— Meșterul trebuie să 
fie pe aproape. Am să dau 
bagajele jos. Mă va găsi 
el cu sîquranță !

La gîndul că nu voi mai 
avea mult de luptat cu ele, 
le-am coborît, cu ochii pes
te tot, doar i-oi zări figura 
în furnicarul de oameni.

— Bă! Ce dracu ai adus 
atîtea găini bă! — parcă 
auzeam strigîndu-mi-se din 
toate părțile, dar Șeful să 
se arate, de loc I

Am așteptat pînă ce ul
timul călător a apucat o 
spre ieșire, tinîndu-se în 
spatele unui hamal deșelat 
sub un cufăr cît toate zi
lele. Văzînd că nimic nu 
se simte, m-am gîndit c-1- 
nu-i rău să merg cu tot 
calabalîcul la peronul cen
tral.

Poate mă așteaptă acolo. 
Fiind locul mai larg, mă 
vede, nu mă pierde din 
ochi, m-am încurajat. Ne- 
vastă-sa doar l-a anunțat că 
vin, și încă cu cite ...
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cu
creștere a nu

tractat

A
telierele Nicotină au 
iost construite in a- 
nul 1905 și înzestra
te cu un utilaj rudi
mentar. Prima hală 

de cărămidă a fost ridicată 
abia în 1935... Producția 
globală a anului 1938 însu
ma ceva mai mult de 14.009 
lei...

După 23 August 1944 a 
început procesul întineririi 
vechilor ateliere. Dezvolta
rea lor impetuoasă a fă- 
cut ca, în 1955, să se rea- 
lizeze o productivitate a 
muncii de peste 4 ori mai 
mare decît cea înregistrată 
în anul 1938.

Ultimii ani ai cincinalu
lui constituie pentru Uzina 
mecanică „Nicolina" un ve
ritabil act de naștere al 
unei noi întreprinderi. In 
locul unui vechi atelier de 
reparat locomotive și va
goane, se ridică o puterni
că uzină constructoare de 
mașini.

Reprofilarea nu se face 
cu puține eforturi materia
le și spirituale. An de an 
s-au investit sume însemna
te pentru înlocuirea mași
nilor uzate fizic și moral 
cu noi utilaje avind cara; - 
teristici tehnice de exploa
tare superioare.

Au fost create noi spa
ții de poducție, dintre care 
enumerăm hala de cazan- 
gerie construită în anul 
1965, hală care a necesitat 
un volum de investiții de 
peste 17 milioane lei.

Pentru pregătirea de 
muncitori calificați, funcțio
nează pe lingă uz nă o 
școală profesională, elevii 
făcind practica chiar la 
locurile de muncă unde vor 
fi angajați. Numeroși mun
citori au iost trimiși la șco
lile de maiștri. Au fost 
create servicii de concep
ție încadrate cu ingineri de 
înaltă calificare, asigurin- 
du-se astfel documentația 
tehnică de execuție nece
sară realizării produselor 
planificate.

O cifră: producția glo
bală realizată în anul 1968 
a fost de peste 25 de ori 

mai mare 
Creșterea 
ducției globale a iost în
soțită de o schimbare a 
structurii produselor fabri
cate.

Uzina se poate mindri cu 
executarea unor produse 
din noul proiil, din care 
unele au un grad înaintat 
de complexitate și tehni
citate, cum ar fi: instala
ția transportabilă pentru 
preparat mixturi asfaltice, 
cu capacitate de 35—40 t., 
folosită la modernizarea de 
drumuri, centrala automată 
de beton de 60.000 mc./an 
și 30.000 mc./an, folosită pe 
unele șantiere de construc
ții pentru prepararea betoa- 
nelor, avind toate instala
țiile comandate automat de 
ia pupitru.

Uzina se mindrește 
permanenta 
mărului de produse livrate 
pentru export: scarificatoa- 
re, echipament de buldozer 
pe tractor S-650, boghiuri 
pe două osii pentru vagoa
ne.

Executarea produselor se 
efectuează paralel cu creș
terea eficienței economice. 
In cursul anului 1968. s-au 
realizat economii la prețul 
de cost de peste 1 milion, 
iei, iar beneficii peste plan 
de 3 milioane lei.

In acest an se prevede 
ca volumul de producție să; 
crească față de 1968, cu 
peste 60 milioane lei, ac
centul punindu-se pe fabri
carea de produse noi, a că
ror realizare cere un grad 
ridicat de calificare.

Pentru continuarea repro
filării uzinei, planul de in
vestii prevede numai pen
tru acest an suma de 34 
milioane lei, urmînd ca în 
anii următori să se aloce 
noi fonduri. Se va construi 
o hală de producție, un de
pozit de materiale, un bloc 
pentru serviciul de proiec
tare și se vor procura noi 
utilaje pentru noul 
tehnologic.

ca in anul 1938 ! 
volumului pro-

UZINA PRODUCE Ț *

f
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Boghiuri pentru 
vagoane

Instalații mobile 
pentru mixturi asfal 
tice 35-40 tone/r
Instalații de preparat 
mixturi asfaltice 
10-12 tone/r.
Buldozer cu lama 
orientabilă pe tractor 
S.650
Scarificator 
pe tractor S.650
Nivelator 
cu cadrul lung
Centrale de beton 
semiautomate 
de 30.000 m.c./an
Centrale de beton 
automate de 60.000
m.c./an
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Complexul comercial strungape șoseaua Roman—Iași

Restaurantul „Trei iazuri

INTERVIU CU IOAN TUBAC
vicepreședinte al Uniunii Județene a Cooperativelor de Consum lași
— După cum se știe, In activitatea Cooperației de consum 

ponderea principală o deține sectorul comercial. Prin inter
mediul acestuia, Uniunea Cooperației de consum Iași asigură 
aprovizionarea cu mărfuri a peste 450.000 locuitori ai jude
țului nostru. Care sînt măsurile de organizare 
zare implicate de volumul eforturilor cerut de 
rea cu mărfuri și deservirea 
bune condițiuni ?

— In prezent, pe teritoriul 
peste 790 unități e comerciale și 
tul a impus, firește, măsuri de

consumatorilor

și moderni- 
aproviziona- 

în cele mai

funcționează 
publică. Fap- 
de moderni- 
avansate de

județului Iași 
de alimentație 
specializare și 

zare. Și ' în general introducerea unor forme 
deservire. Astfel, din numărul total de unități, peste 180 
sînt specializate în desfacerea unor grupe de mărfuri, cum 
ar fi: confecții, încălțăminte, textile, mobilă, articole de 
librărie, mărfuri alimentare etc. ; în 12 magazine se prac
tică cea mai avansată formă de servire a consumatorilor -— 
autoservirea ; 120 unități și raioane sînt dotate cu utilaj șl 
mobilier care să permită expunerea deschisă a mărfurilor. 
O nouă formă de comerț, „Vînzarea pe bază de comenzi pre
alabile", se extinde și ea, avînd ca scop aprovizionarea cu 
bunuri de folosință îndelungată a consumatorilor din locali
tățile mici, ale căror unități comerciale nu dețin, în mod cu
rent, asemenea mărfuri.

Concomitent cu sporirea și a numărului de unități de ali
mentație publică, în prezent de 220, ne preocupă dezvoltarea 
și mărirea capacității de producție a laboratoarelor centrale 
de cofetărie și carmangerie, prin intermediul cărora unitățile 
de desfacere sînt aprovizionate cu preparate culinare și de 
cofetărie.

— Unele din aceste preocupări vizează direct sezonul tu
ristic ?

— Evident. De pildă, în cadrul sectorului de alimentație 
publică, ne preocupă în mod deosebit crearea condițiilor op
time de deservire a turiștilor care ne vizitează județul. In 
anul 1968, pe traseul Iași-Vaslui-București, la kilometrul 22 
de Iași, s-a dat în folosință un bufet tip stînă, pe lîngă care 
s-a mai amenajat, în anul 1969, un camping cu o capacitate 
de 20 locuri de cazare și o popicărie. Dotat cu utilajele 
necesare, aprovizionat în permanență cu produse specifice 
de stînă (caș proaspăt, urdă, smîntînă, brînză, pastramă de 
oaie, pui la ceaun cu mujdei și mămăliguță) și încadrat cu 
personal corespunzător, bufetul tip stînă Poeni răspunde 
unor moderne exigențe turistice.

Tot pe acest traseu mai funcționează bufete în localitățile 
Poiana, Schitu Duca și Poeni, oferind băuturi și preparate 
culinare de calitate, iar pe traseul Iași—Tg. Frumos—Roman 
funcționează un complex de alimentație publică la Tg. Frumos, 
un restaurant, bufet și camping în stațiunea balneară Strunga.

Pe malul unui lac, într-un cadru natural plăcut, s-a dat în 
folosință, tot în acest an, restaurantul pescăresc „Trei iazuri" 
Miclăușeni construit în stil modern și profilat pe preparate 
din pește proaspăt (ciorbă de pește, rasol de pește, saramură, 
de pește prățit, cu mujdei de usturoi și mămăliguță etc.) Barul 
acestui restaurant oferă un excelent vin al casei și numeroase 
sortimente de vinuri, soiuri din renumitele podgorii ale Moldo
vei : Cotnari, Bucium, Copou, Huși etc. In imediata apropiere 
a restaurantului, s-a amenajat un camping dotat cu instalații 
sanitare moderne, cazarmament corespunzător, răspunzînd unor 
deosebite cerințe de confort.

In sfîrșit, pe același traseu, la hotarul județului Iași cu 
județul Neamț, sînt amplasate bufetul și crama „Doi lei", 
unități care oferă turiștilor preparate culinare tradiționale 
ale bucătăriei moldovenești ; pui la ceaun cu mujdei de 
usturoi și mămăliguță, scrob cu brînză și jumări ș.a.m.d.

Aș mai aminti, apoi^ faptul că, în apropierea Casei me
moriale „Vasile Alecsandri", s-a dat în folosință o frumoasă 
grădină de vară, ce funcționează pe lîngă bufetul din loca
litatea Mircești.

— Pentru viitor ?
— Vom spori capacitatea de cazare a camping-urilor Poeni 

și Miclăușeni, iar în pădurea Moțca, de pe traseul turistic 
Pașcani-Suceava, vom construi o cabană. Studiem, de ase
menea, posibilitatea ca restaurantul pescăresc „Trei iazuri" 
Miclăușeni să funcționeze și în sezonul de iarnă.

Al. Coman

\
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Oamian Ureche:
„VIORI FĂRĂ AMURG"
Cu volumul „Viori fără a- 

murg*. Damian Uterhe se anun
ță un poet care are conștiința 
responsabilității cuvîntului scris, 
exprimată sintetic, de pildă, în
tr-un vers ca acesta; „Lumina 
se face poem*. Dar pînă la a- 
ceastă devenire a materiei, poe
tul străbate etape de repetată 
acordare a instrumentelor, ne
lipsind din această experiență, 
distonantele, ezitările, ca intr-un 
concert cîntat fără partitură in 
față. ,

Cum șl titlul o arata, „Viori 
fără amurg* e cartea unui cîn- 
tăreț, dar un cîntăreț in sen
sul bun al cuvîntului. Ca altăda
tă Minulescu, el descoperă poe
zia faptului banal, cotidian, că
ruia îi conferă semnificație liri
că, poezia micilor drame perso
nale cu nostalgii erotice și eva
ziuni marine „pe trei corăbii*, 
trecînd treptat ta surprinderea 
unor semnificații majore în clo
potul contemporan al lumii noas- 

A- tre și definindu-se astfel ca 
'' poet al cetății. Tonul este cînd 

de romanță, cînd de confesiune 
spusa pe nerăsuflate, cînd de pa
tetică declamație, Damian Ure
che avînd . întotdeauna dincolo 
de cuvinte, imaginea celui că
ruia i se adresează, mizînd, deci, 
pe forța de iradiere a poeziei și 
nu pe incomunicabil.

Poetul figurează un adevărat 
portret în devenire al țării „cu 
stupi și sonde*, străbătîndu-l 
geografia, mereu dornic sd-i des
copere și sd-i cînte frumusețile. 
Notele patetice sînt. ca și în res
tul cărții, potențate de către 
poezii cald recitative, de un li
rism ce transpare ca un abur 
învăluitor.

TOT DESPRE

Silvia ținea:
„SPĂRGFȚI OGL1NZIIF"
Compusă din secvențe dispa

rate, fn centrul cărora se află, 
sub diferite ipostaze același e- 
rou — Radu — cartea Silviei 
Cinca are un singur subiect, ex
primat de altfel la un moment 
dat de către personajul central: 
sinceritate și adevăr. In căuta
rea acestor ipostaze ale exis
tenței umane integre, prozatoa- 

v rea a considerat că nu poate fo- 
losi decît mijloacele directe de 
expresie.

Silvia Cinca fși menține per
sonajele și faptele la suprafața 
existenței, mișcarea continuă fi
ind prima lor dimensiune. Deși 
toate secvențele (volumul are o 
Structură cinematografică) se pe
trec la timpul prezent al poves
tirii, autoarea, deținînd secretul 
evoluției ulterioare a personaje
lor, îi fură cititorului plăcerea 
de a le însoți pînă la capăt, da
torită insinuării unor amănunte 
Care fac previzibil finalul. Si a- 
ceasta cu atît mai mult cu cît 
fiecare povestire anunță o tra
mă demnă de interes, diminuat 
însă de parcurs de unele de
clicuri tehnice, ca și de folosirea 
unor scheme prea transparente. 

Atunci cînd mijloacele obișnui
te pentru .descoperirea adevăru
lui nu sînt suficiente, Silvia Cin
ca îșl mută personajele din zona 
realului, în cea a fabulosului. 
Plantele din povestirea cu același 
titlu devin niște autentici apă
rători ai candorii copilăriei ; cu 
ajutorul unui zmeu de hîrtle, pe 
care și-l ia drept mascotă. Ra
du cunoaște gîndurile oamenilor, 
putînd confrunta în mod decisiv 
aparența cu esența. Prinsă în.tă 
de această formulă, autoarea tre
ce dincolo de marginile ficțiunii 
literare, ca în povestirea „Vine 
noaptea", care, deși purtătoare 
a unui mesaj artistic viabil, ml- 
zînd pe șocarea cititorului, e- 
șuează în grotesc,

Avînd atributele tinereții, eroii 
cărții Silviei Cinca, nu dețin se
cretul existenței, ci îl caută. El 
înțeleg viața ca o continuă pen
dulare între concret și abstract, 
Intre realitate și aspirație, deci 
între prezent șt viitor, între jo
cul gratuit și angajarea respon
sabilă ca individ social. Poves
tiri cum sînt „Nunta", „Jocuri", 
„Tristețe", „Dialog cu nimeni", 
„Zmeul", sînt tocmai ilustrarea 
acestei dialectici a personajelor. 
Dtn păcate, autoarea nu are for
ța necesară de transfigurare a 
materialului epic. Ceea ce ră- 

<ff» această carte este di- 
mențiunea contemporană a eroi
lor. «sptrsțta lor spre desăvîrși
re, înțeleasă ca o oglindd care 
eapteazd, strălucitoare, vie șl 
Veșnici o experiența umană 
taoltercbad : tinerețea.

TUDOR NICOLESCU

LITERATURA

SOCIALA
Gnd considerăm că o anumită specie a 

literaturii corespunde numelui de .litera
tură socială", și cînd chiar numim astfel 
acea specie, detașînd-o de rest, atunci, in
diferent care sînt motivele pentru care cău
tăm să facem selecția, indiferent de viziu
nea ideală pe care o avem despre o astfel 
de literatură (și literatura socială, ca ori
care alta, poate fi căutată, înțeleasă, do
rită în multe feluri și sub multe forme), 
putem foarte ușor cădea in greșeala diho
tomiei. Căci (logic, nu ?) dacă o parte a 
literaturii e socială, cealaltă parte e ne
socială, a-socialâ, chiar antisocială (fiecare 
prefix exprimind o nuanță anume de atitu
dine și afectivitate). Insă, privind lucrurile, 
mai de aproape, putem să credem că e- 
xistă literatură nesociolă, ori antisocială ? 
Discuția se referă, firește, numai la ope
rele certe esteticește. Există carte bună 
care să nu cuprindă o intuiție a societății î 
Putem, fără să exageram, afirma că în fond 
nu există text literar care să nu aibă. în 
compoziția lui cea mai intimă, mai perso- 
nală, mai nerepetabilă, și o determinare 
socială. Mediul reverberează întotdeauna, 
pe căi oricît de indirecte, și de subtile. în 
autor și în operă. însuși faptul că o carte 
se citește, se ține minte, intră în conștiințe, 
capătă o tradiție de circulație, e semn că 
ea redă viață comunității. In sfera artei 
autentice, nu există literatură nesocială. Am 
exprimat astfel un truism săritor în ochi. 
Oare absolutul estetic al unei ooere nu e 
modelarea unei sume de dete dintre care 
unele nu se poate să nu fie sociale ? Cînd 
s-a pomenit pagină din care nu se poate 
deduce nimic despre epoca, statul, catego
ria socială în care a fost scrisă, despre 
statutul social al autorului, pe lingă date de 
alt gen (psihologic, național, intelectual) ? 
Periodic, panica „desocializărifî" literaturii 
a cuprins întotdeauna pe teoreticienii naivi, 
dînd loc la văietăturî comice, la argumen
tări intelectuale de neînchipuit, la crucifi
carea unor opere de dincolo de îndoială. 
Fenomenul psihologic e specific ultimului 
secol de literatură română. O dată cu alte 
obsesii ele pierderii care s-au manifestat 
în ultima sută de anî, (pierderea caracteru
lui specific național, pierderea caracteru
lui realist, pierderea accesibilității etc.), e 
firesc în momentul de față, moment favora
bil creării unei noi conștiințe literare, să 
dispară și~ obsesia pierderii „socialității". 
O literatură constituită, matură, veche, vi
guroasă, nu își poate pierde trăsătura so
cială (ori vreo altă trăsătură din cele ci
tate, căci în toate aceste cazuri psihologia 
inspăimînțată e absolut aceeași) așa cum 
din neglijență se pierde din buzunar un 
portofel.

Dincolo de intenții; teorii, conjuncturi, 
datul social al literaturii române, ca al ori
cărei alteia, e fatal. El nu se capătă și nu 
se pierde, el există. Nu prea de mult, unii 
negau calitatea socială a lui Kafka, alții pe 
a lui Proust etc. Dar dacă aceștia n-au 
nici o intuiție socială, cum se explică im
pactul lor asupra a milioane de lectori ? 
Doar nu printr-o psihoză colectivă. Cineva 
afirma că piesa „Scaunele" e semnul tipic 
al incapacității sociale a dramaturgului, și 
extindea ideea asupra întregii literaturi zise 
„a obiectului". Realitatea e absolut con
trară. Scaunele sau alte obiecte-personaj 
sînt un simbol foarte ingenios pentru o 
societate modernă care tinde să transforme 
în obiect însuși omul, care tinde să ames
tece obiectul inanimat cu omul, obiect a- 
nimat. Oricît de personală ar fi perspec
tiva artistului, oricît de inedită factura Iul, 
oricît ar dori el să modifice realitatea în 
scopul transmiterii unei opinii unice, rea
litatea nu poate fi închisă definitiv în afara 
operei. Cea mai vulgară filozofie ne asi
gură că nu putem scrie ceva care să nu se
mene deloc cu lumea din jur, căci omul in
ventă combinînd date vechi, niciodată abando
ned tot cunoscutul pentru a lucra în necunoscu
tul pur. De aceea putem spune că nu există 
artă nerealistă, oricît ar apărea doctrine care 
își neagă singure apartenența la realitate. 
Cînd un creator respinge realitatea cu totul 
și spune : Vreau să creez altceva I, propriul 
lui spirit uimit îi va răspunde imediat: Dar 
ce ? Intr-un cuvînt, omul nu trece nicicînd 
de sine, literatura omului nu trece nicicînd 
de specificul ei, care e specificul realității 
umane, cu toate celelalte implicări. Și cea 
socială. Greșeala de perspectivă care se 
face față de .realism", pe care prea mulțl 
îl văd de la înălțimea compoziției școlare,

se face și față de caracterul social. Sînt 
laturile aceleiași probleme, ale aceleiași vi
ziuni nociv duole, pomenită la inceput : câ 
ar exista o literatură „socială" (care, impli
cit. in virtutea acumulării datelor pozitive, 
e și realistă, accesibilă, specifică, specific- 
națională, viabilă, umanistă, constructivă 
etc. etc.), și restul : adică o altă literatură, 
iremediabil nesociolă, nerealistă, nespecifică, 
neviabilă, neumanistâ etc. Deci o literatură 
„bună" și una „rea". Dintr-o asemenea gîn- 
dire s-ar putea exclude însă judecata este
tică (se presupune că valoarea estetică so
sește de la sine cînd există cea socială, 
realistă etc., iar în cazul contrar nu vine 
deloc). O astfel de gîndire poate fi folosită 
la nivel școlar, nicidecum estetic. Cu atît 
mai mult ea nu poate fi aplicată unor o- 
pere a căror valoare estetică e de mult con
firmată.

. Dacă însă acceptăm ideea (atît de justă 
și de veche) că frumosul nu e gratuit, că 
satisfacția estetică se împarte profund în 
spiritul publicului, alegindu-se din ea nu 
numai minunea artei, ci și adevărul, du
rabilitatea, profunzimea, conștiința, atunci 
părăsim controversa sterilă și studiem „so- 
ciolitatea" cu un registru moi sus. De la 
înălțimea operei adevărate iți dai seama că 
literatura buna e permanent și fundomen- 
tal socială. Tot de la această înălțime, 
literatura cea mai acuzat „socială" aceea 
care caută demonstrația socială cu tot di
nadinsul, jncepe să semene a literatură 
.sociologică". Intrerupînd o clipă dezbate
rea despre „necesitatea socialului" în lite
ratură, ar fi interesant să aruncăm o pri
vire peste umăr la alte culturi. Am băga 
de seamă că în unele din ele se practică 

literatură foarte socială în absenta ori- 
cărei preocupări teoretice de acest gen, 
ca publicul o citește cu satisfacție și că 
toata _ lumea e mulțumită. Să fie aceasta 
situația anormală ?

In momentul de față, în România toți 
scriitorii practică, după noi, o literatură 
sociala. Unii cu bună știință, corespunzind 
cu morala lor de artiști și cu programa lor 

.° ?' f°r° se gîndeoscă la asta, 
ațțn in ciuda faptului că, plictisiți de atitea 
discuții oțioase despre arta 
declarații de solitudine, 
descrindere din 
nîc I) c ‘ • • — ții luiuunes
complicata cu date psihice și estetice si

scriîtorii practică, după noi.

.socială", fac 
de bizarerie, de 

context Rezultatul (iro- 
®^tot p,ictura societății românești,' 

. -----r*—fi cjiuuce sin-
guore, cu idei felurite, cu dispoziții, ati
tudini, orientări, snecifice cutâ-ei ori cutărei 
categorii. _ Semnificativ este faptul că, o 
data deoasit momentul rețetelor, societatea
romaneasca nu mai încape întreaaâ într-o 
singura carte cu ambiții de frescă (de la 
bun mceout sortită sumarului și falsului), 
dar fiecare carte adauaă in felul ei oei o 

apare, 
opere- 
nu ar 

una superioară al- 
. J sînt 
e un a- 

cu 
reproducind 
j mecanis- 

e valabil și rezultatul 
J anumită moder- 

procedeului, Mircea 
—, într-un ro-

nuanță portretului societății, 
compozit dar convingător, din sur 
lor. Toț felul de metode coexistă, 
fi sănătos să declarăm una 5upenoar< 
reia. Lele mai întimolătoare exemple 
instructive. Morin Preda, de pildă 

nalist social de specie tradițională, 
perspectiva socială explicită, r< 
viata comunității în funcționarea 
meior ei. Unghiul < 
impresionant. Folosind o 
n'zare științifică a c 
Ciobanu introducea, de ’pUd^

^lă ^ităP foS^Î 

L , zon1e,e P'torești (periferia, deseori) 

forma noua a aplombului apaș In litera 

c^eralia tramvaiului, în haosT^ 

stiBcăaCep?ersona-ăar d°'°' 
aparțin te'ndinȚeî^af^^"2^1,° noutății, 
«ff'c.SmPaTieCut°
la noi) e aceea , p tln ,u*"zata pmă azi 
în euri, de odîncire Urpr'n?fre « societății 
in caractere unice de ?X'Stenței 9enerale 
*ului ?! refluxului sociaf dr™'6 ° f'U’ 

smeXaen|aU,Uscr?toe°Stâ .d'^ie 
serva la scriitorii ziși „intelectuali" j 

fesor n J Personaj intelectual (pro-

ori in romanul ultim al lui I. Denes 
resant dar nu întru totul copt XC’X 
Tendința pe care o mai anunță, sau numai 
o invidiază și încearcă să o aproximeze șl 
olțu, va fi poate în viitor nu numai sursa 
unei consistente „literaturi de Idei", ci mal 
ales locul unei dezbateri mintale despre 
societate, asumată cu responsabilitate de 
unul dintre membrii ei : intelectualul.

Cu totul aparte e contribuția cîtorva 
lingviști (Toma Pavel, între alții), care, în 
niște prozo-eseuri, au sugerat identitatea 
și determinarea socială a limbajului mo
dern, studiind relația umană în manifesta
rea ei „conversațională". Tot așa, realita
tea socială în literatura recentă merge di- 
versifieîndu-se, și fiecare scriitor caută să-și 

proprii și un 
mai firească, 
mai originală.

societății, care
i suma 

și

formeze simboluri sociale 
„approach", o abordare cît 
mai atrăgătoare pentru lector,

Petru Popescu

(Continuare în pag. 8-a)

ION VINEA
Cele trei pagini consacra

te de revista Tribuna (nr. 30) 
poetului ion Vlnea, la Împli
nirea a 5 ani de la regretata 
sa dispariție, nu poartă de loc 
semnul circumstanței sau im
provizației. inscrlindu-se ca o 
substanțială contribuție Ia 
conturarea structurii spiritu
ale a artistului. Exegezele 
concentrate. cu deschideri 
spre cercetările viitoare aie 
unei activități literare au în
deajuns de cunoscută, semna
te de Stefan Aug. Doinaș. D. 
Micu, Ovidiu Papadima. Emil 
Mânu, Mircea Popa, iau în 
discuție puncte de vedere în 
bună parte încă neabordate, 
stabilind cu discernămint fi
liațiile operei lui Ion Vinea, 
pentru a-1 angaja pe poetul 
„tumulul de Ivoriu" în con
textul literar al epocii.

Retine atenția un interviu 
cu Eler.a Vinea care relevă 
aleasa fizionomie morală a 
poetului „Orei fîntînilor", 
înaltul său spirit de răspun
dere pentru cuvîntul scris, în 
timp ce cîteva notații culese 
din manuscrise ne ajută să 
pătrundem în universul intim 
al artistului. Cu pioasă pre
țuire. Paul Teodorescu și N. 
Carandino adaugă cîteva tușe 
portretului său de ziarist. Je
nează numai prezentarea sea
că făcută unei bucăți de pro
ză inedită. In totalitate însă, 
interpretările critice de alea
să ținută, aducînd un oma
giu „omului vastelor refu
gii", tind să umple un gol 
în istoria noastră literară.

Silviu Justinian — Noua în- 
tîlnire cu versurile dv. nu 
ne-a spus nimic mâi mult. 
„Mersul meu interior/ Mă va 
duce spre Alcor". Poate, spre 
poezie însă în nici un caz. 
Iar povestea aceea cu zeul 
„gri", „calm", „grav", „pre
lung", și pe deasupra „femi
nin" e de-adreptul ridicolă.

Ana Lucescu — Nu este 
deajuns să exprimați „cu să
race cuvinte niște gînduri șl 
niște sentimente" pentru a ta
ce poezie. N-o confundați nici 
cu referate pentru informare, 
nici cu notații de jurnal in
tim.

Bariz Eugen — Deși mo
dest. titlul nu ne-a indispus 
— cum vă temeați — cît ver
surile, de o banalitate cople
șitoare. Pentru a evita com
promisurile renunțați la ver
sificări. mai ales că noi nu 
vă întrebăm dacă „vreți să 
continuați".

Ion Băduleasa — Aflate la 
nivelul compozițiilor modes
te, versurile dv. conțin oaze 
de lirism alături de multe 
platitudini. Mai ales în In
scripții simple. sînt cîteva 
metafore notabile.

Octav Zamfirescu — Deși 
Cronica este citită „de a- 
proape toti medicii din ora
șul Bîr'ad", și deși dV. fa
ceți elogiul muncii creatoare, 
versurile despre endocrinolo- 
gul care „în labirintul tainic 
a vrut orientare/ prin endo
crina glandă" nu pot , fl pu
blicate din motive lesne de 
înțeles.

Ion Codreanu — Strofe greu 
asimilabile din cauza unui 
metaforism premeditat tncîl- 
cit

I. C.
„RAMURI"

Noua ediție a revistei Ra
muri (iunie — iulie. 1969). ve
rifică un adevăr : unde exis
tă principii bine precizate, 
unde gustul și sensibilitatea 
critică domină, unde nu se 
fac nici un fel de concesii, 
în esență, valoarea materia
lelor tipărite nu poate fi de
cît reprezentativă. La cronica 
literară. AL Piru analizează 
cu obiectivitate poezia și pro
za lui G. Grigurcu șl Matei 
Călinescu. Criticul emite ju
decăți de valoare exacte și 
nu mizează pe false impresii. 
„Poet al corespondențelor si
nestezice Gheorghe Grigurcu 
e un narcisist sui-generiș ca
re nu se lasă rerip-tat în n- 
glindă, suprapunînd dimpo
trivă peste lucruri, ca expre
sioniștii, imaginea sa". Pe 
Matei Călinescu îl descope
ră ca „unul din moraliștii 
de mîine ai literaturii româ
ne". Excelent e studiul For
malismul de Adrian Marino. 
Poezia e reprezentată de D. 
Ciurezu, Emil Botta, Violeta 
Zamfirescu, M. Duțescu, Dinu 
Ianculescu. G. Chirilă si al
ții. Rubrica de recenzii este 
foarte bogată. Absolut ne
drept e G. Gheorghiță (?) 
fată de Const. Cubleșan șl 
Mircea Tomuș. Textele amin- 
titilor autori sînt supuse nu 
unui examen critic profund, 
ci unei adevărate vînătoid de 
„greșeli" ce pune sub sem
nul îndoielii spiritul Ce o- 
biectivitate al recenzentului.

Ceea ce continuă să lip
sească revistei este pagina cu 
note, comentarii si. mal cu 
seamă, polemica. Oare temu
tul polemist Al. Piru a obo
sit ... înainte de a începe r

CORESPONDENȚĂ 
LITERARĂ

Doruleț Cosmln — Suceava: 
„In viața mea poezia nu-i un 
joc al hazardului". Oricare ar 
fi intenția inițială — lăuda
bilă de altfel — strădaniile 
dv. nu dau nici pe departe 
rezuttatele dorite deoarece vă 
mențineți constant în conul 
de umbră al locului comun. 
O dovedesc versuri ca aces
tea : „N-am să mal merg la 
scăldat/ și n-am să mal fur 
din merele nopții" ; „îmi plac 
poveștile, tu știi ?" ; „Unde 
sînt florile/ ce ml-au furat 
primul zîmbet ?“

Vestlnica Izls Fausta — Ia
tă o idee care ar putea de
veni interesantă dacă nu var 
deservi un arsenal de mijloa
ce rudimentare. In acest caz, 
cum spuneți dv., „critica n-o 
să-mi dea scuză".

scrisoare

Drumul de la Botoșani spre 
Ipotești se întinde și se în
doaie ca firul subțire al unei 
ape de munte peste văi și 
dealuri, învăluite de croma
tica suavă a soarelui, ce tre
ce de la verdele crud al 
griului și albul imaculat al 
caselor cu prispe la negrul 
îmbelșugatelor pămînturl ale 
Tării de Sus.

In drum spre locul unde s-a 
născut Luceafărul întîlnești 
așezări adunate ca niște tur
me de oi la poale de pădure, 
s’te cu oameni gospodari, 
făuritori al unei noi geome
trii ce te întîmpină astăzi, 
ca pretutindeni în țară, și pe 
întinsele ogoare de aici.

Așezate într-o vale mare șl 
luminoasă cele trei sate, Că- 
tămărăștii din Vale, Ipoteștll 
și Cucorănil par niște adunari 
masive de oameni ce formea
ză alaiul unei nunți de țară. 
Ele coboară încet dinspre 
nord. dîndu-țl impresia de 
mișcare lentă și parcă înain
tarea lor are cadența largă 
a versurilor eminesciene.

Mai există șl astăzi lacul în
cărcat cu flori de nufăr în 
apa căruia, la ceasul amur
gului, se oglindește chipul de 
o stranie frumusețe al lui Ml- 
perion. Pe înserat, se mal 
aude șl astăzi sunetul buciu
mului și dangătul tînguitor 
al tălăngilor. Peisajul natural 
a rămas în ceea ce are esen
țial neschimbat și el este îna
inte de toate universul copi
lăriei lui Emlnescu.

Un gard cu stîlpl de beton, 
apoi o alee și intrăm în casa 
muzeu ridicată din inițiativa 
localnicilor și a marelui sa
vant și umanist Nicolae Ior- 

ga, după ce în 1934 un Bru
tus al memoriei lui Emlnes
cu pe nume boierul Fapado- 
pol o dărimase fără scrupu
le. iată fotografii, acte șl 
manuscrise, expuse în foto
copii, în fața cărora zăbovesc 
ceasuri întregi numeroși vi
zitatori din țară și de peste 
hotare.

Privesc bustul Iul Emlnes
cu și-i dau dreptate artistu
lui Ion Vlad care, într-un ar
ticol publicat cu cîțiva ani 
în urmă, scria : „Este de da
toria fiecăruia să-l încerce 
portretul, să adauge o pică
tură sau mai multe la alcă
tuirea acestei stalactite stră
lucitoare, transparentă șl arsă 
pe dinăuntru de flacăra ge
niului. Ii vom ușura astfel 
calea sculptorului viitor care 
va atinge cu mîna acest lu
ceafăr. înălțimea și profun
zimea lui ne scapă încă".

CONSTANTIN COROIU



8

DOCUMENTE INEDITE CAUSTRA T HOGAȘ
ALBUMUL CU POEZII SCRISORI DE LA A. D. XENOPOL

I
ntrat de curînd în fon
dul documentar al Mu
zeului „Hogaș” din 
Piatra Neamț, albumul 
cu poezii cuprinde pe 

primele cincizeci de pagini 
atît versuri publicate de scri
itor în diferite gazete și re
viste nemtene, cit și inedite. 

Dacă versurile lui Hogaș 
sînt modeste ca realizare ar
tistică, în schimb albumul în 
întregime constituie un pre
țios instrument de lucru pen
tru istoricul literar preocupat 
de elucidarea unor zone mai 
puțin cunoscute din viata șl 
activitatea scriitorului. Să e- 
xcmplificăm. In album sînt 
cîteva poezii dedicate unor 
persoane care făceau parte 
din cercul de relații al lui 
Hogaș. Astfel, nume ca Gr. 
N. Lazu (cu care Hogaș a 
purtat un schimb de epistole 
în versuri în revista „Asa- 
chi”), Georgescu, domnișoara 
A. C., doamna doctor C., le 
întîlnim în album și, odată 
Identificate, putem reconstitui 
atmosfera intelectuală în care 
scriitorul a trăit la Piatra 
sau Alexandria, la Tecuci 
sau la Iași. Georgescu din 
poezia inedită „Pantalonii lui 
Georgescu" nu este altul de- 
cît colegul lui Hogaș de la 
Gimnaziul din Alexandria, iar 

EIDEM

Și dacă singur stau și cuget 
In miez tăcut de noapte

E ca etern să simt în suflet 
îmbălsămate șoaptei...

Cînd umbrele privesc prin geam 
Cu negri ochi la mine

In minte ochii tăi îi am
Și mă gîndesc la tine...

Și-ai nopții ochi, fără simțire, 
Sermanii I plîng și ei...

De ce cu lacrimi de iubire
Nu plîng și ochii tăi ?...

d-na doctor C. este omologul 
zvăpăiatei Magda din poves
tirea „Floricica* (numele Mag- 
dei era Profira Conta, „doc
toriță în medicină la Paris").

Puține dintre versurile au
tografe ale lui Hogaș, (mare 
parte din poezii sînt copiate 
în album de domnișoara A.C.) 
sînt nedatate, fapt care în
greunează stabilirea exactă a 
perioadei în care au fost 
scrise.

Interesante sînt în acest 
volum și figurile de călugări 
pe care Hogaș le schița în 
tuș negru pe marginea poe
ziilor sale. Existenta pe ma
nuscrisele poeziilor a nu
meroase ștersături și corec
turi, înlocuiri de cuvinte, a- 
testă o dată în plus meticu
lozitatea scriitorului în șfle- 
fuirea frazei și a versului.

Debutînd ca poet, Hogaș a 
rămas pe parcursul întregii 
vieți constant admirator al 
muzelor, versurile sale, însă, 
nu s-au putut smulge de sub 
imperiul marelui contemporan 
Eminescu.

Versurile inedite din album 
confirmă acest lucru, ele fi
ind mai degrabă notații in
time ale scriitorului, care nu 
reușesc să se elibereze de 
convențional decît arar.

C
a elev el Academiei 
Mihăilene, Hogaș a le
gat numeroase prietenii, 
printre care, mai du
rabile, se remarcă cele 

contractate cu A. D. Xeno- 
pol, Al. Lambrior, V. Conta, 
C. Dimitrescu-Iași, G. Panu.

Prietenia arătată de A. D. 
Xenopol lui Hogaș se va 
consolida atunci cînd istori
cul îi va publica, în pagini
le revistei ieșene „Arhiva*, 
între 1893—1894, vechile „A- 
mintiri dintr-o călătorie", ti
părite deja în revista pie- 
treană „Asachi" cu aproape 
zece ani în urmă.

In fondul documentar al 
Muzeului memorial „Calistrat 
Hogaș* din Piatra Neamț se 
află două scrisori inedite a- 
dresate de A. D. Xenopol lui 
Calistrat Hogaș.

Una este o carte poștală 
închisă și poartă următoarea 
adresă: D-lui Calistrat Hogaș, 
subdirector al Liceului inter
nat, Iași. Această adresă este 
tăiată cu cerneală și notat 
cu majuscule : Roman. Scri
soarea poartă cinci ștampile 
de poștă : două de Iași, două 
de București și una de Ro
man.

Este expediată din Bucu
rești la 17 aprilie 1900, a- 
junge la Iași pe 18 aprilie, 
pentru ca în aceeași zi să 
fie la Roman. Se știe că Ho
gaș era profesor la Iași încă 
din 1899. De ce însă scri
soarea i-a fost trimisă de la 
lași la Roman ? Un răspuns 
le această întrebare îl con
stituie faptul că în acest in
terval se desfășura vacanța 
elevilor și că, probabil, Ho
gaș se dusese să-și vadă fa
milia rămasă în orașul de pe 
malul Moldovei. Iată conținu
tul scrisorii:

Iubite Hogaș,
i
Pentru numirea in Revizo- 

rat se cere .după" lege nu- 
numaidecit condițiile urmă
toare :

1) Sau 4 ani de stagiu in 
un post de institutor la o 
școală primară urbană

2) Sau titlul de licențiat în 
litere sau știinte.

Telegraiiază-mi indată dacă 

ești in unul din aceste două 
cazuri.

Xenopol 
str. Banca Națională 1

După cum se vede, Hogaș, 
chiar și la cei peste cinci
zeci de ani ai săi, se inte
resa de condițiile ce trebuie 
să le îndeplinească pentru a 
putea fi numit revizor școlar, 
funcție care i-ar fi permis 
reluarea călătoriilor prin țară.

Cea de a doua scrisoare 
are un conținut asemănător 
și pare să se ocupe de ace
eași problemă : numirea în 
revizorat.

Iubite Callistrat,
Am vorbit cu Găvănescul. 

Are cele mai bune opinti de 
tine și-fi va spune el singur 
cum stau lucrurile.

E adevărat că el recoman
da pe altcineva și că minis
trul a numit fără știrea lui.
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Dar după Înțelegerea ce 
veți avea cred că va fi bine.

Al tău 
Xenopol

In lungul paginii, istoricul 
a notat:

Domnule Hogaș, nu sunt 
așa de iubit precum par 11

Hogaș nu va obține numi
rea în postul de revizor șco
lar. Lucrul acesta nu-1 va îm
piedica însă a sluji școala 
cu mult devotament pînă în 
1912, cînd se va retrage la 
pensie.

Aceste scrisori relevă legă
turile de sinceră prietenie ce 
existau între cei doi și con
stituie totodată un document 
de care trebuie tinut seama 
în cercetarea activității didac
tice și literare desfășurate 
de Calistrat Hogaș.

Documente comunicate de
Valentin Ciucâ

IOT DESPRE 
LITERATURA 

SOCIALĂ
(Urmare din pag. a 7-a)

In concluzie, implicită ori 
explicită, societatea e din 
plin prezentă în paginile care 
ne înconjoară. Participarea 
criticii literare în clipa de 
față la fenomen trebuie să se 
caracterizeze într-o judecare 
mai discriminată și mai pro
prie în ce privește noutatea, 
validitatea, importanța, e- 
fectul, filozofia și morala din 
care pleacă expresia socială 
a atîtor cărți de interes, și 
să tragă semnalul de alar
mă numai dacă descoperă 
cumva că vreun autor e ne
sincer cu sine însuși și cu 
lectorii. Dar tradiționalul co
locviu despre necesitatea so
cialului, cu lamentări și an
gajamente, nu mai are rost. 
Necesitatea nu mai trebuie 
recunoscută. Ea se imoune 
de la sine, și de fapt înșiși 
scriitorii au impus-o, nu ieo- 
riticienii oricît de bine in
tenționează. Dezbaterea cu 
adevărat utilă trebuie să de
pășească ceea ce e de mult 
cîștigat.

Esențialul e faptul că nu 
se pot face împărțiri adver
sative între scriitori. In pro
blema societății, ca în toate 
problemele, sînt implicați 
toți creatorii. Numai profun
zimea acestei implicări mai 
poate da naștere la diver
sitate de opinii.

D
uiliu Zamiirescu e un scriitor de restrinsă circulație, 
dacă am ține seama de indiferența ne justificată a cri
ticii, intr-un anumit timp, care l-a cercetat unilateral. 
Cînd se vorbește de el, nu i se recunosc decît roma
nele. Situație inexplicabilă și demnă de clarii icat. Dui

liu Zamiirescu este, in totalitate, un romancier modern și, 
mat ales, un estetician actual, deși puțin cunoscut. Micromo- 
nogtaiia lui Al. Săndulescu, concepută sintetic (Viața, Poezia, 
Proza scurtă, Romanele, Corespondenta literară și opiniile 
estetice, Bibliografice), are un sens precis: valorificarea mo
dernă a creației scriitorului, intr-o deplină obiectivitate și li- 
beilate de receptare. Examenul critic e unul al valorilor și 
al încadrării lor circuitul istoriei literare românești. După 
analiza și sinteza lui Al. Săndulescu (istoric literar de forma
ție solidă, călinesciană) asupra lui Duiliu Zamiirescu, putem 
ii liniștiți, cel puțin o vreme: autorul lui Tănase Scatiu este 
pus intr-o lumină favorabilă, protilul său moral și, mai ales, 
intelectual apare fără umbră. Intuiția criticului și privirea 
clară a istoricului literar au făcut posibilă operația de defi
nire, clasificarea potrivită a operei. Exagerările, spatiile cu 
aiirmafii hazardate lipsesc, căci Al. Săndulescu nu se aven
turează grăbit spre suprafețe pe care nu le cunoaște. S'ilul 
e clasic, poate uneori prea uniiorm. Vreau să spun că pulsa
ția operei analizate nu pune in iuncție totdeauna percepția 
criticului, n-o intensifică, nu-i dă sporul de vitalitate necesar 
lânase Scatiu, nu poate fi analizat cu aceeași tensiune criti
că cu care analizăm, să zicem, nuvela Furfanto. Trebuie schim
bate lungimile de undă, risipite ezitările și întreținut entu
ziasmul, ochiul neobosit, limpede, judecata nealterată de fal
sele prejudecăți. Toate acestea se observă in mod susținut 
la Al. Săndulescu, cînd cercetează Viata romancierului. Bio
grafia este scrisă exemplar, căci criticul are talent portretis
tic, știe să extragă esențialul din documente, corespondentă, 
'lapte, evenimente și nu se pierde intr-un documentarism gol 
Se vede aici, ca niciunde, lecția critică a lui G. Călinescu. 
Cercetarea descendenților (un Lasccaris impărat al Bizanțu
lui/ pe linia paternă și maternă ne dezvăluie o familie aris
tocratică de care va face caz scriitorul. Tatăl lui Duiliu Zam
firescu, născut la 1822, cunoștea limbi străine, avea o cul'ură 
bogată, dar in viața practică era atras de .eleganță șl mon
denitate". Mama era de o inteligență rară, cultiva o almo- 
sicrâ prielnică muzicii și literaturii. Citea Revue de Paris, 
Revue de deux mondes, Die Worche. Diagrama biografică se 
ramifică. Sini evocați unchi, nepoți, frați, iar printre a!ițea 
portrete de familie, criticul introduce discret pe acela al pro
zatorului : „Scriitorul va fi un meridional, îndrăgostit de fru
museți luminoase și armonice, de finețe și de rafinament, vi
sător și pasionat în tinerețe, mai cumpătat cu virsta, iubitor 
al gliei părintești și, în același timp, destul de capricios, iri
tabil și chiar intolerant". E precizai debutul, in 1880, in Lite
ratorul lui Al. Macedonski, dala căsătoriei, cariera juridică, 
clipiomatică, anii de jurnalistică la România liberă. Nu sint 
uitate primele volume, succesul. Textul lui Al. Săndulescu 
e limpede, organizat fără pedanterie. Totul e rodul unui spi
rit care iubește claritatea, dimensiunile precise, Iară abstrac
tizări și contorsionări inutile. Cînd e vorba să corecteze une-

AL. SĂNDULESCU: „DUILIU ZAMFIRESCU”
le erori (v. Al. Macedonski), criticul își desfășoară demon- 
sliația logic. începi nd cu vara anului 1888, viața lui Duiliu 
Zamiirescu va lua un alt drum: secretar de redacție la Roma. 
Coiespondența purtată ne face să-l înțelegem altfel pe scriitor. 
De fapt Duiliu Zamiirescu este, după lectura jurnalului său de 
cieație (corespondența) un scriitor cu totul contradictoriu și 
neobișnuit. El e, in mare, autorul a două, cel puțin așa cred, 
opere : una artistică (poezii, romane) și o alta morală, socială, 
estetică, pe care o regăsim în corespondență. In prima îl gă
sim pe poet, pe romancier, în a doua pe biograf, pe memo
rialist. fn prima se construiește, în a doua se restituie. Intr-una 
e creație, în a doua contemplație, confesiune, dialog cu sine.

o TE RAR A
E putința de a purta o mască pe care, în singurătate și inti
mitate, o dă, evident, cu plăcere jos. Despărțindu-se de ea, 
hotăiit s-o reia din nou, Duiliu Zamiirescu nu se complace 
decît intr-un asemenea spectacol pe care singur și-l regizea
ză, nu o dată, excelent. Ca și Maiorescu, scriitorul își con
struiește opera, dar își creează viața interioară intr-un mod 
spectaculos, puțin neegal; crezind in ea, își justifică intr-un 
lei rigiditatea, morga academică, diplomatică. Cele două ope
re se completează, dar ultima (morală, spirituală) aproape ci 
domină — și, cine vrea să-i găsească chipul interior al scrii
torului, il află neialsificat in corespondență, cel mai captivant 
jurnal de creație din literatura română. Către slirșitul șederii 
sale in Italia, portretul se schimbă: „De sub imaginea scro
bită cu frac și plastron, apare omul, bărbatul matur, un epicu
reu puțin melancolic și ușor dezabuzal, suferind de singură
tate și izolare, un suflet capabil de sentimente grave, afec
tuoase și delicate". Viața lui Duiliu Zamiirescu explică ope
re numai prin ea, dar nu o... cieează".

Trecînd la analiza poeziei, A', Săndulescu îi găsește vir- 
tuji. aur și insuliciențe. Poetul debutează ca romantic sub 
inlluenja lecturilor din Byion, Lamartine și V. Hugo. Sta- 
bilindu-se la Roma, Duiliu Zamiiiescu devine „parnasian, 
neoclasic, avînd preferință, mai ales, pentru lumea antică 
și, retrospectiv, pentru peisajul românesc. Din cînd în cînd, 
se va releva ca un liric meditativ și erotic, ce-și conver
tește romantismul într-un epicuricism senzual*. Pioza este 

insă vocația adevărată, și schițele, nuvelele, anunță pe ro
mancier. Eșecurile sint scoase la suprafață. La iei rezervele. 
In analiza romanelor, recunoaștem talentul critic al lui Al. 
Săndulescu, care construiește lâră dilicultăți, mici sinteze, 
irnde e reprezentat specificul operei. Viața te tară : „E ro
manul conacului boieresc, primul care se impune în litera
tura noastră, al înfruntărilor si rivalităților sociale, dar și 
un poem al vieții cîmpenești, al dragostei suave și al con
templației senine. Clasicismul operei lui Duiliu Zamfirescu 
își află aici adevărata lui expresie, nu numai prin atmos
feră, prin psihologia celor mai multe dintre personaje, dar 
și prin echilibrul construcției, prin discreție și economia 
verbală, într-un cuvint, prin armenie". Filiațiile pe care le 
descoperă analistul sint potrivite (Filimon, Rebreanu). O 
comparație, de loc hazardată, este că scriitorul ar fi „un 
Balzac al restaurației noastre, al epocii post-revoluționare, 
din păcate fără forța epică a scriitorului francez, aruncin- 
du-și toată ura și disprețul asupra noii clase, în speță aren- 
dășimea și luînd parte boierimii, în a cărui destin istoric 
se Încumetă a crede*. Exactitatea judecății este evidentă. 
Duiliu Zamfirescu a deschis drumul romanului românesc, 
iar modernitatea creației este și ea subliniată. Un perso
naj ca Sașa e o apariție ce amintește eroinele lui Tolstoi 
și Turgheniev. Celelalte romane fi prilejuiesc criticului re
flecții inedite: .Romanul In Război conține poate primul 
germene de anticalofism declarat și teoretizat In literatura 
română", iar romancierul e poate primul scriitor de cul
tură europeană. N. Filimon e totuși un erudit, un meloman 
și doar Liviu Rebreanu este cu adevărat întîiul romancier 
lomăn modern care are o cultură univesală nu mai prejos 
de a lui Tolstoi. Duiliu Zamiirescu vorbește de o sincro
nizare a romanului, de o inlelectualizare și o urbanizate a 
lui, idee electiv teoretizată de E. Lovinescu. Nu e străin 
de obiectivizarea în proză pe care o teoretizează printre 
primii la noi. Conceptul este extras din propria sa expe
riență de creație, de unde și autenticitatea, torța de con
vingere : „Dar eu foarte adesea mă păzesc de natura mea, 
în estetică. Eu nu trebuie să intru acolo decît numai in 
proporția in care intră căldura in dinamică, să liu adică 
toi, dar să nu par, nimic* Esteticianul cunoștea teoriile 
europene asupra romanului, căci atmosfera literară din stră
inătate, relațiil» stabilite cu diferiți scriitori, il pun in con
tact cu ele, le asimilează, le promovează și, de cele mai 
multe ori, le aplică Duiliu Zamiirescu este un teoretician 
modern, iar iaeile din Poporanismul în literatură (IflOb) sint 
emanații ale confuziilor spiritului ce nu-și putea uita .aris
tocratismul” și egolatrismul de esență macedonskiană.

Zaharia Sângeorzan



cronica ibeilor^UterarL

GENUL .MICRO
Deși genul .micro" și „mini" nu formează o- 

biectul afecțiunilor mele intelectuale, din rațiuni în 
repetate rinduri expuse, nu se poate nega că și ast
fel de lucrări, sub anumite condiții, intră totuși în 
sfera criticii și a istoriei literare, ierarhizată de la 
simplu la complex, de la elementar la monumental.

Tipul de .micromonografii” care apar la Editura 
Tineretului (in treacăt fie spus inegale, lipsite mai 
ales de o metodă unitară) interesează pe orice critic 
literar sub diferite aspecte: primul este de ordin 
introductiv, dedus din însăși natura colecției: ne 
preocupă în unele împrejurări informația precisă, ra
pidă, sintetizată, adusă la zi. Obiectivul este, bine
înțeles, documentar, dar de calitate superioară. Și 
mal instructiv este exercițiul de sinteză. Pe de o 
parte, autorul se supune unui efort de concentrare, 
totdeauna util. Efectele unei astfel de operații sînt 
constructive, ele realizează o experiență: a conciziei, 
a schiței redusă la esențial. Pe de alta, o sinteză de 
acest gen. obligată să folosească toatfe elementele 
verificate, cunoscute, clasate, atinge un nivel și o 
definiție medie, necesar a fi cunoscută înaintea altor 
interpretări posibile. Știm, în linii mari, — unde s-a 
ajuns și de unde se poate păși mai departe. Curiozi
tatea, în sfîrșit, este atrasă și de modul în care auto
rul rezolvă dificultatea afirmării personalității ^ale 
pe spații lestrlnse. în forme și cadre date. Ne-a Inte
resat deci să observăm cum operează toate aceste 

‘principii în cazul a două „micro”! sinteze, una con
sacrată unui scriitor clasic, alta unui poet modern.

*
Unul din .viciile" de neocolit ale criticii denu

mite „universitară" (de fapt „didactică”, în sensul 
larg ai cuvîntului) este admirația convențională pen
tru întreaga literatură discutată, tradusă în formule 
de circulație curentă. Scriind despre D. Bolintineanu 
(Buc.. Ed. Tineretului, 1969), D. Păcurariu — cunoscă
tor al perioadei pașoptiste, autor — între altele — al 
unei sinteze remaicată la apariție (despre Ion Ghica) 
înțelege, dimpotrivă, să-și ia o necesară distanță față 
de eroul său. Presiunea criticii estetice se face în 
felul acesta nu odată simțită și ea se traduce în ca
zul de față prin refuzul sistematic al elogiilor formale. 
Se poate pune chiar întrebarea dacă lui D. Păcurariu 
opera Iui D. Bolintineanu intr-adevăr îi .place”. Ori
cum ar fi. obiecțiile răsar la tot pasul: inegalitate, u- 
niformitate, schematism, ratare, platitudine, clișeu, nai
vitate, rizibil, melodramă etc.

Cînd trebuie să dea o judecată finală D. Păcurariu 
reține doar .contribuțiile”! de ordin Istorico-literar: 
cultivarea unor specii noi, lărgirea „problematicii” poe
ziei noastre, dezvoltarea simțului muzical în poezie, 
imaginea luminoasă, exemplară, a omului și a scri
itorului patriot. Cu alte cuvinte, perspectiva istorică 
vine să corecteze judecata estetică radicală. Descifrăm 
cu ușurință în această atitudine orientarea fundamen
tală a criticii universitare modernizate: ea cedează 
terenul în toate disputele estetice, rezervindu-și doar 
jolul ierarhizărilor Istorice. D. Păcurariu a înțeles bine 
noul spirit al .valorificărilor", conformîndu-i-se cu dis
creție. simț al echilibrului și competență documentară. 
El este preocupat să evidențieze în mod „cumpănit și 
judicios” locul lui D. Bolintineanu „în ansamblul lite
raturii române”. De unde și grija sa evidentă, deve
nită obligatorie, de a concilia pozițiile opuse și a trage 
peste tot concluzii medii.

Apar și sugestii laterale demne de atenție: relie
farea fondului clasicizant — și ceva mai mult — a 
teoriilor clasicizante ale lui D. Bolintineanu, dove
dește o lectură personală. Sublinierea cîtorva idei 
literare (originalitate, autentic, antilivresc, valoarea pri
mei inspirații etc.) arată că scriitorul avea unele intu
iții remarcabile pentru epocă. In limitele pe care și 
le propune, D. Păcurariu știe să se facă instructiv 
fără ostentație.

★

INTERVIUL

ESTETICA ROMANULUI
Relafia persoană-personaj apare In con

cepția lui Michael Z&rafja ca una din ex
presiile definitorii pentru esența romanu
lui. .Persoana este o idee spre care tinde 
romancierul folosindu-se de acest ansam
blu de semne care este romanul". Perso
najul este o funcție, el reprezintă materia
lizarea conceptului de persoană, altfel spus, 
relația persoană-personaj corespunde celei 
de semnificat-semnificant. Personajul este 
„un suport (...), un semn și nu un om în 
sensul umanist al termenului", deși apare 
ca element primordial al romanescului. El 
este „o reflectare istorică concretă ce se 
înscrie într-un spațiu, acest spațiu fiind o 
anumită concepție despre persoană". A ur
mări evoluția romanului înseamnă „a ară
ta cum se modifică structurile (...) în 
funcție de ideea de persoană". Privită din 
unghiul modificărilor structurale respecti
ve, istoria romanului este .istoria siste
melor de semne".

Incepînd cu anii următori primului război 
mondial, romanul se diferențiază prin irei 
viziuni asupra existenței : 1. Viața recu
rentă — însumarea și asumarea introspecti
vă a faptelor pe baza rememorării (Proust, 
Joyce etc.) ; 2. Viața progresivă, cea care 
devine expresia realizării „unei idei asu
pra istoriei umane", expresia acțiunii și nu 
a introspecției pasive (Malraux, Aragon 
etc.) ; 3. Viața succesivă, viața lipsită de 
memorie și istorie, viața în care faptele 
se succed fără nici o referință exterioară. 
In acest sens, nu se poate vorbi decît de 
o istorie a absurdului : „de la Kafka la 
Robbe-Grillet, trecînd prin Greața și Străi
nul. parcurgem drumul de la absurd la 
non-sens".

Se desprinde lesne că, pentru Z&raffa, 
estetica romanului e o problemă de func
ționalitate. Atitudinea axiologică rămîne, 
pe undeva, pe dinafară, datorită unei ne
cesare și viguroase obiectivități.

± Daniel DIMITRIU

,,Homme invisibile, pour qul chantes — 
tu cartea lui Ralph Ellison, este cel mai 
mare roman aparținînd unui scriitor ne
gru — un adevărat „Moby Dick- al negri
lor americani. Scris în manieră romaneas
că tradițional americană, această operă dă
ruiește realismului dimensiuni de mitolo
gie.

Romanul, cu titlu paradoxal, este Isto
ria unui tînăr care, într-o lume ostilă, 
luptă pentru a deveni ceva, el însuși ... 
Căutarea identității personajului impune 
lui Ellison alegerea formei clasice a ro
manului picaresc, amintind de „Tom Jo
nes-. .Omule invizibil, pentru cine cînți 
„Cînt pentru voi toți- — răspunde Ralph 
Ellison în cartea sa. deopotrivă realistă șl 
lirică, țîșnită din cultura neagră. Compus 
în stil „blues-, acest roman cu adevărat 
valoros, cîntă Internaționala tuturor celor încătușați.

¥
Justine, Balthazar, Mountolive, Clăa... 

după „Le Quator d’Alexandrie“, Lawrence 
Durrell n-a mai publicat nimic, lată-l din 
nou reinserts pe orbită cu un nou ro
man „ă impâriale". După tetralogia pre
numelor, iată o alta, a adverbelor latine: 
primul volum — „TuncM ; următorul — 
„Nunquam-.

Durrell este un povestitor înnăscut. La 
șezătoare, el își așterne covorul, se in
stalează și... farmecă auditoriul. Durrell 
este Șeherezada romanului englez contem
poran. întocmai ca sultanului din „O mie 
și una de nopți", lui trebuie sd-i poves
tești sau să mori.

Decorul din „Tune" este, mai întîi, O- 
rlentul. De la Atena la Istanbul, — un 
drum de suspense-un și exotism. Sînqe, 
diplomați în băi turcești, curtezane, satur- 
nalii pe Acropole, schizofrenici în Rolls 
Royce, poeți sinuciși, dolari de contraban
dă... „Le Quator d’Alex’andrie'* trata lupta 
artistului pentru păstrarea libertății. „Tunc“ 
reia tema dintr-un unghi diferit *. liberta
tea savantului.

Cuvinte, cuvinte, mici șl mart, cuvinte 
de autor și actor. Căci Durrel este un mi
nunat intrigant. Lui. cuvîntul i-a fost dat 
pentru ca să împartă delicioase iluzii, să 
mintă și să păcălească !

Spre deosebire de D. Bolintineanu, poet cu exe
geză bogată, Ion Barbu reprezintă un caz diametral 
opus : reeditat și rediscutat abia de curînd, cu o bio
grafie de date și interioară neconturată încă în detalii, 
cu definiții critice mereu contradictorii. Lacune din 
cele mai serioase, pe care Dinu Pillat se decide să 
le elimine măcar în parte. Ei a dat nu de mult o utilă 
culegere de Pagini de proză din opera poetului, al 
cărui studiu introductiv, amplificat și rotunjit pînă la 
dimensiunile unei anticipări monografice, a luat pro
porțiile lucrării actuale: Ion Barbu (Buc., Ed. Tinere
tului, 1969). Atent, informat, sistematizat, și mai ales 
afectiv, autorul pare a-șl face mina în vederea unei 
construcții mai ample. Ceea ce el ne oferă deocam
dată sînt numai cîteva dosare pregătitoare, suprapuse, 
legate cu șnurul de mătase al devotamentului.

Am încă vie imaginea lui Ion Barbu așezat deco
rativ în vitrina din dreapta a cafenelei Capșâ din Bucu
rești, în perioada 1946—1943, cu numeroase ... tra
tate de matematică desfăcute în față pe o masă în
treagă. Și atunci șl azi cred că la mijloc era vorba 
și de o Inocentă ostentație, de un exhibiționism — 
mă decid, cu greu să spun cuvîntul — ușor cabotin, 
căci rămîn la părerea că o cafenea nu este mediul 
chiar cel mai Indicat și fecund (.cabinet de lucru"!! ?) 
pentru studiile savante. Capitolul Felul de a fi mi-a 
evocat deci și acest aspect, dar și multe altele, pole- 

h^bicile de pildă, inegalitățile temperamentale etc. Ce 
' vreau să spun ? Doar atît: că tehnica portretului mo
ral implică și o oarecare detașare critică.

In rest. Dinu Pillat, spirit delicat, temperament 
literar, își cunoaște tema, pe care o tratează cu mij
loace filologice, descriptive, analitice, inclusiv prin re
produceri de largi citate. Ultimul aspect definește mai 
ales capitolul Ecoul în critică, plin de referințe, a 
căror concluzie este lăsată pe seama noastră. In ge
nere. autorul se oprește în faza documentării esențiale, 
a ordonării, pregătirii materialului pentru etapa urmă
toare. El oîeră totuși, încă la acest stadiu iutxotactiv,

$ WîțrtAM sak fandat

Adrian Mc *

schifa ele Karel Capek

Tocmai am dirijat un mare concert la Liverpool sau la Paris, știți, cînd 
dirijează maestrul Pilot face agenția de concert un tărăboi... încă din hotel, 
cind nici n-am apucat să mă spăl pe mîini, Îmi telefonează portarul, că vrea 
să-mi vorbească un anume domn. Ei, drăcie, îi zic, ziarele. Dar știți, ziarele 
se interesează de tine doar în prima zi, a doua zi nu mai ești o noutate. Dacă 
vrei să se mai pomenească, totuși, de persoana ta, atunci trebuie să renunți 
la plimbările cu mașina. Ei, îmi zic, las pe domnul ăsta să aștepte o clipă, 
asta face parte din firea lucrurilor, și tocmai atunci, poftim. Ce doriți ? 
Un domn tînăr se prezintă:

„Maestre dragă, ziarele cutare și cutare ar dori să ie scriu cîteva cu
vinte despre dv.“.

— „Ce, un interviu întreb. „Eu nu acord interviuri, din principiu".
— „Nu, nu", se apără tinărul domn. „Numai cîteva cuvinte, o convor

bire cu totul neplicticoasă".
Resemnat, mă predau.
— „Ei, bine, domnule, dă-j drumul".
Tinărul scoase blocnotesul și se lovi cu creionul peste dinii. Era clar de 

la prima vedere că nu știe nimic despre mine, că muzica nu-1 interesează și 
n-are idee despre ce ar putea discuta cu mine. Mă privi o clipă nesigur apoi 
începu:

— „Dac-ați vrea, maestre, să-mi vorbifi ceva despre dumneavoastră".
De obicei, întrebarea asta mă înfurie.
— „Eu nu știu nimic despre mine", îi spun, „dar putem vorbi despre mu

zică, dacă vă place".
Tinărul domn încuviință dînd din cap și scria de zor.
— „Cînd ați început să cîntați, maestre întrebă apoi.
— „De mic copil", zic, „la pian".
Tinărul domn scria cu ardoare.
— „Unde v-ati născut
— „La Maresov".
— „Unde vine asta
— „In Cehia".
— „Unde
— „In Cehia, in Krkonoîe".
— „Cum, vă rog
— „Krkono'se, Reisengebirge", îi repet eu, „Monts Giants, Great Moun

tains".
— „Aha", făcu tinărul și scria precipitat.
— „Putefi să-mi spuneți ceva despre copilăria dv. ? De pildă... ce-a iost 

tatăl dv. ?“
— „învățător. Cînta la orgă, in biserică, de-acolo am primele impresii 

muzicale", povestesc eu ca să-l aduc la muzică. „Știți, un cantor bătrîn, mu
zicant de la natură. La noi în iamilie asta-j o tradiție". Și așa mai departe. 
Tinărul domn scria și dădea liniștit din cap. Asta-i exact ce ne trebuie pentru 
gazetă. Bravo, maestre I

In siirșit, l-am dat afară și mă odihnesc. Am terminat. Știți, îmi place 
să hoinăresc prin orașele străine, acolo nimeni nu te cunoaște. Vă spun, une
ori cînd dirijez îmi vine mai degrabă să azvîrl bagheta. Cînd văd că oame
nii se uită la mine mă apucă așa deodată o groază și o sclrbă. Nu-i în cele 
ce vă spun nici urmă de comedioară, n-ar trebui, în general, s-avar în public.

Dimineața primesc ziarul. Un titlu cu litere groase. „Convorbire cu 
Maestro Pliat". Bună I „Maestrul Pilat l-a primit pe corespondentul nostru în 
exorbitantul său apartament din hotelul X". Stai, da’cu tinerelul acela am 
vorbit în holul hotelului. „Cu atît mai mult contrasta spațiul delicat și 
de-a-dreptul splendid, cu figura lui aspră, cu coamă puternică și cu ceva cap
tivant în întreaga-i apariție". Măsor, cu chiu cu vai, un metru și șaptezeci, iar 
în privința pletelor... Nu, mai bine să lăsăm asta. „Ne-a primit cu o cordia
litate neobișnuită, de-a-dreptul surprinzătoare, tși trecu degetele prin părul în
cărunțit și fața bronzată i se înnoură. .Originea mea", spuse, „este învăluită în 
mister, nu vă pot spune prea multe despre mine, doar că m-am născut la 
Uher, nu departe de Varșovia, Ia sinul munților sălbateci și imenși. Peste 
locul nașterii mele vuiau pădurile și mugeau cascadele, acestea au fost pri
mele mele impresii muzicale. Mă destăinui dumneavoastră, tatăl meu a iost 
un țigan bătrîn care și-a trăit traiul în mijlocul naturii ca atîtea și atîtea 
sute de înaintași de-ai noștri. Braconajul, libertatea și cîntecul sălbatic la 
vioară și țambal, acestea au fost tradițiile familiei noastre. Pînă și azi dispar 
uneori în tabăra alor mei și cînt la vioară, lingă foc, cîntecele copilă
riei mele".

Ce să vă mai spun, dau o fugă pînă la respectivele ziare, la redacție, 
și-l caut pe șef. Cred că am lovit o masă sau altceva căci domnul acela își 
ridică brusc ochelarii și spuse cu uimire: „Trebuie să dăm știri interesante, 
nu găsiți ? Eu nu prea înțeleg ce vă supără.,.’

Azi nu m-ar mai supăra, omu' se obișnuiește. Și-apcri, mă gîndesc, nici 
nu s-ar putea altfel. Iți trăiești viața dar imaginea pe care alți oameni o au 
despre tine este foarte diferită. Și; cînd apari în fața publicului, cum s-ar 
putea să fie altfel.

N-am să spun dacă interviul acesta a fost la Liverpool, la Rotterdam 
sau unde, dar sînt convins că toți spectatorii au văzut în mine Un uriaș săl
batic cu chică mare, care țopăie cu o vioară în mină Ungă un ioc de șatră. 
Atunci am avut un succes imens, fantastic, omule. Așa că nici nu știu 'dacă 
ziaristul acela tinerel n-a avut cumva dreptate. .. știți, măcar dreptatea pe 
care o are publicul.

(Traducere de N1COLAE NICOARÂ)

Una dintre cărțile cele mai originale 
publicate în acest an în Franța este, cu 
certitudine, aceea a Barbarei Molinard, in
titulată „Viens".

Scriitoarea trăiește într-o lume străină 
și angoasată, o lume care n-are nici im
precizia, nici incoerența visului ... Este 
Alice în țara Oamenilor. Totul poate apă
rea în universul Barbarei Molinard : copiii 
se nasc fără mame ; între treptele scări
lor, intervalul este de 2,50 m. ; dintr-un 
autocar Care nu s-a oprit niciodată, dis
par toți călătorii ; casele n-au uși ; mîine, 
soarele nu va mai răsări. Sistematic, coor
donatele normale ale noțiunilor de spa
țiu, timp, logică și morală sînt modificate 
cu fcerul cel mai natural. Recunoaștem, 
aici, toate procedeele unui gen la modă : 
fantasticul. Dar, în cazul Barbarei Moli
nard, este vorba de un fantastic sui-ge- 
neris. organic și non-intelectualiZăt.

Intr-un dialog cu Marguerite Duras, Bar
bara Molinard este aceea care conchide : 
„Ceea ce trăim este neantul. II aflăm în 
toate, în orașe, în. oameni ... Trebuie să 
facem (rasa umană, n.n.) mai bună-.

(„L’Expres", nr. 936 și nr. 940) 
DOINA FLOREA

¥
La primul Festival intern’ațional al căr

ții care s-a desfășurat la Nisa, cu parti
ciparea a 270 de firme din 22 de țări ale 
lumii, România fost prezentă cu aproape 
400 de cărți. In cadrul concursului pentru 
premiul „L’aigle d’or pour le meilleur 
livre“, la care au concurat 20 de țări — 
dintre care unele cu veche tradiție edi
torial — tipografică —. mențiunea juriului 
pentru cefe mai frumoasă carte de mare 
tiraj a fost acordată volumului „Gargantua 
și Pantagruel" de Fr. Rabelais, repoves
tire pentru copii de Ileana și Romulus 
Vulpescu, fapărută în Editura Tinere
tului, în * 1968, ilustrată și prezentată 

grafic de Val. Munteanu.
¥

Recent, timp de aproape o lună de 
zile, fn cadrul librăriei McGrew-Hill, 
din NEW YORK, a fost deschisă o 

expoziție de carte românească, prilejuind. I 
primul contact al căr\ll românești cu pu- V 
blicul icWâXot ame.TVea.'o..
de carwXfc.^ x
găsi a. X.oX. txn pro
ducția «a editorială românească : literatură, 
arta 5 știință, tehnică, dicționare, revis- 
te etc- etc.FluxUjuxuî gfinic de vizitatori a vorbit despre 

a sita acestei excelente expoziții de carte romane.ânească ln America.
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DE LA ARTIFICIU LA NATURA
După ce, într-un articol anterior, am urmat drumul de 

la operațiile logice naturale la limbajul logic formalizat, 
înregistrîiid pierderile de înțeles ce n-au putut fi evitate, 
se impune acum să facem calea întoarsă, de adaptare a 
formalismelor în procesul logic spontan.

Peste logica extensională s-a suprapus logica strictă 
care este cvasiextensivă, peste logica strictă trebuie să 
clădim logica intensională. Acesta este pasul decisiv pe ca
re se hotărăște să-l facă R. Blanche în cartea sa Raison et 
discours (J. Vrin, Paris, 1967). Implicația strictă încă se 
definea cu ajutorul conjuncției. Dar nici o juxtapunere de 
valori logice nu va putea să traducă noțiunea curentă de 
deductabilitate. Trebuie să operăm o revoluție coperni- 
cană, construind logica pe relația fundamentală de cone
xiune necesară: „p atrage q" sau „q se deduce din p“. 
Negația conexiunii este independenta. împreună cu res
pingerea (conexiunea negativă) și negația sa, acordul, se 
structurează pătratul logic :

conexiune — respingere — acord — independență 
care, conform vederilor autorului asupra structurilor inte
lectuale, se completează într-un hexagon logic :

polarizare — conexiune — respingere — acord 
pendență — indiferență.

Se remarcă integrarea într-un singur sistem a 
țiilor cu joncțiunile, acestea din urmă derivînd
dintîi și nu invers, cum se întîmplă în logistica obiș
nuită; Implicația și incompatibilitatea urcă de pe treapta 
asertorică pe treapta apodictică, semnificînd necesitatea 
și imposibilitatea, în timp ce conjuncția și rejecția sînt 
aruncate din planul asertoric în planul problematic, avînd 
sensul de posibilitate a afirmației și a negației. Apelul la 
valorile logicii modale restabilește astfel ierarhia natu
rală a conectorilor interpropoziționali.

Calculul predicatelor suferă la fel de lipsa conjugării 
celor două claviaturi intelectuale,- empirismul și raționa
lismul. Este adevărat că în limbajul booleean propozițiile 
particulare se opun propozițiilor universale drept propozi 
ții existențiale: „unele lebede sînt negre" are înțelesul că 
„există lebede negre". Dar universalul este acum definit 
în maniera empiristă. Folosind jocul negației, universa
lele devin neexistențiale: „toâte smaraldele sînt verzi" 
ar echivala cu „nu există smaralde care să nu fie verzi". 
Ca urmare, universalul nelimitat și apodictic scapă prin 
ochiurile acestei urzeli, care poate prinde doar universa
litatea empirică, accidentală, simpla totalizare. Hegel a 
insistat asupra modului cum trebuie înțeleasă adevărata 
universalitate, nu ca o legătură exterioară care reunește 
exemplarele individuale, ci ca esență a lor. Rațiunea ca
racterizează pe om, spre deosebire de animale, ca și pre
zența lobilor la ureche. Dar lipsa lobilor de la ureche 
nu ar altera esența umană, așa cum ar face-o absența ra
țiunii. Gobiot, în logica sa, a atras atenția asupra deosebirii 
dintre judecățile generale și judecățile totale. Generalita
tea -implică o infinitate de cazuri, ceea ce exclude posibi
litatea totalizării.

Pentru a reda acestei distincții neglijate importanta ce 
i se cuvine, R. Blanchd propune ca sistemul E, asertoric 
și existențial, caracteristic logisticii clasice, să fie dublat 
de sistemul U. De «astă dată se va proceda invers : exis
tențialele vor fi tratate ca neuniversale. Particulara 
„există lebede negre" primește acum înțelesul „nu este 
universal adevărat că lebedele nu sînt negre". Universa
litatea în cauză este apodictică, iar existenta dedusă din 
ea doar o posibilitate. Se va distinge cu grijă universala 
apodictică (Au : „toate paralelogramele sînt patrulatere") 
de universala aserterică. (Ae: „toți alegătorii au votat") 
și de asemenea particulara problematica (lu: „există 
trulatere echilaterale") de particulara asertorică (Ie : 
xistă alpiniști care s-au urcat

Această construcție complică 
ea se impune prin clarificările 
nează. Din această perspectivă 
sisteme logice, E și U, ceea 
două serii de relații interne și apoi a raporturilor dintre 
ele: inferențe omogene și inferențe eterogene. In sistemul 
U persistă toate relațiile clasice ale pătratului logic, in
clusiv subalternarea, deoarece sistemul este construit pe 
ierarhia modalităților clasice : universalitatea este aici 
semnul necesității, iar existența o simplă necontradicție, 
c posibilitate. Conform regulilor clasice, se poate deriva 
posibilitatea din necesitate. Dimpotrivă, în sistemul E, care 
coincide cu acela al logisticii clasice, nu rămîn valabile 
decît raporturile de contradicție de 
tratului, Subalternarea cade, fiindr* 
putea deduce particulara, car' 
tentă, dintr-o universală 
inexistentă ? Ii 
trebuie să distih 
tre propo-^' 
ferent-

pa- 
»e-

pe Everest").
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voluții clare. Astfel subalternarea, trecerea de la toți la 
unii, este autorizată în sistemul U, dar imposibilă în sis
temul E, precum și între sisteme. Problema cheie a intui
ționismului matematic, anume dacă se poate demonstra 
existența prin reducere la absurd, apare într-o lumină 
nouă. Autorul ne convinge că impasul s-a ivit prin con
fuzia celor două sisteme, prin amestecarea a două pla
nuri de opoziție: adevărat-fals, necontradictoriu-absurd. 
Cele două phanuri se întretaie, astfel că dacă la un capăt 
adevărul este mai puternic decît necontradictoriul, la ce
lălalt absurdul precede falsul. Din necontradictorhi nu pu
tem deduce adevărul, dar din absurd putem infera falsi
tatea. Ceea ce înseamnă că teoremele de existență vor 
primi un statut logic diferit, după cum posedă un carac
ter «afirmativ sau negativ. In forma afirmativă, teorema 
de existență trebuie dovedită direct, nefiind îngăduit să 
deducem existența din necontradicție, ci numai invers, 
necontradicția din existență. Dar sub forma sa negativă, 
teorema de existență va beneficia de reducerea la absurd, 
deoarece falsitatea descinde din <—-----  ----- ------absurd. Nici terțul exclus, 

nici dubla negație nu 
sînt puse în discuție, așa 
cum s-a susținut din po
ziția intuiționistă. Aceas
ta a intervertit polii a 
două antiteze diferite, 
opunînd adevărul absur
dului. Se vede că lo
gica intuiționistă nu a 
atins un grad de adec
vare superior logicii for
maliste.
stiluri de gîndire și a 
într-o perspectivă nouă

în dezacord cu logica naturală, 
bine pus în lumină de R. Blanche 
că logica naturală este modală și 
necesitatea și posibilitatea și ope- 
cînd logica matematică este in

Recunoașterea existentei a două 
posibilității interferenței lor așează 
și tipologia raționamentelor. Este cazul să recunoaștem 
inferențe de tip raționalist, cînd ne mișcăm numai în pla
nul conexiunilor logice dintre idei, ca în matematică și 
drept. De cealaltă parte se situează gîndirea empiristă, 
care conjugă faptele. Aceste® sînt raționamentele her- 
meneutiee sau semeiologice, întîlnite în practica istoricu
lui, a detectivului, a psihanalistului, a meteorologului, a 
medicului, a strategului. In fine, se pot opera treceri între 
cele două planuri: fie de la lege sau regulă la cazul sin
gular, cum fac inginerul, judecătorul, medicul, fie de la 
fapte la lege, cum se întîmplă în inducția din științele na
turii. Deducția și inducția urmează să se diversifice co
respunzător. Deducția este imposibilă numai de la fapt la 
lege: ea va putea îmbrăca forma de la lege la lege (ra
ționamentul ipotetic total), de la lege la fapt (raționa
mentul ipotetic categoric) și de la fapt la fapt (raționa- 
expozitoriu). La rîndul său, inducția își interzice doar co- 
borîrea de la lege la fapt. Ea poate înainta fie de la 
fapt la fapt (inducție totalizantă), fie de la fapt la lege 
(inducție dominantă), fie de la lege la lege (inducție ex- 
plicantă.)

Logica reflexivă a lui R. Blanche ne apare astfel ca o 
încercare curajoasă și necesară de a revaloriza logica mo
dală și intensională. Acestea sînt caractere ale logicii na
turale, de care sîntem convinși că trebuie să ne apropiem 
cît mai mult. Curentul principal al logicii formale con
temporane se menține prudent în limitele unei logici ex- 
tensionale, dotată cu un formalism avansat, dar expusă 
și unor grave inadvertențe. Unii văd aici chier două on
tologii vrăjmașe, care nu pot fi amestecate, după cum 
nici apa cu untdelemnul (Quine). Alta este credința lui 
R. Blanche. Acestea sînt două stiluri de gîndire, care, așa 
cum o demonstrează practica gîndirii, se desfășoară, după 
caz, și în mod separat, dar deseori și în colaborare: .ac
tivitatea noastră intelectuală consistă cel mai adesea în 
a combina concepte universale cu existențe singulare, ex- 
plicînd faptele prin încrucișarea legilor, justificînd ideile 
prin capacitatea lor de a descurca experiența" (p. 268).

Logica reflexivă nu constituie o alternativă la logica 
matematică. Astăzi nu se mai poate pune problema, aș’a 
cum își închipuia un J. Maritain sau B. Fogarasi, să 
abandonăm beneficiile calculelor logice, care sînt de ne
tăgăduit. Dar logica reflexivă constituie desigur comple
mentul necesar al logicii matematice, destinat să corijeze 
și să completeze modelele matematice ale proceselor lo
gice, care, așa cum s-a văzut, nu de puține ori și nu în 
puncte secundare sînt 
Contrastul acesta este 
în timp ce reliefează 
intensională, implicînd 
rînd cu înțelesuri, pe 
deobște clasică (bivalentă) și extensională. Să remarcăm 
de altfel că nu toți matematicienii repudiază logica filo
sofică. ....Ar fi o greșeală — declară unul din numele 
mari ale logicii contemporane, H. B. Curry — să presu
punem că logica filosofică și cea matematică sînt obiecte 
complet separate. De fapt, există o unitate între ele. Lo
gica matematică... este rodnică ca mijloc de cercetare a 
logicii filosofice. Orice delimitare severă între cele două 
aspecte este arbitrară*.

Atitudinea pe care R. Blanchă o ia în fața logicii mo
derne se recomandă printr-o largă comprehensiune. Ideea 
unei logici reflexive s-a statornicit din necesitatea spiri
tului modern de a-și însuși cuceririle impresionante ale 
logicii matematice, dar fără a abandona pulsația medita
ției filosofice asupra cugetului uman. Reiese, ceea ce de 
altfel se putea bănui de la început, că rațiunea este un 
proces de calcule prea complex pentru a fi epuizat in 
șiruri de calcule. Nu sînt în cale numai obstacolele 
interne ale formalizării, de genul celora descoperite de 
Godel, Tarski, Chuch. Este la mijloc și incapacitatea mo
delului matematic de a traduce plenitudinea proceselor 
logice. Meditațiile lui R. Blanchd asupra logicii contem
porane au valoarea semeiologică a unui semnal de alar
mă binevenit.

La noi în țară, tradiția unei logici reflexive s-a menți
nut și reînnoit, concomitent cu explozia logicii matema
tice, prin eforturile logicienilor grupați în jurul acad. Ath. 
Joja, care recent argumenta din nou teza că logica, teo
rie formală, este în același timp o știință noologică : si
tuată ,1a frontierele matematicii", ea „rămîne ipoteza, 
adică fundamentul oricărei logici posibile". Cît despre lo
gica matematică aceasta apare mai curînd ca un organon 
adaptat problemelor matematicii și fizicii teoretice.

In același sens atrăgeam atenția, într-un studiu din 
1960, asupra „necesității unei științe complete și deduc
tive a formelor logice”, care, „nu se reduce la logica 
clasică, ce are multe imperfecțiuni, și nu se confundă 
cu logica matematică, ce urmărește scopuri particulare". 
Pentru a umple acest vid, am schițat un sistem de logică 
operatorie naturală (în curs de publicare), care ne închi
puim că satisface exigențele unei logici reflexive, fiind 
ciădit pe o dinamică a înțelesurilor dar beneficiind de 
sprijinul indispensabil al calculelor logice. Dacă e ade
vărat că logica nu poate fi separată de noțiunea de în
țeles, fără a-i desfigura ființa intimă nu este mai puțin 
adevărat că ea trebuie- să satisfacă rigoarea demonstra
țiilor matematice ,în absența cărora poate 
trar. Ca Janus bifrons, logica are o față 
filosofie și cealaltă spre matematică.

> numai obstacolele 
ale formalizării, de genul celora descoperite de 

Tarski, Chuch. Este la mijloc și incapacitatea mo-

Meditațiile lui R. Blanche asupra logicii contem-

cădea în arbi- 
îndreptată spre

Petre Botezafu

discufii

PROBLEME DE

HIDRONIMIE
Continuitatea poporului re

man pe teritoriul țării noastte 
este o problemă mult discu
tată de arheologi, istorici, 
etnografi, lingviști, toponi- 
miști și geografi.

fdn aspect interesant îl 
constituie și lămurirea aces
tui proces istoric pe bază de 
toponimie geografică și în 
speță de hidronimice. Se știe 
că principalele rîuri ale 
noastre au denumiri vechi 
(geto-dace), dar influența po
poarelor care au trecut sau 
locuit pe acest teritoriu s-a 
resimțit și in numirile apelor 
(hidronimicelor). De pildă, nu
mele de bistra, Bistrița, Sebeș, 
sinonime cu Repedele, au fost 
studiate ca etimologie și lo
calizare geografică. Ele sînt 
numeroase pe teritoriul țării 
noastre (I. Iordan). Analizate 
sub raport istoric și geografic, 
au o semnificație mult mai 
profundă, legată de începu
turile poporului român (pro
cesul de etnogeneză). Istori
cul C. C. Giurescu consideră 
că numele de Bistrița și Sebeș 
(ambele cu sensul de Repede) 
situate una în NE Transilva
niei și alta în partea opusă 
sau de SE a aceleiași provin
cii, sprijină continuitatea 
populației românești pe acest 
teritoriu („La Transilvanie 
dans Thistoire du peuple 
roumain", 1968). Acest feno
men a fost demonstrat pe 
bază de toponimie geografi
că și de N. Drăganu mai 
înainte (1934).

Este interesant de remarcat 
faptul că Bistrița, un ailuent 
al Șieului tributar Someșului, 
poartă la izvoare numele de 
.Repedele". Bistrița este tra
ducerea românescului „Repe
dele", conservat de populația 
daco-romană în partea supe
rioară a văii (E. Pettovici).

In sectorul Sebeșului, rîu 
care în ungurește înseamnă 
„Repede", un ailuent al său 
este Bistra, cu semnificație 
în limba slavă tot de „Repe
dele" și numai în partea su
perioară este numit „Fru
moasa".

In județul Caraș-Severin, se 
întilnesc apele Bistra și Bis
trița, ca șl localitatea Ohaba- 
Bistra. Documentele istorice 
atestă numirile chiar latiniza
te (Bistrensis, Bistria) ce a- 
par încă din sec. al XTV-lea, 
ca și forma preluată de un
guri de „Bisra", Bisere", „Be- 
zered".

După V. Ardeleanu, numele

de Bistra, apoi Byezere-Byze- 
re, au fost preluate de un
guri de la populația slavo- 
română, anterior anilor 1200— 
1250.

In perioada slavo-română, 
nu era deci un teren gol aici. 
Se pot distinge în Banat și 
în istoria Bistrelor două e- 
poci: una mai veche, slavă 
sau slavo-română, înainte de 
etapa 1200—1250, și alta mai 
nouă, românească, după 1350, 
legată de Bistrele severinene. 
Modul de succedare a popu- 
țaliilor migratoare care au 
ocupat în evul mediu terito
riul nostru este pus In evi
dentă și în alte sectoare. 
acest sens, este și cazul cu 
Bistrița din Moldova. Docu
mentele semnalează un braț 
al Bistriței, cu numele de 
Limpedea, care a fost, țradus 
apoi de slavi in Bistrița, ge- 
neralizindu-se, cu timpul, la 
întregul curs.

Trebuie amintit și faptul că, 
în cursul său mijlociu, Bis
trița a căpătat la ieșirea, din 
chei, pe o dnumită porțiune, 
numele de „Șteaza" (C. Tur- 
cu"). Acest ciivînt, vechi .au
tohton a fost menționat la 
1473 prima dată de I. Bogdan 
în „Documentele lui Ștefan 
cel Mare" (1913). Termenul 
de „ștează" are sensul de 
„viitoare" sau „cataractă". 
Șteaza este pomenită în do
cumente alături de morile și 
pivele de pe acest rîu car
patic.

Lingă Sibiu, există de ase
meni pîrîul Ștezelor, ca și 
pîrîul Rășinari. La origine, a- 
cest nume (Șteaza) provine 
din caracterul special pre
zentat de acest torent de apă 
și care a fost dat de popu
lația autohtonă. Chiar româ
nescul „Ardeal" â preceda^ 
formele ungurești, fiind legat 
de radicalii indo-eurppeni 
„ardhva" (ridicat) și „dhal- 
dhel" (deal, colină).

Din aceste cîteva date to
ponimice rezultă că fondul 
autohton, local, n-a fost ni
ciodată întrerupt în provinci
ile geografico-istorice ale 
României. Argumentele de or
din lingvistic, etnografic; ar
heologic ca și toponimia geo
grafică, demonstrează că pro
cesul de etnogeneză a fost 
unitar, așa cum arată și D. 
Berciu în lucrarea „Zorile is
toriei în Carpațl și la Dună
re" (1966).
Conf. unlv. Al. Obreja

ISTORIA ARHITECTURII ÎN IMAGINI

In urma acțiunii de sistematizare a străzilor și de punere 
în valoare a monumentelor ieșene, intrarea de la Golia, cu 
bine cunoscutul ei turn, a căpătat o prospețime surprin
zătoare.

Ace* ostrov de trecut medieval, păstrat intact în cen- 
se încadrează firesc fn peisajul urbanistic 

, 'ustrind o etapă de zbuciumată istorie.
(Foto : Const. BARBU)



SINTEM LA DISCREȚIA 
CLIMATULUI COSMIC ? C|ulR|llMR

Printre multiplele probleme 
urmărite de către specialiștii le
gați de explorările cosmice și 
interplanetare sint desigur și 
cete de ordin medical, cum 
ar fi, de pildă, influențele me
teorologice și cosmice asupra 
organismului uman. De aceea, 
mai ales acum, cînd ne aflăm 
in plin sezon turistic, în goană 
după soare și aer, dornici de 
a explora latitudinile terestre, 
considerăm interesante preocu
pări ca cele incluse în cartea 
„La sântă et les conditions 
meteorologiques' de Marcel 
Gauquelin (Hachette — 1969) 
și „L’infarctus ne tue pas" de 
G. A. Rager, aflată sub tipar 
la Ed. Flammarion. Spicuind 
din aceste lucrări și din suita 
de articole publicate în revista 
„Le Figaro litteraire" să vedem 
despre ce e vorba.

Infarctul de miocard a de
venit în ultimii ani o teroare 
pentru omenire. Pe de altă 

ESS

parte, școala meteorologică 
norvegiană a lansat teoria ma
selor de aer care circulă în
tre poli și ecuator. Durata în
delungată de formare le im
pune acumularea unor proprie
tăți specifice regiunilor res

pective, încît atunci cînd în
cep a peregrina, ele devin a- 
devărate „climate ambulante", 
producînd brusc modificări e- 
sențiale în clima țărilor pe1 
care le ating, mai ales că 
masele de aer nu se ameste
că între ele, ci formează așa- 
numitele „fronturi". Din aceas
tă cauză și în țara noastră 
cunoaștem schimbări bruște de 
temperatură cu o valoare de 
15 grade chiar, și perturbări 
atmosferice afectînd presiunea, 
curentele, ionizarea aerului.

Plecînd de la aceste feno
mene, medicii au stabilit anu
mite modificări ale compozi
ției sîngelui, urinei și secre
țiilor glandulare, legate tocmai 

de condițiile meteorologice, a- 
jungînd pînă a denumi fron
turile citate mai Sus drept 
„serii negre" pentru coronari și 
astmatici. Astăzi se știe precis 
că bolnavii cardio-vasculari 
plătesc cel mai greu tribut în 
lunile temperaturilor extreme.

Sub ploaia de particule ionice

Extinderea pe care a luat-o 
în ultimii ani fizica specială 
cosmică a dus la stabilirea o- 
riginii și naturii particulelor de 
aer ionizate. Astăzi știm că 
în fiecare secundă un trilion 
de particule cosmice primare, 
venite din afara sistemului nos
tru solar, ajung în apropierea 
planetei noastre și se anga
jează în atmosferă. Gnd aceste 
particule întîlnesc molecule de 
azot, oxigen, carbon, nasc o 
adevărată ploaie de particule 
secundare, circa 120 pe metrul 
pătrat în fiecare minut, iar din 
această bătălie nevăzută re
zultă modificări de ionizare a 
atmosferei, adică ale raportului 
dintre particulele pozitive și 

cele negative de aer.
Or, ultimele cercetări ale 

medicilor, biologilor și fizicie
nilor privesc tocmai influențele 
ionizării atmosferei asupra func
ționării organismului uman. 
Școala sovietică bio-medicolă. 
reprezentată de Sokolf, Vasi- 
liev și Mink a pus la punct 
diferite tratamente prin utiliza
rea ionilor pozitivi și negativi. 
Pe plan mondial, s-a demon
strat că gradul de salubritate 
al unui climat e determinat de 
proporția aero-ionilor negativi, 
adică a ionilor oxigen; se cu
nosc influențele electricității 
din atmosferă asupra bolnavi
lor, după cum au fost eluci
date misterul așa-numitelor „vă
găuni blestemate", dintre piscu
rile montane de peste 3.000 
metri, în care alpiniștii cad 
leșinați fără motiv aparent și 
originea „boalei foenului". 
Toate sînt legate de aero-io- 
nizare.

Ca antidot, s-a ajuns la io
nizarea artificială a aerului prin 
crearea de uzine electrice spe
ciale și la anumite aplicații ale 
ionizării în medicină.

Cînd marele RA e nervos

Deși omenirea îl divinizea
ză din cele mai milenare civi
lizații, iar exploratorul Heyerd- 
hal a înscris denumirea egip
teană pe ambarcațiunea sa de 
papirus (recent eșuata ,,Ra“), 
soarele are anumite perioade 
de nervozitate cînd erupțiile 
sale, ejectează o enormă can
titate de materie solară la 
distanța de peste 500.000 km. 
cu o viteză de 700 km/sec. A- 
devărate torente de ioni inva
dează spațiile interplanetare și 
nu le trebuie decît aproape 24 
de ore spre a atinge atmos
fera Terrei. O mare parte a 
acestor ioni e captată și ți
nută prizonieră de către cen
tura magnetică Van Allen. (Se 
știe că, datorită sateliților ar
tificiali Explorer și Pionier, dr. 

Van Allen a stabilit existența 
unei centuri de radiații care 
înconjoară pămîntul ca un briu, 
de la 900 la 60.000 km. spre 
exterior)

Dar și fără erupții, o mare 
parte a particulelor solare in
tră în atmosferă pe la polii 
magnetici, generind aureolele 
boreale și provocînd tulburări 
în ionizarea aerului.

încă din 1960, geofizicianul 
italian Antonio Giordano a sta
bilit o legătură intre activita
tea solară și frecvența cazuri
lor de infarct miocardic. La 
rezultate similare au ajuns și 
medicii sovietici N. Romensky 
și M. Schultz, iar medicii ger
mani Dul și Lingman extind 
influența și asupra tuberculo
zei. Anul trecut, dr. Poumailloux 
și meteorologistul Viart au fă
cut in fața Academiei medicale 
franceze o comunicare bazată 
pe statistici din care reiese că 
activitatea maximă a petelor 
solare produce un val de in
farctului pe Terra.

In fine, ultimele cercetări ale 
savanților sovietici au stabilit 
că influențele cosmice asupra 
sîngelui nostru sînt extraordi
nare, mai ales în ceea ce pri
vește raportul dintre globulele 
roșii și cele albe. Biologul ja
ponez Taketa a pus la punct 
o reacție chimică pentru ana
liza albuminei din singe, dar 
a constatat că activitatea so
lară produce perturbați in a- 
ceastă reacție. De aia, s-a a- 
juns la studierea influențelor 
extraterestre asupra reacțiilor 
chimice din corpul nostru. A- 
celeași rezultate au fost ob
ținute de prof. Giorgio Piccard), 
directorul Institutului de chimie 
aplicată din Florența, dar el 
a extins cercetările asupra in
fluențelor fazelor selenare și 
ale marilor planete, conside
red corpul uman un tub cu 
elemente chimice supus tutu
ror influențelor. Chimiști ca 
Bernal și Franck au stabilit că 
în organismul uman, în special 
structura apei se deformează 
lesne la solicitările spațiului 
înconjurător, respectiv la influ
ențele undelor, particulelor, 
magnetismului, gravitației. A- 
cest mediu operează modificări 
în echilibrul fizic și chimic al 
sîngelui, al organelor, deci al 
sănătății.

Medicii au și început lupta, 
luînd măsuri preventive de tipul 
acelor cuști de metal Farady 
aplicate în clinica sovietică de 
la Soci, pentru a feri bolnavii 
de variațiunile brutale ale at
mosferei. Presa franceză cere 
crearea unor centre speciale 
pentru protejarea bolnavilor de 
aceste emanații atmosferă-sqa- 
re. Desigur că viitorul va găsi 
și alte soluții.

Inregistrind toate acestea, ne 
ducem cu gîndul la înduioșă
toarele în naivitatea lor, gro- 
movnice-zodiac ale bunicilor, în 
care fiecare om stă sub in
fluența unei stele, care-i ho
tărăște cursul vieții și, mai a- 
les, sub influența zodiacului so
lar.

REP.

La Institutul de istorie șl 
arheologie din Cadrul Filialei 
Iași a Academiei avem plăcu
ta surpriză de a ne revedea 
cu venerabilul turcolog și ar- 
meanolog M. Dj. Sirunl, re
cunoscut specialist in desci
frare de vechi texte în lim
bile respective și, totodată, 
activist neobosit pe tărîmul 
legăturilor culturale româno- 
armene. Interlocutorul nostru 
de astăzi a fost, începînd din 
1922. un apropiat colaborator 
al lui Nicolae lorga și este 
autorul a zeci și zeci de lu
crări privind izvoare turcești 
și mărturii armenești despre 
români. De asemenea, susține 
o intensă activitate de popu
larizare a culturii românești 
in Turcia și Armenia.

Intrucît vă știu în trecut ca 
redactor al revistei -Ani-, ca
re se Întitula .publicație de 
cultură armeană din Româ
nia”, putem vorbi de o ase
menea cultură ?

Prezența mea, acum, la Iași, 
e legată de o lucrare pe care 
o pregătește Institutul de is
torie și la care colaborez: 
„Inscripțiile armenești din 
Iași'. Vor urma studii simi
lare privind inscripțiile de la 
Suceava și Botoșani. La Su
ceava, a fost descoperită o 
asemenea inscripție datind 
din 1428.

Și acum, răspunzînd la în
trebare, armenii din România 
nu pot pretinde a avea o 
cultură cu un anume speci
fic, intrucit ei s-au topit spi
ritualicește in masa româ
nească. Nu mai departe, ce 
anume specific armean am 
putea găsi la Garabet Ibrăi- 
leanu, de pildă, pe care l-am 
cunoscut bine și despre care 
voi publica in curind la Ere
van studiul „Concepțiile lite
rare ale lui G. Ibrdi’eenu- ? 
Nu vom găsi nimic, așa cum 
nu găsim la Henri Tropot, a- 
cademician francez sau la 
scriitorul englez Hac Lainer, 
ambii de origine armeană.

— Fiindcă ați pomenit nu
me de scriitori: dar Saroyan?

— E singurul, după mine, 
în a cărui operă răzbate ceva 
din sufletul oriental și din 
umorul specific armenesc. In 
discuțiile purtate cu el, m-am 
convins, o dată mal mult că, 
deși scrie în englezește și 
trăiește în America, Saroyan 
e armean. De aceea, i-am și 
dedicat studiul „Armeanul 
din Saroyan', apărut în ul
timul număr al revistei ,»So- 
vetakan Grakanutian" (Lite
ratura sovietică) din Erevan, 
revistă în care am publicat 
și multe articole despre lite
ratura și cultura româneas
că, bineînțeles în afara căr
ților, cum sînt cele privind 
pe Eminescu sau lorga. De 
altfel, cu prilejul unui ciclu 
de conferințe ținut anul tre
cut, fie pentru studenți, fie 
pentru publicul larg, m-am 
convins că Eminescu, tradus 
parțial în armeană, e un poet 
cunoscut și îndrăgit. Versul 
său merge direct la inima ar
menilor.

— Ce lucrare v-a pasionat 
în ultimul timp ?

— Cred că „Arhiva lui Ma- 
nuc“, pe care o am sub tipar 
în colaborare cu prof. Ioan 
Ionașcu. Acest Manuk-bey, 
născut la Rusciuk, a utilizat 
limba turcă, dar cu caracte

re armenești. In afară de ce
lebrul han bucureștean, Ma- 
nuc a desfășurat o interesan
tă activitate diplomatică în 
relațiile turco-române.

— A-propos de turcologi ?
— In ultimii ani, am reu

șit să formăm cadre bind 
pregătite, atît prin Institu
tul sud-european cit șl prin 
Școala superioară de arhivis
tică. Interesant că cea mai 
bună traducătoare de fir
mane a devenit maestra de 

balet Eugenia Popescu-Ju
deț, care mergînd la Con- 
stantinopol ne-a oferit sur
priza aducerii in țară a unui 
manuscris despre muzica o- 
rientală al lui Dimitrie Can- 
temir. Fiind în specialitatea 
sa, turcologa a putut traduce 
cu succes această lucrare ne
cunoscută pînă astăzi.

ARB.

scrisoare
In cadrul întreprinderii de 

Electricitate Iași, a fost săr
bătorită cu importanța cu
venită împlinirea a 70 de ani 
de la punerea în funcțiune a. 
primei uzine electrice din 
Iași (6 mai 1899), acea modes
tă uzină al cărei loc îl ocu
pa azi puternica Centrală e- 
lectrică de termoficdre din 
zona industrială a orașului, 
(C.E.T.) instalată în 1965 și 
care și-a mărit de curind. pu
terea la 150.000 c.p.

Cu acest prilej, e intere
sant să amintim că primele 
preocupări de introducere a 
luminii electrice la Iași le 
aăsim în ^Dosarul drumuri
lor de americani (cu cai) ci 
au a se construi în această 
urbie Jassy—1874". dar efor
turi efective pentru ilumi
natul electric al străzilor da
tează din 2882—83, adică din 
anii cînd Edison dădea în 
funcțiune prima centrală e- 
lectrică comunală. La 18 febr. 
1883, consiliul comunal al pri
măriei cere să se treacă pe 
ordinea de zi .chestiunea a- 
pei și iluminarisirii", iar la 
12 aug. se propune ca prof. 
P. Poni șl Leon Negruzzi. 
primarul orașului, să meargă 
la „expozitiunea de electrici
tate din Vlena și a observa 
proqresul ce l-a făcut electri
citatea în ceiace privește e- 
clerarea orașelor". Deși ra
portul prezentat la 24 sept, 
de către Leon Negruzzi era 
favorabil, problema nu va fi 
reluată decît în 1892, cînd se 
acceptă oferta unei firme 
franceze, dar practic tot nu 
se realizează ceva.

lașul cunoaște iluminatul 
electric în 1895, o dată cu 
construirea uzinei electrice a 
Teatrului Național. Cert e că 
la 1 dec. 1896, în jurul clădi
rii teatrului se aprind 12 
lămpi cu arc, pentru ca în 
oct. 1897 uzina electrică a 
Universității să alimenteze ce
le 4 candelabre pe stîlpi de 
piatră, păstrate pînă azi în 
forma originală. Urmează în 
1898 extinderea electricității 
pe str. Golia.

Practic, deci, lașul este pri
mul oraș din România acelor 
timpuri în care s-a introdus 
iluminatul electric al străzi
lor, deși statistica indică anul 
1899, cînd a intrat în func
țiune uzina comunală.

Primul proiect privind uzi
na și rețeaua electrică apar
ține inginerului Laurențiu 
Teodor eanu, șeful serviciului 
instalații mecanice al primări
ei, care în 1898 devine primul 
director al uzinei electrice din 
iași. El este unchiul scriito
rului Ionel Teodoreanu și a 
intrat în literatură ca „herr 
Direcktor" din „La Medeleni".

Ing. CONST. OSTAP

Noua clădire a ci
nematografului „Co- 
pou” are o capaci
tate de peste 500 
de locuri, este do
tată cu instalație co
respunzătoare de 
confort și vizionare 
și este înzestrată cu 
aparate de proiecție 
din cele mai perfec
ționate.
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James ROSENOUIST: „Grădina cu flori* (1961]
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aforisme
* Există oameni care le reproșează cerșeto

rilor pină la moarte că nu le-au dat nimic 
toată viata.

=*• Cînd cineva se poartă ca un animal spu
ne : „Nu sint nici eu decit un om." Cind 
il tratează insă cineva ca pe un animal, 
spune: „Ce Dumnezeu, doar sint și eu
om."

=5- Să nu al idei, dar să știi să le exprimi — 
iată gazetarul.

* Pe ziarist il inspiră termenele, cînd are 
timp prea mult scrie prost.

* Printre rinduri se pot ascunde numai în
țelesuri, intre cuvinte ceva mai mult : 
idei.

* Mai intii războiul este speranța că omul 
o s-o ducă mai bine, apoi așteptarea ca 
celuilalt să-i meargă mai prost, apoi mul
țumirea că nici celuilalt nu-t merge mal 
bine și în cele din urmă, surprinderea că 
amindoruia le merge prost.

* Dezvoltarea tehnicii ne-a adus in stare 
de a ne găsi dezarmați în fata ei.

* Atunci cînd Shaw il atacă pe Shakes
peare, acționează in legitimă apărare.

KARL KRAUS

31 Omul este regele tuturor viețuitoarelor. 
Cine c spus asta 1
Omul.

* Este o mare nenorocire să n-ai minte, dar 
o nenorocire și mai mare este ca omul să 
nu aibă nici atîta minte ca să-și dea sea- 
mai că nu are minte.

* Ce caraghioase sini calitățile altor oameni I
* I.a unii oameni ne uităm în așa fel incit 

să nu-i vedem, dar ei să ne vadă că i-am 
văzut.

OLDRICH FISER

MOARTEA 
EROULUI 

schifâ de PĂR LAGER KVIST (SUEDIA)

Intr-un oraș din acelea în care oamenilor li se pare că 
niciodată n-au suficiente distracții, agenția de estradă angaja 
un om care trebuia să stea in cap în vîrful bisericii ținîndu-și 
echilibrul, să-și dea apoi drumul de acolo și să moară. O 
jumătate de milion avea să primească pentru afacerea asta. 
Oamenii din toate păturile sociale și din toate cercurile se 
interesau plini de însuflețire despre marele eveniment. Cîteva 
zile, ziarele au dispărut pur și simplu și de nimic altceva 
nu se mai vorbea în oraș. Tuturor li se părea că este vorba 
de ceva foarte serios, dar nu trebuia uitat nici prețul. Nu 
era tocmai plăcut să cazi de la o asemenea înălțime și să 
mori, dar trebuie să avem în vedere că, aici, cuvîntul hotă- 
rîtor l-a' avut bogatul' onorariu. Agenția care a tratat toată 
afacerea nu făcu nici un fel de economii în dauna reclamei 
și oamenii puteau fi mîndri că pot asista tocmai în orașul 
lor la un eveniment ca acesta.

Atenția era îndreptatăi, bineînțeles, spre bărbatul care-și 
luase în spate această grea sarcină. Reporterii se aruncau 
asupra lui cu o sete nebună, dorind să obțină cît mai multe 
date pentru interviuri, căci pînă la reprezentație mai rămă- 
sesră doar cîteva zile.

Bine dispus, bărbatul îi primi în apartamentul său din 
cel mai bun hotel al orașului.

— „Păi, pentru mine asta nu-i decît o afacere", spuse. 
„Mi-au oferit suma pe care o cunoașteți și eu am acceptat 
oferta. Asta-i tot”.

— „Dar, nu vă pare rău ? E doar vorba să vă sacrificați

D
upă 30 de ani de putere 
absolută a regimului 
franchist, problema mult 
discutată a „continuită
ții* regimului a fost „re

zolvată*. Franco, în vîrstă de 
76 de ani, s-a oprit asupra 
prințului Juan Carlos de Bour
bon, fiul mai mare al prin
țului Don Juan de Bourbon, 
conte de Barcelona și șef al 
familiei Bourbon de Spania. 
Mesajul adresat de Caudillo 
Cortesurilor a fost aprobat și 
astfel episodul pasionant al 
succesiunii la tronul rămas va
cant din 1931 (după răstur
narea regelui Alnhons al XIIT- 
lea) a luat sfîrșit.

Dorința lui Franco de a asi
gura „continuitate* printr-un 
regim monarhic n-a fost îm
părtășită de toți membrii gu
vernului spaniol.

In tabăra monarhiștilor s-au 
aflat în concurs trei nreten- 
denți : prințul Don Juan de 
Bourbon, moștenitorul tronu
lui, fiul acestuia, prințul Juan 
jCarlos și rivalul său direct, 
prințul Hugues Charles de 
Bourbon și Parma. Sorții au 
fost hotărîți însă de Franco, 
;care l-a preferat mai de mult 
■pe tînărul Juan Carlos celor- 

comentariul nostru :

FRANCHISM FĂRĂ FRANCO ?
lalți doi candidați, incomozi 
pentru regim. Alegerea n-a 
fost scutită de nemulțumirile 
de rigoare ale pretendenților 
înlăturați, care s-au considerat 
spoliați de drepturile lor. Hu
gues Charles și partizanii săi 
au încercat chiar organizarea 
unor „acțiuni de protest", sol
date însă cu îndepărtarea de
finitivă din Spania a preten
dentului turbulent, printr-un 
decret emis de generalul Fran
co la 20 decembrie 1968. Pro
testele pe care „Comunio Tra- 
dicionalista" (organizația poli
tică carlistă) le-a ridicat îm
potriva expulzării membrilor 
din familia Bourbon-Parma, 
guvernul spaniol le-a dat răs
punsul : nu s-a făcut altceva 
decît să se aplice legea pen
tru străinii indezirabili. Prin

țul în discuție este cetățean 
francez și nu spaniol; mai 
mult, cu cîțiva ani în urmă a 
vrut să obțină naționalitatea 
spaniolă dar cererea i-a fost 
respinsă. Presa franchistă și în 
special cea monarhică, de par
tea alphonsiană a adăugat ul
terior un alt argument : a a- 
mintit că nu se poate vorbi 
de Bourbon-Parma ca despre 
niște adevărali pretendenți 
carliști pentru că revendicarea 
a luat naștere într-o manieră 
discutabilă.

Pentru Franco, aceste dispu
te par a nu fi avut vreo în
semnătate, deoarece, așa du
pă cum se știe, preferințele 
s-au îndreptat imediat spre 
alfonsiști, dar nu spre Don 
Juan, ci spre fiul acestuia, 
Carlos, în vîrstă de 31 de ani. 
Deși cea mai mare parte a co

viața. înțelegem că nu mai puteți da înapoi, senzația s-ar 
duce pe apa sîmbetei, iar agenția n-ar mai putea reface tot 
ce-a cheltuit, dar pentru dumneavoastră trebuie să nu fie 
prea plăcut”.

— .Bine... aveți într-adevăr dreptate, m-am gindit și eu 
la asta. Dar pentru bani, ce nu face omul ? I I*

Pe baza acestor declarații s-au scris în ziare lungi arti
cole despre bărbatul necunoscut pînă la acea dată : despre 
trecutul lui, despre concepțiile și despre poziția lui față de 
diferite probleme ale timpului, despre caracterul și modestia 
lui. Portretul apăru în toate gazetele. Era un bărbat tînăr și 
puternic, fără să pară o figură însemnată, era curajos, plin 
de vitalitate, cu fața deschisă, energică, un reprezentant tipic 
al tineretului de atunci, plin de voință și de sănătate.

Prin toate cafenelele puteau fi văzuți oameni îndeletnicin- 
du-se cu cititul gazetelor în timp ce se pregăteau pentru eve
nimentul ce avea să vină. Nu li se părea a fi un om urît, 
era un bărbat tînăr și simpatic ba, femeile-l găseau teribil 
chiar. Cei mai înțelepți ridicau din umeri : bună treabă, zi
ceau. Intr-o singură privință căzură cu toții de acord : cît de 
unic și fantastic era cazul acesta și că ceva asemănător nu 
s-ar putea întîmpla decît în timpul nostru memorabil cu inten
sitatea și capacitatea lui de a sacrifica totul. Și erau unanimi 
în a recunoaște că marele merit revine Agenției care nu a 
impus nici o restricție în materie de popularizare și a dăruit 
orașului posibilitatea să devină martorul unui atare spectacol.

In sfîrșit, sosi și ziua cea mare. Spațiul din jurul bisericii 
era înțesat de lume. Domnea o încordare nemaipomenită, toți 
își țineau respirația în așteptarea a ceea ce avea să se în- 
tîmple.

Bărbatul căzu, a fost o moarte rapidă. Oamenii se înfio
rară, se despărțiră și plecară spre casă. Se simțeau întrucît- 
va înșelați. A fost măreț, dar... La urma urmelor, n-a făcut 
decît să se omoare. A primit cu bună credință o însemnată re
compensă, dar în zadar. Om tînăr care promitea atîta să se 
sacrifice în felul acesta ...

Și oamenii se despărțiră și plecară nemulțumiți spre casă 
— damele cu umbrelele larg deschise deasupra capetelor.

(trad, de N. N.)

/

pilăriei și-a petrecu t-o în aia- 
ra Spaniei, din 1954. cu în
cuviințarea tatălui său și la 
dorința manifestată de Cau
dillo, a învățat timp de șase 
ani la diverse școli militare 
(de aviație, infanterie, marină), 
toate acest” arme, fă'-înd tot
odată studii universitare de 
științe politice.

Vorbind în fața Cortesurilor 
spaniole, generalul a adus e- 
logii tînărului prinț, subliniind 
îndeosebi loialitatea sa față 
de actualul regim. El a pre
cizat că. prințul Juan Carlos 
va rămîne deocamdată alături 
de el „pentru a-și perfecțio
na cunoașterea problemelor 
țării*. Apare deci destul de 
limpede de ce Franco s-a o- 
prit asupra lui Carlos: este 
clară intenția de a asigura 
„continuitatea" reqimului. Cu 
alte cuvinte, franchism și du
pă Franco. De altfel, cu pri
lejul depunerii jurămîntului, 
prințul l-a asigurat pe genera
lul Franco de loialitatea sa, 
iar „Mișcarea națională" (sin
gura organizație politică a că
rei existență este pe-misă de 
legile statului) de fidelitate.

Radu Simionescu

lirică iugoslavă 

IUBESC ORELE...
de DANE ZAJC

Iubesc orele 
in care flăcările desenează 
pe pereți ți pe tavan 
străvechi, liniștite chipuri.
Și șoapta ta. 
Ca și cind gîndul 
ar vorbi cu-n gind. 
Ca ți cind gîndul 
privețte-n față gîndul 
ți-i ride 
cu ochii.
Ca ți cînd sufletul i-a oferit 
sufletului buzele : 
bea ți strigă 
c-am fost in clipa asta 
pe veci a ta.
Iubesc orele 
cind incandescenții cărbuni se sting, 
cind două trupuri 
pierzindu-ți echilibrul 
se contopesc, sub umbrele tăcute, 
-n strînsă-nbrățișare 
în vreme ce de-asupră-le se string 
miini îndrăgostite.

CATEDRALELOR
de SAȘA VEGRI

... Ca un schelet enorm 
al unei lumi apuse 
vor 
cobori 
spre ziua nevăzută, 
catedralele, 
iar al orgilor suflet 
un nou Dumnezeu își vor afla.

PĂDUREA
de FRANC FORSTNERIC

Sint întunecat ți rece ca pădurea 
ți niciodată să mă vezi nu vei putea. 
Va trebui să rătăcești in mine 
obosită, părăsită, 
cu ochi măriți de-afecțiune, 
cu picioare goale de credulitate. 
Te înconjor 
cu pietre tăcute 
de credinți străbune. 
Te înconjor cu mîini zvelte, 
lungile mele sărutări 
fi-vcr ca ale 
frunzelor 
atingeri reci.
Adăposti-vor mușchii răsuflarea cuvin*elor noastre, 
din ferigi respirind vor crește-aîe noastre vise.

Iar dacă vremea pădurilor 
va fi o lungă, nesfîrșită noapte, 
jertfa ta va străluci în mine 
ca o frumusețe împietrită 
a realității cea de mult apusă, 
a adevărului.

(traduceri de I. NICOLEANU]


