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ZBURĂTOR
De am să mor cintind, să mă lăsați să 

........ . cint.
Am fost o fife cîntătoare 
Și,. printre oameni,. zburătoare. 
Vedeam, intrinții împărați

Ai Universului acesta" de sub .soare, 
.Pe care încercau să-l înconjoare
De aur, diamante ți ducați

i
T "
I

I
Și să-l nimbeze, inimoși, 

••?Cu frumusețile imaginare

Ale unor îngeri dintre oameni scoți, 
Inalți ți dezarmați asemeni unor albatroși

Și-au rătăcit in viață, împiedicați, 
In aripele proprii, rotitoare,
Prin zguri, urît ți ceruri, naripați 
De vraja imnului, potopitoare.

dt-
«I 

su- 
o- 

aies 
mai

RECUPERAREA
De am să mor cintind să mă lăsați să 

cînt.
Am fost o fire cîntătoare 
Și printre oameni zburătoare 
Și am iubit cumplit acest pămint

Gamil Baltazar

Reconstrucția orașului'

CONCEPTULUI
- -A v

DE „NATURĂ

MARCELA CORDESCU

l UMANĂ“
- . 

till de vedere care a condus 
la cunoscutele, interpretări'.,so-. 
ciologișt vulgare , nu n.umai în . 
filozofie

i

umană exprimă sinteza deter
minărilor bio •— psiho-social- 
istpțiqe ale ființei umane, ca

ce- 
ui- 
de 
la 
și

entru om, cel mai 
| J ficil dar totdeauna 
R- cel mai pasionant 
* biect îl constituie 

mul -însuți. Mai 
în lumea contemporană,
cu seamă în lumea noastră 
socialistă, animată de princi
piile ți idealurile umanismu
lui autentic, adică procesual 
.Suprema valoare sociali este 
omul, care muncește-, glndeș- 
te, și creează^ a scris al 
X-lea Congres , at perlidului 
pe frontispiciul -edificiului nos
tru socialist. „Descifrarea* a- 
cestel inscripții,’ ni se pare de 
netăgăduită actualitate șl im
portanță. pentru; mișcarea noes- 
tră spirituală, • ideologică,- cul
turală, impulsionată atît de 
puternic de Congresul al -X-lea- 
— forul suprem de gîndire ți: 
acțiune'-colectivă al conf«t»*- 
tilor români.

Oricît s-a încercat să se 
ignore seu să șe elimine din 
cimpul preocupărilor științifi
ce și chiar' filozofice proble
ma esenjei umane, oricît de 
insistent a foSt ea' pusă, fie 
în. ghilimele, fie îri.tțe pâfățftef ■ 
ze, ca pseudopr.oblemă,. . Torță ) 
de atracție magnetică ce —o, i 
conține ri-a încetat, șă exer
cite o influență tot indi . pu
ternică asupra spiritelor se- . 
toase de adevăr, de cunoaș
tere. Intr-adevăr, atunci cînd 
conceptul de esență . umană 
părea definitiv, clasat în ar
hiva intelectuală a epocii, el 
renaște în literatura ultimi
lor ani T- din propria-i 
nușă — cu o vitalitate 
mitoare. O listă bogată 
cărți, studii, ■ eseuri date 
iveală de autori marxiști
nemarxiști stă dovadă a rea- ■ 
nimăriî preocupărilor filoso- • 
fice-știinițifice față de conți
nutul și valoarea cohcepiulpi 
lui' de „natură umană*.

In spațiul de'. care ‘ dispu- ' 
nem aici, noi ’ ne . voia . limitn 
la evoluția și stadiul la care 
se găsește acest concept azi ' 
în literatura marxistă. '

Cu aproape un .deceniu ,'în,.' 
urmă, la întîlnirea internațio
nală de lă R.ayoumont (Fran
ța) în cadrul căreia gînditp- “ 
rii-marxiști și nemarxiști au

. dezbătut tema viitorului, ■ Lu- ■ 
porinii ă afirmat: „Noțiunea 
de natură umană are un sens 
pentru marxism chiar și as
tăzi! Clasicii marxismului se 
referă adesea la noțiunea de 
natură umană Intr-un sens 
care nu este desigur meta- 
iizic, ci fn perspectiva a 
ceea ce omul trebuia să devi
nă: omul trebuia să devină 
uman. Pe fondul acestei pozi
ții a clasicilor 
există 
naturii 
Încă , 
(Quel 
mme?

In strădaniile de a dezvol
ta și conferi un conținut va
lid conceptului de esență u- 
mană, în acord cu datele 
științelor moderne ale naturii 
și societății, cu datele expe
riențelor social-istorice noi, 
s-au confruntat, în cadrul con
cepției marxiste însăși, două 
puncte de vedere. Ambele 
pornesc de la premisa că no
țiunii de esență umană îi co
respunde o realitate empirică 
determinată și determinabilă, 
deosebirile — cu implicații 
importante — încep însă de 
la definirea conținutului, a 
notelor ce caracterizează con
ceptul. Unii se mulțumesc 
cu reproducerea și comenta
rea ilustrată a tezei a Vl-a 
a lui Marx, despre Feuer
bach, identificînd și reducind 
esența umană la ansamblul 
relațiilor sociale în care in
dividul ființează. Este punc-

marxismului 
o nofiune implicată a 

umane care nu este 
suficient dezvoltată' 
avenir attend l'ho- 
P. U. F. — 1961)

și științele sociale individ și ca specie. Acestea
și umanistice, dur și în crea-' cuprind în sine simultan, da-
tia literar-artistică și în cri- . tele relativ constante •••și. uni- 
tica literară. versale ale umanului cît și

Adevărul tezei lui Marx și •. P.e, ,ceje variabile,. concret-is- •
EngelȘ despre natura socială .lorice (particulare,?specifice,, 
a ființei umane este incontes-• individuale).
tBbil; o puternică armătură 
de argumente în' favoarea ei ■ 
o oferă azi antropologia cultu
rală și sociologia,. etnologia și 

psihosociologie.. Dar concep- . 
tul marxist de „esență uma
nă* apare,: sărăcit ori de cite 
ori este înfățișat exclusiv prin 
formula bine cunoscută din 
Teza a VI-a despre Feuerbach , Ae», înăuntrul unei, epoci-istori
si' nu. prin prisma- imaginii 
complexe pe care a construit- 
o Marx despre natura -umană 
îri difrrifo scrieri, de la.-,Ma-- 
nuscrise* ț,i. „Ideologia. . ger
mană* pînă. la „Capitalul".

Cîteva mărturii semnificati
vă din aceste opere funda-, . lițică) este tendință , și interes 
mentale ale marxismului ne . care declanșează' mecanisme
par revelatorii pentru susține- psihologice , (voipță, sentimen-
rea punctului de vedere inie- te etc.) și sociologice (institu-
gretiv dialectic asupra, esenței .ții, relații, colaborări, antago-
umane. „Omul — scrie Marx. nisme etc.) Prin intermediul
în „Manuscrise* — < 
mod nemijlocit o ființă natu
rală vie, activă, o ființă care 
suferă, o ființă condiționată 
și limitată... este o ființă pa
sională* (Marx — Engels 
„Scrieri din tinerețe"). Marx și 
Engels considerau în raționa
mentele lor filozofice, politi
ce, științifice, pe „omul real, 
corporal, care stă pe solidul 
glob pămîntesc și expirînd 
toate forțele naturii" (Op. cit),

„Dacă vrem să judecăm fap
tele, evoluția relațiilor ome
nești.. trebuie să ne ocupăm 
mai întîi de natura omenească 
în general și apoi de natura 
omenească istoricește modifi
cată în fiecare epocă istorică", 
scria Marx în „Capitalul", for- 
mulînd clar ldeea corelației 
dialectice dintre general-uman 
și concret-istoric în conținu
tul noțiunii de „natură u- 
mană*.

In viziunea dialectică a hii 
Marx, Engels și Lenin, esența 
umană nu este concepută doar 
ca un subprodus al relațiilor 
sociale ci ca o rezultantă a 
interacțiunii dintre factorii 
natural-biologici și social-isto- 
rici.

Corelînd diferitele teze și 
aprecieri ale lui Marx, Engels 
și Lenin, despre nature natu
rii umane, dacă considerăm 
sensul și spiritul întregii lor 
opere — așa cum recomanda 
cu insistentă Gramsci (vezi 
Opere alese, Ed. politică 1969), 
apare îndreptățită concluzia - că 
nof lunea marxistă. de esepfă

In concepția mârxistă, ma
nifestarea fundamentală a e- 
senței umane (a tuturor latu
rilor, sale componente bio — 
psiho-social-istorice) ieste sin
gura care angajează forțele fi- 
zice și psihice ale omului, (ap
titudinile) firește, Înăuntrul u- 
nor relații sociale determina-

, -. ce circumscrise. . ■. • ■
Munca, sinteză de general 

uman și-.particular' 'istoric/’, este 
activitate, proiect și realizare 
a proiectului ■ conceptual — 

‘ cum spune Garaudy în -„Mar
xismul secolului XX*. |Ed. po-

este în ; muncii, omul .se leagă gu na
tura exterioară iui (legătură 
posibilă prin faptul că el 
face parte din ea) își satis
face trebuințele nu numai 
strict biologice ci și pe cele 
psihologico-spirituale. Rezulta
tul, mereu refăcut, este nu 
numai modelarea acestei na
turi după proiectul social u- 
man, istoricește condiționat, 
ci și remodelarea propriei na
turi (interioare) anume a latu
rii variabile a acestei natu
ri pe fondul celei statornice 
(dezvoltarea aptitudinilor, con
ținutul, sensul și semnifica
ția, variabile ale gîndirii, sim
țirii, memoriei, voinței etc.). 
Pe matricea bio-psihică, deve
nită relativ stabilă din mo
mentul încheierii antropo și 
sociogenezei, se clădește și se 
manifestă „formula* social-ls- 
torică concretă, particulariza
tă a umanului, se constituie 
cultura, respectiv culturile. ‘ 
(vezi AL Tănese ;Introduce- 
re în filozofia culturii* Ed.
St).

Istoria prezidează și arbi
trează controversa activă din
tre om și natură, din care so
cietatea iese îmbogățită spiri
tual și material, psihosocial 
și sociologic, prin diversifi
carea și șlefuirea structuri
lor, relațiilor, activităților, pro
duselor, prin multiplicarea va
lorilor.

Petru Pînzaru
(urmare în pag. 10)



jti rnal

AUTOGRAFE
A fost un seriilor zgircit la autografe. 7.gircit că 

pretindea bani pentru un rind sau pentru a singură 
semnătură. Transformarea cuvintelor in bani, mai ales 
cind. avea și prea avea, este condamnabilă. Păcind abs
tracție de această apucătură, faptul că n-a lăsat in 
urmă ploaie de autografe, este pozitiv. Mai ales pe 
cărțile dăruite prietenilor, devenit! apoi, cu voia lor 
sau cu voia lui, inamici. De cel Pentru cd am văzut 
niște autografe, niște dedicații care te puneau jos, și 
apoi axn auzit niște vorbe spuse de același autor, la 
adresa aceluiași amic, care m-au împins dincolo de li
mita rrnrării. Astăzi scrii cuiva pe o carte .ești cel 
mai, cel uri domnule", și miine, nu numai cd strlmbi 
din nas. dar invirfi în jurul Iui și reteveiul I... O apu
cătură la fel de urită, dacă nu și mai urită, ca aceea 
de a cere bani pentru semnătură. Mai Înțeleg asta un
deva la catedră, unde aștepți o avansare in post, unde 
trebuie să-ți măgulești șeful, dar in literatură unde nu 
există șeii, unde nu-{i trebuie doctorate, nu Înțeleg. I i 
va toca volumul criticul X, dacă este bun, dacă este 
ceva de capul lui, Y (pentru că în ultimă instanță este 
șl un Y sau dacă nu este se va naște) ți-1 va reface 
Iu loc.

Poate va zice cineva că problema este minoră, cd 
sug din degete ca să scot citeva rinduri. N-are decit, 
dar ai fi foarte plăcut ca Eugen Barbu de pildă să pu
blice toate dedicațiile de pe cărțile primite. Ciți ar 
rlde strimb ? Am luat un exemplu, poale cel mai tipic, 
să spun așa, pentru că s^' găsesc din belșug în biblio
tecile multora dintre noi. Sigur, se poate spune: .anul 

' asta am crezut așa, cum mat cred', sau .chiar astăzi 
l-a căzut masca și, deși ieri i-am scris, n-am Încotro, 
trebuie să-l arăt cum este. . .*. Poate, nu vreau să 
Contrazic pe nimeni, dar prea mult slalom, prea multă, 
schimbare la față. Dacă ai încredere în cărțile și ta
lentul cuiva, apoi ai pînă Ia capăt, Chiar atunci cind 
nu mai este Intr-o redacție, Cind iți refuză să-ți pre 
Mere placheta, cind te .destlințeazd'. Pentru că pun 
6ub semnul de Întrebare gustul, puterea ta de discernă- 
mtnt (cind nu este vorba de lichelism), și propriul tău 
talent care nu suportă nici cel mai slab cutremur.

Nu de mult, am primit un volumaș foarte subțire 
șt pe dinafară și pe dinăuntru, cumplit de subțire, cu 
0 dedicație care depășește in rinduri prima schiță a 
volumului. Rinduri să te ungă la inimă, să te umfle, să 
te legene, să te adoarmă, să te visezi că tu l-ai scris 
pe .fon' și nu Rebreanu, ți că ai semnat, printre alte
le, un roman care se numește .Străinul', Acum citeva 
zile m-am pomenit cu o scrisoare mai lungă cfeclt vo
lumul respectiv și, recunosc, mai bine scrisă, unde 
simt micimea micimilor și peste care respectivul con
frate mai răstoarnă și un hlrdău din .omenia" dom
niei sate. Nu știu cum naiba asta mi-a amintit de cea 
mai detestabilă dedicație care a fost sau poate să fie 
și din care se Înțelegea că talentul lui X este un să
rut, a lacrimă, o floare, sau așa ceva pe nu știu ce 
mină. Mi-a adus aminte și de cineva, care mi-a scris 
pe cartea sa, rlnjindu-mi tot timpul (nu i-am Înțeles 
nici atunci ura) .cu alese sentimente de frăție".., etc., 
etc. Priveam cum se împreunau cuvintele sub stiloul 
Iul, nu mă mai miram, nici atlt nu mai puteam face. 
Si este doar atîta loc pentru fiecare, și sus, în Olimp, 
atitea scaune neocupate I Din fericire cărțile nu trăiesc 
prin aceste dedicații uneori sunătoare de false, ca în 
cazurile de față, și nici prin recompensele pe care (tot 
uneori) le pot obține, Să mai repet că opera nu se 
identifică întotdeauna cu omul ? Că orieit ar fi omul 
de nu știu cum. dacă lucrarea lui este artă, stima față 
de ea nu poate fi influențată tn nici un fel de acel 
,nu știu cum' al omului l Că fiecare carte iși are 
destinul ei. fie că este tămiiată cu entuziasme sau 
înconjurată de tăcere ? Că...

Mt-I închipui pe cel care spunea cit li costă sem
nătura (In sute sau mii), și totuși cind mă aplec peste 
cartea ful ii uit și-f mulțumesc celui care a scris. Dacă 
autorul volumului și al scrisorii va alunge la to
mul acestuia, II încredințez că mă voi apleca cu ace
lași sentiment. Și totuși, formidabila carte despre noi 
Înșine oare ar trebui scrisă î. . .

Corneliu Ștefanache

„FLACĂRA 
lAȘULurj-xxv

Ziarul. Flacdni lașîziui** u împli-?
dR 25 de afli de apariție. EaU o 
virstă respectabilă, )cu atît mai 
mult cu cit acest ultim 6<ert de 
veac difl istoria patriei a fost o 
epocă de profunde transformări 60- 
cial-politice, economice și cultu
rale, transformări la care presa 
de partid și-a adus o contribu
ția activă. Apariția silnică iatr-ua 
centru cu bogate tradiții ale pre
sei progresiste, ziarul .Flacăra la
șului* a preluat de la acesta pa
siunea dezbaterii, ținuta elevată a 
confruntării ideilor. eleganța stilu
lui, dîndu-le o dimen-iiune, o di
recție și un conținut nou, consonant 
cu politica partidului, cu munca în
tregului popor pentru socialism. 
Prezent în mijlocul tuturor frămân
tărilor și al victoriilor politice pe 
care le-a obținut partidul din au
gust 1944 încoace, oglindind toate 
succesele economice $i soeial-cul- 
turale ale poporului și mllitind ac
tiv pentru ele, ziarul și-a cîștigat 
un binemeritat prestigiu, simpatia și 
încrederea miilor de cititori, cola
borarea celor mai de seamă oa
meni de cultură ș< știință, a spe
cialiștilor din industrie și ajrkul- 
tură, cu ajutorul cărora nărui a 
reușit să fie mereu o cronică vie 
a vieții orașului șl județului Iași, o 
tribună de la care cuvîntul parti
dului a pătruns în mijlocul mase
lor largi. In același timp, ziarul a 
constituit un punct de atracție pen
tru toți oamenii de artă și litera
tură, mul ți dintre publiciștii de as
tăzi ai lașului făcîndu-și debutul și 
ucenicia în paginile sale.

O dată cu felicitările pentru re
zultatele însemnate obținute în cei 
25 de ani de existență, le urăm co
legilor noștri de la ziarul .Flacăra 
lașului* noi succese în activitatea 
lor nobilă.

DISCUȚII LITERARE
Jn repetate rinduri ne-am pronun

țai pentru discuții literare mai a- 
profundal e, analitice, care să pre
lungească ecoul unor cărți de va
loare și Bă ofere puncte de vede
re inedite cititorilor. In adevăr, În
registrate îndată după apariție, în 
rubricile de cronică literară sau de
recenzii, multe cărți apte să de
termine interpretări variate, ani-
mînd interesul pentru literatură, 
cad lntr-un con de umbră, adesea
înrudit cu anonimatul. In afară,

însd, de privirile și aprecierile de 
ansamblu, există și teme speciale, 
probleme specifice pe care le dez
voltă un volum de poezii, un ro
man sau o piesă de teatru. Preo
cupările de acest fel deveniseră, In 
ultima vreme, destul de rare. Am 
salutat, de aceea, cu satisfacție, 
primele două articole ale lui Eu
gen Simion dintr-o serie de însem
nări despre roman, ce se anunță, 
de pe acum, deosebit de intere
santă. Criticul discută — respin- 
gînd de la bun început poncifele 
de ultimă oră ale cronicii literare 
— lucrarea Iul N. Breban Animale 
bolnave „unul din cele mai bune 
romane pe care le avem". De ase
menea, în cea de a doua serie a 
însemnărilor, același critic ia In 
discuție romanul lui Fănuș Neagu 
îngerul a strigat. Se remarcă tonul 
sobru și degajat a! discuției, de loc 
presat de cerința (și adesea de fu 
venita satisfacție) școlărească a... 
notei.

Slnt multe volume care pretind 
neapărat asemenea discuții specia
le. Iată, de pildă, volumul Iui Al. 
Philippide Monolog în Babilon sau 
ultimele romane ale lui Zaharia 
St aneu (Șatra, Ce mult te-am iu
bit) care, înregistrate în genere e 
logios, nu au ocazionat încă dis
cuții fertile, pe măsura valorii lor.

Făctnd aceste reflecții, nu ne pu
tem opri de a constata și unele 

' scări oțioase de a transporto 
discuția dincolo de clmpul artei.

Finalitatea artistică literară a in
tervențiilor de acest fel, rămîne ne
clară sau, mai exact, nici nu e- 
xistd.

QUI S’EXCUSE...
Povestea cam hazlie a .descope

ririi* unicatului „Vocea patriotului 
naționale* a emoționat și a surprins 
o clipă spiritele poate de multe 
ori prea grave ale istoricilor lite
rari, dar și ale amatorilor de .nou
tăți" arhivistică spectaculoase. Lu
mea s-a amuzat — hai să recu
noaștem — și s-a amuzat destul, 
scuzînd, totuși, zelul bine inten
ționat al lui George Munteanu (în 
definitiv, cui nu i »e poate in- 
tîmpla ... măcar ceva asemănător?) 
ca și neatenția credulă a redac
ției revistei .România literară*. A 
continua malițiile și a perpetua ecou
rile unui accident înseamnă a do
vedi lipsă de colegialitate. Așa ne 
gîndeam cind, în numărul următoi 
al aceleiași reviste, am dat peste 
explicațiile lui George Munteanu. 
Pentru D-zeu I E prea mult. Erau, 
oare, necesare, aceste însăilări pos
tume care nu mal pot explica ni
mic ? Categoric : nu. In orice caz, 
precizarea de citeva rinduri din 
.Contemporanul" nu suporta scuze 
întinse pe un subsol de pagină și, 
cu atît mai puțin, afirmația auto
rului cum că, în aceleași condi
ții, același articol l-ar scrie la 
fel ... „Qui s'excuse, i’acuse* sună 
zicala pe care revenirea lui Geor
ge Munteanu nu face altceva decît 
s-o verifice încă o dată.

DRAGUL MIEU, 
IEREA APROAPE 
MIEZUL NOPȚII

Se consumaseră cu bine și fără 
exagerate emoții itoate emisiunile 
TV. Ni se prezentase un amplu co
mentariu despre citeva jiocuri de 
fotbal, insistîndu-se asupra corec
titudinii arbitrilor de tușe, după 
care 1 se luase un interviu unui 
oarecare pe care reporterul îl pre
zentase fugar :

— Dînsul, stimați telespectatori, 
este tovarășul profesor ... univer
sitar cutare ...

Apoi a urmat un program de ro
manțe.

Și seara s-ar fi epuizat fără alte 
notabile accidente, dacă, pe neaș
teptate, liniștea înconjurătoare și 
Imensă n-ar fi fost sfîșlată barbar 
de țipătul :

tlți mal aduci aminte doamnă,
Ierea tîrziu și ierea toamnă...".
Instinctiv m-am uitat la ceas. In

tr-adevăr, ierea tîrziu ; ierea a- 
ptoape miezul nopții. Șl tocmai In 
clipa aceea, pe ușe intră o mătu
șe, care leșină subit.

II plăceau enorm romanțele.
Firește, am telefonat la Salvare. 

(In locul mieu, dumneavoastră ce 
ați fi făcut ?). Deși, la drept vor 
bind, faptul în sine ierea irepara
bil. Jiocul se încheiase și scorul 
ierea 1—O pentru televiziune.

AȘTEPTlNDU-L
PE... REGIZOR

In penultimul număr al „Români
ei literare", Valentin Silvestru in
tervine energic și justificat în 
sensul restabilirii adevărului referi
tor la relația regizor-dramaturgie 
originală. Contrar unor afirmații fă
cute în alte publicații, regizorii 
noștri și-au făcut cu prisosință, 
spune domnia sa, datoria, în trecu
ta stagiune, față de dramaturgia în 

cauză. Enumerarea unui apreciabil 
număr de montări cu piese româ
nești este, în această privință, con
cludentă. Ar mai fl doar de adău
gat faptul că, față de cea clasică, 
și-a făcut-o din totdeauna. Iar fa
ță de cea contemporană, așișderi. 
Uneori însă numai sub aspect can
titativ. De unde abundența de ti
tluri produse în cursul discuției. A- 
șadar, cantitativ, lucrurile stau du
pă cum demonstrează, cu obișnuita-i 
rigoare publicistică, Valentin Sil
vestru.

Dar calitativ ? Ințelegînd prin a- 
ce-asta nu doar numărul premiere
lor (In stagiunea în curs de des
fășurare vor fl montate nu mai pu
țin de cincizeci de piese din dra
maturgia originală), ci și climatul 
în care se consumă relația teatru- 
dramaturg. ecoul spectacolului rea
lizat. altfel spus, finalizarea unui 
amplu și complex proces de pro
spectare, stimulare. valorificare a 
dramaturgiei originale contempora
ne. Pentru că. fie vorba între noi, 
șl Marin Sorescu, și Paul Annhel, 
si Ion Băiesu — poate si alții — 
au avut suficient de așteptat pînă 
să-si vadă piesele induse în reper
toriul vreunul teatru Apoi, pînă să 
le vadă jucate. Apoi, oînă să se 
convingă, asteotînd, dt de real este 
interesul pe care 1 l-a acordat res
pectivul teatru, de care a fost atit 
de călduros ... îmbrățișat.

Și-atunci î Se poate oare spune 
că lucrurile se vor schimba prin 
simplul fapt că în acest an vor 
aștepta nu doar trei, ci nu mai 
puțin de cincizeci de piese (sau 
dramaturgi ?).

Valentin Silvestru are, desigur, 
dreptate. Dar are și preopinentul 
său. In felul lui. $i poate și spec
tatorul. Care și el așteaptă.

C-ara de mult ...

COMPLETARE..
La Curier, în numărul trecuf al 

Cronicii, s-au publicat extrase (sub 
titlul Văratec) din citeva scrisori 
trimise Elenei Ibrăileanu de cifre 
o prietenă, neidentificată. Vărate- 
cul, la mică distanță de Agapia 
și Bălțătești, a fost veri de-a rîn- 
dul locul de odihnă al lui G. 
Ibrăileanu. Necunoscuta care face 
elogiul acestui ermitaj, e Constan
ța Marino-Moscu, născută la Aga
pia (în 1875). La Pașcani, unde 
se mută cu părinții, cunoscu pe 
Mihail Sadoveanu, copil de șase- 
șapte ani. Fusese colegă de liceu 
la Iași cu Elena Carp, devenită 
soție a lui G. Ibrăileanu. Laureată 
a Conservatorului din Viena, a 
dat recitaluri de pian In diverse 
orașe. Prin înțelegerea Iul Ibrăi
leanu, debută la Viața românească 
în 1910, cu nuvela Natalița. Din 
colaborările la revista de la Iași, 
la Sburătorul, Adevărul literar și 
altele au rezultat volumele : Ada 
Lazu, Natalița, Tulburea și Aminti
rile Caterinai State. A sprijinit cu 
emoție debutul Hortensiei Papadat- 
Bengescu. Stabilită la Buzău, prin 
căsătoria cu avocatul Moscu, a 
păstrat legătura cu locurile mol
dovene, epistolar sau prin vizite 
frecvente. Pentru G. Toplrceanu, 
prozatoarea, neîntrecută amfitrioa

nă, deveni buna .Madam Tolstoi", 
cum 1/ spunea poetul. O admira
bilă evocare, sub acest titlu e in
clusă în Prietenii mei scriitori de 
Otilfa Casimir. Foarte Interesantă, 
— corespondența cu Hortensia Pa- 
padat-Bengescu. In sfîrșit, Constan
ta Marino-Moscu e mama pictorilor 
Adina Paula Moscu șl Paul Moscu.

REVUE DES 
SCIENCES HUMAINES
In numărul pe aprilie-iunie 1969 

al cunoscutei publicații de la Lille 
figurează un substanțial studiu sem
nat de Rica Ionescu, de la Faculta
tea de filologie din Iași. Peisaj și psi-

revolta și indiferența, pa
și anxietatea de a exista.

Din toate 
universul 

cu soaiele, cel mai indis- 
înviorător ...

«u 
excesul 

a fi știut
care 

de
pămînt în 

tocmai

hologie în opera lui Camus, acesta e 
titlul. «In centrul vieții și operei 
lui Camus se descopere o perpetuă 
balansare între două focare con-^ 
trarii : viața și moartea, da și nu, 
fața și reversul, consimțămîntul și 
refuzul, 
siunea 
Atît de atașat de țara natală, Ca
mus nu disprețuiește frumusețile 
altor țări. Călătoria e pentru el o 
înstrăinare necesară prin dezacor
dul ce se produce între el și lu
cruri ... Din toate elementele care 
compun universul lui Camus, ma
rea este, 
pensabil și cel mai 
Miracolul gîndirii lui Camus, 
al unui 
e regula, 
să ajungă la ceea ce el numește 
.intransigența extenuantă a măsu
rii ...". Adierile de pur lirism 
pentru el o excepție și oarecum o . 
slăbiciune, căci clasicismul spre 
care tinde neîncetat implică — din
colo de repetiție — selecția, dis
ciplina și limita perfectă ce se na$- 
te între forța impetuoasă a simțu
rilor și ideea șî forma îmblînri- 
tă de exnresia artistică*.

Semnalăm, în același număr aî 
revistei franceze, un alt stadfa : 
Mitul creației prin muzică la Paul 
Valirv și Lucian Plaga de Gheor- 
ghe Ion.

e

N. Irimescv

scrisori
Editura „Junimea" din Iași este un 

gest de cultură necesar în actua
la ambianță spirituală a țării, lașul 
are o bogată viață literară care 
cere și motivează prezența unei 
edituri. Pe lingă el, există orașe 
moldovene în care s-a creat o 
atmosferă de efervescență literar&i- - 
în care și trecutul și prezentul 
cusă cultură : Botoșani,

Fălticeni.
Editura „Junimea" și-ar putea pro

pune explorarea și exploatarea u- 
nor momente culturale semnificati
ve ale „Tării de Sus". Cărțile tuf 
Simeon FI. Marian așteaptă o edi
ție critică. Măcar In parte, opera 

vasta a acestui mare folclor ist 
ar putea cunoaște reeditări: .Orni
tologia poporană română*, .Nunta 
la români", .Nașterea la români". 
De la folclorist au rămas mii de 
pagini manuscris, printre care șl 
o lucrare aproape terminata .Bo
tanica populară*. Am aștepta st o 
monografie S. FI. Marian publicată 
la Iași.

O editură la Iași, cred, nu tre
buie privită ca un prilej de sco
tocire a tuturor încercărilor de li
teratură făcute în Moldova. Edită
rile și reeditările pe pian local, 
departe de a fi acte filantropice, 
trebuie puse sub semnul marilor 
exigențe, o editură noud nelnaem- 
nînd prilej de apariție a unor lu- 
crări care, de altfel, n-ar fi avut 
nici o șansă.

Dar există recuperări literare o- 
bligatorll. Oare na se simte lip
sa unui album, cu text critic, pen
tru pictorul fălticenean Aurel Băe- 
șu, cu portretele sale viguroase de 
țărani care-i amintesc pe bărbații 
daci 7 Sau alt pictor, Epaminonda 
Bucevschi, nu merită un altfiun.? 
Apariția unei edituri la lașf^nă 
face să mă gîndesc la aceste da
torii neplătite față de autentice 
valori.

Valorificare, întreținere, stimula
te de climat cultural, iată termeni 
definind realități implicate de ac
tul „a edita".

S-a semnalat deja, pentru ora
șele de provincie, tendința de mi
grare a valorilor intelectuale spre 
centru. Nu e nici un secret ten
tația ce-o reprezintă Capitala pen
tru artiști. E un lucru obiectiv șl 
îndreptățit să-ți cauți clmp de ma- 

nifestare. Suceava are experien
ța unor oameni de litere, aii scrii
tori cunoscuți, care, pentru a se 
realiza, și-au găsit un mediu adec
vat f iar cind vrem să vorbim des
pre literatura suceveană actuală, 
trebuie să ne căutăm artiștii prin
tre bucureștenl ... O editură la 
Iași ar favoriza conturarea unor 
fizionomii proprii, distincte, ar de
termina statornicirea personalități

lor locale — șl aceste locuri mol
dovene nu se pot pllnge de resur
se intelectuale. A edita — condi
ție a promovării șl stabilizării va
lorilor locale : alt argument de
prim ordin al utilității editurii ie
șene.

VASILE ANDRU 
— Suceava —

ÎN DELTĂ
Tîrziu, la sfîrșitul lui sep
tembrie, pe plaurul de lingă 
balta lacub margaretele nu 
înfloresc, ci explodează. Pă- 
mintul Deltei, cu fertilitatea 
hipertrofiată, fugărește seve
le mereu în sus, transformed 
taina creșterii într-o țișnire 
nepotolită, demnă de legen
dele biblice. Margaretele au 
corola cît o farfurioară și tul
panele adunate într-un snop 
enorm, descins din peisajele 
croite pe mâsura lui Gar- 
gantua. Oglindindu-se în apa 
verzuie, fulguirea legănată 
a petalelor pare fluturare 
din năframa despărțirii. Nu
ferii Impasibili și demni 
adaugă partea lor de lumină 
întinderii presărate cu alb. 
alb, alb — poate o preves
tire șăgalnică a iernii ce 
amorțește sevele ...
„.Tîrziu, la sfîrșitul lui sep

tembrie, în balta Cuibăda 
fuioarele de abur se-nco- 
voaie misterioase, ca-n fil
mele cu pitici, și-aștepți co 
din șerpuirea vălătucilor ce
nușii să se nască zîna cea 
bună. Ca să ajungi în Cui
băda, treci printr-un Saint- 
Gotfiard de stuf, împlngînd 
luntrea cu ghionderul prop
tit în rizomil puhavi, bizari ți 
contorsionați ca niște man
grove. Poate etimologia o fi 
cu totul alta, dar prezența 
rădăcinii „cuib" în denumi
rea tărimului de liniște as
cuns in inima stufului evocă 
perfect ideea de ocrotire, 
tihna și izolarea acestui 
cuib de viață năvalnică și 
clocotitoare. Elodeea Cana
densis, planta-turist care a 
ajuns în Delta Dunării ve
nind din Canada (!) via An
glia, Italia, Bosfor, crește 

văzind cu ochii și înșfacă 
luntrea, imobilizînd-o cu ra
pacitate de plantă carnivo
ră. Alături, rozete trase cu 
compasul ascund ciudate < 
fructe triunghiulare, logo
dind pe aceeași rădăcină 
două figuri geometrice cal
me și perfecte : cercul și 
triunghiul. Tîrziu, la sfîrșitul 
lui septembrie, păsăretul 
Deltei înțepenește pe margi
nea apei în poziții misteri
oase, constituindu-se în im
pecabile gărzi de onoare 
spre a-și saluta propria ple
care. Doar gîștele și rațele 
sălbatece zboară zvîcnit, 
ca un sfîrîit de foc de paie ; 
cîte-o împușcătură răzleață 
trimite în slăvi mărgele de 
plumb, și aduce mărgele 
ruginii : singe. In adîncuri, 
simți forfota lipăită a som
nului, gilgiitul arțăgos al 
bibanului, pînda țeapănă a 

știucilor vărgate. Tîrziu, la 
sfîrșitul lui septembrie, turis
tul va găsi Delta cufundată 
in tăcere, abur și mister. Și 
dacă n-a venit în lumea stu
fului ca să-și umple tolbele 
cu pește, ci sufletul de pri
veliști, va avea răgazul să 
descopere, la fiecare zvîcnet 
al vîslei, un crîmpei de li
niște și frumusețe.
... Dar, atențiune, turiști : o- 
coliți ceea ce NAVROM-ul 
numește „nava de pasageri 
Abrud”. Hardughia hodoro
gită descinsă parcă din fil
me cu pirați pe Missouri te 
îmbie într-un „salon” fără 
hublouri, despărțindu-te bru
tal de peisaj și lăsîndu-te 
să zaci șapte ore pe o ban
că de seîndură într-un cazan 
nituit. Sper că atunci cind se 
va deschide „Muzeul navi
gației", prima piesă achizi
ționată va fi amărîtul de 
„Abrud". Nu de alta, dar a 
oferi turistului un vapor fă
ră geamuri echivalează cu o 
invitație la ciorbă oescăreas- 
că...din Supco. S.O.S. I

M. R. I. desen de Const. C1OSU



P
reocuparea constantă a partidului și guvernului 
țării față de Universitate, față de miile de stn- 
denți de pe întreg cuprinsul patriei noastre, pre
ocupare consfințftă de Congresul al X-lea. reflectă 
' fără îndoială prețuirea de care se bucură școala

superioară românească. Forumul patriei. Congresul al 
X-lea a fixat principalele linii directoare de dezvoltare a 
învățăm ntului superior ca urmare a unui profund studiu 
al importanței pe care noul intelectual, specialistul ne
prețuit al tuturor domeniilor vieții economice, îl are in 
contemporaneitate șl, în special, în condițiile specifice 
dezvoltării impetuoase a României Socialiste. Avînd in 
vedere faptul că învățămintul superior se cere perfec
ționat continuu, că actuala conducere a institutelor și 
facultăților este chemată să traducă in fapt indicațiile 
Congresului, precum șl gîndul că lașul posedă una dintre 
cele mari cetăți universitare ale țării, revista noastră dd- 
propune să supună dezbaterii unor cadre de conduces" 

i^ale Universității ieșene, unele dintre aspectele cele mal 
importante ale procesului de Invățămfnt din școala supe

rioară. întrebărilor noastre au avut amabili'atea să răs
pundă : Acad. Cristofor Simionescu — rector al Insti
tutului Politehnic, prof. dr. lng. Gh. Chirlțfi — secre
tar al Comitetului de Partid ps Centra' Universitar 
IaM prof. dr. doc. Ion Șandru — prorector al Univer
sității „Al. I. Cuza/*, prof. dr. V. Arvinte — decan al 
Farn'tătll de Filologie, asist. N. N’cv’escu — preșe
dinte al Consl'iului Uniunii Asociațiilor Studenților 
— Iași.

CARACTERISTICILE NOI
ALE UNIVERSITĂȚII

Red : Care sînt după o- 
pinlă dv. noile caracteristici 
ale școHi superioare româ
nești tn contextul creat do 
Congresul al X-lea al 

^P.CJL I
t Acad. Cr. Simionescu :

Încă înainte de Congre
sul al X-lea, prin Directive
le C.C. al P.C.R. privind 
dezvoltarea învățămîntului 
în Republica Socialistă Ro
mânia, Legea învățămîntu
lui și alte măsuri organiza
torice, s-a. creat un nou ca
dru pentru școala de toate 
gradele din țara noastră, 
cadru care, bineînțeles, 
prinde și Învățămintul su
perior.

Congresul al X-loa al 
P.C.R. a subliniat faptul că 
In următoarea etapă de pro
gres al școlii românești, 
este necesar ca măsurile 
organizatorice stabilite ,>rin 
lege, să fie consistent în
soțite de o activitate de 
îmbunătățire calitativă a 
conținutului învățămîntu 
lui. De altfel, după opinia 
tuturor slujitorilor școlii, 
acest punct de vedere ar 
trebui să fie cit mai trainic 
înibrățișat și să-și dea roa
dele într-o perioadă cit 
mai scurtă.

Pentru învățămintul uni
versitar de toate profilele, 
CTed că este necesară 
o stabilitate organizatorică, 
favorabilă concentrării e- 
forturilor pe substanța in
strucției șl educației tine
retului. De altminteri, pro
cesul de pregătire a unei 
intelectualități receptive la 
nou, cu orizont larg, cu te
meinice cunoștințe generale 
șl de specialitate, nu poa
te fi nici Înțeles și nici re
alizat numai prin măsuri or

ganizatorice. Sînt țări, ca 
de pildă Anglia, în care 
cadrul general organizato
ric al școlii superioare, se 
menține, practic nemodifî- 
cat. de secole, cu toate că 
exportul de Inteligentă 
cultivată în universitățile 
engleze, este ridicat, ceea 
ce probează valoarea aces
tora.

Subliniez. tn concluzie, 
că. nentru o însemnată pe
rioadă, se cer concentrate 
eforturile noastre în direc
ția perfecționării conținutu
lui Învățămîntului și apre
ciez că aceasta este una 
din caracteristicile de bază 
ale școlii noastre superioa
re, tn contextul creat de 
Congresul al X-lea el 
P.CR.

ProL dr. V. Arvinte t In- 
vățămfntu! superior româ
nesc trece printr-o etapă 
botărîtoare din Istoria sa. 
Unul dintre principalele o- 
biectlve îl constituie acum 

T adaptarea acestei complexe 
acttvtățl la necesitățile so
cietății României Socialiste, 
confruntată cu cerințele im
perioase ale modernizării 
și perfecționării pe care le 
generează revoluția științi
fică șl tehnică mondială. 
Nimeni nu poate contesta 
faptul că numai o școală 
superioară de cel mal înalt 
nivel științific, care să pu
nă la dispoziția societății 
oameni eulțL stăpîni pe 
cele mai noi cunoștințe 
științifice șl animați de L- 

\ dealurile nobile de progres 

și dreptate socială, poate 
satisface multiplele și com
plexele probleme ale soci
etății actuale. Așadar, o 
primă caracteristică, de alt
minteri fundamentală, a 
școlii superioare românești 
o constituie strădania de a 
pune de acord în cadrul 
legal concretizat în noua 
legp a învățămîntului, pla
nurile de învățămînt sl con
ținutul programelor analiti
ce, cu ultimele realizări ale 
culturii, științei și tehnicii 
contemporane, fără a trece 
însă cu vederea probleme
le urgente cu care sîntem. 
confruntați de realitățile 
românești.

Prof. dr. doc. I. Șandru : 
Școala superioară româ
nească are toate condițiile 
de dezvoltare și diversifica
re în măsură de a satisfa
ce exigențele sporite ale 
contemporaneității. Profilul 
școlii superioare cuprinde 
azi și ramuri noi rezultate 
din revoluția tehnico-știin- 
țifică pe plan mondial. U- 
na dintre caracteristicile 
importante a școlii superi
oare este promovarea nou
lui în știință, modernizarea 
întregului învățămînt, care 
trebuie înțeleasă prin pris
ma necesității subliniată de 
documentele Congresului al 
X-lea, care arată că „în 
condițiile progresului actu
al al revoluției tehnico-ști- 
ințifice, cunoștințele acu
mulate cu ani în urmă nu 
mai pot ajuta pe specialiști 
să-și îndeplinească în bune 
condiții sarcinile”.

Prof. dr. ing. G. Chirlțâ : 
Obiectivul fundamentat al 
programului partidului re
zultat din raportul prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceau- 
șescu la Congresul al X-lea 
este lărgirea și perfecționa
rea continuă a bazei teh- 
nico-materiale a țării și fă
urirea societății socialiste 
multilateral dezvoltată. In 
înfăptuirea acestui program, 
un rol de seamă revine În
vățămîntului superior, cer
cetării științifice, instituții
lor de cultură, factori de 
bază ai progresului și civi
lizației. In contextul dez
voltării vertiginoase a eco
nomiei noastre naționale, 
învățămintul nostru superi
or trebuie să se caracteri
zeze prlntr-o mai mare mo
bilitate în adaptarea sa 
continuă la nevoile țării și 
să fie în permanență în a- 
cord cu realizările tehnico- 
știtnțifice contemporane.

Asist N. Niculescu : Așa 
cum se desprinde din con
ținutul documentelor Con- 
qresulul, învățămintul supe
rior va continua și în per
spectiva procesului de mo
dernizare și perfecționare 
început de directivele Co
mitetului Central și legea 
învățămîntului. Ceea ce 
marchează cu pregnanță 
Congresul al X-lea pentru 
școala superioară româ
nească, este în primul rînd 
O vizibilă acentuare șl am
plificare a intercondiționă- 
ril reciproce dintre dezvol
tarea învățămîntului supe
rior și cerințele actuale si 
de perspectivă ale econo
miei șl culturii noastre so
cialiste. Aceasta lsl află re
flectarea tn primul rînd în

ClRlOlblIl ICllIl

roalilali, pniitli, 
lengtclive

accentul deosebit ce se 
pune pe dezvoltarea învă
țămîntului superior, tehnic 
și economic. In plus, învă- 
țămîntul își propune să răs
pundă într-o măsură cres- 
cîndă, exigențelor pe care 
revoluția tehnică și științi
fică le impune, prin aten
ția acordată pregătirii spe
cialiștilor în domenii care 
reprezintă priorități în teh
nologia și activitatea eco
nomică modernă. Această o- 
rientare realistă va sta în 
centrul preocupărilor șl în 
viitor, și ea se va realiza 
printr-o atentă corelare a 
programului de pregătire a 
cadrelor fpentru perioada 
1971—1980) cu planul de 
dezvoltare a economiei na
ționale în perspectivă. O 
altă caracteristică este dată 
de necesitatea realizării e-

PROBLEMELE NOI 
ALE UNIVERSITĂȚII

RED.: Ce ne puteți spune 
despre modurile de punere 
în practică a indicațiilor 
date de Congres cu privire 
la Învățămintul superior, 
care sînt problemele ridi
cate de acest proces și cum 
vedeți rezolvarea lor cît 

mal pozitivă î
Acad. Cristofor Simio

nescu :
— Nu sînt prea multe de 

spus în legătură cu reali
zarea practică a indicațiilor 
date de Congres. Desigur, 
în sarcina dascălilor, a pri
ceperii și devotamentului 
lor, stă principala răspun
dere pentru materializarea 
acestor indicații. Totodată, 
un rol de primă importanță 
revine tineretului studios, 
care trebuie să-și sporească 
esențial înțelegerea rosturi
lor sale, nu numai pentru 
prezent, ci, mai ales, pen
tru confruntările de viitor.

Procesul de instrucție este 
inseparabil de acela al e- 
ducației. De aceea, rolul for
mativ integral al școlii su
perioare, nu trebuie să 
scape nici conducerilor in
stituțiilor de învățămînt su
perior, nici cadrelor didac
tice, nici organizațiilor de 
tineret.

Prețuiesc mult munca — 
factor de Instrucție și de 
educație pentru toate gene
rațiile — și cred că progre
sul școlii stă, în principal, 
în concentrarea eforturilor 
asupra calității muncii.

Aplicarea concepțiilor or
ganizatorice șl de conținut 
prevăzute de noua Lege a 
învățămîntului, impune o 
înțelegere și realizare cît 
mal deplină a principiilor 
muncii colective, o activi
tate meticuloasă pentru îm
bunătățirea programelor, 
modernizarea cursurilor și 
un contact foarte strîns cu 
grupe de studenți, in scopul 

chiMbrului între tendința 
spre o formabe mal largă 
și tendința de specializare. 

Este vorba de trecerea la 
policalificare pe de o parte, 
si pe de aită parte de am
ploarea pe care o ia sub- 
ingineria ca rezultantă a 
unor necesități reale. Con
gresul al X-lea a subliniat 
necesitatea cultivării aptitu
dinilor viitorilor specialiști 
către investigația științifică 
și mai mult, formarea a- 

cestora pentru activitatea 
de cercetare. Exigența 

crescîndă atît pentru das
căli cît și pentru studenții 
lor, alături de toate cele
lalte caracteristici enunța
te, vor asigura o înaltă e- 
ficență a Învățămîntului su
perior și este de la sine ști
ut că nimic nu se face de 
dragul de a fi făcut.

cunoașterii și îndrumării 
lor nemijlocite. Cu siguran
ță că acest sector al mun
cit cu omul, al creării unei 
legături cu rezonanță reci
procă între profesori și stu
denți, are însemnătate ma
ximă și va ridica cele mal 
delicate probleme.

Cauza școlii românești 
este mult prea mare, are 
determinante implicații pen
tru viitorul poporului nos
tru, se cere slujită cu pa
siune șl pricepere și tre
buie să unească toți facto
rii capabili să-i dinamizeze 
resorturile șl să-i învingă 
carențele.

Prof dr. V. Arvinte: Pu
nerea în practică a indica
țiilor cuprinse în documen
tele Congresului al X-lea 
privitoare la învățămintul 
superior constituie acum, la 
începuttfl unui nou an uni
versitar, principala preocu
pare a tuturor factorilor de 
răspundere începînd cu 
Ministerul învățămîntului și 
tesrmtnînd cu secțiile șl ca
tedrele universitare. Există, 
desigur prea numeroase la
turi ale acestui proces în 
curs de realizare pentru a 
putea stărui asupra fiecăruia 
în parte. Pe deasupra tu
turor stă însă ideea fun
damentală referitoare la de
mocratizarea vieții univer
sitare. așa cum a fost ea 
reflectată în noua lege a 
învățămîntului. în regula^ 
meniul de funcționare al 
consiliilor profesorale și 
senatului, și în regulamen
tul privind activitatea pro
fesională a studenților. în
treaga răspundere în des
fășurarea procesului instruc- 
tiv-educatfv revine acum 
senatului universitor, res

pectiv consiliilor de facul
tate, ale căror atribuții, în
tre două ședințe plenare, 

sînt îndeplinite de birourue 
senatului sau a.e iacuilâp- 
lor. Acest sui nou ue mun
că in conducerea institupiior 
de învățămînt super,or, 
după un an ue apLcare a 
noilor norme, a ous ia re
zultate îmbucurătoare prin
tre care amintim, spre e- 
xempliiicare, creșterea spi
ritului de răspundere ai he- 
cărui cadru didactic și un 
interes sporit din partea tu
turor pentru problemele 
fundamentale ale facultății 
și universității. In această 
activitate, a intervenit un alt 
element nou anume: parti
ciparea efectivă la dezba
terea tuturor problemelor 
reprezentanților studenților 
in consiliile facultăților și 
în senat, astfel îneît între 
masa de studenți și corpul 
profesoral să nu existe q 
barieră care să separe două 
lumi diferite. Cunoașterea 
vieții studențești, a preocu
părilor și aspirațiilor, pre
cum și doleanțelor lor, pen
tru a putea interveni cu 
îndrumări competente ți 
a-i ajuta să-și clarifice ne
dumeririle inerente perioa
dei de formație intelectuală, 
reprezintă o datorie fermă 
a fiecărui membru al cor
pului didactic. Procesul de 
învățămînt are unplicații 
deosebit de complexe prin
tre care, alături de multe 
alte aspecte hotăritoare ni 
se pare acum, o politică de 
cadre rațională și aptă să 
satisfacă, tn anii care vin, 
numeroasele cerințe in acest 
domeniu. Este vorba de a 
proceda cu mai mult curaj 
Ia crearea unor condiții fa- 
voTabile schimbului de iddj 
cu centre universitare și 
științifice de peste hotare, 
la schimbul de profesori și 
la trimiterea de tineri ta- 
lentațL în număr tot mai 
mare, să studieze în marile 
universități străine.

PtoI. dr. ing. G. Chlriță : 
Complexitatea procesului de 
învățămint impune cadrelor 
didactice să ridice continuu 
calitatea pregătirii studen
ților și de o foarte mare 
importanță mi se pare eli
minarea sistematică din 
cursuri a tot ceea ce este 
perimat, depășit. Problemele 
ridicate de aplicarea în 
practică a indicațiilor date 
de Congresul al X-lea mă 
determină să mă opresc în 
mod special mai mult asu
pra unor aspecte încă nu 
pe deplin rezolvate. Legă
tura învățămîntului cu prac
tica și mai ales a celui teh
nic trebuie mult îmbunătă
țită, astfel incit viitorii spe
cialiști să se integreze cit 
mai rapid, după absolvire, 
în producție, cu un randa
ment maxim. Este încă insu
ficientă legătura membrilor 
corpului didactic cu unită
țile productive. In această 
direcție aș evidenția Iniția
tiva Consiliului Științific al 
Facultății de Chimie Indus
trială, care a hotărît ea fie
care catedră sau grup de 
catedre să încheie cel pu
țin un contract de colabo
rare pe o temă de. cercetare 
necesară producției. In di
recția legării cercetării ști" 
ințifice cu practica există 
încă deficiențe care vor 
trebui analizate cu multă 
seriozitate chiar la nivelul 
unde cercetarea se reali
zează. Nu există încă o co

PROFESORI -STUDENȚI :
0 SINGURA LUME

Red ; Ce așteptați de la 
studenți tn noul an univer
sitar I

Acad. Cr. Simionescu: 
Aștept de la studenți, e- 
xact ceea ce aștept și de la 
profesori t seriozitate, dis
ciplină, muncă.

Prof. dr. doc. L Șandru : 
Sîntem convinși că tinere
tul universității ieșene va 
răspunde eforturilor depuse 
de Partid șl de stat, printr-o 
muncă intensă de aprofun
dare a cunoștințelor, dlnd 
prin aceasta dovada profun
dului său patriotism.

Prof. dr. V. Arvinte t De 
la studenți așteptăm în pri
mul rînd să-și onoreze nu
mele pe care-1 poartă, acor- 
dlnd studiului sistematic și 
perseverent întreaga lor ca
pacitate de muncă intelec
tuală. 

relare satisfăcătoare intre 
ceea ce este necesar a fi 
cercetat, adică ceea ce este 
cerut de dezvoltarea econo
miei naționale și tematica 
dueritelor colective de cer
cetători.

Prou dr. doc. L Șandru: O 
primă măsură pentru apli
carea în practică a docu
mentelor Congresului al 
X-lea constă in îmbunătăți
rea planurilor de învăță
mînt, avîndu-se în vedere 
asigurarea pespectivei pre
gătirii cadrelor de înaltă 
calificare, necesare progre
sului economiei, științei și 
culturii. Senatul Universită* 
ții ieșene este preocupat de 
a asigura perfecționarea 
continuă a cunoștințelor 
specialiștilor prin cursuri 
post-universitare precum ți 
alte forme de perfecționare- 
Senatul Universității, organ 
cu largi competențe, va a- 
sigura promovarea unei 
munci colective, capabile să 
urmărească îndeaproape 
modernizarea învățămîntu- 
lui în fiecare specialitate. 
Pentru a corespunde noilor 
cerințe, se impune restruc
turarea unor cursuri și a- 
daptarea lor la o durată 
maî scurtă de predare. A- 
preciem că este necesar b8 
stimulăm și m«i mult edita
rea de manuale si cursuri 
pentru studenți.

Asist N. Niculescu: Din 
punctul de vedere ai Aso
ciației studențești, punerea 
în practică a indicațiilor 
Congresului X ridică cîteva 
probleme care se cer ne
apărat soluționate. Asoci
ațiile șl Consiliile acestora 
constituie un sprijin al sco
lii superioare in formarea 
specialistului cu orizont 
larg, cu o poziție politică 
clară, a omului angajat, de
votat patriei, partidului, po
porului. Lor le revin, în a- 
cest proces multiple respon
sabilități legate de prezen
ța mal activă a A. S.- ului 
în procesul de învățămînt, 
crearea atmosferei propice 
studiului intens și sistema
tic, dezvoltarea responsabi
lității studentului față de 
profesiunea aleasă și a u- 
nei opinii mai active față 
de persistența unor feno
mene negative. Aceste as
pecte și în general multitu
dinea problemelor ridicate 
de procesul instructiv-edu- 
cativ pune pe primul p]an 
necesitatea unei conlucrări 
mai strînse între conduce
rile institutelor și consiliile 
asociațiilor. In acest sens 
un rol Important revine re
prezentanților A.S. în con
siliile profesorale și sena
tele universitare, care au 
datoria de a prezenta în a- 
ceste organisme opiniile și 
propunerile studenților pri
vind diferitele aspecte ale 
vieții universitare. Pe de 
altă parte, rezolvarea aces
tei probleme necesită din 
partea conducerilor institu
telor receptivitate și opera
tivitate, calități care s-au 
dovedit dominante ale mo
dului de lucru al consiliilor 
și senatelor de pînă acum. 
Se impune mai multă con
secvență și exigență în lu
area șl mai ales în aplica
rea diferitelor hotărîri și 
dispoziții. Prin eforturi sus
ținute și conjugate, în scurt 
timp, faptele vor vorbi de 
la sine.

ProL dr. Ing. G. Chirlțâ: 
Studenții noștri trebuie să 
simtă același fior și Îndemn 
ca întregul popor, strîns u- 
nit în jurul partidului, care 
să-i mobilizeze spre culmi 
fit mai mărețe pentru de- 
săvîrșirea pregătirii lor 
profesionale.

Asist N. Niculescu: Nu 
numai calitatea de preșe
dinte al studenților ieșeni, 
mă determină să le doresc 
tuturor să fie mai conști
incioși, mai activi, mai stă
ruitori, mai exigenți. Mul
tiplele dovezi de pînă acum 
mă conving că urările mele 
vor deveni însoțitori perma
nent! ai acestui valoros de
tașament.

Anchetă realizată de
Al. Pascv



N. FILIMON
Deși nu avem încă un volum 

tu care să fie strînse cronici
le muzicale, studiile de istoria 
â muzicii, de folclor și pam
fletele muzicale scrise de N. 
Filimon, . totuși, relatările din ro
manul „Ciocoii vechi și noi', 
articolele lui N. Iorga, G. Că- 
linescu, G. Breazul și, în ulti
mii ani, cartea lui V. Cosma 
ne pot da o imagine asupra 
preocupărilor muzicale și a cul
turii artistice pe baza cărora 
s-au cristalizat opiniile despre 
muzică ale primului muzicolog 
român, de la nașterea căruia 
s-au împlinit luna aceasta o
sută cincizeci de ani.

Avînd o serioasă pregătire de 
specialitate, afirmîndu-se ca
muzician profesionist — mai în- 
tîi cîntăreț bisericesc, apoi flau
tist în orchestra . Operei italiene 
din București și, în sfîrșit, cri
tic muzical — N. Filimon a con
tribuit într-un mod esențial la 
dezvoltarea vieții muzicale din 
țara noastră, a școlii naționale 
de compoziție și la creșterea Și 
dezvoltarea gustului pentru cul
tura muzicală universală.

Animat de idealuri superioare, 
el concepe’ actul critic desprins 
de orice interes personal, pus 
în slujba progresului și afirmă
rii valorilor autentice. Sînt, în 
acest sens, grăitoare și de o 
imediată actualitate cuvintele 
prin care scriitorul și muzicolo
gul' își explică activitatea de 
cronicar : „Noi nu criticăm ca 
să scriem, nici scriem ca să fa
cem paradă de noi sau spre a 
face carieră ... Am scris și scri
ind am arătat racilele teatrului 
Și nu vom înceta pînă nu le 
vom vedea vindecate".

Preocupat în mod constant de 
viața muzicală, .studiind cu 
profunditate" evoluția teatrului 
muzical, . îndeosebi . a celui ita
lian, cunoscînd tradițiile popu
lare ale muzicii românești ca 
și muzica de cult, N. Filimon 
s-a simțit dator să-și exprima 
părerea asupra creației compo
zitorilor români și a condițiilor 
necesare dezvoltării teatrului 
românesc. Ideile sale privind 
specificul național anticipează 
în mod genial drumul pe care 
îl va parcurge școala româ
nească de compoziție, sfera de 
inspirație populară și modalită
țile specifice creației compozi
torilor noștri. De pildă, făcînd 
distincția între folclorul lăută
resc, cu influențe orientale și 
occidentale, și folclorul țărănesc 
pe care îl consideră autentic, 
expresie nealterată a spirituali
tății poporului nostru, Filimon 
afirmă : , ... spre a putea să
avem o muzică națională carac
teristică, cată să studiem cu 
multă atențiune muzica țăranu
lui din toate părțile locuite de 
români și pe a națiunilor puse 
în contact cu noi ... și apoi 
din analogia ce o vom găsi în
tre aceste diferite elemente mu
zicale să stabilim adevăratul ca
racter al muzicii noastre". Iar 
în privintg modalităților de va
lorificare a cîntecului popular : 
» ... ar trebui să inventăm un 
nou sistem de armonie ca să 
putem acompania un mai mare 
număr din cîntecele noastre, 
căci cu cel europenesc nu este 
cu putință a ne servi". Păre
rile acestea sînt cu atît mai 
surprinzătoare, cu cît practica 
muzicală, la vremea aceea, nu-i 
oferea prea multe argumente 

în acest sens. Lucrările lui Al. 
Flechtenmacher (uvertura „Mol
dova" și opereta „Baba Hîrca") 
și chiar creațiile celor mai 
mulți compozitori din a doua 
generație a școlii românești, 
vădesc mai ales interesul pen
tru folclorul lăutăresc, pe care 
îl prezintă Intr-o haină armo
nică șl Instrumentală de circu
lație europeană. Abia G. Mu- 
sicescu, printr-un studiu teo
retic amănunțit șl un original 
efort de creație, dar mal ales 
D. G. Klrîac vor ajunge la o 
înțelegere științifică a specifi
cului muzicii românești, conti
nued și preclzînd, în pragul 
secolului nostru, Intuițiile valo
roase ale Iul N. Filimon pe ca
re, pe drept cuvînt, G. Brea
zul îl numește „cel dîntîl șl 
cel : mal mare critic- muzical ro
mân". . - s

MTHAI COZMET

EXPOZIȚIE
Georgeta Horobeț-Gheorghiu e 

la a doua expoziție personaid, 
prilej de a ee verifica, în con
tinuare, în raport de recepti
vitatea publică, după ce a ta
tonat această confruntare la 
prima sa manifestare. Astfel, 
ea ne oferă încă o dată ocazia 
de a constata cît sînt de ne
cesare asemenea recitaluri în 
conturarea profilului artistic și 
în emiterea de judecăți.

Expoziția de acum (Săla Vic
toria — Iași) . e de fapt ilustra
rea sinceră a influențelor ine
rente oricărui început și a pe
ricolelor ce pot pîndi pe par
curs orientarea artistului' în ge
nere. Admiratoare a lui Băncilă 
pînă la mimare (Natură statică 
cu vas negru), făcînd un scurt 
popas sub lumina stelei tonlt- 
zlene (Condurași), Georgeta .Ho
robeț-Gheorghiu se eliberează 
parțial de această tutelă, intrînd 
într-o perioadă de euforie cro
matică, cu excesuri de pastă 
șl elaborare, mal . ales în pel- 

șa). Se pare însd cd florile o 
ajută aă scape de obsesii și 
treptat să ajungă Ia mijloace 
proprii de comunicare. Numai 
astfel, pictorița poate stabili 
mult ‘rîvnitul dialog artist-pu
blic, arta ei începe să intere
seze șl chiar să emoționeze.

O lucrare ca „Natură statică 
cu sfeșnic* deși tranzitorie în 
ceea ce privește alfabetul de 
exprimare, reușește să creeze 
atmosferă,. prevestind reușitele 
următoare, printre care două 
peisaje montane șl cîteva 
proaspete .portrete florale".

Acolo unde Insă Georgeta 
Horobeț-Gheorghiu apare descă
tușată de orice balast, cu re
tina purificată și conștientă de 
potențele paletei tale, realizea
ză lucrări ca acel .Peisaj din 
Sărărle", (cu o vibrație dramati
că ce-1 amintește pe Vlamlnk) 
Bau .Natură statică cu lămîi", 
solid c.onstrultă și pictată sobru.

De la ele Încolo putem aștep
ta pictură pe care tă o recu
noaștem chiar fără semnături 

cd aparține Georgetel Horobeț- 
Gheorghiu.

*
Teatrul Național din Iași a 

avut, de curînd, premiera cu
noscutei comedii muzicale „Lum- 
patius Vagabondus' de Yohann 
Nepomuk Nestroy, mareînd prin 
aceasta revenirea la un gen ca
re a avut mare succes pe vre
muri. Nu trebuie uitat că la 
Iași a văzut lumina rampei 
prima operetă românească, „Ba
ba Hirca", a lui Matei Millo și 
A. Flechtenînacher (27 dec. 
1848), urmată de .Coana Chi- 
rița" (9 aprilie 1850) și de «Crai 
nou" a Iui Ciprian Porumbes- 
cu (1856), toate rămase apoi 
mulți ani în repertoriul perina-1 
nent al teatrului. Și tot la Iași 
G. Topîrceanu a tradus pentru 
teatru .Nunta lui Figaro", iar 
Ion Sava a pus în scenă ope
retele .Gheișa", „Vînzătorul da 
păsări**, „Dunărea albastră" și 
.Domnișoara de la poștă* (pe
rioada 1934—37).

Intenționînd să ofere publicu
lui împletirea seducătoare din
tre un text spumos și melodii 
memorabile, Teatrul Național 
ieșean prelungește în contem
poraneitate activitatea unei ga
lerii de compozitori pe nedrept 
azi uitați, începînd cu Eduard 
Caudella („Fata răzeșului", .Pe
tru Rareș", „Hatmanul Baltag") 
și pînă la Râul Sculy („Lam- 
pagiul de seară", „Domnișoara 
de ciocolată*).

Folosim prilejul pentru a su
gera că ar fi poate cazul valo
rificării acestei moșteniri în 
materie de comedie muzicală 
ieșeană.

¥
La Galeriile de artă .Iosif 

Bencovici* din Titograd (Iugo
slavia), a avut loc în perioa
da 9—19 septembrie crt. expo
ziția unul grup de 5 pictori ro
mâni: Adrian Podoleanu, Evâ 
Gyorffk și Francisc Kovacs au 
expus ulei și acuarelă, iar Lia 
și Ion Colt grafică.

Cele 48 de lucrări au stlrnit 
interes, expoziția constituind o 
frumoasă carte de vizită pentru 
arta românească, așa cum, de 
altfel, au ținut să sublinieze și 
cronicarii iugoslavi de specia
litate.

¥
.Motive și personaje din lite

ratura idiș" este titlul unui al
bum apărut de curînd în edi
tura .Eked" din Tel-Aviv , al
bumul reproduce 18 lucrări gra
fice ale pictorului ieșean Isiu 
Schărf. Unele. din ele au fost 
expuse la Iași și București j al
tele sînt legate de îndelungata 
activitate a pictorului pe tărî- 
mul scenografic.

In introducere sînt amintite 
primele expoziții ale lui Isiu 
Schărf (1935, 1936), ilustrațiila
de carte, (1939), grafica (1957). 
Urmează o caracterizare criti
că din care cităm : „Suferință 
și bucurie, tristețe și nădejde, 
umor liric și lirism gingaș ira
diază lucrările sale. Dragostea 
de copii șl de natură, de om, 
de lume învăluie creațiile au
tentice și originale ale lui I. 
Schărf".
.Tehnicile lui Schărf sînt va

riate : acuarelă, guaș, ulei, mo- 
notipie, șablon de carton, colaj.

I. K.

*
Comemorarea a 900 de ani de 

la moartea 'Iul Rembrandt. (8 
oct. 1669) prilejuiește în întrea
ga lume expoziții, volume și 
simpozioane legate de opera 
marelui pictor.

Se pare că începutul l-a fă
cut Canada cu expoziția .Rem
brandt șl elevii săi", deschisă 
m februarie la Montreal șl afla
tă acum la Toronto, după ce a 
trecut prin toate orașele țării. 
In Statele Unite a fost deschi
să expoziția „Rembrandt în mu
zeele americane", la Paris se 
pregătește o prezentare a stam
pelor,' -la Amsterdam șl Ia Tlf- 
kmuseum au. fost Inaugurate ex
poziții cu lucrările aflate în 
Olanda, la Stockholm sînt ex
puse desene etc.

Prețuirea de care se bucură 
opera celui comemorat se poa
te vedea șl din faptul că, re
cent, la Paris a fost vîndu- 
tă o aqua-for te din tirajul nu
mit al celor ,20 de exemplare 
de 100 fiorini bucata", repre- 
zenilnd pe Crist vindecînd bol
navii, cu 221.0001 franci.

BED.: V-«ș propane să 
pornim de la o serie de 
premise cu care oamenii 
de știință s-au declarat da 
acord, să le examinăm In 
spirit critic i pe acestea, 
dar mal ales consecințele 
care le determină, pentru 
a încerca să răspundem u- 
nel probleme extrem de 
actuale : ce se tntimplă șl, 
mai ales, care vor ti de 
acum Înainte destinele cul
turii populare, ale folclo
rului, tn societatea con
temporană. In cîteva cuvin
te, situația poate fi rezu
mată astfel: o urbanizare 
rapidă, o mecanizare șl 
tehnicizare din ce în ce 
mal accentuată a produc
ției, mutații pe plan demo
grafic (în sensul scăderii 
numărului populației rura
le) în majoritatea țărilor 
lumii. In aceste condiții 
sîntem datori să ne între
băm : folclorul dispare, se 
conservă ca o piesă de 
muzeu sau își afirmă în 
continuare vitalitatea ? Șl 
în ce fel 7

Prof. L. Krader: — Pînă 
nu de mult s-a crezut că, 
în societatea contempora
nă, folclorul e pe cale de 
dispariție și, în consecin
ță, începuseră să fie de
puse eforturi considerabile 
pentru a-1 conserva. Intre 
timp, cercetările de specia
litate, investigația diferite
lor zone în teren, ne-a a- 
rătat că totuși folclorul nu 
.moare' dar că în schimb 
suferă un fel de adaptare 
la noile condiții, îmbrăcînd 
noi forme. După cum s-a 
arătat și la recentul Con
gres al societății interna
ționale pentru cercetarea 
narațiunilor populare,, găz
duit de curînd de țara 
dumneavoastră, folclorul 
contemporan joacă și as
tăzi un mare rol în viața 
socială. Și, ca un seismo
graf sensibil al realității 
înconjurătoare, el s-â di
vizat, s-a fragmentat? în 
funcție de diverse catego
rii sociale. De aceea, ală
turi de folclorul clasic, din- 
tr-o enumerare nu putem 
omite folclorul locuitorilor 
din mediul rural care-și 
părăsesc vechile locuința 
pentru a se muta la oraș 
și a lucra în industrie (u- 
na din schimbările cele 
mai importante ale societă
ții contemporane) sau fol
clorul meșteșugarilor, mai 
orășenizați, care și-a do- 
bîndit deja o oarecare tra
diție. Iată de ce impresia 
inițială poate fi azi formu
lată cu certitudine, ca o 
concluzie : folclorul nu dis
pare în noile condiții ma
teriale, ci el continuă să-și 
prelungească viața crea
toare | ba chiar mal mult 
declt atît: dobîndește un 
rol social din ce în ce mai 
important. Iar viitorul îi 
rezervă un destin asemă
nător.

RED. t Ați vorbit despre 
o anumită evoluție a for
melor de manifestare a 
folclorului contemporan. 
Considerați cumva că a- 
ceasta determină o modifi
care a însăși structurii 
sale, în sensul trăsăturilor 
fundamentale 7

L. K.: —’In nici un caz! 
Și pentru a demonstra a- 
cest lucru, mă voi referi 
la rolul său creator de 
susținător al ideii de iden
titate națională. • In toate 
țările, șl; cu atît mai mbit 
într-un stat care s-a anga
jat impetuos pe drumul u- 
nei dezvoltări fără prece
dent, cum e România, fol
clorul deține și mai depar
te acest rol, continuîndu-și 
existenta prin el însuși — 
așa cum de altfel a fost 
conceput Inițial. Și în țara 
dumneavoastră există di
ferite pături sociale, (popu
lație rurală, urbană, semi- 
.urbană etc.). Dar fiecare 
dintre ele își aduce contri
buția, prin modalitățile 
specifice artei. populare, la 
unitatea vieții naționale 
în sensul continuității sale. 
Iată deci că această mi
siune capitală a folcloru
lui — contribuția sa la 
conservarea și sublinierea 
sensului Identității vieții 
naționale — continuă să 
se manifeste, acum ca și

colocviu 
internationalV
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• FOLCLORUL ARHAIC Șl CEL CON
TEMPORAN AU UN ELEMENT COMUN: 
PERMANENȚA ELEMENTELOR UMANISTE.

în deceniile ce vor urma, 
în fiecare țară, indiferent 
de gradul său de dezvolta
re, de suprafață, populație, 
sau de poziție geografică.

RED.: Perenitatea tră
săturilor fundamentale ale 
folclorului poate fi lesne 
argumentată dacă privim 

întregul proces, de-a lun
gul evoluției sale istorice. 
Din acest punct de vedere 
evoluția folclorului în U- 
nlunea Sovietică, țară ca
re, în decurs de cinci de
cenii, a realizat un salt 
spectaculos din punct de 
vedere social și material, 
ne poate apărea extrem de 
revelatoare. Ce părere a- 
veți, tovarășe profesor Me
letinski 7

E. Meletinski: — Fără 
îndoială că tratarea istori
că a problemei pe care ați 
ridicat-o ne oferă date noi 
șl argumente convingătoa
re. Se cunoaște foarte bi
ne că, înainte de Marea 
Revoluție din Octombrie, 
popoarele care apoi au, 
constituit statul sovietic se 
aflau la niveluri de dez
voltare foarte diferite. li
nele dintre ele nu aveau 
nici măcar o literatură pro
prie, locul ei fiind jucat 
de folclorul oral. Pentru a- 
ceste popoare care își în
cep dezvoltarea prin for
marea unei literaturi, fol
clorul rămîne întotdeauna 
o sursă necesară. In țara 
noastră, cercetîndu-se fol
clorul ca sursă pentru dez
voltarea literaturii, am a- 
juns la niște concluzii sur
prinzătoare. Savanții noș
tri au descoperit o serie 
de monumente literare des
pre care se crezuse că dis
păruseră, dar care se păs
traseră într-o formă orală, 
folclorică. I.a sfîrșitul se
colului al XIX-lea, ‘ nu se 
știa nimic despre existență 
unor mari epopei (cum ar 

fi epopeea klrghiză despre 
Manaș), pentru ca acum să 
avem' nenumărate varian
te, extrem de interesante, 
descoperite în tradiția o- 
rală. Iată așadar că rolul 
creator al folclorului este 
o permanență a culturii, 
cu consecințe dintre cele 
mai favorabile pentru via
ța spirituală a diferitelor 
naționalități. Mă gîndesc, 
în plus, că însuși aspec
tul strict științific al pro
blemei (cercetarea și pu
blicarea materialului depis
tat) își dezvăluie o influ
ență favorabilă, pentru că 
atunci cînd tipărim zecile 
de variante găsite, o fa
cem nu numai pentru sa- 
vanți, ci și pentru marele 
public care le citește și 
astfel își onorează tradi
ția națională.

Sînt convins, de aseme
nea, că folclorul are o pu
ternică influență patriotică 
asupra marelui public. Dar 
consider că este bine să 
facem o precizare: nu pu
tem stabili o perfectă e- 
chivalență între mesajul 
patriotic transmis de ge
nurile nou apărute și for* 
mele de patriotism ale 
multor genuri arhaice. Am 
greși dacă am trata folclo
rul arhaic ca pe un lucru 
deplin contemporan, ve
nind cu revendicări foarte 
stricte, din acest punct de 
vedere. Bineînțeles, totul 
este o chestiune de nuan
ță deoarece, în ansamblul 
său, folclorul prin perma
nența elementelor umanis- 
te atît de specifice, rămî
ne, indiferent de vechimea 
sa. o excelentă școală a e- 
ducației patriotice.

RED.: Evoluția folcloru
lui despre care am discu
tat pînă acum se concreti
zează și în apariția unor 
genuri noi 7

E. M.: — Fără îndoială. 
In prezent, în Uniunea So

vietică, ca șl în alte țări, 
există nu numai un folclor 
legat de tradiția clasică, e- 
pică, ci șl nenumărate ere- \ 
ații contemporane, .folclo
rul nou' cum este el nu
mit, cuprinzînd în special 
diverse specii ale genului 
liric, Paralel, am înregis
trat șl influențe ale cîn- 
tecelor compozitorilor con
temporani asupra tradiției 
populare. Totul se leagă, 
se amestecă într-un fel de 
activitate semiprofesionistă, 
căreia 1 se acordă foarte 
multă atenție șl datorită 
faptului că are o influentă^, 
favorabilă asupra educării 1 
gustului public.

RED.: Dacă am face apel 
la statistică, am constata 
că tn ultimii ani în în
treaga lume a sporit foar
te mult numărul manifes
tărilor folclorice interna
ționale. Probabil, aceasta 
tot ca o reacție de proteja
re a creației populare In 
fața avtntului uriaș al in
dustrializării. Dumneavoas
tră, domnule profesor Mi- 
lovan Gaivazzl, ați avut 
posibilitatea să participați 
la numeroase astfel de ma
nifestări. Care apreciați că 
este nota specifică pe care 
a adus-o festivalul interna
țional de folclor .România 
’69* 7

M. Gavazzl: —■ Festiva-^, 
lurile de folclor reprezintă^ 
cele mai certe posibilități 
pentru marele public de a 
cunoaște folclorul atît de 
bogat și de variat al unei 
țări, oferind o veritabilă 
trecere în revistă a diver
selor zone folclorice dintr-o 
anumită parte a lumii. Du
pă tendințele ce au început 
să se contureze, eu aș pro
pune următoarea clasifica
re a festivalurilor folclori
ce : festivaluri de folclor 
pur, original, susținute de 
țăranii înșiși ; festivaluri 
ale amatorilor, în care cei 
ce apar pe scenă slnt per
soane cu diverse ocupații, 
cărora le place folclorul șl 
îl reproduc, ca atare; șl, 
în fine, festivaluri de fol
clor prelucrat, stilizat, co- 
regrafizat. «România '69' 
constituie, din acest punct 
de vedere o excelentă de
monstrație a ceea ce ar 
trebui să însemne îmbina
rea festivalurilor de fol
clor original cu cele ale 
amatorilor.

Am remarcat și la dum
neavoastră, în România, ca 
și la noi în Iugoslavia sau 
în alte țări, un interes a- 
prins din partea publicului 
larg față de manifestările 
folclorice. Acest interes 
explică și el, într-un fel, 
numărul mare de festiva
luri folclorice internaționa
le. Personal, am avut pri
lejul să particip la multe 
dintre ele și tocmai de a- 
ceea țin foarte mult să sa
lut inițiativa colegilor mei 
români care au conferit 
festivalului de la București 
acest caracter complex. 
Realmente, este o idee mi
nunată a prezenta conco
mitent atîtea acțiuni lega
te de creația populară, cum 
ar fi concursul folcloric 
propriu-zls, concursul și 
parada portului popular, 
tîrgul de artă, populară, 
expoziția internațională de 
artă populară, ziua muzicii 
românești, sesiunea de co
municări științifice pe te
me de folclor, etc. Iată de 
ce consider că festivalul 
folcloric organizat în -fru
moasa dumneavoastră țară 
a debutat la un înalt nivel..

E. M.: — .România '69' 
este o excelentă inițiativă 
și pentru că ne-a -oferit 
nouă, oaspeților de peste 
hotare, posibilitatea de a 
cunoaște ,1a sursă" minu
natul folclor românesc-. Or-T' 
ganizarea a fost ireproșabi
lă, iar atmosfera de lucru 
care ă domnit, spiritul de 
prietenie, au constituit ga
ranția sigură a unei depli
ne reușite. Vom reveni 
oricînd cu plăcere la ma
nifestări similare, în țara 
dumneavoastră.

RED.: Vă așteptăm cu: 
aceeași bucurie peste trei 
ani, la festivalul folcloric 
.România ’72*.

Radu Constantinescu



corespondentă din Carrara

THEA TEWI (S.U.A.) : „Aurora-

A Vl-a Bienală Internațională de sculptură 
CITTÂ Dl CARRARA1*

PLEDOARIE
PENTRB POETICA MARMOREI Șl PIETREI

Organizată de administrația 
comunală, străină și in acest 
an ca în toate edițiile prece
dente „mașinațiunilor mercan
tile și sectarismelor de grup'' 
(Mario De Micheli), cea de a 
Vl-a Bienală Internațională de 
Sculptură „Cită di Carrara" a- 
re valoarea unui vibrant oma
giu și a unei înflăcărate ple
doarii. Omagiul vibrant îl adu
ce expoziția Bicentenarului pe 
care îl sărbătorește în aceste 
zile Accademia di Belle Arti di 
Carrara. E un omagiu bineme
ritat adus unei școli și unei 
ample regrupări artistice care 
au dat Italiei și lumii întregi, 
îndeosebi în epoca modernă, 
opere de aleasă calitate. Dar 
totodată, un omagiu adus sim
plelor și numeroaselor atelie
re de pietrari, care continuă 
în ambianța carierelor carra- 
reze o tradiție multiseculară 
prin activitatea acelor „munci
tori de excepțională bravură, 
prodigioși artizani ai marmo
rei pentru care nu există se
crete în prelucrarea blocului” 
și care, alături de artiștii ita
lieni și străini stabiliți în îm
prejurimi „într-o vie înțelege
re de muncă tehnică și uma
nă în același timp" au contri
buit în mod substanțial la 

„reînvierea artei marmorei în 
acțiuni memorabile, restituind 

acestei materii a trecutului, a- 
deseori mortificată de către 
tristeți cimiteriale și celebra- 
tive, o indiscutabilă modernita
te, o fizionomie activă și chiar 
experimentală', după cum scrie 
Mario De Micheli în prefața 
admirabilului catalog închinat 
Bienalei și Bicentenarului. Con- 
știenți de implicațiile pe care 
poate și trebuie să le aibă o 
asemenea manifestare, organi
zatorii expoziției au decis ca, 
incepînd din acest an, Bienala 
Internațională de Sculptură „Ci- 
ttă di Carrara" să fie închina
tă exclusiv sculpturii în mar- 
moră și în piatră. Și astfel cea 
mai mare manifestare artistică 
italiană și una dintre cele mai 
mari din lume, dedicată în în
tregime sculpturii oferă în a- 
cest an cadrul (pe care edi- 
țiîle ulterioare îl vor lărgi, fă
ră îndoială), unei dezbateri 
angajate.

Un oraș cu tradițiile Carrarei, 
un oraș care a găzduit de cu- 
rînd cea de-a X-a Expoziție 
Internațională a Artizanatului de 
Ma™ oro și care găzduiește în 
prazent cea de-a lll-a Expozi
ție Națională a Marmorei (con- 
«ocrată istoricului exploatării, 

precum șl rolului pe care mar
mora poate să-l aibă în ar
hitectura și sculptura contem
porană) ; în fine, un oraș care 
a avut ideea de a restringe 
sfera unei manifestări intrate 
de mult în circuitul valorilor 
internaționale cum este Biena
la, excluzînd sculptura în me
tal, lemn, materiale plastice, 
sticlă etc. — un asemenea oraș 
este conștient că marmora și 
piatra au fost și rămîn materia
le eterne ale sculpturii ; că 
noile tehnologii și noile mate
riale nu urmăresc și nici n-ar 
reuși să le declaseze pe cele 
în care se durează de milenii 
opere nemuritoare ; că nu ma
teria fizică trebuie socotită ar
haică sau atemporală, ci lip
sa de comprehensiune față de 
relații, realități și aspirații so
ciale noi, care nu-și găsesc în
totdeauna echivalentul potri

vit în ceea ce dalta sau apa
ratul de sudat al sculptorului 
oferă ca produs aî gîndirii și 
simțirii sale. Poți fi deci arhaic, 
în ceea ce faci în materiale 
plastice, și contemporan în ce
ea ce faci în marmoră, spune 
același critic în prefața cata
logului remarcînd totodată că 
„Există indubitabil o rutină, a 
marmorei, există tendința spre 
o repetiție o modelelor brân- 
cușiene, arpiane etc. Dar fap
tul nu privește numai marmora 
și numai sculptura*.

Pe baza unor asemenea idei 
programatice și prin prisma 
realizărilor de substanță pe 
care le include, cea de-a Vl-a 
Bienală Internațională de 
Sculptură „Cită di Carrara' 
dobîndește semnificații releva
bile. Selecția lucrărilor a fost 
elaborată cu competență și ri
gurozitate de către o comisie 
de experți formată din Mario 
De Micheli, Jaques Lassaigne. 
Franco Russoli și Pier Carlo 
Santini, care au invitat 80 de 
artiști din 17 țări : Japonia, 
Franța, Italia, România, Cuba, 
Canada, S.U.A. Suedia, Brazi
lia, Peru, Austria, Polonia, An
glia, Iugoslavia Germania, El
veția, Luxemburg. Printre cele 
aproape 130 de statui expuse, 
se întîlnesc într-o neverosimi
lă și greu de redat armonie, 
opere de o mare diversitate 
în ceea ce privește forma, di
mensiunile, viziunea artistică și 
chiar culoarea marmorei și pie
trei. Spre lauda tradiționalului 
bun gust carrarez organizarea 
în sine a Bienalei poate fi con
siderată, fără nici o exagerare, 

desăvîrșită. Lucrările de dimen
siuni mici, consacrate cu evi
dență interioarelor, au fost ex
puse în sălile, în holurile și pe 
culoarele Academiei de Arte 
Frumoase, într-o ordonanță lo
gică. exemplară, care valorifi
că și potențe.ază la maximum 
virtuțile ascunse ale fiecărei 
piese ; luminile sînt abil doza
te pe registre orizontale și ver
ticale felurite, pereți artificiali 
au fost construiri de fiecare 
dată cînd o lucrare cerea o 
circumscriere a spațiului, so
cluri din materiale diferite 
(piatră, cărămidă, prefabricate 
din beton armat etc.) cu fost 
clădite special pentru fiecare 
statuie în parte, în funcție de 
forma .dimensiunea și structura 
materială pe care aceasta o 
impunea. In fine o altă idee 
fericită în ceea ce privește ex
punerea în interior, este cea 
de a regrupa, in funcție de a- 
finități, lucrările figurative, de
corative, precumpănitor geome
trice etc. Jumătate din lucră
rile expuse insă se bucură de 
lumina uniformă și de spațiul 
deschis pe care îl oferă strada 
din fața Academiei, Via Ro
ma și, în continuarea acesteia, 
superbul parc pe care îl re
prezintă Piazza Antonio Gram
sci. Efectul este uluitor: prin
tre palmierii și pinii parcului, 
printre olei și bănci străvechi 
din fier forjat .lingă apa lim
pede a fintînii de marmoră ol- 
bă și lingă monumentele co
memorative carrareze, statuile 
de marmoră șl de piatră, pati
nate deja de ploaie și vînt. 
trăiesc plenar, în toate dimen
siunile restituind privirii — prin
tre ritmuri nu o dată decon
certante — mereu schimbătoa- 
rea lumină solară și generoasa 
vibrație a mîînil de artist care 
le-a zămilsit. Mai mult ca ori
unde, o>d. in parcul secular, 
la poalele munților care ascund 
în adîncuri comori de materie 
albă, marmora și piatra iși a- 
firmă dreptul la dăinuire artis
tică, dovedesc că sînt inepuiza
bile resurse de frumusețe, de 
armonie de formă, care aș
teaptă încă să fie dăruite pri
virii.

Vizitarea expoziției validează 
afirmația de mai sus, referitoa
re la repetarea de către nu 
puțini sculptori contemoorani a 
formelor elaborate de Brâncuși, 
de Arp și de alți corifei ai ar
tei moderne. Cu detașare evi
dentă, spiritul gîndirii artisti

ce a genialului meșter român 
continuă să domine polivalent 
căutările de azi. Citatele din 
Brâncuși se recunosc in expo
ziție la o singură privire. 
Franțois Stahly (Franța) reia 
mărturisit pretextul Coloanei 
Infinite, evitînd însă consecven
ța și poezia unui ritm deve
nit de acum clasic și oferind 
în schimb urcarea pe verticală 
a unor suprafețe ușor unduite 
în Coloana de marmoră albă, 
ori a unor suprafețe uniforme, 
mișcate abia perceptibil in 
planul bazei in Coloana de 
marmoră neagră. Și mai evi
dent este apoi citatul operat 
de Hans Pierre Schuman (Ger
mania) în Maternitatea de mar
moră albă care se constituie 
pur și simplu ca o replică de 
compoziție și de formă a Dom
nișoarei Pogany. Cocoșul brorv- 
cușian ii găsim reelcborqt de 
Taddeo Koper (Polonia) «n pie
sa de marmoră albă intitulată 
Poezia Carrarei, deosebită de 
prototip numai prin mișcorea 
mai abruptă o formelor „cres
tei*. Metamorfoza expusă de 
Silvono Villa (Italia), Maso- 
sculptura în marmoră neagră, 
originală ca formă, expusă de 
Carlo Sergio Signori (Italia), 
Schița unui Budha dăltuită în 
piatră de Chauvin (Franța), ori 
Atreo de Iginlo Bolder! (Italia) 
mărturisesc, de asemenea în
tr-o măsură sau alta, asimila
rea — mai mult sou moi pu
țin odîncită — a lecției de artă 
brăncușiene. In contextul ope
relor regrupate mai sus, sur
prinzător mi se pare Torsul lui 
F. B., in granit negru, expus 
de Lidia Silvestri (Italia), în 
cane simbolismul folie este e- 
xagerot comunicînd cu clori- 
tate stări obsesive. In compa
rație cu o asemenea lucrare, 
scandaloasele oluzii din Prin
țesa X se mențin în sfera can
didului.

Direcțiile mari în care se 
dezvoltă investigațiile artistice 
și tehnice ale expozanților sînt 
în principal trei : reevaluarea și 
înnoirea în spirit modem a fi
gurativului ; continuarea expe
riențelor nonfigurative în toate 
direcțiile (exploatarea ritmuri
lor ascunse ale materiei, posi
bilitatea unor noi echilibruri de 
mase și de spații, punerea în 
noi lumini a calității plastice a 
suprafețelor) ; sculptura deco
rativă.

In cîteva cazuri, lucrările fi
gurative nu au altă ambiție 
decit să continue și să îmbo
gățească — cu așteptatele ac
cente originale .datorate per
sonalității creatoare a fiecărui 
autor — compunerile clasice 
bazate pe frumusețea și far
mecul primar al pietrei ciopli
te și șlefuite. Remo Bianco 
(Italia) expune astfel o com
poziție cu două torsuri alătura
te intitulată Amprentă caldă, 
de o vibrantă și cuceritoare 
noblețe a conturelor pe care 
le articulează o succesiune rit
mică, de subtilă armonie. Sim
plificări succesive, pînă în mie
zul primar al formelor, pe care 
detalii parcimonios marcate le 
raportează savant la dimensiu
nile spațiului înconjurător, fac 
din Madona neagră a lui H. P. 
Schuman un simbol al mater
nității Infinit moi eficace de- 
cît cel din lucrarea citată mai 
sus a aceluiași autor. Abre
vieri perspectivi ce, insolite, de 
efect In colțul de porc unde 
este expus precum și tratarea 
diferențiată a epidermei și blo
cului de piatră din care vigu
rosul nud se smulge, sint cali
tăți care fac din Torsul de fe
meie al lui Gabriele Rovai (Ita
lia) o lucrare convingătoare. 
O colosolă forță epică, expri
mată potențial de dimensiuni, 
dar mai ales de planurile mari 
ale tratării și de gesturile a 
căror statică reprimă tensiuni 
interioare, se citește în cele 
două lucrări ale Măriei Papa 
(Polonia), Perechea și Tupac 
Amam. Umorul șl verva nara
tivă exprimate de Motociclista 
Iul Norman Mommens (Anglia), 
lirismul discret și tandrețea din 
Portretul de copilă expus de 
Quinto Martini (Italia), simbo
lismul arhaic, de mit păgîn, su
gerat de forma corodată și de 
suprafața patinată din Materni
tatea datorată lui Ugo Guidi 
(Italia), elansarea aerată și 
dinamică, Intr-un zbor icaric, a 
figurii tăiate în marmoră ro
șie de către Albert Priscia 
(S.U.A), narațiunea complexă, 
onirică, de forme in Poate ... un 
vis de Rinaldo Biggi (Italia), 
descrierea delicată, cu infle
xiuni nostalgice a Torsului de 
femeie, făcut de Felice Vatte- 
ronl (Italia) sînt argumente con
vingătoare despre posibilitățile

o-
sînt însâ mult mai 

Yasuo

pe care le au la îndemină 
sculptorii atunci cind lucrează 
în marmoră și în piatră. Li se 
adaugă apoi citeva lucrări în 
care artistul comunică în pri
mul rind sentimente de forță, 
de dîrzenie de dăinuire și re
zistență. Este cazul celor doi 
Sfincși expuși de Cordelia Von 
Den Steinen (Elveția), impre- 
sfonanți monoliți animați de du
hul lucid al ființei supranatu
rale, al lucrărilor lui Giuliano 
Vangi, Om șezind l-ll, comu
nicînd în manieră expresionistă 
deprimarea cumplită și risipa 
de energie a omului încătu
șat, este vorba apoi de strigă
tul chinuit și sonor In marmo
ră. pe care îl reprezintă Capul 
cioplit cu fermă monumentali
tate de Gennaro Strazzullo 
(Italia), precum și de frumuse
țea sălbatică, sfișietoare a u- 
nui Marsya spinzurat de picioa
re, pe ca'e îl expune A*fred 
Hrdlicka (Austria).

Cîteva regrupări se pot sta
bili și cu privire la sculptura 
nonfigurativă. Tentația geome- 
trizării, pe care a introdus-o 
cubismul, este încă destul de 
curentă, cu rezultate adeseori 
notabile, cum este cazul lui 
Simone Boisecq (Franța), care 
în lucrarea intitulată Inimă își 
bazează compoziția pe ordo
narea francă nemascată a u- 
nor volume rectangulare, sau 
cazul lui Joceline Chewestt 
(Canada), care analizează for
mele cu o imaginație rece, 
matematică, în lucrări intitulate 
sincer și fără ostentație Stu
diu asupra triunghiului, Rec- 
tangol în plin și în gol, Studiu 
asupra rectangolului. Compo

zițiile care își aleg ca puncte 
de plecare cercul, elipsa, 
voiduL etc., 
numeroase : Nr. 1 de 
Pu^e (Japonia) și Structură sfe
rică de Marcus Gerț (Suedia) 
og’îndese valorile plastice ate 
sferei, în timp ce simbolismul 
formal, diversitatea ritmică și 
rezonanța melodică a spațiilor 
materiale și imateriale definite 
de elipsă sînt exprimate In lu
crările Orizontală ovală (mar
moră neagră). Unde concentri
ce și Involuțiunile cercului, cio
plite de Carmelo Cappello 
(Italia) și în Mișcarea galactică, 
de Thea Tewi (S.U.A.), în Casa 
armonică, realizată de Augus
tin Cardenas (Cuba) și în cele 
trei Structuri ale lui Andrea 
Grassi (Italia).

Intre acest gen de lucrări și 
cele pe care le-om numi de 
plastică precumpănitor deco
rativă e adeseori greu de sta
bilit un hotar. Fiindcă chiar și 
atunci cînd se urmăresc efec
te prevalent decorative, cînd 
sculptura e gîndită înainte de 
toate ca ornament investiga
ția formală și interesul pentru 
calitățile de bază ale unei lu
crări modeme se fac simțite. 
Exemplele sînt numeroase, dor 
ne mulțumim să mai cităm cî
teva nume. Japonezul Kengiro 
Azuma, în Formă albă și Formă 
neagră, se întoarce la calitățile 
estetice ale celor mai 
tipuri i 
Canuti 
grădini 
a unei 
crarea 
zilianul 
ne în piatră solemnitatea unor 
gesturi cărora le găsește echi
valențe geometrice (Teorema, 
Ritual, Trezire), peruvianul Al
berto Guzman 
subțiri mormora 
realcătul apoi o formă al că
rei echilibru sugerează într-ade- 
văr o Tensiune, englezul Mi
chael Noble cioplește cu vo
luptate marmora verde, dîndu-i 
reliefuri și asperități de univers 
submarin în lucrările Roci, stîn- 
că, și unde, și Vegetație ; ca
nadianul Harry Noordhoek is
codește în blocul de marmoră 
o 
îi 
de 
în 
na 
tare, 

vechi 
de vase, italianul Nado 

articulează spațiul unei 
i cu scurgerea molcoma 
i forme de reptilă în lu- 

Orizontalâ nr. 1, bra- 
I Bruno Giorgi transpu-

taie în lame 
albă pentru a

Imagine plastică, de forma 
savoarea unei uriașe flori 
munte, în timp ce T. Tewi 

Aurora și italianca Germa- 
Pellegrini în Pisica în aștep- 

s, dezghiocînd cu fantezie 
sîmburele pietrei pentru găsirea 
formei dorite, prelucrează tot
odată cu minuție exemplară, 
fiecare într-o manieră proprie 
suprafața pietrei.

La Bienala 
România este 
Maria Bâscă, 
înlănțuire ce reia 
plasticii noastre populare,

de 
reprezentată 

care expune 
motive

la Carrara, 
de 
o 

ale 
Și 

de Eugen Ciucă, autor al unui 
Sbor suplu și elevat de mar
moră neagră, precum și al unui 
admirabil portret intitulat Fiica 
mea, cioplit și șlefuit cu fine
țe, în forme esențiale, caracte- 
rizante.

Mircea Țoca

Coroborînd o afirmație 
T hibaudet („ Oamenii

nu fac cărți"), cu o 
dare a lui Anatole 
(„Păzește-te să scrii 
ne") am putea foarte 
junge la concluzia 

scrie cărți, trebuie, 
tîi, să fii lipsit de 
mai apoi, 1 “ 
ea 
mal
fidele interpretări 

lor 
seamnă

e
a
care,

a Iul 
de gust 
recoman- 

France 
prea bl- 

ușor a- 
câ, pentru 

mai in-
■ ...... „„ gust fi,
sâ ... n-al talent. Ce

re nu corespunde nu nu- 
adevărulul. dar nici unei 

a aminti te- 
întrucît gust nu în- 
talent, iar talentul 

una cu dexteritatea 
? frumos. Dexterita- 
ca și prețiozitatea, 
în timp ce gustul, 

inhibă. De altfel, du- 
elocința continuă 
Rochefoucauld

f

citate,
9i 

tot i 
scrie

ca o prejudecată, 
una și cealaltă 
realitate și desfă- 
fel sau altul, un 
a convinge. Mij- 

diferă, obiectivele de 
dar legăturile dintre 
și publicistică n-au 

caz caracterul unei 
Apropiate prin 

ele sînt o

ce n-am 
despre o

foaia, fre
că, pen- 

perfor- 
să scrii 
lipsă de 

esenția-

nu din tona- 
semne de ex- 

întrebare, 
valorificare 

cu

nu 
de 
te 
sterilizează, 
inevitabil, . 
pă Pascal, 
plictisește, 
sind, pe bună dreptate, că 
siunile sînt singura oratori 
re conving întotdeauna.

Privită din acest unghi 
vedere, tratarea publicisticii 
un fel de rudă săracă a lite
raturii apare 
In fond, șl 
pleacă de la 
șoară, lntr-un 
discurs menit 
loacele

asemenea, 
literatura 
în nici un 
mezalianțe. Apropiate prin pa
tosul afirmării, ele sînt o ex
presie a năzuinței spre mai bi
ne, întîlnindu-se în punctul In 
care Panait Istrati vedea arta 
ca un război declarat imperfec
țiunilor noastre. De 
putea vorbi, așadar, 
artă a publicisticii ?

E drept, întoreînd 
bufe să recunoaștem 
tru a atinge această 
manță, nu e suficient 
prost și să dovedești 
gust. Dimpotrivă. Dar ___ r__
lă rămine totuși fervoarea afir
mării, finalitate în funcție de 
care trebuie judecate celelal
te condiții, absolut necesare, 
dar nu și suficiente. Pot fi e- 
numerate destule articole, re
portaje literare, eseuri, scrise 
frumos și, dacă vreți, cu gust, 
dar care nu afirmă nimic, re- 
petînd veșnice adevăruri a la 
Palisse ... O ierarhie formală 
le-ar situa totuși deasupra pu
blicisticii curente I Și nu e 
drept. După cum nu e drept 
să vedem, de pildă, în emi
siunile „Reflector', „Transfoca- 
tor* etc. simple reportaje, an
chete ori foiletoane de servi
ciu. Aceasta, cînd ele vădesc, 
și încă de mai de mult, o no
tabilă ambiție de a Be situa 
în domeniul artei publicisticii. 
In primul rînd prin modalitatea 
matură în care abordează o- 
biectivele ce le sînt rezervate. 
Apoi, prin patosul cetățenesc 
care le animă. In sfîrșit, dar 
nu și în cele din urmă, prin 
conciziunea, claritatea, elocven
ța și, nu rareori, virulența cri
tică a limbajului utilizat. O vi
rulență realizată, 
lltăți șl retorice 
clamare-indignare sau 
ci dintr-o urbană

a potențelor expresive ale__
vin tulul. De la memorabila vizi
tă a „Reflectorului" la un In
stitut de cercetare, al cărui per
sonal, prea puțin .bucuros de 
oaspeți", s-a evaporat subtil la 
apariția camerelor de luat ve
deri, și pînă la nu știu care 
anonalie rutieră consemnată gos
podărește și cu arătătorul mus
trător îndreptat spre edilii loca
lității cu pricina, „Reflectorul" 
vădește un neobosit patos al a- 
firmării, prin critică, exprimînd 
hotărîrea societății noastre de a 
rîndui treburile conform cu e- 
xtgențele și aspirațiile epocii.

Ar putea fi enumerate și alte 
emisiuni — literare, artistice, e- 
conomice, sportive etc. — care 
ilustrează publicistica la diferite 
nivele, inclusiv cel al artei. Cu 
observația că, în același timp, 
nu chiar rare ori se produce 
o adevărată risipă de bune in
tenții, prin utilizarea 
bloane sau formule 
de dar ineficiente, 
șir de cercetători 

mâți la coborîrea 
(de unde veneau 
o echipă de fotbal 
plasare?), imagine 
banal dialog roz ; 
de prezentări de 
plastice sau muzicale, 
eufemismul „ideea nu este foar
te subliniată", „sugestia nu este 
foarte evidentă" etc., transfor
mă, din păcate, gestul critic, în 
bufonadă ... elevată I

Fapt este că publicistica — și 
nu numai la televiziune — mai 
suferă îneă de optica simplifi
catoare a „materialelor pozitive 
și negative", uneori tonalitatea, 
indiferent de realitatea prospec
tată, fiind dată in exclusivitate 
de ornamentația verbală stereo
tipă Și gratuită. O întîmplare 
antologică din experiența unui 
ziar local se referă la cazul u- 
nui redactor care, întors de pe 
teren, 11 întreabă candid pe mal 
marele său t

— Am adus datele. Ce fac cil 
ele ? Articol pozitiv, reportaj, 
foileton satiric ?

După el, toate erau posibile. 
Să mai spunem că unele tele- 

reportaje „literaturizate" par să 
aibă o sorginte asemănătoare ? 
Cu alte cuvinte, că ele par să 
fi rezultat dintr-o simplă încurcă
tură de planificare, redactorul 
plecînd în acea direcție în lo
cul ... „Reflectorului" ?

Publicistica este, firește, altce
va. Pentru aceasta, o „tele-arhivă 
sentimentală" semnată eventual 
tot de Paul Anghel, autorul cu
noscutei și apreciatei cărți, ar 
fi edificatoare. Inclusiv în pri
vința adecvării stilului și exer
sării austului în funcție de fi
nalitatea acestei încă neomo

logate arte.
De altfel, 

despre zilele 
constituie, în 
o excelentă prefață.

SERGIU TEODOROVICI

gă- 
pa- 
ca

de 
ca

unor ca
uzate, como- 

De pildă, un 
științifici fil- 
din autobuz 
Întocmai ca 
sosită în de- 
urmată de un 
sau o suită 
cărți, lucrări 

în care

tele-reportajul său 
lui August 1944 
această privință.
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VERSURI DE MARIN SORESCU

TELELEU UNDE?
ION AGÂRBICEANU

Cum mergea, prin labirinți, 
C-o durere-n dinți, de dinți, 
Risipea din pumn tărîțea 
Să i-o lingă mița Mîțea.

Apoi el știa că- gata I 
Dacă nu găsește fata...
Și așa, cu urma linsă, 
Se pierdu-n pădurea-ntinsă.

Avea focul lui 'mnealui, 
Sta în suflet - un cucui.
Numai eu mi-l înțeleg, 
Cine-I cainâ e un bleg.

Este undeva o lege 
Care pune să-l dezlege 
Pe păianjen de trei fire, 
Că a patra-i mai subțire ?

Bietul gîz, foarte legat,
Fedeleș de vinovat,
Așteptă cit așteptă, 
Iși luă musca și-o mîncă.

„STRIGOIUL

PREA

înălțarea fu prea sus, 
Cică s-ar fi plins Isus. 
O idee altcumva, 
Mai vedea omul ceva.

Dar prea-n virful cerului 
Nu mai e minunea lui.
Nu mă pironiți prea sus, 
Pină-acuma ce v-am spus ?

1NTÎMPLARE

Undeva sub doi altoi 
A murit un pițigoi, 
Pasă-mi-te, pasâ-mi-se 
Cum murise o mierlise.

Dar mierloiul de pe cracă, 
Ce să facă, ce să facă ?
S-a gîndit la azi, la ieri, 
Și a plins din răsputeri.

NEDUMERIRE

Pămintul, oarecum, 
E și el tot un fum 
Ca aerul, mai des. 
Ori eu n-am înțeles

Ce scrie la ceaslov,
Pe coaja de morcov î 
Pe limba cea de moarte 
Ce-o lasă unii-n carte T

ÎNAINTE

Te pomenești că mor 
Și numai un picior 
O să-mi rămînă viu 
Să umble prin pustiu.

Pustiul ce-a rămas 
Să-l bată pas cu pas.

Chiar morții-n univers 
Nu sint scutiți de mers.

Cine știe care vor fl fost 
motivele pentru care Ion Aaâr- 
biceanu nu a încredințat tipa
rului acest roman aflat In ser
tarele sale în formă finală În
că din vara anului 1944. Poate 
o anume exigentă estetică să-l 
fi reținut pe prozator f poate 
un anume sentiment al întîrzie- 
ril prelungite într-o tematică 
tradițional-rurală ieșită oarecum 
din moda timpului / poate ... 
Oricum, romanul a avut de în
fruntat, prin tocmai condiția sa 
inedită, vama teribilă a timpu
lui, lăsînd acum, la întîia con
fruntare cu cititorii, postum, po
sibilitatea unei mai drepte re
ceptări și asimilări organismului 
viu al literaturii noastre contem
porane.

Strigoiul nu se poate alătura, 
cu oriei tă bunăvoință, Arhan
ghelilor deși, pentru ceea ce 
înseamnă Agârbiceanu în proza 
românească, el este Intr-un fel 
reprezentativ. Găsim aici, par
că dinadins oferite lntr-o sinte
ză tardivă șl cu atît mal bine 
revelatoare, argumentele acelei 
punți de trecere de la romanul 
Iul Slavici spre cel al lui Liviu 
Rebreanu. pe care Ion Agârbi
ceanu a consolidat-o prin pro
pria-! creație. Si chiar da^ă scri
itorul a supraviețuit propriului 
moment In istoria lit°rară, el 
nu s-a putut niciodată autede- 
păși, rămînînd înlănțuit sieși, 
mereu dispus să-și refacă, de 
fiecare dată, cu fiecare operă 
nouă, destinul, prizonier — fără 
ostentație — condiției sale lite
rare tranzitorii. Strigoiul se În
scrie șl el acestui circuit Închis 
al unei asemenea opere care In 
flecare element al său se reia, 
fără a se pastișa totuși, și de

aceea, tematic el nu aduee ni
mic nou i nici în ceea ce pri
vește construcții sau limbajul, 
nici tipologic. Cu atît mai mult 
viziunea filosofică asupra lumii 
satului este aceeași din toate 
scrierile de pînă atunci. Și to
tuși, romanul nu este unul oa
recare. Avem aici zugrăvită o 
molcomă și tihnită viață patri
arhală, prin excelentă idilică 
(lăsînd la o parte orice Înțeles 
pejorativ al cuvîntului) a satu
lui ardelenesc căruia 1 se pro
pune o candoare și o puritate 
totală drept mod ideal de exis
tentă, stridențele unor încrîn- 
cenări, fie ele și pasionale, tre
buind eliminate ori evitate cu 
strășnicie. Totuși, din tocmai 
această prea mare liniște, din 
acest calm aureolat, răzbat la 
iveală drame surde, de rezonan
ță tragică, ce se consumă moc
nit și înspăimântător în con
semnul unor sacre mistificări 
de conștiință. Intriga este cla
sică și desnodămîntul fatal nu 
se abate — nici nu stătea în 
intenție — de la schema tradi
țională, așa Incit alternativa 
traaică In care cad pe rînd și 
ritmic, predestinați, membrii 
ro,or două faml,}l — Corbu si 
Mărginean — căutlnd o apro
piere In zonele afertlve și 1n- 
cerclnd să rund moștenirea ti
ne! aversiuni reciproce întărffă 
sub spaimă de blestem și Jură- 
mlnt, se constituie ca un ritual 
al zădărniciei, amintind canoa
ne antice de compoziție.

Venind din istorii Îndepăr
tate, aversiunea celor două fa
milii fruntașe In sat, pare a 
putea fi spulberată odată cu 
înfiriparea dragostei dintre 
Gheorghe Mărginean și Sora 
Corbu, reeditlnd, lntr-o ordine 
inversă, o mal veche iubire in
terzisă a altor vlăstare din ce
le două familii dușmane. In 
ciuda abilității insă, cu care se 
încearcă șl se caută febril ter
meni! unei finalități luminoase 
a idilei, altfel bine văzută 
toată lumea, oamenii nu se pot 
sustrage legăturilor ancestral*0, 

sacre, care îi obligă unei con- 
diNi fataliste .• tatăl lui Gheor
ghe, sub spaima blestemului 
părintesc. Jură bă t rinului Măr
ginean, aflat pe patul morții, 
să-și căsătorească fiu! urmind o 
lege nescrisă a familiei, treclnd 
peste voința sa șl a lui Gheor
ghe, cu altcineva, pentru între
girea averii. Conștiința lașită

ții sale îl va teroriza însă șl 
criza propriei neputințe („El ră
mase o vreme înlemnit în pat, 
cu privirile țintă în ochii a- 
marnici ai bătrînului. Apoi căr
bunii acela aprinși dispărură.
Nu mai avu nici o îndoială : 
și pustiul ce lasă în casă unul
nlecat de curînd în cfmitir, șl 
semnele acele i-au stricat ini
ma. Dar simți hotărît că n-ar 
da pe ele nimic, că nu i-ar pă
sa nici de pustiul din casă și 
de pretutindenea, dacă el n-ar 
ii făcut Jurămîntui acela, la
tă, cînd să scape și el din lan
țuri, să poată face ce vrea, să 
poată trăi după placul sau, s-a 
legat din nou, și cu Jurămîntui
dat unuia care murea, pentru 
a-1 stăpîni tată-său și dincolo 
de mormînt"), 11 va monta in
tr-o disperată împotrivire fiu
lui care inconștient va deveni 
ucigaș. Drama primește astfel 
o dimensiune nouă, mal pro
fundă și mai acută în ciuda a- 
parentei resemnări a . protago
niștilor care vor încerca să-și 
refacă, fiecare separat, viața. 
Dar, dragostea lor poartă efi
gia blestemului și al crimei sub 
care, parcă prelungindu-se în
tr-o predestinată perpetuitate.
vor cădea mereu și mereu noi 
victime, urmind un implacabil 
destin fatal robit ancestralei
mistificări de conștiințe. Rezul
tă de aici atitudinea moraliza
toare, exprimată deschis, a pro
zatorului. Dar tocmai în aceas
ta se află una din limitele o- 
perel lui Agârbiceanu. Propu- 
nlnd un mod de viață pur, se
nin, Idilic în fond, el invită la 
păstrarea cu strășnicie a tradi
ției patriarhalității primitive ce 
impune o altă conștiință, a con
servării funciare, înaintea ori
cărei alte rațiuni sau a oricărui 
sentiment, imprimînd existenței

sensul acut al resemnării, al su
punerii oarbe în fața fatalității 
predestinate ancestral. Este de 
fapt linia pe care se înscrie 
întreaga epică a lui Agârbicea
nu, alcătuită într-o dinamică 
lentă, cu ample descrieri natu
riste, la diapazonul monoton și 
molcom al relatării ce trădează 
la fiecare pas povestitorul sfă
tos ardelean, iar Strigoiul nu 
se abate cu nimic de la cano
nul tipic al acesteia.

CONSTANTIN CUBLE$AN

MIRCEA RADU IACOBAN

(FRAGMENT)

BENEDICT Șl ISTORIA
(Pînă pe la 6-7 ani, Procurorul umblase desculț. Era secetă 

și destulă, zăpușeală prin ’46, hainele se dădeau pe puncte, 
și, la negru, o pereche de sandale valora trei cutii de ajutor 
american, cu dulceață în borcane minuscule și extract de fasole 
tratat cu zaharină. Casele încă mai păstrau un vag miros de 
război, miros-cockteil care trăda prezența cuielor ruginite, a 
seîndurilor colbăite, a pustiului cuibărit în unghere și, pretutin
deni, a murdăriei insolente ; numai dumnezeu știe cum izbutea 
războiul să tocească instincte elementare, transformînd încăpe
rile cit de cît părăsite în closete și closetele în sperietori de 
ciori, mai uitate decît gheretele de frină ale vagoanelor incen
diate. Procurorul se numea, simplu, Bîzu. învățase să ronțăie 
semințe cu dexteritate de virtuos și să scuipe în trei feluri, 
cîștigînd chiar și un concurs de distanță și precizie. Bîzu mai 

știa să grămădească lumînărele de trotil în cutii de conserve și 
să le dea foc folosind fitil din măduvă uscată de soc : explo
zia nu era chiar grozavă, dar flacăra se ridica la cîțiva metri 
de pămînt și babele iși scuipau în sin, promițind in dreapta și 
în stingă chelfănell presărate cu blesteme întortochiate. Bîzu 
purta, atunci, pantaloni de trening, rupți în genunchi și cîrpiți 
la fund, o bluză pestriță de bumbac, pătată de păcură și 
creuzot, o bască alburie și un fel de fular roșu-violet. Maică-sa 
încercase să-i facă, dintr-o poșetă veche, un fel de sandale cu 
cinci curele, dar pielea de crocodil, obosită și sfarogită, 
plesnea la îndoituri și cizmarul disperat i-a pus — zicea el — 
„agrafe" la vîrf și în părți (de fapt, legase pur și simplu cu 
sîrmă de bobinaj curelușele obișnuite să ocrotească rujuri și 
pufuri, nu să înfrunte caldarfmuri știrbe și cărări cu zgură). 
Cînd a fost cu alegerile, cînta o fanfară în care se rătăcise 
cine știe cum și o vioară ; înghesuit între tromboane, violo
nistul cu opinci izvodea, conștiincios, tremolouri pe care nu le 
auzea nimeni — probabil, nici el. Furnicarul de pe străzi era 
neobișnuit, lumea se re-deprindea să pășească fără a se uita 
în sus, după umbra avioanelor în picaj, iar Bîzu s-a speriat : 
.Tată, cine vine î' .Se zice c-ai noștri" — l-a răspuns taică-său 
înfundat, netezindu-și borurile pălăriei de zile mari. ,De unde' 
- continuă Bîzu, deși simțise că taică-său nu prea avea chef de 
vorbă. .De nicăieri" — a venit răspunsul cam tîrziu și puștiul 
a rămas să se mire : la ce bun atîta forfotă pentru nimeni ? 
.Țu, mă. ăsta mlcu I" — l-a strigat cineva — „la teancul și- 
mparte I" Hîrtiile erau frumoase, galbene-roz, multe și egale. 
Pe hîrtie, un schelet — moartea — agita o coasă deasupra unui 
grafic voinicos, iar Bîzu s-a cam speriat; văzînd că și alți puști 
împart topuri colorate, s-a tras lîngă feciorul picherului de la 
drumuri : „Tu, ce ai ?" „lo-te" — i-a arătat celălalt un teanc 
roz-albăstrui; foile aveau desenate un fel de coșuri de fabrică 
din care izvorau cîrlionți de fum rotunzi, egali și perfecți. „la 
dă-mi, bă, un manifest I" — a cerut vînzătorul de înghețată cu 
zaharină - și atît Bîzu cît și celălalt puști s-au grăbit să în
tindă, solemni, cîte o foaie. „Mmmmm" — a făcut vînzătorul — 
„ăsta cu moartea merge la țigări, celălalt, ține-ți-l". Și Bîzu s-a 
simțit imediat superior : manifestele lui mergeau și la țigări, 
celelalte nu, aveau și o culoare ciudată, cam între cicoare și 
lumînărele, o culoare pe care n-o zărești nicăieri decît, cel 
mult, cînd se stinge o rachetă vișinie, lăsindu-și coada să sfîriie prin
tre frunza plopilor din gară. Fanfara a făcut o pauză și violonistul 
negricios, ștergîndu-și sudoarea cu o basma din mătase de 
parașută, s-a apropiat timid de banca fără spătar pe care erau 
Instalate teancurile galbene și albăstrii. „Nu prea știu marșuri" — 
s-a dezvinovățit fără rost, continuînd apoi cu glas nepăsător : 
„astea se vînd ?" „Nu, nene" — l-a liniștit Bîzu. „Da ? Dă-mi 
mai multe. Și dintr-alea, să fie". Apoi, ghemuind basmaua 
într-un buzunar din care se ițea un creion chimic bont, s-a tras 
către țiganul de la tobă, „la vezi, mă, ce-i cu asta ? Scrie : 
mor-ta-li-ta-tea...ln-fan-ti-lă....Zici că n-o să se mai moară ?" 
„Ce mă-ntrebi pe mine — a tresărit toboșarul cam speriat — 
„din partea mea, să crape cît mai mulți, nu vezi, nici ouă de 
picture nu mai sînt" — „Huo, baragladină !" — l-a repezit vio
lonistul, liplndu-i pe frunte cu scuipat manifestul cu scheletul. 
Nedumerit și speriat, toboșarul nu prea îndrăznea să dezlipeas
că hîrtia și trăgea cu coada ochiului în dreapta și-n stînga 
pînă, ce, discret, a rostogolit un strănut prefăcut, scăpînd astfel 
de fluturașul care-l orbise. „Bă, puștiule, ia dă-ne și nouă 
niște materiale'' — a cerut un ceferist ostenit. O vreme, bărbatul 
scund a încercat să mînuiască foile fără a le mînjl de păcură, 
dar, în cele din urmă, le-a prins strîns între degete, lăsînd 
semne zdravene, cenușii ca și cîrlionții de fum ce țișneau 
elegant din coșurile roz-albăstrii. In cele din urmă, a-moăturit 
foile și le-a îndesat în lădița cu sufertașe, alături de piinea,

ceapa și sarea grunzuroasă ca zgura din halde. „Tu, ce mă-ta 
°CI U-1U-- ~ s a 'nteresat dintr-o dată șeful fanfarei, iar Bîzu

ș-a bilbnt „Eu, nene, cu astea..." „Astea-s făcute ca să fie 
împrăștiate l-a lămurit blajin omul cu bagheta ; zîmbind, a 
prins topul în palme, l-a bătut de lemnul băncii, ca să potri-5" 
vească foile egale și, brusc, l-a proiectat în sus, făcînd să 
ningă cu manifeste într-o curte cu gard de doi metri. Dusă de 
vînt, o foaie s-a rătăcit în fața scenei și dirijorul a împins-o cu 
virful ghetei sub seînduri. „Asta-i“ - a zimbit din nou, concluziv. 
Intorcîndu-se militărește, a ridicat bagheta și-a cerut o sîrbă dirt 
care, pînă la urmă, se auzeau mai mult toba și trombonul. 
Sughițînd, Bîzu a dat să treacă peste gardul împînzit de afișe cu 
„votați soarele", pentru a aduna foile acelea ale lui, roze, egale, 
curate și ireale. Dirijînd cu o singură mină, șeful fanfarei s-a 
întins, l-a apucat pe puști de fundul pantalonilor și, învîrtindu-l, 
l-a adus pînă în culise : „du-te acasă, drace, e tîrziu". Apoi, 
tot zîmbind, i-a răsucit urechea ca pe o clanță veche. 
„A. a-a-a-a-ăăăăăii I 1" — a urlat Bîzu, țișnind-pușcă, sub pri
virea satisfăcută a toboșarului care rinjea lucios, de parcă era 
uns cu grăsime. Bîzu nu s-a mai oprit decît sub bolta socilor 
de pe pînu. Era liniște, nu răsuna decît departe, înfundat, 
bubuitul tobei din piele de cîine...)

BENEDICT Șl FATA
(Pe la 15 ani, Bîzu se numea Benedict. II trimisese liceul la 

niște cursuri de vară, într-un orășel sfarogit de soare ca un 
biscuit. Umbla toată ziua hai-hui prin marginile tîrguiui, desco
perind cărări misterioase ce nu duceau nicăieri, încîlcindu-se 
prin boschetele de măcieș, porumbe și arțar. Aici, totdeauna 
soarele era vertical, absolut vertical, norii timizi și ațoși, iar 
cerul mai degrabă alburiu. Cîini hoinari vagabondau cu 
nasul în pămînt, mirosind cine știe ce urme, adeseori învîrtindu- 
se în cerc — semn că descoperiseră un mușuroi proaspăt, în 
țârîna căruia se deslușeau zbaterile oarbe ale cîrtiței de de
desubt. Cîteodată, pe Benedict îl însoțea și Fata — procurorul 
i-a uitat numele, dar cînd închide ochii o vede vie și întreagă. 
Fata avea ochii mari, blînzi și rugători, o umbră de mustăcioară 
sub năsucul poate cam lătăreț și pășea legănat, cu vîrfurile 
picioarelor mult înăuntrul cărării. Prin pantofii decupați îi țîș- 
neau degetele mari, nefiresc de lungi, totdeauna pline de 
praf înverzit de la seva buruienilor strivite. Ținîndu-se scai de 
Benedict, Fata nu făcea altceva decît să tacă ori, cel mult să 
aprobe monosilabic atunci cînd i se arăta un nor ca o suliță, 
un copac strîmb și închircit, o tufă puhavă de sînziene cufun
date în bîzîit răutăcios de albine. A răsunat, odată, o împușcă
tură de carton, fără ecou — și Fata a țipat moale, apăsîndu-și 
pieptul de brațul băiatului pînă ce Benedict a înțepenit de 
încordare : un vînător mustăcios doborîse un biet cîine jigărit și 
javra, căzînd pe spate, a început să se răsucească aiurea, ca 
un prîsnel scăpat pe podea. Schelălăiturile se stingeau ușor, 
cîinele și-a dat duhul, vînătorul, satisfăcut, s-a scufundat după 
muchia primei coline, dar Benedict și Fata tot încleștați au 
rămas, temîndu-se fiecare să încerce primul gest al desprin
derii. „Ce cald I" — a icnit Benedict și Fata, ca de obicei, 
l-a aprobat : „Da, ce cald !" „Mergem ?“ „Da, să mergem". 
Brațul lui încă era țeapăn ; cei doi tăceau și se năștea din 
această liniște încinsă un soi de complicitate misterioasă. „De 
fapt, astăzi unde mergem — a cutezat Fata să întrebe. 
Benedict i-a arătat, vag, o lizieră ale cărei contururi pîlpîiau. 
Cărarea se insinua pe sub crengile țesute între pînzele păian
jenilor cu cruce. Urzici zdravene își legănau ciuful colbăit 
Cîte un sfîrîit de șooîrlă scutura tulpinile groase de coada vacii. 
Benedict și Fata pășeau automat, aproape plutind, fără vreo
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Md așteaptă Gemy. îmi place să merg la el. Locuiește 
tn podul teatrului, lingă „școala mare" unde se fac rene- 
titiile. Urclnd spre pod, urci spre ficțiune. Te încrucișezi 
cu o marghiză crinolinată, calci pe bătături de călău, îți 
cere ioc pentru țigară un duce toscan duhnind a țuică de 
prune. Îngustimea coridoarelor facilitează datul coatelor 
cu dramaturgia, Începi să te îndoiești de existența ta de 
gazetar ieșean în anul de la numărătoarea epocii noastre 
1936.

E toamnă și plouă rece, oblic, în dușmănie. O ține așa 
de vreo trei zile. Zgribulit în gulerul streașinelor, lașul 
dfrdîie din cauza tramvaielor vechi. Noaptea a urcat din 
noroaie și Îmbrobodește perfidă becurile și așa destul de 
chioare. In teatru e cald, o căldură rămasă de astă vară, 
pe care o respiră zidurile. Și, mai ales, e uscat.

îmi iac loc printre mucavale și sac pictat, pe după cate 
se hlrjonesc figuranta. Gemy ocupă două camere ciudate, 
nu le poți crede camere adevărate în primul rind fiindcă 
nu au tavan normal. Sint scunde, iar de la jumătate tava
nul devine brusc oblic, un oblic obosit, dezolant, aproape 
căzînd pe divanul din fund. Cel ce doarme acolo are con
fort de sicriu cu capacul Întredeschis. Nici biroul jos la 
care lucrează Gemy nu pare chiar birou, e împrumutat de 
ia recuzită, are pe spate indicative de repertoriu. De 
aceea, mereu am impresia că stă la el un actor ■, o tace 
pe scriitorul pentru că așa scrie in piesă. Sau e un scrii
tor adevărat nevoit sd o facă pe actorul.

Dar Înainte de a ajunge la el, mă lovesc de o plantu
roasă iloarea soarelui. Fedia Kirlacoff, scenograful teatru
lui, are slăbiciune pentru această lipovancă a florilor. Nu 
există decor fără <ca galbenul ei ostentativ să nu se ițească 
de pe undeva. Le pictează pătimaș, în tonuri virile, ca pe 
niște amante.

Sut> petalele ei melancolice, cuibărit pe un practicabil, 
doarme cineva. Ii văd numai picioarele care descind din 
sforăit. Niște galoși legați cu sfori scapă un șuroi cafe
niu, prelins prin bucăți de ziar.

Ușa camerei lui Gemy e deschisă, el stă la birou pri
ponit de o lampă pe care am văzut-o în nu știu ce piesă. 
Scrie, fumează, își confecționează nimburi albastre. Mă re
cunoaște și zîmbește, poftindu-mă să iau Ioc. Unde ? Pe 
divanul din fund, tace așteptînd parcă replica soția Iul ; 
Ungă birou, cu zulufii rezemați de miinile lui trudite, două 
fetițe, doi arhangheli gravi, prea gravi pentru rolurile lor 
de feerie. Și Gemy care fine In spate tavanul oblic.

umbră de premeditare în toată această joacă de-a începutul : 
mergeau pentru că trebuiau să meargă, pentru că era vară și 
cald și împușcătura aceea de operetă revelase, cu dureroasă 
ascuțime, un altceva tainic și tulburător. La o răscruce, într-o 
poiană-tăpșan, Benedict a descoperit o cruce de piatră cenușie, 
spuzită de litere vechi ce aminteau niște vagi urme de melci 
fără casă. .Să stăm puțin” — a propus Fata. Erau acum așe
zați pe spate și ascultau orga de foșnete a ierbii. Se rostogolea 
minut după minut, umbra crucii ajunsese între ei și vînătorul 
nu mai era acolo să ucidă distanța dintr-o împușcătură seacă, 
fără ecou. Benedict se ridică pe jumătate și, ap!ecîndu-se 
către Fată, simți mirosul acela puternic, de undeva cunoscut : 
da, așa miroseau „nucile” copacului exotic din curtea inter
natului. Fructele verzui ori cafenii lăsau, la cea mai mică atin
gere, p zeamă cumplită, de al cărei miros ciudat și înăbușitor 
nu puteai scăpa zile în șir. „Ai umblat cu nuci dintr-alea ?" 
întrebă Benedict mirat. „Din care, ce nuci, nu știu*. De fapt. 
Fata mirosea a iritare, a nerăbdare, a neliniștite, a teamă, a 
așteptare : un val de traspirație o podidise brusc și, la fiecare 
mișcare, șuvițe de abur călduț, necunoscut, vezicant, o toropeau 
și o buimăceau. In umbra crucii de piatră se adunase aștep
tarea stoarsă și nedumerită. „Vezi, acuși se coc porumbe e”
— a informat-o Benedict cu fals interes, iar Fata, ca de obicei 
a aprobat „Da, desigur". Sînii aproape că îi dispăruseră din 
pricina orizontalei și băiatul a simțit subit, ca o înțepătură, do
rința cumplită de a repeto atingerea petrecută parcă departe, 
în alt cerc al vîrstei. li răsunau în urechi ironiile și glumele 
colegilor, făcu o rapidă, ultimă și concluzivă totalizare a plim
bărilor în doi, a tăcerilor ei - rezultatul fiind unul singur : da, 
chemare și acceptare și dorință. Se ridică și mai mult, apoi, 
fără nici un alt preambul, o inhăță de umeri, trăg‘nd-o către 
el. Surprinsă, Fata a deschis ochii mari și — nenorocire I - 
Benedict nu putu descoperi în privirea aceea nimic altceva 
decît implorare mută, amestecată cu reproș, teamă și jenă. Avu 
o clipă de ezitare, apoi, cu dibăcia panicii, își transformă 
gestul într-unul neutru șl obișnuit : „Ce te uiți așa ? Voiam să 
te ajut ca să te scoli". „Da, sigur" — sosi răspunsul cel de 
toate zilele — „stai să mă pieptăn". „Nu, lasă" — o grăbi 
Benedict — și o porniră aproape în goană pe cărarea arsă, 
poate coutînd ecoul detunăturii de atunci.)

BENEDICT Șl FEMEIA
(Benedict avea șaisprezece ani, două luni și unsprezece zile 

cînd a primit vizita Femeii. Era, desigur, seară. Șopronul mi
rosea a fulgi. „De ce țineți voi bostanii la un loc cu varza ?“
— s-a interesat grijulie Femeia — „nu știți că se strică ?" 
„O să-i scot. Mîine" — a promis ferm Benedict. „O să-i scoți, 
pe drocu I Vorbești ca să te afli în treabă și să-mi intri în 
voie" — a ripostat Femeia, dovedind că in afară de fustă pli- 
sato și cizme de cauciuc posedă și intuiție. Afară începuse 
o ploaie subțire, picurii susurau trist pe acoperișul de tablă ru
ginită și găinile, pe stinghiile negeluite, au început să se 
zburlească a toamnă. „De ce m-ai chemat ?“ — s-a interesat 
neștiutoare femeia — „e frig, ce vrei ?" „Uite-așa...Să stăm..." 
.Timpul e bani" — cugetă ea sentențios, dar, în loc să se în
toarcă spre ușă, se apropie de patul de lemn negru, dînd la 
o porte paiele : „oho, asta a fost pat boieresc, e al vostru?" 
.Da de unde, l-am găsit aici". Intr-adevăr, cind s-au mutat 
ou găsit patul enorm abandonat în șopron : pur și simplu nu 
încăpea pe ușă. Probabil, proprietarii făcuseră, cu timpul, anu-
— te reporot'1 la clădirea din curte, or fi schimbat și tocul

Aduc un scaun din sala de repetiții și stau dincoace de 
ușă, pe coridor. Trec tirolezi fredonînd arii din „Vînză to
rul de păsări" pe care il repetă la scenă Ion Sava. Urcă 
pină la noi o melodie sicîitor reluată de orchestră și tine
tele regizorului. Scripetele pllng în podul vecin. Gemy nu 
aude, nu vede nimic. Scrie.

l-am solicitat un interviu pentru ziar; ml l-a scris de-a 
gata, obicei scriitoricesc de care nu se poate dezbăra. Are 
o scriitură delicată, feminină, așa cum, de altfel, sint toate 
trăsăturile Iui. Cum o fi putut crește firișorul acesta de 
mac alb, pe care aproape îl poate spulbera oricare vint, 
în mahalaua Vulpașinilor și pe maidanele cu dragoste ? 
Lumina așezată sub bărbie îi face obrazul mai îngust, mai 
palid. De fiecare dată mă impresionează chipul lui de 
lunatec, cu pleaoapele umflate. Nici nu se putea un cadru 
mai potrivit pentru un asemenea ins, care nu știe distanța 
dintre tălpi și pămînt, decît o căsuță-colivie, o locuință 
de circar, din trapez pe vagon și ia drum.

Numai așa se justified puterea de a găsi propriile tale 
replici în acest zumzet de replici străine. Cafeaua e sin
gura care aduce o notă de intimitate, invită la taifas. Po
vestind ceva, Gemy trage lîngă el cutia cu tutun, o mîn- 
giie pătimaș. E o cutie de tablă cu tutun blond, parcă 
zăcut în miere, singurul lux al regiei acestui fragment de 
viață. O fetiță se joacă delicat cu degetele in pologul 
aromat, cealaltă trage pe ndsuc tăria cafelei tăticului. Sint 
otrăvi cu care s-au obișnuit, le respectă. le iubesc Hind 
ale tatei. Intre ele, tușind sec, Gemy.

— Pentru a face să trăiască îngerii recurgi uneori și 
la darurile iadului.

Știu că Gemy e bolnav și strîmtorat bănește. Și-a acon-
lat leafa pină in pfnzeie albe, cu drepturile de autor
treaba e și mai Încurcată. Strîmtorat așa a fost toată via
ța, dar acum ml se pare mal istovit ca în alte toamne.
Eu mă întreb cu ce-or fi trăind aceste patru suflete din
podul teatrului și el îmi vorbește despre Bogdan Amaru, 
un publicist pe care l-am citit în clteva reviste. El e cel 
care doarme sub floarea soarelui.

— L-ai cunoscut la București f
— Nu.
— Atunci, cum te-a nimerit ?
— L-am cules eu de pe stradă. A Ieșit din sanatoriu, e 

lihnit de foame și de mizerie. Nu are bani să plece la 
niște rude din Teleorman.

Moș Isac de la administrație uroă scările ginind. dar 
victorios :

— S-a făcut, domnule Zamfirescu. a fost greu dar plnd 
la urmă am reușit. Domnul director a zis că e ultima data, 
știți dumneavoastră...

II pune pe birou clteva bumăștf albastre. Am Înțeles: 
Gemy a solicitat Iar un aconto din leafă. Radiază de bu
curie.

— II scol și-I trimit Ia gară. Are și pentru o masă bună 
să-l țină pină la destinație. Cred că n-o să se simtă 
lignit.

Doamna de pe divan privește senină, fetițele lși lipesc 
zulufii de umerii tăticului. Toți seamănă cu un grup dc 
pictură flamandă, In lumina care vine de peste tot.

Aurel Leon

OMAGIU LUI
REBREANU

la 
Tn-

La un sfert de veac de 
moartea lui L. Rebreanu, 
buna nr. 37 reînnoiește demon- 
ttrația privind viabilitatea pro
zatorului ardelean, prin prețioa
se pagini de analiză și infor
mație. Seriozitatea selectării 
materialelor as. gură reușita, ca 
și in cazul numerelor consa
crate nu de mult lui Lucian Bla- 
ga ori Ion Vinea. principiul di
rector fiind refuzarea procedee
lor perimate de interpretare, 
astfel ca admirația pentru ma
rele Demiurg al prozei 
numen taie să nu rămlnă 
declarativă. Comemorarea 
ne un bun pretext, tonul 
tiv de articol 
care apare în 
furi, fiind evitat. Cităm
cu elogii comentariile 
concentrate ce “ “
dit personalitatea 
alcătuind chiar o 
nog rafie, semnate de Al. 
I Rebreanu $: categoria 
Jon Vied (Edificiu epic ți aspi
rație spre epopeel. V. Fanache 
(Repere estetice). Valentin Tașcu 
(Stil sau compari fieî), Techar 
Mihadaș (Trei praguri : Ion, Pe
tre si Apostol).

Alături de ideile atrăgătoare 
și de disocierile rafinate pri
vind codul epic al prozatorului 
se cuvin remarcate Incursiunile 
In biografie. In laboratorul de 
creație al lui L. Rebreanu, a- 
cestea a fu tind la Întregirea por
tretului său spiritual. Rememo
rările Iul Zaharia Stancu. Ior- 
gu Iordan. Ov. Papadlma, Ho
ția Ooreseu, semnificative pen
tru cunoașterea universului 
telectual al scriitorului, sint 
plicit un eloaiu adus unei 
de mare noblețe.

Evidențiind In Încheiere __
nografia boaată a numărului, ne 
exprimăm încrederea 
plata reconsiderare 
lui Gorila, propusă 
Iordan.
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scris de Tudor Pamfile și con
ține, așa cum el însuși ne de
clară, Jărîme de versuri din 
manuscriptele lui Ștefan Petică, 
aflate la dr. Gr. A. Tabacaru**. 
După o notifă cunoaștem șl Îm
prejurarea în care folcloristul 
nostru a făcut această mică an
tologie : era la 8 ianuarie 
1917, Ia Grooi-Bacău, împreună 
cu Gr. Tabacaru, în timpul răz
boiului.

Profesorul Gr. Tabacaru, îm
preună cu poetul G. 
s-au dus în 1905 la 
vadă mormîntul și 
poetului dispărut 
vreme, pe care îl 
mod deosebit și a

Tutoveanu, 
Bucești să 

pe părinții 
Înainte de 
admirau în 
cărui me

morie țineau s-o perpetueze.
Bătrînul Enache Petică i-a în

credințat lui Tăbăcaru un vraf 
de manuscrise, in care acesta 
a putut deosebi două caiete sis
tematizate „Cin tecul toamnei** și 
.Serenade demonice*1, pe care 
le-a publicat In volum In anul 
1909, la București. In „Noua ti
pografie profesională** a Iul Di- 
mitrie C. lonescu.

ușii, uitînd de mobilo aceea neagră și bizară. „E vechi, e 
foarte vechi" — continuă Femeia investigațiile — „uite, are și 
îngerași la colțuri". Știrbiți și stropiți de murdăria găinilor, 
îngerașii sculptați păreau mai degrabă popîndăi la margine 
de drum. „E abanos" — se lăudă Benedict, deși habar n-avea 
din ce lemn fuseseră dăltuiți micii monștri bucălați. Schițînd 
cîțiva pași de dans (și împiedieîndu-se de coada toporului) 
Femeia se învîrti în jurul patului, apoi se lăsă, moale, pe 
scindurile ce-au tăinuit cine știe cîte nașteri și morți și plă
mădiri de suflete. Iși mai mișcă o vreme picioarele prin paie, 
iscînd cu cizmele de cauciuc un fel de clefăituri rotunde, apoi 
se făcu liniște ; numai ploaia, sus, pe tabla acoperișului, în
cropea un soi de fond sonor discret și adormitor. Și iată-l pe 
Benedict uimit căutînd să înțeleagă de ce nu-l emoționează 
CUPA, așteptată ca o taină mare, visată în nopțile fierbinți — 
făcea uneori, inexplicabil, temperatură și frisoane — CLIPA re- 
lompusă mintal pînă la interpretarea ultimului amănunt des
prins din lecturile în care descoperea, fie și aluziv nespusele 
lucruri știute. „Ce tot faci ?” — se mișcă Femeia — „timpul e 
bani*. „Hai, ajunge, ajunge — se supără Benedict din senin — 
„lasă aluziile, știu prețul, uite-l“ — și arătă ghemul de 
bancnote. „De unde-i ai ?* „Ce te privește ?" „Ei, na ?" — 
se încruntă Femeia — „vreau să știu...te pomenești că ți i-a 
dat maică-ta !“ „Pe dracu I Asta-i abonamentul de autobuz". 
„Și cu ce mergi la școală ?* „Treaba mea...Vine iarna, mă 
țin cu patinele de mașină....* „Hai, voinicosule, vino, încoace"
— se îndură Femeia să-l cheme moi decis, iar Benedict se 
mișcă parcă de la sine , ca-n vis...

...Ploua în rafale, prin crăpăturile șopronului pătrunsese de
finitiv un miros tomnatic zgribulit, lama toporului căpătase bro
boane de transpirație rece, la fel și clanța ușii, ba chiar și 
îngerașii știrbi stropiți acum nu numai cu alb-cenușiu, ci și 
cu negru verzui ... Lui Benedict îi vîjiia capul și-i intrase, între 
cămașă și piele, un smoc insolent de paie țepoase. Femeia
șopti : „săruți grozav, mai sărută-mă" — apoi oftă de se cu
tremură patul și se clătinară, pe stinghii, găinile adormite.
Benedict se conformă în silă : din nou nu înțelegea — de a- 
ceastă dată nu pricepea ce caută Femeia acolo, de ce nu
dispare mai repede, odată pentru totdeauna, cu cizmele și
fustele și oftaturile ei umede. „Gata, hai' — o zori el și-i împinse 
în pumni ghemotocul de hîrtie. „Du-te naibii, ține-ți-i" — se zburli 
Femeia — „n-ai să umbli pe jos o lună întreagă". „Degeaba, 
tot nu-mi ajung. Am cumpărat lichior*. „Ce lichior" ? Femeia 
se ridică în capul oaselor. „Asta". „Pentru noi ?“ „Ihîm". „Of, 
țîcă, te-ai luat după cărți". Nedumerită, sticla se întoarse 
înapoi sub paie. Femeia se interesă sec : „cit a costat ?“ 
„Unșpe cincizeci" — îi răspunse el în silă, aproape cuprins de 
panică. („De ce nu pleacă ? De ce nu mai pleacă ?") „In- 
toarce-te, vreau să mă aranjez" — îl rugă în sfîrșit Femeia ; 
Benedict auzi tot soiul de foșnete, apoi i se porunci din nou : 
„Gata, întoarce-te I" Femeia, în picioare, examina grămada 
de bostani : „Dacă nu-i scoți imediat dintre varză, o să facă 
niște găuri cit capul" — îl preveni grijulie — „uite, au și început 
să se moaie". „Bine, bine, du-tel'„Mai sărută-mă o dară, să
ruți grozav". Femeia, în ușă, se profila pe fondul înșelător al 
ferestrei linsă de stropi ; încovoiată, rămăsese în așteptare și 
părea că se roagă. „Du-te, hai, du-te, altă dată, n-am timp"
- o împinse Benedict și răsuflă ușurat abia după ce clanța 
zăngăni sonor și definitiv. Cînd se întoarse, găsi pe pat, alături 
de ghemotocul de bancnote, și cei doisprezece lei care-i mai 
lipseau pentru abonamentul de autobuz. Clipi de cîteva ori, își 
aminti — de ce ? ultimele vorbe ale Femeii, își aminti silueta 
ei îndoită și, preocupat, începu să aleagă bostanii de varză. 
Adevărat, unii făcuseră" ditamai găurile, cît caoul : o zi dac-ar 
mai fi întîrziat, fără îndoială că s-ar fi dus dracului toți.)

ANUL I e.n.
Stabilind nivelul superior de 

la care criticul tînăr iese din 
stadiul de nimfă sau pupă pen
tru a deveni slobod peste cîmpul 
literaturii, Mircea Iorgulescu 
lansează, am spune cu precoci
tate, un tulburător îndemn pen
tru a deveni matur (R. L. nr. 
37), Cum ? Nimic mai ușor : 
prin simpla renunțare la instru
mentele de investigație oferite 
de vechea critică sau de groa
sele tomuri filozofice recunos
cute. „Condiția științifică a cri
ticii literare" îl irită de-a bine- 
lea. încărcat cu înțelepciune de 
la naștere, căci dacă nu devine 
îndată matur n-are vocație, noul 
critic trebuie să intre în are
nă cu esența sa originală, au
tentică, necoruptă, doamne fe
rește, de vreo idee din B. Cro
ce sau A. Gramsci, din Hegel 
sau Marx, din Freud ori Yung. 
De aceea volumul lui Vlad So- 
rianu, Glose critice, care ape
lează des la izvoare, i se pare 
.prematur", „imatur", mai rău, 
opera unui „neterminat".

Deci confuzia neagră în care 
ne zbăteam a fost spulberată. 
Cine a spus că orice lectură 
generează pentru un spirit mo
dern idei critice ? Noua meto
dă începe de la noi, o dată cu 
nașterea noastră și, mai știi, 
specializarea cea mai înaltă se 
cîștigă prin confruntarea cu o- 
racolul de la Delphi, cum pro
cedează însuși autorul, citîndu-i 
pe antici. Lecturile nu pot trezi 
vocații, ne lămurește M. I., doar 
destinul dacă te-a miruit cum
va cu har. In lături deci cu 
citatele și, ca să pătrundem, 
mai adînc în miezul celor în
vățate, In lături cu ultimul 
profet.

VERSURI INEDITE 
DE ȘTEFAN PETICĂ
In biblioteca lui Tudor Pam- 

file, reputatul folclorist, răma
să la Tecuci, am găsit un car
net cuprinzînd versuri ale lui 
Ștefan Petică. Carnetul este

Tot profesorul Gr. Tabacaru, 
bun prieten al poetului, a mai 
tipărit, ca inedite, „Cîntere de 
seară** In revista .Ateneul cul
tural", nr. 1 din martie 1925, 
altele în „Neamul Românesc" în 
1918 la Iași și-n „Florile dalbe** 
din Bîrlad, 1919.

Ediția cea mai bună, de pî
nă acum, a poeziilor lui Ștefan 
Petică, a realizat-o N. Davi- 
descu. In 1938. la Fundația pen
tru literatură și arfă. N. Da- 
videscu s-a folosit de tot ce-a 
tipărit poetul în viată, de edi
ția tipărită postum de prof. G'. 
Tabacaru și de tot ce a putut 
culege de prin revistele vremii.

Comparlnd versurile din acest 
carnet cu tot ce s-a publicat 
din poeziile Iul Ștefan Petică 
pină acum, ajungem la conclu
ziile următoare .* unele din poe
ziile cuprinse au fost publicate 
de Gr. Tabacaru, multe sint 
inedite. Dintre inedite, am pu
blicat un remarcabil sonet Moar
tea bradului, în Cronica Pași. 
15 mai 1967). Chiar dacă nu e 
de același nivel cu sonetul, pu
blicăm acum poezia .De asupra 
cerul magic":

De-asupra cerul magic, în fal
durile sale,/ Avea luciri de-a- 
prlnse serbări voevodale/ Și-n 
ochii tăi, armeni, tîdea o a- 
mintire/ A clăvii aurite din ve- 
chea-ne iubire.// Și prinsă-n vra
ja veche a dragilor povesti,/ Năl- 
tîndu-te spre m<ne voiși să-mi 
dăruiești/ Tar buzele-ti arzfnde 
în foc nemistnlt./ Cînd paiw». 
în umbră, de-odată te-ai oprit.// 
Tu n-ai mai spus nimica. A- 
dînc înfiorată/ Privirea îndrep- 
tîndu-ti sure zarea depărtată,/ 
Plecași, coloană albă în rochia 
ta clar* / Tn noantea parfumată 
de caMă primăvară. Poezia ara
tă că Ștefan Petică se desprin
dea de influenta nrofundă a î’tf 
Emlnescu din primele ypr-
Buri, numeroase In caietul nos
tru, versuri eminesciene st pr^n 
muzicalitate șl prin atitudine 
lirică. Iar In unele expresii, 
aproape pastișe • O lasă-mă, iu
bito, naintea ta să cad/ Și-asu
pra mea privirea ta gingașă o 
ad* .../ Trăirăm desnărțiti, de-a- 
cuma la un loc/ Ne-om duce 
viata noastră lipsită de noror.

Realhărlle mal tlrzlu
Iul Ștefan Petică ce va urmări 
o înnoire a poeziei româneșt’', 
s-au datorat efortului său ar
tistic de a se detașa de robia 
versului eminescian. Ii venea, 
Insă, greu pentru că era șl În
rudirea temperamentală : trăsă
tura romantică.

In al doilea rlnd. Ștefan Pe
tică, unul dintre cel mal culți 
poeți ai noștri, dădea o bază 
teoretică admirației față de E- 
minescu, considerând că prln- 
tr-o seamă de poeme ar putea 
fi trecut în rîndul simboliștilor.

Punctele de contact ideal din
tre poezia lui Emlnescu șl li
rica modernă a vremii lui, erau, 
pentru Ștefan Petică, cercetarea 
sufletului omenesc pină In ce
le mal întunecate adlnciml, 
construcția complicată a fraze
lor și muzica interioară, cali
tăți ce nu sint neapărat ale 
simbolismului, ținînd de esența 
artei eminesciene.

Fărîmele de versuri Inedite
luminează acest proces spre ori
ginalitate și desăvlrșire, carac
teristic conștiinței Iui de estet.

Eminescian în simțire. Petică 
se deosebește de marele maes
tru și prin decorul citadin al 
iubirii, cu interioare In care 
se văd „strălucind vase de Ta
nagra**, față de codrul emines
cian cu lacuri și izvoare, dar 
mai ales prin sugerarea unor 
stări maladive, prin evocarea u- 
nor deliruri, obsesii ce antici
pează pe Bacovla.

G. G. URSU



a g m e n t a r i u m

RAJIO
La Ion Trivale, format 

la școala lui Mihail Dra- 
gomirescu și debutant la 
Convorbiri critice, actul 
critic înseamnă, înainte 
de toate, comprehensiune, 
in sensul aproape etimo
logic, de : cuprindere, îm
brățișară S-a vorbit, în 
legătură cu el, mai puțin 
de sensibilitate cît de lo
gică și inteligență. Dialec
tician, raționalist, cu o 
reală capacitate disocia
tivă și sintetizatoare, cola
boratorul din 1911 la Noua 
revistă română (după dis
pariția Convorbirilor critice) 
e un spirit polemic vioi, 
mereu în posesia argumen
tului ingenios, dacă nu și 
probant. Retinînd mai pu
țin prin impunerea unor 
judecăți de valoare de as
pect durabil, cît prin lim
bajul tăios, înclinat spre 
negație, observațiile sale, 
substanțiale și tranșante, 
sînt expresia unei conștiin
țe lucide. „Oricît ar adopta, 
fie expres, fie tacit, unele 
din judecățile mele mai 
caracteristice, zice Mihail 
Dragomirescu, (fostul său 
profesor) oricît s-ar ra
porta cu tot dinadinsul 
la unele din teoriile mele 
literare, Ion Trivale, totuși 
își păstrează cu o gelo' 
fără margini independente 
și și-o păstrează, nu numai 
pentru că o astfel de ati
tudine i-ar fi necesară con
solidării unei directive 
viitoare, eventual deosebită 
de aceea a școalei mele 
dar pentrucă, prin pre
ponderenta excesivă a vizi
unii sale sintetice, care dă 
un farmec în adevăr ori
ginal cronicilor sale critice, 
are dreptul să și-o păstre
ze” (Critică, II).

Severitatea se îmbină 
la Ion Trivale cu o de
plină onestitate, susținînd 
convingerea în rolul de 
Argus neadormit al cri
ticului, care trebuie să fie 
refractar, ,,să se împotri
vească curentului și să-l 
abată în matca «direcției

NALIST

UN CRITIC 

: ION TRIVALE
nouă» și roditoare”. Pasi
vitatea .pe malul apei” 
înlesnește invazia „cavale
rilor de literatură”.

Tendințele literare de 
după o mie nouă sute, se
sizate exact, implică: In
teres pentru conținutul 
material, pentru fapte, la 
poporaniști, originalitate 
cu orice preț în „poezia 
nouă”. Structura criticului 
e a unui clasic, modelat 
însă la nivelul epocii, des
chis așa ziselor valori e- 
terne, în expresia lor lo
gică, analizabilă. Crista
lizate în opere de artă, i- 
deile îi apar ca element 
fundamental, condiționînd 
creația. Pentru a le des
coperi, Trivale întreprinde, 
ca șl maestrul său (cu 
care nu e totdeauna de 
acord), analize minuțioase, 
mai puțin dogmatice, deși 
abuzive uneori prin dis
cursivitate. Literatura e 
realistă în măsura în care 
exprimă tendințele domi
nante, culoarea epocii ; nu 
tendințe explicite, ci impli
cite în actele eroilor în 
așa fel încît să sugereze 
„suflul vieții”.

Diferențiat de Mihail 
Dragomirescu, Trivale nu 
ignoră în artă realitățile 
sociale, cadrul istoric în 
general, element ce deter
mină rezistenta sa anti- 
simbolistă. Un curent lite
rar trebuie să aibă „rădă
cini în sufletul poporului”, 
iar simbolismul românesc 
„are pe conștiință pe cei 
mai mulți din dezrădăcinații 
poeziei noastreț. . .). Căci 
dacă e cu putință la noi 
apariția excepțională a u- 
nuia sau chiar a cîtorva 
cîntăreți simboliști de ta
lent, existenta unui cu
rent care să izvorască din 
sufletul românesc de azi 
e doar iluzia nefastă pe 
care inconștiența unor 
snobi ai artei își înteme
iază veleitățile ei de ori
ginalitate” (Cronici lite

rare, p. 194). Lui C. Den- 
susianu ti lipsește „pal
pitarea vieții” î lui Ion 
Minulescu din De vorbă 
cu mine însumi nu i se 
poate ierta „de a se fi 
coborît sub el însuși” (Doi 
maeștri simboliști). Sur
prinzător de exact, profi
lul lui Minulescu probează 
o foarte subtilă cunoaștere 
a tehnicii simboliste, în 
care elementul transcen
dental. eternul sau infini
tul, sînt note caracteris
tice. „Cum era de aștep
tat, într-o poezie negatoare 
a conturului și a simțirii 
precise, Minulescu își redS 
sufletul nu atit în acele 
imagini plastice, care fi
xează și limpezesc o sta
re sufletească, precît în 
imagini de asociație su
gestivă, imagini plutind în 
jurul lucrului, topindu-1 în 
nesflrșit — și mai ales i- 
maginile difluente, care 
rezidă prea puțin în cu- 
vîntul în sine și în cu
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Precum se știe, poeta Magda Isa- 

nos si Eusebiu Camilar s-au 
cunoscut și căsătorit la Iași, în 
timp ce Magda urma faculta
tea juridică. După terminare, ea 
s-a înscris in baroul de Iași, 
unde a profesat avocatura. In 
perioada 1940—44, tinerii soți 

au locuit în căsuța familiei 
din str. Săulescu nr. 19.

Fotografia de mai sus o re
prezintă pe poetă (prima din 
stingă, cu pumnul ridicat) în 
fața casei din Săulescu împreu
nă cu cîteva prietene, printre 
care și avocata Veronica Zosin- 
Gorgos, de la care deținem a- 
cest document fotografic. In

stantaneul a fost luat In vara 
anului 1942. 

prinsul său afectiv și no
tional, și prea mult în îm
binarea ritmică, în com
binarea melodică a cu
vintelor”. Considerațiile din 
Poezia și poezia nouă, Pen
tru noii panegiriști ai sim
bolismului român, In mar
ginea poeziei simboliste si 
altele, cu referiri la N. 
Devidescu, Felix Aderca și 
alții, atestă o ostilitate 
ireductibilă.

Ion Trivale are cultură 
solidă, dispunînd de infor
mație germană. In cronici 
și „caracterizări critice”, 
e de semnalat la el nu 
numai precizfunea limbaju
lui (putea fi om de știință 
exactă) ci și tendința mo
dernă spre metaforă. In
certe sau exagerate, jude
cățile criticului, concreti
zate uneori în superlative 
(„uriaș”, .genial”, .formi
dabil”) denotă tatonările 
debutului. In poezie, are 
în vedere concepția, limba 
plastică și proprie, since

ritatea, lirismul; ca poeți 
de cugetare, cu o concep
ție diferențiată, Gr. Ale- 
xandrescu și Panait Cerna 
sînt priviți cu interes. La 
St. O. Iosif, comparat cu 
Coșbuc, frapează .paloarea 
melancoliei”, „pasivitatea 
contemplativă”. Pe Cara- 
giele și Al. Cazaban (a- 
cesta cu volumul: Intre
femeie și pisică) îi leagă 
.același rîs plin, uriaș, o- 
meric, care cu puterea lui 
deformează” realitatea (Rea
lism artistic și brut). Dra- 
gomirescian, Trivale ține 
seamă aici de mijloacele 
de acțiune, semnalînd la 
Cazaban .causticitatea”. 
Obiectiv cu C. Sandu-Al- 
dea. N. N. Beldice’anu, D. 
D. Pătrășcanu. e indulgent 
cu Ion Dragoslav, lansat 
de Convorbiri critice. Re
ținut fată de E. Lovinescu, 
autor al monografiei C. 
Negruzzi, îi impută de la 
primul capitol, lipsuri gra
ve, asociate cu erori de 
metodă, disecate neîndură
tor.

Fondul rațional, carac
teristic criticului, găsește 
cîmp de aplicare în exe- 
geza dramatică, metoda 
profesorului său fiind ur
mată în deaproape. Vlaicu- 
Vodă de Davila e capo
dopera i Letopiseți, de 
Mihail Sorbul, o lucrare 
onorabilă, cu «adiere proas
pătă de realism incisiv”. 

La examenul radiologie, pe 
toate fetele, sînt urmărite, 
în laborator, .ideea dra
matică care străbate tesă- 
tura întreagă a acțiunii”, 
.unitatea riguroasă a ac
țiunii”, .caracterizarea per
sonajelor”, cu concluzia că 
Mihail Sorbul creează ,a- 
devărațl oameni”. Exage
rarea evidentă, drama aces
tuia mai mult .istorie dra
matizată” nerezistînd tim
pului. Comparația cu Vlai- 
cu-Vodă sfîrșește în arti
ficiu : personajele hii
Sorbul sînt mai dramatice 
și complexe iar unitatea 
eroului central (lon-Vodă 
cel Cumplit) ține loc de 
unitate a acțiunii. Gene
ros cu autorul Patimei ro
șii, Ion Trivale este inex
plicabil de sever cu Victor 
Eftimiu, debutant remarca
bil.

Căzut pe front la Zim- 
nicea, la douăzeci și șapte 
de ani (13 mai 1889 — 
1916), piteșteanul Ion Tri
vale (Iosif Netzler) n-a 
publicat decît un singur 
volum de Cronici literare 
(1915). După studii liceale 
în orașul natal și universi
tatea la București, și lena, 
fu puțin timp profesor în 
capitală. Initial utiliza 
pseudonimul I. Mrejean-In- 
fra.

Const. Ciopfaga

omanul Iul Mircea Cojocaru poate fi definit 
un dialog tragic al unui destin, o dramă a unei 
ființe care domină realul prin ficțiune, prin 
profanarea convențiilor, prin putința de a se
descoperi în faptă și în vis. E și un text al

indiferenței Înstrăinării. S-a făcut comparația cu Străinul 
lui Albert Camus (S. Damian) și ideea e posibilă, verifica
bilă in sens existențial. Dar Ărhip se deosebește de Mer- 
sault prin atitudinea față de sine, de propria sa construc
ție fictivă pe care, cu o plăcere imensă niciodată satisfă
cută, o coboară în suprafețele unei lumi pe potriva desti
nului său. EI trăiește intre vis și un real neacceptat, două 
realități estetice pe care autorul le interferează, le deschi
de unor întrebări fundamentale : unde Începe sinceritatea 
limbajului (adică a spuselor, a faptelor) și unde începe 
minciuna ,adică o formă a ficțiunii ? Autenticitatea cuvin
telor, sensul lor adevărat, misterioasa și imprevizibila lor 
față este mereu un ce necunoscut pe care Arhip ar vrea 
să-l cunoască, să-l Înțeleagă. Reflecția lui asupra adevă
rului care este tradus prin cuvint, limbaj, nu exclude posi
bilitatea de a înțelege lumea, relațiile cu semenii. îndo
iala de tot îl duce la indiferență : «Sau poate că trăim 
intr-o lume de minciună și chiar și atunci cînd sîntem 
tentați să spunem adevărul, adevărul ne tulbură, ne sus
pectăm unii pe alții și nu ne mai putem crede". Dincolo 
de limbaj, de cuvînt ar fi minciuna, ficțiunea. Arhip trece 
dintr-o stare în alta cu o ușurință nemaiîntîlnită. De fapt, 
Mircea Cojocaru lasă mereu personajul să ia chipuri, ati
tudini, conform temperamentului său și nu-1 îndepărtează 
de la spectacolul pe care singur și-l regizează. Mai întîi 
c cunoaște pe Savina, vulgară, lipsită de orice feminitate 
și candoare. Apoi pe Erna și la urmă pe domnișoara Ruth 
care se va sinucide brusc, nelăsînd nici o explicație, un 
semn. Romanul se desfășoară într-o pînză de ambiguitate, 
de neprevăzut. Scenele se petrec într-un cadru morbid, 
dezgustător, aproape insuportabil. Mircea Cojocaru poves
tește cu ușurință, își atrage personajele pe scenă și le 
lasă să joace nestingherite. Arhip are o imaginație teri
bilă șl ca să-și îndepărteze indiferența, plictiseala, născo
cește tot felul de povești. E un mod de a respinge con
venționalul și de a-și apăra puritatea. E un personaj stra
niu, întors cu toată fața către noaptea viselor. Preotul L. 
îi este cu totul opus. EI este martorul, cel care primește 
supus, puțin neliniștit, spovedaniile, ceea ce înfăptuiește 
Arhip. L. e mai static, nu e decît un observator care nu 
ia nici o atitudine și se bucură de ,propia-i sinceritate". 
El vede doar ceea ce alții nu-și pot recunoaște că au. 
Nu e capabil de simulare ca Arhip și de aceea, cînd 
Toma 11 privește, L. se lasă cunoscut înfr-un mod ce tre
zește deruta: .Ceea ce-1 deruta însă la omul acesta, era 
neputința lui de a se apăra, adică incapacitatea de a 
trece de Ia un mod de comportament la altul, după împre
jurări ; socotea că ăsta-i un defect și de aceea nu avea 
un respect prea mare față de prietenul său. Toma se as
cundea mereu, dar considera că asta înseamnă să se îm
brace, să fie decent. Or L. părea gol și impudic". L. nu 
e capabil de iluzionare, nu a învățat arta simulării per
fecte. De aceea e incomod, produce ilaritate, nu se înca
drează în circuitul convenționalului cotidian. Impresia este

Mircea Cojocaru: „MINCIUNA"
însă falsă căci L. e sincer, iar sinceritatea fi este luată 
drept naivitate. El nu poate ii mitoman ca Arhip liindcă 
nu-1 interesează minciuna, fantazarea. Arhip amintește și 
pe undeva se identiiică cu Paul din Animale bolnave. 
Minciuna devine pentru el o existentă pe care și-o con
struiește netulburat, din pură plăcere de a fi altfel. Arta 
lui Mircea Cojocaru e de a fi însumat personajului un 
impuls moral, un exces al lucrurilor și o predispoziție 
spre anti-irumos foarte pronunțată și egală cu una a de
gradării, a înjosirii primejdiose a simțurilor. Nu lipsește 
macabrul (îngroparea cîinelui, dezgroparea lui de către 
femeia aprinsă de pofte), violența, comicul, ironia. Proza-
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torul e un observator al acțiunilor, al mișcărilor subte
rane. Introspecția, analiza Ie folosește cu ingeniozitate. I.., 
care era angajat să supravegheze destinul altora e sur
prins într-o maximă luciditate : „Acum părea ca o fiară 
încolțită care-și întrebuințează gesturile spre a se salva ; 
Toma nu mai există. Un egoist feroce ce se citea în cli
pirea pleoapelor". Mircea Cojocaru surprinde reacțiile per
sonajelor și nu le schematizează, nu le încarcă cu ialse 
imagini. Arhip crește pe măsură ce se povestește, pe mă
sură ce se construiește.. El e un actor sincer, dezarmant de 
sincer și cum ceilalți nu-1 iau în serios sinceritatea, el 
caută, și aceasta mi se pare a ii cheia romanului, să 
răspîndească sinceritatea, adevărul despre viață. Cînd vede 
că nu reușește, se complace în minciună. Plasele ei ii 
sînt necesare ca însăși aerul. Nimic nu-1 împiedică să 
construiască, să fie un mitoman care profanează chiar 
mormîntul domnișoarei Ruth. Romancierul și-a „înzestrat", 
ca să zic așa, personajul cu vocația deformării și-a visu
lui tulbure. De unde atmosfera de imprecis, de neruntură 
Intre ceea ce e senin și ceea ce e neguros. Diferențe, 
micile pete de lumină nu sînt expuse pe pînză. Trecerea 
de la o culoare la alta aproape că devine imposibilă. 
Arhip se trezește într-un pat străin, e stins de puici, 
beția îl doborîse. El singur nu știe unde se află, dar aș
teaptă un moment de reintegrare într-o Intimitate familia
lă ce i se refuză mereu. Cînd se trezește, își amintește că 
e in mansarda unui fotograf, că seara se îmbătase, po

vestise despre Savina la care trebuia să meargă, dar ajun
sese cu domnișoara Ruth în același pat și stătuse toată 
noaptea cu lumina aprinsă. Cînd fata dispare, uită de 
ea, se reîntoarce la Erna și apoi iar călătorește, se lasă 
înșelat, știindu-se sincer. Moartea domnișoarei Ruth ÎI 
scoate din indiferență și dialogul care-1 poartă în casa 
domnului Missir e cu totul semnificativ pentru arta sa 
de mitoman. încolțit de ceata femeilor care îl consideră 
criminal, Arhip inventează atunci cînd pauzele devin stîn- 
jenitoare și nu găsește ceva de spus. Scena e impresio
nantă. La iei cînd se reîntoarce acasă și mai ales proce
sul, martorii, apărarea. Priceperea scriitorului de a regiza 
laptele, de a le condensa, de rf da un sens necunoscut este 
remarcabilă. Condamnat pentru crimă, Arhip e dispus să 
joace toate rolurile : acuzat, judecător, apărător, martor. 
Spectacolul nu șuieră de monotonie, ci e dinamic.

Construcția romanului Minciuna nu are ramificații pier
dute în suprafețe ce nu pot fi descoperite. Personalul 
creează totul, și într-un fel, el dirijează convoiul faptelor, 
măsoară cu ochii unei oglinzi limpezi, dimensiunile dintre 
vis și real, iar actul de unire formează substraturile de 
umbră, de neguros care dă romanului o ambiguitate ne
suspectă. Arhip e aceia care înlocuiește pe scriitor și își 
îndreaptă în permanență atenția spre lărgirea spațiului de 
vis. Meritul lui Mircea Cojocaru stă in putința de anali
ză a învelișului minciunii ca proces al unei inteligențe 
vii nedogmatice, sistematic dispusă să deschidă cele mai 
ascunse uși, fără să se neliniștească că cineva l-ar recu
noaște. Memoria lui Arhip e sursa epicului, dar și epui
zarea Iui. Aceasta se explică prin insatisfacția preciziei, 
a spiritului care nu se salvează decît în autentic și pe 
care personajul principal ÎI torturează cu o imaginație 
bolnavă, printr-o neputință de a-și valorifica logic since
ritatea. Tragic e, în acest proces al sincerității, senti
mentul superiorității morale care, și aici scriitorul a ratat 
complet ideea, aventurîndu-se într-un fel de mistificație 
a simțurilor primare, nu se împlinește, nu se maturizează 
fără unul de ordin estetic, profund intelectual. Moral, 
Arhip e salvat de la condamnarea publică. Intelectual, 
nu. Romanul se sfîrșește cu mai multe fraze, poate con
venționale, unde recunoaștem firile neliniștite, existen
țiale din Străinul lui Camus, evident, trase printr-o culoare 
nouă : „In dreptul cimitirului întoarse privirile și urmări 
îndelung movila aceea neagră unde bănuia crucea mustind 
încă rășină și acoperită cu flori de hîrtie creponată ; își 
aprinse o țigară și spuse că aici nu se vai mai întoarce 
niciodată. Alături simțea cotul mamei sale, care sforăia 
frîntă de osteneală. „Nici pe ea n-o cunosc!“, își aminti 
Arhip cu inima strînsă. Cît se putea cuprinde cu ochii, 
cîmpul se întindea alb și negru, negru și alb”.

Zaharia Sângeorzan
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UN BAHOC ROMÂNESC?
Existența unul baroc românesc — problemă încă ne

rezolvată în adîncime, e adusă în discuție de un remar
cabil articol de Al. Elian despre Dosoftei, poet laic (Cont, 
nr. 21/1967) — poate îl studiată din două puncte de ve
dere : Istoric și tipologic, perspective deopotrivă de legi
time. Contactele cu literaturile baroce reprezintă și la noi 
o realitate, ca pretutindeni în Europa secolelor XVII și 
XVHL cu intensități șl nuanțe specifice. ■
- Primul scriitor român care a venit în contact direct 

< cu un mediu cultural șl literar baroc occidental a fost, 
după toate indiciile, stolnicul Constantin Cantacuzino în 
anii de studii petrecuți în Italia, la Padova (1667—1669). 
Că a făcut lecturi baroce, faptul este indiscutabil. Do
vadă catalogul bibliotecii sale în care figurează poeți 
celebri ca: T. Tasso (Rinaldo, 1562, și Aminta, 1581), 
llterațl notorii în epocă precum Giovani Francesco Lo- 
redano (De gli scherzl geniali, 1678, text tradus ulterior 
din grecește, șl Delle lettere, 1708), o traducere din La 
Calprenfede, Della Cassandra, 1698), filozofi șl esteticieni 
baroci citați și azi (de Croce și alții), ca Emmanuele 
Tesauro (La filosofia morale, 1703), predicatori iezuiți 
vestiți, ca Paolo Segneri.

In aceeași perioadă se constată și cea dinții tra- 
ducere-prelucrare după o operă literară barocă. Ea a- 
parține lui Dosoftei și a fost scrisă în exil, în Polonia 
(1686—1693), într-o perioadă cînd și în literatura polo
neză influențele baroce predominau. Este vorba de ver
siunea liberă a prologului Erofiliei, tragedie neogreacă 
de George Chortatzis (1637), imitație după L’Orbecche 
de Giraldl-Cinthio (1541). Personajul care apare în acest 
prolog — moartea — constituie o temă barocă tipică 
(Andr4 Chastel. Le baroque et la mort, în Rettorica e 

^^barroco, Roma, 1953, p. 33—46). De altfel, prin filieră 
"^•neogreacă vor pătrunde la noi cele mai multe texte 

baroce.
Șl mal surprinzătoare este apariția celebrului iezuit 

spaniol Balthasar Graciăn cu o dublă versiune a roma
nului alegoric El Criticdn (1651—.1357), întil în neogreacă, 
rămasă în manuscris: Cel scăpat de înșelăciune sau 
Criticdn lui Baltazar Gratiân, tradus din franțuzește de 
Ion Rail, fost mare stolnic (Iași, 1754) — există șl o 
traducere independentă, tot grecească: Despre tinerețe 
sau despre prima vîrstă a omului — apoi direct in 
românește cu titlul Critil șl Andronius, tipărită la Iași, 
în 1794, cu binecuvîntarea mitropolitului Iacob Stamatl, 
operă a unui cleric, probabil după versiunea anterioară
• Iul RalL Ea conține numai primele nouă capitole din 
partea I. continuarea următoarelor patru capitole (co
piată In 1840), ca și partea a Il-a (tradusă în 1827) păs- 
trîndu-se în msse. Este, ni se spune in Arătare în scurt, 
„un chip de istorie foarte minunată**, care poate .sluji 
la deschiderea iubitorilor de științe și înțelegătorilor ci
titori**. Deci spiritul traducerii este iluminist Un exem
plar din 1794 a aparținut și lui M. Eminescu, care repro
duce un fragment în Timpul: O alegorie veche și pu
rurea nouă (13 iulie 1882). Tot In același an poetul vor
bea și de .satira cu aerul tentațiunii”, pe care-1 folosea 
șl Critil (23 oct. 1882). Chiar dacă nu este vorba de un 
ecoii direct, tema iumii-scenă, viața este teatru, din Glossă, 
reflectă un loc comun al literaturii baroce. De notat că 
Dionisie Fotino intenționa, In 1818, să traducă în grecește

Teatrul cel Mare al Lum;i, adică El aran teatro del mundo, 
.auto sacramental" de Calderăn de la Barca (1645).

Literatura barocă redescoperă, adoptă și prelucrează nu 
puține romane medievale, cavalerești, utopice, optimiste, 
de pură evaziune. Cel puțin două dintre ele, în prelucră
rile lor baroce neogrecești, pătrund șl la noi prin tradu
ceri la sfîrșitul secolului al XVIII-lea: Erotocritul lnl 
Cornaros (1770—1780) șl Imberie și Margarona (1789). 
Dar cel mai interesant text de acest gen este romanul 
tipic baroc Alcidalis et Zălide de V. Voiture (1658), tra
dus direct din franțuzește (tot la Iași 1) în 1783, pe chel
tuiala boierului iluminist Iordache Darie Dărmănescu: 
Istoria lui Alțidalis și a Zelindei. Circulația manuscrisă 
a acestei traduceri a fost destul de mare (o copie din 
1805 a aparținut șl lui C. Negruzzi), notabilă în special 
prin completarea pe care i-o adaugă traducătorul mol
dovean, primul text integral original de factură barocă 
din literatura română.

Dacă trecem în categoria scriitorilor baroci (cum face 
H. Hatzfeld, Estudios sobre el barroco, seg. ed.. Madrid, 
Gredos, 1966, p. 73 etc. și alții) și pe Fănelon, cu al său 
roman Les Aventures de T416maque (1699, atunci tradu
cerile șl copiile ms. ale acestei opere, realizate Ia noi la 
sfîrșitul sec. al XVIII-lea șl începutul celui următor, ur
mează a fi integrate aceleiași influențe. D. Cantemir, cel 
din Istoria ieroglifică 1705), atît de alegorică șl disimula
tă în travestiuri, pare a-1 aparține și el într-o oarecare 
măsură. Barocul atinge, firește, și cultura transilvăneană 
(maghiară șl română), inclusiv Școala ardeleană, cel puțin 
prin Petru Maior, traducător (din Italienește) al Intîmplă- 
rilor iul Telemah (I. Buda, 1818) și mal ales imitator și 
prelucrător, în Propovedaniile (1809), Didahiile (1809) și 
Predicile (1811) sale, al celebrului predicator iezuit al 
contra-reformet Paolo Segneri, autor de Panegirici, Predi- 
che și Quaresimale. Identificarea este recentă (A. Radu, 
Steaua, nr. 8/1969).

Deplasarea anchetei în sens stilistic, tipologic, categorial, 
cunoaște cîteva indicații de metodă șl clasificare prin 
G. Căllnescu (Clasicism, romantism, baroc, în Impresii 
asupra literaturii spaniole, 1945) : „La noi spiritul „artist* 
de atelier e vizibil la Bolintineanu (poet foarte barochist), 
mai puțin poate la Macedonșki, apoi la Arghezi, Blaga 
Ionel Teodoreanu, dar firește în felurite proporții". In ce 
ne privește afirmăm că scriitorul român cu afinitățile 
spirituale, estetice și temperamentale cele mal pronunțat 
baroce este — de departe — Macedonșki. Am dat cîteva 
Indicații în Opera , lui A. M. (p. 425—426),

Curiozitatea este că și G. Călinescu, nu fără anume se
rioase temeiuri, apare el însuși unor critici drept un 
spirit baroc, în timp’ ce Tudor Vianu ar fi clasic și Per- 
pessidus rococo (Vladlmlnr Strelnu, Luc., nr. 21/1965), ca 
și critica Ini E. Lovinescu din prima perioadă (după G. 
Călinescu de un .rococo imposibil"). Aceste etichete pot 
părea arbitrare, gratuite, deși în realitate ele exprimă 
structuri stilistice, morale, șl chiar concepții de viață bine 
caracterizate. In ultimul timp, noțiunea de baroc pare să 
pătrundă și în limbajul criticii actuale, In sensul său 
fundamental de structură spirituală. In felul acesta, după 
Matei Călinescu, Leonid Dimov ar fi un „baroc"; autentic
• De la baroc la o estetică a ironiei, în Luc. nr. 44/1968), 
care crede șl nu crede în ritualul său poetic.

Adrian Marino

șapte poeți francezi

MAX ALHAU

A SERV! IMPOSIBILUL
Și dacâ-n dosul cuvintelor ar fi ceva tot 

așa de cald Ca singele, un jăratec de stele 
ar aprinde pămintul. Daeâ ai ajunge, prin 
istorisirea legendelor, sâ ghicești grosimea 
lumii, sâ iei moartea în deridere I Asta, 
in sfirșit, ar fi ea și cum umbra ar tâgâdut 
trupul ce o locuiește, ca și cum ar avea 
pietrele puterea să-ntrebe zeii, sâ reducâ 
ia neant amprenta lor.

Sâ redai șansele sale imposibilului, ar 
insemna sâ scrii ultimul rind, imprimind pe
cetea pe nisipuri a unui chip, — veșnicia 
n-ar mai avea preț.

MARC ALYN

NOAPTEA LABIRINTULUI
X)

Lq ce bun zeul pe care-l indopâm cu tâmiie 
și singe, 

Dacâ el nu ne-mplinește rugăciunile ?
Caute-și altunde un loc 

Tot așa de răcoros ca templul acesta de 
robii noștri inâlțat, 

Un popor mai supus proorocirilor prezică
torilor, 

Dacâ de subpâminteanu-l vrăjmaș nu ne 
poate dezbăra.

XIV

Necutezind să tăiem acel nod gordian de 
culori și poteci 

In mijlocul căruia el stâ ca-n firele-i de 
păianjen, 

Preferăm a-l adora. Ceea ce nu se poate 
ucide, 

înfricoșătorul nevăzut, merită dumnezeirea.

XVIII

In afară de pasăre, nimeni nu știe citi zorile 
Care pe domnia 
Aerului se-ntemeiază.

Noi existăm din cind in cînd 
Pe furiș
Ca o clipire a ochilor 
De-ndatâ cuprinși iar de-ntuneerme și 

nepătruns.

XXIII

Noapte animală 
Te port inlâuntrul meu 
Și-adesea pling soarta 
Care m-a făcut om intr-o mare măsură.

MICHEL DEGUY

POETUL
Cu ochii încercănați de moarte, poetul 

coboarâ-n 
această lume a miracolului. Oare ce-o fi 

semânind 
el fârâ gest larg in brazda unică a 

prundului - 
unde din șase-n șase ore, asemenea unei 

slujnice 
fârâ carte ce vine sâ pregătească pagina 

și penarul, 
marea in bonetă albă mai deretică și mai 
rinduie incâ alfabetul gol al algelor ? Ce 
le-nlesnește el lucrurilor care n-așteaptâ 

nimic 
in tăcerea cenușiului I 

coincidența.

PIERRE EMMANUEL

SÎNT
Sint
Ecoul unei pietre
Piatră sau inimă care-și pierde nădejdea 
De-a ajunge-n fundul fintinii

Sint
Fiorul unei unde
Undă de-a lungul nervilor lumii 
Doar noaptea mea mi-o trezesc

Sint
Umbra venelor mele
Vene ce-mi duc suferințele 
In șuvoiul singelui care fuge de mine

Sint 
Balamalele unei uși 
Ușâ ce dă către 
Anotimpul mort unde rătăcește plictiseala.

ANDRE F REN AUD

TĂCERE IN BOURGOGNE
Gingașele plopilor zăbrele, zidurile inolte 
unde se ascunde grijuliu timpul gospodâritor 

de răsadnițe, 
colinele foarte departe de vechiul castel, 
comunalele pricini de vrajbâ, rotarul 
și-a rupt un mădular, — domol 
se-nvirte in jurul roților galbene, 
plugul, cocosul lingă teasc, 
iazul dedesubtul olanelor smălțuite 
tremurind in apâ printre frunze, 
și peste gardul de mărăcini - viile, 

stic letale. 
Purpurie fericire a podgoriilor toamna. 
S-au astrucat pitra vinâtă, panerele. 
Totul e limpede iama și se hotărnicește. 
Odihnă, odihnă. Cintecele încălzesc odăile 

mari.

PIERRE GABRIEL

SCARA
Atita de liniște-l citeodatâ, 
Câ se umple de voci casa 
Și noaptea se deschide tainic 
Aitor călători.
Balustrada scirțiie atunci și trosnește 
Pe scară un pas.
Fără grabă, cineva urcă 
Treptele. Se oprește. L-auzl 
Râsuflind. Și pe-acoperiș frica 
Și-ascute cuțitele ruginii.
Cu inima ghem, trebuie s-aștepți 
Să se sfirșească eternitatea. 
Dar in dosul ușii cineva 
N-a îndrăznit sâ bată.
Asculți depărtindu-se pasul, 
Pasul său ce se cufundă sub lut 
Poticnindu-se-n moarte 
Ca un om care nu mai poate.

CHARLES LE OUINTREC

MEMORIA MĂRII
Marea și-a schimbat amintirile 
In zdrențele lui de ploaie pămintul 
Cere Domnului sâ-i curme 
Frămintările, zbuciumul, 
Mi-am îmbrăcat hainele de gală, 
Să vă vorbesc de povestea mea

Era vremea Evangheliilor 
Păzeam turmele zilei 
La culesul ghindei rră jefuie purceii 
Era vremea verbului Dragoste. 
Barba-Ursului cind face picior 
De catifea, e ca și fetele.

Era vremea stepelor, 
A mărilor ce seceră vara 
Viața mi se vroia slugă 
Bareta ei, șorțul ei I 
Imi plăceau sinii-i, ochii de zinâ 
Mă socoteam nebun după picioarele ei I

Dar am crescut prea repede — și râu 
Unde-s indepărtatele-mi prietene I 
Dorm in canal 
Și sub sihla înverzită. 
Pe jumătate amărit, pe jumătate 
încrezător in steaua mea, singur râmln.

O, prea departe-i sfinta copilărie I 
Mina Domnului prin lanurile de griu, 
Intiiul ciclu al însămințărilor 
Grăuntele la vint pe potrivă aruncat 
O, e prea departe I - Marea mâ zvîrie 
In mine amintirea ei s-a schimbat

(in românește, de ION CARAION)

vignete de V. CORCACI

PREZENTE
,Edlzloni Paollne" |i-a lâcut 

o obișnuință din a prezenta ci
titorilor italieni unele dintre 
cele mai de seamâ lucrări ale 
literaturii noastre clasice și 
contemporane. Aici au apărut și\ 
o serie de lucrări ale scriito
rilor noștri : Sadoveanu, 
ragtale, Slavici, Duiliu 
rescu, Cezar Petrescu, 
plrescu, fapt care 
atenția Și aprecierea 
se bucură literatura română 
„Edition! Paollne". Un Ioc 
totul aparte este dedicat 
Mihail Sadoveanu din ale 
rui opere au văzut lumina tipa
rului la această editură : „Ra- 
conti dl guerra" (Povestiri din 
război), .La stirpe del Palco- 
nlerî* (Neamul Șoimăreștilor), 
„L’osteria dl Ancutza' (Hanul 
Ancuței). ,La gente della capa- 
na" (Bordeenii), .La vortice di 
Vallnash" (Bulboana lui Vali- 
*■<)« J ricordi del caporale 
Ghecrghitza" (Amintirile căpra
rului Gheorghlță), scure"
(Baltagul).

In prefața la .Baltagul", scrii
torul și criticul literar Mario 
de Micheli scrie : „Sadoveanu a 
fost tradus în Italia și în tre
cut, prezenta traducere vrea să 
fie o invitație pentru a fi reci
tit. Poate azi. mal bine ca *“ 
trecut, acest scriitor care 
atlta naturalețe îmbinâ mitul 
realitatea poate fi înțeles și 
predat. Cititorul, după ce 
fi parcurs paginile lucrării, 
constata cd Sadoveanu face par
te dintr-o tradiție europeană în 
care Își găsește locul cu o II- 
zionomie proprie, cu un ’• *
de o rară autenticitate, 
veanu zugrăvește viața 
satului românesc fără 
tenta o imagine idilică .

In 
cel 
contemporan 

poporului

Ca- 
Zamfi- 

Petre Is- 
evidențiază 

de care 
la 
cu 
lui 
că-

In 
cu 
cu 
a- 

va 
va

decent 
... Sado- 
dură a 
a pre- 
a acea- 

majorita- 
mai ma-

tuia. De altfel, ca 
tea lucrărilor sale, 
re scriitor român 
descrie obiceiurile 
tău, credința sa simplă șl pro
fundă. forța milenară cu care 
a Înfruntat adversitățile, Înălța
rea sa fantastică, contactul viu, 
direct fi profund cu natura*.

Remarclnd faptul că Sadovea- 
nu aparține unei literaturi cu 
vechi tradiții, criticul V. Gam- 
bl, care semnează prefața .Po
vestirilor căprarului Gheorghl- 

ță', scrie : .Sadoveanu, Ia fel 
ca șl cei doi precedesorl ai săi, 
Eminescu șl Creangă, a știut sâ 
culeagă și să exprime In măsu
ră magistrală tot ce poporul 
român are mai specific și mal 
autentic. }Aceat lucru conferă 

descrierilor șl peisajelor sale un 
nou avlnt cromatic, care, o 
putem spune foarte bine, a Im- 
bogățft literatura universală. Nu 
degeaba s-a spus că străinul 
care vrea să cunoască sufletul 
românului trebuie să Înceapă 
cu lectura operelor ful Sado- 
veanu, Înainte de a studia isto
ria șl geografia țării. Din aces
te povestiri In care pulsează 
viața unul popor, respiră un op
timism sănătos șl viril, un sen
timent tonic de o rară calita
te ... Sadoveanu folosește o lim
bă plină de o splendoare cu 
totul deosebit, cu bogății ascun
se în care par sâ se topească 
incisiva șl primitiva simplitate 
a bătrlnllor povestitori moldo
veni, farmecul stilului Iul și vor
birea românilor de astăzi",

Sadoveanu nu este, așa cum 
arătam, singurul scriitor român 
prezent în vitrinele librăriilor 
italiene grație editurii susamln- 
tite. Versiunea italiană a ro
manului „Ion" de Llvlu Rebrea- 
nu aparține lui Giovanni Serra. 
„La voce della terra*4 (Glasul 
pămlntulul), titlul sub care a 
apărut romanul Iul Rebreanu es
te Însoțit de o banderolă pe 
care stă i 
.... este un 
confruntării 
romane ale

scris cu majuscule : 
i roman care rezistă 

cu cele mal bune 
literaturii mondiale

contemporane*. Tot în aceeași 
editură a apărut șt .La ioresta 
degll impiccati*4 (Pădurea spln- 
zuraților), care s-a bucurat de 
O caldă primire din partea ci
titorilor șl a presei de specia
litate din Italia.

Din operele lui Ion Slavici 
au apărut plnă în prezent două 
dintre cele mal importante : .11 
mulino della fortuna' (Moara 

cu noroc) și ,La ragazza della 
foresta' (Pădureanca), In tra

ducerea Iul Luigl Baaevi.
Caracterizlnd „Moara CU no

roc" drept „... o dramă dură, cu 
personaje dantești", editura o 
recomandă ca pe un mijloc de 
cunoaștere veridică a realități
lor sociale din Transilvania în
tr-o perioadă de adinei transfor
mări, la Îngemănarea secolului 
al nouăsprezecelea cu cel de 
al douăzecelea

Dintre celelalte lucrări româ
nești apărute Ia „Edizionl Pao
llne** mai menționăm l ,,Con- 
standina" de Zaharla Stancu; 
.Viața la țară" de Duiliu Zam- 
flrescu, un voltim de nuvele 
de Cezar Petrescu și basmele lui 
Pâtre Isplrescu.

NICOLAE NICOAKA



cronica

științifice

CRITICA FILOSOFICĂ
IN PERSPECTIVA

CONTINUITĂȚII ISTORICE

R
ecentele lucrări ale Con
gresului al X-leo al Parti
dului Comunist Român, 
cauză eficientă ți finală 
Imanentă poporului nos

tru șl suflet al său, au delimi
tat cimpul activității ideologice 
ți de educație socialistă, de 
ridicare a conștiinței socialiste 
a maselor ca pe nucleul in
candescent ce trebuie să re
verse lumina învățăturii marxist- 
leniniste asupra întregii vieți a 
națiunii noastre, să unifice toa
te elementele ei într-un singur 
organism viu. Educația socialis
tă, se spune în concluziile sec
țiunii pentru problemele Ideolo
gice ți cultural-educative, tre
buie sâ-ți propună drept țel su
prem luminarea din unghiuri di
ferite a minții oamenilor-îmbo- 
gâțirea ei cu rezultatele cunoaș
terii universale, sădirea in con
știință a unor profunde convin
geri filozofice marxist-leniniste. 
Această luminare din unghiuri 
diferite a minții oamenilor, îm
bogățirea ei cu tot ceea ce 
de-a lungul timpului reprezintă 
cucerire a spiritului uman, în
seamnă o preluare a tradiției, 
înțelegerea istoriei, înseamnă 
stabilirea de raporturi multiple, 
de pe fundamentul filozofiei 
noastre marxist-leniniste, cu 
gîndltorl esențiali situați In 
punctele nodale ale istoriei 
gindirii, cu cei o căror încruci
șare de gînduri structurează lu
mina firii ce se dezvăluie în 
istorie, constituind esența ei ; 
momentele de înălțare ale isto
riei sînt aceste stele fixe pe 
cerul firii care-ți dezvăluie e- 
sența exprimîndu-se în Istorie— 

după cum filozofia la rindul ei 
nu este altceva dedt istoria sa.

Este necesar sâ fie trezit ți 
menținut treaz sentimentul con
tinuității istorice, al continuității 
noastre ca națiune, al integră
rii națiunii noastre ce se afirmă 
prin preluarea propriei sale tra
diții in fluviul continuu al is
toriei universale ; și totodată 
este necesară atitudinea critică 
in această preluare ți integrare, 
compartimentarea și delimitarea 
momentelor istoriei gindirii, fi
xarea poziției noastre prin ra
portare ți opoziție la ele. Sin
tetizând toate aceste imperative, 
tovorățJui Nicoioe Ceauțescu c 
spus concis ți memorabil : 
«Este necesar să se stimuleze 
dezbaterile vii. creatoare, 
schimburile ți confruntările de 
opinii între cercetători — singu
ra metodă care poate asigura 
progresul în știință»

Să stabilești un dialog cu 
gînditorii esențiali, să preiei cri
tic gîndirea lor, aceasta înseam
nă să rîvnețti către acea pozi
ție privilegiată din care gîndi
rea ți se relevă ca Ieșirea ma
teriei la lumina firii, ca mister 
al creației, legătură originară 
intre fire ți istoria ei ; înseam
nă să repui o gîndire în rapor
tul său primordial cu firea, sâ 
redai apartenenței lor reciproce 
cele ce îți aparțin inițial șl 
sînt inevitabil, una în alta. Să 
înțelegi un ginditor esențial es
te sâ întrebi cu adevărat aceas
tă întrebare : în ce raport se a- 
flă gîndirea lui față de firea 
ce se dezvăluie orătindu-i-se î 
Cum se destină firea gindirii lui 
chemată pentru a primi ccest 
destin ?

Dar ce înseamnă să întrebi 
cu adevărat o întrebare ? S-o 
pui, nu numai s-o scrii sau s-o 
rostești ? A întreba înseamnă o 
cere unui lucru să-ți dezvăluie 
esența. Această cerere este 
căutare a unei poziții privile
giate din care esența lucrului 
întrebat să poată deveni rizibi
lă, din care ceea ce vine către 
gîndire (se prezintă gindirii) sâ 
poată fi recectct (reprezentat).

Căutarea este înotata re că
tre lucrul căutat. este drum 
(hodos) către (meto)_ : meto
dă. Drumul care duce spre lo
cul de unde fvnduf vorbește, se 
cheamă, pe numere său odevă- 

ret metoda. Gîndteea este me
todă, drum către ceva.

Locul de unde chemarea e- 
senței dezvăluite vine către gin- 
dire este originea ocehri find. 
Ceea se stringe in sine esența 
lucrului respect» este locul său.

Noi nu zărim niciodată un loc 
dedt ca origine a chemării a- 
dresetă gindirii ; locui este v4- 
ribil in perspectiva deschisă de 
o gîndire c'ctă în d-um către 
el. Drumul cere foce co ceeo ce 
este să-ți dezvăluie esența în 
locul care este al lui. drumul 
prin ca.-e locul epa-e ca loc, îl 
numim localizare sou onaliză 
Analiza este separarea esențe
lor ți compartimentarea or in 
locurile care le cuprind, care le 
string ți co-e sînt astfel, cu a- 
devărat locurile lor. A fcmta 
ți a restringe ceva la posibiH- 
tcțile saie esențiale, aceasta 
este o esențe c cntldl. Critica 
este. in primul rind. localizare 
metodică.

Dar critica este. în oceeoți 
măsură, o krisis - stare o cărei 
esență este expl’Otctă de for
ma verbală din care provine : 
Irrinein. Krinein numește scu
fundarea o ceva și scoaterea 
la suprafață a c*tcevc. punerea 
în legătură a ceva cu ahcevo 
astfel incit, prin împingerea u- 
nuia pe ultimul plan un lu
miniș sa fie degajat în core 
ceea ce este căutat sâ se crete. 
Krisis-ul. răsturnarea ce se 
scoate la lumină, ore loc pan 
uz de putere. Critico, prin fap
tul că esența ei rezidă în Kri
sis, este un oct de violență.

Violența apare însă co ceea 
ce precede ți foce posibilă cs- 
cultareo glasului a ceea ce vor

bește dezvâluindu-și esența ; 
gîndirea, care niciodată nu este 
mal pură decit în ascultarea ce 
păstrează tăcere adincă pentru 
ca puterea firii să se manifeste 
în adevărul dezvăluirii fiindului, 
gîndirea critică, singura outenti- 
că. este ascultare a acestei pu
teri ți oct de violență împotriva 
ei. totodată.

Gîndirea, nous, este o supu
nere războinică : luare în pri
mire a ceva care este lăsat sâ 
fie așa cum este, printr-un oct 
întreprinzător.

Poezia— înțeleasă ca poesis, 
esență o artel-ți gîndirea filo
zofico. două fluvii ce curg des
părțite din originea lor comună: 
limbajul esențe*—sînt. amîndouâ, 
întrebări puse firii. Dar o în
trebare nu există decit în măsu
ra în care e pusă : noi nu ris
căm reoodată sâ călcăm peste 
vreo întrebare din nebăgare de 
seamă. Or. opera ce artă-sau 
tratatul fi'azo.-ie—este răspuns, 
produs, poem. Chestionarea lor, 
docă te înțelegem ca produs, 
poem — și nu ca p'oducere — 
poes s - se des‘o«o~*ă oe un 
p-cn ontic : obiectul Istoric re
prezentat de ccest produs al 
gindui nu este întrebat asupra 
c ceea ce îl face sâ fie un c- 
buect istoric, csupng firii sole, 
core locuiește în el. Cexetorea 
ia obiectul său tematic ca de
ja produs ți constituie, ropor- 
tindu-se Io ei, o rețea de in- 
formeți ți de relații cu zonele 
cele moi diverse ele fiindului. 
Prin oces» este fols ncctâ esen
ța cea mai intima a operei de 
artă sau de gîndire : aceea de 
a fi întrebare odresată firii.

Ce-cetorea adecvată fiindului 
ce ere constituția ontologică a 
întrebării constă într-o conser
vare o întrebără ca întrebare : 
rntr-o reînviere o întrebării cu
prinsă în operă, in preluarea 
mesajului ei ireeragatrv. în trans
plantarea întrebării pe solul u- 
nei gindiri cercetătoare aflate 
ea însâsi în mers. Este interzis 
în critico atitudinea neutră, 
obiectivă, impersonală. Critica 
este preluarea unui mesaj — 
hermeneutică — ce are ferma 
chestionării ; ea este un act de 
trodrbe, od că de tiasmitere a 
ceva produs in trecut, dar care 
nu a pierit pentru aceasta ci 
continuă să fie ți sâ rină către 
noi. Ceea ce rine către noi. 
ceea ce o fost, este ceea ce va 
fi ; trecutul este ceea ce ni se 
destină. Prin tradiție avem un 
destin.

Gt timp ne raportăm la o- 
biectul istoric — adică la o- 
biectul prin care firea s-a ex
primat in timp — pe plan on
tic. trecutul este ceea ce a că
zut ireversibil in urmă, ceea ce 
nu mai este. Cînd firea Insă 
este cea Io care ne raportăm, 
ceea ce o fost este ceea ce 
continuă să fie ți ceea ce va fi. 
Reînvierea întrebării pusă firii 
de gînditorii esențiali prin re
așezarea gindirii lor In raportul 
primordial care poartă, deopo
trivă, la apariție, firea ca fire și 
esența outentfcâ a omului, o- 

ceastâ resurecție a gindirii are 
un caracter destinai : printr-in- 
sa un om ajunge sâ aibă o 
soartă șl un popor este chemat 
către un destin.

Condiția de posibilitate a re
surecției unei întrebări destinele 
este abandonarea modulul ar
heologic de cercetare a obiec
tului istoric. Abandonareo a- 
ceasto sa traduce Intr-un act de 
violență : o distracție a ceea ce 
a înghețat într-un răspuns deja 
dat, o ruinare a enunțurilor 
despre obiectul istoric constituit 
șl o curățare a cimpulul cerce
tării de aceste ruine pentru ca 
un luminiș să se limpezească; 
in care aspectul a ceea ce se 
înfățișează istoric să se ofere 
och :or noștri. Distrucția monu
mentală nu este un act de van
dalism, de nimicire a obiectelor 
stance în care valorile trecutu- 

tui se conse-vă. ci o săpare pi
uă la cdincimi unde lopata 
arheologului nu poate pătrunde, 
astfel incit însușirea istoriei să 
se focă radical prin stabilirea 
unui dialog de gîndire cu ceea 
ce tradițional ni s-a inminat 
Ceea ce ni 5-a inminat sintem 
noi inține : căci noi slntetn ceea 
ce om fost Wesen ist waț ge- 
wesen ist — sună gindul pro
fund ol lui Hegel. Această 
distracție este o luare în pose
sie o noastră înșine. Trodlțio 
astfel preluată nu este ceea ce 
ne constringe sâ avem un chip 
sau sâ luăm un drum pe care 
nu l-om ales ; ea este ceea ce 
ne eliberează, cdkă ne foce să 
fim, investindu-ne cu firea ce* 
se arată gindirii desfășurindu- 
se in istorie.

Violentarea textului, aceasta 
trebuie înțeleasă in sensul res
pectării tradiției ți o preluării ei 
creotoore. Ea este croireo unul 
drum pînă dincolo de ceea ce 
cuvintele spun, astfel incit, prin 
stabilirea unei legături cu ceea 
ce ele exprimă, ceea ce nu este 
spus în text să fie adus lo lu
mină. Râspunzind criticilor lui 
Eberhard in opusculul Ober ei ne 
Entdeckung ți referindu-se la 
partizanii lui Leibniz ale căror 
elogii nu-l onorează pe acesta 
deloc ți la cnumiți istorici ai 
filozofiei care acoperind cu la
ude pe filozofii mai vechi ii foc 
să spună non-sensuri, Kant scria 
despre acești critici : „.«incapa
bili cum sînt de a recunoște, 
dincolo de cuvintele pe care a- 
cești filozofi le-au întrebuințat, 
cea ce aceștia au vrut să spu
nă». A te ridica prin gîndire 
deasupra cuvintelor pentru a da 
glas la ceea ce, In ceea ce 
a fost spus, a rămas tăcut, a- 
ceasta înseamnă să preiei critic 
un text ; aceasta înseamnă, tot
odată, repetarea posibilităților 
care au fost ți descătușarea 
forței lăuntrice care stă la iz
vorul unui produs al gindirii, a- 
dică stabilirea unei legături au
tentice cu istoria.

Orice gîndire autentică este 
relație fundamentală cu firea ți 
expresia în moduri diverse a U- 
nul Același. Prin ceea ce ou 
spus sau prin ceea ce au păs

trat in tăcere, operele de artă 
autentică ți produsele gindirii 
esențiale spun, toate, același 
lucru. Eîe nu sînt creații noi X 
decit dacă sînt destul de vechi 
pentru a da glas începuturilor.

A da glas începuturilor În
seamnă a reveni către Izvoare 
repetînd drumul parcurs de în
țelegerea firii, drum care nu es
te citul decit succesiuneo dez
văluirilor firii în orizontul timpu
lui. In constelația gânditorilor 
esențiali a căror strălucire con
stituie facticitateo istorică a 
gindirii, centrul de gravitație, 
numai presimțit, ol acestui uni-— 
vers, fundamentul mutațiilor și 
metamorfozelor înțelegerii firii 
care se exprimă prin ele ți le 
foce posibilă dlversltateo este 
un Același. Același nu tre
buie înțeles nediferențiere a ♦- 
denticulul, obnubilare o esențe
lor prin care totul se șterge In 
egolitate șl Indiferență. Aceiași 
este materia ca atare, perma
nentul care devine vizibil dnd 
se destină gîndiril. Răspunsurile 
glnditorilor esențiali !a chema
rea firii ce ti se acordă sînt 
rezultatul unei polemas, a unei 
lupte prin care esențele firii se 
separă, se depliază și astfel 
ceea ce ero deja, dor odunat ți 
ascuns, ajunge să strălucească 
mei orbitor ca o lumină. Aceas
tă segorore o gînditoritor esen
țiali prin luptă in sinul permo-^^. 
nenței identicului este, 
țit, eserrța cea mai intimă o cri
ticii.

CritrcobU nu este prin urmare 
— contrar sensului in care co- 
vîntul circulă intr-un limbaj tri
vializat — dedt ceea ce repre
zintă creoțle autentică, expresie 
O firii față de core poți ți tre
buie să te separi, sâ fii liber, 
ocupînd tu însuți un loc. Dor 
lupta gîndltorilor esențioll este 
un combat amoureuz. Mutațiile 
înțelegerii firii sînt ocrotite de 
înrudirea lor in sinul iui Același, 
de originea lot comună In fa
vorul cel mai profund. Cele ce 
se seporă și se mențin Îndepăr
tate intr-o extremă inegalitate 
sînt, deopotrivă, menținute îm
preună în sensul unei coopcrte- 
rențe esențiale. Glndirile auten
tice Iți aparțin una oheio și se 
cheamă spunind, toate, ocelași 
lucru. A spune ocelași lucra, 
homologeir\ înseamnă o fi do 
acord (hormonia). Cele ce sînt 
de acord se îmbină original una 
cu alto in reciprocitate, le erte 
hotărît, prin originea șl consti
tuția lor, să fie împreună. Hor
monia este esența Iul philein, a 
iubi. Detenta universului splri- 
tuol prin lupta glnditorilor esen
țiali este mărturisîreo unei prie
tenii stelare. Critico reprezintă 
un act de Iubire care încearcă 
să stabilească locul unei gîndiri, 
nu pentru q o epuiza, cl pen
tru □ o face sâ se manifeste 
ocoio co ceea ce eo este. în
fățișarea materiei, mister uimi
tor ol creației.

M>hail Grădinar v

RECUPERAREA CONCEPTULUI DE NATURĂ UMANĂ
(Urmare din pag. l-a)

Dar Istoria însăși, care nu 
e o abstracție, o idee, iți ia 
determinările, caracteristicile 
definitorii din stadiul de des
fășurare șl rezultatele acestei 
lupte șl .controverse*” active 
și perene. Am putea spune 
că omul in ultimă analiză 
este produs mediat el naturii 
(mediat prin și de către so
cietate, relații sociale) șl to
todată, că este produs, de » 
semenea, mediat al societății 
(mediat prin natura sa bio-fi- 
zlologică, prin particularități
le organice șl psihologice care 
au cuvtntul lor în receptarea 
șl prelucrarea mesajelor pri
mite de ha societate).

Roger Garaudy anallzînd 
teza a Vl-a a lui Marx des
pre Feuerbach, scrie printre 
altele: .noțiunea de esență u- 
nmnă nu se poate forma fă- 

clnd abstracție de caracterele 
comune tuturor indivizilor 
luați unul cîte unuL cl numai 
pornind de la relațiile oame
nilor cu natura (munca, pro
ducție) și de la relațiile cu 
alti oameni (raporturile de 
producție și alte raporturi so
ciale). .Pour un model fran- 
cais du socialisme* — Galll- 
mard, 1968). Din concepția 
asupra naturii umane decurge 
și deosebirea radicală dintre 
umanismul marxist și cel : 
cedent” Această concepție a- 
supra «naturii umane* este 
perfect distinctă de cea a u- 
manismului anterior; ea este 
materialistă, căci se bazează 
pe muncă; ea nu mal este in
dividualistă, căci omul nu 
mai este abstras din raportu
rile sale sociale*; ea nu e me
tafizică, d dialectică șl isto
rică, deoarece această .natu
ră* mi e un concept imuabil, 

definit o dată pentru totdea
una, d e mereu în dezvoltare, 
proporțional cu puterile dobin- 
dite de om asupra naturii ji 
societății (Op, cit).

Iată ce bogăție de Wel este 
conținută în perspectiva socio, 
logică șl psihologică marxistă 
asupra unității dintre natural 
ți social, dintre general, uman 
șl concret-lstoric. Esența uma
nă nu mai e o abstracție vidă 
sau identitatea pură cu logo
sul nedeterminat și imuabil, 
nid trinitatea: rațiune, voin
ță, sentiment, dar nid un ab- 
solutizant șl supraordonat 
«ansamblu de relații socialo”. 
Nimic lpostazlat, nimic miste
rios șl mistic în «natura na
turii umane* nu întîinim în 
viziunea marxistă: nid vul
garizatorul bilogism, nid u- 
nilatezalul sociologism de na
tură Idealist-obiectlvă, nid 
tendințele etlcizante sau 6en- 
tlmental-umanlste.

5. Vom face remarca fina
lă că definirea riguroasă a 
conceptului de esență uma
nă depășește un interes pur 
epistemologic. înțelegerea și 
considerarea teoretică și me
todologică a naturii bio-psl- 
ho-social-Lstorice a ființei u- 
mane, a coretației dialectice 
general-uman șl concret-lstoric, 
au iznpikMtil atît în orienta
rea științelor sociale șl uma
niste cît și în ehaborarea și 
mal ales practicarea unei con
cepții autentic umaniste, u- 
net politici corespunzătoare 
acestei concepții. Asupra a- 
oestor implicații a atras a- 
tențla dr. Ilie Rădulescu cînd 
a scris că .omul trebuie să 
fie analizat in totalitatea de
terminărilor Iul ca ființă so
cială* că «nu pot servi pro
gramului științific diferitele 
concepții r-ehlcutate peste ho

tare, care susțin că drepturile 
și libertățile individului pe 
care le proclamă sodahstnul 
nu ar ține de esența mani
festărilor firești ale naturii 
umane — că democratismul 
șl democratizare» în condi
țiile societății socialiste nu 
ar avea pe lingă conținutul 
de clasă și o semnificație 
genoral-umană. («Democrația 
sodalistă șl condiția umană” in 
Lupta de clasă nr. 4/1969).

Sodallsmulul șl comunismu
lui îi revine — programatic 
și practic — îndatorirea ex
trem de grea de a realiza 
o asemenea structură și su
prastructură socială, asemenea 
relații interumane care să eli
mine rezidurile vechi! organi
zări sociale bazate pe exploa
tare economică, inegalitate d 
inechitate politico-juridică șl 
culturală, frustrare moral spi
rituali

Există o esență umană .— 
ia® principala concluzie sau 
principalul postulat teoretic 
el sodalLonulul științific.

Valorile conținute în esența 
umană — social istoric condi
ționale — se cer conservate, 
dezvoltate, perfectate — iată 
postulatul eticii umardst-socia- 
liste.

Esența umenă poate fi praz- ” 
tfc realizată, manifestată, cre- 
îndu-se condiții economice, 
politico-juridici-, cuHural-edu- 
catlve corespunzătoare — ia
tă postulatul revoluției socia
liste.

. Democrația soctaHstă — este 
calea de fnfdptulre a condi
ției umane. Ca Șl teoreticul, 
practica trebuie să considere 
umanul in toate datele sale, 
constitutive — bio-pslho-so- 
clal-tstorlcv — iar 5n natura 
istoricește modificată să vadă 
mereu geneTalul-uman ea B- 
mltă ți totodată ca scop.
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AȘEZĂRILOR

FEUDALE 
DE LA HÎRLAU

«A ie>it poruncă de l-a 
Suceava ca In ziua de Sf. 
NLcolae măria sa Ștefan 
Vodă cheamă pe toți lup
tătorii Țării la Hîrlău ca 
să Le dea mare ospăț" — 
își Începe Mihail Sadovea- 
nu, informîndu-se din Ure
che, descrierea așa-numitu- 
hri .praznic al oștilor” care 
a avut loc la 6 decembrie 
1497 la curțile domnești din 
Hîrlău, pentru sărbătorirea 
victoriei din codrii Cozml- 
nuLul (.Viața lui Ștefan 
cel Mare").

' ■ După ce au fost plantate
^^Mumbrăvile roșii de la Bo- 
^^■oșani. Cotnari și Roman, 

in această reședință dom
nească au fost purtate ne
gocieri între Ștefan și loan 
Albert al Poloniei, încheia
te prin tratatul din 1499, 
tratat care înseamnă și o 
strălucită biruință diplo
matică a domnului Moldo
vei, pentru prima dată ei 
fiind considerat pe picior 
de egalitate cu craiul po
lonez.

In acest palat s-a zbuciu
mat mai tîrziu Ștefăniță, în 
dușmănia lui cu Luca Ar
bore, care-și avea moșia 
Ia Șlpote, peste citeva dea
luri. De aceea, a ținut De- 
lavrancea să mediteze în
tre ruinele de la Hîrlău pe 
cînd scria .Viforul".

Șl tot de aceste locuri e 
legată impresonanta legen
dă a Cătălinei, povestită 
de Neculce în „O seamă 
de Cuvinte* :

Avînd Radul-Vodă o fa
tă "din trupul lui, să fie fu
git cu o slugă, ieșind pe 
o fereastră din curțile dom
nești din cetatea Hîrlăului. 
S-au ascunsu în codru. Și 
au făcut Radul Vodă nă
vod de oameni și au gă
sit-o în mijlocul codrului 
la o fîntînă ce se cheamă 
fîntîna Cerbului, lîngă po
dul de lut. Deci pre slugă 
l-au omorît, i-au tăiat ca- 
puL iar pe dînsa au dat-o 
La călugărie, de-au călugă- 
rit-o".

Țlnînd seama că o curte 
domnească a Margaretei, 
mama voievozilor Petru 
Mușat și Roman Mușat, re
trasă la Hîrlău, este pome
nită într-un act redactat în

limba latină la 1334 și că 
majoritatea domnilor mol
doveni ptnă în vremea lui 
Ghica Vodă utilizau curțile 
de la Hîrlău drept reședin
ță de odihnă, o întreagă e- 
epocă din istoria medieva
lă a Moldovei e îngropată 
în aceste ruine pe care pă- 
mîntul și vegetația le-au 
învelit eu dărnicie.

Despre această curte de 
la Hîrlău șl valoarea ei ar
heologică în prezent, am 
solicitat opinii a’e specia
liștilor Alex. Andronic, șe
ful sectorului de arheolo
gie prefeudală și feudală al 
Institutului de istorie și ar
heologie din cadrul Filia
lei Iași a Academiei si ar
hitect Gh. Pohrib, director 

* tehnic la D.S.A.P.C. Iași.
Primul conduce săpături

le de despresurare a zidu
rilor, iar al doilea între
prinde cercetări legate de 
specialitatea sa.

*

Al. Andronic _• Din punc
tul nostru de vedere, pre
zintă o importanță deosebi
tă datorită faptului că e 
singura curte domnească 
din Moldova peste care nu 
s-a construit nimic ulterior, 
deci posibilitățile de inves
tigare oferă perspective de
osebite. Cel mult, dat fiind 
că reședința se întindea pe 
mai multe hectare, o parte 
a fost transformată în gră
dini. Aceasta însă nu îm
piedică săpăturile.

Cercetările anterioare, 
conduse de Virgil Drăghi- 
ceanu, au scos la Iveală o 
parte a curții propriu-zise. 
Săpăturile întreprinse de 
noi acum ne confirmă că 
ruinele reședinței să-i zi
cem centrale datează din 
vremea construirii bisericii 
Sf. Gheorghe (30 mai — 28 
oct. 1492) deci aparțin lui 
Ștefan. Restul clădirilor au 
fost probabil adăuoate cu 
timpul, cum ar fi 16 încă
peri din atenanse, baia, ce
le două fîntîni interioare 
etc.

Gh. Pohrib : După mărtu
rii ale unor călători apu
seni. curțile de la Hîrlău 
erau destul de aspectuoa
se, în stil cu influențe de

ISTORIE ÎN IMAGIN

renaștere și gotic întirziat. 
Găsesc deosebit ae valoroa
se cele două beciuri cu 
bolți construite în ogive 
gotice, dintre care unui e 
bine păstrat. Aș opta pen
tru reconstruirea clădirii 
centrale, la care temeliile 
oferă indicații precise.

AL Andronic : In acest 
caz, trebuie adusă inscrip- 
ția-pisanie de la 1456 cio
plită In piatră și care se 
afla la intrarea In palat. 
Găsită la o casă din Hîr
lău, ea se află acum ia Mu
zeul de artă — secția feu
dală București. Textul a 
fost publicat pentru prima 
dată de Al. Odobescu. 
Deocamdată însă noi pre
gătim o rezervație arheo
logică și pentru aceasta se 
impun o serie de măsuri 
urgente ca de pildă : para
lel cu săpăturile arheolo
gice să înceapă lucrări de 
restaurare, căci, fără con
solidare, zidurile se vor 
măcina, crearea unor căi 
de acces spre acest com
plex arheologic și a unui 
parc adecuat, instalarea de 
lumină etc.

Gh. Pohrib : In privința 
aceasta ar fi indicată o co
laborare cu Mitropolia 
Moldovei, mai ales că toc
mai se lucrează la restau
rarea ctitoriei lui Petru Ra- 
reș, tot din Hîrlău.

Al. Andronic : Direcția 
Monumentelor Istorice tre
buie să includă în planul 
de perspectivă și ruinele 
de la Hîrlău, care au o va
loare istorică deosebită. In 
felul acesta, curtea dom
nească de la Hîrlău ar pu
tea fi prezentată în toată 
amploarea ei mergînd cu 
investigațiile pînă la zidu
rile de apărare care o stră- 
juiau, ea fiind situată pe 

un mamelon așezat între 
Bahlui și dealul din spate.

Gh. Pohrib: In general, 
cred că Hîrlănl poate de
veni un atractiv obiectiv 
turistic, atît prin așezarea 
lui naturală. cît șl prin 
monumentele pe care le a- 
re.

AL Andronic. Păcat că 
valoroasa cetate dacică de 
pe dealul Cătălinei e ame
nințată din cauza carierei 
de piatră de sub ea care 
continuă a fi în exploatare, 
așa cum nimeni nu se gîn- 
dește la soarta vestigiilor 
din Cotnari (pivnițele și 
podul din vremea lui Ște
fan, academia lui Despot 
etc.).

Gh. Pohrib: Problema se 
poate pune la fel pentru 
vestigiile de la Deleni, Fe- 
redeieni, Șipote, toate așe-
zate în jurul Hîrlăului.

♦

In timp ce arheologii ie
șeni continuă campania de
scoatere la lumină a foste
lor curți domnești din 
preajma frumoasei ctitorii 
bisericești a lui Ștefan, 
pentru Hîrlău se întrevede 
o frumoasă perspectivă din 
punct de vedere al intere
sului turistic.

E destul să amintim că 
el e centrul unui perime
tru care include stațiunea 
de renume mondial Cucu- 
teni—Băiceni, Cotnari, ce
tatea dacică de pe Cătăli
na, ctitoriile lui Ștefan și 
Petru Rareș, posibilitatea 
ridicării unui Han al Răre- 
șoaiei, curțile de la Deleni, 
legate de viata nefericitei 
domnite Ruxandra, Ferede- 
leni, Șipote etc.

REP.

Fotografia alăturată îl re
prezintă în mijlocul unui grup 
de prieteni, la băile Borsec, 
în vara anului 1878, pe ma
rele luptător pentru cauza ro
mânilor din Transilvania, dr. 
Iuliu Rațiu. Precum se știe, 
Iuliu Ratiu a fost în 1848 
alături de Avram Iancu, iar 
în 1892 a luat parte la în
tocmirea vestitului memoran
dum românesc, a fost implicat 
în procesul de presă și în
temnițat.

Moderna clădire a Școlii re- 
g&le de bibliotecari din capitala 

anemarcei a găzduit recent lu
crările celei de-a 35-a sesiuni 
anuale a Federației internațio
nale a bibliotecarilor. Peste 500 
lucrători cu cartea, veniți din 
aproape o sută de țări ale lu
mii, au fost invitați să-și spu
nă cur în tul asupra unor pro
bleme noi pe care le ndică via
ța contemporană a bibliotecilor. 
La reuniune < participat și o 
delegate roxxxănă compusă din: 
prof univ. Șerbaa Cioculescu. 
directorul general al Bibliotecii 
Academiei. Angela Popescu- 
Brădicem. directoarea Bibliote
cii de Stat din București. Gri- 
gore Botez, directorul Bibliotecii 
Centrale Universitare ieșene și 
Geta Rally, șefă de serviciu la 
Biblioteca de stat.

— Sesiunea de la Copenhaga 
—- ne spune prof. G rigor e Bo
tez — a depășit In amploare 
sesiunile precedente atit prin 
numărul masiv de participant! 
cit mai ales prin conținutul te
melor abordate. Intr-adevăr, pe 
ordinea de zi a lucrărilor au 
figurat o gamă largă de pro
bleme privind formarea profesio
nală a bibliotecarilor si munca 
de cercetare ia biblioteconomie 
și care au suscitat permanent 
interesul celor prezent!.

— Care a fosf contribuia de- 
legapel romdrw la sesiune f

— In ce mi privește, țlnînd 
cont de profilul instituției pe 
care am reprezentat-o, am ținut 
In primul rind să particip la 
ședințele secției Biblioteci uni
versitare. Cu acest prilej, pa 
marginea referatului prezentat, 
am expus sistemul de lucru fo
losit la Iași, unde slnt biblio
teci profilate pe facultăți și se
mi na rit, stăruind asupra avanta
jelor reale pe care le reprezintă 
acesta pentru însușirea temei
nică de către studenți a mate
rialului bibliografic pus la dis
poziție.

Contribuția delegației noastre 
s-a făcut, de asemenea, simți
tă șl In activitatea secției 
•Schimburi și împrumuturi in
ternaționale”, unde au fost a- 
bordate o varietate de proble
me de mare interes. In inter
venția avută a fost prezentat 
sistemul de organizare la Iași 
a schimburilor și împrumuturilor 
Internationale de publicații, sis
tem care a dus, în ultimii ani 
mai ales, la îmbogățirea sensi
bilă a fondului de publicații 
străine aparțini ad bibliotecii 
noastre universitare.

Delegația română a fost pre
zentă și la discuțiile organizata 
în cadrul secției cu probleme 
de standardizare și de norma
re a muncii bibliotecarilor. Cu 
acest prilej a fost împărtășită 
colegilor noștri străini, din ex
periența Bibliotecii ieșene, pri
vind sistemul de normare a mun
cii celor ce lucrează aici, cu 
accent deosebit pe modul de 
folosire a fiselor. Și de această 
dată am retinut cu astisfacție 
că intervențiile noastre la discu
țiile generale au fost urmărite 
cu mare interes. De altfel, pro
fesorul Maurice Piquard, direc
torul Bibliotecii universităților 

din Paris, împărtășindu-mi do
rința de a cunoaște mai bine 
modul de organizare a activi
tății bibliotecii ieșene, m-a ru
gat să-i pun la dispoziție sis
temul de normare a muncii fo
losit de bibliotecarii noștri ...

— Care este părerea dv. In 
legătură cu eficiența unor ase- 
menea reuniuni I

— Consider că sesiunile anua
le ale Federației internaționa
le a bibliotecarilor, aduc o 
contribuție esențială Ia îmbună
tățirea activității celor ce lu
crează în domeniul muncii cu 
cartea. Pe lîngă că ele consti
tuie un foarte nimerit prilej de 
generalizare a experienței pozi
tive acumulată de către o țară, 
și că oferă contacte directe 
menite să ducă la o mai bu
nă cunoaștere a activității în a- 
cest domeniu, dar, totodată, a- 
jută practic la intensificarea 
schimburilor de publicații între 
bibliotecile din diferite țări. Ia
tă un exemplu pe care-1 consi
der ilustrativ în această direc
ție : Cu prilejul întîlniriîor pe 
care le-am avut în cadrul cesi
unilor organizate de către F.I.B. 
în ultimii 10 ani, numărul schim
burilor de publicații perfecta
te de către Biblioteca centrală 
universitară .Mihai Eminescu* 

cu instituțiile similare din stră
inătate, a crescut în această 
perioadă de la 2—300 la aproa
pe 1.000, în timD ce d- la mai 
puțin de 50 împrumuturi de cărți 
din străintate înregistrate acum 

în Prezent pe adresa 
bibliotecii noastre sosesc anual 
sub formă de împrumut, spre a 
fi consultate de cei interesați, 
peste 600 cărți aparținînd insti
tuțiilor bibliotecare din cele 
mai îndepărtate colțuri ale qlo- 
bulul. 3

Si am convinqerea — că Ia 
viitoarea sesiune a F.I.B.-ului, 
proqramată în anul 1070 la Mos
cova, ne vom putea prezenta 
cu un bilanț al realizărilor și 
mai bogat în conținut.

M. B.

*
După atitea campanii anti-ta- 

bac, a devenit banală afirma
ția că tutunul facilitează o se
rie de boli, printre care șl cele 
de inimă. Chiar și ultima an
chetă oiicială Întreprinsă anul 
acesta în Statele Unite ajunge 

la concluzia că .nicotină a- 
jută evoluția afecțiunilor car- 
dio-vasculare șl, deci, moartea 
prin maladii coronare*".

Iată Insă că un studiu în
treprins In ultimii ani de 3 me
dici suedezi și publicat recent 
sugerează că lucrurile pot ii ce
va mai complicate. Desigur, co
relația statistică dintre fumat 

șl angina pectorală, de pildă, 
e neîndoielnică. Dar, se pare că 
ambele au o singură și comună 
cauză de ordin genetic. Cei trei 
medici, citați de revista ,Le 
Figaro LJtteraire" (nr. 1213 —*
I9Î59) au făcut In cadrul Insti- 
tului Karolinska din Stockholm 
cercetări Îndelungate pe perechi 
de gemeni, ajunglnd la conclu- 
sla că fumatul nu facilitează 
angina pectorală (de exemplu, 
din 262 perechi observate, 2,3 
la rufă din nefumători și nu
mai 1,9 la sută din fumători su- 
feră de anglnă pectorală) ci 
hotărîtoare slnt Influențele gene
tice.

După ce parcurgi studiu) res
pectiv, începi sd crezi că nu 
slntem bolnavi fiindcă fumăm, 
el fumăm pentru că slntem bol
navi.

*

E cert că librăriile din occi
dent >1 cele americane «înt in
vadate de așa numitele manuale 
de sexologie, tratate pentru 
părinți și copii, îndreptare pen
tru tineri, în general cărți ee-șf 
propun a dezbate deschis ceea 
ce obișnuit se discută ... voa
lat ori nu se discută de loc. Ce 
cuprind asemenea cărți 7

Pentru o succintă ilustrare să 
răsfoim de pildă volumul 
răponds ă mon enfant”, apărut 
recent Ia Paris (Marabout-Plash) 
și să reproducem citeva între
bări puse de copii la care tșl 
propune a da răspunsuri cu
rajoase autorul :

„Do ce să nu mințim 7 De ce 
războiul e blestemat 7 De ce 
totdeauna cîștigă cei puternici 7 
Ce e moartea 7 De ce morții 
au case așa de mici 7 Cine l-a 
făcut pe dumnezeu 7 Cum șade 
el atîrnat în cer 7 De ce tre
buie să știe tot ce fac eu 7 
Cum reușește să fie In același 
timp peste tot 7 Eu o să merg 
în rai ? De ce a fost nevoie 
să facă și infernul 7 ZInele și 
îngerii sînt frați ?“.

Dacă cu privire la răspunsuri
le de acest gen autorul se do
vedește foarte ferm, cînd ajun
ge la sexualitate începe să o 
ia pe aceleași căi lăturalnice și 
să umble la metafore.

scrisoare
In cuprinsul anchetei .Aptltu- 

dini-vocație carieră0 din nr. 37 
al .Cronicii**, prof. dr. Mihail 
Kernbach scrie :

.Încep prin a mă Întreba t 
pedagogia, cu toate ramurile 

ei, este o adevărată știință I 
Deține ea legități precise, diri
guitoare î".

Cred că la o asemenea în
doială ne conduce nu faptul că 
pedagogia n-ar constitui, prin 
esența el, o știință, cu toate 
atributele de rigoare, ci, în ge
neral, organizarea activității 
pedagogice din țara noastră In- 
tr-un nu prea îndepărtat trecut. 
Pedagogia e un domeniu în ca
re slntem interesați a ne ames
teca toți, indiferent de price
pere, căci nu există vîrstă, 
nici profesie, în care să nu 
se pună probleme de educație, 
implicit de pedagogie.

E cert Insă cd In prezent ști
ința pedagogiei a pășit și la 
noi într-o fază de sistematizare 
organizatorică, unul din iniția
tori fiind, desigur, Institutul de 
științe pedagogice. In privința 
aceasta, consider binevenite 

propunerile făcute de conf. dr. 
G. Văideanu în articolul publi
cat în ultimele numere ale 
.Revistei de pedagogie" (nr. 
6—7—1969). Directorul Institutu
lui de pedagogie din București 
pledează, între altele, ca cel 
4—500 de specialiști exlstențl în 
Institutul de pedagogie „să-și 
unească eforturile pentru ela
borarea unui program unic de 
cercetări pedagogice și de mo
dernizare a învățămlntului, pro
gram validat de minister. Ast
fel, el și-ar înscrie propria ac
tivitate într-un sistem cu de
pendente și finalizări bine de
terminate0.

E tocmai ceea ce lipsește pe
dagogiei românești contempora
ne sore a se afirma ca o dis
ciplină la nivelul, să zicem, al 

istoriei pedagogiei românești, 
nivel ilustrat de activitatea prof, 
dr. St. Bîrsănescu, membru co- 
resp. al Academiei.

Articolul citat de noi se în
cheie cu o propunere Ia care, 
de asemenea, nu putem decît 
subscrie :

„Această coordonare are ne
voie de un for : pedagogii de 
specialitate s-ar putea constitui 
într-o Asociație națională des

chisă tuturor învățătorilor și 
profesorilor care, prin studii 
șl cercetări dovedesc compe

tență pedagogică. Asociația ar 
sprijini expansiunea cercetări

lor și ar putea reprezenta peda
gogia românească în organisme 
internaționale

Prof. MIHAIL STAMATIU, 
Galați
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„BRAIN -

DRAIN“-ul
Consecințele „brain-drain-ului" 

— denumire dată fenomenului 
intitulat' „migrațla competențe

lor" — sint resimțite tot mai 
mult în țările unde are loc.

Datele statistice nu pot ex
prima nici pe departe profunzi- 
•mea, implicațiilor. Exodul sa-' 
fanților europeni către S.U.A., 
de .pildă, continuă sÂ dea Ger
maniei . federale serioase moti
ve de neliniște; Intre anii 1949 
★—19’65 ați emigrat în S.U.A. a- 
proape 10.700 de savanți și in
gineri și 4.000 de tehnicieni geF- 
iharif.' Cifrele publicate au de
monstrat că mișcarea de emi
grație câ’re scăzuse net pînă în 
1961 — a început să crească în 
ultimii ăni.
; Potrivit dr. Mdller-Daehn,. a- 
je cărui concluzii au fost iden
tice - cu cele ale altor experți, 
țpare. .parte din cei care pleacă 
sint elemente de înaltă califi
care, Intre anii 1957—1961 au 
părăsit țara . 8,3 la sută dintre 
Chimiștii tineri și 7,3 la sută 
dintre, fizicienii germani. In pre
zent, se încearcă prin toate mij-. 
țoacele să se împiedice mișca
rea de emigrație prin reforme 
in învățămîntul superior, îmbu
nătățirea aparatajului în institu
tele de cercetare, sporirea remu
nerației j s-au luat totodată și 
măsuri . pentru atragerea emi- 
granților înapoi în țară. Din 
1965, , serviciul de plasare în 
străinătate a savanților germani 
asigură . contactul cu savanții 
germani stabiliți în străinătate. 
Ministrul . federal .al cercetării 
științifice alocă, începînd din 
1966r, • subvenții destinate finan
țării. ... călătoriilor de documenta
te și acordă ajutor financiar . sa
vanților dornici să se reîntoarcă 
în țară, • pentru a le înlesni in- 
ștalarea..;

Mult mai dramatic Se prezintă 
fenomenul din țările în curs de 
dezvoltare ale Africii și Asiei. 
Din .datele- statistice publicate, 
Ș.U.Ă. și țările yest-europene 
dezvoltate atrag in . fiecare . ah.o 
Pătrime din numărul intelectua- 
l|lor, din statele; „lumii a treia".
i Dar cifrele . nu pot explica în

deajuns fenomenele care au .loc 
ca urmare a „migratiei compe
tențelor". Efectele sale sînt din
tre cele mai nefaste pentru sta
tele care și-au ciștigat de cu- 
rind independența, deoarece frî- 
nează considerabil procesul de 
creare a unei economii de sine 
stătătoare și accentuează legătu
rile de dependență față de străi
nătate.

De ce în aceste țări din Asia 
și Africa are loc un asemenea 
fenomen, cu implicații serioase 
pentru economie ? Desigur, cau
zele „brain-drain-ului" sînt mul
tiple. In primul rînd, intelectu
alii din țările ,.lumii a treia* 
sînt atrași de perspectiva ob
ținerii unor salarii mai bune, 
de posibilitatea de a-și perfec
ționa calificarea în laboratoare 
bine utilate. Totodată, profilul 
universităților -din țările . afri
cane și asiatice în curs de dez
voltare nu . corespunde în mul
te cazuri necesităților reale ale 
statelor respective. Se consta
tă adesea o afluență a studen
ților în domeniul avocaturii și 
altor profesiuni liberale,. în timp 
cb pregătirea- pentru sectoarele 
tehnice de importanță majoră 
este neglijată. De aici greutăți 
îh repartizarea • absolvenților, e- 
migrarea apărînd ca singură 
soluție-. In- același timp, unii 
tineri care pleacă în străinăta
te la studii, se pregătesc pen
tru anumite specialități care nu 
au o perspectivă apropiată în 
țările lor.

; Firește, această problemă este 
tot mai acută în acele țări în 
care regimul politic, economic

ÎN OCHII

și social nu este statornic Și
unde se! manifestă nepăsare fa
ț& de dezvoltarea științelor in
general, și a celor tehnice în
special.

Dar resorturile .brain-drain-
ului“ trebuie căutate și la „polul 
de atracție a competențelor0. 
După cum se vede, și în țările 
din Europa occidentală are loc 
acest fenomen. Numeroși inte
lectuali părăsesc țările lor și se 
îndreaptă spre S.U.A. Or, în a- 
ceastă situație, Anqlia, R.F.G., 
Franța, care la rîndul lor au 
nevoie de un mare număr de 
oameni de știință, ingineri, teh
nicieni etc. desfășoară o inten
să activitate, prin firme specia
le, create în acest scop, pentru 
atragerea specialiștilor din Asia 
și Africa. îndeosebi din țările 
slab dezvoltate.

In fața acestui fenomen, cu 
implicații serioase îndeosebi 
pentru țările în curs de dezvol
tare, organismele internaționale 
specializate ale O.N.U. încear
că să găsească soluții pentru a 
opri acest fenomen îngrijorător. 
Se dau șl anumite ajutoare ță
rilor afectate de „exodul inte
lectualilor*. Dar, soluțiile nu 

trebuie căutate în afară, ci în 
interiorul țărilor respective. To
tul depinde de măsurile ce se 
iau împotriva cauzelor care ge
nerează acest fenomen, ce adu
ce prejudicii serioase dezvoltă
rii economiei, științei și cul
turii.

RADU SIMIONESCU

TURNUL DRAGOSTEI"
Trec, în ceasul de taină, pe malul stîng al Varda- 

rului (nume ce l-am pronunțat pentru întiia oară ln- 
vătînd o poezie de Bolintineanu), în apusul unui sep
tembrie balcanic, cu vitralii" uriașe ca pentru un decor 
de piesă cu subiect istoric.; Cronicarii spun că această 
așezare a fost dominată, pe rînd, de romani, bizantini, 
de triburi slave, normanzi, sîrbi, bulgari, tură ger
mani. Vestigiile atestă amprentele epocilor de cbnvul- 
sie și scurtă liniștire. O fecundă îndîrjire l-n înnobi
lat pe macedonean să .ridice din nou din ruină ceta
tea și să respire aerul de credință într-o pace mai 
lungă. Dar natura,- cu tot Soarele ei darnic cu atonăi 
ce propagă în suflet o' stranie omenie, se răzbună și 
ea, din cînd în cînd. Un duh al răului se mută prin 
viscerele scoarțeL de pămipt, se scutură, într-o trezie 
apocaliptică și naște, deasupra, floarea barbară a rui
nelor.. Cutremurul. Un cuvînt cere sperie, in lumea 
aceasta. Ești dinainte avertizat să nu .faci greșala să-l 
pr enunți in vreo discuție. Și, totuși, cuvîntul cutremur 
a pătruns în poezie : „Crudă este vorba. Și litera /Și 
fiecare zid e crud. Și fiecare temelie /Și pămîntul este 
crud. Și soarele este crud /Și vîntul. Și steaua. Și 
marea este/ crudă. Nemilostivire. Nepăsare /Skopjel 
Oraș pustiit".

îmi revine în minte insolita metaforă a lui Cocio 
Bitolinn: .Skopje își începe numărătoarea anilor, de 
la cutremur încoace. Nu de la Hristos sau Mohamed!' 
Omul cu un profil tăiat parcă într-o piatră cu aspe
rități (la șapte ani își cîștiga singur viata, la nouă 
era stîlpul familiei, la cinsprezece ilegalist, la șaptes
prezece în închisoare, la douăzeci colonel!) își des- 
tănuie visul de aur : renașterea unui Skopje în cea 
mai modernă strălucire. Și, tot pe acest loc. Ce reflux 
atavic îl ține legat pe om de această crudă matcă? E trans
figurat. N-am crezut nici o clipă că, dincolo de chipul 
puțin întunecat, cu o înctuntare a sprîncenelor su
bliniind eschiva ce refuză euforicul, pîlpîie o comoară 
de sentimente calde ; fibrele unei duioșii se împletesc 
în vorba tonică. Cu o seară înainte recita rar, să 
pot înțelege în graiul aromân, fagmente din niște poe
zii populare zguduitoare. Niște blesteme pentru cei 
ce-și uită limba și părinții. Le știe din copilărie, de 
la Krușevo, ciudatul oraș din vechime, centru de pictat 
icoane și de sculptură în lemn, așezat ca într-un cuib 
de vulturi, la 1250 de metri înălțime. Acolo, în 1903, 
numai pentru zece zile, ajutorul de comandant de arme 
fiind de origine român, (i-am pus pe soclu o floare 
din grădina unui aromân), a fluturat steagul primei re
publici din Balcani... j ; .
„ Skopje își începe numărătoarea tailor, de la cu
tremur încoace*. Viceprimarul evoca tragedia din iu
lie 1963. A pronunțat, așadar, cuvîntul care sperie, a- 
duce coșmar, dar îndîrjește condițiile pactului cu na
tura. 84 % din case au fost rase; peste o mie de 
morți ; peste patru mii de răniți ; sute de oameni sînt 
încă suferinzi de urmările traumatismelor. Pagube i- 
mense. Instituțiile de orice natură s-au mutat în bărăci. 
Oamenii la fel. 70 de țări au răspuns la această du
rere. România a construit trei blocuri și o modernă po
liclinică, „București*. Au fost trimiși ostași să ajute 
la construirea bărăcilor. Aș recita din poetul Kaștelan : 
„Aici, pe rîul unei tinere femei / cu reflexe de bronz / 
Ieri, încă o zee antică, împietrită / a rodniciei pămîn- 
tului / Și-mprejurul ei, apa strălimpede și parfumul*. 
Orașul nou va fi în, formă de cerc, ca o cetate, cu raza 
de doi kilometri, din blocuri anti-seismice, după pro
iectul cîștigătorului premiului internațional — un ar
hitect japonez. Obiectivele industriale, administrative, 
cultural-sociale vor fi în interiorul marelui zid. Vor 
urma douăzeci de ani de muncă, de devoțiune, de în
chinare a ultimei picături de energie pentru întruparea 
de mîine a istoricei capitale. Creația folclorică se va 
îmbogăți cu cîntece inspirate din această uriașa re
construcție.

Ce înfățișare va avea noul Skopie, cel cu peste o 
sută de monumente culturale și istorice aparținind tu
turor epocilor ? Mă obsedează frumusețea unei bise
rici cu un extraordinar iconostas sculptat în lemn, in 
a cărei curte, într-un sarcofag de piatră, odihnesc ră
mășițele marelui revoluționar macedonean Gose Delcev. 
Poate că orașul acesta în devenire e imaginea cea mai 
pregnantă a Macedoniei de azi, în armonioasa fami
lie a popoarelor jugoslave, a dinamismului unui popor 
cu un trecut istoric atît de stufos spre izvoare și va
tră de neam. Un popor contemplativ și cu har pentru 
poezie, cu o visare în sînge de a străbate pămîntul 
pînă la marginile sale, iar după zguduiri să-și refacă 
destinul în șoapta unor cîntece cu un flux elegiac ine
fabil i ,Ia-ți zborul din palmele mele, o cuvînt ne
văzut / Eu sînt orașul pustiit unde domnește o reptilă 
lovită în geamătul oțelului și-al pulberei / închide 
ochii, pentru a nu vedea noaptea din pupila soarelui*.

Dar Vardarul repetă, pînă departe s .Skopje, în ochii 
tăi turnul dragostei*.

Horîa Zjlieru
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Fără Îndoială, Îmi vei răs
punde că, prin însăși desti
nația ei, cutia de scrisori este 
expusă tuturor intemperiilor 
și că nu poate exista nimic 
mai de folos decît un strat 
consistent, protector, de gră
sime : fără Îndoială. Mi-ar 
place insă sd fac eu treaba 
asta, ceea ce m-ar scuti de 
un îndoit efort : a mă ridica 
de la masă și a mă duce să 
răzăluiesc ușa pe dinafară ori 
de cile ori doresc puțin unt.

Desigur acestea nu sînt de
ci t amănunte, dar, cred că 
dacă am dori cu toții să trăim 
în bund pace, dacă l-ai ruga

anotimpurilor' (Galiimard 1942) 
povestește că-i plăcea nespus 
„să meargă pe malul mării', — 
merg zilnic pe pla)ă, unde 
fiecare firișor de nisip Îmi 
amintește de celebrul pasaj 
din .Viața sfîntului Augustin' 
de sfînta Terra dl Sienna, ar
să pe rug pe vremea Inchizi
ției, pasaj reprodus de ase
menea de către ITAlambert în 
a sa «Viață enciclopedică a 
bărbaților iluștri*. Acest exer
cițiu Îmi redă sănătatea șl. 
asemeni mie, știți și dumnea
voastră ce spune Hugo des
pre importanta acesteia din 
urmă in ultima parte a »Le-

LOUIS GAUTHIER SCRISORI
către lăptar

Domnule,

Gluma ... aceea care constd 
In a - ciocni una de alta 
două ocale de lapte in loc 
de a suna la ușd a durat 
destul. Nu numai că zgomo
tul astfel produs este cu to
tul Insuficient pentru a mă 
trezi, dar, trai mult decît 
atit, știi foarte bine că o 
sticlă' cu lapte nu rezistă la 
o asemenea Încercare. Șl cum, 
pe de altă parte, dumneata 
tot nu aștept! niciodată să 
vin să-tl deschid, nu - văd 
absolut de loc rațiunea unei 
astfel de manevre. De o săp- 
tămlnă de Cînd a început Jb- 
cul acesta năstrușnic, nu gă
sesc in fata ușii decit două, 
bălfl albe și fragmente de 
sticlă. Primele două zile am 
dat vina pe copiii, din jur. A 
treia zi am pus la punai un 
sistem de observare căruia 
l-ai scăpat printr-un șiretlic 
necunoscut. A patra zi am 
văzut perfect ceea ce faci, 
dar, nevrind sd te Învinuiesc 
fără probe serioase, am prefe
rat să cred că e vorba de 
o eroare din partea dumitale 
și am așteptat mai departe. 
A cincea și a șasea zi ai re
petat toată ceremonia și al 
făcut-o cu bună știință. Nu 
Încerca să tăgăduiești, dom
nule, căci am auzit tot și 
prima și a doua oară și fi-am 
Înregistrat la magnetofon risul 
satanic de la plecare. Fiind 
răbdător din fire, țineam to
tuși să-ți dau acest avertis
ment înainte de a mă plinge 
șefilor dumitale. Sper că veți 
fine seama de acest lucru.

Și pentru că s-a ivit oca
zia, aș vrea să-ți aduc la cu
noștință o a doua nemulțu
mire, neluată In seamă ciad 
ți-a fost comunicată anterior. 
Știi, desigur, ce vreau să 
spun, dar pentru a evita orice 
neînțelegere, îmi permit sd ți-o 
reamintesc : aș dori sd nu 
mai introduci prin crăpătura 
de la cutia destinată scriso
rilor livra de unt ce mi-o a- 
duci de două ori pe șăptămî- 
nd. Evident, această rugăminte 
prezintă o mai mică importan
ță și s-ar putea să ți se pară 
exagerată. Totuși, la urma ur
mei, dumneata n-ai de unde 
să știi cit de plicticos este 
sd cureți una cite una scri
sorile pe care factorul s-a 
străduit să le îndoaie, să Ie 
răsucească, să le mototoleas
că, ba chiar să le îndese cu 
tocul său garnisit de cuie.

de exemplu pe domnul brutar, 
prietenul. dumitale, sd nu mai 
arunce piinea direct de . la 
portiera automobilului, teh
nică modernă, admit, dar mi-a 
spart patru geamuri numai in 
cursul săptăminii trecute, șl 
dacă ar putea de asemenea, 
așa cum m-am gîndit eu. sd 
învelească plinea tăiată, cred 
că qm ajunge sd ne înțelegem. 
Sper, domnule că acest a- 
cord va fi posibil lntr-o zi 
și rămîn a! dumitale client a- 
celași nemulțumit. ■

unui prieten
Nădăjduiesc că Îmi veți 

permite să vă numesc ast
fel, de vreme ce aceasta este 
expresia folosită de . Pierre 
de Ronsard începînd cu anul 
1686, ciad se adresa lui Je- 
han de Noiraie, binecunoscu
tul autor al .Opusculului despre 
plantele sălbatice și folosirea 
lor în dragoste*, operă publi
cată in 1701, din care un e- 
xemplar este conservat în zi
lele noastre la Biblioteca Mu
nicipală din Lyon. Nădăj
duiesc de asemenea că s!n- 
teți- în continuare sănătos și 
că astma, boală care, după 
criticul Paul Garnet (1811 — 
1890), a provocat nespusă su
ferință abatelui de Lamenais, 
ceea ce explică in parte ope
ra sa, nu vă chinuie prea 
mult.

Aici, in La-Roche-sur-Yon, 
în acest sătuc în care au stat 
Frații Goncourt de la 11 la 17 
septembrie 1923, adică in pe
rioada imediat următoare mo ți; 
tatălui lor și unde au fost 
găzduiți de o bătrlnă mătușă, 
Sidonie de la Herse, a cărei 
casă poate fi văzută încă pe 
strada principală, la numărul 
38, e o vreme minunată. La
martine, cred, in ale saie 
.Ode* publicate in editura 
Nadler in 1876, scria la 
versul 781 : „Ceru-i albastru 
ca marea'. Aceste cuvinte 
Îmi par că descriu de mi nu-, 
ne peisajul înconjurător ce a 
inspirat, fără îndoială lui 
Maurice Raguet, nefericitul 
poet mort in 1037 șl prieten 
al lui Oscar Wincenslas de 
Lubidz-Miloz, "Versuri ce-ar fi 
figurat cu cinste in volumul 
său neferminat .Priveliști 
bretone', al cărui manuscris 
este în prezent în posesia u- 
nul anume domn Ponpon, per
soană apropiată poetului, care 
locuiește în Tours.

Potrivit pildei lui Duhamel 
care, în ale sale Caiete ale

EXPERIENȚE
de GABRIEL LAUB 
( Cehoslovacia )

Fiecare zero spune : »Noi, care creăm 
milioanele !“.
Orice zero știe că prin el însuși nu 
înseamnă nimic. Tocmai în aceasta-i stă 
puterea.

4* Zero rămine zero In orice loc i dar lo
cul lui contează.

+ „Cel mai mare zero din lume Nu 
sună frumos ?

4- Nu începeți nimic cu zero, sigur apar
ține vreunei mii.

4* „Nu neglijați zero-urile", ne învață ma
tematica.

4- Zero este simbolul absolut al unei Burți 
care nu are, nu are nevoie și nu recu
noaște alte organe.

4* Zero nu este un nimic absolut, este un 
nimic care se sprijină pe legile de fier 
ale nulității sole.

4^ în legătură cu raportul confinut-formă : 
cea mai perfectă formă dintre toate ci
frele o are Zero.

4- Zero este un birocrat : dacă stă deasu
pra rezultătu-i zero chiar dacă sub el se 
află o anume valoare; dacă-i dedesubt, 
naște infinit.

(In românește de N. NICOARA)

gendei secolelor', idee . relug-, 
tă de . altfel adesea .pe par-, 
cursul întregii sale opere șl 
indoesebi în capitolul al țret-, 
sprezecilea din .Notre-Dame 
de Paris' (cf. Repertoar al
fabetic al temelor, stdblljt de. 
Poussin Carre în 1902). '

Și acum va trebui să vă 
părăsesc ,cu regret', pentru 
a relua expresia deja folosită 
de Boileau In volumul al șa
selea din «învățături pentru 
tinerele fete asupra obiceiu
rilor lumești', lucrare care 
s-a bucurat de prețuire pînă 
ce Rousseau publică în 1777', 
în urma neînțelegerii avute, 
cu Doamna de Quincy, renu
mita «Educația tinerilor*, co-m>— 
pletată în 1794 cu .Scrisdarfe 
despre moravurile din vre
mea noastră', căci solia rhea 
asemănătoare întrutotul cu' n- 
cea Eglantine care apare în- 
volumul al patrulea din 
,In căutarea timpului pierdut' 
de Marcel Proust, mă anunță 
că e gata masa. ■- : ■

Așteptind vești de Ia dum-- 
rteavoastră, vă rog să tfarts-- 
miteți din partea mea salu- 
țări doamnei, soția dumne'a* 
voastră, care, nu Încetează 
să-mi amintească de acel Per-, 
sonaj feminin carp poate fi 
observat In planul al .doilea 
în portretul pe care Chevfeipt 
i-1 făcu lui Voltaire la , ple
carea sa din Issotu-sur-Sonbal 
con, și rămîn 
al dumneavoastră (Edgar, 
1645—1689)
Viconte Ronflant de Ia Casta- 
flete

Traducere din franceză de 
Daniel DIMITRIU
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